
  

3.4 ส่วนเพ่ิมเติม 
 
 เอกสารส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญท่ีให้แสดงข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมจากส่วนเนื้อหา 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 

3.4.1 ภาคผนวก (

  ภาคผนวกเป็นส่วน
ของบทนิพนธ์ได้ดียิ่งข้ึน เช่น
เครื่องมือ วิธีการ ทดลอง แบบทดสอบหรือแบบสอบถามท่ีใช้
ภาคผนวก ให้ใส่หน้ากระดาษ ระบุ
ระหว่างส่วนอ้างอิงและส่วน
ภาคผนวก ก, ข, ค…  หรือ 

[ตั

3.4.2 การเผยแพร่

 สําหรับนักศึกษาท่ีได้
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทุกชิ้น

3.4.2.1 สิทธิบัตร 
3.4.2.2 บทความวิจัยท่ีตี
3.4.2.3 บทความวิจัยท่ีตี

proceedings)  
3.4.2.4 การเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการท้ังท่ี

โปสเตอร์ 
 ข้อมูลท่ีควรระบุ ได้แก่
และข้อมูลการพิมพ์เช่น ปีท่ี ฉบับท่ี วันเดือน
สถานท่ี ประชุม และวันเดือน

[ตัวอย่างหน้า

3.4.3 ประวัติผู้นิพนธ์

 ผู้นิพนธ์ หมายถึง ผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา โดยท่ีบทนิพนธ์หากเป็นวิทยานิพนธ์ให้ใช้คําว่า 
และ ส่วนการค้นคว้าอิสระให้ใช้คําว่า 

                     บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนิพน

ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญท่ีให้แสดงข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมจากส่วนเนื้อหา 
3 ส่วน ดังนี้  

(Appendices)    

เป็นส่วนท่ีประกอบด้วยรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการอ่
เช่นให้รายละเอียดวิธีการคํานวณหรือวิเคราะห์ข้อมูล สูตรในการ

ทดลอง แบบทดสอบหรือแบบสอบถามท่ีใช้ในการรวบรวม
กระดาษ ระบุคําว่า ภาคผนวก หรือ Appendices อยู่กลาง

ส่วนเพ่ิมเติม กรณีท่ีต้องการแบ่งออกเป็นหลายภาคผนวก 
หรือ Appendix A, B, C… ตามลําดับ   

ตัวอย่างหน้าภาคผนวก ดูท่ีภาคผนวกก หน้า 164–1

แพร่ผลงานวิจัย (Research publications)    

ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้
ผลงานทุกชิ้นไว้ด้วยมีดังนี้ 

สิทธิบัตร  
บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการ 

การเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการท้ังท่ีเป็นแบบบรรยายและแบบ

แก่ ชื่อผู้เขียนหรือชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง ชื่อวารสารหรือชื่อการประชุม 
ท่ี ฉบับท่ี วันเดือนปี และเลขหน้าของวารสารท่ีลงพิมพ์

สถานท่ี ประชุม และวันเดือนปีท่ีจัดประชุม เป็นต้น โดยเขียนตามรูปแบบการเขียน
อย่างหน้าการเผยแพร่ผลงานบทนิพนธ์ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 

นิพนธ์ (Biography)    

ผู้นิพนธ์ หมายถึง ผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา โดยท่ีบทนิพนธ์หากเป็นวิทยานิพนธ์ให้ใช้คําว่า 
และ ส่วนการค้นคว้าอิสระให้ใช้คําว่า “ผู้ศึกษา” ในส่วนนี้ให้พิมพ์รายละเอียด
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญท่ีให้แสดงข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมจากส่วนเนื้อหา 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการอ่านให้เข้าใจเนื้อหา
มูล สูตรในการคํานวณ 

ในการรวบรวมข้อมูลเป็นต้นก่อนข้ึน
กลางหน้ากระดาษ ค่ัน

หลายภาคผนวก ให้แบ่งโดยใช่เป็น

165] 

ให้ระบุรายละเอียด ของ

ในวารสารทางวิชาการ  
ในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Conference 

แบบบรรยายและแบบ

าของผลงาน ชื่อเรื่อง ชื่อวารสารหรือชื่อการประชุม 
พิมพ์ หรือชื่อผู้จัดประชุม 

โดยเขียนตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
หน้า 166] 

ผู้นิพนธ์ หมายถึง ผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา โดยท่ีบทนิพนธ์หากเป็นวิทยานิพนธ์ให้ใช้คําว่า “ผู้วิจัย” 
ให้พิมพ์รายละเอียดโดยให้มีความยาวไม่
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เกิน 1 หน้ากระดาษและให้เป็นหน้าสุดท้ายของบทนิพนธ์ สาระสําคัญท่ีควรมีในประวัติผู้นิพนธ์ 
ประกอบด้วย ชื่อและ นามสกุล พร้อมคํานําหน้าชื่อ ได้แก่ นาย นางสาว นาง ถ้ามียศ ฐานันดรศักด์ิ 
ราชทินนาม สมณศักด์ิ ก็ให้ใส่ไว้ด้วยวัน เดือน ปี และสถานท่ีเกิด วุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี
ข้ึนไป สถานศึกษาและปี พ.ศ. ท่ีสําเร็จ การศึกษา ประสบการณ์ทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา
ท่ีสําคัญ ตลอดจนตําแหน่งและสถานท่ีทํางานของผู้นิพนธ์เป็นต้น 

[ตัวอย่างหน้าประวัติผู้นิพนธ์ ดูท่ีภาคผนวก ก หน้า 167–168] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.5 สรุปส่วนประกอบของ
 
 บทนิพนธ์ท่ีสมบูรณ์ท้ังท่ี
สําคัญของบทนิพนธ์ตามลําดับ
ตารางท่ี 3.1 
ส่วนประกอบของบทนิพนธ์

ภาษาไทย 

1. ปกหน้า 
2. ใบรองปก 
3. ปกใน (ภาษาไทย) 
4. ปกใน (ภาษาอังกฤษ) 
5. ใบอนุมัติ 
6. บทคัดย่อ  
7. Abstract 
8. ประกาศผู้ให้ทุนวิจัย (มีหรือไม่มีก็ได้

 
9. กิตติกรรมประกาศ 

10. สารบัญ   
11. สารบัญตาราง (ถ้ามี)  
12. สารบัญภาพ (ถ้ามี)   
13. รายการสัญลักษณ์และคําย่อ 
14. เนื้อเรื่อง พร้อมท้ังการอ้างอิงเอกสาร

ในเนื้อเรื่อง   
15. บรรณานุกรม   
16. ภาคผนวก  
17. การเผยแพร่ผลงานบทนิพนธ์   
18. ประวัติผู้นิพนธ์ 

 
      

                     บทท่ี 3 องค์ประกอบของบทนิพน

ประกอบของบทนพินธ์ 

สมบูรณ์ท้ังท่ีจัดทําเป็นภาษาไทยและอังกฤษควรมีการเรียบเรียง
ของบทนิพนธ์ตามลําดับดังตารางท่ี 3.1 

ส่วนประกอบของบทนิพนธ์ 

ภาษาอังกฤษ 

1. Front cover   
2. Flyleaf  
3. Title page   

 - 
4. Approval sheet 
5. Abstract (in Thai)   
6. Abstract (in English)   

มีหรือไม่มีก็ได้) 7. Sponsorship 
acknowledgements (optional)  

8. Acknowledgements   

9. Table of contents   
)   10. List of tables (if any)  
 11. List of figures (if any)  

รายการสัญลักษณ์และคําย่อ (ถ้ามี)   12. List of abbreviations (if any)  
เนื้อเรื่อง พร้อมท้ังการอ้างอิงเอกสาร 13. Context of the thesis or i

study report (with citations in t
14. Bibliographies   
15. Appendices  

การเผยแพร่ผลงานบทนิพนธ์    16. Research publications   
17. Biography  
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บัณฑิตวิทยาลัย มรม. 

การเรียบเรียงส่วนประกอบท่ี

 

ptional)   
 

ables (if any)   
igures (if any)   
bbreviations (if any)   

he thesis or independent   
(with citations in text)   

ublications    


