
   

บทที ่๓ 
การพิมพ์วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ ์

 
 นิสิตต้องศึกษาข้อก าหนดและรูปแบบของวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ตามคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือ
พิมพ์ ในกรณีที่จะให้ผู้อ่ืนพิมพ์ควรอธิบายให้ผู้นั้นเข้าใจ และหากมีข้อสงสัยประการใด ควรปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ และผู้ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์เพื่อความ
เหมาะสมของการใช้เวลา และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

 

กระดาษที่ใช้พิมพ์ 
 ใช้กระดาษขาวไม่มีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด ๘๐ แกรม ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียว 
 

ตัวพิมพ์และระยะบรรทัด 
 ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการพิมพ์ และพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
(Laser printer) ที่มีความคมเข้มชัดเจน ไม่ควรใช้เคร่ืองพิมพ์แบบ Inkjet ตัวพิมพ์ควรเป็นแบบ
เดียวกันและชัดเจนตลอดทั้งเล่ม และในการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ใช้ชนิดและขนาด
ตัวอักษร ดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางที่ ๑ ชนิดและขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย                                
                  และภาษาอังกฤษ 
 

ชนิดและขนาด 
ตัวอักษร 

        วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
                 ภาษาไทย 

 วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
       ภาษาอังกฤษ 

๑. ชนิดตัวอักษร                Angsana หรือ Cordia 
 (รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่มีแทรก 
   อยู่ในวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ด้วย) 

 Times New Roman 

๒. ขนาดตัวอักษร 
     ที่ใช้เป็นพื้น 

                     ๑๖ พอยท์  (Point)  ๑๒  พอยท์   

๓. ขนาดตัวอักษร                   
     ของบทที่ และชื่อบท 

                     ๒๐ พอยท์  ตัวหนา  ๑๔ พอยท์ ตัวหนาและตัวพิมพ์ 
      ใหญ ่  



๑๖ 
 

 

ตารางที่ ๑ (ต่อ) 

 

    

ชนิดและขนาด 
ตัวอักษร 

        วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
                 ภาษาไทย 

 วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
       ภาษาอังกฤษ 

๔. หัวข้อส าคัญ        ๑๘ พอยท์  ตัวหนา  ๑๔ พอยท์ ตัวหนาและตัวพิมพ์เล็ก 
 
๕. หัวข้อย่อย 
 
๖. บทคัดย่อ  
๗. เลขหน้า                                   
๘. ระยะบรรทัดปกติ                                             

        
      ๑๖ พอยท์  ตัวหนาและเอียง 
 
      ๑๔-๑๖ พอยท์    
      ๑๖ พอยท์    
      ๑ เท่า 

  
๑๒ พอยท์ ตัวหนาและเอียง 
และตัวพิมพ์เล็ก 
๑๑-๑๒  พอยท์ 
๑๒  พอยท์ 
๑.๕  เท่า 

  
 ส าหรับการพิมพ์ตัวเลขในเล่มวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนพินธ์ทั้งท่ีอยู่ในเน้ือหา ตาราง  
เลขล าดับของเน้ือหาให้เลือกใช้เลขอารบิคหรือเลขไทยแบบใดแบบหน่ึงตลอดทั้งเล่ม 

 
การเว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ 
 ตั้งค่าเคร่ืองพิมพ์กระดาษ A4 
                 ด้านบนและด้านซ้ายมือ เว้นห่างจากขอบกระดาษ ๑.๕ นิ้ว 
 ด้านล่างและด้านขวามือ เว้นห่างจากขอบกระดาษ ๑ นิ้ว   
                 รูปเล่มที่พิมพ์ใช้ตามแบบที่ก าหนด (ตัวอย่างหน้า ๘๑, ๑๐๔) 

 
การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า  
 การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า ก าหนดเป็น ๒ แบบดังนี้  
 ๑.  การล าดับหน้า ในส่วนประกอบตอนต้น ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะ 
ในภาษาไทย (ก, ข, ค,…) ส าหรับวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย และใช้เลขโรมันตัวเล็ก 
( i, ii, iii,…) ส าหรับวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น โดยเร่ิมนับ
หน้าปกใน (Title page) เป็นหน้า  ก  ส าหรับวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทย หรือ i ส าหรับ
วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ตามล าดับ แต่ไม่ต้องพิมพ์ล าดับหน้าของหน้าปกใน หน้า
อนุมัต ิหน้ากิตติกรรมประกาศ หน้าแรกของหน้าสารบัญ สารบัญตาราง  และสารบัญภาพ ดังนั้น
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การพิมพ์ล าดับหน้าจึงเร่ิมต้นที่หน้าบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นต้นไป  โดยมีตัวอักษร
ก ากับทุกหน้าตามล าดับ 
 ๒.  การล าดับหน้าในส่วนประกอบเนื้อเร่ืองและตอนท้าย  ตั้งแต่บทที่ ๑ ไปกระทั่งจบเล่ม
ต้องใช้เลข ๑, ๒, ๓,… เรียงตามล าดับไปโดยนับทุกหน้าและให้พิมพ์อยู่มุมบนขวาห่างจากขอบบน 
และขอบขวา ด้านละ ๑ นิ้ว โดยหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม หรือรายการ
อ้างอิง หน้าแทรกหรือคั่นก่อนหน้าภาคผนวก และหน้าแรกของภาคผนวกแต่ละภาคไม่ต้องลงเลขหน้า
ก ากับ แต่นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 
 

การเว้นระยะในการพิมพ์ 
 การย่อหน้าให้ตั้ง Tab ที่ระยะ ๐.๖๓ นิ้ว 
 ข้อความที่คัดลอกมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อความที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเดิม 
เช่น พระราชด ารัส ไม่เกิน ๓ บรรทัด ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อหา ไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่และให้ใส่
เคร่ืองหมายอัญประกาศ (“…”) ก ากับ (ตัวอย่างหน้า ๙๔) 
 ถ้าข้อความที่คัดลอกมายาวเกิน ๓ บรรทัด ไม่ต้องใช้เคร่ืองหมายอัญประกาศ แต่ให้พิมพ์
ขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อหน้าเข้ามาโดยตั้ง Tab ที่ระยะ ๐.๖๓ นิ้ว ทุกบรรทัดของข้อความที่คัดลอก
มาแล้วให้อ้างอิงที่มาแบบอ้างอิงนาม-ปี (ตัวอย่างหน้า ๙๔) 
 บทร้อยกรองที่ยกมาอ้างอิงมากกว่า ๒ บรรทัด ให้พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่โดยวางระยะ 
ให้เหมาะสม และให้รักษารูปแบบของฉันทลักษณ์เดิมไว้ไม่ต้องใช้เคร่ืองหมายอัญประกาศ เว้นแต่
ในกรณีที่ยกมาอ้างพร้อม ๆ กันหลายบท ไม่ว่าผู้แต่งคนเดียว หรือหลายคนก็ตาม ใช้เคร่ืองหมาย
อัญประกาศก ากับทุกบท การพิมพ์ข้อความที่ยกมาอ้างอิงที่มิใช่ข้อความที่คัดลอกมาโดยตรง 
ให้พิมพ์ต่อในเน้ือหาตามปกติ โดยไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศก ากับ แล้วระบุบอกแหล่งที่มา
ของข้อความนั้น ๆ 

 
การเรียบเรียงและการเขียนวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
 ๑.  ควรค านึงถึงความถูกต้องด้านอักขระวิธี วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ไม่ควรมีค าผิด 
แม้แต่ค าเดียว นอกจากนี้ควรมีความสละสลวย น่าอ่านและราบรื่น รูปประโยคสมบูรณ์ มีประธาน 
กริยา กรรม หรือส่วนขยาย ที่อ่านแล้วได้ใจความกระชับ การเลือกใช้ค าสันธานเชื่อมประโยค 
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และควรระวังไม่ใช้ค าเชื่อมเพียงค าเดียวติด ๆ กันบ่อยเกินไป 



๑๘ 
 

 

 ๒.  การใช้ภาษาที่เป็นเอกภาพ ให้เลือกใช้ค าในกลุ่มค าที่มีความหมายใกล้เคียงหรือ
เหมือนกัน โดยให้ใช้เพียงค าใดค าหนึ่งตลอดทั้งเล่ม อาทิ การใช้ค าว่า พุทธศักราช ปี หรือ พ.ศ. 
ควรเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งเพียงค าเดียว เมื่อใช้ค าใดก็ควรใช้ค านั้นตลอดทั้งเล่ม 
 ๓.  การพิมพ์ค าที่ไม่จบในบรรทัดเดียวกัน ให้ยกค านั้นทั้งค าไปพิมพ์บรรทัดต่อไปไม่
ควรตัดค าไปพิมพ์ในบรรทัดใหม่ เช่น โรงเรียน ไม่ควรแยกเป็น โรง-เรียน ดุลยพินิจ ไม่ควรพิมพ์ว่า 
ดุลยพ-ินิจ หรือ แจ๊คสัน ไม่ควรพิมพ์ว่า แจ๊ค-สัน อังกฤษ ไม่ควรพิมพ์ว่า อัง-กฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ไม่ควรพิมพ์ว่า มหาวิท-ยาลัยบูรพา หรือ มหาวิทยาลัยบูร-พา เป็นต้น 
 ๔.  ค าศัพท์ที่ต้องการก ากับค าภาษาอังกฤษ ให้ใส่ในวงเล็บโดยอักษรตัวแรกของค าแรก
พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค าเชื่อม ได้แก่ บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และค า
น าหน้านาม (Article) ให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก เช่น Definition of terms, Discussion and conclusion, 
Contribution to knowledge, Limitation of study แต่ถ้าค าน าหน้านามนั้นเป็นค าแรกของหัวข้อ  
ให้พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ได้ ทั้งนี้ให้ใส่ภาษาอังกฤษก ากับเมื่อกล่าวในครั้งแรก แต่ไม่ต้องพิมพ์
ก ากับเมื่อกล่าวในครั้งต่อไป 

 
การแบ่งบทและหัวข้อในบท 
 บท (Chapter) เมื่อเร่ิมบทใหม่ให้ขึ้นหน้าใหม่ทุกคร้ัง พิมพ์ค าว่า “บทที่” หรือ 
“CHAPTER” และเลขประจ าบทไว้กลางหน้ากระดาษ บรรทัดต่อมาพิมพ์ชื่อบทกลางหน้ากระดาษ 
ไม่ต้องขีดเส้นใต้  
 หัวข้อส าคัญ หมายถึง หัวข้อที่ก าหนดสาระส าคัญของบทเป็นส่วน ๆ ซึ่งมิใช่เป็นชื่อเร่ือง 
ประจ าบทให้พิมพ์ชิดขอบซ้าย และพิมพ์ห่างจากบรรทัดบน ๑ บรรทัด กรณีที่หัวข้อส าคัญยาว 
เกิน ๑ บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ชิดขอบซ้าย ส าหรับวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ อักษร
ตัวแรกในหัวข้อส าคัญต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ   
 หัวข้อย่อย ให้พิมพ์หัวข้อย่อยตั้ง Tab ที่ระยะ ๐.๖๓ นิ้ว โดยหัวข้อย่อยนี้อาจมีหมายเลข
ก ากับหรือไม่ก็ได้ ถ้ามีหมายเลขก ากับให้พิมพ์ตัวเลข หลังตัวเลขใส่เคร่ืองหมายมหัพภาพ (.) 
จากนั้นกด Space bar ๒ คร้ัง   
 หัวข้อย่อยต่อ ๆ ไป ตั้ง Tab ที่ระยะ ๐.๘๑, ๑.๐๐, ๑.๑๙ นิ้ว ตามล าดับ โดยหลังตัวเลข 
ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) จากนั้นกด Space bar ๒ คร้ัง จึงเร่ิมพิมพ์เน้ือหา 
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 การขึ้นย่อหน้าใหม่ของหัวข้อย่อยทุกหัวข้อ ให้เร่ิมพิมพ์ตรงกับหมายเลขของหัวข้อย่อย
นั้น ๆ ในแต่ละบทไม่จ าเป็นต้องแบ่งหัวข้อย่อยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจไม่มี 
หัวข้อย่อยก็ได้ 
 ตัวอย่างการพิมพ์หัวข้อย่อย 
 1.  หัวข้อย่อยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว 
  1.1  หัวข้อย่อยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.81 นิ้ว 
   1.1.1  หัวข้อย่อยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 1.00 นิ้ว     
    1.1.1.1  หัวข้อย่อยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 1.19 นิ้ว 
   1.1.2  หัวขอ้ย่อย………………………………………………………………... 
  1.2  หัวข้อย่อย……………...…………………………………...…………..…...… 

 
การพิมพ์ตาราง (Table) 
 ตารางแต่ละตารางต้องมีหมายเลข และชื่อตารางก ากับ โดยหลังหมายเลขให้กด   
Space bar ๒ คร้ัง แล้วจึงพิมพ์ชื่อตาราง การเรียงล าดับหมายเลขตารางให้ใช้ค าว่าตารางที่ โดยเร่ิม
จากตารางที่ ๑ ไปกระทั่งจบเล่มรวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย หรืออาจเรียงล าดับตารางตามบท 
เช่น บทที่ ๑ เขียนเป็นตารางที่ ๑-๑, ๑-๒, ๑-๓ และบทที่ ๒ เขียนเป็นตารางที่ ๒-๑, ๒-๒, ๒-๓ 
เป็นต้น รวมทั้งตารางในภาคผนวก ให้เขียนเป็นตารางภาคผนวก ก-๑, ก-๒ ตารางภาคผนวก ข-๑ 
เป็นต้น ทั้งนี้ถ้าใช้แบบใด ขอให้ใช้เหมือนกันทั้งเล่ม 
 ชื่อตาราง ควรสั้นแต่ชัดเจนและได้ใจความ ไม่มีรายละเอียดมากเกินไป หมายเลข  
และชื่อตารางให้พิมพ์ด้านบนของตาราง และพิมพ์ชิดขอบซ้ายมือของหน้ากระดาษ ถ้าชื่อตาราง 
ยาวกว่า ๑ บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ให้ตรงกับชื่อตาราง การตีเส้นตาราง ให้ตีเส้นเดี่ยว
ทั้งหมด (ตัวอย่างหน้า ๙๕, ๑๑๓) 
 ในเน้ือความควรอ้างทุกตารางที่น าเสนอ และอธิบายข้อมูลเด่น ๆ ที่ปรากฏในตารางนั้น 
ตารางแต่ละตารางจึงควรเป็นส่วนหน่ึงของเนื้อความ  และเข้าใจได้ง่ายในตัวเอง โดยอธิบายค าย่อ 
ที่ใช้ในตาราง  ยกเว้นค าย่อทางสถิติ  เช่น X  SD  SE หรือ df  เป็นต้น และต้องระบุหน่วยนับต่าง ๆ  
ในตารางด้วย เช่น หน่วย บาท หรือกรัม เป็นต้น การน าเสนอตารางทั้งหมดควรมีความคงที่เพื่อ
สะดวกในการเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการน าเสนอ หัวข้อ และค าศัพท์ที่ใช ้
 ในกรณีที่ตารางมีหมายเหตุ ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตารางโดยรวม
หรืออธิบายค าย่อ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางในการเขียนจะใช้ค าว่า “หมายเหตุ” และขีดเส้นใต้  
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พิมพ์ใต้ตารางชิดขอบซ้าย แต่ถ้าเป็นหมายเหตุเฉพาะ ซึ่งเป็นการอ้างถึงคอลัมน์ แถว หรือรายการใด
รายการหนึ่ง โดยจะพิมพ์ ๑, ๒, ๓ หรือ a, b, c เยื้องมุมขวาบนของข้อความที่ต้องการหมายเหตุ  
ส่วนหมายเหตุที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นทางสถิต ิเช่น p < .05 ให้พิมพ์ใต้ตารางโดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย 
 ตารางขนาดใหญ่ให้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารย่อส่วนหรือวิธีอื่น  ๆ ตามความเหมาะสม  
แต่จะต้องชัดเจนอ่านง่าย ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ตารางให้อยู่ในหน้าเดียวกันได้ ให้พิมพ์ส่วน 
ที่เหลือในหน้าต่อไป โดยหัวตารางให้พิมพ์ “ตารางที่” พร้อมระบุเลขล าดับและพิมพ์ค าว่า “(ต่อ)” 
โดยไม่ต้องใส่ชื่อตาราง ส่วนตารางที่กว้างเกินกว่าหน้าของวิทยานิพนธ์ ก็อาจจัดพิมพ์ตามแนวขวาง
ของหน้ากระดาษได้ โดยจัดให้ส่วนบนของตารางนั้นหันเข้าหาขอบซ้ายของหน้า การบอกที่มาของ
ตารางให้เขียนแบบการเขียนอ้างอิงในเน้ือหา  
 ส าหรับการแปลผลตารางเมื่ออ้างถึงตารางใช้ค าว่า “ตารางที่” เพื่อสอดคล้องกับชื่อตาราง 
โดยตั้ง Tab ที่ระยะ ๐.๖๓ นิ้ว ในกรณีที่พิมพ์ตารางตามแนวขวางของหน้ากระดาษ เมื่อต้องการ
แปลผลตารางให้ขึ้นหน้าใหม่ แล้วพิมพ์เน้ือหาในแนวต้ังตามปกติ 

 
การพิมพ์ภาพประกอบเนื้อหา (Figure) 
 ภาพประกอบเนื้อหามีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภูมิ แปลน แผนผัง  
ผังงาน กราฟ แผ่นภาพ และแผ่นพับโฆษณา เป็นต้น ให้ใส่หมายเลขล าดับและชื่อหรือค าอธิบาย
ก ากับเช่นเดียวกับตาราง  
 การเรียงล าดับหมายเลขภาพประกอบเนื้อหาให้ใช้ค าว่าภาพที่ โดยเร่ิมจากภาพที่ ๑  
ไปกระทั่งจบเล่ม รวมทั้งภาพในภาคผนวกด้วย หรือเรียงล าดับภาพตามบท เช่น บทที่ ๑ เขียนเป็น  
ภาพที่ ๑-๑, ๑-๒, ๑-๓ และบทที่ ๒ เขียนเป็นภาพที่ ๒-๑, ๒-๒, ๒-๓ เป็นต้น รวมทั้งภาพใน
ภาคผนวก ให้เขียนเป็นภาพภาคผนวก ก-๑ ภาพภาคผนวก ข-๑ เป็นต้น   
 ชื่อภาพควรสั้นแต่ชัดเจนและได้ใจความ ไม่มีรายละเอียดมากเกินไป หมายเลข และชื่อภาพ
ให้พิมพ์ไว้ใต้ภาพ และพิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ  
 ถ้าชื่อภาพยาวกว่า ๑ บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยพิมพ์ให้ตรงกับชื่อภาพ เช่นเดียวกับ 
การพิมพ์ชื่อตาราง (ตัวอย่างหน้า ๙๖, ๑๑๓) ตามปกติภาพและชื่อภาพ กับค าอธิบายของภาพจะอยู่
ในหน้าเดียวกัน แต่ถ้าไม่สามารถให้ภาพและค าอธิบายอยู่หน้าเดียวกันได้ ให้ใส่ค าบรรยายไว้ใน
หน้าซ้ายมือ และนับหน้าน้ันด้วย การบอกที่มาของภาพให้ใช้รูปแบบการพิมพ์แบบอ้างอิง
เชน่เดียวกับเนื้อหา  
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การพิมพ์สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ 
 ชื่อหัวข้อและหน้าที่แสดงในสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพต้องตรงกับเนื้อหา 
ค าว่า สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ (ขนาด ๒๐ พอยท์ ตัวหนา) ให้พิมพ์ไว้กลาง
หน้ากระดาษห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ค าว่า บทที่ ตารางที่ หรือ ภาพที่ ให้พิมพ์ห่างจากค าว่า 
สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ๑ บรรทัด โดยพิมพ์ชิดขอบซ้าย ส่วนค าว่า “หน้า” ให้พิมพ์
ระดับเดียวกับค าว่า บทที่ ตารางที่ หรือภาพที่ โดยพิมพ์ชิดขอบขวา การโยงชื่อหัวข้อ ตาราง และ
ภาพ กับเลขหน้าในหน้าสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ให้พิมพ์จุดไข่ปลาโยงไป 
ยังเลขหน้า (ตัวอย่างหน้า ๘๘-๙๑, ๑๐๙-๑๑๑) 

 
การพิมพ์ช่ือวิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศด้วยภาษาไทย 
 การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต อาทิ จุลชีพ พืช สัตว์ ให้ใช้ตามประมวล 
นามศาสตร์สากล (International code of nomenclature) โดยท าให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรหรือ  
ข้อความอ่ืน ๆ โดยพิมพ์ด้วยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตามระบบทวินาม (Binomial system) 
ประกอบด้วย ๒ ค า ค าแรกเป็นชื่อสกุล (Genus) ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ค าหลังเป็นชื่อชนิด 
(Species) และขึ้นต้นด้วยตัวเล็ก ท้ายชื่อวิทยาศาสตร์มักมีชื่อของบุคคลแรกที่ก าหนดชื่อก ากับ 
อยู่ด้วย  ให้พิมพ์ด้วยตัวตรงปกติ เช่น Escherichia  coli, Schizochytrium  aggregatum, Coccinia 
grandis L. (ผักต าลึง), Canna indica  Linn. (พุทธรักษา), Cocos nucifera  Linn. (มะพร้าว), 
Crassostrea commercialis Iredala  and  Roughly, Panthera  tigris (เสือโคร่ง), Lates calcarifer  
Block (ปลากะพงขาว) ตัวอย่างการเขียนคร้ังต่อไปเช่น E. coli, C. commercialis, L. calcarifer 
 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยและวงเล็บภาษาต่างประเทศ 
ก ากับในการกล่าวถึงครั้งแรก ส่วนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้มีการบัญญัติศัพท์ไว้แล้วโดย
ราชบัณฑิตยสถานให้ใช้ตามนั้น และวงเล็บภาษาอังกฤษก ากับในการกล่าวถึงครั้งแรก โดยพิมพ์
อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นค าเชื่อม อาทิ ค าสันธาน ให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก 
 การพิมพ์ภาษาต่างประเทศโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทยไม่นิยมใส่รูปวรรณยุกต์ก ากับเสียง
สูงต่ า เช่น 
 Bering sea  เป็น  ทะเลเบริง 
 Byte    เป็น  ไบต์ 
 Hyperbola  เป็น  ไฮเปอร์โบลา 
 Lignite   เป็น  ลิกไนต์   
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 Silicon   เป็น  ซิลิกอน 
 Technology  เป็น  เทคโนโลยี 
 ค าที่เป็นพหูพจน์ไม่เติม “ส”  หรือ “ส์” ในภาษาไทย เชน่ 
 Integrals              เป็น  อินทิกรัล 
 Semigroups  เป็น  เซมิกรุป 
 Games   เป็น  เกม 
 ยกเว้นค านามที่ใช้เป็นชื่อเฉพาะ เช่น 
 Wales    เป็น  เวลส์ 
 Sea Games  เป็น  ซีเกมส์ 
 Thai Airways  เป็น  ไทยแอร์เวส์ 
 New York Times เป็น  นิวยอร์ค  ไทมส์ 

 
การใช้ค าย่อ 
 ค าย่อที่เป็นที่ยอมรับในการเขียนบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ได้แก่ 
 ค าย่อ   ค าเต็ม ความหมาย 
 ed.    edition คร้ังที่พิมพ์ 
 enl. ed.   enlarged edition      ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการเพิ่มเติม 
 rev. ed.  revised edition ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการแก้ไข 
 2nd ed.  second edition พิมพ์ครั้งที่ ๒ 
 3rd ed.  third edition พิมพ์ครั้งที่ ๓ 
 n.d.   no date ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ (ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.) 
 n.p.   no place of publishing ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  
                                                                                           (ภาษาไทยใช ้ม.ป.ท.) 
 no.    number ฉบับที่ 
 p.    page หน้า 
 pp.    pages หน้า (หลายหน้า) 
 Vol.   Volume                              เล่มที่ (เช่น Vol. 3) 
 Vols.   Volumes จ านวนเล่ม  (เช่น 3 Vols.) 
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 การเขียนชื่อจังหวัดในประเทศไทย และชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเขียนได้ 
ตามตัวอย่าง (ตัวอย่าง หน้า ๑๒๑-๑๒๕) 
 

การใช้ตัวเอน 
 ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม และวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ฯลฯ  
ในบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง ให้พิมพ์ด้วยตัวเอน 

 ชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในเน้ือหาให้พิมพ์ตัวเอน ตัวอย่าง เช่น potato stems 
infected with Corynebacterium sepedonicul 
 อักษรที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแปรพีชคณิตที่ปรากฏในเน้ือหา เช่น 

m/n     =    w/v 
หรือสัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้น าเสนอประกอบค าบรรยาย ทั้งในเนื้อหาและในตาราง เช่น X, SD, t, 
F, หรือ 2 นิสิตสามารถพิมพ์ด้วยตัวเอนหรือตัวตรงก็ได้ แต่ต้องเป็นแบบเดียวกันตลอด 
ทั้งเล่ม การพิมพ์สัญลักษณ์และตัวย่อทางสถิติแสดงในตารางที่ ๒ 

 
การพิมพ์สมการในเนื้อหา 
 ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพิมพ์สมการสั้น ๆ และง่าย ๆ ให้พิมพ์ในบรรทัดเดียว 
กับเน้ือหา เช่น a   =  [(1+b) / x ] ½ หรืออาจเขียนขึ้นบรรทัดใหม่ดังนี้ 

 

 การน าเสนอเศษส่วนในบรรทัดให้เขียนเคร่ืองหมายทับ  (/) และวงเล็บเล็ก และวงเล็บ
ใหญ่ โดยใช้ ( ) ก่อนแล้วจึงใช้ [( )] และ {[( )]} เป็นล าดับสุดท้าย การใช้วงเล็บเล็กและวงเล็บใหญ่ 
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เช่น ถามว่า a/b+c มีความหมายเช่นเดียวกันกับ (a/b)+c แต่คนละ
ความหมายกับ a/(b+c)  

 
การพิมพ์สมการท่ีต้องน าเสนอเฉพาะ 
 การแสดงสมการ ให้เร่ิมพิมพ์บรรทัดใหม่ โดยใส่ตัวเลขก ากับสมการที่แสดงตามล าดับ
ทั้งหมด และให้อยู่ในวงเล็บและพิมพ์ชิดขอบขวา 

x
b
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(๑) 
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 เวลาอ้างถึงสมการที่มีเลขก ากับ ให้เขียนออกมาเต็มรูป ดังตัวอย่าง สมการที ่๑  
(ไม่ให้ใช้ตัวย่อ เช่น สก. ๑) หรือ Equation 1 (ไม่ใช้ Eq. 1) 
 
ตารางที่ ๒ สัญลักษณ์และตัวย่อทางสถิติ (ดัดแปลงจาก American Psychological Association,   
                     2010) 
 

สัญลักษณ์และตัวย่อทางสถิติ ค าจ ากัดความ 
ANCOVA Analysis of covariance 
ANOVA Analysis of  variance  
MANOVA Multivariate analysis of variance 
D Use in Kolmogorov-Smirnov test 
df    or   Degree of freedom  or Nu 
f Frequency 
fe Expected frequency 
F Fisher’s F ratio 
Fmax Hartley’s test of variance homogeneity 
H Used in Kruskal-Wallis test; also used to mean hypothesis 
Ho Null hypothesis under test 
H1 Alternative hypothesis 
HSD Tukey’s honestly significant difference (also referred to as the Tukey a 

procedure) 
KR-20 Kuder-Richardson formula 
LSD Fisher’s least significant difference 
M   (or   X) Sample mean (Arithmetic average) 
Mdn Median 
MLE Maximum likelihood estimator,  Maximum likelihood estimate 
MS Mean square 
MSE Mean square error 
n Sample size 
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ตารางที่ ๒ (ต่อ) 
 

 

สัญลักษณ์และตัวย่อทางสถิติ ค าจ ากัดความ 
N Population size 
ns Not statistically significant 
p  Probability 
P Percentage, Percentile 
Q Quartile (also used in Cochran’s test)  
r Pearson product-moment correlation 
r 2 Pearson product-moment correlation squared; Coefficient of determination 
rb Biserial correlation 
rpb Point biserial correlation 
rs Spearman rank correlation coefficient (Formerly rho []) 
R Multiple correlation 
R 2 Multiple correlation squared; Measure of strength of relationship 
SD Standard deviation 
SE Standard error 
SEM Structural equation modeling 
SS Sum of squares 
t Computed value of t test 
T Computed value of Wilcoxon’s or McCall’s test 
T 2 Computed value of Hotelling’s test 
U Computed value of Mann-Whitney test 
V Cramer’s statistic for contingency tables; Pillai-Bartlett multivariate 

criterion 
W Kendall’s coefficient of concordance 
x Abscissa (Horizontal axis in graph) 
y Ordinate (Vertical axis in graph) 
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ตารางที่ ๒ (ต่อ) 
 
สัญลักษณ์และตัวย่อทางสถิติ ค าจ ากัดความ 
z A standard score; Difference between one value in a distribution and 

the mean of the distribution divided by the SD 

a Absolute value of a 

 Alpha; Probability of a type I error; Cronbach’s index of internal 
consistency 

 
Beta; Probability of a type II error; Standardized multiple regression 
coefficient 

 Gamma; Goodman-Kruskal’s index of relationship 

 Delta (cap); Increment of change 
2 Eta squared; Measure of strength of relationship 

 Theta (cap); Roy’s multivariate criterion 

 Lambda; Goodman-Kruskal’s measure of predictability 

 Lambda (cap); Wilks’s multivariate criterion 
I Rho (with subscript); Intraclass correlation coefficient 

        Sigma (cap); Summation 

 
Tau; Kendall’s rank correlation coefficient; also Hotelling’s 
multivariate trace criterion 

 
Phi; Measure of  association for  a contingency table; also a parameter 
used in determining sample size or statistical power 

2 
Phi squared; Proportion of variance accounted for in a 2  2 
contingency table 

 2 Chi-square 

 Psi; A statistical contrast 
2 Omega squared; Measure of strength of relationship  

^ 
(Caret) When above a Greek letter (or parameter), indicates an 
estimate (or statistic) 
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ต าแหน่งทศนิยม 
 จ านวนต าแหน่งทศนิยม สะท้อนให้เห็นความละเอียดแม่นย าในการวัดปริมาณค่าต่าง ๆ 
มักจะใช้ต าแหน่งทศนิยมได้มากกว่าสองต าแหน่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว ในการเสนอผลการ 
วิเคราะห์มักจะใช้จ านวนทศนิยมมากกว่าคะแนนดิบที่เก็บตอนแรกสองต าแหน่ง  ยกตัวอย่าง  
ถ้าข้อมูลดิบเป็นคะแนนจากการทดสอบซึ่งเป็นจ านวนเต็ม ให้รายงานค่าสถิติเชิงบรรยายเป็น
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง เช่น X = 2.26,  SD = 0.18 การรายงานสถิติอ้างอิงที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เช่น  
ค่า t, F และ 2 ให้ใช้ทศนิยมสองต าแหน่ง เช่น 2 = 1.88 เป็นต้น 
 ในกรณีที่ค่าสถิติน้ันมีค่าเกิน ๑ ได้ เช่น ๑.๕๔, ๒.๖๘ หากค่าตัวเลขที่ค านวณได้  
มีค่าน้อยกว่า ๑ ให้ใส่ ๐ น าหน้าจุดทศนิยม เช่น ๐.๒๗, ๐.๗๘, ๐.๙๙  
 ในกรณีที่ค่าสถิติน้ันมีค่าได้ไม่เกิน ๑ ไม่ต้องใส่ ๐ น าหน้าจุดทศนิยม 
 

 การใช้เครื่องหมายจุลภาคกับตัวเลข 
 โดยทั่ว ๆ ไปให้ใช้จุลภาค ระหว่างกลุ่มเลข ๓ หลัก ตั้งแต่ตัวเลขหลักพันขึ้นไป   
เช่น ๑๐,๐๐๐-๒๓,๐๐๐ 
 ยกเว้น 
 เลขก ากับหน้า    หน้า ๑๐๒๓ 
 ค่าหลังจุดทศนิยม   ๔๙๐๐.๐๗๔๔ 
 ค่าเลขฐานสอง (Binary)  ๐๑๑๐๐๑๐ 
 หมายเลขก ากับ (Serial number)  ๒๙๐๔๖๖๙๖๐ 
 ค่าอุณหภูมิ    ๓๐o ซ   
 ค่า Degree of freedom   df (24, 1000) 
  

การใช้ตัวเลข 
 โดยทั่ว ๆ ไป การใช้ตัวเลขในเนื้อหามักจะเป็นตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป   
หากต่ ากว่านั้นให้เขียนเป็นตัวหนังสือแทน 
 ค่าท่ีเขียนเป็นตัวเลข 
 ๑.  ค่าตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป เช่น  
                      ๑๒ คน   
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  การทดลองครั้งที่ ๑๒ 
      อายุ ๒๕ ปี   
                         รายการ ๑๒ รายการ 

 ๒.  ค่าตัวเลขที่ต่ ากว่า ๑๐ ที่จับคู่เปรียบเทียบกับค่าตัวเลขที่เท่ากับ ๑๐ หรือมากกว่า เช่น    
                      การวิเคราะห์ ๓ จาก ๒๑ คร้ัง   
                      บรรทัดที่ ๕ และบรรทัดที่ ๑๓    
                      กลุ่มที ่๔ จาก ๑๒ กลุ่ม 
 ๓.  ค่าตัวเลขที่น าหน้าหน่วยการวัด เช่น    
                      ๕ ซม. ๒ มล. 
 ๔.  จ านวนที่แสดงค่าทางสถิติหรือทางคณิตศาสตร์ ค่าทศนิยมหรือเศษส่วน ค่าร้อยละ 
อัตราส่วน ค่าเปอร์เซนไทล์ เช่น   
                      คูณด้วย ๓๒ 
                      ๒.๕ เท่า 
                      ๐.๓๓ ของ 
      มากกว่าร้อยละ ๕ ของตัวอย่าง    
                      ควอไทล์ที่ ๑    
                      อัตราส่วน ๖: ๑   
                      เปอร์เซนไทล์ที่  ๑ 
 ๕.  จ านวนตัวเลขที่แสดงเวลา วันที่ อายุ ขนาดของตัวอย่าง ตัวอย่างย่อยหรือประชากร 
จ านวนตัวอย่างในการทดลอง คะแนนตัวเลขของหน่วยใน มาตราการวัด จ านวนที่แน่นอนของเงิน 
หรือค่าของจ านวนตัวเลขที่ระบุ เช่น   
                     ภายในเวลา ๓ ปี    
                     ๒  สัปดาห์ก่อน     
                     ๑ ชั่วโมง ๓๔ นาที 
                     เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา   
                     ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕ 
                     อายุ ๒ ขวบ   
                     ระดับค่าคะแนน ๔ จากมาตราวัด ๗ ระดับ   
                     ได้รับเงินคนละ ๕ บาท   
                     ตัวเลขบนบัตร ตั้งแต่ ๐-๖ 
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 ๖.  จ านวนที่บอกต าแหน่งล าดับ ส่วนของหนังสือ ตาราง หรือรายการ เช่น 
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  การทดลองครั้งที่ ๑ 
  ตารางที่ ๒ 
  หน้าที่ ๗ 
  บทที่ ๕ 
  แถวที่ ๙ 
  ค าที่ ๑, ๓, ๕ ตามล าดับ 
 ๗.  ตัวเลขที่ใช้ในบทคัดย่อทั้งหมด 

 
การเขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ 
 เขียนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ ในกรณี 
 ๑.  จ านวนตัวเลขที่ต่ ากว่า ๑๐ ที่ไม่ต้องการแสดงถึงค่าการวัดที่เที่ยงตรงและน าไป 
จับกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างค่าจ านวนที่ต่ ากว่าสิบนั้น ตัวอย่างเช่น 
                     ให้ปฏิบัติซ้ าสามครั้ง 
  มีเพียงหนึ่งคร้ังเท่านั้น 
                      มีค าเพียงสองค าที่มีความหมาย 
     ได้ทดลองไปเพียงห้าคร้ัง ที่เหลืออีกเจ็ดคร้ัง 
  เงื่อนไขสามประการ 
  รายการเจ็ดรายการ 
  ภาพสามมิติ 
 ๒.  ใช้ตัวหนังสือแทนตัวเลขส าหรับเลขศูนย์และหนึ่ง ถ้าเห็นว่าง่ายต่อการเข้าใจมากกว่า 
หรือกรณีไม่ปรากฏว่ามีการใช้ตัวหนังสือแทนตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไปในเนื้อหา เช่น 
  งบประชุมที่มีฐานเป็นศูนย์ 
  ประโยคละหนึ่งบรรทัด 
  อย่างไรก็ตามมีเพียงหนึ่งค าตอบที่ใช้ได้ 
 ๓.  ตัวเลขใด ๆ ที่ใช้ขึ้นต้นประโยค ชื่อเร่ือง หัวข้อ ให้เขียนเป็นตัวหนังสือ เช่น 
  เก้าสิบเปอร์เซนต์ของตัวอย่างเป็นเพศชาย 
 ๔.  ค่าเศษส่วนที่ใช้โดยทั่ว ๆ ไป เช่น 
  หนึ่งในห้าของตัวอย่าง 
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  สองในสามของคนส่วนใหญ่ 
  ลดส่วนลงไปสามในสี่ 
 ๕.  ตัวเลขที่นิยมใช้กันโดยทั่ว ๆ ไป เช่น 
  บัญญัติสิบประการ 
                      วันที่หน่ึงมกราคม 
  ยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ 

 
การพิมพ์บรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง  
 พิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” หรือ “รายการอ้างอิง” ไว้กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 
๒๐  พอยท์หนา และห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว (ในระดับเดียวกับการขึ้นต้นบทใหม่) และพิมพ์วัสดุ
อ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศแยกกัน โดยพิมพ์วัสดุอ้างอิงภาษาไทยขึ้นก่อน และ
เรียงล าดับตามตัวอักษร การพิมพ์วัสดุอ้างอิงแต่ละรายการ ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย บรรทัดต่อไป
ให้ย่อหน้าโดยตั้ง Tab ที่ระยะ  ๐.๖๓ นิ้ว  

 
การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน 
  ๑.  หลังเคร่ืองหมายวรรคตอนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมาย มหัพภาค (.) จุลภาค (,) 
อัฒภาค (;) มหัพภาคคู่ (:) ให้เว้นระยะ ๑ Space bar  ยกเว้นอักษรย่อ เช่น พ.ศ.  อ.ม.  ม.ป.ป.  
ม.ป.ท.  H.R.H.  M.L.  n.d. เป็นต้น 
  ๒. ก่อนและหลังวงเล็บ รวมทั้งไม้ยมก (ๆ) ไปยาลน้อย (ฯ) ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)  
ให้เว้น ๑ Space bar ยกเว้นค าว่า “กรุงเทพฯ” 

 
การพิมพ์ภาคผนวก (Appendix) 
 ภาคผนวก คือ สว่นที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหามากขึ้น 
ภาคผนวกอาจมีหลายลักษณะ ได้แก่ ตาราง ภาพ แบบสอบถาม ค าศัพท์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 หน้าแรกของภาคผนวกให้ขึ้นหน้าใหม่ แล้วพิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” ด้วยตัวหนาขนาด 
๒๐ พอยท์ หรือวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า “APPENDIX” พิมพ์ด้วยอักษร 
Times New Roman ตัวหนาขนาด ๑๔ พอยท์ โดยพิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ เพื่อแสดงว่า 
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หน้าถัดไปเป็นส่วนของภาคผนวกโดยไม่ต้องใส่เลขก ากับหน้า แต่ต้องนับจ านวนหน้าด้วย 
(ตัวอย่างหน้า ๙๙, ๑๑๖) 
 วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์บางเร่ืองอาจมีภาคผนวกเดียว ให้ใช้ค าว่าภาคผนวก แต่ถ้ามี
หลายภาคผนวกให้ใช้อักษรก ากับ เช่น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค หรือ APPENDIX 1 
APPENDIX 2 ตามล าดับที่ได้กล่าวถึงในเนื้อหานั้น เมื่อต้องการให้ผู้อ่านติดตามอ่านเพิ่มเติม และ
ให้ขึ้นหน้าใหม่เมื่อขึ้นภาคผนวกใหม่ และภาคผนวกแต่ละเร่ืองต้องมีชื่อเร่ืองก ากับด้วย  

 
การพิมพ์บทคัดย่อ 
 ผู้วิจัยจะต้องพิมพ์บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่ก าหนด  
(ตัวอย่างหน้า ๘๖-๘๗, ๑๐๘) 
 บทคัดย่อประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน คือ 
 ๑.  ข้อมูลวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบไปด้วย 
  ๑.๑  รหัสประจ าตัวนิสิต 
  ๑.๒  สาขาวิชาและอักษรย่อของชื่อปริญญาที่ได้รับ ตามด้วยสาขาวิชาที่ระบุไว้ใน
วงเล็บ 
  ๑.๓  ค าส าคัญ (Keyword) เป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่อเร่ืองของการวิจัย เพื่อใช้ในการ
สืบค้น เชน่ ชื่อตัวแปรตาม ประชากรที่ศึกษาเป็นต้น ควรระบุไม่เกิน ๕ ค า แต่ละค าจะมีความยาว
เท่าไรก็ได้ แต่รวมทั้งหมดไม่ควรเกิน ๗๕ ตัวอักษร 
  ๑.๔  ชื่อผู้ท าวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ไม่ต้องใส่ นาย นาง นางสาว ยกเว้นยศที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 
  ๑.๕  ชื่อวิทยานิพนธ/์ ดุษฎีนิพนธ ์ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ภาษาไทยต้องตามด้วย
ชื่อภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ไว้ในวงเล็บ 
  ๑.๖  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/์ ดุษฎีนิพนธ ์พร้อมระบุปริญญาสูงสุดที่ได้รับ 
  ๑.๗  จ านวนหน้าของวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑.๘  ปี พ.ศ. ที่ส่งวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 ๒.  เน้ือหาบทคัดย่อ หรือ Abstract คือ เน้ือความย่อหรือสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็น
ต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ทั้งเล่ม ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย และสรุป
ผลการวิจัย บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ โดยใช้อกัษรขนาด ๑๖ พอยท์  
แต่สามารถใช้ขนาดตัวอักษรเล็กกว่าตัวอักษรที่ใช้เป็นพื้นได้ แต่ไม่ควรต่ ากว่า ๑ พอยท์ 



๓๒ 
 

 

 บทคัดย่อที่ดีควรมีความถูกต้อง เร่ืองใดที่ไม่ได้น าเสนอในเน้ือหาจะต้องไม่ปรากฏใน
บทคัดย่อ และควรมีความสมบูรณ์ โดยค าย่อต่าง ๆ หรือค าที่ไม่คุ้นเคย ให้เขียนค าเต็มทั้งหมด และ
ควรสั้นกะทัดรัด อ่านง่าย ได้ใจความ   
 บทคัดย่อจะช่วยให้ผู้อ่านทราบเนื้อหาของวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างรวดเร็ว และ
ช่วยให้ตัดสินใจได้ว่า ควรจะอ่านวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์นั้นอย่างละเอียดหรือไม่ รวมทั้งยังช่วย
ในการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลต่อไป 
 


