
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

รูปแบบการพมิพ์ศิลปนิพนธ์ 
 

การพมิพ์ศิลปนิพนธ์ 
 มีขอ้ก ำหนด ดงัน้ี 

 

1.  การพมิพ์ (ในหน้าทัว่ไป) 
 1.1  ใชก้ระดำษสีขำวขนำดมำตรฐำน A-4 (8 1/4 x 11 3/4) 80 แกรม 

1.2  พิมพห์นำ้เดียวดว้ยตวัพมิพสี์ด ำขนำดมำตรฐำนชนิดเดียวกนัตลอดทั้งเล่ม   
1.3  ควรพิมพโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์ ตวัอกัษรภำษำไทยแบบ Angsana UPC ขนาด 16 พอยต์ 

ส่วนตัวอกัษรภาษาองักฤษให้ใช้แบบ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ กรณีตอ้งใชค้  ำ
ภำษำองักฤษแทรกในบท 

 

2.  การเว้นริมขอบกระดาษ (ในหน้าทัว่ไป) 
 ให้เวน้ริมขอบกระดำษทั้งส่ีดำ้น โดยไม่ตอ้งตีกรอบหนำ้ คือ ในหนำ้ทัว่ ๆ ไป ให้เวน้
ริมขอบกระดำษดำ้นบน 1.5 น้ิว  ดำ้นซำ้ยมือ 1.5 น้ิว และดำ้นขวำมือ 1 น้ิว ยกเวน้เฉพำะหนำ้ท่ี
ข้ึนบทใหม่ใหเ้วน้ดำ้นบนไว ้2 น้ิว นอกนั้นคงเดิม 

 

3.  การล าดับหน้า  
 3.1  ส่วนน า ให้ล ำดบัหนำ้ศิลปนิพนธ์ภำษำไทยดว้ยอกัษร ก ข ค ตำมล ำดบั (ยกเวน้
ตวัอกัษร ฃ ฅ ฆ) 
 3.2   ส่วนเน้ือความ และส่วนอ่ืน ๆ ทั้งหมด  ใหล้  ำดบัเลขหนำ้ดว้ยเลขอำรำบิก 
ให้พิมพไ์วท่ี้กลำงหน้ำกระดำษดำ้นบน ห่ำงจำกริมขอบกระดำษหน่ึงน้ิว  (1 น้ิว) ยกเวน้เม่ือ
ข้ึนตน้บทใหม่หรือหนำ้ท่ีก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะ ใหเ้วน้ไม่พิมพห์นำ้นั้น แต่ใหน้บัหนำ้รวมดว้ย  
 3.3   ในกรณีที่จ าเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ  ให้พิมพห์มำยเลข
ล ำดบัหนำ้ไวใ้นต ำแหน่งเดียวกบัหนำ้อ่ืน ๆ 

 3.4   ไม่ต้องพมิพ์เคร่ืองหมายใด ๆ  ไวข้ำ้งหนำ้หรือขำ้งหลงัตวัอกัษรหรือตวัเลขล ำดบัหนำ้ 
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4.  การพมิพ์ส่วนต่าง ๆ (มีตัวอย่างประกอบ) 
ก. ส่วนน า  
 1.  ปก 
  1.1  ใชป้กแขง็ สีแดง ขนำดมำตรฐำน A-4  
  1.2  ปกหนำ้ พิมพห์วัขอ้ ช่ือผูเ้ขียนศิลปนิพนธ์ ช่ือปริญญำ ช่ือ

สำขำวิชำ ช่ือภำควิชำ ช่ือคณะ ช่ือมหำวิทยำลยั และภำคกำรศึกษำท่ีจบ เป็นภำษำไทย 
1)  หัวขอ้ พิมพเ์ป็นภำษำไทย หำกเป็นช่ือภำษำองักฤษตอ้งแปล

เป็นภำษำไทยเท่ำนั้น ไวก้ลำงหนำ้กระดำษห่ำงจำกริมขอบกระดำษดำ้นบนสองน้ิว (2 น้ิว) 
พิมพอ์กัษรตวัแรกห่ำงจำกริมขอบซ้ำยมือไม่น้อยกว่ำหน่ึงน้ิวคร่ึง(1.5 น้ิว) และให้อกัษรตวั
สุดทำ้ยอยูห่่ำงจำกริมขอบกระดำษขวำไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงน้ิว (1 น้ิว) ถำ้ช่ือเร่ืองมีควำมหมำยยำว
เกินหน่ึงบรรทดั ใหพ้ิมพเ์ป็นรูปหนำ้จัว่กลบั 

2)  ช่ือผูเ้ขียนศิลปนิพนธ์ พิมพเ์ฉพำะช่ือและช่ือสกุลไวก้ลำง
หนำ้กระดำษ ห่ำงจำกริมขอบกระดำษดำ้นบนไม่นอ้ยกวำ่ส่ีน้ิวคร่ึง (4.5 น้ิว) 

3)  ช่ือปริญญำ ช่ือสำขำวิชำ ช่ือภำควิชำ ช่ือคณะ ช่ือมหำวิทยำลยั  
และภำคกำรศึกษำ พิมพต์ำมล ำดบัไวก่ึ้งกลำงกระดำษเป็นรูปหนำ้จัว่กลบั  

  1.3  ตวัพิมพส์ ำหรับกำรพิมพป์กหนำ้จะตอ้งไดส้ดัส่วนท่ีเหมำะสม   
ตัวอกัษรภาษาไทยแบบ Angsana UPC ขนาด 16 พอยต์ ใชต้วัพิมพท์องเขม้ ตวัหนำ 
   1.4  ปกหลงัไม่ตอ้งพิมพข์อ้ควำมใด ๆ ส ำหรับสนัปก พมิพช่ื์อและช่ือสกลุ
ของผูท้  ำศิลปนิพนธ์ หวัขอ้ศิลปนิพนธ์ ปีกำรศึกษำท่ีท ำศิลปนิพนธ์ ตำมแนวนอนของสนัปก ดงัน้ี 

   (1) อกัษรตวัแรกของช่ือผูเ้ขียนวทิยำนิพนธ์อยูห่่ำงจำกขอบสนัปกตำมแนวตั้ง
หน่ึงน้ิว 
   (2) หวัขอ้ พิมพถ์ดัจำกช่ือผูเ้ขียน ใชข้นำดตวัพิมพท่ี์เหมำะสม หำกช่ือหวัขอ้
ยำวเกินกวำ่ท่ีจะพิมพไ์ดห้มด ใหพ้มิพห์วัขอ้ตำมควำมเหมำะสมแลว้ตำมดว้ยเคร่ืองหมำยมหพัภำค (full 
stop) 3 จุด 
   (3) อกัษรยอ่ช่ือปริญญาและปีท่ีส าเร็จการศึกษาอยูห่่างจากริมขอบล่างของสนั
ปกตามแนวตั้งหน่ึงน้ิว 
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2.  หน้าปกใน 

 2.1  ใชรู้ปแบบเดียวกบัปกหนำ้ 
3.  หน้าอนุมัต ิ

 3.1  พิมพข์อ้ควำมวำ่  ศิลปนิพนธ์เร่ือง........................................เสนอ
โดย...........................................น้ี  ไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติัใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ 
ตำมหลกัสูตรปริญญำ ศิลปบณัฑิต สำขำวิชำ.....................ภำควิชำทศันศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ไว้บรรทัดแรก 

3.2  พิมพข์อ้ควำมว่ำ คณะกรรมกำรศิลปนิพนธ์ ไวใ้ตข้อ้ควำม 3.1 
ใหชิ้ดริมขอบกระดำษดำ้นซำ้ย และใหห่้ำงลงไปสองช่วงบรรทดัจำกขอ้ควำม 3.1  

3.3  ใหพ้ิมพเ์สน้ประไม่ใส่ในวงเลบ็ และพิมพค์  ำวำ่ ประธำน
กรรมกำร ไวท้ำ้ยเสน้ประ ใหชิ้ดริมขอบกระดำษดำ้นขวำ และใหห่้ำงลงไปสองช่วงบรรทดัจำก
ขอ้ควำม 3.2 

3.4  ให้พิมพ์ ช่ือ – สกุล ประธำนกรรมกำร ในวงเล็บ ไวร้ะหว่ำง
ก่ึงกลำงขอ้ควำม 3.3 โดยไม่เวน้ระยะบรรทดั 

3.5  ใหพ้ิมพเ์สน้ประไม่ใส่ในวงเลบ็ และพิมพค์  ำวำ่ กรรมกำรและ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำศิลปนิพนธ์ ไวท้ำ้ยเสน้ประ ใหชิ้ดริมขอบกระดำษดำ้นขวำ และใหห่้ำงลงไป
สองช่วงบรรทดัจำกขอ้ควำม 3.4 

3.6  ให้พิมพ์ ช่ือ – สกุล (ของกรรมกำร) ให้ชิดริมขอบกระดำษ
ดำ้นขวำ และให้พิมพค์  ำว่ำ กรรมกำร ไวท้ำ้ยช่ือ – สกุล (ของกรรมกำร) ให้เวน้วรรคห่ำงจำก 
ช่ือ – สกลุ ประมำณหน่ึงน้ิว โดยเรียงล ำดบักรรมกำรลงมำตำมควำมเหมำะสม  

4.  หน้าบทคดัย่อ 
 ก ำหนดใหมี้บทคดัยอ่ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษโดย 

4.1  ให้พิมพ์ช่ือเร่ืองศิลปนิพนธ์ ห่ำงจำกริมขอบกระดำษด้ำนบน       
2 น้ิว และพิมพค์  ำว่ำ ผูเ้ขียน ปริญญำ ภำควิชำ คณะ ปีกำรศึกษำ อำจำรยท่ี์ปรึกษำศิลปนิพนธ์ 
เรียงลงมำตำมล ำดบั 

4.2  ให้เว ้นท่ีว่ำงไว้สองบรรทัด แล้วพิมพ์ค  ำว่ำ บทคัดย่อ หรือ 
ABSTRACT ไวก้ลำงหนำ้กระดำษ      

4.3  ใหเ้วน้ท่ีวำ่งไวส้องบรรทดั แลว้จึงพิมพข์อ้ควำม 
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5.  หน้ากติติกรรมประกาศ 

5.1  ให้พิมพค์  ำว่ำ กิตติกรรมประกำศ ไวก้ลำงกระดำษห่ำงจำกริม
ขอบบน 2 น้ิว  

5.2  ใหเ้วน้ท่ีวำ่งไวส้องบรรทดั แลว้จึงพิมพข์อ้ควำม 
5.3  ให้เวน้ท่ีว่ำงไวส้องบรรทดั แลว้พิมพช่ื์อสกุลของผูเ้ขียนเยื้องไป

ทำงดำ้นขวำของขอ้ควำม โดยไม่ตอ้งระบุวนัท่ี 
6.  หน้าสารบญั 

6 .1   พิมพ์ค  ำว่ ำ  สำรบัญ ไว้กลำงหน้ำกระดำษ  ห่ำงจำก ริม
ขอบกระดำษดำ้นบน 2 น้ิว 

6.2  พิมพค์  ำว่ำ หนำ้ ห่ำงจำกหวัเร่ืองลงมำสองบรรทดั ใหห่้ำงจำกริม
ขอบกระดำษขวำมือ 1 น้ิว 

6.3 พิมพ์ค  ำว่ำ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ สำรบัญภำพ บทท่ี      
บรรณำนุกรม และประวติัผูเ้ขียน เรียงลงมำตำมล ำดบั และแสดงบญัชีกำรแบ่งเน้ือเร่ืองออกเป็น
บท พร้อมหมำยเลขหนำ้ตำมท่ีปรำกฏในศิลปนิพนธ์ ไวใ้ตข้อ้ควำม 6.2 ให้ชิดริมขอบกระดำษ
ดำ้นขวำ ระยะระหวำ่งบรรทดัไวเ้วน้บรรทดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 
 

 

 

บันทกึจากความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุชาติ  มาเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 

สาขาวชิาศิลปะภาพพมิพ์ ภาควชิาทศันศิลป์ 

คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2557 

หวัขอ้ห่างจากริม 
ขอบบน 3.5 น้ิว 

หวัขอ้ห่างจากริมซา้ย 
1.5 น้ิว 

ช่ือผูเ้ขียน 

ห่างจากริม 
ขอบบน 6 น้ิว 

หวัขอ้ห่างจากริมขวา 
 1 น้ิว 
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ศิลปนิพนธ์ เร่ือง บนัทึกจำกควำมประทบัใจ เสนอโดย นำยอนุชำติ  มำเมือง  น้ี ไดรั้บ
กำรพิจำรณำอนุมัติให้นับเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรปริญญำศิลปบัณฑิต 
สำขำวิชำศิลปะภำพพิมพ ์ภำควิชำทศันศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

 

 

 
คณะกรรมกำรสอบศิลปนิพนธ์ 
 

..................................................................ประธำนกรรมกำร 
 (ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณพงศเ์ดช  ไชยคุตร) 
 

..................................................................กรรมกำรและอำจำรยท่ี์ปรึกษำศิลปนิพนธ์ 
(รองศำสตรำจำรยป์กรณ์ภทัร์  จนัทะไข่สร) 
 

รองศำสตรำจำรยสุ์นทร  สุวรรณเหม  กรรมกำร 
ผูช่้วยศำสตรำจำรยพ์ดุงศกัด์ิ  คชส ำโรง  กรรมกำร 
ผูช่้วยศำสตรำจำรยธ์ชัชยั  หงษแ์พง  กรรมกำร 
อำจำรยโ์ฆษิต  จนัทรทิพย ์   กรรมกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะห่าง 2 น้ิว 

ห่างจากริมซา้ย 
1.5 น้ิว 

ห่างจากริมขวา 
1 น้ิว 
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กติติกรรมประกาศ 

        .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

อนุชาติ  มาเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะห่างล าดบัหนา้ 1 น้ิว 

ค 

ห่างจากริมซา้ย 
1.5 น้ิว 

ห่างจากริมขวา 
1 น้ิว 

หวัขอ้ห่างจากริม 
ขอบล่าง  1.5 น้ิว 
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เร่ืองศิลปนิพนธ์   บนัทึกจำกควำมประทบัใจ 
ผู้เขียน    นำยอนุชำติ  มำเมือง 
ปริญญา    ศิลปบณัฑิต สำขำวิชำศิลปะภำพพิมพ ์

ภาควชิา    ทศันศิลป์ 

คณะ    คณะวิจิตรศิลป์   
ปีการศึกษา   2557 
อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ศำสตรำจำรยร์สลิน  กำสต ์
 

 

 

บทคัดย่อ 
 

       (พิมพข์อ้ควำม)...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะห่างล าดบัหนา้ 1 น้ิว 

ง 

ระยะห่างช่ือเร่ือง 2 น้ิว
  

ห่างจากริมซา้ย 
1.5 น้ิว 

ห่างจากริมขวา 
1 น้ิว 

หวัขอ้ห่างจากริม 
ขอบล่าง  1.5 น้ิว 
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ABSTRACT 

 
          This study was aimed at critically analyzing performance competencies, 
developing performance competency criteria, indicators and standards as applied to the 
academic staff of Printmaking, Painting and Sculpture Department, Faculty of Fine Arts, 
Chiang Mai University. Needed  data were  collected  from a population of 25 key informants 
working at the Department using 4 main collection instruments, namely, a documentary 
analysis  form used for recording synthesized contents; an interview form used to collect the 
staff ’s opinions as regards performance-related  characteristics relying on such statistics as 
frequency, percentage and content analysis and synthesis ; a meeting recording form used for 
recording proposed criteria, indicators and standards with the help of the content analysis and 
synthesis method; and a public hearing recording form used for checking the effectiveness of 
those criteria, indicators and standards. 
 
 
 
 

 

 
 

จ 

ห่างจากขอบบน 1.5 น้ิว 
ห่างจากขอบบน 2  น้ิว 

ห่างจากริมซา้ย 1.5 น้ิว 
ห่างจากริมขวา 

 1 น้ิว 

หวัขอ้ห่างจากริม 
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สารบัญ 

 

                                                                                                                         หนำ้ 
กิตติกรรมประกำศ ค 
บทคดัยอ่ภำษำไทย                                                                                          ง 
บทคดัยอ่ภำษำองักฤษ จ 
สำรบญัตำรำง ฉ 

สำรบญัภำพ ช 
บทท่ี 1  บทน ำ 1 
              1.1  ท่ีมำของแนวควำมคิด 
              1.2  แนวควำมคิด 
              1.3  รูปแบบ  เทคนิค วิธีกำรน ำเสนอ 

1 
9 
11 

บทท่ี 2  วิเครำะห์  
              2.1  พื้นฐำนกำรท ำงำน (อิทธิพล หลกัคิดทฤษฎี และอ่ืนๆ) 
              2.2  ผลงำนก่อนศิลปนิพนธ์ (เฉพำะท่ีเก่ียวขอ้ง) 
              2.3  ผลงำนศิลปนิพนธ์ (รูปภำพ/กำรใหค้วำมหมำย) 

12 
12 
15 
16 

บทท่ี 3  สรุป 

              3.1  ควำมรู้ท่ีไดรั้บ 

              3.2  ปัญหำและขอ้เสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค ์

17 
17 
19 

 บรรณำนุกรม 

 ประวติัผูเ้ขียน 

33 
34 
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