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ส่ วนประกอบของศิลปนิพนธ์
ศิลปนิพนธ์ที่เป็ นรู ปเล่มสมบูรณ์ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่ วน คือ
1. ส่วนนำ
2. เนื้อเรื่ อง
3. บรรณำนุกรมหรื อเอกสำรอ้ำงอิง
4. ภำคผนวก
5. ประวัติผูส้ ร้ำงสรรค์

ส่ วนนำ
ส่วนนำของศิลปนิพนธ์ประกอบด้วยส่ วนย่อยเรี ยงตำมลำดับ คือ ปกนอก ใบรองปก ปกใน
หน้ำอนุมตั ิ บทคัดย่อ คำนำ กิตติกรรมประกำศ สำรบัญ รำยกำรตำรำง รำยกำรภำพประกอบ ตัวย่อ
และสัญลักษณ์ ดังรำยละเอียดในแต่ละส่ วน ดังนี้
1. ปกนอก (Cover) เป็ นปกแข็งตำมขนำดกระดำษ A4 พิมพ์ขอ้ ควำมต่ำง ๆ ด้วยตัวพิมพ์
สี ทอง ปกนอกประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หน้ำปกนอก สันปก และปกด้ำนหลัง
1.1 หน้ำปกนอก ประกอบด้วย 8 ส่ วน ดังรำยละเอียดจำกบนลงล่ำง ดังนี้
1.1.1 ตรำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ วำงห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบน 1.5
นิ้ว
1.1.2 ชื่อศิลปนิพนธ์ วำงถัดจำกตรำมหำวิทยำลัย ในกรณี ที่ชื่อเรื่ องยำวให้จดั เป็ น
2-3 บรรทัด โดยจัดวำงแบบปิ รำมิดหัวกลับ
1.1.3 ชื่อผูส้ ร้ำงสรรค์ มีเฉพำะชื่อและนำมสกุล ยกเว้นหำกมียศฐำดรศักดิ์
รำชทินนำมและสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ดว้ ย
1.1.4 (ข้อควำม) ศิลปนิพนธ์ ของกำรศึกษำระดับปริ ญญำ สำขำวิชำ
1.1.5 มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
1.1.6 ปี พ.ศ. ที่อนุมตั ิศิลปนิพนธ์ เขียนเฉพำะตัวเลข
1.1.7 ลิขสิทธิ์ของ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์วำงห่ำง
จำกขอบกระดำษล่ำง 1 นิ้ว
1.2 สันปก ระบุชื่อศิลปนิพนธ์ ชื่อผูส้ ร้ำงสรรค์ และปี ที่อนุมตั ิศิลปนิพนธ์ (ดูตวั อย่ำง
ในภำคผนวก 1 หน้ำ 12) โดยข้อควำมเหล่ำนั้นวำงตำมยำวของสันปก ในกรณี ที่ชื่อเรื่ องยำวให้
จัดเป็ น 2-3 บรรทัด โดยจัดวำงแบบปิ รำมัดหัวกลับ (ใช้ภำษำที่เขียนศิลปนิพนธ์)
1.3 ปกด้ำนหลัง ต้องไม่มีขอ้ ควำมใด ๆ
2. ใบรองปก (Blank Page) กระดำษว่ำง 1 แผ่น
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3. ปกใน (Title Page) พิมพ์ขอ้ ควำมเหมือนกับหน้ำปกนอก
4. หน้ำอนุมัติ (Approval Page) ใช้ภำษำเดียวกันกับภำษำที่เขียนศิลปนิพนธ์
ประกอบด้วยส่ วนต่ำงๆ ตำมลำดับ ดังนี้
4.1 ข้อควำม
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ อนุมตั ิให้นบั ศิลปนิพนธ์
ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสู ตรปริ ญญำศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต
4.2 ลำยมือชื่อและชื่อคณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์
หมำยเหตุ ข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4 ต้องระบุชื่อพร้อมตำแหน่งทำงวิชำกำร หำกมี
ยศฐำนันดรศักดิ์ รำชทินนำม สมณศักดิ์ ให้ใส่ ไว้ดว้ ย
4.3 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ (Advisory Committee) มีลำยมือชื่อและรำยนำมของ
คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำศิลปนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำร โดยเรี ยงลงมำ
ตำมลำดับ
4.4 ลำยมือชื่อและชื่อผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ปรำกฎอยู่ในส่วนล่ำงสุ ดถัดไปจำก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. บทคัดย่อ (ABSTRACT) ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
5.1 ข้อมูลศิลปนิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อ เรี ยงตำมลำดับ ดังนี้
ชื่อศิลปนิพนธ์ ( Art Thesis Title/Senior project title)
ผูส้ ร้ำงสรรค์ (Author)
สำขำวิชำ (Major Program)
ปี กำรศึกษำ (Academic Year)
5.2 เนื้อหำบทคัดย่อศิลปนิพนธ์ คือกำรสรุ ปศิลปนิพนธ์ที่กระชับ ชัดเจนครอบคลุม
ปัญหำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตกำรสร้ำงสรรค์ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่ องมืออุปกรณ์ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ศึกษำ และผลกำรสร้ำงสรรค์โดยสังเขป
6. กิตติกรรมประกำศ (ACKNOWLEDGEMENT)
เป็ นข้อควำมกล่ำวขอบคุณผูม้ ีส่วนสนับสนุ นช่วยเหลือและให้ควำมร่ วมมือในกำรทำ
ศิลปนิพนธ์ ให้พิมพ์คำว่ำ กิตติกรรมประกำศ ไว้กลำงหน้ำกระดำษไม่ควรยำวเกิน 1 หน้ำ และให้
พิมพ์ชื่อผูเ้ ขียนไว้ทำ้ ยข้อควำมด้วย มีเฉพำะชื่อและนำมสกุล ยกเว้นหำกมียศ ฐำนันดรศักดิ์
รำชทินนำม และสมณศักดิ์ให้ใส่ไว้ดว้ ย
7. สำรบัญ (CONTENT)
เป็ นรำยกำรของส่ วนประกอบสำคัญทั้งหมดของศิลปนิพนธ์ นับตั้งแต่สำรบัญถึงหน้ำ
สุ ดท้ำย โดยมีเลขหน้ำกำกับแต่ละส่ วนที่เรี ยงตำมลำดับของเนื้อหำในเล่มศิลปนิพนธ์ โดยพิมพ์
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คำว่ำสำรบัญไว้กลำงหน้ำกระดำษ หำกไม่สำมำรถพิมพ์จบในหน้ำเดียวให้ข้ นึ หน้ำใหม่และพิมพ์คำ
ว่ำสำรบัญ (ต่อ)
8. รำยกำรตำรำง (LIST OF TABLES) (ถ้ำมี)
เป็ นรำยกำรที่ระบุชื่อและตำแหน่งหน้ำของตำรำงทั้งหมดในศิลปนิพนธ์ รวมทั้ง
ตำรำงในภำคผนวกด้วย โดยพิมพ์คำว่ำ รำยกำรตำรำง กลำงหน้ำกระดำษ หำกไม่สำมำรถพิมพ์จบ
ในหน้ำเดียวให้ข้ นึ หน้ำใหม่และพิมพ์คำว่ำรำยกำรตำรำง (ต่อ)
9. รำยกำรภำพประกอบ (LIST OF ILLUSTRATIONS/FIGURES) (ถ้ำมี)
เป็ นรำยกำรที่ระบุชื่อและตำแหน่งหน้ำของภำพประกอบทั้งหมดในศิลปนิพนธ์ เช่น
ภำพถ่ำย ภำพวำด แผนภูมิ แผนที่ กรำฟ แผนผัง ฯลฯ โดยพิมพ์คำว่ำ รำยกำรภำพประกอบกลำง
หน้ำกระดำษ หำกไม่สำมำรถพิมพ์จบหน้ำเดียวให้ข้ นึ หน้ำใหม่และพิมพ์ว่ำรำยกำรภำพประกอบ
(ต่อ)
10. สัญลักษณ์คำว่ำย่อและตัวย่ อ (LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS)
(ถ้ำมี)
เป็ นส่วนที่อธิบำยควำมหมำยของสัญลักษณ์ คำย่อ และอักษรย่อที่ปรำกฏใน
ศิลปนิพนธ์ ยกเว้นสัญลักษณ์ คำย่อ และอักษรย่อที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป แต่ละสัญลักษณ์ คำย่อและ
อักษรย่อต้องมีควำมหมำยเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

เนื้อเรื่อง (Text)
เนื้อเรื่ องของศิลปนิพนธ์ ประกอบด้วย 5 บท ประกอบด้วยส่ วนสำคัญต่ำงๆ ดังนี้
บทที่ 1. บทนำ (Introduction) เป็ นบทแรกของศิลปนิพนธ์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหำต่ำงๆ
ดังนี้
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ (Background)
เป็ นกำรกล่ำวถึงเหตุผลและประเด็นที่น่ำสนใจ/ประเด็นปัญหำในกำรทำงำน
สร้ำงสรรค์ชิ้นนี้ ควรเป็ นเรื่ องที่ไม่ซ้ ำกับคนอื่น หรื ออำจจะทำขึ้นเพื่อเป็ นกำรเปรี ยบเทียบควำม
แตกต่ำงเพื่อเป็ นกำรยื่นยันหลักกำรหรื อทฤษฎีก็อำจเป็ นไปได้
1.2 วัตถุประสงค์ (Objective)
เป็ นส่วนที่ระบุวตั ถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ อย่ำงชัดเจนว่ำต้องกำรศึกษำอะไร
ในกรณี ที่มีวตั ถุประสงค์หลำยอย่ำง ควรแยกเป็ นข้อ ๆ เรี ยงตำมลำดับควำมสำคัญ
1.3 สมมติฐำน (Hypothesis)
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ส่ วนนี้จะมีหรื อไม่มีก็ได้แล้วแต่ควำมเหมำะสม สมมติฐำนเป็ นกำรคำดคะเน
คำตอบของกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรเลือก
ตั้งสมมติฐำนแบบใดขึ้นกับกำรประมวลควำมรู ้จำกทฤษฎีและผลกำรสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ขอบเขตของกำรสร้ ำงสรรค์ (Limitations of The study)
เป็ นกำรกำหนดกรอบของปัญหำกำรสร้ำงสรรค์ให้ชดั เจน โดยระบุขอบเขตควำม
ครอบคลุมถึงเรื่ องใด ที่ไหน และเวลำใดบ้ำง เป็ นต้น
1.5 ข้อตกลงเบือ้ งต้น (Assumption)(ถ้ ำมี)
ในบำงกรณี ผสู ้ ร้ำงสรรค์อำจมีเหตุผลที่จะเสนอข้อตกลงเบื้องต้นประกอบ
ในตอนนี้เปรี ยบเหมือนกติกำที่ตอ้ งยอมรับในเบื้องต้นของกำรดำเนินกำรสร้ำงสรรค์
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ (Definition of Key Term)
หมำยถึงกำรกำหนดควำมหมำยคำบำงคำที่ใช้เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ครั้งนั้น โดย
เฉพำะตัวแปรต่ำง ๆ ที่ศึกษำ ต้องให้นิยำมเชิงปฏิบตั ิกำร (Operational Definition)
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ รับ (Significance of the Study)
เป็ นส่วนที่ผสู้ ร้ำงสรรค์คำดหวังว่ำ ผลงำนสร้ำงสรรค์น้ นั มีควำมสำคัญและเป็ น
ประโยชน์ต่อสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องและสังคมอย่ำงไรบ้ำง
บทที่ 2. เอกสำรและข้อมูลที่เกีย่ วข้อง (Literature Review)
เป็ นส่ วนที่สรุ ปข้อมูล เนื้อหำ แนวคิด ทฤษฎีต่ำง ๆ จำกผลงำนวิจยั ,วิทยำนิพนธ์
,ศิลปนิพนธ์ เอกสำร ตำรำ หนังสือ บทควำมจำกวำรสำร เป็ นต้น ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องและสำคัญต่อ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่กำลังศึกษำโดยเรี ยบเรี ยงเป็ นภำษำเขียนที่ได้ใจควำมชัดเจน เนื้อหำถูกต้องตรง
กับเอกสำรต้นฉบับ
โดยมีกำรเขียนอ้ำงอิงอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของแต่ละระบบกำรอ้ำงอิงซึ่งเลือกมำใช้
โดยต้องใช้ระบบเดียวตลอดในศิลปนิพนธ์เล่มนั้น โดยใช้ระบบนำมปี ไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้ำ
ส่วนของเอกสำรงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องอำจแยกเป็ นบทต่ำงหำกอีกบทหนึ่งก็ได้
ขึ้นกับปริ มำณของเนื้อหำ
2.1 เป็ นบทที่กล่ำวถึงทฤษฎี หลักกำร ควำมคิดรอบยอด และข้อเท็จจริ งต่ำงๆ ที่เป็ น
พื้นฐำนของกำรสร้ำงสรรค์น้ นั ๆ รวมทั้งผลของงำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจยั วิทยำนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์
ในอดีต เพื่อนำมำวิเครำะห์เปรี ยบเทียบ และกำหนดเป็ นแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์
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2.2 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบด้วยข้อมูลวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์อำจเกี่ยวข้อง
ในแง่เสริ มหรื อขัดแย้งก็ได้เช่นกัน
2.3 อิทธิพลของศิลปกรรม ผลงำนศิลปกรรมรู ปแบบต่ำงๆ ของศิลปนิพนธ์ที่ได้
สร้ำงสรรค์ไว้ก่อนหน้ำนี้ ทั้งในลักษณะที่สอดคล้อง ส่ งเสริ ม และลักษณะที่ขดั แย้งก็อำจเป็ นได้
หรื อกล่ำวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3. วิธีกำรดำเนินกำรสร้ ำงสรรค์ (Methodology)
เป็ นส่วนที่แสดงถึงกระบวนกำร แนวทำงและเทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์ โดยมีกำร
บันทึกรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบโดยละเอียดชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ ตำมลำดับดังนี้
3.1 แนวควำมคิดและแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
3.2 วิธีกำรดำเนินงำน
3.3 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
3.4 วัสดุอุปกรณ์ในกำรดำเนินงำน
3.5 เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนกำร
3.6 รู ปแบบของกำรสร้ำงสรรค์
นอกจำกนี้เป็ นส่ วนที่ระบุวิธีกำรดำเนินกำรสร้ำงสรรค์ตำมแบบแผนและวิธีกำร
สร้ำงสรรค์ที่เป็ นที่ยอมรับในแต่ละสำขำวิชำ โดยครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ สำมำรถเพิ่มเติมได้ดงั นี้
- ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ำง
- แบบแผนกำรสร้ำงสรรค์
- เครื่ องมือในกำรเก็บข้อมูลประกอบกำรสร้ำงสรรค์
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
- กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4. กำรวิเครำะห์ กำรสร้ ำงสรรค์ (Result)
ส่ วนนี้เป็ นกำรเสนอผลกำรสร้ำงสรรค์หรื อผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล กำรแปลควำมผลที่
ได้จำกกำรวิเครำะห์ กำรเสนอผลกำรสร้ำงสรรค์ควรเสนอตำมลำดับของวัตถุประสงค์ นอกจำกนี้
เป็ นบทที่ กล่ำวถึงวิธีกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำทดลองหรื อรวบรวมข้อมูล
วิเครำะห์ ในประเด็นตัวอย่ำงหัวข้อ ดังต่อไปนี้
4.1 วิเครำะห์พฒั นำกำรด้ำนขั้นตอนและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
4.2 วิเครำะห์พฒั นำกำรด้ำนรู ปแบบและทักษะกำรแสดงออกเช่นกำรจัดภำพ กำรจัด
องค์ประกอบศิลป์ รู ปแบบ ลวดลำย กำรใช้พ้นื ผิว แสงเงำ เส้น สี จังหวะ ท่วงทำนอง เป็ นต้น
4.3 วิเครำะห์พฒั นำกำรเกี่ยวกับวิธีกำร เทคนิ ค กำรใช้วสั ดุอุปกรณ์ เป็ นต้น
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4.4 วิเครำะห์ พัฒนำกำรด้ำนแนวควำมคิด ควำมเชื่อ เช่น ด้ำนสุ นทรี ยศำสตร์
ด้ำนศำสนำปรัชญำศิลป์ รวมถึงจินตนำกำร เรื่ องรำว เนื้อหำ ที่ปรำกฏในภำพ
4.5 วิเครำะห์ภูมิหลัง และสภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
4.6 วิเครำะห์พฒั นำกำรด้ำนอื่นๆ
บทที่ 5. บทย่อ สรุปผล ปัญหำและข้ อเสนอแนะ ประกอบด้วยเนื้อหำส่ วนต่ำง ๆ ดังนี้
5.1 สรุปผลกำรสร้ ำงสรรค์ (Conclusion)
สรุ ปจำกส่ วนเนื้อหำในศิลปนิพนธ์ท้ งั หมด โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์
สมมติฐำน (ถ้ำมี) วิธีดำเนินกำรสร้ำงสรรค์และผลกำรสร้ำงสรรค์
5.2 อภิปรำยผล (Discussion)
กล่ำวถึงผลกำรสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ควำมสอดคล้องหรื อขัดแย้งกับทฤษฎีและ
ผลกำรวิจยั ที่ผอู้ ื่นได้ศึกษำไว้ นำแนวคิดทฤษฎีและผลกำรวิจยั มำสนับสนุน
5.3 ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
กล่ำวถึงกำรนำผลกำรสร้ำงสรรค์ไปใช้ในลักษณะต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะนำ
แนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ที่ควรทำในอนำคตต่อไป

บรรณำนุกรม (BIBLIOGRAPHY) หรือเอกสำรอ้ำงอิง (REFERENCES)
ส่วนอ้ำงอิงท้ำยเล่ม เป็ นกำรรวบรวมรำยกำรเอกสำรทั้งหมดที่ผสู ้ ร้ำงสรรค์ได้ใช้อำ้ งอิง
ในกำรเขียนศิลปนิพนธ์ อำจรวบรวมเป็ นรำยกำรบรรณำนุกรมหรื อรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงขึ้นกับกำร
พิจำรณำ ซึ่งมีขอ้ แตกต่ำงกันคือ
รำยกำรบรรณำนุกรม จำนวนรำยกำรเอกสำรที่อำ้ งอิงในส่ วนนี้อำจมีมำกกว่ำจำนวนที่ถูก
อ้ำงอิงไว้ในส่ วนเนื้อเรื่ อง หำกผูส้ ร้ำงสรรค์พิจำรณำว่ำ เอกสำรเหล่ำนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับ
งำนสร้ำงสรรค์และเป็ นประโยชน์
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง รวบรวมเฉพำะรำยกำรที่ถูกอ้ำงอิงในส่ วนเนื้อเรื่ องเท่ำนั้น ดังนั้น
จำนวนรำยกำรอ้ำงอิงในส่วนท้ำยต้องมีจำนวนเท่ำกันกับจำนวนรำยกำรที่ถูกอ้ำงอิงไว้ในส่ วน
เนื้อเรื่ อง

ภำคผนวก (APPENDIX /APPENDICES)
ภำคผนวก เป็ นส่ วนที่ให้รำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น ตำรำงบันทึกข้อมูล แหล่ง/สถำนที่บนั ทึก
ข้อมูล รู ปภำพ เครื่ องมือที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ เช่น แบบสอบถำม แบบทดสอบ เป็ นต้น
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กำรจะมีภำคผนวกหรื อไม่ ขึ้นกับควำมเหมำะสม หำกมีให้เริ่ มภำคผนวกในหน้ำถัดจำก
เอกสำรอ้ำงอิงหรื อบรรณำนุกรม โดยมีขอ้ ควำมว่ำ ภำคผนวก อยู่ตรงกลำงหน้ำกระดำษส่ วนกลำง
รำยละเอียดในภำคผนวกให้แสดงในหน้ำถัดไป อำจแบ่งออกเป็ นภำคผนวกย่อย ให้ใช้เป็ น
ภำคผนวก ก ภำคผนวก ข ภำคผนวก ค ตำมลำดับ

ประวัตผิ ู้สร้ ำงสรรค์ (VITAE)
เป็ นส่วนที่กล่ำวถึงประวัติย่อ ๆ ของผูส้ ร้ำงสรรค์ศิลปนิพนธ์ตำมหัวข้อที่กำหนดไว้เรี ยง
ตำมลำดับดังนี้
1. ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมคำนำหน้ำชื่อ ได้แก่ นำย นำง นำงสำว หรื อ ถ้ำมียศ ฐำนันดรศักดิ์
รำชทินนำม และสมณศักดิ์ตอ้ งระบุไว้ดว้ ย
2. รหัสประจำตัวนักศึกษำ
3. วุฒิกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ปี ที่สำเร็ จกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับปริ ญญำตรี โดยเรี ยงลำดับ
จำกวุฒิต่ำไปสูง
4. ทุนกำรศึกษำที่ได้รับในระหว่ำงกำรศึกษำ (ถ้ำมี)
5. กำรตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงำน (ถ้ำมี)

……………………………..
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กำรพิมพ์ศิลปนิพนธ์
รู ปแบบกำรพิมพ์ศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศำสตร์มีขอ้ กำหนด ดังนี้
1. ตัวพิมพ์
ตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ในเล่มศิลปนิพนธ์ตอ้ งเป็ นสี ดำคมชัด และต้องใช้ตวั พิมพ์แบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม โดยใช้ตวั พิมพ์ขนำดต่ำงกันในลักษณะดังนี้
หัวข้อสำคัญ ใช้ขนำดตัวอักษร 18 พอยต์ตวั หนำ เช่นคำว่ำ บทที.่ ....
หัวข้อย่อย
ใช้ขนำดตัวอักษร 16 พอยต์ตวั หนำ
ตัวพื้นของกำรพิมพ์ตลอดทั้งเล่ม ใช้ขนำดตัวอักษร 16 พอยต์ตวั ธรรมดำ
ชนิดของตัวอักษรใช้ Font Angsana New
2. กระดำษพิมพ์
เป็ นกระดำษขำวไม่มีบรรทัด ขนำดมำตรฐำน A4 หนำ 70-80 แกรม พิมพ์เพียงหน้ำเดียว
3. กำรเว้นที่ว่ำง
3.1 กำรเว้นที่ว่ำงริ มขอบกระดำษ กำหนดให้เว้นขอบกระดำษไว้ท้ งั 4 ด้ำน ดังนี้
3.1.1 หน้ำที่ข้ นึ บทใหม่ของแต่ละบท ให้เว้นขอบกระดำษด้ำนบนประมำณ 1.5 นิ้ว
3.1.2 หน้ำปกติ ให้เว้นขอบกระดำษด้ำนบนประมำณ 1.5 นิ้ว ถัดจำกบรรทัดเลข
ลำดับหน้ำลงมำ
3.1.3 ทุกหน้ำ ยกเว้นปกนอกและปกใน ให้เว้นขอบกระดำษซ้ำยมือประมำณ 1.5 นิ้ว
ขอบกระดำษขวำมือและขอบกระดำษด้ำนล่ำง เว้นห่ำงขอบกระดำษประมำณ 1 นิ้ว
3.2 กำรกำหนดระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด
3.2.1 ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัดปกติให้เว้น 1 บรรทัด
3.2.2 ระยะห่ำงหัวข้อสำคัญและหัวข้อย่อยให้เว้น 2 บรรทัด
3.2.3 ระยะห่ำงระหว่ำงหัวข้อสำคัญกับเนื้อควำม ให้เว้น 2 บรรทัด
4. กำรย่ อหน้ำ
ให้เว้นระยะตัวอักษร 1 นิ้ว จำกแนวขอบข้อควำมซ้ำยมือ
5. กำรลำดับหน้ำและกำรพิมพ์เลขหน้ำ
5.1 ส่ วนนำ
ในกำรลำดับหน้ำส่ วนนำเรื่ อง คือ ตั้งแต่หน้ำปกใน (Title Page) ไปจนถึงหน้ำสุ ดท้ำย
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ก่อนถึงส่ วนเนื้อเรื่ อง ให้ใช้ตวั เลขอำรบิคในเครื่ องหมำยวงเล็บกลม เช่น (1),(2),(3), โดยพิมพ์ไว้ที่
มุมล่ำงขวำมือห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำงตรงกับแนวขอบข้อควำมขวำมือ ซึ่งห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนขวำ 1 นิ้ว
5.2 ส่ วนเนื้อเรื่อง
กำรลำดับหน้ำส่ วนเนื้ อเรื่ องเป็ นต้นไป ให้ใช้ตวั เลขอำรบิค 1,2,3, ตำมลำดับ โดยพิมพ์
ไว้ที่มุมบนขวำตรงกับแนวขอบข้อควำมขวำมือ ยกเว้ น ตัวเลขลำดับหน้ำแรกของแต่ละบท ให้
พิมพ์ไว้มุมล่ำงขวำห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำงตรงกับแนวขอบข้อควำมขวำ มือซึ่งห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนขวำ 1 นิ้ว
6.กำรพิมพ์บท (CHAPTER)
บท (CHAPTER) ต้องขึ้นหน้ำใหม่เสมอและมีตวั เลขประจำบท สำหรับศิลปนิพนธ์
ภำษำไทย ใช้บทที่ 1,บทที่ 2 บทที่ 3, ...
7. กำรพิมพ์และกำรทำสำเนำศิลปนิพนธ์
7.1 กำรพิมพ์และกำรทำสำเนำศิลปนิพนธ์ ให้ใช้กระดำษหน้ำเดียว
7.2 ทำสำเนำศิลปนิพนธ์ เพื่อเสนอต่อคณะศิลปกรรมศำสตร์ ให้ใช้วิธีถ่ำยสำเนำหรื อวิธีอื่น
ที่มีคุณภำพใกล้เคียง
7.3 กระดำษที่ใช้ถ่ำยสำเนำต้องมีมำตรฐำนเช่นเดียวกับกระดำษพิมพ์
กำรอ้ ำงอิงในศิลปนิพนธ์
กำรอ้ำงอิงในศิลปนิพนธ์ เป็ นกำรบอกแหล่งที่มำของข้อควำม แนวคิด หรื อข้อมูลต่ำง ๆ
เพื่อเป็ นกำรให้เกียรติแก่บุคคลหรื อสถำบัน องค์กรผูเ้ ป็ นเจ้ำของข้อควำม
กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง มีรูปแบบแตกต่ำงกันไปตำมประเภทของเอกสำร เช่น หนังสื อ
ทัว่ ไป หนังสื อแปล บทควำมจำกหนังสื อ บทควำมจำกวำรสำร วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรสัมมนำ
สิ่ งพิมพ์รัฐบำล สิ ทธิบตั ร สื่ อโสตทัศน์ และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์ (Online)
และแบบซีดีรอม (CD-ROM)) เป็ นต้น
กำรอ้ำงอิงเอกสำร มีกำรอ้ำงอิง 2 ส่ วน คือ กำรอ้ำงอิงในส่ วนเนื้อเรื่ อง และกำรอ้ำงอิง
ส่ วนท้ำยเรื่ องหรื อท้ำยเล่ม

10

กำรอ้ ำงอิงในส่ วนเนื้อเรื่อง
คือกำรบอกแหล่งที่มำของข้อมูลในกำรอ้ำงอิงปนไปในส่ วนเนื้อเรื่ อง ทำให้ทรำบว่ำ
ข้อควำมส่ วนนั้นมำจำกแหล่งใด ผูส้ ร้้ำงสรรค์สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรอ้ำงอิงในส่ วนเนื้ อเรื่ องแบบ
ใดแบบหนึ่ง โดยจะต้องเป็ นแนวเดียวกันตลอดในเล่มศิลปนิพนธ์
กำรอ้ ำงอิงในส่ วนท้ำยเล่ม
กำรอ้ำงอิงในส่ วนนี้ เป็ นกำรรวบรวมรำยกำรเอกสำรทั้งหมดที่ผูส้ ร้ำงสรรค์ได้อำ้ งอิง อำจ
รวบรวมเป็ นรำยกำรบรรณำนุกรม (Bibliography) หรื อรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง (References)
กำรอ้ ำงอิงในกำรเขียนศิลปนิพนธ์ ที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปมี 3 รู ปแบบ คือ
1. รู ปแบบ นำม-ปี
2. รู ปแบบ ตัวเลข
3. รู ปแบบ เชิงอรรถ
สำหรับคณะศิลปกรรมศำสตร์จะใช้เป็ นรู ปแบบนำมปี (ไม่ตอ้ งใส่ เลขหน้ำ)
จำนวนศิลปนิพนธ์ที่นักศึกษำต้องจัดทำคือ จำนวน 2 เล่ม ดังนี้
1. ห้องสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ
จำนวน 1 เล่ม
2. สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่ องแต่งกำย
จำนวน 1 เล่ม
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ภำคผนวก

12

(ตัวอย่ ำงปกนอก)
8.5 นิ้ว

โครงกำร……………………..

1.5 นิ้ว

โครงกำร..................................................................

ระยะห่ำงเท่ำกัน

ชื่อ นำมสกุล

ชื่อ นำมสกุล 2564

ระยะห่ำงเท่ำกัน

ศิลปนิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสู ตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำกำรออกแบบเครื่ องแต่งกำย
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ
2564
ลิขสิทธิ์ของคณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ
1 นิ้ว

11.5 นิ้ว

13

ปกรอง (ไม่พิมพ์ข้อควำมใดๆ)

14

ปกใน
รูปแบบและข้ อควำมเหมือนกับปกนอก

15

ตัวอย่ ำงหน้ ำอนุมัติ
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุ นนั ทำ อนุ มตั ิให้นบั ศิลปนิพนธ์
ฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสู ตรปริ ญญำศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต

..................................................................
(...............................................................)
คณบดีคณะศิลปกรรมศำสตร์

คณะกรรมกำรที่ปรึ กษำศิลปนิพนธ์ …………………………………………ประธำนกรรมกำร
(..............................................................)
..................................................................กรรมกำร
(............................................................)
..................................................................กรรมกำร
(............................................................)
...................................................................กรรมกำร
(...........................................................)
ผูค้ วบคุมศิลปนิพนธ์

...................................................................
(............................................................. )
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(ตัวอย่ ำงบทคัดย่ อภำษำไทย)
ชื่ อศิลปนิพนธ์
ผู้สร้ ำงสรรค์
สำขำวิชำ
ปี กำรศึกษำ

นำย/นำงสำว
ตัวเลขปี กำรศึกษำที่เป็ น พ.ศ.

บทคัดย่อ
ย่อหน้ำเว้น 1 นิ้ว

17

(ตัวอย่ ำงกิตติกรรมประกำศ)
กิตติกรรมประกำศ
ย่อหน้ำเว้น 1 นิ้ว

ชื่ อ นำมสกุล

18

ประวัติผ้ ูสร้ ำงสรรค์
ชื่ อ สกุล
รหัสประจำตัวนักศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ
วุฒิ
ชื่อสถำบัน

ทุนกำรศึกษำ (ที่ได้รับในระหว่ำงกำรศึกษำ)

กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน (ถ้ำมี)

ปี ที่สำเร็จกำรศึกษำ
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(ตัวอย่ำงกำรพิมพ์บรรณำนุกรม/เอกสำรอ้ ำงอิง)
เขต//รัตนจรณะและคณะ.//2537.//เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ .//ปัตตำนี/:/
///////สถำบันศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์.
ประเวศ//วะสี. //2544. //“กระบวนกำรทำงปัญญำ(กำรเรี ยนรู ้ในวิถีชีวิต)”,สำรปฏิรูป 4 (44)
///////(พฤศจิกำยน)/72.
พระครู ธรรมมะพลำธร. //2548.//“ประวัฒวัดพลำนุภำพ”,สัมภำษณ์ 10 มิถุนำยน.
พิเชษฐ์//เปี ยร์กลิ่น.//2547.//รำยงำนกำรวิจัยเรื่ องกำรสร้ ำงสรรค์ ภำพจิตรกรรมฝำผนังวัด
///////ปิ บผลิวัน ตำบลศำลำใหม่ อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส.//ปัตตำนี/:/โครงกำรจัดตั้ง
///////คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
วิยะดำ//ทองมิตร.//2541.//สำรำนุกรมเมืองโบรำณ:ศำลำ.//กรุ งเทพฯ/:/เมืองโบรำณ.
วิวฒั น์//เตมียพันธ์.//2543.//เอกสำรประกอบกำรประชุมทำงวิชำกำรระหว่ ำงวันที่ 22-23 มิถุนำยน
///////พ.ศ. 2543 เรื่อง สถำปัตยกรรมพื้นถิ่น/./ฐำนะที่เป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมกับกำรออกแบบ
///////ปัจจุบันและควำมหมำย ของทีอ่ ยู่อำศัยตำมโลกทัศน์ ล้ำนนำโบรำณ.//กรุ งเทพฯ/./คณะ
///////สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิยำลัยศิลปำกร.
นภดล//กรมนิกำและคณะ.//2540.//โครงกำรเฝ้ำวะวังรักษำคุณภำพอนำคตเยำวชนไทย.
///////(ออนไลน์).//สืบค้นจำก/:/www.abacpool.com/ Best Results/ Report,
///////เข้ำใช้เมื่อ//[25 พฤศจิกำยน 2549]
Kepenekci,/Y.M./and/Cinkir,/S./2549./Bullying among Turkish high school students./Journal
///////of/Child/Abuse/&/Neglect,/30,/193/-/204.

หมำยเหตุ /////// หมำยถึงจำนวนกำรเคำะ
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จรรยำบรรณผู้สร้ ำงสรรค์
จรรยำบรรณผูส้ ร้ำงสรรค์ หมำยถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของผูส้ ร้ำงสรรค์
เพื่อให้กำรทำงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของจริ ยธรรมและหลักวิชำกำรที่เหมำะสม
ตลอดจนประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำให้เป็ นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรี เละเกียรติภูมิของผู้
สร้ำงสรรค์กำรเรี ยนกำรสอนระดับปริ ญญำตรี
ข้อ 1 ผูส้ ร้ำงสรรค์ตอ้ งซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทำงวิชำกำรและกำรจัดกำร ผูส้ ร้ำงสรรค์
ต้องมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นำผลงำนของผูอ้ ื่นมำเป็ นของตนเอง ไม่ลอกเลียนงำนของผูอ้ ื่น
ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มำของข้อมูล ที่นำมำใช้ในกำรทำศิลปนิพนธ์
ข้อ 2 ผูส้ ร้ำงสรรค์ตอ้ งมีพ้นื ฐำนควำมรู ้ในสำขำวิชำกำรที่ทำศิลปนิพนธ์อย่ำงเพียงพอเพื่อ
นำไปสู่ ศิลปนิพนธ์ที่มีคุณภำพ
ข้อ 3 ผูส้ ร้ำงสรรค์ตอ้ งมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษำ และมีจิตสำนึกและปณิ ธำนที่จะ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรและสิ่ งแวดล้อม
ข้อ 4 ผูส้ ร้ำงสรรค์ตอ้ งมีอิสระทำงควำมคิดโดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำร
ทำงำนสร้ำงสรรค์ตอ้ งตระหนักว่ำ อคติส่วนตนหรื อควำมลำเอียงทำงวิชำกำรอำจส่ งผลให้มีกำร
บิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทำงวิชำกำร อันเป็ นเหตุให้เกิดผลเสี ยหำยต่อศิลปนิพนธ์
ข้อ 5 ให้นำผลของศิลปนิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบ
ข้อ 6 ผูส้ ร้ำงสรรค์พึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรของผูอ้ ื่น ผูส้ ร้ำงสรรค์พึงมีใจกว้ำง
พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลและขั้นตอนของกำรวิจยั ยอมรับฟังควำมคิดเห็น และเหตุผลทำงวิชำกำร
ของผูอ้ ื่นและพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขศิลปนิพนธ์ของตนให้ถูกต้อง
ข้อ 7 ผูส้ ร้ำงสรรค์พึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตสำนึกที่จะอุทิศกำลังสติปัญญำใน
กำรทำศิลปนิพนธ์ เพื่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

ที่มำ : ปรับข้อควำมจำกจรรยำบรรณนักวิจยั .
(กองส่งเสริ มกำรวิจยั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจยั แห่งชำติ.2545)
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