
 
 

องค์ประกอบของบท
1. ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ใบ

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และคําย่อ  
2. ส่วนเนื้อเรื่องเป็นส่
3. ส่วนอ้างอิงปร

การอ้างอิงท้ายเรื่องซ่ึงจะอยู่ตอนท้ายสุดต่อจากส่
4. ส่วนเพ่ิมเติม ประกอบด้
ตัวอย่างการพิมพ์ส่วนต่างๆ

รายละเอียดขององค์ประกอบแต่ละส่
 

3.1 ส่วนหน้า 
 

 องค์ประกอบส่วนหน้าของบทนิพนธ์ เป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลจําเพาะของบทนิพนธ์ 
โดยสรุปของข้อมูลในบทนิพนธ์

3.1.1 ปกนอก (Cover)   
3.1.1.1 ปกหน้

1)
ปกแยกตามระดับปริญญา 

2)

(1.18x1.57 นิ้ว) ตรงก่ึงกลางของปกห่

บทท่ี 3 
องค์ประกอบของบทนิพนธ์ 

บทนิพนธ์ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน ดังนี้   
ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ใบอนุมัติ บทคัดย่อ หน้าประกาศผู้ให้ทุนวิจัย

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และคําย่อ  
เป็นส่วนนําเสนอเนื้อหาของบทนิพนธ์ 
ประกอบด้วย การอ้างอิงในเนื้อหาซ่ึงจะปะปนอยู่ในส่วนเนื้อเรื่องและ

การอ้างอิงท้ายเรื่องซ่ึงจะอยู่ตอนท้ายสุดต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง   
ประกอบด้วย ภาคผนวก และประวัติผู้วิจัย/ผู้ศึกษา 
ส่วนต่างๆในบทนิพนธ์ อยู่ในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข

องค์ประกอบแต่ละส่วนมีดังนี้   

องค์ประกอบส่วนหน้าของบทนิพนธ์ เป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลจําเพาะของบทนิพนธ์ 
นิพนธ์ 

Cover)    
ปกหน้า (Front cover)กําหนดให้มีข้อกําหนด ดังนี้  
) ลักษณะของปกนอกจะต้องเป็นปกแข็ง พิมพ์ตัวอักษรสีทองท้ังปก สีของ

ปกแยกตามระดับปริญญา  
ก. ปริญญาโท แผน ก  ปกสีเขียวเข้ม  
ข. ปริญญาโท แผน ข  ปกสีน้ําเงินเข้ม  
ค. ปริญญาเอก ปกสีแดงเลือดนก 

) ส่วนประกอบของปกหน้า มีดังนี้ 
ก. ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพิมพ์ทอง

ตรงก่ึงกลางของปกห่างจากขอบบน ลงมา 2.5ซม. (1 นิ้ว) 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

หน้าประกาศผู้ให้ทุนวิจัย 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และคําย่อ   

จะปะปนอยู่ในส่วนเนื้อเรื่องและ 

ภาคผนวก ข  สําหรับ

องค์ประกอบส่วนหน้าของบทนิพนธ์ เป็นส่วนท่ีแสดงข้อมูลจําเพาะของบทนิพนธ์ บ่งบอกภาพ

ลักษณะของปกนอกจะต้องเป็นปกแข็ง พิมพ์ตัวอักษรสีทองท้ังปก สีของ

พิมพ์ทองขนาด 3x4 ซม.
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ข. ชื่อเรื่องบทนิพนธ์ท่ีได้รับอนุมัติในการศึกษาวิจัย เป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการเขียนบทนิพนธ์เพียงภาษาเดียวกําหนดขนาดตัวอักษรไทย ประมาณ 3-4 ตัว/
ซม.กรณีท่ีชื่อเรื่องมีความยาว มากกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมกลับ
หัวให้สวยงาม  

ค. ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทําบทนิพนธ์ให้มีคํานําหน้าชื่อ เช่น นาย นาง  
นางสาว ถ้ามียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทินนาม หรือสมณศักด์ิให้ใส่ไว้ด้วย การพิมพ์ชื่อให้พิมพ์อยู่ตรง
กลางหน้า ให้อยู่ระหว่างบรรทัดล่างของชื่อบทนิพนธ์และบรรทัดแรกของข้อความส่วนท้ายของปก
เท่ากัน 

ง. ชื่อปริญญาของหลักสูตร และสาขาวิชา 
จ. ชื่อสถาบัน ให้ใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ฉ. ปีพิมพ์ ใช้ปี พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา    

3.1.1.2 ใบรองปก (Flyleaf)เป็นหน้าเปล่าของบทนิพนธ์ ใช้กระดาษสีขาวท่ีมีอยู่ท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 1 แผ่น 

3.1.1.3 ปกหลัง (Back cover) ให้เป็นปกว่าง ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ มีสีเดียวกัน
กับปกหน้า 

3.1.1.4 สันปก (Spine)ให้เขียนเรียงไปตามความยาวของสันปก โดยเริ่มห่างจากขอบ
บนลงมา 2.5 ซม. ชื่อเรื่อง หากชื่อยาวให้ตัดเป็นสองบรรทัด ส่วนถัดมาเป็นชื่อผู้เขียนโดยไม่ต้องมี คํา
นําหน้าชื่อ  และปี พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา โดยใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษตามรูปแบบในหน้าปกหน้า 
 หมายเลขของบทนิพนธ์ กําหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 ตัว
โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ X00-0000 มีความหมายดังนี้  

  ตัวอักษร X หมายถึง ตัวอักษรท่ีแสดงระดับการศึกษา ซ่ึง “D”แทน ระดับปริญญา
เอก และ “M”แทนระดับปริญญาโท  

  ตัวเลข 2 ตัวแรก หมายถึง รหัสแทนหลักสูตรและสาขาวิชา 
  ตัวเลข 4 ตัวหลัง หมายถึง ลําดับของวิทยานิพนธ์ท่ีสําเร็จในสาขานั้น 
 เช่น D04-0010 หมายถึง วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา และเป็นวิทยานิพนธ์ท่ีสําเร็จเป็นลําดับท่ี 10 ในสาขาวิชานี้  
[ตัวอย่างปกหน้าและสันปก ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 120–123] 

3.1.2 ปกใน (Title page)     
หน้าปกในเป็นเอกสารท่ีถัดจากใบรองปก ไม่ต้องใส่ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บท

นิพนธ์ท่ีพิมพ์เป็นภาษาไทยต้องมี 2 หน้า ได้แก่หน้าปกในภาษาไทยและหน้าปกในภาษาอังกฤษ ส่วน



  
บทนิพนธ์ท่ีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
หน้าเดียวเท่านั้น ข้อความใน

3.1.2.1 ชื่อเรื่อง
3.1.2.2 ชื่อผู้
3.1.2.3 ข้อความระบุประเภทของผลงาน 

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

[ตัวอย่างหน้าปกใน ดูท่ีภาคผนวก 

3.1.3 ใบอนุมัติ (Approval
 ใบอนุมัติเป็นเอกสารท่ี
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นการ
ผลงานภาษาไทยให้พิมพ์ ใบรับรองเป็นภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ในใบรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อนุมัติรายชื่อ คณะกรรมการสอบ 
ชื่อ ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ

3.1.4 บทคัดย่อ (Abstract)     
 บทคัดย่อเป็นข้อความสรุปเนื้อหาของ
เนื้อหาได้อย่างคร่าวๆ โดยไม่จําเป็นต้องอ่
หน้ากระดาษ A4หรือไม่เกิน 
บทคัดย่อแบ่งเป็น4 ส่วนดังนี้

3.1.4.1 ส่วนประกอบในบทคัดย่อแบ่งเป็น 
1)

ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องในบรรทัดแรก

ชื่อในหน้าปกใน 

                  บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนพิน

นภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมดและมีหน้าปกในภาษาอังกฤษ
อความในหน้าปกในมีดังนี้     

ชื่อเรื่องบทนิพนธ์ 
ชื่อผู้แต่งหรือผู้จัดทําบทนิพนธ์ 
อความระบุประเภทของผลงาน เป็นวิทยานิพนธ์ หรือ

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใด สาขาวิชาใดชื่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) ปี พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา และข้อความสงวนลิขสิทธิ์เป็นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตัวอย่างหน้าปกใน ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 124–126] 

Approval sheet)    
เป็นเอกสารท่ีระบุข้อความ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติให้

นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นการรับรองผลงานบทนิพนธ์
ผลงานภาษาไทยให้พิมพ์ ใบรับรองเป็นภาษาไทย ผลงานภาษาอังกฤษให้พิมพ์ใบ
ภาษาอังกฤษ ในใบรับรองประกอบด้วย ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หลักสูตร สาขาวิชา
รายชื่อ คณะกรรมการสอบ รายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาบทนิพนธ์พร้อมลายมือชื่อ ชื่อและลายมือ

ชื่อ ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และข้อความระบุเจ้าของลิขสิทธิ์    
[ตัวอย่างใบอนุมัติ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 127-130

Abstract)      
ข้อความสรุปเนื้อหาของบทนิพนธ์ให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน ทําให้ผู้อ่านทราบถึง

เนื้อหาได้อย่างคร่าวๆ โดยไม่จําเป็นต้องอ่านเนื้อหาท้ังหมด  ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 
หรือไม่เกิน 300 คํา โดยให้พิมพ์อยู่ในกรอบตามรูปแบบท่ีกําหนด ส่วนประกอบใน

ส่วนดังนี้ 
ส่วนประกอบในบทคัดย่อแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
) ส่วนหัว (Header) ซ่ึงระบุข้อมูลเก่ียวกับ 

1.1) ชื่อเรื่อง หากชื่อเรื่องยาวเกินกว่า 1 บรรทัด ในบรรทัดต่อไปให้พิมพ์
ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อเรื่องในบรรทัดแรก 

1.2) ชื่อผู้วิจัย เป็นการระบุชื่อผู้วิจัยโดยใช้หลักเกณฑ์เก่ียวกับการระบุ

องค์ประกอบของบทนพินธ ์    27 

บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

มีหน้าปกในภาษาอังกฤษ

เป็นวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระนี้
มหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย 

จการศึกษา และข้อความสงวนลิขสิทธิ์เป็นของ

 

ระบุข้อความ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้รับการอนุมัติให้
บทนิพนธ์อย่างเป็นทางการ 

ผลงานภาษาอังกฤษให้พิมพ์ใบรับรองเป็น
ราชภัฏมหาสารคาม ข้อความระบุชื่อ 

หลักสูตร สาขาวิชาท่ีได้รับ
อมลายมือชื่อ ชื่อและลายมือ

130] 

ให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน ทําให้ผู้อ่านทราบถึง 
อหาท้ังหมด  ความยาวของบทคัดย่อไม่ควรเกิน 1 
อยู่ในกรอบตามรูปแบบท่ีกําหนด ส่วนประกอบใน

บรรทัด ในบรรทัดต่อไปให้พิมพ์

วิจัย เป็นการระบุชื่อผู้วิจัยโดยใช้หลักเกณฑ์เก่ียวกับการระบุ
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1.3) ปริญญา เป็นการระบุอักษรย่อของหลักสูตร เว้นวรรคและตามด้วย
เครื่องหมายวงเล็บท่ีระบุชื่อสาขาวิชา เช่น ค.ม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) ,ศศ.ม.(ภาษาไทย),วท.ม.(เคมี) 

1.4) อาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นการระบุตําแหน่งทางวิชาการ หรือคํานําหน้า
ชื่ออย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้ควบคุมบทนิพนธ์ท่ีไม่ใช่อาจารย์ เช่น พล.ต ดร.สาธิต ขาวดี 

1.5) ปีพิมพ์ (ปีตามท่ีระบุในหน้าปกใน)  
2) ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ(Text of abstract) ประกอบด้วยข้อความว่า

“บทคัดย่อ” หรือ “Abstract” อยู่กลางหน้ากระดาษและย่อหน้าใหม่เป็นส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ 
ซ่ึงควรเขียนสรุปรายละเอียดเก่ียวกับ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและสรุปโดยย่อ  

3) ส่วนคําสําคัญ(Keyword) ระบุคําสําคัญท่ีเป็นคําหลัก เพ่ือใช้ในการ
สืบค้นงานวิจัย ไม่ควรเกิน 5 คํา 

4) ส่วนลงนามของอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก (Major advisor)ลงนามอนุมัติ
ด้วยปากกาหมึกสีดํา 

 บทคัดย่อต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ว่าบทนิพนธ์นั้นจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือ 
ภาษาอังกฤษก็ตาม โดยให้จัดบทคัดย่อภาษาไทยไว้ก่อนและตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

3.1.4.2 บทคัดย่อท่ีดีควรมี ลักษณะดังนี้  
1) มีความถูกต้อง (Accurately) โดยระบุวัตถุประสงค์และเนื้อหาของเรื่อง

ถูกต้องสอดคล้องตามท่ีปรากฏในบทนิพนธ์ 
2) มีความสมบูรณ์ (Comprehensively) มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วน คําย่อ คําท่ีไม่คุ้นเคยให้เขียนเต็มเม่ือกล่าวถึงครั้งแรก ไม่
จําเป็นต้องอ้างเอกสาร ยกตัวอย่าง ยกข้อความ สมการ หรือภาพวาด คําท่ีใช้ในบทคัดย่อเป็นคํา
สําคัญเพ่ือประโยชน์ในการทําดรรชนีสําหรับการสืบค้น และทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้เก่ียวกับ
ผลงานวิจัยนั้นต้ังแต่ต้นจนจบอย่างย่อๆ  

3) มีความกระชับ (Precisely) มีเนื้อหาท่ีกระชับเป็นประโยคท่ีมีความหมาย
ให้ข้อมูลท่ีตรงตามความหมายมากท่ีสุด ไม่เยิ่นเย้อไม่อธิบายรายละเอียดมากจนเกินไป  

4) ให้ข้อเท็จจริง (Informatively) เนื้อหาของบทคัดย่อเป็นการให้รายงาน
ข้อมูลความรู้ท่ีเป็นจริง มิใช่ การประเมินผลงาน จึงไม่ควรมีการวิจารณ์รวมอยู่ในบทคัดย่อ 

5) มีความน่าอ่าน (Readably) ควรเรียบเรียงด้วยภาษาท่ีสละสลวย ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและ หลักการใช้ภาษา ควรใช้รูปประโยคบอกเล่าและเป็นประโยคสมบูรณ์ ควรแบ่ง
เนื้อหาออกเป็นย่อหน้าตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นบทคัดย่อภาษาอังกฤษควรใช้ประโยคอดีตกาล 



  
(Past tense) เม่ือกล่าวถึงวัตถุประสงค์
tense) เม่ือกล่าวถึงผลการวิจัยและการประยุกต์

[ตัว

3.1.5 ประกาศผู้ให้ทุนวิจัย 
 หน้าประกาศผู้ให้ทุนวิจัย 
ท่ีสําหรับแสดงว่าผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุ
“วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุน
ปีงบประมาณ 2558”  

3.1.5.1 พิมพ์ข้อความไว้ตรงกลางหน้ากระดาษท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
3.1.5.2 กรณีท่ีข้อความมีความ

รูปสามเหลี่ยมกลับหัวให้สวยงาม
3.1.5.3 กรณีท่ีได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่งได้โดย

สุดท้ายต้องก้ันด้วยคําว่า “
[ตัวอย่างหน้า

3.1.6 กิตติกรรมประกาศ 
 หน้ากิตติกรรมประกาศ
ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์  ตลอดท้ังคณะกรรมการสอบ 
ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ท่ีอนุญาตให้ใ
การวิจัย ซ่ึงเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผู้วิจัยควรถือปฏิบัติ 

3.1.6.1 ควรจํากัดการเขียนเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ข้อความ
ดังกล่าวควรเขียนเป็น ภาษาทางวิชาการ ไม่ควรใช้ภาษาพูดและใช้คําสแลง 
จริงพร้อมนามสกุล และคํานําหน้า ห้ามใช้ชื่อเล่น เช่น พ่ีชบา น้องกระต่าย น้าต้อย

3.1.6.2 ความยาวของ
3.1.6.3 ถ้าเป็นบุคคล

การงาน ให้ระบุไว้ด้วย มีความยาวไม่
3.1.6.4 ท้ายข้อความให้ระบุชื่อ

นําหน้าชื่อ (นาย นาง หรือนางสาว
[ตัวอย่างหน้า

                  บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนพิน

าวถึงวัตถุประสงค์และวิธีวิจัย และควรใช้ประโยค ปั
าวถึงผลการวิจัยและการประยุกต์ผลการวิจัย  

ตัวอย่างบทคัดย่อ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 131–136] 

ประกาศผู้ให้ทุนวิจัย (Sponsorship acknowledgements) 
หน้าประกาศผู้ให้ทุนวิจัย มิใช่เป็นส่วนสําคัญของบทนิพนธ์ จะมีหรือไม่มีก็

ว่าผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของผู้ ใดหรือหน่วยงานใด ปี  พ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนวิจัยจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ข้อความไว้ตรงกลางหน้ากระดาษท้ังแนวต้ังและแนวนอน 
กรณีท่ีข้อความมีความยาว มากกว่า 1 บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะ

รูปสามเหลี่ยมกลับหัวให้สวยงาม 
กรณีท่ีได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่งได้โดย
“และ”  

อย่างหน้าประกาศผู้ให้ทุนวิจัย ดูท่ีภาคผนวก กหน้า137–

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)    
หน้ากิตติกรรมประกาศเป็นข้อความแสดงความขอบคุณบุคคล  สถาบันและ

ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์  ตลอดท้ังคณะกรรมการสอบ 
ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ท่ีอนุญาตให้ใช้ ข้อเขียนหรือให้ใช้เครื่องมือใน
การวิจัย ซ่ึงเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผู้วิจัยควรถือปฏิบัติ  

ควรจํากัดการเขียนเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ข้อความ
ดังกล่าวควรเขียนเป็น ภาษาทางวิชาการ ไม่ควรใช้ภาษาพูดและใช้คําสแลง การระบุชื่อบุคคลให้ใช้ชื่อ
จริงพร้อมนามสกุล และคํานําหน้า ห้ามใช้ชื่อเล่น เช่น พ่ีชบา น้องกระต่าย น้าต้อย

ความยาวของกิตติกรรมประกาศไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ   
ถ้าเป็นบุคคลท่ีกล่าวถึงมียศหรือตําแหน่งทางวิชาการ และมีตํา

การงาน ให้ระบุไว้ด้วย มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า  
ท้ายข้อความให้ระบุชื่อ-สกุล ผู้เขียนบทนิพนธ์ไว้ด้วย แต่ไม่ต้องร

นาย นาง หรือนางสาว) 
อย่างหน้ากิตติกรรมประกาศ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 139
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ประโยค ปัจจุบันกาล (Present 

 

)  
มีก็ได้โดยปกติจะใช้เป็น

นการวิจัยของผู้ ใดหรือหน่วยงานใด ปี  พ.ศ.ใด เช่น 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

พิมพ์ข้อความไว้ตรงกลางหน้ากระดาษท้ังแนวต้ังและแนวนอน  
บรรทัด ให้แบ่งบรรทัดพิมพ์ในลักษณะ

กรณีท่ีได้รับการอุดหนุนการวิจัยจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่งได้โดยทุน

–138] 

เป็นข้อความแสดงความขอบคุณบุคคล  สถาบันและ/หรือหน่วยงานท่ี
ให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์  ตลอดท้ังคณะกรรมการสอบ 

ช้ ข้อเขียนหรือให้ใช้เครื่องมือใน

ควรจํากัดการเขียนเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ข้อความ
การระบุชื่อบุคคลให้ใช้ชื่อ

จริงพร้อมนามสกุล และคํานําหน้า ห้ามใช้ชื่อเล่น เช่น พ่ีชบา น้องกระต่าย น้าต้อย 
หน้ากระดาษ    

ท่ีกล่าวถึงมียศหรือตําแหน่งทางวิชาการ และมีตําแหน่งหน้าท่ี

สกุล ผู้เขียนบทนิพนธ์ไว้ด้วย แต่ไม่ต้องระบุคํา

139–140] 



30 คู่มือการทําบทนิพนธ์ 

3.1.7 สารบัญ (Table of contents)    
 สารบัญเป็นส่วนท่ีแสดงถึงส่วนประกอบสําคัญท้ังหมดท่ีปรากฏในบทนิพนธ์พร้อมท้ังบอกเลข
หน้าท่ีปรากฏ โดยเริ่มต้ังแต่บทคัดย่อไปจนถึงประวัติผู้เขียน ในส่วนเนื้อเรื่องควรใส่บทท่ี ชื่อบท  
หัวข้อหลักและหัวข้อย่อย ชื่อ หัวข้อท่ีปรากฏในสารบัญต้องมีข้อความตรงกับท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง บท
นิพนธ์ภาษาไทยให้พิมพ์สารบัญเป็นภาษาไทย ส่วนบทนิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พิมพ์สารบัญเป็น
ภาษาอังกฤษ     
 สําหรับเลขกํากับหัวข้อรองจากบทนั้นจะใส่ไว้ และการใส่หัวข้อย่อยรองจากหัวข้อใหญ่ไม่ควร
ใส่เกิน 1 ระดับหัวข้อเช่นถ้าใส่ข้อ 1.1แล้วมีหัวข้อย่อยท่ีต้องการใส่ ควรใส่เฉพาะ  1.1.1ไม่ควรใส่  
1.1.1.1   หรือมีทศนิยมมากกว่า 3 ระดับเป็นต้นซ่ึงเป็นรายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนเนื้อเรื่องอยู่แล้ว 

[ตัวอย่างหน้าสารบัญ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 141–144] 

3.1.8 สารบัญตาราง (List of tables)    
 สารบัญตารางเป็นส่วนท่ีบอกถึงรายการตารางท้ังหมด (ถ้ามี) ท่ีมีอยู่ในบทนิพนธ์ (รวมท้ังตาราง
ในภาคผนวกด้วย) พร้อมระบุเลขหน้าท่ีปรากฏ กรณีท่ีชื่อตารางยาวเกินกว่า1 บรรทัด ให้พิมพ์
ข้อความในบรรทัดถัดไปโดยให้ ตรงกับข้อความในบรรทัดแรก ชื่อของตารางท่ีปรากฏในสารบัญ
ตารางต้องตรงกับท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง บทนิพนธ์ภาษาไทยให้พิมพ์สารบัญตารางเป็นภาษาไทย ส่วน
บทนิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พิมพ์สารบัญตาราง เป็นภาษาอังกฤษ การจัดทําสารบัญตาราง หากมีเพียง
ตารางเดียว ไม่จําเป็นจะต้องจัดทําสารบัญตารางก็ได้ 

[ตัวอย่างสารบัญตาราง ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 145–146] 

3.1.9 สารบัญภาพ (List of figures)    
 สารบัญภาพเป็นส่วนท่ีบอกถึงรายการภาพ (แผนภูมิ แผนภาพ แผนท่ี กราฟ ฯลฯ) ท้ังหมด  
(ถ้ามี) ท่ีมีอยู่ในบทนิพนธ์ (รวมท้ังท่ีปรากฏในภาคผนวกด้วย) ชื่อหรือคําอธิบายภาพท่ีปรากฏใน
สารบัญภาพต้องตรงกับท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง บทนิพนธ์ภาษาไทยให้พิมพ์สารบัญภาพเป็นภาษาไทย 
ส่วนบทนิพนธ์ภาษาอังกฤษให้พิมพ์สารบัญภาพเป็นภาษาอังกฤษ การจัดทําสารบัญภาพหากมีเพียง
ภาพเดียว ไม่จําเป็นจะต้องจัดทําสารบัญภาพก็ได้ 

[ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 147-148] 
 
 
 
 



  
3.1.10 รายการสัญ

 รายการสัญลักษณ์และคําย่อ 
นิพนธ์ท้ังเล่ม (ถ้ามี) ท้ังนี้สัญลักษณ์และคําย่อต้องมีความหมายเดียวกันตลอดท้ังเล่ม และให้พิมพ์เรียง
ตามลําดับ 

[ตัวอย่างหน้ารายการสัญ

                  บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนพิน

รายการสัญลักษณ์และคําย่อ (List of abbreviations)    
รายการสัญลักษณ์และคําย่อ เป็นส่วนท่ีอธิบายสัญลักษณ์ ตัวย่อและคํา

ท้ังนี้สัญลักษณ์และคําย่อต้องมีความหมายเดียวกันตลอดท้ังเล่ม และให้พิมพ์เรียง

รายการสัญลักษณ์และคําย่อ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

คําย่อต่างๆ ท่ีใช้ในบท
ท้ังนี้สัญลักษณ์และคําย่อต้องมีความหมายเดียวกันตลอดท้ังเล่ม และให้พิมพ์เรียง

หน้า 149–150] 


