
การตรวจรูปแบบวทิยานิพนธดวยตนเอง 
                                                                  โดย  ชัชน ี ศรแกว 

                                                                               หัวหนางานมาตรฐานวิทยานิพนธ     
 
 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไมวาจะเลือกเรียนหลักสูตรแบบทําวิทยานิพนธ
หรือไมก็ตาม จําเปนตองศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของรายงานทางวิชาการ เพื่อ
สามารถนําไปจัดทําผลงานใหมีคุณคา มีความนาเชื่อถือ สําหรับผูที่ทําวิทยานิพนธ 
จะตองศึกษาโดยอานระเบียบวิธีวิจัยใหเขาใจกอนเขียนวิทยานิพนธ เพื่อใหงานที่ทําอยู
นั้น ปรากฏออกมาอยางถูกตองตามหลักวิจัย หรือตามหลักการเขียนวิทยานิพนธที่เนน
ความสําคัญดานเนื้อหาและนํามาผสมผสานกันกับรูปแบบ อันจะแสดงถึงคุณคาทาง 
วิชาการของผลงานวิทยานิพนธ สําหรับรูปแบบวทิยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบันใชหลักการจากหนังสือคูมือการจัดทําดุษฎีนิพนธ 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ และการศึกษาอิสระ โดยอธิบายรายละเอียดการอางอิงระบบ 
นาม-ป ซึ่งนักศึกษาจะสามารถศึกษาคนควาและทําความเขาใจไดดวยตนเอง พรอมทั้งมี
ตัวอยางที่ไดนํามาประกอบการอธิบาย อันจะชวยใหนักศึกษามองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 
และงายตอการนําไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการเขียนวิทยานิพนธ นักศึกษาตองตรวจสอบ
เนื้อหา และรูปแบบของวิทยานิพนธดวยตนเองใหถูกตองสมบูรณ กอนสงใหอาจารยที่
ปรึกษาฯ และกอนสงตรวจรูปแบบฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ดังรายละเอียด 
ตอไปนี้ 
 

รูปแบบทั่วไป 
 

รูปแบบภายนอก 
 1.  ตรวจวา กระดาษที่ใช มีความหนาและสีขาวตามที่กําหนดหรือไม รวมทัง้ไม
มีรอยเปอนหมึก หรือสิ่งอื่นใด 
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 2.  ตรวจวา หมึกที่พิมพขอความมีสีดํา และเขมอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งเลม
หรือไม 
 3.  ตรวจวา กระดาษที่พิมพขอความมีระยะขอบเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
หรือไม 
 
สวนประกอบของเลมวิทยานิพนธ 
 1.  ตรวจวา มีองคประกอบของสวนประกอบตอนตน  สวนเนื้อเรื่อง  และ
สวนประกอบตอนทาย ครบหรือไม 
 2.  ตรวจวา เรียงลําดับองคประกอบแตละสวน ถูกตองหรือไม 
 3.  ตรวจวา เรียงเลขหนา ถูกตองหรือไม 
 4.  ตรวจวา พิมพเลขหนาตรงตามตําแหนงและตามแบบที่กําหนด หรือไม 
 
สวนประกอบของแตละหนา 
 1.  ตรวจวา มีขอมูลองคประกอบถูกตองครบถวนตามแบบฟอรมของแตละหนา 
หรือไม เชน หนาปก หนาอนุมัติ หนาบทคัดยอ หนาสารบัญ เปนตน 
 2.  ตรวจวา มีระยะการเวนบรรทัด เวนระยะระหวางตัวอักษร ระยะหางจาก
ขอบกระดาษถึงตัวอักษร ระยะของยอหนา รวมถงึแนวที่เริ่มพิมพขอความในแตละเรื่อง  
ตรงกัน หรือถูกตองหรือไม 
 3.  ตรวจวา ตัวอักษรที่พิมพมีแบบของตัวอักษร และขนาดของตัวอักษร ตามที่ 
กําหนดในแตละเรื่อง ถูกตองหรือไม เชน ในเนื้อหาทั้งเลม ภาษาไทยใช ตัวอักษรแบบ
อังศนา ขนาด 18  ภาษาอังกฤษ ใชขนาด 20  เปนตน 
 

รูปแบบการพิมพทั่วไป 
 
 1.  การพิสูจนอักษร ที่ตองตรวจทานขอความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้ง
เลมวา สะกดคําถูกตองหรือไม 
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 2.  การเวนวรรคตอน ถูกตองตามหลักภาษาหรือไม ซึ่งการเขียนงานตามหลัก
ของภาษาไทย จะตองมีการเวนระยะใหถูกตอง โดยปกติถาขอความตอเนื่องกัน จะเวน
ระยะ 1 ตัวอักษร แตหากเริ่มตนขอความใหม ใหเวนระยะ 2 ตัวอักษร 
 3.  การแยกคําระหวางบรรทัด ถกูตองหรือไม โดยตองพิจารณาขอความที่มีคํา
หนึ่งอยูตัวสุดทายของบรรทัดแรก กับอีกคําหนึ่งอยูตัวแรกของบรรทัดถัดมา หากแยก
บรรทัดแลว มคีวามหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในลักษณะนี้ ไมควรแยกคํา ใหยายทั้ง
ขอความขึ้นบรรทัดใหม หรือใชเครื่องหมาย - 
 4.  การตั้งระยะขอบหลังหรือขอบดานขวา สงผลตอระยะหางของตัวอักษรที่
ผิดปกติ หรือไม  เนื่องจากโดยทั่วไปไมควรลอคเครื่องใหจัดแนวตัวอักษรดานขวา
ตรงกัน เพราะจะทําใหระยะหางของตัวอักษรภายในบรรทัด มคีวามกวางมากนอย ไม
เปนไปตามที่กําหนด และขนาดตัวอักษรจะใหญ-เล็ก ไมเทากัน ฉะนั้น จึงควรเลือกตั้ง
ระยะขอบใหมีแนวการพิมพชิดดานซายไว หรือหากสามารถทําใหทั้งระยะหางของ
ตัวอักษรเปนปกติ กับแนวขอบดานขวาตรงกันทุกบรรทัด จะทาํใหรูปแบบสวยงามมาก 
 5.  การพิมพเครื่องหมายที่ใชเขียนในวิทยานิพนธ ถูกตองหรือไม เชน 
      .    จุด 
      ,    จุลภาค 
      :    ทวิภาค 
      ;    อัฒภาค 
      โดยตรวจสอบรายละเอียดทั้งเลมวา กอนที่จะพิมพเครื่องหมายเหลานี้ ไมตอง
เวนระยะ และเมื่อพิมพเสร็จแลว ใหเวนระยะ 1 ตัวอักษร 
 6.  การพิมพไมยมก (ๆ) ตรวจวา เวนระยะ ถูกตองหรือไม โดยตองเวนระยะ 1 
ตัวอักษร ทั้งกอนและหลังพิมพ 
 7.  กรณีเปนเครื่องหมาย * (ดอกจัน) ตรวจวา พิมพถูกตองหรือไม เชน ตองพิมพ
ติดกันกับตัวอักษรที่ตองการกํากับ 
 8.  ตรวจสอบคํายอตาง ๆ วา พิมพถกูตองหรือไม เชน พ.ศ.  ม.ป.ป. โดยใหพิมพ
ติดกันทุกตัว เปนตน 

9. คําภาษาอังกฤษที่แทรกอยูในเนื้อหา ตรวจวา ไดใชตัวอักษรใหญหรือเล็ก  
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ถูกตองหรือไม โดยหากเปนชื่อเฉพาะ จะขึ้นตนตัวแรกของแตละคํา ดวยตัวอักษรพิมพ
ใหญ นอกเหนือจากนี้ ใหใชตัวพิมพเล็กทุกตัว    
 10.  ตรวจสอบขอความในเนื้อหาทุกยอหนาวา ถาเปนขอความที่ไดศึกษาคนควา 
หรืออานสรุปความมาเขียน ไดมีการอางอิงกํากับไวทุกแหง หรือไม 
 11.  ตรวจสอบการอางอิงในเนื้อหาทุกแหง ตองมีขอมูลตรงกันกับบรรณานุกรม 
และตองนําไปทําบรรณานุกรม ทุกรายการ 

12. ตรวจสอบชื่อบท และชื่อหัวขอที่อยูในหนาตาง ๆ ของเนื้อหา ตองมีทั้ง 
ขอความและเลขหนาตรงกันกับในสารบัญ 
 

รูปแบบของหัวขอ 
 

1. ตรวจสอบการจัดลําดับหัวขอวา ถูกตองหรือไม ซึ่งจะตองเรียบเรียง 
รายละเอียดของเนื้อหา และจัดลําดับความสําคัญของหัวขอจากมากไปหานอย โดย
สัมพันธกับลกัษณะการพิมพ และตําแหนงของหัวขอตามที่กําหนดในคูมือการทําวิทยา-
นิพนธ 
 2.  ตรวจสอบตัวอักษรวา พิมพถูกลักษณะหรือไม โดยดูขนาดตัวอักษร ความเขม 
ตัวตรงหรือเอน ใหถูกตองตามหลักการกําหนดหวัขอระดับตาง ๆ 

3.  ตรวจสอบตําแหนงของหัวขอระดับตาง ๆ และการเวนระยะบรรทัดวา  
ถูกตองหรือไม เชน หัวขอระดับที่ 1 จะตองพิมพอยูตรงกลางกระดาษ มีขนาดตัวอักษร 
20 ตัวหนา และไมเอน เปนตน 

 
รูปแบบของตาราง 

 
 1.  ตรวจวา พิมพสวนของชื่อตาราง ถูกตองหรือไม เชน คําวา “ตาราง” และเลขที่
ลําดับของตาราง ตองใชตัวอักษรหนาและไมเอน เปนตน 
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 2.  ตรวจวา ตีเสนตาราง ถูกตองหรือไม เชน ตองไมมีเสนแนวตั้ง และเสนตาราง
ดานบนจะตองอยูชิดกับขอความที่เปนชื่อตาราง 
 3.  ตรวจวา ชื่อคอลัมน ไดพิมพอยูตรงกลางของแตละคอลัมน หรือไม 
 4.  ตรวจวา พิมพขอมูลในตารางตรงตามหลักเกณฑ หรือไม เชน ขอมูลในตาราง
ที่อยูคอลัมนที่ 2, 3, 4, . . . จะตองเริ่มพิมพขอความใหตรงบรรทัดแนวเดียวกับขอความ
สุดทายของคอลัมนที่ 1 
 5.  ตรวจวา ขอมูลในตารางที่เปนขอความ ไดพิมพตรงตามแนวที่ถูกตองหรือไม 
เชน ตัวอักษรตัวแรกของแตละแถว ตองมีแนวตรงกัน 
 6.  ตรวจวา ขอมูลในตารางที่เปนตัวเลข ไดพิมพตรงตามแนวที่ถูกตองหรือไม 
เชน ตัวเลขตองพิมพใหตรงตามหลักการนับคา หนวย, สิบ, รอย, พัน, . . . และ 
จุดทศนิยม 
 7.  ตรวจวา ตารางมีเสนปดทาย ถกูตองหรือไม เชน ถาตารางจบภายใน 1 หนา 
ใหขีดเสนปดตารางได แตถาขอมูลในตารางมีเกินกวา 1 หนา จะไมขีดเสนปดตารางทาย
หนา แตจะขีดเสนปดหลังขอมูลสุดทาย 
 

รูปแบบของภาพประกอบ 
 
 1.  ตรวจสอบภาพที่นํามาใชวา มีความชัดเจน และมีขนาดเหมาะสมกับ
หนากระดาษ หรือไม 
 2.  ตรวจสอบตัวอักษรที่ใชประกอบภาพวา มีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม สามารถ
อานไดอยางชัดเจน หรือไม 
 3.  ตรวจสอบลักษณะการพิมพชื่อภาพ และคําอธิบายภาพ วาถูกตองหรือไม เชน 
การใชตัวอักษรหนาและเอน เปนตน 
 4.  ตรวจสอบแนวตัวอักษรที่เริ่มพิมพชื่อภาพวา ถูกตองหรือไม เชน คําวา  
“ภาพ 1” จะเริ่มพิมพที่ขอบซาย และชือ่ภาพ ถามีความยาวเกินกวา 1 บรรทดั ใหเริ่ม
พิมพที่ขอบซาย เชนกัน 
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รูปแบบการอางอิง 
 
การอางอิงในเนื้อหา 
 1.  ตรวจสอบรูปแบบการเขียนอางอิงและการใชเครื่องหมายตาง ๆวา ถูกตอง
ตามหลักการอางอิงในคูมือฯ หรือไม เชน การเขียนอางอิงชื่อผูแตงไวนอกวงเล็บหรือใน
วงเล็บ  อางอิงเอกสารภาษาอังกฤษ ที่มีผูแตงตั้งแต 2 คน ข้ึนไป ถาอางนอกวงเล็บ จะใช 
“and” เชื่อม  แตถาอางในวงเล็บ จะใช “&”  เปนตน 
 2.  ตรวจวา ขอความที่อางอิงมาจากเอกสารหนาอะไร ดูวา ใสเลขหนาเรียบรอย
หรือไม 
 3.  ตรวจสอบคําวา “หนา” ในภาษาอังกฤษใชถูกตองหรือไม เชน ถาอางอิงเพียง 
1 หนา จะใช “p.”  แตถาอางอิงตั้งแต 2 หนา ข้ึนไป จะใช “pp.” 
 4.  ตรวจสอบขอความที่นํามาอางอิงวา มีความถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน ถา
เปนแนวคิด ทฤษฎี ที่มีการศกึษาไวแลวเปนเวลานาน ตองอางอิงเอกสารที่มาจากแหลง
ปฐมภูมิ เทานั้น 

5. ตรวจวา การทําอางอิงไวในเนื้อหา นั้น ไดนําไปทําบรรณานุกรมครบทุก 
รายการแลว หรือไม 
 
การทําบรรณานุกรม 
 1.  ตรวจสอบวา มีลักษณะการพิมพตามแบบที่ถูกตองตามคูมือฯ หรือไม เชน 
รายการเอกสารแตละเลม ถามีความยาวเกินกวา 1 บรรทัด ขอความบรรทัดที่ 2 เปนตน
ไป ใหเริ่มพิมพโดยยอหนาจากขอบดานซายเขาไป ½ นิ้ว 

2.  ตรวจสอบขอมูลที่ทําบรรณานุกรมแตละรายการ เปรียบเทียบกับหลักฐาน 
ตนฉบับของเอกสารวา ถูกตองหรือไม ดังนี้ 
      2.1  พิจารณาหลักฐานตนฉบับวา เปนเอกสารประเภทอะไร ไดถูกตอง
หรือไม 
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      2.2  ทํารปูแบบของบรรณานุกรมตามที่กําหนดในคูมือฯ ไดตรงกันกับ
ประเภทของเอกสาร หรือไม 
      2.3  ขอมูลจากหลักฐานตนฉบับที่นํามาใชทําบรรณานุกรม คัดลอกมา
ครบถวนถูกตองตรงกัน หรือไม 
 3.  ตรวจสอบรายการเอกสารภาษาอังกฤษวา ไดนํา ชื่อสกุล ข้ึนตนตัวแรก และ
เขียนเปนคําเต็ม  นอกนั้น ใชตัวยอและใสจุดกํากับ ถูกตองหรือไม 
 4.  ตรวจสอบการเวนระยะ ระหวางเครื่องหมาย &  วา ทาํถูกตองหรือไม 

5.  ตรวจสอบการใชตัวอักษรพิมพใหญ-เล็ก ในชือ่เอกสาร หรือชื่อเฉพาะ วา 
ถูกตองหรือไม 
 6.  ตรวจสอบการใชตัวอักษรเอนหรือไมเอน ตามที่กําหนดในคูมือฯ วา ถูกตอง
หรือไม 
 7.  ตรวจสอบ ชื่อเมือง ชือ่ยอรัฐ วา ไดใสอยางครบถวนถูกตองตามรูปแบบฯ 
หรือไม 
 8.  ตรวจสอบการพิมพเครื่องหมายตาง ๆ เชน  . , : วา ไดเวนระยะอยางถูกตอง
หรือไม 
 9.  ตรวจสอบเอกสารที่มีชื่อผูแตงและปพิมพซ้ํากันวา ไดใสตัวอักษร ถูกตอง
หรือไม เชน เอกสารภาษาไทย ใชตัวอักษร ก, ข, ค, . . .  และภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร 
a, b, c, . . .  กํากับที่ปพิมพ ทั้งในเนื้อหาและบรรณานุกรม 
 10.  ตรวจสอบการเรียงลําดับของเอกสารตามชื่อผูแตง โดยเรียงตามตัวอักษร  
ก-ฮ, A-Z และใชตามหลักของพจนานุกรม  
 
การทาํเชิงอรรถแสดงลิขสิทธิ์ 

1. ตรวจวา ไดทําตามรูปแบบที่กําหนดในคูมือฯ หรือไม 
2. ตรวจวา กรณีชื่อเอกสารภาษาอังกฤษ ไดทําถูกตองหรือไม เชน ใชตัวอักษร 

พิมพใหญข้ึนตนตัวแรกของแตละคํา ยกเวน บุพบท 
 3.  ตรวจวา กรณีชื่อผูแตงเปนชาวตางชาติ ไดทําถูกตองหรือไม เชน ใหเรยีงตาม
ชื่อตัว ชื่อกลาง ชื่อสกุล  โดยไมตองกลับเอาชื่อสกุลข้ึนตน 
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 นอกจากนี้แลว  นกัศึกษาผูเขียนวิทยานิพนธจะตองอานทานขอความใน 
วิทยานิพนธตลอดทั้งเลม เพื่อตรวจสอบการเขียนเนื้อหา  ไดแก 

1. การเขียนขอความในยอหนาตาง ๆ 
 แตละยอหนาตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 มีความตอเนื่องในเรื่องเนื้อหา 
 มีการนําสงในระหวางยอหนา และนําสงไปสูยอหนาตอไป 

2. การใชไวยากรณและสไตลการเขียน 
 ใชไวยากรณถูกตองตามหลักภาษา 
 ใชเครื่องหมายวรรคตอนไดถูกตอง 
 สะกดคําศัพทถูกตอง 
 ใชคําศัพทถูกตองตรงตามความหมายที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 


