
สวนประกอบของสวนประกอบของสารสารนิพนธนิพนธ  

 สารนิพนธที่เปนรูปเลมสมบูรณ  มีสวนประกอบที่สําคัญ  5 สวน คือ 
1.  สวนนาํ 
2.  เนื้อเร่ือง 
3.  บรรณานกุรมหรือเอกสารอางอิง 
4.  ภาคผนวก 
5.  ประวัติผูเขียน 

สวนนํา 

 สวนนําของสารนิพนธประกอบดวยสวนยอยเรียงตามลําดบัคือ  ปกนอก  ใบรองปก  ปกใน  
หนาอนุมตั ิ บทคัดยอ  กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  รายการตาราง รายการภาพประกอบ ตวัยอและ
สัญลักษณ  ดังรายละเอียดในแตละสวน ดังนี ้

1.  ปกนอก  เปนปกหนังชางสีน้ําเงินตามขนาดกระดาษ A4 พิมพขอความตางๆ ดวยตัว 
พิมพสีทอง ปกนอกประกอบดวย 3 สวน คือ หนาปกนอก สันปก และปกดานหลัง                

    1.1 หนาปกนอก  ประกอบดวย 6 สวน ดังรายละเอียดจากบนลงลาง ดังนี ้
 1.1.1  ตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วางหางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว 

                     1.1.2  ช่ือสารนิพนธ  วางถัดจากตรามหาวิทยาลัย  ในกรณีที่ช่ือเร่ืองยาวใหจัดเปน 
2-3 บรรทัด โดยจัดวางแบบปรามดิหัวกลับ   

 1.1.3   ช่ือผูเขียน  มีเฉพาะช่ือและนามสกุล  ยกเวนหากมียศ  ฐานันดรศักดิ ์      
ราชทินนามและสมณศักดิใ์หใสไวดวย 

1.1.4  (ขอความ) สารนิพนธของการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชา  
 

สารนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา................…สาขาวชิา.................. 
A Minor Thesis Submitted in Partail Fulfillment of the Requirements for the Degree of  

Master  of .................in.............................. 
 (ดูภาคผนวกหนา 12) 
 
   1.1.5  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 1.1.6  ปพ.ศ.ที่อนุมัติสารนิพนธ เขียนเฉพาะตัวเลข  
 
หมายเหตุ  การใชภาษาในการพิมพหนาปกนอก มีเง่ือนไข ดังนี ้

     หนาปกจะมี 2 ภาษา ในแตละสวนทัง้ 4 สวน (ขอ 1.1.2-1.1.5)  โดยใหภาษาไทยอยู
ตอนบนและภาษาอังกฤษอยูตอนลาง 
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    1.2  สันปก  ระบุช่ือสารนิพนธ  ช่ือผูเขียน  และปที่อนุมัติสารนิพนธ  (ดูตัวอยางใน
ภาคผนวกหนา 12) โดยขอความเหลานัน้วางตามยาวของสันปก ในกรณีที่ช่ือเร่ืองยาวใหจดัเปน 2-3 
บรรทัด โดยจดัวางแบบปรามิด หัวกลับ (ใชภาษาไทย)   
     1.3  ปกดานหลัง  ตองไมมีขอความใดๆ 

2.  ใบรองปก กระดาษวาง  1  แผน 
 3.  ปกใน พิมพขอความเหมือนกับหนาปกนอก 

4.  หนาอนุมัติ ประกอบดวยสวนตางๆ ตามลาํดบั ดังนี้ 
    4.1  ช่ือสารนิพนธ     

     4.2  ช่ือผูเขียน พรอมคํานาํหนา หากมียศ ฐานันดรศักดิ ์ราชทินนาม สมณศักดิ ์ใหใส
ไวดวย 
     4.3  สาขาวิชา  

           4.4  อาจารยที่ปรึกษา  (ดานซายบรรทัดเดียวกับคณะกรรมการสอบ)  มีลายมือช่ือและ 
รายนามของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  
               4.5  คณะกรรมการสอบ (ดานขวาบรรทัดเดียวกับอาจารยที่ปรึกษา) มีลายมือช่ือและ
รายนามของคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการ โดยเรยีง
ลงมาตามลาํดบั 

    4.6  ลายมือชื่อและชื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

หมายเหตุ   ขอ 4.4, 4.5 และ 4.7 ตองระบุช่ือพรอมตําแหนงทางวชิาการ  หากมยีศ  ฐานันดรศักดิ ์ 
ราชทินนาม  สมณศักดิ ์ ใหใสไวดวย 

 5.  บทคัดยอ (ABSTRACT)  ประกอบดวย 2 สวน คือ 
              5.1  ขอมูลสารนิพนธ  ประกอบดวยหัวขอ  เรียงตามลําดบั  ดังนี ้
                      ช่ือสารนิพนธ  (Minor Thesis Title) 
      ผูเขียน  (Author) 
      สาขาวิชา  (Major Program) 
      ปการศึกษา (Academic Year) 
      5.2  เน้ือหาบทคัดยอสารนิพนธ  คือการสรุปเนือ้หาสารนิพนธที่กระชับ  ชัดเจน
ครอบคลุมปญหา  วตัถุประสงค  ขอบเขตการวิจัย  วิธกีารวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือ
อุปกรณ  กลุมตัวอยางที่ศกึษา  และผลการวิจัยโดยสงัเขป     
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6.  กิตติกรรมประกาศ   
               เปนขอความกลาวขอบคุณผูมีสวนสนับสนนุชวยเหลือและใหความรวมมือในการทาํ    
สารนิพนธ  ใหพิมพคําวา  กิตติกรรมประกาศ  ไวกลางหนากระดาษไมควรยาวเกนิ  1  หนา   
และใหพิมพช่ือผูเขียนไวทายขอความดวย  มีเฉพาะช่ือและนามสกุล  ยกเวนหากมยีศ  ฐานันดรศักดิ ์
ราชทินนาม  และสมณศักดิใ์หใสไวดวย 

7.  สารบัญ   
     เปนรายการของสวนประกอบสําคัญทัง้หมดของสารนิพนธ  นับตัง้แตสารบญัถงึหนา 

สุดทาย  โดยมีเลขหนากํากับแตละสวนที่เรียงตามลําดบัของเนื้อหาในเลมสารนิพนธ โดยพิมพคําวา   
สารบัญ ไวกลางหนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบในหนาเดียวใหข้ึนหนาใหมและพิมพคําวา
สารบัญ (ตอ) 
 8.  รายการตาราง (ถาม)ี                                                                  

     เปนรายการที่ระบุช่ือและตําแหนงหนาของตารางทั้งหมดในสารนพินธ  รวมทั้งตาราง 
ในภาคผนวกดวย  โดยพิมพคําวา  รายการตาราง  กลางหนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบในหนา
เดียวใหข้ึนหนาใหมและพิมพคําวารายการตาราง (ตอ)   

9.  รายการภาพประกอบ (ถามี)                                     
     เปนรายการที่ระบุช่ือและตําแหนงหนาของภาพประกอบทั้งหมดในสารนิพนธ  เชน   

ภาพถาย  แผนภูม ิ แผนที ่ กราฟ  แผนผัง  ฯลฯ  โดยพิมพคําวา  รายการภาพประกอบ  กลาง 
หนากระดาษ หากไมสามารถพิมพจบหนาเดียวใหข้ึนหนาใหมและพิมพวารายการภาพประกอบ (ตอ)   
        10.  สัญลักษณคํายอและตัวยอ (ถามี)                      

     เปนสวนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ  คํายอ  และอักษรยอที่ปรากฏในสารนิพนธ  
ยกเวนสัญลักษณ  คํายอ  และอักษรยอที่รูจักกันโดยทั่วไป  แตละสัญลักษณ  คํายอ  และอักษรยอ
ตองมีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเลม     

เน้ือเรื่อง  
 
1.  สาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 
เนื้อเร่ืองของสารนิพนธอาจแบงออกเปนกี่บทก็ไดตามความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหา  

แบบแผนของวิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชา  ซึ่งอาจประกอบดวยสวนสําคญัตางๆ  ดังนี้ 
1.  บทนํา  เปนบทแรกของสารนิพนธ  ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตางๆ  ดังนี ้
     1.1  ความเปนมาของปญหาและปญหา                 

                     เปนการกลาวถึงเหตุผลในการทาํวิจยัเรื่องนี้ ปญหาการวิจัย คาํถามวิจัย  
     1.2  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

                             เปนสวนที่สรุปขอมูล  เนื้อหา  แนวคิด  ทฤษฎีตางๆ และผลงานวิจัยที่มีผูทํา 
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มาแลว  ซึ่งมคีวามเกี่ยวของและสําคญัตองานวิจัยที่กําลังศึกษาโดยเรียบเรียงเปนภาษาเขียนที่ได
ใจความชดัเจน  เนื้อหาถูกตองตรงกับเอกสารตนฉบับ  

 
โดยมีการเขียนอางอิงอยางถูกตองตามหลักเกณฑของแตละระบบการอางอิงซึ่งเลือกมาใช            

โดยตองใชระบบเดียวตลอดในสารนิพนธเลมน้ัน 
สวนของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของอาจแยกเปนบทตางหากอีกบทหนึ่งก็ได                              

ขึ้นกับปริมาณของเนื้อหา 
 

     1.3  วัตถุประสงค                                                                                       
                             เปนสวนที่ระบุวัตถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจนวาตองการศกึษาอะไร  ในกรณี
ที่มีวัตถุประสงคหลายอยาง  ควรแยกเปนขอ ๆ  เรียงตามลาํดบัความสําคัญ  

     1.4  สมมติฐาน                                                                                           
                            สวนน้ีจะมีหรือไมมีก็ไดแลวแตความเหมาะสม  สมมติฐานการวิจัยเปนการ
คาดคะเนคําตอบของการวิจัย  เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  การ
เลือกตั้งสมมติฐานแบบใดขึ้นกับการประมวลความรูจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวของ     

     1.5  ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย                                                               
                    เปนสวนที่ผูวิจัยคาดหวังวา  ผลงานวิจัยนั้นมีความสําคัญและเปนประโยชนตอ 
สาขาวิชาที่เก่ียวของและสังคมอยางไรบาง 
      1.6  ขอบเขตของการวิจัย  
      เปนการกําหนดกรอบของปญหาการวิจัยใหชัดเจน  โดยระบุขอบเขตความ
ครอบคลุมถึงเร่ืองใด  ที่ไหน  และเวลาใดบาง  เปนตน 
      1.7  ขอตกลงเบื้องตน (ถามี) 
     ในบางกรณผีูวิจัยอาจมีเหตุผลที่จะเสนอขอตกลงเบื้องตนประกอบในตอนนี ้ 
เปรียบเหมือนกติกาทีต่องยอมรับในเบื้องตนของการดาํเนินการวิจัย 

     1.8  นิยามศัพทเฉพาะ  
     หมายถึงการกําหนดความหมายคําบางคาํที่ใชเพ่ือการวิจัยครั้งนั้น  โดยเฉพาะตัว
แปรตางๆ  ที่ศึกษา  ตองใหนิยามเชิงปฏิบัติการ   

2.  วิธีดําเนินการวิจัย   
     เปนสวนที่ระบุวิธีดาํเนนิการวิจัยตามแบบแผนและวิธีการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในแตละ

สาขาอยางละเอียดชัดเจน  โดยครอบคลมุหัวขอตาง ๆ  ดังนี้ 
     2.1  ประชากร  กลุมตัวอยาง  วิธีการสุมตัวอยาง 
     2.2  แบบแผนการวิจยั 
     2.3  เครื่องมือในการวจิัย 

 2.4  การเกบ็รวบรวมขอมูล 
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 2.5  การวิเคราะหขอมูล  วิธีการทางสถติิตางๆ ที่ใช 
3.  ผลการวิจัย   
     สวนนี้เปนการเสนอผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล  การแปลความผลทีไ่ดจากการ 

วิเคราะห  การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามลาํดบัของวัตถุประสงค  และ / หรือสมมติฐาน (ถามี 
โดยแสดงผลการทดสอบสมมติฐานดวย) 

4.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  ประกอบดวยเนื้อหาสวนตาง ๆ  ดังนี ้
           4.1   สรุปผลการวิจัย   

            สรุปจากสวนเนื้อหาในสารนิพนธทั้งหมด โดยครอบคลมุวัตถปุระสงค  สมมติฐาน 
(ถามี)  วิธีดาํเนินการวิจัยและผลการวิจัยโดยสรุป 

    4.2  อภิปรายผล                                                                                 
 กลาวถึงผลการวิจัย วิเคราะหความสอดคลองหรือขัดแยงกับทฤษฎแีละผลการวิจยัที่ 

ผูอ่ืนไดศึกษาไว  นําแนวคดิทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนนุ 
    4.3  ขอเสนอแนะ  

                   กลาวถึงการนําผลการวจิัยไปใชในลักษณะตาง ๆ  และเสนอแนะแนวทางการวจิัย   
ที่ควรทําตอไป  

 
ในสวนของเนือ้เรื่องน้ี หลักสูตรสามารถพิจารณากําหนดหัวขอกํากับบทหรือหัวขอยอยตางๆ ได 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของประเภทของการวิจัยและศาสตรในแตละสาขาวชิา 
 
 
2.  สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร 
  

เนื้อเร่ืองของสารนิพนธอาจแบงออกเปนกี่บทก็ได  และรายละเอียดในแตละบทพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของลักษณะเนื้อหาและแบบแผนของวิธีการวิจัยของแตละสาขาวิชา  ซึ่งประกอบดวย
สวนสําคัญตางๆ  ดังนี ้

 
 1.  บทนํา ประกอบดวย 

1.1  บทนําตนเร่ือง                                                                                     
                    กลาวถึงภูมิหลังความเปนมาเพื่อนาํไปสูปญหาในการวิจัย มีความสําคัญอยางไร 

1.2  การตรวจเอกสาร    
                    คือการสรุปความเปนมา  ความสําคญั  ขอมูล  วิธีการวิจัย  ผลการวิจัยที่เก่ียวของ
กับวิทยานิพนธเร่ืองนั้น 

1.3  วัตถุประสงค   
                    ระบุวตัถุประสงคของการวิจัยอยางชัดเจน  อาจแยกเปนขอๆ  เรียงตามลาํดบั 
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ความสําคัญ 
 

2.  วิธีการวิจัย ประกอบดวย 
2.1  วิธีดําเนินการ    

                    อธิบายวธิีการวิจัย  การทดลองอยางชัดเจนเปนขั้นตอนตามลาํดบั ระบุวิธีการ
วิเคราะหขอมูล  สถิติ /โปรแกรมทางสถิติที่ใช   

2.2  วัสดุและอุปกรณ  
  หมายถึงวัสดุและอุปกรณ เครื่องมือในหองปฏิบัติการตางๆ อาจมรูีปแสดงอุปกรณ 

หรือเคร่ืองมือตางๆ   
 

3.   ผล   
     เสนอผลการวิจัยโดยละเอียด  การเสนอผลพิจารณาตามความเหมาะสมในรปูแบบ

บรรยายหรือแบบตาราง  รูปภาพ  แผนผัง  แผนที่และแผนภาพตาง ๆ  โดยมีคาํอธิบายประกอบ 
 
4.   บทวิจารณ    

       เปนการอธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยใหเขาใจชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยใหเหตุผลแกผล
การทดลอง  นําแนวคิด  ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน  วิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
อ่ืนในเรื่องเดยีวกัน  เพ่ือดูความแตกตางและความเหมอืนเพื่อหาขอมูลมาสนับสนนุเปนการเพิ่ม
คุณคาในการนําไปใชประโยชน  
 

5.   บทสรุปและขอเสนอแนะ    
       เปนการสรุปผลงานสําคญัที่คนพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้ พรอมให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชนในการประยุกตผลการวิจยั  รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้ง
ตอไป 
 

 
ในสวนของเนือ้เรื่องน้ี  หลักสูตรสามารถพิจารณากําหนดหัวขอกํากับบทหรือหัวขอยอยตางๆ ได 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของประเภทของการวิจัยและศาสตรในแตละสาขาวชิา 
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บรรณานุกรม หรือเอกสารอางอิง  

สวนอางอิงทายเลม  เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียน
สารนิพนธ  อาจรวบรวมเปนรายการบรรณานุกรมหรือรายการเอกสารอางอิงข้ึนกับการพิจารณา ซึ่งมี
ขอแตกตางกันคือ 

รายการบรรณานุกรม  จํานวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนนี้อาจมีมากกวาจาํนวนที่ถูก 
อางอิงไวในสวนเนื้อเร่ือง  หากผูเขียนพิจารณาวา  เอกสารเหลานั้นมคีวามเกี่ยวของกับงานวิจัยและ 
เปนประโยชน 
 รายการเอกสารอางอิง  รวบรวมเฉพาะรายการที่ถูกอางอิงในสวนเนื้อเร่ืองเทานั้น  ดังนั้น
จํานวนรายการอางอิงในสวนทายตองมีจาํนวนเทากันกบัจํานวนรายการที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเร่ือง 

ภาคผนวก   

ภาคผนวก  เปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิม่เติม  เชน  ตารางบันทึกขอมูล รูปภาพ เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย  เชน  แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  เปนตน 

การจะมีภาคผนวกหรือไม  ข้ึนกับความเหมาะสม  หากมีใหเร่ิมภาคผนวกในหนาถัดจาก
เอกสารอางอิงหรือบรรณานกุรม  โดยมีขอความวา  ภาคผนวก  อยูตรงกลางหนากระดาษสวนกลาง
รายละเอียดในภาคผนวกใหแสดงในหนาถัดไป  อาจแบงออกเปนภาคผนวกยอย  ใหใชเปน  
ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค … เปนตน 
 
ประวัติผูเขียน 

เปนสวนที่กลาวถึงประวัติยอๆ  ของผูเขียนสารนิพนธตามหัวขอที่กําหนดไวเรียงตามลําดับ 
ดังนี ้
 1. ช่ือ  ช่ือสกุล  พรอมคํานาํหนาช่ือ  ไดแก นาย  นาง  นางสาว หรือถามียศ ฐานันดรศักดิ ์ 
ราชทินนาม และสมณศักดิ ์ตองระบไุวดวย 

 2. รหัสประจําตัวนักศึกษา 
3. วุฒิการศึกษา  สถานศึกษา  ปที่สําเร็จการศึกษา  ตัง้แตระดบัปรญิญาตรี โดยเรียงลําดับ 

จากวุฒติ่ําไปสูง 
4. ตําแหนงและสถานที่ทาํงาน (ถามี) 
5. การตีพิมพเผยแพรผลงาน (ถามี) 

 

 



 

 

8

การพิมพสารนิพนธ 

 รูปแบบการพมิพสารนิพนธ  บัณฑิตวิทยาลัยมีขอกําหนด  ดังนี ้

1.  ตัวพิมพ 

 ตัวอักษรที่ใชพิมพในเลมสารนิพนธตองเปนสีดาํคมชัด  และตองใชตัวพิมพแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเลม  โดยใชตัวพิมพขนาดตางกันในลักษณะดงันี้ 
 หัวขอสําคัญ   ใชขนาดตัวอกัษร  18  พอยตตัวหนา 
 หัวขอยอย     ใชขนาดตัวอกัษร  16  พอยตตัวหนา 
 ตัวพื้นของการพิมพตลอดทั้งเลม  ใชขนาดตัวอักษร  16  พอยตตัวธรรมดา 
 ชนิดของตัวอกัษร แนะนําใหใช Font EucrosiaUPC หรือ EucrosiaDSE หรือ AngsanaNew 
   (หรืออาจใชตามที่คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจาํคณะกําหนด) 

2.  กระดาษพิมพ 

 เปนกระดาษสขีาวไมมีบรรทัด  ขนาดมาตรฐาน A4 หนา 70-80 แกรม พิมพเพียงหนาเดียว 

3.  การเวนที่วาง 
3.1  การเวนที่วางริมขอบกระดาษ  กําหนดใหเวนขอบกระดาษไวทั้ง 4 ดาน  ดังนี้ 

3.1.1  หนาปกติและหนาทีข้ึ่นบทใหมทุกบท ใหเวนขอบกระดาษดานบนประมาณ   
1.5  นิ้ว 

      3.1.2  ทุกหนา  ยกเวนปกนอกและปกใน ใหเวนขอบกระดาษซายมือประมาณ 1.5 นิ้ว   
ขอบกระดาษขวามือและขอบกระดาษดานลาง เวนหางขอบกระดาษประมาณ 1 นิว้ 

3.2  การกําหนดระยะหางระหวางบรรทัด 
3.2.1  ระยะหางระหวางบรรทัดปกติใหเวน 1 บรรทัด 
3.2.2  ระยะหางระหวางหัวขอสําคัญและหัวขอยอยใหเวน  2  บรรทัด 
3.2.3  ระยะหางระหวางหัวขอสําคัญกับเนื้อความ ใหเวน 2 บรรทัด 

4.  การยอหนา 

 ใหเวนระยะตวัอักษร 1 นิ้ว จากแนวขอบขอความซายมอื 

5.  การลําดับหนาและการพิมพเลขหนา 
5.1  สวนนํา   

ในการลาํดบัหนาสวนนําเร่ือง คือ  ตั้งแตหนาปกใน (Title Page) ไปจนถึงหนาสุดทาย 
กอนถึงสวนเนือ้เร่ือง ใหใชตวัเลขอารบิคในเครื่องหมายวงเล็บกลม เชน (1), (2), (3), …  
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5.2  สวนเนื้อเร่ือง   
 การลําดับหนาสวนเนื้อเร่ืองเปนตนไป ใหใชตัวเลขอารบิค 1, 2, 3, …….ตามลาํดบั โดย 

พิมพไวที่มุมบนขวาตรงกับแนวขอบขอความขวามือ  ยกเวน  ตัวเลขลําดบัหนาแรกของแตละบท ให
พิมพไวมุมลางขวาหางจากขอบกระดาษดานลางตรงกับแนวขอบขอความขวามือซึ่งหางจากขอบ 
กระดาษดานขวา 1 นิ้ว 

6.  การพิมพบท   

บทตองข้ึนหนาใหมเสมอและมเีลขประจําบท ใชบทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3,…   
(หางจากขอบกระดาษดานบน 1.5 นิ้ว) สวนชื่อบทใหพิมพกลางหนากระดาษในบรรทัดถัดลงมา 

7.  การพิมพและการทําสาํเนาสารนิพนธ 
7.1  การพิมพและการทําสําเนาสารนิพนธ  ใหใชกระดาษหนาเดียว 
7.2  ทําสําเนาสารนิพนธ  เพ่ือเสนอตอบณัฑิตวิทยาลัยใหใชวิธีถายสําเนาหรือวิธีอ่ืนที่มี 

คุณภาพใกลเคียง 
 7.3 กระดาษที่ใชถายสําเนาตองมีมาตรฐานเชนเดียวกบักระดาษพิมพ 
 

การอางอิงในสารนิพนธ 

 การอางอิงในสารนิพนธ  เปนการบอกแหลงที่มาของขอความ  แนวคิด  หรือขอมูลตาง ๆ  
เพ่ือเปนการใหเกียรติแกบคุคลหรือสถาบัน  องคกรผูเปนเจาของขอความ 
 การเขียนเอกสารอางอิง  มีรูปแบบแตกตางกันไปตามประเภทของเอกสาร เชน หนังสือทั่วไป 
หนังสือแปล  บทความจากหนังสือ  บทความจากวารสาร  วิทยานิพนธ  รายงานการสัมมนา  ส่ิงพิมพ
รัฐบาล สิทธิบตัร ส่ือโสตทัศน และแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (แบบออนไลน (Online) และแบบซีด-ี
รอม (CD-ROM)) เปนตน 
 การอางอิงเอกสาร  มีการอางอิง  2  สวน คือ  การอางอิงในสวนเนื้อเร่ือง  และการอางอิง
สวนทายเรื่องหรือทายเลม 
 

การอางอิงในสวนเน้ือเรื่อง   
คือ  การบอกแหลงที่มาของขอมูลในการอางอิงปนไปในสวนเนื้อเร่ือง ทําใหทราบวาขอความ 

สวนนั้นมาจากแหลงใด  ผูเขียนสามารถเลือกใชวธิีการอางอิงในสวนเนื้อเร่ืองแบบใดแบบหนึ่ง โดย
จะตองเปนแนวเดียวกันตลอดในเลมวิทยานิพนธ 
 

การอางอิงในสวนทายเลม 
 การอางอิงในสวนนี ้เปนการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิง อาจรวบรวม
เปนรายการบรรณานุกรม หรือรายการเอกสารอางอิง  
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 การอางอิงในการเขียนสารนิพนธ  ที่นิยมใชกันโดยทั่วไปม ี3 รูปแบบ คือ 
1.  รูปแบบ  นาม – ป 
2.  รูปแบบ  ตัวเลข 
3.  รูปแบบ  เชิงอรรถ 
ในแตละรูปแบบดังกลาว มีแบบหรือระบบการเขียนแตกตางกัน ซึ่งในแตละกลุมสาขาวิชาจะ

นิยมใชรูปแบบที่แตกตางกันไป เชน   
     -  APA Style (American Psychological Association) 
     -  MLA Style (Modern Language Association) 
     -  Chicago Style 
 
 

หลักสูตรสามารถพิจารณาเลือกใชแบบใดแบบหนึ่ง  ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละสาขาวชิา  
แตตองเปนแบบเดียวกันตลอดในเลมสารนิพนธ 
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ภาคผนวก 
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(ตัวอยางปกนอกสารนิพนธ) 
           
                         

        
 
 

              
           ช่ือสารนิพนธ (ภาษาไทย) 

                                                        ช่ือสารนิพนธ (ภาษาอังกฤษ) 
               
 
 
 
 
 

              ช่ือนักศึกษา  (ช่ือ-สกุล ภาษาไทย) 
                 ช่ือนักศึกษา  (ช่ือ-สกุล ภาษาองักฤษ)               

 
 
 
 
 

 
 

          สารนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา………มหาบัณฑิต   
             สาขาวิชา………………………………………… 

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                               A Minor Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
                                for the Degree of Master of ............... in .......................................... 

            Prince of Songkla University 
         2549 

              

 
 

8.5 นิ้ว 

  11.5 นิ้ว 

                                                        ชื่อสารนิพนธ  (ภาษาไทย)                                                                                                               ชื่อ   สกุล      2549       
        
 

ระยะหางเทากัน 

ระยะหางเทากัน 

1 นิ้ว 

1.5 นิ้ว 
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ปกรอง (ไมพิมพขอความใดๆ) 
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(ตัวอยางหนาอนุมัติสารนิพนธ) 
 

ช่ือสารนิพนธ   

ผูเขียน   นาย/นาง/นางสาว 

สาขาวิชา   
 
 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ     คณะกรรมการสอบ 
 
…………………………………......…………  …...……………………….. ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. ………………..………)    (รองศาสตราจารย ดร. ….……………….…..) 
 
                                                          ……………………………………... กรรมการ 
                                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร..…..…..…….………) 
  
                                                                                  ...………………………………….. .กรรมการ 
                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.....….........................) 
                                                                                              
                                                                                  ...………………………………….. .กรรมการ 
                                                                                 (อาจารย ดร.....…............................................) 
 
 
 
 
 
                                                                                      ...…………………………………. 
                                                                           (รองศาสตราจารย ดร.....…...........................) 
                                           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร.........................…… 
                                                                                   สาขาวิชา........................................ 
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(ตัวอยางบทคัดยอสารนิพนธ) 
 

ช่ือสารนิพนธ   
ผูเขียน   นาย/นาง/นางสาว 
สาขาวิชา  
ปการศึกษา   
 

บทคัดยอ 
 
    …………………………………………………………………………………………………….... 
………………….………………………………………………………..………………………………………………  
…………………………………………………………………….……..………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………….……………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………….……………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………….……………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………….……………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………….…………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………….…………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………….…………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………….…………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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