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สวนประกอบและการเขียนวิทยานิพนธ 
 วิทยานิพนธมีสวนประกอบและวิธีการเขียนเชนเดียวกับการเขียนรายงานการวิจัย กลาวคือ การเขียน
รายงานการวิจัยเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการทํางานวิจัย รายงานการวิจัยมีรูปแบบคลายๆ กับเคาโครงการวิจัย 
แตมีจุดสําคัญ 2 ประการที่ตางไป คือ เปนการอธิบายถึงสิ่งที่ทําไปแลวแทนการอธิบายวาจะทําอะไร และไดรวมเอา
ผลที่ไดรบัจากการวิจัยไวพรอมทั้งการอภิปรายผลการวิจัยดวย การเขียนรายงานการวิจัยจึงเปนการเขียนอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยท่ีผูวิจัยไดทําสําเร็จแลวตั้งแตตนจนจบอยางชัดเจนทุกขั้นตอนตามแบบแผนของการเขียน
รายงานการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยเปนการเสนอผลการวิจัยในรูปของรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อเผยแพรใหแก
ผูอื่นไดรับทราบ การเขียนรายงานการวิจัยตองเขียนดวยภาษาที่ถูกตองชัดเจนรัดกุมและเขียนตามแบบแผนของ
รายงานการวิจัยอยางถูกตอง แบบแผนของการเขียนรายงานการวิจัยมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับประเภทของรายงาน
การวิจัย เชน รายงานการวิจัยทั่วไป รายงานการวิจัยทางการศึกษา รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร รายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ รายงานการวิจัยเชิงประวัติศาสตร เปนตน สวนวิทยานิพนธ อาจมีแบบแผนแตกตางออกไปแลว            
แตการกําหนดของสถาบันการศึกษานั้นๆ 
 วิทยานิพนธประกอบไปดวย 5 ตอน แตละตอนอาจแบงออกเปนหัวขอหรือบทตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปรมิาณของเนื้อหาที่จะเสนอ สวนประกอบท่ีสําคัญ ไดแก 
 1. สวนหนาหรือสวนตน (Preliminary Section) 
 2. สวนเนื้อเร่ือง (Text หรือ Main Body) 
 3. สวนอางอิงหรือบรรณานุกรม (Reference หรือ Bibliography) 
 4. ภาคผนวก (Appendix) 
 5.  ประวัติผูทําวิทยานิพนธ (Vitae) 

สวนหนาหรือสวนตน 
 สวนหนาหรือสวนตนของวิทยานิพนธ เปนสวนแนะนําและใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับวิทยานิพนธ ไดแก 
ปก หนาอนุมัติ บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
 1. ปก ไดแก ปกนอก (Cover) 
 2. หนาปกใน (Title Page) หนาปกในเปนสวนท่ีประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูทําวิทยานิพนธ ชื่อหลักสูตร 
สาขาวิชา ปที่ทําวิทยานิพนธสําเร็จ 
 3. หนาอนุมัติวิทยานิพนธ (Approval Sheet หรือ Acceptance Page) เปนสวนที่แสดงวา
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว    
 4. บทคัดยอ (Abstract) จุดมุงหมายของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย และผลการวิจัย การเขียน
บทคัดยอใหเขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนความยาวของบทคดัยอนั้น โดยปกติจะเปนการเขียนสั้นๆ              
มีความยาวไมเกิน 2 หนา แตปจจุบันนิยมเขียนใหจบในหนาเดียว 
 5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนการเขียนเพื่อแสดงความขอบคุณแกผูมีอุปการคุณ       
ที่ไดชวยใหงานวิจัยสําเร็จลงไดดวยดี เชน อาจารยที่ปรกึษา ผูใหทุนอุดหนุนการวิจัย ผูใหขอมูล ผูชวยเหลือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลเปนตน 
 6. สารบัญเนื้อเรื่อง (List of Contents) การเขียนสารบัญเปนการเสนอเคาโครงของรายงาน          
เปนการเสนอตําแหนงของเร่ืองตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย เชน จะเสนอตั้งแตกิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง 
เน้ือหาของบทตางๆ บรรณานุกรม ภาคผนวก เปนตน 
 7. สารบัญตาราง (List of Tables) เปนการระบุวาตารางทั้งหมดที่มีอยูในรายงานการวิจัยมีอะไรบาง 
และแตละตารางปรากฏอยูในหนาใด ถาในรายงานการวิจัยนั้นมีการเสนอแผนภูมิ กราฟ หรือภาพประกอบไวใน
หลายๆ แหง ผูวิจัยก็ตองทําสารบัญแผนภูมิหรือสารบัญภาพประกอบไวในรายงานการวิจัย นั้นดวย 
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 8. สารบัญภาพ (List of Illustrations) เปนบัญชีภาพประกอบเนื้อเรื่องพรอมหมายเลขหนาที่ปรากฏ 
ใชสําหรับวิทยานิพนธภาพประกอบหลายๆ ภาพ 

สวนเนื้อเรื่อง (Text) 
 1. สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 สวนเนื้อเร่ืองเปนสวนที่สําคัญที่สุดของวิทยานิพนธ เปนสวนที่เสนอสาระสําคัญของวิทยานิพนธทั้งหมด
อยางละเอียด แบงออกเปนบทๆ โดยปกติจะมี 5 บท ไดแก 
 บทที่ 1 บทนํา 
 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 1.1 บทนํา 
  บทนําเปนการเสนอใหผูอานทราบวาเปนวิทยานิพนธเก่ียวกับอะไรบาง มีสวนประกอบ เชน 
วัตถุประสงค ความสําคัญ ความเปนมา ความสําคัญของปญหา นิยามศัพทเฉพาะ เปนตน 

   สวนประกอบของบทนํา ประกอบดวย 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   วัตถุประสงคของการวิจัย 
   ความสําคัญของการวิจัย 
   ขอบเขตของการวิจัย 
   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
   ขอตกลงเบ้ืองตน (ถามี) 
   นิยามศัพทเฉพาะ (ถามี) 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

   ในหัวขอนี้ เปนการเขียนเพ่ือกลาวถึงท่ีมาของปญหาที่ผูวิจัยตองการศึกษาสภาพของปญหา 
ตลอดจนสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจที่ทาํใหผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้ ในการเขียนควรจะอางอิงเอกสาร ขอความทาง
วิชาการ ขอความที่เปนที่ยอมรับ ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยที่เก่ียวของมาสนับสนุนดวย เพ่ือเปนการเพิ่มน้ําหนักและ
ความสําคัญใหกับโครงการวิจัยของเราไดมากขึ้น การเลาความเปนมาจะชวยใหผูอานมองเห็นและเขาใจถึงปญหาไดดี
ยิ่งข้ึน สวนความสําคัญของปญหาเปนสวนที่จะทําใหเห็นความสําคัญของวิทยานิพนธมากขึ้น 

   วัตถุประสงคของการวิจัย 

    ผูวิจัยจะตองระบุจุดมุงหมายดวยภาษาที่กะทัดรัดและชัดเจนเปนขอๆ ตองศึกษาอะไรหรือมุง
หาคําตอบอะไรจากการวิจัย การเขียนจุดมุงหมายเปนการนําเอาหัวขอปญหามาแยกเปนประเดน็หรือขอยอยๆ             
เพื่อเปนเคร่ืองชี้ทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยทั่วๆ ไปการเขียนจุดประสงคจะเขียนเรียง
ตามลําดับความสําคัญใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง 

   ความสําคัญของการวิจัย 

   ใหบอกประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย เปนการย้ําใหเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการ
วิจัยอยางชัดเจน โดยทั่วไปจะระบุไวเปนขอๆ ไมวาจะเปนดานการไดความรูใหม ไดแนวคิด หลักการ ทฤษฎีใหมๆ 
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หรอืในดานการนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชน การบรรยายหรืออธิบายสภาพปญหา สาเหตุของปญหา พยากรณ
สถานการณและปรากฏการณในอนาคต ควบคุมสถานการณ พัฒนาสภาพการ หรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เปนตน 

   ขอบเขตของการวิจัย 

   เปนการเสนอใหทราบถึงขอบเขตการวิจัย ประเด็นท่ีตองศึกษา ตัวแปรกลุมตัวอยาง จํานวน
และวิธีที่ไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง 

   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   กรอบแนวคิดในการวิจัยเปนขอสรุปที่ประมวลมาจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
นักศึกษาจะเสนอกรอบแนวคิดไดจําเปนตองศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางกวางขวางวาหัวขอการวิจัย         
ของตนมีผูใดทําวิจัยในทํานองเดียวกันไวบาง มีกระบวนการอยางไร และไดขอคนพบอะไรเพ่ือนํามาประกอบการวาง
แผนการวิจัยใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงการกําหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระซึ่งประกอบดวย ตัวแปรและ/หรือ
การระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจทําไดหลายวิธี ไดแก คําพรรณนา 
แบบจําลอง หรือสัญลักษณและสมการ แผนภาพและแบบผสมผสาน 

   สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 

   เปนขอความที่ผูทําวิทยานิพนธคาดหวังวาจะเกิดขึ้นเก่ียวกับความสัมพันธของตัวแปรในการ
วิจัย พรอมทั้งใหเหตุผลสนับสนุนสมมุติฐานดังกลาว ในการวิจัยอาจมีการต้ังสมมุติฐานหรือไมมีก็ไดแลวแตประเภท
หรอืวิธีดําเนินการวิจัย เชน ถาเปนการวิจัยเชิงทดลองหรือเปรยีบเทียบการตั้งสมมุติฐานเปนสิ่งจําเปน แตถาเปนการ
วิจัยที่ผูวิจัยไมสามารถคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางตัวแปรได หรือการวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปร
มากมายไมสามารถระบุไดอยางแนชัด หรือไมสามารถควบคุมตัวแปรไดก็ไมตองตั้งสมมุติฐาน เชน ในการวิจัยเชิง
สํารวจ เปนตน 

   ขอตกลงเบ้ืองตน (ถามี) 

   เปนการเสนอใหทราบวาในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีความเช่ือยึดทฤษฎีหรือไดใชหลักการใด
เปนแนวในการทําวิจัยของตน ผูวิจัยมีแนวคิดหรือขอมูลพื้นฐานใดท่ีตองการทําความเขาใจและทําความตกลงกับผูอาน
ใหรับทราบ เขาใจ และยอมรบัโดยไมตองมีการพิสูจนหรอืทดสอบอีก ท้ังนี้เพื่อจะไดเขาใจตรงกันและไมเกิดการโตแยง
กันภายหลัง การวิจัยแตละครั้งอาจจะมีการทาํขอตกลงเบื้องตนหรือไมมีก็ไดแลวแตความเหมาะสม 

   นิยามศัพทเฉพาะ (ถามี) 

   เปนการเขียนบอกความหมายของสําคัญๆ บางคําที่ใชเฉพาะในการวิจัยเร่ืองนั้นๆ เพ่ือชวยให
ผูอานเขาใจถึงความหมายคําที่ผูวิจัยใชไดอยางถูกตองและตรงกัน 

 1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  บทนี้เปนการเสนอสิ่งท่ีไดศึกษาคนควาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ สิ่งที่นําเสนอในบทนี้จะ
เปนทฤษฎี หลักการ ผลงานการวิจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนวิธีการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จึงจะทําใหผูวิจัยไดเขาใจ
และหาวิธีการวิจัยของตนเอง การเสนอผลการศึกษาคนควานี้ผูทําวิทยานิพนธจะตองคัดสรรสิ่งท่ีจะเขียนใหเหมาะสม
และเขียนแบบการสังเคราะหสิ่งที่คนความาดวยภาษาที่กะทัดรัด ชัดเจน ไมใชนําสิ่งท่ีคนความาเขียนเรียงตอกันไป
เรื่อยๆ การเขียนในบทน้ีจึงตองวางโครงเร่ืองใหสอดคลองเปนเหตุเปนผลและมีการอางอิงแหลงที่มาของแนวคิด 
ทฤษฎีและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
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 1.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
  บทนี้เปนการเสนอเกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคที่ใชในการวิจัยวามีขั้นตอนในการดําเนินการเปนอยางไร 
โดยปกติวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 
  1.3.1  การเลือกประชากรหรือกลุมตัวอยาง (Population and Sample) เปนการเสนองานเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ จํานวนประชากร หรือกลุมตัวอยาง วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง 
  1.3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล (Instrumentation) เปนการเสนอลักษณะของเคร่ืองมือ       
ที่ใช แหลงของเคร่ืองมือ ถาเปนเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเองใหระบุวิธีการและข้ันตอนในการสราง พรอมทั้งวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตลอดจนคาสถิติตางๆ ที่ไดจากการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  1.3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) เปนการเสนอวาผูวิจัยมีวิธีการและขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยอยางไร ในกรณีของการวิจัยเชิงทดลอง ใหระบุวิธีทดลองและเทคนิคตางๆ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การจัดทํากับขอมูล ซึ่งอาจตองใชวิธีคํานวณตามแนววิชาสถิติ 
  1.3.4  การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) เปนการรายงานถึงวิธีการข้ันตอนในการวิเคราะห
ขอมูลรวมถึงการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

 1.4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  เปนการเสนอผลการวิจัยที่ไดวิเคราะหขอมูลแลว และอธิบายความหมายของขอมูลจากการวิเคราะห 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลนี้ โดยหลักการจะเสนอตามลําดับวัตถุประสงค ซึ่งจะเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรอืหลายรปูแบบก็ไดตามความเหมาะสม เชน แบบตาราง แผนภูมิ กราฟ คําบรรยาย เปนตน 

 1.5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  เปนการสรุปเนื้อหาสาระสําคัญของการวิจัยทั้งหมดตั้งแตตนจนจบอยางสั้นๆ ตั้งแตวัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัย โดยสรุปจากผลการวิจัยในบทท่ี 4 
  เมื่อสรปุผลการวิจัยแลวในบทนี้ใหมีการอภิปรายผลการวิจัยซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
การใหเหตุผล การวิพากษวิจารณและเปรียบเทียบผลการวิจัยของตนกับผลของการวิจัยอื่นที่เก่ียวของหรือสอดคลอง
กับผลการวิจัยซึ่งตองอางอิงถึงแหลงที่มา อันจะทาํใหผลการวิจัยของตนมีน้ําหนัก มีความชัดเจน และมีคุณคา         
มากยิ่งข้ึน 
  สวนขอเสนอแนะ (Recommendation) เปนการเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใชและ             
การเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
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 2. สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 

 เนื้อเร่ืองของวิทยานิพนธอาจแบงเปนกี่บทก็ไดและรายละเอียดในแตละทบพิจารณาตามความเหมาะสม
ของลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของวิธีการวิจัยของแตละสาขา ซึ่งประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ โดยปกติจะมี 5 บท 
ไดแก 
 บทที่ 1 บทนํา  
 บทที่ 2 วิธีการวิจัย  
 บทที่ 3 ผลการวิจัย 
 บทที่ 4 วิจารณผล 
 บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ   

 2.1 บทนํา 
  2.1.1 บทนํา 
    กลาวถึงภูมิหลังความเปนมาเพ่ือนําไปสูปญหาในการวิจัยมีความสําคัญอยางไร 
  2.1.2  การตรวจเอกสาร 
    คือ การสรปุความเปนมา ความสําคัญ ขอมูล วิธีการวิจัย ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธเร่ืองนั้น 
  2.1.3 วัตถุประสงค 
    ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจน อาจแยกเปนขอๆ เรยีงตามลําดับความสําคญั 
 2.2 วิธีการวิจัย  
  2.2.1 วัสดุและอุปกรณ (Material and Equipment) 
    หมายถึง วัสดุและอุปกรณ เครื่องมือในหองปฏิบัติการตางๆ อาจมีรูปแสดงอุปกรณหรือ
เครื่องมือตางๆ 
  2.2.2 วิธีดําเนินการ (Method) 
    อธิบายวิธีการวิจัย การทดลองอยางชัดเจนเปนขั้นตอนตามลําดับ ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล        
สถิติ/โปรแกรมทางสถิติที่ใช  
 2.3  ผลการวิจัย  
  เสนอผลการวิจัยโดยละเอียด การเสนอผลพิจารณาตามความเหมาะสมในรูปแบบบรรยายหรือแบบ
ตาราง รูปภาพ แผนผัง แผนที่และแผนภาพตางๆ โดยมีคําอธิบายประกอบ 
 2.4  วิจารณผล  
  เปนการอธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยใหเขาใจชัดเจนย่ิงขึ้น โดยใหเหตุผลแกผลการทดลองนํา
แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนบัสนุน วิเคราะหเปรยีบเทียบกับผลการทดลองอ่ืนในเร่ืองเดยีวกัน เพ่ือดูความ
แตกตางและความเหมือนเพื่อหาขอมูลมาสนับสนุนเปนการเพ่ิมคุณคาในการนําไปใชประโยชน 
 2.5  บทสรุปและขอเสนอแนะ  
  เปนการสรุปผลงานสําคญัที่คนพบจากการวิจัยหรือการศกึษาครั้งนี้ พรอมใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ประโยชนในการประยุกตผลการวิจัย รวมทั้งเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยครั้งตอไป 

บรรณานุกรม 

 เปนสวนที่แสดงรายละเอียดของหนงัสือ เอกสาร ขอมูลและรายงานวิจัยตางๆ ที่ผูทาํวิทยานิพนธได
ศึกษาคนควา และนํามาใชในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ 
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 การเขียนบรรณานุกรมเปนเร่ืองสําคัญ มีหลักเกณฑและรูปแบบในการเขียนเฉพาะ ใหใชจากแนวทาง      
การเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก คือ สวนท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในวิทยานิพนธที่นํามาประกอบใหวิทยานิพนธสมบูรณย่ิงขึ้นแต
วิทยานิพนธบางเร่ือง อาจไมมีภาคผนวกก็ได ถามีจะพิมพในหนากอนประวัติผูทําวิทยานิพนธ 

 เนื้อหาในภาคผนวกอาจจะเปนแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ตัวอยางในการคํานวณเพื่อวิเคราะหขอมูล หรือขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งคาดวาอาจจะเปนประโยชนตองานวิจัยนั้น 
หรอืทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เชน จดหมายติดตอหนวยงานตางๆ ขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของ เปนตน 

ประวัติผูทําวิทยานิพนธ 

 เปนสวนที่เสนอประวัติการศึกษาและรายละเอียดสวนตัวบางประการของผูทําวิทยานิพนธไวเพ่ือให
ทราบภูมิหลังของผูทําวิทยานิพนธและเพ่ือความสะดวกในกรณีท่ีมีผูตองการติดตอกับผูทําวิทยานิพนธ รายละเอียด
ควรประกอบดวย 
 1. ชื่อ - สกุล (ระบุคํานําหนา เชน นาย, นาง, นางสาว, ยศ, ฐานันดร, ราชทินนาม, สมณศักดิ์) 
 2. วัน เดือน ป เกิด 
 3. ที่อยูปจจุบัน 
 4. วุฒิ สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศึกษา 
 5. ประสบการณทํางาน 
 6. สถานท่ีทํางานปจจุบัน (ระบุชื่อหนวยงานที่สังกัด) 

หลักเกณฑและรูปแบบการพิมพวิทยานิพนธ 

 วิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่ตองมีความถูกตอง ท้ังดานเนื้อหา รปูแบบ ซึ่งนักศึกษาตองทํา
ความเขาใจใหถองแทและตรวจทานแกไขใหถูกตองสมบูรณ เพ่ือใหเปนมาตรฐานอยางเดียวกัน จึงตองกําหนด
หลักเกณฑในการจัดพิมพวิทยานิพนธไว ดังนี้ 

การพิมพ 
 1. กระดาษที่ใชพิมพหรือถายเอกสาร ใหใชกระดาษสีขาวเหมือนกันทุกแผน ขนาด A4 ชนิดไมต่ํากวา 
80 แกรม  
 2. พิมพหนาเดียวตลอดเลม กอนพิมพใหเวนริมขอบกระดาษทั้ง 4 ดาน ดังน้ี ดานบนและดานซาย                   
หางจากขอบกระดาษ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ดานลางและดานขวาหางจากขอบกระดาษ 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว)           
โดยไมตองตีกรอบ 
 3. ใหพิมพดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท และตองเปน
ตัวอักษรแบบเดยีวกันตลอดเลม 
 สําหรับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของคําหรือขอความจะพิมพดวยอักษรตัวพิมพใหญหรือพิมพเล็ก       
ก็ได แตตองเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม 
 4. ตัวเลขใชเลขอารบิกตลอดทั้งเลม  

การลําดับหนา 
 1. สวนนํา บอกเลขหนาดวยตัวเลขอารบิกในเคร่ืองหมายวงเล็บ ตามลําดับ โดยเร่ิมนับตั้งแตหนาอนุมัติ
วิทยานิพนธเปนตนไป โดยการพิมพไวทางขวามือและหางจากขอบกระดาษดานขวา 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว)                 
และหางจากขอบบน 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
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 2. สวนเนื้อหาทั้งหมดใหบอกเลขหนาตามลําดับ โดยพิมพตัวเลขริมขวาใหหางจากขอบกระดาษ
ดานขวา 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) และหางจากขอบกระดาษบน 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ยกเวนเมื่อขึ้นตนบทใหมหรอื
สวนสําคัญ เชน บรรณานุกรม ภาคผนวก ฯลฯ ไมตองพิมพเลขหนา 
 3. ในกรณทีี่พิมพตามความยาวของกระดาษ ใหพิมพหมายเลขลําดับไวตําแหนงเดียวกับหนาอ่ืนๆ 

จํานวนบรรทัด 
 ในแตละหนาพิมพไมเกิน 30 บรรทัด 

การยอหนา 
 ใหเวนระยะ 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) 

บรรณานุกรม 
 ใหทําตามแนวทางการเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ 

การอางอิง 
 ใหทําตามแนวทางการเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ 

ศัพทเทคนิคท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ 

 ตองใชตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑติยสถานในสาขาวิชานั้นๆ ถาหากศัพทคําใดไมเปนท่ีมักคุนของ          
คนทั่วไปควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไวดวย แตกระทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น ถาหากนํามาเขียนในคร้ังตอไปไมตอง
วงเลบ็ภาษาอังกฤษกํากับอีกถึงแมจะอยูคนละบทก็ตาม หากมีขอความหรือคําจากภาษาอื่นที่มิใชภาษาหลักท่ีใช          
ในการเขียนวิทยานิพนธไมวาจะเปนวิทยานิพนธไทยหรือภาษาอังกฤษ เชน ภาษาละติน ภาษากรีก ท่ีใชเปนคําศัพทเฉพาะ 

ทางวิทยาศาสตรหรือเปนคําท่ีมิไดอยูในวงเล็บเพ่ือกํากับคําที่อยูขางหนา ใหทําเปนตัวอักษรตัวหนาโดยตลอด หรือใช
ตัวเอนตามหลักการเขียนในแตละสาขาวิชา ยกเวนคาํหรือขอความนั้นใชกันจนเปนที่รูจักดีแลว หรอืตองใชบอยๆ           
ในภาษาไทย 

การพิมพสวนประกอบแตละสวน 

 สวนประกอบตางๆ ในวิทยานิพนธประกอบดวยสวนตางๆ เรียงลําดับ ดังนี้ 

  1. ปกนอก 
  2. ใบรองปก 
  3. หนาปกใน 
  4. หนาอนุมัติ 
  5. หนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  6. หนากิตตกิรรมประกาศ 
  7. หนาสารบัญเนื้อเรื่อง 
  8. หนาสารบัญตาราง สารบัญภาพ สารบัญอักษรยอและสัญลักษณ 
  9. สวนเนื้อความ 
  10. บรรณานุกรม  
  11. ภาคผนวก 
  12. ประวัติผูทําวิทยานิพนธ 
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 หลักเกณฑการพิมพสวนประกอบแตละสวน ดังนี้ 

  1. ปกนอก มีสวนประกอบดังนี้ 
   1.1 ปกหนาใชปกแข็งหุมผาแรกซีนสีน้ําเงิน พิมพหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูเขียน ชื่อปรญิญา               
ชื่อสาขา ชื่อมหาวิทยาลัย และปที่จบการศึกษา กรณีที่เปนการคนควาอิสระ ปกหนาใชปกแข็งหุมผาแรกซีนสีแดงเขม 
   1.2 ตัวอักษรพิมพสีทอง มีขนาด 18 พอยท ใชตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ชื่อเรื่อง
ภาษาอังกฤษใชตัวอักษรพิมพใหญทุกคํา 
   1.3 เดินทองตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขนาด 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)          
วัดจากขอบบนของตราตรงกึ่งกลางของปก หางจากขอบบน 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
   1.4 พิมพชื่อวิทยานิพนธกลางหนากระดาษ หางจากตรา 2 เซนติเมตร ชื่อเร่ืองจัดใหเขากลาง         
โดยพิมพใหมลีักษณะเปนสามเหลี่ยม (ถายาว) แตถาชื่อเรื่องยาวใหพิมพเปนรูปสามเหลี่ยมกลับหัว 
   1.5 ชื่อผูเขียน พิมพเฉพาะชื่อและสกุลไวกลางหนา 
   1.6 ชื่อปริญญา ชื่อสาขา และชื่อมหาวิทยาลัย ปที่จบและลิขสิทธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พิมพคนละบรรทัดโดยใหบรรทัดสุดทายหางจากรมิขอบกระดาษลาง 2.5 เซนติเมตร (1 นิ้ว)          
ตามตัวอยาง 
   1.7 สันปก พิมพหัวขอ และชื่อผูเขียน และป พ.ศ. ที่ทําวิทยานิพนธสําเร็จ 
   1.8 ปกหลังไมตองพิมพขอความใดๆ  
  2. ใบรองปก กระดาษวางสีขาว 
  3. หนาปกใน พิมพเหมือนปกนอก 
  4. หนาอนุมัติ มีสวนประกอบ ดังนี้ 
   4.1  ชื่อวิทยานิพนธ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษพิมพเหมือนหนาปกนอก 
   4.2  ชื่อผูเขียน พิมพกลางหนากระดาษหางจากชื่อเรื่อง 2 บรรทัดพิมพ 
 
   4.3 รายละเอียดของวิทยานิพนธ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา พิมพใหบรรทัดบนหางจากชื่อผูเขียน          
2 บรรทดั และพิมพขอความรายละเอียดที่เหลือตามตัวอยาง 
   4.4 พิมพวันท่ี เดือน ปที่ไดรบัอนุมัติ ตามตัวอยาง 
   4.5 พิมพขอความ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ พรอมระบุตําแหนงของคณะกรรมการ
ตามลําดับ หางจากขอบขวา 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) โดยเวน 2 บรรทัด 
   4.6 พิมพชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  
   4.7 พิมพชื่อประธานคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากลางหนากระดาษ 
  5. หนาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   5.1 พิมพบทคดัยอความยาวไมควรเกิน 1 หนา ลงในแบบพิมพบทคัดยอถายสําเนาบทคัดยอที่
พิมพเสร็จแลวท้ังภาษาไทยและอังกฤษเรยีงไวหนาบทคัดยอของตนฉบับวิทยานิพนธทุกเลม 
   5.2 ใหพิมพชื่อวิทยานิพนธ ชื่อผูเขียน สาขาวิชา ปการศึกษา 
   5.3 พิมพหนาบทคัดยอภาษาอังกฤษตอจากบทคัดยอภาษาไทยโดยใชรูปแบบเดียวกับ             
การพิมพบทคัดยอภาษาไทย 
  6. หนากิตติกรรมประกาศ 
   6.1 พิมพขอความ “กิตติกรรมประกาศ” ไวกลางหนากระดาษตอนบนดวยตัวหนาหางจาก
ขอบบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
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   6.2 พิมพขอความบรรทัดแรกของกิตตกิรรมประกาศใหหางจากบรรทัดกิตติกรรมประกาศ            
2 บรรทดัพิมพ 
   6.3 ความยาวของกิตติกรรมประกาศไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
   6.4 เมื่อจบขอความของกิตติกรรมประกาศแลว ใหพิมพชื่อและนามสกุลของผูเขียนหางจาก
บรรทัดสุดทายของขอความ 2 บรรทัดพิมพ 
  7. หนาสารบัญเนื้อเรื่อง 
   7.1 พิมพคําวา “สารบัญ” ก่ึงกลางหนาหางจากริมกระดาษดานบน 3.5 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
   7.2 หัวขอและเลขหนาที่ปรากฏในสารบัญตองตรงกับหัวขอและเลขหนาที่ปรากฏในตัวเลม
วิทยานิพนธ เลขหนาที่นํามาไวในสารบัญ เปนเลขหนาแรกของบทหรือตอนนั้นๆ 
   7.3 ตําแหนงของเลขหนาจะอยูในตําแหนงแนวเดียวกับ “สระอา” ของคําวา “หนา” โดยใหหาง        
2 บรรทดั พิมพจาก “สารบัญ” 
   7.4 พิมพหัวขอใหญแตละเรื่องและบทที่ดวยตัวหนา หางจากขอบซาย 3.8 เซนติเมตร                
(1.5 นิ้ว)  
   7.5 พิมพเลขที่ของบทเฉพาะตัวเลข 1, 2, 3 ตามลําดับ ยอหนาเขาไปจากตัวอักษรตัวแรก            
2 ชวงตัวอักษร และเวนอีก 2 ชวงตัวอักษรจึงพิมพหัวขอเร่ือง 
   7.6 หัวขอยอยในแตละบท ใหพิมพยอหนาเขาไปอีก 2 ชวงตัวอักษร หัวขอใดที่ยาวเกิน        
1 บรรทดั ใหพิมพบรรทัดตอมา โดยยอหนาเขาไป 2 ชวงตัวอักษร 
   7.7 หลังจากหัวเร่ืองทุกบรรทัดใหพิมพจุดไขปลาไปตามบรรทัดที่พิมพ และเวนชองวาง           
5 ตัวอักษรกอนถึงตัวเลขบอกหนา 
   7.8 หากสารบัญมีความยาวเกิน 1 หนา ใหพิมพหนาตอไป โดยมีคําวา “หนา” ในตําแหนง
เดียวกันกับหนาแรก 
   7.9 คําวา “บรรณานุกรม” “ภาคผนวก” “ประวัติผูทําวิทยานิพนธ” ใหพิมพหางจากขอบ
ซาย 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
 
  8. สารบัญตาราง สารบัญภาพ สารบัญอกัษรยอและสัญลักษณ 
   หลักเกณฑตางๆ ในการพิมพสารบัญตาราง สารบัญภาพใหใชหลักเกณฑเดียวกับการพิมพ
สารบัญเนื้อเร่ืองแตใชคําวา “สารบัญตาราง” หรอื “สารบัญภาพ” แทน “สารบัญ” และคําวา “บทที่” แทนดวย          
คําวา “ตารางท่ี” หรือ “ภาพที่” ตามแตกรณี 
  9. สวนเนื้อเรื่อง เนื้อเร่ืองมีหลักเกณฑในการพิมพ ดังนี้ 
   9.1 เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธควรแบงเปนบทๆ โดยแยกตามประเภทของวิทยานิพนธ ดังนี้ 
    วิทยานิพนธที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สวนใหญเปนการวิจัย
ในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มักแบงเปน 5 บท คือ บทนํา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ตามลําดับ 
    วิทยานิพนธที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สวนใหญเปนการวิจัยใน
สาขาวิทยาศาสตร มักแบงเปน 5 บท คือ บทนํา  วิธีการวิจัย  ผล บทวิจารณ  บทสรปุและขอเสนอแนะ ตามลําดับ 
   9.2 หนาแรกของแตละบทเร่ิมตนดวยขอความ “บทที่” และตามดวยเลขกํากับบทโดยวางไว
ก่ึงกลางหนาและพิมพดวยตัวอักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยด หางจากริมกระดาษบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
   9.3 ชื่อบทพิมพไวกลางหนา โดยเวนระยะหางจากขอความ “บทที่” 1 ชวงบรรทัดพิมพและ
ใชตัวหนาขนาด 18 พอยด 
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   9.4 ขอความสําคัญใตชื่อบทจะตองเวนระยะ 1 ชวงบรรทัดพิมพจากชื่อบท เม่ือจบขอความ
สําคัญแตละตอน เวน 1 ชวงบรรทัดพิมพกอนพิมพขอความสําคัญเรื่องตอไป และเวนหางจากขอบซาย                   
3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) และใชอักษรตัวหนา 
   9.5 ขอความสําคัญอ่ืนๆ ข้ึนบรรทัดใหมหางจากขอบกระดาษ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)            
เวนระยะ 2 ชวงบรรทัดพิมพจากขอความขางตน 
   9.6 ขอความขยายหัวขอสําคัญหรือหัวขอยอยใหข้ึนบรรทัดใหม โดยเวนระยะ 1 ชวงบรรทัด
พิมพจากหัวขอสําคัญ 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว) จากขอความ 
   9.7 การเวนระยะยอหนา ใหเวนระยะ 1.27 เซนติเมตร (0.5 นิ้ว)  
   9.8 สูตรตางๆ เชน สูตรสถิติใหพิมพไวกลางหนากระดาษ โดยหางจากขอความในบรรทัดบน
และลางเปนระยะ 2 ชวงบรรทัดพิมพ 
   9.9 ในการเขียนเนื้อเร่ือง มีสวนท่ีสําคัญเก่ียวของ เชน อัญประภาษ ตาราง ภาพประกอบ 
อางอิง มีหลักในการเขียนดังนี้ 
    อัญประภาษ เปนขอความที่คัดมาตรงตามตนฉบับเดิมทุกประการใหใสเครื่องหมาย
อัญประกาศ “........” ถาความยาวไมเกิน 4 บรรทัด แตถาขอความที่คัดบอกมายาวเกิน 4 บรรทดั ใหใชวิธีการยอหนา
เขาไปเทาๆ กันทุกบรรทัด 
   9.10  ตารางมีรูปแบบการเขียนดังนี้ 
    9.10.1   ตารางจะอยูหางจากขอความขางบนและขางลาง 1 ชวงบรรทัดพิมพ 
    9.10.2   ชื่อตารางและหมายเหตุใตตาราง ถือเปนสวนหนึ่งของตาราง 
    9.10.3   กอนถึงตัวตารางตองมีชื่อตาราง ขอความหมายเลขลําดับตารางเวนชื่อตาราง
เริ่มตนดวยคําวา “ตารางที่” เวนวรรค 1 ชวงตัวอักษร ตามดวยหมายเลขลําดับตารางเวน 1 ชวงอักษร แลวจึงเปนชื่อ
ตาราง 
    9.10.4 ขอความของชื่อตารางใหหางจากขอบดานซายมือ 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)        
ถาชื่อตารางยาวกวา 1 บรรทัดข้ึนไป บรรทัดถัดไปใหพิมพใหตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อตารางและใหพิมพชื่อตาราง
ดวยตัวหนา 
    9.10.5   ใชเสนแนวนอนเปนเสนธรรมดา 
    9.10.6   ชื่อรายการในแตละชวงตารางใหอยูกึ่งกลางระหวางชอง ถาชื่อในรายการ         
ในแตละชองมีความยาวเกิน 1 บรรทัด ใหข้ึนบรรทัดใหมและยอหนาเขามา 2 ตัวอักษร หรือจัดใหอยูกึ่งกลางของชอง 
    9.10.7   ตัวเลขในตารางท่ีเปนแนวตั้งควรพิมพใหไดระดับเสมอกันโดยตลอด โดยถือ
เลขหลักขวาสุดเปนแนว หากเปนตัวเลขที่มีจุดทศนิยมใหยึดจุดเปนแนวตรงกันถามีเครื่องหมายอ่ืนใด อยูระหวางเลข 
2 จํานวน ตองจัดใหเครื่องหมายตรงกัน 
    9.10.8   ตารางควรจัดใหเทากับกระดาษ A4 กรณีที่มีขนาดไมพอดีกับกระดาษ ใหใช
ตัวอักษรขนาดมากกวา 12 พอยท 
    9.10.9   ชื่อรายการแตละชองท่ีเปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรแรกดวยตัวพิมพใหญ 
    9.10.10   ชื่อตารางและชื่อรายการในแตละชองไมควรใชคํายอ 
    9.10.11   ตารางที่ไมจบในหนาเดียวไมตองขีดเสนปดตาราง โดยในหนาตอไปพิมพคําวา 
“ตารางที่” และหมายเลขกํากับตารางพรอมกับมีคําวา “ตอ” ไวในวงเล็บ คําวา “ตารางท่ี” ใหพิมพชิดขอบซาย         
ของหนา เมื่อขึ้นหนาใหมใหใสหัวตารางเชนเดียวกับในหนาแรกของตารางนั้น สวนลําดับตาราง ใหตามบทท่ีตามดวย
จุดและเรยีงลําดับตัวเลขจนจบบทนั้นๆ 
   9.11 ภาพประกอบ 
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    9.11.1    ภาพประกอบ คือ ภาพที่ใชประกอบการอธิบายเนื้อเร่ือง มีหลายประเภท เชน 
ภาพถาย ภาพเขียน ภาพพิมพ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ไดอะแกรม และกราฟ ฯลฯ 
    9.11.2    ชื่อภาพประกอบใหวางไวใตภาพตรงแนวซายสุดของภาพโดยมีคําวา “ภาพที่” 
ตามดวยหมายเลขลําดับบทท่ีและลําดับภาพที่ เชน ภาพที่ 2.1 หมายถึงภาพอยูในบทที่ 2 ภาพลําดับท่ี 1 ในกรณี
อางอิงท่ีมาของภาพใหไดคําวา “ที่มา” และตามดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู ( : ) ตรงกับชื่อของภาพในบรรทัดตอไป 
    9.11.3    ระหวางชื่อภาพกับตัวภาพใหเวนหางกัน 1 ชวงบรรทัดพิมพ หากชื่อภาพ            
ยาวเกิน 1 บรรทัดใหข้ึนบรรทัดใหม และพิมพตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อภาพ 
  10. บรรณานุกรม 
    พิมพคําวา “บรรณานุกรม” เปนหนาบอกตอนกลางหนากระดาษตัวอักษรขนาด 36 พอยท 
รายละเอียดในการเขียนบรรณานุกรมดูจากแนวทางการเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ 
  11. ภาคผนวก 
    11.1  พิมพคําวา “ภาคผนวก” เปนหนาบอกตอนกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด               
36 พอยท และพิมพดวยตัวหนา 
    11.2 เนื้อความภาคผนวก ใหพิมพ ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ กลางหนาดวยตัวหนาขนาด 
18 พอยท 
  12. ประวัติผูทําวิทยานิพนธ มีหลักเกณฑการพิมพ ดังนี้ 
    12.1 พิมพคาํวา “ประวัติผูทําวิทยานิพนธ” กลางหนากระดาษดวยตัวหนาขนาด 18 พอยท 
หางจากขอบบน 3.8 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
    12.2 พิมพ “หัวขอ” รายละเอียดของผูทําวิทยานิพนธ เรียงลําดับ ดังน้ี ชื่อ - นามสกุล วัน 
เดือน ปเกิด สถานที่อยูปจจุบัน ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนง หนาที่ สถานที่ทํางานปจจุบัน 
ทุกหัวขอพิมพดวยตัวหนาขนาด 16 พอยท 
    12.3 ใหเวน 1 ชวงบรรทัดพิมพเม่ือขึ้นหัวขอใหม   
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แนวทางการเขียนเอกสารอางอิงในวิทยานิพนธ 

1.  การเขียนรายการเอกสารอางอิง (ทายเลม) ท่ีมีการอางอิงในเนื้อเร่ืองที่เขียน โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

              1.1 เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรของผูเขียน โดยใหภาษาไทยขึ้นกอน 

 1.2 เขียนชื่อทุกคนที่รวมเขียนเอกสาร  

   -  ภาษาไทยใหเขียนชื่อ-นามสกุล ทุกคนเรียงกันไปคั่นดวยจุลภาค (,) คนสุดทายใหเชื่อม ดวย "และ"  เชน 

             จิระยุทธ ร่ืนศิริกุล, เสาวภา อังสุภานิช และอมรรัตน พงศดารา. 2550. 

            -  ภาษาตางประเทศ คนแรกใหข้ึนตนดวยนามสกุล ตามดวยอักษรยอของชื่อหนา ชื่อกลาง (ถามี) คนถัดไป
เขียนระบบเดียวกับคนแรกใหเหมือนกันทุกรายการ เชน 

               Johnson, S.C., Treasurer, J.W., Bravo, S., Nagasawa, K. and Kabata, Z. 2004. 

            -  ในกรณทีี่ชื่อผูเขียนบางประเทศมีคําเฉพาะนําหนา (เชน de, von, ten) ใหเขียนข้ึนตนดวย อักษรตัว
เล็ก เชน  

              de Meeus, T., Morand, S., Magnan, N., Do Chi, T. and Renaud, F. 1995. Comparative  

              host-parasite relationship of two copepod species ectoparasitic on three fish  

        species. Acta Oecologica 16: 361 – 374.  

    1.3 เอกสารท่ีมีผูเขียนชุดเดยีวกัน ใหเรียงลําดับตามปจากเกา–ใหม แตหากเปนปเดียวกันใหใส ก ข ค กํากับไวท่ี
ป พ.ศ. หรือ a b c กํากับไวท่ีป ค.ศ. โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเร่ืองเชน 

           Uyeno, D. and Nagasawa, K. 2010a. Four new species of Peniculisa Wilson, 1917 … 
           Uyeno, D. and Nagasawa, K. 2010b. Three new species of…. 

                 กรณีเอกสารมีผูเขียน 3 คนข้ึนไปโดยมีชื่อแรกเหมือนกันและปเดยีวกันใหใส ก ข ค... กํากับไวที่ปพ.ศ. หรือ 
a b c... กํากับไวที่ป ค.ศ. โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรของชื่อเร่ือง เชน 

               เสาวภา อังสุภานิช, สุทิน สมศกัดิ์ และจุฑาทิพย พรอมมูล. 2548ก. องคประกอบของอาหาร.... 
           เสาวภา อังสุภานิช, อํานาจ ศิริเพชร และมงคลรัตน เจริญพรทิพย. 2548ข. ประชาคมสัตวหนาดิน... 

       1.4 เอกสารที่มีผูเขียนชื่อแรกเดียวกัน ใหเรียงตามปเกา–ใหม และเรียงตามอักษรของผูเขียนถัดไป เชน 

            Angsupanich, S. 1996. 

        Angsupanich, S. 1997. 

       Angsupanich, S. and Kuwabara, R. 1995.  

          Angsupanich, S. and Kuwabara, R. 1999. 

  Angsupanich, S., Phromthong, I. and Srichuer, K. 1997.  

           Angsupanich, S. and Rakkheaw, S. 1997. 

 1.5 ชื่อเร่ืองและชื่อบทความ ภาษาตางประเทศใหข้ึนตนดวยอักษรตัวพิมพใหญ เฉพาะคําแรก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
ชื่อหนังสือ ใหขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพใหญทุกคาํ ยกเวนคําบุพบทและสันธาน สวนชื่อวารสาร ใหเขียนชื่อ
เต็มหรือยอตามที่วารสารน้ัน ๆ กําหนด จะใชแบบใดแบบหนึ่งก็ไดโดยใหเปนระบบเดียวกันทั้งเลม  
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 1.6 ลําดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอน ใหเขียนดังน้ี  
            1.6.1  วารสาร/จุลสาร (Journal/Bulletin) 
                    ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร ปที่:หนา. เชน 

 จิระยุทธ รื่นศิริกุล, เสาวภา อังสุภานิช และอมรรัตน พงศดารา. 2550. ความชุกชุมและความหลากหลายของ 
แอมฟพอดในทะเลสาบสงขลาตอนบน (ทะเลหลวง). วารสารสงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  29: 1225 – 1249. 

  เสาวภา อังสุภานิช, สุทิน สมศักดิ์ และจุฑาทิพย พรอมมูล. 2548ก. องคประกอบของอาหารในกระเพาะ 
   ปลากดหัวออน Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758) และปลากดหัวแข็ง Arius maculatus 
    (Thunberg, 1792) ในทะเลสาบสงขลา. วารสารสงขลานครนิทร ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   (ฉบับพิเศษ 1) 27: 391– 402.  
  เสาวภา อังสุภานิช, อํานาจ ศิริเพชร และมงคลรัตน เจริญพรทิพย. 2548ข. ประชาคมสัตวหนาดินขนาดใหญ 
   ในทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ภาคใตของประเทศไทย. วารสารสงขลานครินทร ฉบับวิทยาศาสตรและ 
   เทคโนโลยี 27 (ฉบับพิเศษ 1): 365 – 390. 
   Angsupanich, S.,Ruensirikul, J.and Himyi, S. 2010. Redescription of Ctenapseudes 

       sapensis (Chilton, 1926) from the Upper Songkhla Lagoon, Thailand (Crustacea:  
      Tanaidacea). Songklanakarin journal of Science and Technology 32: 349 – 355. 

           1.6.2  หนังสือ/ตํารา 
         1.6.2.1 การอางเฉพาะบทซึ่งมีชื่อผูเขียนในบทนั้นๆ ใหเขียนดังนี้ 
                    ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ใน หรือ In (ตัวเอน) ชื่อหนังสือ. (ชื่อบรรณาธิการหรือ ed.ชื่อ editor  
                    หรือ eds. ชื่อ editors ถามี), หนา x – x. หรือ pp. x – x. ชื่อเมือง: สํานักพิมพ. เชน  

  Knoppers, B. 1994. Aquatic primary production in coastal lagoons. In Coastal Lagoon 
   Processes. (ed. Kjerfve, B.), pp. 243 – 286. Amsterdam: Elsevier Science B.V.  
  Thatcher, V.E. 2006. Copepoda. In Aquatic Biodiversity in Latin America. Volume 1. 

(eds. Adis, J., Arias, J.R., Rueda-Delgado, G. and Wantzen, K.M.), pp. 326 – 389.   
Sofia: Pensoft Plublishers. 

            1.6.2.2 การอางหนังสือ/ตําราที่มีผูเขียนคนเดียวหรือชุดเดียวทั้งเลม ใหเขียนดังนี้ 
                    ผูเขียน. ป. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง: สํานักพิมพ, หนา.  ใหใสจํานวนหนาทั้งหมดของหนังสือ เชน 

เสาวภา อังสุภานิช. 2555. ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,  
96 หนา. 

Martin, J.W. and Davis, G.E. 2001. An Updated Classification of the Recent Crustacean. Los 
Angeles: Natural History Museum of Los Angeles County, 124 pp.  

  Ruppert, E.E., Fox R.S. and Barnes, R.D. 2004. Invertebrate Zoology: A Functional  
            Evolutionary Approach, 7th ed.  Belmont: Thomson Learning, Inc., 963 pp.   
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1.6.3 รายงานสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ (Proceedings)  
                   ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. ชื่อสัมมนา. (ชื่อบรรณาธิการ) (ถามี), สถานที่, วันสัมมนา, หนาของเร่ือง เชน 

  เสาวภา อังสุภานิช กานดา เรืองหนู ยงยุทธ ปรดีาลัมพะบุตร และสมศักดิ์ มณีพงศ 2544. 
           ผลกระทบของการเลี้ยงปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch) ในกระชังตอโครงสรางของ

ประชาคมสัตวหนาดินขนาดใหญในทะเลสาบสงขลาตอนลาง. การประชุมวิชาการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมทางน้ํา เรื่อง การจัดการและการใชประโยชนอยางบูรณาการ. โรงแรมโลตัสปางสวนแกว 
เชียงใหม, 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2544, หนา II-72 – 82. 

Angsupanich,S., Srisuwan, N. and Maneepong, S. 2000. Litter fall production and             
leaf decomposition in a mangrove stand (Lumnitzera racemosa Willd.) in                             
Songkhla Lake,Thailand. Proceedings of the 11th JSPS Joint Seminar on Marine 
Science. (eds. Terazaki, M., Taira, A., Uematsu, M., Michida, U. and Kaneko, T.), 
National Olympics Memorial Youth Center, Tokyo, 20 – 22 November 2000. pp.  
280 – 296.  

           1.6.4  วิทยานิพนธ 

                  ผูเขียน. ป. ชื่อเรื่อง. วิทยานิพนธ. ชื่อปริญญา ชื่อมหาวิทยาลัยหรอืสถาบัน. สวนการใสจํานวนหนา 
 ใหใชระบบเดียวกับการอางหนังสือ เชน 

รัชนี พุทธปรชีา. 2552. ประชาคมสัตวหนาดินขนาดใหญในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษยในทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.   

  Angsupanich, S. 1989. Title…….   Ph.D. Dissertation. Kochi University. 

            1.6.5  การอางอิงเอกสาร/ขอมูลท่ีคนควาขอมูลจากสื่ออิเลก็ทรอนิกส 

                 การอางอิงเอกสารท่ีคนควาขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสใหใชแนวการเขียนตามขอ 1.6.1, 1.6.2  

                 และ 1.6.3 โดยใหเพิ่มขอมูลใหครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 

กรมอุทกศาสตร. 2554. (http://www.navy.mi.th/hydro/index2.html) เขาถึงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2554. 

  Available: Supplier/Database name (database identifier or number, if available) /              
 Item or Accessior number [access date]. 

  Available Protocol (if applicable): site/path/file [access date].  

1.  การเขียนเอกสารอางอิงในเนื้อหา ใชระบบนาม-ป (Name-year System) โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

  2.1 นามของผูเขียนท่ีเขียนเปนภาษาไทย ใหเขียนทั้งชื่อและนามสกุล ระบบเดียวกันตลอดเลม สวนนาม
ของผูเขียนที่เขียนเปนภาษาตางประเทศ ใหเขียนเฉพาะนามสกุล (Last Name) 

  2.2  ป หมายถึง พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เอกสารไดรับการตีพิมพ มีขอกําหนด ดังนี้ 

                   - เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทย เอกสารท่ีใชอางอิงเปนภาษาไทย ใหใชป พ.ศ. 

                   - เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาไทย เอกสารท่ีใชอางอิงเปนภาษาอังกฤษ ใหใชป ค.ศ. 

                 - เขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใชอางอิงเปนภาษาไทย ใหแปลเปนภาษาอังกฤษและ 
ใชป ค.ศ. 
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 2.3  เร่ืองที่มีผูเขียน 2 คน ใหเชื่อมดวย “และ”  

   - ในกรณีท่ีชื่อผูเขียนอยูนอก ( ) เชน 

                   เสาวภา อังสุภานิช และ อํานาจ ศิริเพชร (2544) พบวา................................. 

            Angsupanich และ Kuwabara (1999) พบวา…………………………………… 

 - ในกรณทีี่ "ชื่อผูเขียน-ป" อยูใน ( ) และเขียนเปนภาษาตางประเทศใหเชื่อมดวย “and” เชน   

                            ........................... (Angsupanich and Kuwabara, 1999) 

 2.4  เร่ืองที่มีผูเขียน ตั้งแต 3 คนข้ึนไป  

   - ถาเร่ืองภาษาไทย ใหเขียนชื่อ-นามสกุล เฉพาะคนแรกแลวตามดวย “และคณะ”เชน          

เสาวภา อังสุภานิช และคณะ (2548) …………….หรือ  

………………… (เสาวภา อังสุภานิช และคณะ, 2548) 

                  - ถาเร่ืองภาษาตางประเทศ ใหเขียนชื่อ-นามสกุล เฉพาะคนแรกแลวตามดวย “และคณะ”  

                     ในกรณีท่ีชื่อผูเขียนอยูนอก ( ) เชน          

Ariyama และคณะ (2010)…………. 

  -  ในกรณีที่ ชื่อผูเขียน-ป อยูใน ( ) ใหเขียนนามสกุลเฉพาะคนแรกแลวตามดวย “et al.”  

 เชน 

                     ....................(Ariyama et al., 2010)  

 2.5  ผูเขียนหลายกลุมอางอิงในเน้ือหาเดียวกัน ใหคั่นแตละกลุมดวยอัฒภาค (;) โดยเรียงตามปจาก        
เกา–ใหม เชน  

                 (Angsupanich and Kuwabara,1995; Ariyama et al., 2010) 

 2.6  การอางอิงที่ไมไดอางจากตนฉบับแตเปนการอางตอใหใชคําวา อางโดย เชน 

                  Angsupanich and Kuwabara (1995 อางโดย Ariyama et al., 2010) กลาววา.......หรือ 

       .........................(Angsupanich and Kuwabara (1995) อางโดย Ariyama et al., 2010) 

 2.7  ผูเขียนชื่อเดียวกัน หรือชื่อแรกเหมือนกัน (กรณี 3 คนข้ึนไป) เสนอเอกสารปเดียวกัน ใหกํากับตัวอักษร
ไวที่ป โดยใหตรงกับรายการเอกสารอางอิงทายเลม เชน  

  Gutu และAngsupanich (2004a; 2004b) หรือ 

  เสาวภา อังสุภานิช และคณะ (2548ก; 2548ข)  
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