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ค าน า  
 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ -การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบบันี ้เพ่ือให้
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ใช้ประกอบการจดัท าเอกสารศลิปนิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา
ตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ค้นคว้า ข้อมูล และ
สร้างสรรค์ โดยประมวลความคิดออกมาอย่างมีระบบ ระเบียบ ในรูปแบบของผลงานและเอกสาร
ศลิปนิพนธ์ จงึได้ก าหนดระเบียบการจดัท าเอกสารศิลปนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบการจดัท า
เอกสารประกอบการเสนอหวัข้อศิลปนิพนธ์ การจดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอโครงการศิลป
นิพนธ์ การจัดท าเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ และในภาคผนวกยังมีตวัอย่างส่วนต่างๆ ท่ี
ส าคญัของศลิปนิพนธ์ ซึง่จะชว่ยให้นกัศกึษาเข้าใจวิธีการจดัพิมพ์ได้ชดัเจนขึน้ 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์หวงัว่า คู่มือแนวทางการจดัท าเอกสารศิลปนิพนธ์ฉบบันี ้จะเป็น
ประโยชน์แก่นกัศกึษาในการจดัท าเอกสารศลิปนิพนธ์ได้อยา่งถกูต้อง 
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บทที่ 1 
แนวทางการจัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์  

  
ในการศึกษาชัน้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็น

การศึกษาทางด้านการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์  การท าเอกสารศิลปนิพนธ์
ทางด้านทศันศลิป์และออกแบบผลิตภณัฑ์ จงึมีความแตกตา่งกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ  กล่าวคือ  การท า
ศลิปนิพนธ์ทางศลิปะจะเน้นเร่ืองมาตรฐานและคณุคา่ของผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเป็นส าคญั  อีก
ส่วนหนึ่งจะเป็นการเขียนรายงานการเก็บข้อมูลตา่งๆ  ของการศึกษาค้นคว้าและวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัผลงานนัน้  จะรวบรวมอยูใ่นภาคเอกสาร  ซึง่นบัเป็นสว่นหนึง่ของการท าศลิปนิพนธ์เทา่นัน้ 

หลักสูตรการท าศิลปนิพนธ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  
ส าหรับผู้ ท่ีจะส าเร็จการศึกษาชัน้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ประกอบด้วยส่วนส าคญั  2  
ส่วน  คือ  ส่วนท่ี 1  ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบทศันศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์  ท่ีมี
คณุคา่เป็นไปตามข้อก าหนดการวดัระดบัผลการศกึษา  ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ส่วนท่ี 2 เป็น
เร่ืองของภาคเอกสารท่ีใช้ประกอบผลงานศิลปนิพนธ์  เป็นการเขียนรายงานเพ่ือสรุปผลของการ
เสนอแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้าวิจยั  รวมถึงขัน้ตอนการด าเนินงานและการ
พฒันาผลงาน  การเขียนรายงานนีเ้พ่ือสรุปผลของการศกึษาตลอดทัง้ภาคการศึกษา 

ในการจดัท าคู่มือครัง้นี ้ จะจดัท าคู่มือการเขียนรายงานและการพิมพ์เอกสารประกอบ
ผลงานศลิปนิพนธ์  โดยจดัท าขึน้เพ่ือเป็นแนวทาง  ในการก าหนดรูปแบบของการเขียนและรูปแบบ
การพิมพ์เอกสารศิลปนิพนธ์  เพ่ือใช้ประกอบการเขียน  เรียบเรียง  ขนาดและสดัส่วนต่างๆ  ของ
การจัดพิมพ์  รวมถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าภาคเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์นี ้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ (ศ.4) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบณัฑิต ตามระเบียบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ว่าด้วยการท าศิลป
นิพนธ์ พ.ศ.2555 เพื่อให้การศกึษาชัน้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ตามหลกัสตูรของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ด าเนินไปด้วยดีตามมาตรฐานสากล จึงเห็นสมควร
ให้มีคู่มือการจดัท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ (ศ.4) ส าหรับศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ.2555  โดย
สมควรให้มี คูมื่อการจดัท าเอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ (ศ.4)  โดยก าหนดไว้เป็น  4  สว่น 
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สว่นท่ี  1  ขัน้ตอนก่อนจดัท าเอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ 
สว่นท่ี  2  ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการศลิปนิพนธ์ 

 สว่นท่ี  3  ส่วนประกอบของเอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ (ค าอธิบายในบทท่ี 2) 
 สว่นท่ี  4  การพิมพ์เอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ (ค าอธิบายในบทท่ี 3) 
 

ขัน้ตอนก่อนจัดท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 
  

1. นกัศกึษาต้องสอบผา่นรายวิชาตา่งๆ  ในหลกัสตูรครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ 
2. นกัศกึษาต้องเลือกอาจารย์ผู้ควบคมุศลิปนิพนธ์  จ านวน 1 ท่าน  โดยกรอกแบบฟอร์ม 

ศ.2 “แบบเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์” แล้วจึงเสนอประธานโครงการศิลปนิพนธ์ 
จากนัน้ประธานโครงการศิลปนิพนธ์ จะรวบรวมเสนอคณบดี  เพ่ือแต่งตัง้กรรมการผู้ควบคมุศิลป
นิพนธ์ตอ่ไป 

3. นักศึกษาเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์  โดยใช้  แบบฟอร์ม ศ.1  (แบบเสนอ
หัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์)  พิมพ์ให้เรียบร้อยตามแบบท่ีก าหนด  และเสนอต่อประธาน
โครงการศิลปนิพนธ์  เม่ือประธานโครงการศิลปนิพนธ์เสนอรายช่ือคณะกรรมการต่อคณบดี  
ประกาศเป็นค าสัง่แต่งตัง้  ได้พิจารณาอนุมตัิหวัข้อ  มีลายเซ็นของประธานโครงการอนุมตัิหวัข้อ
และโครงการศิลปนิพนธ์แล้ว จากนัน้ประธานโครงการศิลปนิพนธ์จะรวบรวมเสนอคณบดี  เพ่ือ
ประกาศอนมุตัหิวัข้อตอ่ไป  นกัศกึษาจงึจะสามารถลงทะเบียนวิชาศลิปนิพนธ์ได้ 

4. หากนกัศึกษามีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงหวัข้อและ/หรือสาระส าคญัของศิลปนิพนธ์  
ให้นกัศกึษาใช้ แบบฟอร์ม ศ.3 (แบบขอการเปล่ียนแปลงหวัข้อและ/หรือสาระส าคญัของศิลปนิพนธ์) 
พิมพ์ให้ เรียบร้อยตามแบบที่ก าหนด  และ เสนอต่อประธานโครงการศิลปนิพนธ์   เ มื ่อ
คณะกรรมการซึ่งคณะศลิปกรรมศาสตร์แตง่ตัง้ขึน้  ได้พิจารณาอนมุตัิการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
มีลายเซ็นของประธานโครงการอนุมตัิหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์แล้ว  (ประธานโครงการ
ศิลปนิพนธ์ จะรวบรวมเสนอคณบดี  เพ่ือประกาศอนมุตัติอ่ไป นกัศกึษาจึงจะลงทะเบียนวิชาศิลป
นิพนธ์ได้ 

5. เม่ือนกัศกึษาลงทะเบียนวิชาศิลปนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว นกัศกึษาต้องติดตามตรวจสอบ 
ประกาศและค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์  และกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ศลิปนิพนธ์  เพ่ือน าค าสัง่ดงักลา่วจดัพิมพ์ลงในเอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ตอ่ไป 
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การเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์  (ศ.1) 
หัวข้อศิลปนิพนธ์ท่ีเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเขียนลงใน

แบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้  ซึง่หวัข้อและโครงการท่ีเสนอขอท าศลิปนิพนธ์  ประกอบด้วย 
1. ช่ือเร่ือง หวัข้อศลิปนิพนธ์ 
2. ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ 
3. วตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ 
4. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
5. ขอบเขตของโครงการ 
6. เวลาท่ีใช้ในการท าศลิปนิพนธ์ 
7. วิธีการศกึษา 
8. แหลง่ข้อมลู 
9. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการท าศลิปนิพนธ์ 
10. คา่ใช้จา่ยในการท าศลิปนิพนธ์ (โดยประมาณ) 
11. ตวัอย่างผลงาน 2-3 ชิน้  และโครงการศิลปนิพนธ์  รวมทัง้ค าชีแ้จงเก่ียวกับวสัดแุละ

เทคนิคท่ีจะใช้ในการท าศลิปนิพนธ์  ท่ีเสนอเพ่ือขออนมุตัหิวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 
12. แผนการเสนอผลงานเพ่ือสอบศลิปนิพนธ์ 
13. ผู้ เสนอหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ลงช่ือ 
14.ประธานกรรมการพิจารณาหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ลงนามอนมุตัิ 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการศิลปนิพนธ์ 
 

1. การแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 
- ประธานโครงการศิลปนิพนธ์  แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาหวัข้อและโครงการฯ  

เสนอคณบดี ภายใน 14 วนั  นบัจากวนัท่ีเปิดภาคการศกึษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา  VD 412 ศิลป
นิพนธ์ (ในจ านวนกรรมการท่ีตรวจศลิปนิพนธ์ต้องมีประธานโครงการศลิปนิพนธ์ อยูด้่วย) 
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2. การขออนุมัตหิวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 
- นักศึกษาเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงการ  ภายใน  7  วัน   ก่อนวันสุดท้ายของการ

รายงานผลการศึกษาประจ าภาคท่ีลงทะเบียน  รายวิชา VD 411สัมมนาออกแบบทัศนศิลป์-
ออกแบบผลิตภณัฑ์  ถ้าผลการเสนอไม่ผ่าน  นกัศกึษามีสิทธิเสนอใหม่ภายใน  7  วนั  นบัจากวนั
เปิดภาคการศกึษาถดัไป    

- เม่ือนกัศกึษาสอบผา่นวิชาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรฯ ให้นกัศกึษาย่ืนแบบ ศ.1 
(แบบเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์  การขออนุมตัิหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์มีขัน้ตอน
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษาขออนุมัตจิากประธานโครงการ 
พจิารณาหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 

นักศึกษากรอกข้อความ 
ในแบบ ศ.1 

ประธานโครงการเสนอแต่งตัง้
คณะกรรมการ 

พจิารณาหัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 
 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการพจิารณา 

 
 

คณบดีเหน็ชอบ  และลงนามค าส่ัง 

คณะกรรมการพจิารณาหัวข้อ และ 
โครงการศิลปนิพนธ์ ของนักศกึษา 

ประธานโครงการพจิารณาอนุมัติ 
 

คณบดลีงมต ิเหน็ชอบ 

ประธานโครงการแต่งตัง้

คณะกรรมการ 

แจ้งนักศกึษาทราบ 
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3. การเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 

- เม่ือนกัศกึษาเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์  ให้คณะกรรมการพิจารณาหวัข้อและ
โครงการศลิปนิพนธ์ของนกัศกึษา  อนมุตัเิรียบร้อยแล้ว ให้นกัศกึษาย่ืนแบบเลือกอาจารย์ผู้ควบคมุ
ศลิปนิพนธ์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ (โดยเลือกอาจารย์ในสาขาวิชา 1 ท่าน) ภายใน 7 วนั  หลงัจาก
การลงทะเบียนศลิปนิพนธ์  โดยท าตามขัน้ตอนดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

นักศึกษาเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมฯ 1 ท่าน และ
ให้ลงนามยินดีท่ีจะเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมฯ 

ประธานโครงการศิลปนิพนธ์เสนอแต่งตัง้ 
อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 

คณะกรรมการศิลปนิพนธ์พจิารณา 
 

คณบดีลงมต ิเหน็ชอบ  

นักศึกษากรอกข้อความลงใน 
แบบเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปะนิพนธ์(ศ.2) 

แจ้งนักศกึษาทราบ 
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4. การเปล่ียนแปลงหวัข้อ และ/หรือสาระเกี่ยวกับศิลปนิพนธ์ 
- เม่ือนกัศกึษาประสงค์เปล่ียนแปลงหวัข้อ และ/หรือสาระส าคญัของโครงการศิลปนิพนธ์  

ต้องย่ืนแบบขอเปล่ียนแปลง (ศ.3) ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์  พร้อมกบั
ขออนมุตัหิวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ ใหม ่ ภายใน 4 สปัดาห์  หลงัจากเปิดภาคการศกึษา  โดย
ท าตามขัน้ตอนดงันี ้
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ (ส ารวจและประเมินผลศิลปนิพนธ์) 
- ประธานโครงการศลิปนิพนธ์เสนอรายช่ือ โดยคณบดีลงนามค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ตรวจศลิปนิพนธ์ (ส ารวจและประเมินผลศลิปนิพนธ์) จากรายนามท่ีประธานโครงการเสนอ ภายใน 
4 สปัดาห์ หลงัเปิดภาคการศกึษา  (ในจ านวนกรรมการท่ีตรวจศิลปนิพนธ์ต้องมีประธานโครงการ
ศลิปนิพนธ์ อยูด้่วย) 
 
 

นักศึกษาผ่านความเห็นชอบ 
จากประธานผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 

นักศึกษากรอกข้อความลงใน   
แบบ ศ.3 

เสนอประธานโคงการศิลปนิพนธ์ 

คณะกรรมการพจิารณาหัวข้อและ 
โครงการศลิปนิพนธ์ของนักศึกษา 

 
หัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ ประธานลงนามอนุมัติ 

คณบดีลงมต ิเหน็ชอบ 

แจ้งนักศกึษาทราบ 



8 
 

 

6. การตรวจศิลปนิพนธ์ (ส ารวจและประเมินศิลปนิพนธ์) 
- อาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์จะท าการส ารวจผลงานศิลปนิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อ

ภาคการศึกษา  และการส ารวจครัง้สดุท้ายจะท าการส ารวจก่อนวนัตรวจศิลปนิพนธ์ (ประเมินผล
ศลิปนิพนธ์)  อยา่งน้อย  30  วนั 

- ชว่งตรวจศลิปนิพนธ์ (ประเมินศลิปนิพนธ์) ประมาณปลายภาคการศกึษา 
 

7. การส่งเอกสารศิลปนิพนธ์ 
- เล่มศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
เอกสารศิลปนิพนธ์ท่ีเสร็จสมบรูณ์ตามคูมื่อการจดัท าเอกสารศิลปนิพนธ์ (ศ.4)  ท่ีจะต้อง

ด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย  โดยจะต้องส่งในวนัประเมินผลศิลปนิพนธ์  โดยคณะกรรมการตรวจ
ศิลปนิพนธ์ (ส ารวจและประเมินผล)  จะต้องลงนาม  “วนั  เดือน  ปี”  ในวันท่ีตรวจศิลปนิพนธ์ 
(แจ้งผลรายงานการศกึษา)  นกัศกึษาเจ้าของเอกสารศิลปนิพนธ์จะต้องติดตามให้คณะกรรมการ
ตรวจศลิปนิพนธ์ (ส ารวจและประเมินผล)  ลงนามให้ครบทกุท่าน  แล้วจึงส่งมายงัคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  จ านวนทัง้สิน้ 3 เล่ม  เพ่ือคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะต้อง
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) คณะศลิปกรรมศาสตร์ เก็บเป็นเอกสารข้อมลู  จ านวน  1  เลม่ 
2) สง่ให้ส านกัวิทยาบริการ รวม  1  เลม่ 
 
- ส่ือประกอบศิลปนิพนธ์   
แผน่บนัทึกข้อมลูศลิปนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ (CD)  จ านวน  3  แผน่ 
      - ใน CD จะต้องบนัทึกข้อมลูเหมือนกบั “เอกสารศลิปนิพนธ์” (file PDF) 
      - CD จะต้องเขียนช่ือ นามสกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา  สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ตวัอยา่งการเขียนรายละเอียดลงบนกล่องพลาสติก 
ช่ือ.................................  นามสกลุ................................... รหสัประจ าตวันกัศกึษา................... 

สาขาวิชา.......................................... ปีการศกึษา......................... 
 
หมายเหตุ :   นักศึกษาท่ียังไม่ส่งเอกสารศิลปนิพนธ์ และส่ือประกอบศิลปนิพนธ์ จะถือว่ายัง ไม่

ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 



9 
 

 

บทที่ 2 
ส่วนประกอบของเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

  
การเขียนรายงานและการพิมพ์เอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์คือ   รายงานการค้นคว้า

การออกแบบทศันศิลป์-การออกแบบผลิตภณัฑ์  หรือเอกสารท่ีใช้ประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ ของ
นักศึกษาท่ีค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ภาคเอกสารนีมี้องค์ประกอบท่ีส าคญั  3  สว่น  คือ 

1.  สว่นประกอบตอนต้น   
2.  สว่นประกอบตอนเนือ้หา  
3.  สว่นประกอบตอนท้าย  

 

1. ส่วนประกอบตอนต้น 
ภาคแรก  เป็นส่วนประกอบตอนต้นของการจัดท าเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ 

ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ  ตามล าดบัดงันี ้
 
ปกหรือปกนอก (Cover)  

ต้องเป็นปกแข็ง สีตามแบบของคณะศิลปกรรมศาสตร์คือ สีด า มีตราสญัลกัษณ์ของ
ม ห า ว ิท ย า ล ยั ก ร ุง เ ท พ ธ น บ ุร ีแ ล ะ พ ิม พ ์ข ้อ ค ว า ม ภ า ษ า ไ ท ย ด ้ว ย ต วั พ ิม พ ์ส ีท อ ง  
(ดูตัวอย่างหน้า 29) ดงันี ้ 

1. รูปตราสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
2. ศลิปนิพนธ์ 
3. คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
4. ปีการศกึษา  
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สันปก 
ประกอบด้วย  ช่ือสาขาวิชา ช่ือเร่ืองศิลปนิพนธ์  ช่ือผู้แต่ง  และปีการศึกษาท่ีเสนอศิลป

นิพนธ์  พิมพ์ด้วยตวัอกัษรสีทองเชน่เดียวกบัปกนอก  (ดูตัวอย่างหน้า 30) 
 
ปกใน (Title page)  

ปกในมี 2 แผ่น แผ่นแรกภาษาไทย (ดูตัวอย่างหน้า 31) และแผ่นหลงัภาษาองักฤษ  
(ดูตัวอย่างหน้า 32)  ประกอบด้วยข้อความตา่งๆ  คือ  

1. ช่ือศลิปนิพนธ์  
2. ช่ือผู้ท าศิลปนิพนธ์ มีค าน าหน้าช่ือ  นาย  หรือ  นางสาว  
3. ระบวุ่าศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาศิลปกรรม 

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาใด 
4. ช่ือสถานศกึษา คือ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
5. ปีการศกึษาท่ีเสนอศลิปนิพนธ์  

  
หน้าอนุมัต ิ(Approval sheet)     

เป็นส่วนท่ีแสดงว่าคณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ์  (ส ารวจและประเมินผล)  และคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์   พิจารณาอนมุตัิให้ศิลปนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา  (กรรมการ
ทกุท่านจะต้องลงนาม)  (ดูตัวอย่างหน้า 33) 

 
บทคัดย่อ (Abstract)    

เป็นข้อความโดยย่อท่ีกล่าวถึงแนวคิดหรือวตัถปุระสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  บรรยาย
สัน้ๆ  เก่ียวกับรูปแบบและวิธีการท่ีใช้ในการแสดงออก  ซึ่งเป็นผลสรุปสาระส าคญัของการศกึษา
ค้นคว้า  บทคดัยอ่จะมีความยาวประมาณ  1 หรือ 2 หน้ากระดาษ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
(ดูตัวอย่างหน้า 34 – 35) 
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กติตกิรรมประกาศ (Acknowledgements)  
ข้อความท่ีผู้ท าศิลปนิพนธ์กล่าวประกาศเกียรติคณุ  หรือกล่าวขอบคณุผู้ มีส่วนท าให้งาน

ศลิปนิพนธ์ส าเร็จลลุว่ง  ส่วนใหญ่จะกล่าวขอบคณุอาจารย์ท่ีปรึกษา คณาจารย์ประจ าคณะ  และ
ผู้ชว่ยเหลือในการให้ข้อมลูตา่งๆ  (ดูตัวอย่างหน้า 36) 

 
ค าน า (Preface)    

เป็นข้อความแนะน าเก่ียวกับศิลปนิพนธ์โดยรวม  เช่น  แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์  
ผลงาน  การคดิวิเคราะห์รวบรวมข้อมลู  และขัน้ตอนการแสดงออกในผลงาน  การแก้ปัญหา  และ
การพฒันาผลงาน  (ดูตัวอย่างหน้า 37) 
 
สารบัญ (Contents)    

เป็นส่วนท่ีบอกถึงต าแหน่งของส่วนตา่งๆ  ท่ีมีอยู่ในภาคเอกสารศิลปนิพนธ์  (ดูตัวอย่างหน้า 
38) 
 
สารบัญตาราง (Table contents) 

เป็นส่วนท่ีแจ้งต าแหน่งของตารางท่ีมีอยู่ในศิลปนิพนธ์  รวมทัง้ตารางในภาคผนวกด้วย  
(ดูตัวอย่างหน้า 40) 
 
สารบัญภาพ  (List of Figures)   

เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งของภาพประกอบ   อนัได้แก่   ภาพผลงานศิลปะที่เก่ียวข้องกบั
การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา  ผลงานภาพร่างก่อนจะเป็นชิน้งานศิลปนิพนธ์  และ
ผลงานศิลปนิพนธ์ท่ีได้สร้างสรรค์ขึน้แล้ว  (ดูตัวอย่างหน้า 41) 
 

2.  ส่วนประกอบตอนเนือ้หา 
ธรรมชาติของการศึกษาศิลปะเป็นการศึกษาท่ีเน้นในภาคปฏิบตัิเป็นส่วนใหญ่  คณุคา่และ

เนือ้หาสาระของศิลปนิพนธ์จึงอยู่ ท่ีการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  ส่วนเนือ้หาสาระในภาคเอกสารเป็นเพียงส่วนประกอบท่ีใช้ส าหรับรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานสร้างสรรค์   โดยเนือ้หาสาระในภาคเอกสารนีจ้ะกล่าวถึงแนวความคิด  ขัน้ตอน  และ
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างกว้างๆ  โครงสร้างของเนือ้หาสาระภาคเอกสารนีพ้อจะแบ่ง
ออกได้เป็นสว่นๆ  ดงันี ้
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1. สว่นท่ีเป็นเนือ้หา 
  - บทน า 
  - การวิเคราะห์ข้อมลู 
  - วิธีการด าเนินงาน 
  - การด าเนินงานและพฒันาผลงาน 
  - สรุปและเสนอแนะ 

2. สว่นประกอบในเนือ้หา 
 
ส่วนที่เป็นเนือ้หา 

หมายถึงเนือ้หาของศิลปนิพนธ์ท่ีแบ่งออกเป็นบทๆ  ในการเขียนศิลปนิพนธ์ต้องล าดับ 
หวัข้อเร่ืองและสาระส าคญัให้เป็นระบบ  โดยทัว่ไปมกัประกอบด้วย  บทน า  วิธีการด าเนินงาน  ผล
การวิเคราะห์ข้อมลู  อภิปรายผลของการสร้างสรรค์  สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 

 
บทน า   
คือการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา  และข้อก าหนดของจดุมุ่งหมายท่ีก าลงัจะศกึษา

ค้นคว้า  สามารถก าหนดเป็นหวัข้อได้ดงันี ้
1. ความเป็นมาและความส าคญัของการเร่ิมต้นสร้างสรรค์งาน กล่าวถึงปัญหาที่เป็น

จุดเร่ิมต้นของแนวความคิด  และความเป็นไปได้ ในการเลือกปัญหาท่ีน ามาเป็นแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ผลของการปฏิบตัิงาน รวมถึงข้อมลูตา่งๆ ท่ีน ามาประกอบในการท า
ศิลปนิพนธ์โดยยอ่ 

2. ความมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของเร่ืองท่ีได้น ามาท าศิลปนิพนธ์ กล่าวถึงจดุมุ่งหมาย
หรือความส าคญัของเร่ืองท่ีน ามาท าศิลปนิพนธ์ว่า มีความส าคญัและให้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
เชน่ ด้านความคดิเห็น การแสดงออกท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคม หรือเป็นการแสดงออกจากประสบการณ์
ภายในจิตใจของตนเอง ฯลฯ 

3. สมมตฐิานของการศกึษา  เป็นการตอบค าถามล่วงหน้าจากวตัถปุระสงค์ของการศกึษา
ท่ีได้ตัง้ไว้ โดยการอ้างอิงหลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวท่ีจะศึกษา ก่อนท่ีจะด าเนิน
การศกึษาและ/หรือทดสอบสมมตฐิาน เพ่ือจะตอบค าถามจริงๆ ท าให้ผู้ท าการศกึษามีแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานท่ีดี และสามารถท่ีจะเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ ตลอดจนแนวความคิดเข้ากับหลกัการและ
ทฤษฎีได้อยา่งถกูต้อง 
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4. ขอบเขตหรือข้อตกลงในการท าศิลปนิพนธ์  ควรจะกล่าวถึงขอบเขตของจดุมุ่งหมายใน
การท าศิลปนิพนธ์ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาและขัน้ตอนของวิธีด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หวัข้อเร่ืองศลิปนิพนธ์ 

5. ขัน้ตอนการศกึษา  เป็นการบอกให้ทราบว่าการศกึษานีมี้ก่ีขัน้ตอน  อะไรบ้าง  โดยทัว่ไป
จะประกอบด้วย 

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
5.2 เก็บรวบรวมข้อมลูการคดัสรรงานภาคปฏิบตัิ 
5.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
5.3 การสรุปผลการศกึษา 
5.4 การเสนอแนะ 

6. ข้อตกลงเบือ้งต้น  เป็นการกลา่วให้ทราบวา่การศกึษานีย้ึดถืออะไรเป็นเง่ือนไข 
7. ความจ ากัดของการศึกษา  ระบุถึงกรณีหรือตวัแปรท่ีควบคมุไม่ได้  เช่น  ข้อจ ากัดของ

ระยะเวลา  งบประมาณ  หรือตวัแปรอ่ืนๆ 
8. ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการศึกษา  เป็นการให้ความหมายค าศพัท์ท่ีไม่แพร่หลาย  เช่น  

ศพัท์ทางวิชาการ  ควรอธิบายไว้เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจตรงกนั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
คือการกล่าวถึงส่วนตา่งๆ  ของข้อมลู  เช่น  ข้อมลูที่เกิดจากความคิดความเชื่อที่เป็น

ส่วนตวั  หรืออิทธิพลท่ีได้รับจากสิ่งแวดล้อม  ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการสร้างสรรค์  และน่าจะน ามา
กลา่วถึง  พอจะก าหนดได้เป็นหวัข้อดงันี ้

1. ข้อคิดเห็น ทศันคติ หรือความเช่ือส่วนรวม กล่าวถึงส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต  
สถานภาพ หรือข้อคดิเห็นในทางสงัคม การเมือง หรือความเช่ือส่วนตนในเร่ืองของศาสนา ปรัชญา
ต่างๆ  ท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงกับเร่ืองท่ีท าศิลปนิพนธ์ และเห็นว่ามีประโยชน์ท่ีจะน ามาท าศิลป
นิพนธ์ 

2. อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติหรือสิ ่งแวดล้อม  กล่าวถึงแนวความคิด   อารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีตอ่ธรรมชาติ เช่น ความงาม ความประทบัใจโดยส่วนตวัท่ีมีตอ่ธรรมชาติ ฯลฯ หรือ
แนวความคิดอารมณ์และความรู้สึก  ท่ีเกิดจากผลกระทบทางสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป  (ทัง้
ทางด้านกายภาพและทางด้านวฒันธรรม)  เป็นต้น 
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3. อิทธิพลท่ีได้รับจากงานศลิปกรรม  กลา่วอ้างอิงถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากงานศิลปกรรมท่ีมี
ความสนใจเป็นพิเศษ   จะเป็นงานศิลปกรรมจากศิลปินภายในประเทศหรือต่างประเทศ  ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการท าศิลปนิพนธ์ (ควรจะเป็นผลงานศิลปกรรมท่ีมีช่ือเสียง หรือเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป) 

4. ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ  เช่น  ข้อมูลท่ีได้น ามาอ้างอิงจากหนังสือโดยทั่วไป  เพ่ือ
สนบัสนนุแนวความคิดในการท าศลิปนิพนธ์  และเป็นประโยชน์ตอ่การน ามาสร้างสรรค์ศลิปะ 

5. กลา่วสรุปเนือ้หาสาระท่ีได้กลา่วมาทัง้หมด 
 

วิธีการด าเนินงาน   
คือการกลา่วถึงท่ีมาของความคดิในการสร้างสรรค์  รวมถึงการก าหนดขัน้ตอนของแผนงาน  

การปฏิบตังิาน  และการพฒันาคล่ีคลายผลงาน  ซึง่พอจะก าหนดเป็นหวัข้อตา่งๆ  ไว้ดงันี ้
 
1. ท่ีมาของแนวความคิดและความบนัดาลใจ  กล่าวสรุปท่ีมาของแนวความคิด  และ

ความบนัดาลใจจากบทท่ี 1  และ  2  ท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทต้นๆ  โดยน ามากล่าวสรุปย่อๆ  อีก
ครัง้หนึง่ 

2. การวางแผนระยะเร่ิมต้นของการด าเนินงาน  กล่าวถึงการตระเตรียมแผนงานสร้างสรรค์
ในระยะเร่ิมต้น  เชน่  บอกถึงวสัดท่ีุใช้  เทคนิค  รูปแบบ  องค์ประกอบ  เนือ้หา  หน้าท่ี  และวิธีการท่ี
น ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

3. การด าเนินงานและขัน้ตอนของการท างาน  กล่าวถึงวิธีการท างานว่ามีปัจจยัท่ีส าคญั
อะไรท่ีใช้ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น  ด้านรูปแบบ  เนือ้หา  
และเทคนิค 

3.1 รูปแบบผลงาน  กลา่วถึงรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัแนวความคดิ  และสาระส าคัญของ
การประกอบกนัของรูปแบบท่ีใช้ในการแสดงออก  เชน่  เส้น  สี  รูปทรง  เนือ้ท่ีว่าง  น า้หนกั  พืน้ผิว  
(เป็นบทวิเคราะห์ซึง่อาจจะมีภาพร่างประกอบค าบรรยาย) 

3.2 เนือ้หาสาระ  กล่าวถึงเนือ้หาสาระของการแสดงออกของผลงานท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
ปัจจัยธาตุเบือ้งต้นทางการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลของการ
แสดงออก  เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการท าศลิปนิพนธ์หรือไม่ 

3.3 เทคนิค  กล่าวถึงความสอดคล้องกนัระหว่างเทคนิคท่ีใช้ในการท างาน  กบัรูปแบบท่ี
แสดงออก  วา่มีสว่นสนบัสนนุเนือ้หาสาระตามแนวความคดิในการท าศลิปนิพนธ์อยา่งไร 
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การด าเนินงานและพัฒนาผลงาน 
 1. การพัฒนาและการคล่ีคลายผลงาน กล่าวถึงระยะเวลาของการพัฒนาผลงาน เช่น
ระยะแรกก่อนท าศิลปนิพนธ์ จนกระทัง่ระยะสุดท้ายของการท าศิลปนิพนธ์ว่า มีการพฒันาหรือ
เปล่ียนแปลงรูปแบบเนือ้หาสาระ ให้เป็นไปตามแนวความคิดและสอดคล้องกับการแสดงออก
อยา่งไร รวมถึงการพฒันาทางด้านเทคนิค โดยแบง่ระยะเวลาของการท างานออกเป็นระยะๆ ไป 

2. กลา่วสรุป 
3. ภาพร่างและภาพประกอบศลิปนิพนธ์ 
4. ภาพชดุผลงานศลิปนิพนธ์ 

 
สรุปและเสนอแนะ   
คือการกล่าวสรุปการท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ที่ผ่านมาทัง้หมด  ซึ่งก าหนดเป็น

หวัข้อดงันี ้  
1. ผลส าเร็จท่ีได้รับในปัจจุบัน  กล่าวสรุปถึงเร่ืองราวของเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์  

ทัง้หมดโดยยอ่  เชน่  กลา่วถึงจดุมุง่หมาย  วิธีการด าเนินงานและผลท่ีได้รับจากการแสดงออกทาง
ทศันศิลป์  เป็นต้น 

2. การคาดการณ์ไปในอนาคต  กลา่วถึงข้อเสนอแนะทัง้ผลดีและผลเสียท่ีได้รับในปัจจบุนั  
พร้อมทัง้เสนอแนะท่ีเป็นความคิดส่วนตวัท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
ตนเองและผู้ อ่ืนในอนาคต 
 
ส่วนประกอบในเนือ้หา 

ตาราง (Table) 
เป็นการเสนอข้อมูลอย่างมีระบบวิธีหนึ่ง  ตารางที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและตีความ

ข้อมูลได้รวดเร็วขึน้  
 

ภาพประกอบ (Figure)   
ช่วยให้ศิลปนิพนธ์มีความสมบูรณ์หรือเข้าใจง่ายขึน้  ภาพประกอบมีหลายประเภท  ทัง้

ภาพถ่าย  แผนภมูิ  แบบจ าลอง  แผนผงั  แผนท่ี  ภาพเขียน  ภาพลายเส้น  กราฟ  แผนภาพ  และ
โฆษณา  เป็นต้น  ภาพประกอบจะต้องมีหมายเลขและช่ือก ากบัทกุภาพ  
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ส่วนอ้างอิง (Citation)   
คือส่วนท่ีแจ้งแหล่งท่ีมาของข้อความและข้อมูลประเภทต่างๆ  ท่ีกล่าวอ้างหรืออ้างอิง  

เพ่ือให้ผู้อา่นสามารถตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิได้  สิ่งท่ีต้องอ้างอิงในเนือ้หา  ได้แก่ 
1. อญัพจน์ (Quotation)  คือข้อความท่ีคดัมาจากข้อเขียนของผู้ อ่ืนโดยตรงมาอ้างอิงไว้ใน

งานเขียนของตน  เพ่ือช่วยเพิ่มคณุคา่และน า้หนกัของเนือ้หาในศิลปนิพนธ์นัน้ๆ  ควรเป็นข้อความ
ท่ีไม่ยาวเกินไป   และต้องรักษารูปแบบการเขียนตามต้นฉบบัเดิมไว้ทกุประการ  ถ้ามีการละเว้น
ข้อความ ต้องใส่จดุสามจดุ   (...)   เป็นเคร่ืองหมายคัน่ไว้   ข้อความที่คดัมานีจ้ะต้องใส่ไว้ใน
เคร่ืองหมายอญัประกาศ  (“...”)  การอ้างอิงแบบอญัพจน์นี ้ จะต้องแจ้งแหลง่ท่ีมาทกุครัง้ 

2. ข้อความท่ีเขียนโดยสรุปความหรือถอดความมาจากข้อเขียนของผู้ อ่ืน  การอ้างอิง
ลกัษณะนีไ้มต้่องใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศ  แตต้่องแจ้งแหลง่ท่ีมาของการอ้างอิงนี ้

 
การอ้างอิงเอกสารดังกล่าวมี  2  รูปแบบคือ 
1. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
เชิงอรรถคือข้อความท่ีพิมพ์ไว้ตรงสว่นลา่งของหน้ากระดาษ  เพ่ือแจ้งท่ีมาของข้อมลูตา่งๆ  

และอญัพจน์ท่ีผู้ เขียนยกมาอ้างอิง  เพ่ืออธิบายเนือ้เร่ืองบางตอนเพิ่มเติมหรือแจ้งเก่ียวกบัการเช่ือมโยง
เร่ืองภายในเล่ม   การพิมพ์อ้างอิงแบบเชิงอรรถอาจพิมพ์ไว้ท่ีส่วนล่างของหน้ากระดาษ  หรืออาจ
น าไปรวมกนัไว้ท้ายบทก็ได้ 

 
2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา ระบบนาม – ปี  
คือวิธีการอ้างอิงท่ีระบนุามผู้แตง่และปีท่ีพิมพ์แล้วก ากบัด้วยเลขหน้าท่ีอ้างอิงจากเอกสาร

นัน้  การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หานี ้ จะใช้เพ่ือแจ้งท่ีมาของข้อมลูตา่งๆ  และอญัพจน์เทา่นัน้ 

 
3.  ส่วนประกอบตอนท้าย 

สว่นประกอบตอนท้ายประกอบด้วยส่วนตา่งๆ  ซึง่เรียงล าดบัดงันี ้
1.  บรรณานกุรม (Bibliography)   
2.  รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 
3.  ภาคผนวก (ถ้ามี)  
4.  ประวตันิกัศกึษา  
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บรรณานุกรม (Bibliography) 
บรรณานุกรม  คือ  รายช่ือหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงท่ีน ามาใช้ในการเขียนศิลปนิพนธ์  

รวมทัง้เอกสารท่ีมีคณุคา่อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัสาระในศิลปนิพนธ์  ท่ีเห็นว่าส าคญัและจ าเป็น  ในอนัท่ี
จะเอือ้ประโยชน์แก่ผู้อา่นท่ีประสงค์จะค้นคว้าเพิ่มเตมิจากเอกสารท่ีได้อ้างอิงไว้ด้วย (ดูตัวอย่างหน้า 
49) 
 
รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ (List of Works)  

เป็นส่วนท่ีบอกรายละเอียดของผลงานศิลปนิพนธ์ทัง้หมด  ประกอบด้วย   วันเดือนปี ท่ี
ท างาน  ช่ือผลงาน  ขนาดของผลงาน  (เป็นเซนติเมตร)  และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน  ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  (ดูตัวอย่างหน้า 50) 
 
ภาคผนวก 

คือส่วนท่ีไม่ใช่เนือ้หาแท้จริงแต่เก่ียวเน่ืองโดยตรงกับเร่ืองท่ีเขียน   เป็นรายละเอียดท่ี  
นา่สนใจ  แตไ่มส่ามารถแสดงไว้ได้ครบถ้วนในสว่นเนือ้หาของศลิปนิพนธ์  จงึน ามารวมไว้ตอนท้าย  
เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ ประสงค์จะอ่านและศึกษาในรายละเอียด  เช่น  ตาราง  ซึ่งแสดง 
รายละเอียดมากเกินกว่าจะบรรจุไว้ในเนือ้เร่ืองได้  ข้อความเก่ียวกับวิธีการทางเทคนิคหรือ  
แบบสอบถามต่างๆ  เป็นต้น  หากภาคผนวกมีหลายเร่ือง  ควรแยกและจดัล าดบัโดยตวัเลขหรือ 
ตวัอกัษร  เชน่  ภาคผนวก ก   ภาคผนวก ข  เป็นต้น  ภาคผนวกแตล่ะเร่ืองจะมีช่ือหรือไมมี่ก็ได้ 

 
ประวัตนัิกศึกษา  

เสนอประวตัิย่อๆ  เก่ียวกับผู้ เขียนศิลปนิพนธ์  โดยระบุช่ือ นามสกุล  วันเดือนปีเกิด  ท่ีอยู ่
ประวัติการศึกษา  ประวัติการแสดงผลงาน  ประสบการณ์ความช านาญและความสนใจด้านอ่ืนๆ  
โดยวางไว้หน้าสดุท้ายของศลิปนิพนธ์  (ดูตัวอย่างหน้า 51)  
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บทที่ 3 

การพมิพ์เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 
 

กระดาษที่ใช้    
ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว ความหนาพอสมควร (ประมาณ 80 แกรม  ไม่เกิน 100 แกรม) 

กระดาษหนึง่แผน่ใช้พิมพ์หน้าเดียวตลอดทัง้เลม่ 
 
การวางรูปหน้ากระดาษ  

การเว้นระยะหา่งจากริมกระดาษ  ให้เว้นระยะหา่งดงันี ้  
ด้านบน  และด้านซ้ายมือ  เว้นหา่งจากขอบกระดาษ 1½ นิว้   
ด้านลา่ง  และด้านขวามือ  เว้นหา่งจากขอบกระดาษ 1 นิว้ 
ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท ควรเว้นระยะจากริมกระดาษด้านบน 2 นิว้ (ดตูวัอย่างหน้า 

43) 
 
ตัวพมิพ์และระยะบรรทดั 

ให้ใช้ตวัพิมพ์ (font) ขนาด 16  พอยท์  และมีรูปแบบเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ (Cordia New) 
การเว้นระยะบรรทดัให้เป็นแบบเดียวกนัโดยตลอด  โดยเว้นห่างกนั  1  บรรทดัพิมพ์  เม่ือ

ขึน้หวัข้อใหมอ่าจเว้นหา่งกวา่ปกติตามความสวยงาม  แตต้่องเป็นแบบเดียวกนัตลอดทัง้เลม่ 
 

การล าดับหน้าและการพมิพ์เลขหน้า 
ในตอนต้น  ตัง้แต่ปกในจนถึงสารบญัตารางหรือสารบญัภาพ  ให้ใช้ตวัอกัษร ก  ข  ค  ง 

…   โดยเร่ิมนบัปกในภาษาไทย  เป็นหน้า ก  ตามล าดบั  โดยใน 3 หน้าแรก  คือ  ปกในภาษาไทย  
ปกในภาษาองักฤษ  และหน้าอนมุตัิ  ไม่ต้องพิมพ์เลขล าดบัหน้า  ให้เร่ิมต้นพิมพ์ ท่ีอกัษร  “ง”  ใน
หน้าท่ีเป็นบทคดัยอ่ภาษาไทย 

สว่นในภาคเนือ้หา  ใช้ตวัเลขเรียงล าดบัไปจนจบเลม่  การใช้ตวัเลข  ให้ใช้ได้ทัง้ตวัเลขไทย
หรือตวัเลขอารบคิ  ชนิดใดชนิดหนึง่ให้เหมือนกนัตลอดทัง้เลม่ 

การพิมพ์เลขหน้า  ให้พิมพ์เลขหน้าไว้มมุบนด้านขวามือ  ห่างจากขอบกระดาษด้านบน  1  
นิว้ นอกจากเลขหน้าท่ีตรงกบับทท่ี  หรือตอนท่ี  ให้พิมพ์เลขหน้าไว้ด้านล่างสดุกลางหน้ากระดาษ  
หา่งจากขอบลา่งประมาณ 1 นิว้  (ดตูวัอยา่งหน้า 43) 
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การพมิพ์บทที่ หวัข้อ และย่อหน้า 
เม่ือขึน้บทใหม่  ให้ขึน้หน้าใหม่  พิมพ์   “บทท่ี...”  กลางหน้ากระดาษ  เว้นระยะจากริม

กระดาษด้านบน  2  นิว้  บรรทดัตอ่มา  พิมพ์ช่ือบทกลางหน้ากระดาษ  โดยใช้อกัษรตวัเข้ม 
ถ้าบทใดมีหวัข้อใหญ่  แตไ่มมี่หวัข้อยอ่ย  ให้พิมพ์หวัข้อใหญ่ไว้กลางหน้ากระดาษ  ไม่ต้อง

ใสห่มายเลขหรือตวัอกัษรก ากบั  
ถ้าบทใดมีหวัข้อใหญ่  และมีการแบ่งหวัข้อย่อยออกไปอีก 1 ระดบั  ให้พิมพ์หวัข้อใหญ่ไว้

กลางหน้ากระดาษ  และพิมพ์หวัข้อยอ่ยชิดขอบซ้ายมือ 
ถ้าบทใดมีหวัข้อใหญ่  และมีการแบง่หวัข้อย่อยออกไปอีก  2  ระดบั  ให้พิมพ์หวัข้อย่อย

ของหวัข้อย่อย  ย่อหน้าเข้ามา  8  ตวัอกัษรเช่นเดียวกับการย่อหน้าปกติ  และขีดเส้นใต้  และให้
พิมพ์ข้อความตอ่โดยไมต้่องยอ่หน้าใหม ่(ดตูวัอยา่งหน้า 43) 

ถ้าบทใดมีหวัข้อใหญ่  และมีการแบง่หวัข้อยอ่ยออกไปอีก 3 ระดบั จะต้องใช้ตวัเลขเข้ามา
ชว่ย ดงันี ้

1................................. 
 1.1................................ 
         1.1.1................................ 
         1.1.1.1................................ 
                 1.1.1.2................................ 
         1.1.2................................ 
 1.2................................ 

2.................................          ฯลฯ 
 
การพิมพ์หวัข้อ  ให้ใช้อกัษรตวัเข้มหรือขีดเส้นใต้อย่างใดอย่างหนึ่ง   แบบเดียวกนัตลอด

ทัง้เล่ม  แต่ละบทไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท  และโดยทั่วไปบทสรุปจะไม่มี
หวัข้อยอ่ย 

ส าหรับการย่อหน้าในเนือ้หาและบรรทดัแรกของเชิงอรรถ (footnote)  ให้เว้น 8 ช่วง
ตวัอกัษรจากแนวการพิมพ์ด้านซ้ายมือ   
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การพมิพ์อัญพจน์ (Quotations)  
อญัพจน์  คือ  ข้อความท่ีคดัมาจากข้อเขียนของผู้ อ่ืนโดยตรงมาอ้างอิงไว้ในงานเขียนของ

ตน  เพ่ือช่วยเพิ่มคณุค่าและน า้หนกัของเนือ้หาในศิลปนิพนธ์นัน้ๆ  ไม่จ าเป็นว่าข้อความท่ีคดัมา
นัน้จะต้องคดัมาเพ่ือการสนับสนุนแต่ประการเดียว  อาจคดัมาเพ่ือวิพากษ์วิจารณ์  ขยายความ  
หรือน ามาอ้างอิงก็ได้ 

ถ้าข้อความท่ียกมาอ้างอิงโดยตรง (Direct quotation)  มีความยาวไม่เกิน 3 บรรทดั ให้พิมพ์
ตอ่ไปในเนือ้หา ไมต้่องขึน้บรรทดัใหม ่ใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศ  (“...”)  ก ากบั (ดตูวัอยา่งหน้า 45) 

ถ้ามีความยาวเกินกว่า 3 บรรทัด  ให้พิมพ์แยกจากเนือ้หาของเร่ือง  โดยขึน้บรรทดัใหม่
พิมพ์ย่อหน้าเข้ามา  4  ช่วงตวัอกัษร   ทัง้ด้านซ้ายและด้านขวาของทุกบรรทดั   และลดขนาด
ตวัอกัษรลง 1 ขนาด  ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศก ากับ  แล้วอ้างอิงท่ีมาของอญัพจน์นัน้  
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ให้ใส่หมายเลขก ากบัเม่ือจบข้อความท่ีเป็นอญัพจน์ เพ่ือการท าเชิงอรรถ
อ้างอิง (citation footnote) (ดตูวัอยา่งหน้า 45-46) 

การพิมพ์ข้อความท่ียกมาอ้างอิงโดยวิธีสรุปความหรือถอดความหรือวิเคราะห์ข้อความ   
ให้พิมพ์ตอ่ในเนือ้หาตามปกตโิดยไมต้่องใสเ่คร่ืองหมายอญัประกาศก ากบั  แล้วแจ้งแหล่งท่ีมาของ 
ข้อความนัน้ๆ  โดยวิธีอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 

 
การพมิพ์อ้างอิง (footnote) 

ส่วนอ้างอิง (Citation) หมายถึง ส่วนท่ีแจ้งแหล่งท่ีมาของข้อความและข้อมลูประเภทตา่งๆ  
ท่ีกล่าวอ้างหรืออ้างอิง  เพ่ือให้ผู้ อ่านสามารถตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้  โดยทั่วไป  มี  2  
แบบคือ  การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ   และ  การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา : ระบบนาม – ปี 

 
 

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ  
เชิงอรรถ  คือข้อความท่ีพิมพ์ไว้ตรงส่วนล่างของหน้ากระดาษ  เพ่ือแจ้งท่ีมาของข้อมลูตา่งๆ 

และอญัพจน์ท่ีผู้ เขียนยกมาอ้างอิง  เพ่ืออธิบายเนือ้เร่ืองบางตอนเพิ่มเติม  หรือแจ้งเก่ียวกับการ
เช่ือมโยงเร่ืองภายในเลม่  
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ต าแหน่งของเชิงอรรถ  วางได้  2  แบบ  คือ 
แบบท่ี 1  วางไว้สว่นลา่งสดุของแตล่ะหน้าท่ีมีการอ้างอิง  โดยคัน่เนือ้เร่ืองกบัเชิงอรรถด้วย

เส้นขีดจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือยาว 2 นิว้ (ดตูวัอยา่งหน้า 45)  
แบบท่ี 2  รวมเชิงอรรถของแตล่ะบทไว้ตอนท้ายของบทนัน้ๆ โดยขึน้หน้าใหม่และพิมพ์ค า

วา่  “เชิงอรรถท้ายบทท่ี ...”   ไว้กลางหน้า  แล้วเรียงล าดบัเชิงอรรถตัง้แตห่มายเลข 1 ไปจนจบบท 
(ดตูวัอยา่งหน้า 46) 

ทัง้นี ้ให้เลือกการพิมพ์เชิงอรรถแบบใดแบบหนึง่ตลอดทัง้เลม่ 
รูปแบบของเชิงอรรถ มี 2 แบบ คือ เชิงอรรถแบบสมบูรณ์ ส าหรับเอกสารท่ีอ้างถึงใน

ศิลปนิพนธ์เป็นครัง้แรกซึ่งจ าเป็นต้องใส่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพิมพ์เอกสารนัน้อย่างครบถ้วน 
ส่วนเชิงอรรถแบบย่อ ส าหรับเอกสารท่ีได้อ้างอิงมาก่อนหน้าแล้ว เม่ือมีการอ้างซ า้ให้เขียนเป็น
แบบยอ่ 

 
รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบสมบูรณ์ 
1ชื่อผู้แต่ง, ช่ือหนังสือ, ครัง้ที่พิมพ์ (เมืองที่พิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีที่พิมพ์), เลขหน้าท่ี

อ้างอิง. 
 
ตัวอย่าง 
1เอกชยั สนุทรพงศ์  และเสาวนิตย์ แสงวิเชียร,  ความงาม : สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้

ใฝ่รู้ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2529), 3. 
2กาญจน ค าสุวรรณ และนิตยา เสาว์มณี, จิตวิทยาเบือ้งต้น, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 

ส านกัพิมพ์ศลิปะบรรณาการ, 2529), 33. 
 

รูปแบบการเขียนเชิงอรรถแบบย่อ 
1. การอ้างเอกสารซ า้โดยไม่มีเอกสารอ่ืนคัน่ ให้ใช้ “เร่ืองเดียวกนั” ส าหรับเอกสารภาษาไทย 

สว่นเอกสารภาษาตา่งประเทศให้ใช้ “Ibid.” โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ท่ี  “เร่ืองเดียวกนั” และ “Ibid.”  
2. การอ้างเอกสารซ า้โดยไม่มีเอกสารอื่นมาคัน่ แตข้่อความที่น ามาอ้างปรากฏอยู่ใน

ต้นฉบบัตา่งเลขหน้ากนั ให้ระบหุมายเลขหน้าท่ีอ้างด้วย เช่น เร่ืองเดียวกนั, 20. หรือ Ibid.,20. 
ตัวอย่าง 
1เอกชยั สนุทรพงศ์ และเสาวนิตย์ แสงวิเชียร, ความงาม : สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้ใฝ่รู้ 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2529), 3. 
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2เร่ืองเดียวกนั. 
3เร่ืองเดียวกนั, 6. 
4Martin Luther King, Jr., Why We Can’t Wait (New York : American Library, 

1954), 78. 
5Ibid. 
6Ibid.,80 – 82. 
 
3. การอ้างเอกสารนัน้ซ า้ในบทเดียวกนัและมีเอกสารอ่ืนมาคัน่ ให้เขียนเชิงอรรถแบบย่อ 

โดยระบเุพียงรายการท่ีเก่ียวกบัผู้แตง่ ช่ือเร่ืองและหน้าท่ีอ้างถึงเทา่นัน้ 
ตัวอย่าง 
1แสง มนวิทรู, ศาสนาพราหมณ์ (พระนคร : โรงพิมพ์มหาดไทย, 2510), 10. 
2เอกชยั สนุทรพงศ์ และเสาวนิตย์ แสงวิเชียร, ความงาม : สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้ใฝ่รู้ 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์โอเดียสโตร์, 2529), 3. 
3แสง มนวิทรู, ศาสนาพราหมณ์, 20. 

 
 

การอ้างซ า้ถึงหนงัสือเอกสารภาษาองักฤษและภาษาตะวนัตกอ่ืนๆ  ในรายการท่ีเก่ียวกับผู้
แตง่ให้พิมพ์เฉพาะช่ือสกลุของผู้แตง่เทา่นัน้ ไม่ต้องระบช่ืุอด้วย เว้นแตผู่้แตง่ท่ีมีช่ือสกลุซ า้กนั  ต้อง
ระบช่ืุอ  โดยเขียนค าเตม็หรืออกัษรย่อของช่ือไว้ด้วยเสมอ 

ตัวอย่าง 
1Martin Luther King, Jr., Why We Can’t Wait (New York : American Library, 1954), 

78. 
2Arthur Judson Brown, Memoirs (New York : Wonder Books, 1957), 18–19.  
3King, Why We Can’t Wait, 80. 

 
วิธีการพมิพ์เชิงอรรถ   
1. การให้หมายเลขเชิงอรรถ  ให้เรียงตามล าดบัตัง้แตเ่ลข 1 ไปจนจบบท  และเร่ิมล าดบั 1 

ใหมเ่ม่ือขึน้ต้นบทใหม ่ ในกรณีท่ีศิลปนิพนธ์มีความยาวไม่มาก  อาจเรียงล าดบัเชิงอรรถตอ่เน่ืองกนั
ไปตลอดทัง้เลม่ก็ได้  และไมใ่ห้มีการแทรกเลขล าดบัของเชิงอรรถ  โดยการให้ตวัเลขกบัจดุทศนิยม
หรือตวัเลขผสมกบัตวัอกัษร 
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2. การเขียนอ้างอิงตารางหรือภาพประกอบ  ให้พิมพ์ไว้ใต้ตารางหรือรูปภาพนัน้ๆ  โดย
ไม่ต้องขีดคัน่อย่างการพิมพ์เชิงอรรถท่ีส่วนล่างของแตล่ะหน้า  ให้ขึน้ต้นด้วยค าว่า  ท่ีมา :  ส่วน
การวางรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นระบบเดียวกบัการอ้างอิงในเนือ้หา  (ดูตัวอย่างหน้า 47) 

3. ระหวา่งเชิงอรรถให้พิมพ์หา่งกนัระยะ  2  Space  และการพิมพ์ช่องห่างระหว่างบรรทดั 
ในเชิงอรรถให้ใช้  1½ Space  (ภาษาองักฤษ 1 Space) 

 
การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา : ระบบนาม – ปี 
ระบบนาม – ปี  คือ  วิธีการอ้างอิงท่ีระบนุามผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์แล้วก ากบัด้วยเลขหน้าท่ี

อ้างอิงจากเอกสารนัน้  การอ้างอิงแบบนีจ้ะใช้เพ่ือแจ้งท่ีมาของข้อมลูตา่งๆ  และอญัพจน์เทา่นัน้   
กรณีผู้แต่งชาวไทย  ระบุช่ือและช่ือสกุลของผู้แตง่ส าหรับเอกสารท่ีเขียนทัง้ท่ีเป็นภาษาไทย

และภาษาตา่งประเทศ  ปีท่ีพิมพ์  เคร่ืองหมายมหพัภาคคู ่( : )  และเลขหน้าท่ีอ้างอิง  พิมพ์ไว้ใน
วงเล็บตอ่ท้ายข้อความในเนือ้หา 

ตัวอย่าง 
... นอกจากนัน้  ดร.แบรดเลย์  ยังเป็นผู้ จัดท าหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกคือ  

บางกอก รีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder)  เร่ิมออกวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2387  (ขจร  สุขพานิช 
2508 : 25) 

 
กรณีผู้แตง่ชาวตา่งประเทศ ระบเุฉพาะชื่อสกลุของผู้แตง่  ปีที ่พ ิมพ์ เครื่องหมาย

มหพัภาคคู่ ( : )  และเลขหน้าท่ีอ้างอิง  พิมพ์ไว้ในวงเล็บตอ่ท้ายข้อความในเนือ้หา  ยกเว้นเม่ืออ้าง
ช่ือของผู้แตง่ชาวตา่งประเทศเป็นภาษาไทย  ต้องก ากบัช่ือภาษาตา่งประเทศไว้ในวงเล็บด้วย 

ตัวอย่าง 
... กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเร่ิมมีพฒันาการด้านการพิมพ์ราว ค.ศ.1480 หนงัสือท่ีผลิต

ใหมใ่นภมูิภาคนีร้ะหวา่ง ค.ศ.1480 – 1550  จงึจดัเป็นหนงัสือหายาก  (Dahl 1968 : 133) 
... โกรแกน (Grogan 1982 : 14 – 17)  จ าแนกสารนิเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 

2 ลกัษณะ 
 

การพมิพ์บรรณานุกรม  (bibliography) 
1. ค าว่า  “บรรณานกุรม”  ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษระดบัเดียวกบัช่ือบท  โดยไม่ต้อง

ขีดเส้นใต้  แล้วพิมพ์เอกสารที่ใช้อ้างอิง  โดยแยกเอกสารเป็นภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
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(ถ้ามี)  ให้พิมพ์เอกสารภาษาไทยก่อน  ถ้ามีเอกสารท่ีใช้ค้นคว้าอ้างอิงจ านวนมากให้แยกประเภท
ของเอกสารตามล าดบัดงันี ้

หนงัสือ  ได้แก่  หนงัสือและบทความในหนงัสือ 
บทความ  ได้แก่  บทความในวารสาร  หนงัสือพิมพ์  และสารานกุรม 
2. เอกสารอ่ืนๆ  ได้แก่  ศิลปนิพนธ์  จลุสาร  เอกสารอดัส าเนา  สิ่งพิมพ์รัฐบาล  ต้นฉบบั

ตวัเขียน  จดหมายเหต ุ โสตทศันวสัด ุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. การสมัภาษณ์ 
3.1  ให้เรียงช่ือผู้แต่งตามล าดบัตวัอกัษร  ส าหรับภาษาองักฤษให้น าช่ือหลงัขึน้ก่อน 

โดยบรรทดัแรกพิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายมือ   บรรทดัต่อไปให้เว้น  8  ช่วงตวัอกัษร   แล้วจึงพิมพ์
ข้อความตอ่ไปให้ครบ   เมื่อขึน้ชื่อเอกสารหรือสิ่งที่อ้างอิงใหม่   จึงเร่ิมพิมพ์บรรทดัแรกชิดขอบ
ซ้ายมือเป็นดงันีเ้ร่ือยไป 

3.2 ในกรณีเอกสารหลายเล่มผู้ แต่งคนเดียวกัน  เม่ือพิมพ์เรียงล าดบัในบรรณานุกรม  
ไม่ต้องพิมพ์ช่ือผู้แต่งซ า้  แต่ใช้วิธีขีดเส้นยาวขนาด  8  ตวัอกัษร  ตามด้วยมหพัภาค  ( . )  และ
เรียงล าดบังานของผู้แตง่คนเดียวกนัตามล าดบัเวลาของผลงาน หรือล าดบัอกัษรของชื่อผลงาน 
(ดตูวัอย่างหน้า 48) 
 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
หนังสือทั่วไป   

ช่ือผู้แตง่. ช่ือหนงัสือ. ครัง้ท่ีพิมพ์. เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

วิรัตน์  พชิญไพบูลย์. ความเข้าใจศิลปะ. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2524. 
สงวน รอดบุญ. ศิลปกับมนุษย์. พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533. 
Bonfante-Warren, Alexandra. Love/Alexandra Bonfante-Warren. China : Metro Books, 1995. 
Dantzic, Cynthia Maris. Design dimensions : an introduction to the visual surface / 

Cynthia Maris Dantzic. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1990. 
 

บทความในวารสารภาษาไทย 
ช่ือผู้แตง่. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร ปีท่ี, ฉบบัท่ี (เดือน ปี) : หมายเลขหน้า. 

ตัวอย่าง 
ศลิป์  พีระศรี. “เอกภาพศิลป.” ศิลปากร 2, 6 (เม.ย. 2492) : 25–28. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search/aBonfante-Warren%2C+Alexandra/abonfante+warren+alexandra/-2,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search/aDantzic%2C+Cynthia+Maris/adantzic+cynthia+maris/-2,-1,0,B/browse
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บทความในวารสารภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกลุของผู้แตง่, ช่ือตวั. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร ปีท่ี, ฉบบัท่ี (เดือน ปี) : หมายเลขหน้า. 

ตัวอย่าง 
Donalson, Joe F. and Steve Graham. “A Model of College Outcomes for Adults.” Adult 

Education Quartery 50, 1 (November 1999) : 24–40. 
  

ในกรณีท่ีวารสารไม่ระบปีุท่ี (volume number) แตร่ะบเุฉพาะฉบบัท่ี ( issue number ) มี
วิธีพิมพ์ดงันี ้
ช่ือสกลุของผู้แตง่, ช่ือตวั. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร, ฉบบัท่ี (ปี) : หมายเลขหน้า. 

ตัวอย่าง 
Lorenz, Konrad. “The Wisdom of Darwin.” Midway, no. 22 (1965) : 68–84. 
 
 
การพมิพ์ตาราง 

ทุกตารางจะต้องมีหมายเลขล าดับและช่ือหรือค าอธิบายตารางก ากับ   ให้ เรียงล าดับ
หมายเลขตารางจาก 1 ไปจนจบเล่ม  รวมทัง้ท่ีปรากฏในภาคผนวกด้วย  ให้พิมพ์หมายเลขล าดบั
ของตารางและช่ือตารางบรรทดัเดียวกนั   โดยพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือของหน้ากระดาษ   ถ้าช่ือตาราง
ยาวกวา่  1  บรรทดั   ก็ให้ขึน้บรรทดัใหมใ่ห้ตรงกบัช่ือตาราง   (ดตูวัอยา่งหน้า 46) 

 
การพมิพ์ภาพประกอบ 

ภาพ (figure)  แต่ละภาพต้องมีหมายเลขล าดับและช่ือ  หรือค าอธิบายภาพก ากับ
เช่นเดียวกับตารางและเรียงล าดบัหมายเลขภาพ  จาก  1  ไปจนจบบทหรือจบเล่ม การพิมพ์
หมายเลขล าดบัของภาพ  ช่ือ/และหรือค าอธิบายให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ  (ดตูวัอยา่งหน้า 48) 
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 แนวคิดเร่ืองความหลากหลายทางวฒันธรรมสอดคล้องกบัแนวคดิทางมานษุยวิทยาส านกั
ประวตัิศาสตร์เฉพาะและการแพร่กระจายวฒันธรรม ภายใต้การน าของศาสตราจารย์ ฟรานซ์ โบ
แอส (Franz Boas) เขาไมเ่ช่ือในความเป็นหนึง่เดียวของเผา่พนัธุ์ของมนษุยชาต ิ และเช่ือวา่การท่ี
สงัคมหลายๆสงัคมมีวฒันธรรมเหมือนกนัเป็นเพราะการแพร่กระจายของวฒันธรรม (cultural 
diffusion) จากสงัคมหนึง่ไปอีกสงัคมหนึง่ การยอมรับวฒันธรรมใหมท่ าให้สงัคมมีวฒันธรรม
เหมือนกนัได้โดยไมจ่ าเป็นวา่เป็นเพราะมีจดุก าเนิดร่วมกนั 

การท าความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์จ าเป็นจะต้องศึกษาทุกๆเร่ือง
เก่ียวกบัวฒันธรรมและสงัคมนัน้ๆ ศกึษาทกุแง่มมุในลกัษณะองค์รวม (Holistic) รวมวฒันธรรมท่ี
เป็นวตัถุ เช่น สิ่งประดิษฐ์เคร่ืองใช้สิ่งก่อสร้าง (material culture) และวฒันธรรมในเร่ืองระบบ
ความคดิ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิต 1 
 

ความทันสมัยหรือความสมัยใหม่ท่ีแตกต่างไปจากประเพณีเก่า ทัง้จากอิทธิพลจีนและ
ตอ่มาเป็นอิทธิพลจากตะวนัตก เร่ิมปรากฏให้เห็นมากขึน้เร่ือยๆในสมยัรัชกาลท่ี 3 น่ีเอง นอกจาก
จิตรกรรมประเพณีท่ีบรมครูเขียนไว้ตามวดัตา่งๆแล้ว จิตรกรรมท่ีมีอิทธิพลจีนก็ได้เร่ิมปรากฏขึน้ใน
ยคุนี ้จิตรกรรมเหล่านีมี้ความเหมือจริงมากกว่าแบบประเพณีของไทย ความเหมือนจริงท่ีว่าก็คือ
การระบายสีให้มีแสงเงาและน า้หนกัอ่อนแก่ ผลงานเหล่านีจ้ะมีทัง้เทคนิคสีฝุ่ น (เช่น รูปทวารบาล
จีนและรูปผู้หญิงจีนบนบานประต ูหน้าตา่งในห้องท้องพระโรงหน้าพระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน และ
จิตรกรรมฝาผนงัลายเคร่ืองมงคลจีน ในมขุกระสนัหอพระสรุาลยัพิมาน) และภาพเขียนแบบจีนบน
กระจก2 
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มหาวิทยาลยั),2542. 
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[ตวัอยา่งการพิมพ์อ้างอิง] 
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เชิงอรรถท้ายบทที่ 1 

 
1 อมรา พงศาพิชญ์,ความหลากหลายทางวฒันธรรม(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั),2542. 
1 สธีุ คณุาวิชยานนท์,จากสยามเกา่ สูไ่ทยใหม ่(กรุงเทพฯ : หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร จดัพิมพ์

เนื่องในโครงการจดัท า หนงัสอืชดุ งานช่างศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วมสมยั),2545,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ตวัอยา่งเชิงอรรถแบบรวมไว้ท้ายบท] 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามเกณฑ์การประเมิน  
ปีการศึกษา 2540 ทั่วประเทศ 

 

วิชา จ านวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ศลิปะ 79,574 54,408 80.94 11,994 15.07 3,172 3.98 
 
ท่ีมา :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ส านกัทดสอบการศึกษา, รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2540 (กรุงเทพฯ 
: ม.ป.ท.,2542), 11. 

[ตวัอยา่งการพิมพ์ตาราง] 
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(ภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ช่ือภาพ  “ความเงียบสงบ”  

ขนาด   60×80  ซม.   
เทคนิค  เกรยองบนพืน้กระดาษสาญ่ีปุ่ น

[ตวัอยา่งการพิมพ์รายละเอียดภาพผลงานศิลปนิพนธ์] 
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http://www.opac.lib.su.ac.th/search*tha/a%7b682%7d%7b685%7d%7b722%7d%7b697%7d%7b728%7d%7b693%7d%7b705%7d%7b748%7d+%7b680%7d/a|aaadd2b9d8b5c1ec+a8d4b9b4d2c3d1a1c9ec/-2,-1,0,B/browse
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
ผลงานระยะที่ 1 ช่วงปี พ.ศ.2557 

“ความเงียบสงบ” ขนาด 60×80 ซม. เกรยองบนพืน้กระดาษสา
ญ่ีปุ่ น 

ผลงานระยะที่ 2   ช่วงปี พ.ศ.2557 
“ความงามในความมืด1” ขนาด  30×40   ซม.   เกรยองบนพืน้กระดาษสา

ญ่ีปุ่ น 
“ความงามในความมืด2” ขนาด  60 X 80  ซม. เกรยองบนพืน้กระดาษสา 

    ญ่ีปุ่ น 
“ความงามในความมืด3” ขนาด  60 X 80   ซม. เกรยองบนพืน้กระดาษสา

ญ่ีปุ่ น 
 
ผลงานระยะที่ 3  ช่วงปี พ.ศ.2558 

“ความงามของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย1” ขนาด  120x170 ซม.   เกรยองบนผ้าใบ 
“ความงามของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย1”        ขนาด  80×100  ซม.  เกรยองบนผ้าใบ 
“ความงามของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย1”        ขนาด  80×100  ซม.  เกรยองบนผ้าใบ 
“ความงามของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย1”        ขนาด  80×100  ซม. เกรยองบนผ้าใบ 

 
ผลงานระยะที่ 4   ช่วงปี พ.ศ.2558 (ศิลปนิพนธ์)  

“ความงามในบรรยากาศของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย 1” ขนาด  100X120  ซม.เกรยอง
บนพืน้กระดาษสาญ่ีปุ่ น 

“ความงามในบรรยากาศของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย 2” ขนาด  100X130 ซม.เกรยอง
บนพืน้กระดาษสาญ่ีปุ่ น 

“ความงามในบรรยากาศของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย 3” ขนาด  105X135 ซม.เกรยอง
บนพืน้กระดาษสาญ่ีปุ่ น 

 
      

[ตวัอยา่งการเขียนรายละเอยีดเก่ียวกบัผลงาน] 
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ประวัตนัิกศึกษา 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวอาภาภรณ์ เย็นใจ 

 
วันเดือนปีเกิด 20 เมษายน 2536 
 
ท่ีอยู่  40/1 ม.3 ต.ดอนยายหน ูอ.กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77150 
โทรศัพท์         - 
 
ประวัตกิารศึกษา - โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 

 - โรงเรียนกยุบรีุวิทยา 
 - มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 
ประวัตกิารแสดงผลงาน - ร่วมแสดงงาน See Sea (มองเห็นด้วยตาสมัผสัด้วยหวัใจ) 

 - ร่วมแสดงงานดาวเดน่บวัหลวง รุ่นท่ี 6 
 
เกียรตปิระวัติ  - ได้รับทนุการศกึษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีการศกึษา 2555 
   - ได้รับทนุการศกึษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีการศกึษา 2556 

- ได้รับทนุโครงการทนุมลูนิธิหมอ่มเจ้าหญิงมารศีสขุมุพนัธุ์ บริพตัร 
ครัง้ ท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ตวัอยา่งประวตัินกัศกึษา ] 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ  เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการศิลปนิพนธ์ 
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ศ.1 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

แบบเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 

--------------------------------------- 
(ส ำหรับนักศึกษำ) 
 ข้าพเจ้า...........................................................................รหสัประจ าตวั...................... 
นกัศกึษาสาขาวิชา.........................................................ภาควิชา............................................. 
 
1. ช่ือหวัข้อศลิปนิพนธ์  
(ภาษาไทย)............................................................................................................................. 
(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................ 
 
2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3. วตัถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
4. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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5. ขอบเขตของโครงการ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
6. เวลาท่ีใช้ในการท าศลิปนิพนธ์ 
.............................................................................................................................................. 
ภาคการศกึษา.....................................................ประจ าปีการศกึษา
......................................... 
 
7.วิธีการศกึษา 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
8.แหลง่ข้อมลู 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
9. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการท าศลิปนิพนธ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
10. คา่ใช้จา่ยในการท าศลิปนิพนธ์ (โดยประมาณ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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11. ตวัอยา่งผลงานท่ีเสนอเพ่ือขออนมุตัหิวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
12. แผนการเสนอผลงานเพ่ือสอบศลิปนิพนธ์ 

1.  ผลงานศลิปนิพนธ์  จ านวน.....................................ชิน้   
2.  เอกสารประกอบศลิปนิพนธ์  จ านวน.....................................เลม่ 
3.  สไลด์ผลงานศลิปนิพนธ์  จ านวน.....................................ชดุ 

 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................... 
(.....................................................) 
ผู้ เสนอหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 
วนัท่ี.........../............/....................... 

หมายเหตุ    ถ้าประสงค์จะเขียนข้อความเพิ่มเตมิโปรดใช้กระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนักบัแบบฟอร์ม
ชดุนี ้

 
(ส ำหรับประธำนกรรมกำรพิจำรณำหัวข้อและโครงกำรศิลปนิพนธ์) 
 

อนมุตั ิ     ไมอ่นมุตั ิ        อ่ืนๆ................................................................ 
ลงช่ือ       .................................................................... 

  (...................................................................) 
ประธานกรรมการพิจารณาหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 
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ศ.1 
แบบเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 

 
ข้าพเจ้า นางสาวอาภาภรณ์  เย็นใจ  รหสัประจ าตวั 5540120013 
สาขาวิชา    การออกแบบทศัน์ศลิป์ - การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
1.  ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
(ภาษาไทย)        ความงามในบรรยากาศของรูปทรงสถาปัตยกรรมไทย 
(ภาษาองักฤษ)  Beautiful Atmosphere of the Form of Thai Architecture 
 
2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 วัด , อาวาส  หรือ  อาราม  คือค า เ รียก  ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศ
ไทย กัมพูชา และลาว เป็นท่ีอยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวดัมี
วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียน
เทียน การสวดมนต์ การท าสมาธิ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ 
พระพทุธศาสนาเป็นรากฐานส าคญัของวฒันธรรมไทย เน่ืองจากชาวไทยนบัถือพระพทุธศาสนามา
ช้านาน จนหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซบัลงในวิถีไทย กลายเป็นรากฐานวิถี
ชีวิตของคนไทยในทกุด้าน  

 ศิลปกรรมไทย พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปะแขนงต่างๆ วัดเป็นแหล่งรวม
ศิลปกรรมไทย ทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น รูปแบบการสร้างเจดีย์ พระปรางค์ วิหาร ท่ีงดงาม  ใน
สมยัโบราณวดัเป็นสถานท่ีรวมจิตใจของคนไทยและนอกจากนัน้วดัยงัเป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่คน
ในสมยัก่อนเพราะไม่มีโรงเรียนวดัจึงเป็นท่ีให้ความรู้แก่เด็ก โดยมีพระเป็นผู้อบรมสัง่สอนและยงั
เป็นท่ีชุมนุมของคนเพ่ือเป็นท่ีประชุมหรือเพ่ือเป็นท่ีช าระจิตใจของผู้คน เป็นท่ีรวบรวมค าสัง่สอน
ของพระพทุธเจ้าต่างๆไว้มากมายนอกจากนีว้ดัก็ยงัเป็นศนูย์รวมความเช่ือต่างๆ ซึ่งเป็นความเช่ือ
ของแตล่ะบคุคล นบัได้ว่าในสมยัก่อนวดัมีอิทธิพลมากต่อคนไทยจนมาถึงในยุคสมยัปัจจบุนัวดัก็
ยงัเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนไทย ปัจจุบนัวดัไทยในชนบทยงัคงเป็นศนูย์รวมของคนในชุมชน ซึ่ง
ตา่งจากในเมืองใหญ่ท่ีวดัเร่ิมกลายเป็นเพียงสถานท่ีจ าพรรษาของพระสงฆ์และเพ่ือประกอบพิธี
ทางศาสนาเท่านัน้ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่างวดัในชุมชนกับวดัในเมือง

[ตวัอยา่งการเขียนเสนอหวัข้อและโครงการศิลปนิพนธ์] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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ใหญ่ แตกตา่งกนัทัง้บรรยากาศ ความผกูพนัของคนกบัวดั การช่วยเหลือกนัของคนในชมุชนท่ีมีตอ่
วดั 

 ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวท่ีนบัถือศาสนาพทุธ ถกูปลกูฝังจากครอบครัวให้เคารพนบัถือ
ในพระพุทธศาสนา เข้าวดัท าบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตา่งๆ มาตัง้แตเ่ด็กจนโต ทกุครัง้ท่ี
วดัจดังานตา่งๆครอบครัวและคนในหมูบ้่านชมุชนใกล้เคียงก็จะมาช่วยกนั น่ีจึงเป็นสาเหตสุ าคญัท่ี
ท าให้เกิดความผูกพนักับวดั ท าให้ได้ซึมซบับรรยากาศความงามของสถาปัตยกรรมต่างๆภายใน
วดั รวมถึงบรรยากาศอนัเงียบสงบ แตค่วามงามในบรรยากาศท่ีเกิดความชอบและผกูพนัมากท่ีสดุ
คือบรรยากาศในยามค ่าคืน ท่ีมีเพียงแสงจากดวงจันทร์สาดส่องรูปทรงของสถาปัตยกรรมไทย 
หลายคนคงรู้สึกกลวัถ้าได้สมัผสับรรยากาศภายในวดัยามค ่าคืน แต่เพราะความคุ้นเคยกบับรยา
กาศในตอนค ่าคืนและความผูกพนัท่ีมีต่อวดัท าให้ข้าพเจ้ากลบัประทบัใจ และสมัผสัได้ถึงความ
งามยามค ่าคืนภายในวดั บรรยากาศของแสงสลวั รูปทรงของสถาปัตยกรรมท่ีซ่อนตวัอยู่ในความ
มืด แสงจนัทร์ออ่นๆท่ีกระทบกบัระนาบของตวัผนงั หลงัคาโบสถ์ และสถาปัตยกรรมตา่งๆ เกิดเป็น
ความงามท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจ ข้าพเจ้าจึงน าความความรู้สึกและความประทับใจนีม้า
ถ่ายทอดเป็นผลงานศลิปะในรูปแบบลกัษณะเฉพาะตน 
 
3.  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ผลงานศิลปะชุดนีส้ร้างสรรค์เพ่ือถ่ายทอด ความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความ
ประทบัใจ และความผกูพนัท่ีมีตอ่ศาสนสถาน ท่ีได้สมัผสัและซึมซบัมาตลอดตัง้แตเ่ล็กจนโต โดย
ใช้รูปทรงสถาปัตยกรรมไทยรวมถึงโบราณสถาน เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
ประทบัใจและความงามของสถาปัตยกรรมตา่งๆในบรรยากาศยามค ่าคืน 
 
4.  แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกในอีกมุมมองหนึ่งภายในวัด ท่ีเป็นการถ่ายทอดความงามใน
บรรยากาศภายในวดัยามค ่าคืน ผา่นรูปทรงของสถาปัตยกรรมไทยและโบราณสถาน โดยถ่ายทอด
ความรู้สกึ ความประทบัใจ จากประสบการณ์ท่ีได้ซึมซบับรรยากาศความงามยามค ่าคืนของวดัมา
ตัง้แตเ่ดก็จนโต ซึง่วดัในยามค ่าคืนเป็นบรรยากาศท่ีนา่กลวัของใครหลายๆคนท่ี แตส่ าหรับข้าพเจ้า
แล้วบรรยากาศในยามค ่าคืนท าให้รู้สึกสงบ เงียบ เป็นช่วงเวลาท่ีข้าพเจ้าประทบัใจท่ีสุด จึงอยาก
ถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านีอ้อกมาเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตน เพ่ือสะท้อนความงามอีก
มมุหนึง่ท่ีซอ่นอยูภ่ายในวดั 
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5.  ขอบเขตของโครงการ 
 1. ขอบเขตทางด้านเนือ้หา การแสดงออกถึงบรรยากาศ อารมณ์ ความรู้สึกและความ
ประทบัใจในตวัข้าพเจ้า ท่ีมีต่อศาสนสถาน โดยใช้รูปทรงทางสถาปัตยกรรมไทย เพ่ือถ่ายทอดถึง
ความงามและบรรยากาศยามค ่าคืนภายในวัด โดยน ารูปทรงของสถาปัตยกรรมไทยในสมัย
อยุธยา-สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาใช้ในการถ่ายทอดเพราะเป็นช่วงท่ีมีรูปทรงสถาปัตยกรรมท่ี
ข้าพเจ้าประทบัใจท่ีสดุ 
 2. ขอบเขตทางด้านเทคนิค ใช้เทคนิคกรรมวิธีของกระบวนการงานจิตรกรรม 2 มิติ ด้วย
วิธีการสร้างสรรค์เฉพาะตน โดยการใช้เทคนิคการสร้างน า้หนกับรรยากาศด้วยเกรยองและคดัแสง
ด้วยการใช้ยางลบ 
 
6.  เวลาที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
 ภาคการศกึษาท่ี  2  ประจ าปีการศกึษา    2558 
 
7.  วิธีการศึกษา 
 1. การศกึษา สงัเกตโครงสร้าง รูปแบบ ลวดลายของสถาปัตยกรรมไทยจากสถานท่ีจริง 
เชน่  
วดัดสุิตาราม วดัในจงัหวดัอยธุยา เชน่ วดัมหาธาต ุวดัพระศรีสรรเพชญ์ วดัใหญ่ชยัมงคล วดัหน้า
พระเมรุ และวดัพนญัเชิงวรวิหาร เป็นต้น 
 2. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากหนงัสือ/เอกสาร รวมถึงแหลง่ข้อมลูออนไลน์ตา่งๆ  
 3. การศกึษาและท าความเข้าใจกบัสว่นประกอบโครงสร้างสถาปัตยกรรมไทย 
 4. การรวบรวมข้อมลูตา่งๆ ก าหนดโครงร่างความคิด 
 5. สร้างภาพร่างให้สอดคล้องกบัแนวทางในการสร้างสรรค์ 
 6. วางแผนการท างาน เช่น ค านวณระยะเวลาในการท างานแต่ละขัน้ตอน ค่าใช้จ่าย 
รวมถึงวสัดอุปุกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ เป็นต้น 
 7. ทดลองทางด้านเทคนิค ได้แก่ การใช้เกรยองบนกระดาษ  การใช้เกรยองบนเฟรมผ้าใบ 
และการใช้เกรยองบนพืน้ท่ีปดู้วยกระดาษสา 
 8. การน าภาพร่างท่ีเตรียมไว้มาท าการขยายเป็นภาพผลงานจริง ซึง่อาจมีการเพิ่มเติมหรือ
ลดทอนรูปทรงในสว่นรายละเอียดเพ่ือให้เกิดความพอดี  
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 9. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการสร้างสรรค์ เพ่ือหาแนวทางในการศึกษา และ
น ามาพฒันาในผลงานชิน้ตอ่ๆไป 
 
8.  แหล่งข้อมูล 
 1. การศกึษา สงัเกตจากสถานท่ีจริง เชน่ วดัดสุิตาราม วดัในจงัหวดัอยธุยา เชน่ วดั
มหาธาต ุวดัศรีสรรเพชญ์ วดัใหญ่ชยัมงคล วดัหน้าพระเมรุ และวดัพนญัเชิงวรวิหาร เป็นต้น 
 2. หนงัสือตา่งๆท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัคติความเช่ือทางศาสนา 
 3. ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตส่ือออนไลน์ 
 4. การศกึษาจากผลงานแนวความคดิของศลิปินท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ 
 5.หนงัสือเก่ียวกบัรูปแบบโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไทย 
9.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
 1. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมลู ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป สมดุบนัทกึ 
และเคร่ืองเขียน 
 2. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างภาพร่างตวัอยา่ง ได้แก่ กระดาษ ดนิสอ ยางลบ ไม้บรรทดั 
กระดาษสาญ่ีปุ่ น มีดคตัเตอร์ แปรงทาสี สีรองพืน้ และเกรยอง 
 3. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างผลงาน ได้แก่ เฟรมผ้าใบ ดนิสอ ยางลบ ไม้บรรทดั มีดคตัเตอร์ 
เกรยอง สีรองพืน้ กาวลาเท็กซ์ แปรงทาสี กระดาษกาวนิตโต้ และเทปกาวยน่ 
 
10.  ค่าใช้จ่ายในการท าศิลปนิพนธ์ (โดยประมาณ)      20,000  บาท 
 
11.  ตัวอย่างผลงานที่เสนอเพื่อขออนุมัตหิัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 
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ผลงานชิน้ท่ี 1 
     ขนาด  60×80 cm  
     เทคนิค  เกรยองบนพืน้กระดาษสาญ่ีปุ่ น 
     ปีท่ีสร้าง  2558     
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ผลงานชิน้ท่ี 2 
     ขนาด  30×40 cm 
     เทคนิค  เกรยองบนพืน้กระดาษสาญ่ีปุ่ น 
     ปีท่ีสร้าง  2558 
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ผลงานชิน้ท่ี 3 
      ขนาด  120×170 cm 
      เทคนิค  เกรยองบนผ้าใบ 
      ปีท่ีสร้าง  2558 
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ผลงานชิน้ท่ี 4 
      ขนาด  120×170 cm 
      เทคนิค  เกรยองบนผ้าใบ 
      ปีท่ีสร้าง  2558 
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12.  แผนการเสนอผลงานเพื่อสอบศิลปนิพนธ์ 
 1. ผลงานศลิปนิพนธ์ จ านวน                                                     5          ชิน้ 
 2. เอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ จ านวน                                       5           เลม่ 
             3. ซีดีรวบรวมเอกสารประกอบศลิปนิพนธ์ จ านวน                      5           ชดุ 

   
    ลงช่ือ............................................................ 

(นางสาวอาภาภรณ์  เย็นใจ) 
ผู้ เสนอหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 

  ลงวนัท่ี 4 / 12 / 58 
หมำยเหตุ   ถ้าข้อความยาวกว่าเนือ้หาท่ีให้ไว้  ให้ใช้กระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนัพิมพ์ตามหวัข้อ

ในแบบฟอร์มชดุนี ้
 
(ส ำหรับประธำนกรรมกำรพิจำรณำหัวข้อและโครงกำรศิลปนิพนธ์) 
 

อนมุตั ิ     ไมอ่นมุตั ิ        อ่ืนๆ................................................................ 
ลงช่ือ    .......................................................................... 

(.............................................................................) 
ประธานกรรมการพิจารณาหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 
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ศ.2 
แบบเลือกอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์  

 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 
 

    วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ....................... 
 
เร่ือง ขอเลอืกอาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์ 
เรียน ประธานโครงการศิลปนิพนธ์.................................. 
 
 ข้าพเจ้า นาย / นางสาว .................................... นามสกลุ...................................รหสั...................... 
ภาควิชา........................................ มีความประสงค์ขอเลอืกอาจารย์.............................................................. 
เป็นอาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า  ในภาคการศกึษา............................ปีการศกึษา......................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 

   .................................................... 
   (.....................................................) 

 

 
ข้าพเจ้ายินดีที่จะเป็นอาจารย์ผู้ควบคมุศิลปนิพนธ์ของ นาย/นางสาว............................................. 

........................................... ในภาคการศกึษานี ้
 

   .................................................... 
   (.....................................................) 

 อาจารย์ผู้ควบคมุศิลปะนิพนธ์ 
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ศ.3 
แบบการขอเปล่ียนแปลงหวัข้อและ/หรือสาระส าคัญของศิลปนิพนธ์ 

(ส ำหรับนักศึกษำ) 
 ข้าพเจ้า นาย/น.ส. …………………………………..…รหสัประจ าตวั…………………… 
นกัศกึษาสาขาวิชา…………………….……ภาควิชา………………………….มีความประสงค์ 

  ขอเปล่ียนแปลงหวัข้อศลิปนิพนธ์ 

 ขอเปล่ียนแปลงสาระส าคญัของศลิปนิพนธ์ 
เหตผุลในการขอเปล่ียนแปลง.................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
โดยมีการเปล่ียนแปลงดงันี ้
 
1. ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
(เดมิ)  ภาษาไทย……………………………………………………………………….................. 

ภาษาองักฤษ.............................................................................................................. 
(ใหม)่ ภาษาไทย……………………………………………………………………….................. 

ภาษาองักฤษ.............................................................................................................. 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
(เดมิ) …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 (ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
3. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 (ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. แนวความคิดสร้างสรรค์ 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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 (ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
5. ขอบเขตของโครงการ 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 (ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
6. เวลาที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์  

(เดมิ) ภาคการศกึษา  ต้น   ปลาย ประจ าปีการศกึษา…………… 

(ใหม)่ ภาคการศกึษา  ต้น   ปลาย ประจ าปีการศกึษา…………… 
7. วิธีการศึกษา 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 (ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
8. แหล่งข้อมูล 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
(ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
… 
9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
(ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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10. ค่าใช้จ่ายในการท าศิลปนิพนธ์ (โดยประมาณ)  
(เดมิ) ……………………………………………………….…. บาท 

( ……………………………………………….……….)  ระบเุป็นตวัอกัษร 
(ใหม)่ ……………………………………………………….…. บาท 

( ……………………………………………….……….)  ระบเุป็นตวัอกัษร 
11. ตัวอย่างผลงานที่เสนอเพื่อขออนุมัตหิัวข้อและโครงการศิลปนิพนธ์ 
(เดมิ) ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
(ใหม)่ ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
12. แผนการเสนอผลงานเพื่อสอบศิลปนิพนธ์ 
(เดมิ) ผลงานศลิปนิพนธ์    จ านวน ..............ชิน้ 

เอกสารประกอบศลิปนิพนธ์  จ านวน ..............เลม่ 
สไลด์ผลงานศลิปนิพนธ์   จ านวน ..............ชดุ 

(ใหม)่ ผลงานศลิปนิพนธ์   จ านวน ..............ชิน้ 
เอกสารประกอบศลิปนิพนธ์  จ านวน ..............เลม่ 
สไลด์ผลงานศลิปนิพนธ์   จ านวน ..............ชดุ 

 
ลงช่ือ ........................................................ 
(..............................................................) 

ผู้ เสนอขอเปล่ียนแปลงหวัข้อและ/หรือสาระส าคญัของศลิปนิพนธ์ 
………… /…………../ …………. (วนั / เดือน / ปี) 

หมายเหตุ ถ้าประสงค์จะเขียนข้อความเพิ่มเตมิให้ใช้กระดาษท่ีมีขนาดเดียวกนักบัแบบฟอร์มชดุนี ้

             
(ส ำหรับอำจำรย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์) 

  อนมุตัิ   ไมอ่นมุตัิ  อ่ืนๆ ……………………………… 
 ลงช่ือ………………………………………………….. 

 (…………………………………………………) 
อาจารย์ผู้ควบคมุศลิปนิพนธ์ 
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(ส ำหรับประธำนกรรมกำรพิจำรณำหัวข้อและโครงกำรศิลปนิพนธ์) 

  อนมุตัิ   ไมอ่นมุตัิ  อ่ืนๆ ……………………………… 
 ลงช่ือ………………………………………………….. 

 (…………………………………………………) 
ประธานกรรมการพิจารณาหวัข้อและโครงการศลิปนิพนธ์ 

 
 
 

 


