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แบบการตรวจสอบความถูกต้องรูปแบบวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
(โปรดท าเครื่องหมาย  กรณีที่ผลการตรวจถูกต้อง) 

ชื่อ-สกุล  : ............................................................................ เลขทะเบียน......................................โครงการ................ 
ชื่อเรื่อง : ....................................................................................................................................................................... 
เลขอ้างอิง (Ref.code) : ............................................................................................................................................... 

ประเด็นพิจารณา  
1.  รูปแบบการพิมพ์ทั่วไปของวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

1.1 กระดาษที่ใช้พิมพ ์ อัดส าเนาหรือถา่ยเอกสาร  ใช้กระดาษคุณภาพดีสีขาวเหมือนกันทุกแผ่น  มขีนาด  “A4”  และเป็นกระดาษชนิดไม่ต่ ากว่า  70  แกรม 
(ปริ้นได้ทั้งสีและขาวด า)  

1.2 การตั้งค่าหน้ากระดาษถูกต้องตามรปูแบบในคู่มือการเขยีนวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ คือระยะขอบซ้ายและขอบบนหา่งจากริมกระดาษ  1.5 นิ้ว 
ส่วนขอบขวาและขอบลา่งให้ห่างจากริมของกระดาษ  1  นิว้  

1.3 ตัวอักษร กรณีฉบับภาษาไทยทั้งเล่มใช้ต้องอักษร  TH Sarabun NEW ขนาด 16 Point (ยกเว้น ปกนอก/ปกใน ชือ่เรื่องขนาด 20 Point ชื่อผู้วิจยัและ
ส่วนล่างสุดเป็นรายละเอียดเกีย่วกับหลกัสูตรฯ ขนาด 18 Point   

1.4 เลขก ากับหนา้และการนับหนา้ ถกูต้องตามรูปแบบในคู่มือฯ (เลขก ากับหนา้จากระยะขอบบนขวา และจากระยะขอบซ้ายบน  1 Point)  
1.5 การย่อหนา้ ถกูต้องตามรูปแบบในคู่มือ หัวขอ้ย่อยระดับที ่1 ให้เว้นระยะ 0.8 นิ้ว จากขอบซ้าย หากมหีัวขอ้ยอ่ยระดับที่ 2  ให้เว้นระยะ 1.1 นิ้วและหวัขอ้

ย่อยระดับที ่3  ให้เว้นระยะ 1.4 นิ้ว  
2.  ส่วนประกอบตอนต้น  

2.1 มีปกนอก (Cover)/หน้าปกใน (Title  Page) ครบ 
1) ปกนอกตราธรรมจักรมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขนาด กxย1x1 นิ้ว อยู่กึ่งกลางหน้าหา่งจากริมกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว  
2) หน้าปกนอก/ปกในระบุข้อความ 3 ส่วน คือ สว่นบนสุดของหน้าเป็นชือ่เรื่อง ส่วนกลางหน้าเป็นชือ่ผู้วิจยั และส่วนล่างสุดเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร 

สาขาวิชา สถานศึกษาและปีการศึกษาทีจ่บการศึกษา  
3) ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ปรากฏในปกนอก ปกใน และบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มขี้อความตรงกัน  และตรงกับหนา้อนุมัตทิี่

ได้รับลายเซ็นจากอาจารย์ทีป่รึกษาและกรรมการ  
4) ชื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ยาวเกิน 2 บรรทัดขึ้นไป จัดรูปแบบลักษณะสามเหลี่ยมหวักลับ ดังตัวอย่าง  

2.2 หน้าอนุมัติ (Approval  Sheet  หรือ  Acceptance  Page) รูปแบบหน้าอนุมัติ และต าแหน่งทางวิชาการ ชือ่ สกลุ  อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก  อาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม  คณะกรรมการสอบ  และคณบดีถูกต้อง  

2.3 บทคัดย่อภาษาไทย  
1) พิมพ์ชื่อเร่ือง ชื่อผู้วจิัย อาจารย์ที่ปรกึษา ปริญญา มหาวิทยาลัย ปีที่พิมพ ์(ระบปุี พ.ศ.) ถูกต้องตามคู่มือฯ  
2) ข้อความ “บทคัดย่อ” อยูก่ึ่งกลางหน้าหา่งจากปีทีพ่ิมพ์ 1 บรรทัดพิมพ ์  
3) ข้อความของบทคัดย่อจะเริ่มต้นห่างจากค าว่า “บทคัดย่อ” 1 บรรทัดพิมพ์และย่อหน้าเขา้มา 0.8 นิ้ว  

2.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ English  Abstract ส าหรับวิทยานพินธ์/การค้นควา้อิสระ 
1) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ English  Abstract ส าหรับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิมพ์ชื่อเร่ือง ชื่อผูว้ิจยั อาจารย์ที่ปรกึษา ปริญญา มหาวิทยาลยั ปีที่

พิมพ์ (ระบุป ีค.ศ.) ถูกต้องตามคู่มือฯ 
 

2) ข้อความ  “ABSTRACT”  อยูก่ึ่งกลางหน้าห่างจากปีที่พิมพ์  1  บรรทัดพิมพ์  
 

ลงชื่อ…………………………….….……….…………….…… 
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ประเด็นพิจารณา  
3) ข้อความ  “ABSTRACT”  อยูก่ึ่งกลางหน้าห่างจากปีที่พิมพ์  1  บรรทัดพิมพ์  
4) อความของบทคัดยอ่จะเริ่มต้นห่างจากค าว่า  “ABSTRACT” 1 บรรทัดพิมพ์และย่อหนา้เข้ามา 0.8 นิ้ว  
5) การแปลภาษามีความสอดคล้องระหว่างบทคัดย่อภาษาไทย กับ Abstract  
6) ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์  

2.5 สารบัญ (Table  of  Contents) : หัวข้อและเลขหน้าที่ปรากฏในสารบัญถกูต้องตามคู่มือฯ และหน้าเนื้อหาในเล่ม  
2.6 สารบัญตาราง  List  of  Tables (ถ้ามี) : ตารางที่ และเลขหนา้ที่ปรากฏในสารบัญตาราง ถูกตอ้งตามคู่มือฯ  
2.7 สารบัญภาพ List  of  Figures (ถ้ามี) : ภาพที่ และเลขหน้าที่ปรากฏสารบญัภาพ ถูกต้องตามคู่มือฯ  

3. ส่วนเนื้อเรื่อง   

3.1 การพิมพ์ชื่อบท หวัข้อรอง ขอ้ความขยายหัวข้อรอง หวัข้อย่อย ล าดับเลขหวัข้อ การเว้นระยะย่อหนา้ ถกูต้องตามคู่มือฯ  
3.2 การพิมพ์ชื่อตาราง เส้นตาราง รูปแบบตาราง ถูกตอ้งตามคู่มือฯ  (ถา้มี)  
3.3 การพิมพ์ชื่อภาพประกอบ รูปแบบภาพประกอบ ถูกตอ้งตามคู่มือฯ   (ถ้าม)ี  
3.4 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา เลือกใชรู้ปแบบ APA        
3.5 การพิมพ์การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาถูกต้องตามคู่มือฯ     

4. ส่วนประกอบตอนท้าย   
4.1 การพิมพ์หนา้บอกตอน บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถา้มี) รายการสัญลักษณ์และค าย่อ  (ถา้มี) ประวัติผู้เขียน  ถกูต้อง ตามคู่มือฯ  
4.2 การพิมพ์บรรณานุกรม ถูกต้องตาม รูปแบบ APA         
4.3 บรรณานุกรมครบและตรงกับอ้างองิแทรกในเนื้อหา ข้อ 3.5     
4.4 การพิมพ์รูปแบบภาคผนวกถกูต้องตามคู่มือฯ  
4.5 การพิมพ์รูปแบบประวัติผู้เขยีน ถกูต้องตามคู่มือฯ    
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ด าเนินการตรวจสอบและจดัรูปแบบงานตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธข์องมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบว่า 

มีข้อผิดพลาดและต้องแก้ไขจะด าเนินจะให้เสร็จภายในภาค.....................หากไม่ได้ด าเนินการให้เรียบรอ้ย จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภาคถัดไป 

 ข้าพเจ้าไดจ้ัดท าบทความตามรูปแบบของโครงการฯ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
 

 
ลงชื่อ…………………………….….……….…………….……. 
เลขทะเบียนนักศึกษา…….….……….…………….……… 
วัน……..………เดือน…..……..……ปี พ.ศ…..…….....….. 


