การพิมพสารนิพนธ
นิสิตตองศึกษาขอกําหนดและรูปแบบของสารนิพนธตามคูมือการทําของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ใหเขาใจอยางถองแทกอน
ลงมือพิมพ ถาจะใหผูอื่นพิมพควรอธิบายใหผูนั้นเขาใจ หากยังมีขอสงสัยประการใด ควรปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และผูตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ทั้งนี้
เพื่อประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย

กระดาษที่ใชพิมพ

ใชกระดาษขาวไมมีบรรทัด ขนาดมาตรฐาน A4 ขนาด 80 แกรม ใชพิมพเพียงหนาเดียว

ตัวพิมพและระยะบรรทัด

ใชพิมพดวยโปรแกรมการพิมพ Microsoft Words และพิมพดวยเครื่องพิมพแบบ Letter
Quality หรือเครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) ไมควรใชเครื่องพิมพแบบ Dot Matrix หรือ Inkjet
ตัวพิมพควรเปนแบบเดียวกันและชัดเจนตลอดทั้งเลม และในการพิมพสารนิพนธ
นี้ใหใชชนิดและขนาดตัวอักษรแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดตัวอักษรที่ใชในการพิมพสารนิพนธภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ชนิดและขนาด
ตัวอักษร
1. ชนิดตัวอักษร
2. ขนาดตัวอักษรที่
ใชเปนพื้น
3. ขนาดตัวอักษรของ
บทที่และชื่อบท
4. หัวขอสําคัญ
5. หัวขอยอย
6. ระยะบรรทัดปกติ

สารนิพนธ
ภาษาไทย
Angsana หรือ Cordia (รวมทั้งตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่มีแทรกอยูในวิทยานิพนธดวย)
16 พอยท (Point)

สารนิพนธ
ภาษาอังกฤษ
Times New Roman
12 พอยท

20 พอยท ตัวหนา

14 พอยท ตัวหนาและตัวพิมพใหญ

18 พอยท ตัวหนา
16 พอยท ตัวหนา
1 เทา

14 พอยท ตัวหนาและตัวพิมพเล็ก
12 พอยท ตัวหนาและตัวพิมพเล็ก
1.5 เทา
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การเวนที่วางริมขอบกระดาษ

ดานบนและดานซายมือ เวนหางจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว
ดานลางและดานขวามือ เวนหางจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว รูปเลมที่พิมพอยูนี้ใชตาม
แบบฟอรมที่กําหนด (ตัวอยางหนา 72, 95)

การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา

การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา แบงออกเปน 2 แบบดังนี้ การลําดับหนาใน
สวนประกอบตอนตน ใหใชตัวอักษรเรียงตามลําดับพยัญชนะในภาษาไทย (ก, ข, ค,…) สําหรับ
สารนิพนธภาษาไทย และใชเลขโรมันตัวเล็ก (i, ii, iii,…) สําหรับสารนิพนธภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตางประเทศอื่น โดยเริ่มนับหนาปกใน (Title Page) เปนหนา ก สําหรับสารนิพนธภาษาไทย
หรือ i สําหรับสารนิพนธภาษาอังกฤษ ตามลําดับ แตไมตองพิมพลําดับหนาของหนาปกใน หนา
อนุมัติ หนาประกาศคุณูปการ หนาแรกของหนาสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ
ดังนั้นการพิมพลําดับหนาจึงเริ่มตนที่หนาบทคัดยอภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปนตนไป โดยมี
ตัวอักษรกํากับทุกหนาตามลําดับ
การลําดับหนาในสวนประกอบเนื้อเรื่องและตอนทาย ตั้งแตบทที่ 1 ไปจนจบเลมตอง
ใชเลข 1, 2, 3 เรียงตามลําดับไปโดยนับทุกหนา และใหพิมพอยูมุมบนขวาหางจากขอบบน และ
ขอบขวาดานละ 1 นิ้ว การใชตัวเลขใหใชเลขอารบิค หรือไทยแบบใดแบบหนึ่งตลอดทั้งเลม
หนาแรกของแตละบท หนาแรกของบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง หนาแทรก/ คั่น
กอนหนาภาคผนวก และหนาแรกของภาคผนวกแตละภาคไมตองลงเลขหนากํากับ แตนับจํานวน
หนารวมไปดวย

การเวนระยะในการพิมพ

การยอหนาใหตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว
ขอความที่คัดลอกมาเพื่อวิพากษวิจารณหรือขอความที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขอความเดิม เชน พระราชดํารัส ไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอไปในเนื้อหา ไมตองขึ้น
บรรทัดใหมและใหใสเครื่องหมายอัญประกาศ (“…”) กํากับ
ถาขอความที่คัดลอกมายาวเกิน 3 บรรทัด ไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ แตให
พิมพขึ้นบรรทัดใหม ยอหนาเขามาโดยตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว ทุกบรรทัดของขอความที่คัดลอก
มาแลวใหอางอิงที่มาแบบอางอิงนาม-ป
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บทรอยกรองที่ยกมาอางอิงมากกวา 2 บรรทัด ใหพิมพขึ้นบรรทัดใหมโดยวางระยะให
เหมาะสม และใหรักษารูปแบบของฉันทลักษณเดิมไวไมตองใชเครื่องหมายอัญประกาศ (ตัวอยาง
หนา 86) เวนแตในกรณีที่ยกมาอางพรอม ๆ กันหลายบท ไมวาผูแตงคนเดียว หรือหลายคนก็ตาม
ใชเครื่องหมายอัญประกาศกํากับทุกบท
การพิมพขอความที่ยกมาอางอิงที่มิใชขอความที่คัดลอกมาโดยตรง ใหพิมพตอในเนื้อหา
ตามปกติ โดยไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับ แลวระบุบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ๆ

การเรียบเรียงและการเขียนสารนิพนธ

1. ควรคํานึงถึงความถูกตองดานอักขระวิธี สารนิพนธไมควรมีคําผิดแมแตคําเดียว
นอกจากนี้ควรมีความสละสลวย นาอานและราบรื่น รูปประโยคสมบูรณ มีประธาน กริยา กรรม
อานแลวไดใจความกระชับ การเลือกใชคําสันธานเชื่อมประโยคควรเลือกใชใหเหมาะสม ควร
ระวังไมใชคําเชื่อมเพียงคําเดียวติด ๆ กันบอยเกินไป
2. การใชภาษาที่เปนเอกภาพ ใหเลือกใชคําในกลุมคําที่มีความหมายใกลเคียงหรือ
เหมือนกัน โดยใหใชเพียงคําใดคําหนึ่งตลอดทั้งเลม เชน การใชคําวา พุทธศักราช หรือป หรือ
พ.ศ. ควรเลือกใชคําหนึ่งคําใดเพียงคําเดียว เมื่อใชคําใดก็ควรใชคํานั้นตลอดทั้งเลม
สําหรับการใชจํานวนนับเปนตัวเลข และจํานวนนับเปนตัวอักษร ควรใชแบบใดแบบ
หนึ่งเพียงแบบเดียว ยกเวนการอธิบายเนื้อหาใหพิจารณาตามความเหมาะสม
3. การพิมพคําที่ไมจบในบรรทัดเดียวกัน ใหยกคํานั้นทั้งคําไปพิมพบรรทัดตอไป
ไมควรตัดคําไปพิมพในบรรทัดใหม เชน โรงเรียน ไมควรแยกเปน โรง-เรียน ดุลยพินิจ ไมควร
พิมพวา ดุลยพิ-นิจ หรือ แจคสัน ไมควรพิมพวา แจค-สัน อังกฤษ ไมควรพิมพวา อัง-กฤษ
มหาวิทยาลัยบูรพา ไมควรพิมพวา มหาวิท-ยาลัยบูรพา หรือ มหาวิทยาลัยบูร-พา เปนตน
4. คําศัพทที่ตองการกํากับคําภาษาอังกฤษ ใหใสในวงเล็บโดยอักษรตัวแรกพิมพเปน
ตัวพิมพใหญ ยกเวนคําเชื่อม เชน บุพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) และคํานําหนา
นาม (Article) ใหพิมพเปนตัวพิมพเล็ก แตถาคํานําหนานามนั้นเปนคําแรกของหัวขอ ใหพิมพ
ดวยอักษรตัวใหญได ทั้งนี้ใหใสภาษาอังกฤษกํากับเมื่อกลาวในครั้งแรก แตไมตองพิมพกํากับเมื่อ
กลาวในครั้งตอไป
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การแบงบทและหัวขอในบท

บท (Chapter) เมื่อเริ่มบทใหมใหขึ้นหนาใหมทุกครั้ง พิมพคําวา “บทที่” หรือ
“CHAPTER” และเลขประจําบทไวกลางหนากระดาษ บรรทัดตอมาพิมพชื่อบทกลางหนากระดาษ
ไมตองขีดเสนใต สําหรับสารนิพนธภาษาไทย เลขประจําบทจะใชเลขไทยหรือ
เลขอารบิคก็ได (ตัวอยางหนา 84) สวนสารนิพนธภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ ใหใชเลข
อารบิค (ตัวอยางหนา 103)
หัวขอสําคัญ หมายถึง หัวขอที่กําหนดสาระสําคัญของบทเปนสวน ๆ ซึ่งมิใชเปน
ชื่อเรื่องประจําบท ใหพิมพชิดขอบซาย และพิมพหางจากบรรทัดบน 1 บรรทัด กรณีที่หัวขอ
สําคัญยาวเกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมชิดขอบซาย
สําหรับสารนิพนธภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกในหัวขอสําคัญตองพิมพดวยอักษรตัว
ใหญเสมอ
หัวขอยอย ใหพิมพหัวขอยอยตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว โดยหัวขอยอยนี้อาจมีหมายเลข
กํากับหรือไมก็ได ถามีหมายเลขกํากับใหพิมพตัวเลข หลังตัวเลขใสเครื่องหมายมหัพภาพ (.)
จากนั้นกด Space Bar 2 ครั้ง
หัวขอยอยตอ ๆ ไป ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.81, 1.00, 1.19 นิ้ว ตามลําดับ โดยหลังตัวเลข
ไมตองใสเครื่องหมายมหัพภาค (.) จากนั้นกด Space Bar 2 ครั้ง จึงเริ่มพิมพเนื้อหา
การขึ้นยอหนาใหมของหัวขอยอยทุกหัวขอ ใหเริ่มพิมพตรงกับหมายเลขของหัวขอยอย
นั้น ๆ ในแตละบทไมจําเปนตองแบงหัวขอยอยเหมือนกันทุกบท โดยทั่วไปในบทสรุปอาจไมมี
หัวขอยอยก็ได
ตัวอยางการพิมพหัวขอยอย
1. หัวขอยอยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว
1.1 หัวขอยอยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 0.81 นิ้ว
1.1.1 หัวขอยอยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 1.00 นิ้ว
1.1.1.1 หัวขอยอยนี้ตั้ง Tab ที่ระยะ 1.19 นิ้ว
1.1.2 หัวขอยอย…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
1.2 หัวขอยอย……………...……………………………………...…………..…...…
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การพิมพตาราง (Table)

ตารางแตละตารางตองมีหมายเลข และชื่อตารางกํากับ โดยหลังหมายเลขใหกด Space
Bar 2 ครั้ง แลวจึงพิมพชื่อตาราง การเรียงลําดับหมายเลขตารางใหใชคําวาตารางที่ โดยเริ่มจาก
ตารางที่ 1 ไปจนจบเลมรวมทั้งตารางในภาคผนวกดวย หรืออาจเรียงลําดับตารางตามบท เชน
บทที่ 1 เขียนเปนตารางที่ 1-1, 1-2, 1-3 และบทที่ 2 เขียนเปนตารางที่ 2-1, 2-2, 2-3 เปนตน
รวมทั้งตารางในภาคผนวก ใหเขียนเปนตารางภาคผนวก ก-1, ก-2 ตารางภาคผนวก ข-1 เปนตน
ทั้งนี้ถาใชแบบใด ขอใหใชเหมือนกันทั้งเลม
ชื่อตาราง ควรสั้นแตชัดเจนและไดใจความ ไมมีรายละเอียดมากเกินไป หมายเลข
และชื่อตารางใหพิมพดานบนของตาราง และพิมพชิดขอบซายมือของหนากระดาษ ถาชื่อตาราง
ยาวกวา 1 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยพิมพใหตรงกับชื่อตาราง การตีเสนตาราง ใหตีเสนเดี่ยว
ทั้งหมด (ตัวอยางหนา 87, 104)
ในเนื้อความควรอางทุกตารางที่นําเสนอ และอธิบายขอมูลเดน ๆ ที่ปรากฏในตารางนั้น
ตารางแตละตารางจึงควรเปนสวนหนึ่งของเนื้อความ และเขาใจไดงายในตัวเอง โดยอธิบายคํายอที่
ใชในตาราง ยกเวนคํายอทางสถิติ เชน X SD SE หรือ df เปนตน และตองไมลืมระบุหนวย
ตาง ๆ ในตารางดวย เชน หนวย : บาท หรือกรัม เปนตน การนําเสนอตารางทั้งหมด ควรมีความ
คงที่เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ ไมวาจะเปนรูปแบบการนําเสนอ หัวขอ และคําศัพทที่ใช
ในกรณีที่ตารางมีหมายเหตุ ซึ่งเปนการอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวของกับตารางโดยรวม
หรืออธิบายคํายอ สัญลักษณที่ใชในตาราง ในการเขียนจะใชคําวา “หมายเหตุ:” และขีดเสนใต
พิมพใตตารางโดยพิมพชิดขอบซาย แตถาเปนหมายเหตุเฉพาะ ซึ่งเปนการอางถึงคอลัมน แถว
หรือรายการใดรายการหนึ่ง โดยจะพิมพ 1, 2, 3…หรือ a, b, c,… เยื้องมุมขวาบนของขอความที่
ตองการหมายเหตุ สวนหมายเหตุที่เกี่ยวกับความนาจะเปนทางสถิติ เชน p < .05 ใหพิมพใตตาราง
โดยพิมพชิดขอบซาย
ตารางขนาดใหญใหใชเครื่องถายเอกสารยอสวนหรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม แต
จะตองชัดเจนอานงาย ในกรณีที่ไมสามารถพิมพตารางใหอยูในหนาเดียวกันได ใหพิมพสวนที่
เหลือในหนาตอไป โดยหัวตารางใหพิมพ “ตารางที่” พรอมระบุเลขลําดับและพิมพคําวา “(ตอ)”
โดยไมตองใสชื่อตาราง สวนตารางที่กวางเกินกวาหนาของวิทยานิพนธ ก็อาจจัดพิมพตามแนว
ขวางของหนากระดาษได โดยจัดใหสวนบนของตารางนั้นหันเขาหาขอบซายของหนา การบอก
ที่มาของตารางใหเขียนแบบการเขียนอางอิงในเนื้อหา
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สําหรับการแปลผลตารางเมื่ออางถึงตารางใชคําวา “ตารางที่” เพื่อสอดคลองกับชื่อ
ตาราง โดยตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว ในกรณีที่พิมพตารางตามแนวขวางของหนากระดาษ เมื่อ
ตองการแปลผลตารางใหขึ้นหนาใหม แลวพิมพเนื้อหาในแนวตั้งตามปกติ

การพิมพภาพประกอบเนื้อหา (Figure)

ภาพประกอบเนื้อหามีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด แผนภูมิ แปลน แผนผัง
ผังงาน กราฟ แผนภาพและแผนพับโฆษณา ใหใสหมายเลขลําดับและชื่อหรือคําอธิบายกํากับ
เชนเดียวกับตาราง การเรียงลําดับหมายเลขภาพประกอบเนื้อหาใหใชคําวาภาพที่ โดยเริ่มจาก
ภาพที่ 1 ไปจนจบเลมรวมทั้งภาพในภาคผนวกดวย หรือเรียงลําดับภาพตามบท เชน บทที่ 1
ไดแก ภาพที่ 1-1, 1-2, 1-3 และบทที่ 2 เขียนเปนภาพที่ 2-1, 2-2, 2-3 เปนตน รวมทั้งภาพใน
ภาคผนวก ใหเขียนเปนภาพภาคผนวก ก-1, ภาพภาคผนวก ข-1 เปนตน
ชื่อภาพควรสั้นแตชัดเจนและไดใจความ ไมมีรายละเอียดมากเกินไป หมายเลขและ
ชื่อภาพใหพิมพไวใตภาพ และพิมพชิดขอบซายมือของหนากระดาษ ถาชื่อภาพยาวกวา 1
บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมโดยพิมพใหตรงกับชื่อภาพ เชนเดียวกับการพิมพชื่อตาราง (ตัวอยาง
หนา 88, 104) ตามปกติภาพและชื่อภาพ กับคําอธิบายของภาพจะอยูในหนาเดียวกัน แตถาไม
สามารถใหภาพและคําอธิบายอยูหนาเดียวกันได ใหใสคําบรรยายไวในหนาซายมือ และนับหนา
นั้นดวย การบอกที่มาของภาพ ใหใชรูปแบบการพิมพแบบอางอิงเชนเดียวกับเนื้อหา

การพิมพสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ

ชื่อหัวขอและหนาที่แสดงในสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพตองตรงกับเนื้อหา
คําวา สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ (ขนาด 20 พอยทหนา) ใหพิมพไวกลาง
หนากระดาษหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว คําวา บทที่ ตารางที่ หรือ ภาพที่ ใหพิมพหางจากคําวา
สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ 1 บรรทัด โดยพิมพชิดขอบซาย สวนคําวา “หนา” ให
พิมพระดับเดียวกับคําวา บทที่ ตารางที่ หรือ ภาพที่ โดยพิมพชิดขอบขวา การโยงชื่อหัวขอ
ตารางและภาพ กับเลขหนาในหนาสารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญภาพ ใหพิมพจุดไขปลา
โยงไปยังเลขหนา
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การพิมพชื่อวิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศดวยภาษาไทย

การเขียนชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต เชน จุลชีพ พืช สัตว ใหใชตามประมวล
นามศาสตรสากล (International Code of Nomenclature) คือ ทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษร
หรือ ขอความอื่น ๆ โดยพิมพดวยตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตามระบบทวินาม (Binomial
System) คือ ประกอบดวย 2 คํา คําแรกเปนชื่อ สกุล (Genus) ขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญ คําหลังเปน
ชื่อชนิด (Species) และขึ้นตนดวยตัวเล็ก ทายชื่อวิทยาศาสตรมักมีชื่อของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อ
กํากับอยูดวย ใหพิมพดวยตัวตรงปกติ
1. จุลชีพ เชน Escherichia coli
Schizochytrium aggregatum
2. พืช
เชน Coccinia grandis L. (ผักตําลึง)
Canna indica Linn. (พุทธรักษา)
Cocos nucifera Linn. (มะพราว)
3. สัตว
เชน Crassostrea commercialis Iredala and Roughly
Panthera tigris (เสือโครง)
Lates calcarifer Block (ปลากะพงขาว)
ตัวอยางการเขียนครั้งตอไปเชน C. commercialis
L. calcarifer
การพิมพภาษาตางประเทศใหเขียนทับศัพทเปนภาษาไทยและวงเล็บภาษาตางประเทศ
กํากับในการกลาวถึงครั้งแรก สวนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดมีการบัญญัติศัพทไวแลวโดย
ราชบัณฑิตยสถานก็ใหใชตามนั้น และวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับในการกลาวถึงครั้งแรก โดยพิมพ
อักษรตัวแรกเปนตัวพิมพใหญ ยกเวนคําเชื่อม เชน คําสันธาน ฯลฯ ใหพิมพเปนตัวพิมพเล็ก
การพิมพภาษาตางประเทศโดยใชตัวอักษรภาษาไทยไมนิยมใสรูปวรรณยุกตกํากับเสียง
สูงต่ํา เชน
Bering Sea
เปน
ทะเลเบริง
Byte
เปน
ไบต
Hyperbola
เปน
ไฮเปอรโบลา
Lignite
เปน
ลิกไนต
Silicon
เปน
ซิลิกอน
Technology
เปน
เทคโนโลยี
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คําที่เปนพหูพจนไมเติม “ส” หรือ “ส” ในภาษาไทย เชน
Integrals
เปน
อินทิกรัล
Semigroups
เปน
เซมิกรุป
Games
เปน
เกม
ยกเวนคํานามที่ใชเปนชื่อเฉพาะ เชน
Wales
เปน
เวลส
Sea Games
เปน
ซีเกมส
Thai Airways
เปน
ไทยแอรเวส
New York Times
เปน
นิวยอรค ไทมส

การใชคํายอ

คํายอที่เปนที่ยอมรับในการเขียนรายการอางอิง ไดแก
คํายอ
คําเต็ม
ความหมาย
ed.
edition
ครั้งที่พิมพ
enl. ed.
enlarged edition
ฉบับพิมพใหม มีการเพิ่มเติม
rev. ed. revised edition
ฉบับพิมพใหม มีการแกไข
2nd ed. second edition
พิมพครั้งที่ 2
3rd ed.
third edition
พิมพครั้งที่ 3
n.d.
no date
ไมปรากฏปที่พิมพ (ภาษาไทยใช ม.ป.ป.)
n.p.
no place of publishing ไมปรากฏสถานที่พิมพ
(ภาษาไทยใช ม.ป.ท.)
no.
number
ฉบับที่
p.
page
หนา
pp.
pages
หนา (หลายหนา)
Vol.
Volume
เลมที่ (เชน Vol. 3)
Vols.
Volumes
จํานวนเลม (เชน 3 Vols.)
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การใชตัวเอน

ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ สารานุกรม และสารนิพนธ
ฯลฯ ในบรรณานุกรมหรือรายการอางอิง ใหพิมพดวยตัวเอน
ชื่อทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏในเนื้อหาใหพิมพตัวเอน ตัวอยางเชน
potato stems infected with Corynebacterium sepedonicul
สําหรับอักษรที่ใชเปนสัญลักษณตัวแปรพีชคณิตที่ปรากฏในเนื้อหา เชน
m/n = w/v
หรือสัญลักษณทางสถิติที่ใชนําเสนอประกอบคําบรรยาย ทั้งในเนื้อหาและในตาราง เชน X SD
t F หรือ χ2 นิสิตสามารถพิมพดวยตัวเอนหรือตัวตรงก็ได แตตองเปนแบบเดียวกันตลอด
ทั้งเลม การพิมพสัญลักษณและตัวยอทางสถิติแสดงในตารางที่ 2

การพิมพสมการในเนื้อหา

ใหใสสมการสั้น ๆ และงาย ๆ ในบรรทัดเดียวกับเนื้อหาอื่น เชน a = [(1+b) / x ] ½
หรืออาจเขียนขึ้นบรรทัดใหมดังนี้

α=

1+ b
x

การนําเสนอเศษสวนในบรรทัดใหเขียนเครื่องหมายทับ (/) และวงเล็บเล็ก และวงเล็บ
ใหญ โดยใช ( ) กอนแลวจึงใช [( )] และ {[( )]} เปนลําดับสุดทาย การใชวงเล็บเล็กและวงเล็บ
ใหญ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เชน ถามวา a/b+c อาจจะมีความหมายเชนเดียวกันกับ (a/b)+c
หรือ a/(b+c) ก็ได

การพิมพสมการที่ตองนําเสนอเฉพาะ

การแสดงสมการ ใหเริ่มพิมพบรรทัดใหม โดยใสตัวเลขกํากับสมการที่แสดงตามลําดับ
ทั้งหมด และใหอยูในวงเล็บและพิมพชิดขอบขวา

x = −2

∑

a x2 + a o +

cos x − 5ab
1 / n + ax

(1)

เวลาอางถึงสมการที่มีเลขกํากับ ใหเขียนออกมาเต็มรูป ดังตัวอยาง สมการที่ 1 (ไมให
ใชตัวยอ เชน สก. 1) หรือ Equation 1 (ไมใช Eq. 1)
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ตารางที่ 2 สัญลักษณและตัวยอทางสถิติ (ดัดแปลงจาก American Psychological Association, 2001)
สัญลักษณและตัวยอทางสถิติ
ANCOVA
ANOVA
MANOVA
D
df or ν
f
fe
F
Fmax
H
Ho
H1
HSD
K R-20
LSD
M or X
Mdn
mle or MLE
MS
MSE
n
N
ns
p

คําจํากัดความ
Analysis of Covariance
Analysis of Variance
Multivariate Analysis of Variance
Use in Kolmogorov-Smirnov Test
Degree of Freedom or Nu
Frequency
Expected Frequency
Fisher’s F Ratio
Hartley’s Test of Variance Homogeneity
Used in Kruskal-Wallis Test; also used to Mean Hypothesis
Null Hypothesis under Test
Alternative Hypothesis
Tukey’s Honestly Significant Difference (also Referred to as the
Tukey a Procedure)
Kuder-Richardson Formula
Fisher’s Least Significant Difference
Mean (Arithmetic Average)
Median
Maximum Likelihood Estimate (Used with Program such as LISREL)
Mean Square
Mean Square Error
Sample Size
Population Size
Nonsignificant
Probability
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สัญลักษณและตัวยอทางสถิติ
P
Q
r
r2
rb
rpb
rs
R
R2
SD
SE
SEM
SS
t
T
T2
U
V
W
x
y
z

คําจํากัดความ
Percentage, Percentile
Quartile (also used in Cochran’s Test)
Pearson Product-moment Correlation
Pearson Product-moment Correlation Squared; Coefficient of
Determination
Biserial Correlation
Point-biserial Correlation
Spearman Rank Correlation Coefficient (Formerly Rho [ρ])
Multiple Correlation
Multiple Correlation Squared; Measure of Strength of Relationship
Standard Deviation
Standard Error
Structural Equation Modeling
Sum of Squares
Computed Value of t Test
Computed Value of Wilcoxon’s or McCall’s Test
Computed Value of Hotelling’s Test
Computed Value of Mann-Whitney Test
Cramer’s Statistic for Contingency Tables; Pillai-Bartlett Multivariate
Criterion
Kendall’s Coefficient of Concordance
Abscissa (Horizontal Axis in Graph)
Ordinate (Vertical Axis in Graph)
A Standard Score; Difference between One Value in a Distribution
and the Mean of the Distribution Divided by the SD
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สัญลักษณและตัวยอทางสถิติ
คําจํากัดความ
Absolute Value of a
|a|
Alpha; Probability of a Type I Error; Cronbach’s Index of Internal
α
Consistency
Beta; Probability of a Type II Error; Standardized Multiple Regression
β
Coefficient
Gamma; Goodman-Kruskal’s Index of Relationship
γ
Delta (cap); Increment of Change
∆
Eta Squared; Measure of Strength of Relationship
η2
Theta (cap); Roy’s Multivariate Criterion
Θ
Lambda; Goodman-Kruskal’s Measure of Predictability
λ
Lambda (cap); Wilks’s Multivariate Criterion
Λ
Rho (with Subscript); Intraclass Correlation Coefficient
ρI
Sigma (cap); Summation
Σ
Tau; Kendall’s Rank Correlation Coefficient; also Hotelling’s
τ
Multivariate Trace Criterion
Phi; Measure of Association for a Contingency Table; also a
Φ
Parameter used in Determining Sample Size or Statistical Power
Phi Squared; Proportion of Variance Accounted for in a 2 × 2
Φ2
Contingency Table
Chi-square
χ2
Psi; a Statistical Contrast
Ψ
Omega Squared; Measure of Strength of Relationship
ω2
(Caret) When above a Greek Letter (or Parameter), Indicates an
^
Estimate (or Statistic)
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ตําแหนงทศนิยม

จํานวนตําแหนงทศนิยม สะทอนใหเห็นความละเอียดแมนยําในการวัดปริมาณคาตาง ๆ
มักจะใชตําแหนงทศนิยมไดมากกวาสองตําแหนง แตโดยกฎทั่วไปแลว ในการเสนอผลการ
วิเคราะหมักจะใชจํานวนทศนิยมมากกวาคะแนนดิบที่เก็บตอนแรกสองตําแหนง ยกตัวอยาง ถา
ขอมูลดิบเปนคะแนนจากการทดสอบซึ่งเปนจํานวนเต็ม ใหรายงานคาสถิติเชิงบรรยายเปนทศนิยม
2 ตําแหนง เชน X = 2.26 SD = 0.18 การรายงานสถิติอางอิงที่ใชทดสอบสมมติฐาน เชน คา t
F และ χ2 ใหใชทศนิยมสองตําแหนง เชน χ2 = 1.88

การใชเครื่องหมายจุลภาคกับตัวเลข

โดยทั่ว ๆ ไปใหใช จุลภาค ระหวางกลุมเลข 3 หลัก ตั้งแตตัวเลขหลักพันขึ้นไป เชน
1,000 - 23,000
ยกเวน
เลขกํากับหนา
หนา 1023
คาเลขฐานสอง (Binary)
0110010
หมายเลขกํากับ (Serial Number)
290466960
คาอุณหภูมิ
30o ซ หรือ 30o C
คาความถี่ของคลื่นเสียง
2000 Hz
คา Degree of Freedom
df (24, 1000)
คาหลังจุดทศนิยม
4,900.0744

การใชตัวเลข

กฎโดยทั่ว ๆ ไป การใชตัวเลขในเนื้อหามักจะเปนตัวเลขที่มีคาตั้งแต 10 ขึ้นไป หาก
ต่ํากวานั้นใหเขียนเปนตัวหนังสือแทน
คาที่เขียนเปนตัวเลข
1. คาตั้งแต 10 ขึ้นไป เชน
12 คน
การทดลองครั้งที่ 12
อายุ 25 ป
รายการ 12 รายการ

14
2. คาตัวเลขที่ต่ํากวา 10 ที่จับคูเปรียบเทียบกับคาตัวเลขที่เทากับ 10 หรือมากกวา เชน
การวิเคราะห 3 จาก 21 ครั้ง
บรรทัดที่ 5 และบรรทัดที่ 13
กลุมที่ 4 จาก 12 กลุม
3. คาตัวเลขที่นําหนาหนวยการวัด เชน
5 ซม.
2 มล.
4. จํานวนที่แสดงคาทางสถิติหรือทางคณิตศาสตร คาทศนิยมหรือเศษสวน คารอยละ
อัตราสวน คาเปอรเซนไทล เชน
คูณดวย 3
2 ½ เทา
0.33 ของ
มากกวา 5% ของตัวอยาง
ควอไทลที่ 1
อัตราสวน 6 : 1
เปอรเซนไทลที่ 1
5. จํานวนตัวเลขที่แสดงเวลา วันที่ อายุ ขนาดของตัวอยาง ตัวอยางยอยหรือประชากร
จํานวนตัวอยางในการทดลอง คะแนนตัวเลขของหนวยในมาตราการวัด จํานวนที่แนนอนของเงิน
หรือคาของจํานวนตัวเลขที่ระบุ เชน
ภายในเวลา 3 ป
2 สัปดาหกอน
1 ชั่วโมง 34 นาที
เวลา 10.15 นาฬิกา
30 เมษายน 2541
อายุ 2 ขวบ
ระดับคาคะแนน 4 จากมาตราวัด 7 ระดับ
ไดรับเงินคนละ 5 บาท
ตัวเลขบนบัตร ตั้งแต 0-6
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6. จํานวนที่บอกตําแหนงลําดับ สวนของหนังสือ ตาราง หรือรายการ เชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การทดลองครั้งที่ 1
ตารางที่ 2
หนาที่ 7
บทที่ 5
แถวที่ 9
คําที่ 1, 3, 5… ตามลําดับ
7. ตัวเลขที่ใชในบทคัดยอทั้งหมด

การเขียนตัวเลขเปนตัวหนังสือ

เขียนตัวเลขเปนตัวหนังสือ ในกรณี
1. จํานวนตัวเลขที่ต่ํากวา 10 ที่ไมตองการแสดงถึงคาการวัดที่เที่ยงตรงและนําไป
จับกลุมเพื่อเปรียบเทียบกันระหวางคาจํานวนที่ต่ํากวาสิบนั้น ตัวอยางเชน
ใหปฏิบัติซ้ําสามครั้ง
มีเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น
มีคําเพียงสองคําที่มีความหมาย
ไดทดลองไปเพียงหาครั้ง…ที่เหลืออีกเจ็ดครั้ง
เงื่อนไขสามประการ
รายการเจ็ดรายการ
ภาพสามมิติ
2. ใชตัวหนังสือแทนตัวเลขสําหรับเลขศูนยและหนึ่ง ถาเห็นวางายตอการเขาใจมากกวา
หรือกรณีไมปรากฏวามีการใชตัวหนังสือแทนตัวเลขที่มีคาตั้งแต 10 ขึ้นไปในเนื้อหา เชน
งบประชุมที่มีฐานเปนศูนย
ประโยคละหนึ่งบรรทัด
อยางไรก็ตามมีเพียงหนึ่งคําตอบที่ใชได
3. ตัวเลขใด ๆ ที่ใชขึ้นตนประโยค ชื่อเรื่อง หัวขอ ใหเขียนเปนตัวหนังสือ เชน
เกาสิบเปอรเซนตของตัวอยางเปนเพศชาย
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4. คาเศษสวนที่ใชโดยทั่ว ๆ ไป เชน
หนึ่งในหาของตัวอยาง
สองในสามของคนสวนใหญ
ลดสวนลงไปสามในสี่
5. ตัวเลขที่นิยมใชกันโดยทั่ว ๆ ไป เชน
บัญญัติสิบประการ
วันที่หนึ่งมกราคม
ยี่สิบหาพุทธศตวรรษ

การพิมพบรรณานุกรม (Bibliography) หรือรายการอางอิง (References)

พิมพคําวา “บรรณานุกรม” หรือ “รายการอางอิง” ไวกลางหนากระดาษ ขนาด
ตัวอักษร 20 พอยทหนา และหางจากขอบบน 1.5 นิ้ว (ในระดับเดียวกับการขึ้นตนบทใหม) และ
พิมพวัสดุอางอิงภาษาไทยและภาษาตางประเทศแยกกัน โดยพิมพวัสดุอางอิงภาษาไทยขึ้นกอน และ
เรียงลําดับตามตัวอักษร การพิมพวัสดุอางอิงแตละรายการ ใหพิมพชิดขอบดานซาย บรรทัดตอไป
ใหยอหนาโดยตั้ง Tab ที่ระยะ 0.63 นิ้ว

การเวนระยะการพิมพหลังเครื่องหมายวรรคตอน
1. หลังเครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ ไมวาจะเปนเครื่องหมาย มหัพภาค (.) จุลภาค (,)
อัฒภาค (;) มหัพภาคคู (:) ใหเวนระยะ 1 Space Bar ยกเวนอักษรยอ เชน พ.ศ. อ.ม. ม.ป.ป.
ม.ป.ท. H.R.H. M.L. n.d. เปนตน
2. กอนและหลังวงเล็บ รวมทั้งไมยมก (ๆ) ไปยาลนอย (ฯ) ไปยาลใหญ (ฯลฯ) ใหเวน
1 Space Bar ยกเวนคําวา กรุงเทพฯ

การพิมพภาคผนวก (Appendix)

ภาคผนวก คือ สวนที่เพิ่มเขามาเพื่อชวยใหเกิดความสมบูรณของขอมูลและเนื้อหามาก
ขึ้น ภาคผนวกอาจมีหลายลักษณะ ไดแก ตาราง ภาพ แบบสอบถาม คําศัพท เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ผลวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
หนาแรกของภาคผนวกใหขึ้นหนาใหม แลวพิมพคําวา “ภาคผนวก” ดวยตัวหนาขนาด
20 พอยท หรือสารนิพนธภาษาอังกฤษ ใชคําวา “APPENDIX” พิมพดวยอักษร Times New
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Roman ตัวหนาขนาด 14 พอยท โดยพิมพไวกลางหนากระดาษ เพื่อแสดงวาหนาถัดไปเปนสวน
ของภาคผนวก โดยไมตองใสเลขกํากับหนา แตตองนับจํานวนหนาดวย (ตัวอยางหนา 91 และ
107)
สารนิพนธบางเรื่องอาจมีภาคผนวกเดียว ใหใชคําวาภาคผนวก แตถามีหลายภาคผนวก
ใหใชอักษรกํากับ เชน ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค หรือ APPENDIX 1
APPENDIX 2 ตามลําดับที่ไดกลาวถึงในเนื้อหานั้น เมื่อตองการใหผูอานติดตามอานเพิ่มเติม
และใหขึ้นหนาใหมเมื่อขึ้นภาคผนวกใหม และภาคผนวกแตละเรื่องตองมีชื่อเรื่องกํากับดวย

การพิมพบทคัดยอ

ผูวิจัยจะตองพิมพบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบที่กําหนด
บทคัดยอประกอบไปดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. ขอมูลสารนิพนธ ประกอบไปดวย
1.1 รหัสประจําตัวนิสิต
1.2 สาขาวิชาและอักษรยอของชื่อปริญญาที่ไดรับ ตามดวยสาขาวิชาที่ระบุไวใน

วงเล็บ
1.3 คําสําคัญ (Keyword) เปนคําศัพทที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องของการวิจัย เพื่อใชในการ
สืบคน เชน ชื่อตัวแปรตาม ประชากรที่ศึกษาเปนตน ควรระบุไมเกิน 5 คํา แตละคําจะมีความ
ยาวเทาไรก็ได แตรวมทั้งหมดไมควรเกิน 75 ตัวอักษร
1.4 ชื่อผูทําสารนิพนธ ไมตองใส นาย นาง นางสาว ฯ ยกเวนยศที่ไดถูกแตงตั้ง
1.5 ชื่อสารนิพนธ ถาเปนสารนิพนธภาษาไทย ตองตามดวยชื่อภาษาอังกฤษเปน
ตัวพิมพใหญ ซึ่งพิมพไวในวงเล็บ
1.6 คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ พรอมระบุปริญญาสูงสุดที่ไดรับ
1.7 จํานวนหนาของสารนิพนธ
1.8 ป พ.ศ. ที่สงสารนิพนธฉบับสมบูรณ
2. เนื้อหาบทคัดยอ หรือ Abstract คือ เนื้อความยอหรือสรุปเนื้อหาที่ ครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ ของสารนิพนธทั้งเลม ไดแก วัตถุประสงค วิธีดําเนินการศึกษาคนควา และสรุปผล
การศึกษาคนควา บทคัดยอควรมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ โดยใชอักษรขนาด 16 พอยท
แตสามารถใชขนาดตัวอักษรเล็กกวาตัวอักษรที่ใชเปนพื้นได แตไมควรต่ํากวา 14 พอยท
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บทคัดยอที่ดีควรมีความถูกตอง เรื่องใดที่ไมไดนําเสนอในเนื้อหาจะตองไมปรากฏใน
บทคัดยอ และควรมีความสมบูรณ โดยคํายอตาง ๆ หรือคําที่ไมคุนเคย ใหเขียนคําเต็มทั้งหมด
และควรสั้นกะทัดรัด อานงาย ไดใจความ
บทคัดยอจะชวยใหผูอานทราบเนื้อหาของสารนิพนธไดอยางรวดเร็ว และชวยให
ตัดสินใจไดวา ควรจะอานสารนิพนธนั้นอยางละเอียดหรือไม รวมทั้งยังชวยในการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนขอมูลตอไป

