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สำรบัญ 
  เรื่อง        หน้ำ 

บทที่ ๑ กำรเขียนโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์   ๑ 
๑.๑ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)      ๑ 
๑.๒ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    ๑ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๒ 
๑.๔  ปัญหาการวิจัย / ค าถามวิจัย       ๒ 
๑.๕ ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี)       ๒ 
๑.๖ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)         ๔ 
๑.๗ นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี / เชิงปฏิบัติการ      ๔ 
๑.๘ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     ๕ 
๑.๙  วธิีด าเนินการวิจัย       ๖ 
๑.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย      ๘ 
๑.๑๑ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      ๙ 
๑.๑๒ สารบัญ (ชั่วคราว)       ๙ 
๑.๑๓ บรรณานุกรม       ๙ 
๑.๑๔ ประวัติผู้วิจัย       ๙ 
๑.๑๕ เชิงอรรถ        ๑๐ 
ตัวอย่างโครงร่างและโครงสร้าง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์   ๑๐ 

รูปแบบปกนอก โครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก ๑๑ 
รูปแบบปกนอก โครงร่างสารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก  ๑๒ 
รูปแบบเนื้อหาโครงร่างฯ      ๑๓ 
แนวทางการเขียนโครงร่าง     ๑๕ 

     รูปแบบสารบัญ (ชั่วคราว)      ๑๘ 
รูปแบบบรรณานุกรม (ชั่วคราว)     ๑๙ 
รูปแบบการเขียนประวัติผู้วิจัย     ๒๐ 

บทที่ ๒ กำรเขียนวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์     ๒๑ 
ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์      ๒๑ 
ส่วนที่ ๑: ส่วนน ำ       ๒๒ 

๑.๑ ปกนอก         ๒๒ 
๑.๒ ปกใน        ๒๒ 
๑.๓ หน้าอนุมัต ิ       ๒๒  
๑.๔ บทคัดย่อ       ๒๒  
๑.๕ กิตติกรรมประกาศ      ๒๒ 



๑.๖ สารบัญ       ๒๒ 
๑.๗ สารบัญตาราง (ถ้ามี)      ๒๓ 
๑.๘ สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี)    ๒๓ 
๑.๙ ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ     ๒๓ 

๑.๙.๑ ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย    ๒๓ 
ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก    ๒๓ 
ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา     ๒๘ 
ค. ค าย่อชื่อคัมภีร์ฎีกา     ๓๖ 

๑.๙.๒ ค าอธิบายค าย่อภาษาอังกฤษ    ๓๘ 
รูปแบบส่วนน าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  ๔๐ 

ปกนอกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก   ๔๐ 
ปกนอก สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก     ๔๑ 
ปกในที่ ๑ ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  ๔๒ 
ปกในที่ ๑ ภาษาไทย สารนิพนธ์      ๔๓ 
ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท     ๔๔ 
ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก    ๔๕ 
ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  ๔๖ 
รูปแบบ หน้าอนุมัติ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก ๔๗ 
รูปแบบหน้าอนุมัติ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก   ๔๘ 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย ระดับปริญญาโท   ๔๙ 
รูปแบบหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท   ๕๐ 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย ระดับปริญญาเอก   ๕๑ 
รูปแบบหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก  ๕๒ 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย สารนิพนธ์    ๕๓ 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารนิพนธ์   ๕๔ 
รูปแบบ หน้ากิตติกรรมประกาศ     ๕๕ 
รูปแบบ สารบัญ [ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เชิงคุณภาพ/เอกสาร]  ๕๖ 
รูปแบบ สารบัญ [ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เชิงคุณภาพ/ภาคสนาม] ๕๘ 
รูปแบบ สารบัญ [ของวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เชิงปริมาณ]   ๖๐ 
รูปแบบ หน้าค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    ๖๒ 
ตัวอย่าง สันปก       ๖๓ 

ส่วนที่ ๒: ส่วนเนื้อเรื่อง       ๖๔ 
๒.๑ บทน า (Introduction)       ๖๔ 
๒.๒ ตัวเรื่อง (Chapters)        ๖๔ 
๒.๓ ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ (Conclusion or Suggestion)    ๖๔ 



ส่วนที่ ๓: ส่วนท้ำย       ๖๕  
๓.๑ ส่วนอ้างอิง / บรรณานุกรม (Bibliography)   ๖๕ 
๓.๒ ภาคผนวก (Appendix)      ๖๕ 
๓.๓ ประวัติผู้วิจัย (Biography)     ๖๕ 

บทที่ ๓ กำรจัดพิมพ์วิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์    ๖๖ 
๓.๑ กระดาษส าหรับใช้พิมพ์      ๖๖ 
๓.๒ ตัวพิมพ์        ๖๖ 
๓.๓ การวางรูปหน้ากระดาษและการขึ้นบรรทัดใหม่    ๖๗ 

ตัวอย่างการวางรูปหน้ากระดาษส าหรับกระดาษ ขนาด เอ ๔   ๖๘ 
๓.๔ ระยะการพิมพ์       ๖๙ 
๓.๕ การย่อหน้า        ๖๙ 
๓.๖ การข้ึนหน้าใหม่       ๖๙ 

ตัวอย่างการพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมายาวเกิน  ๓  บรรทัดและเชิงอรรถ ๖๙ 
๓.๗ การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า     ๗๐ 

๓.๗.๑  ในส่วนน าทั้งหมด      ๗๐ 
๓.๗.๒ ในส่วนเนื้อความเป็นต้นไป     ๗๐ 

๓.๘ การพิมพ์บทหรือภาคและหัวข้อในบท     ๗๐ 
๓.๘.๑ บท (Chapter)       ๗๐ 
๓.๘.๒ ภาคหรือตอน (Parts)      ๗๑ 
๓.๘.๓ หัวข้อใหญ่ หรือหัวข้อส าคัญ (Main Title)   ๗๑ 
๓.๘.๔ หัวข้อย่อย (Subordinate Title)    ๗๑ 

รูปแบบการล าดับหัวข้อย่อย แบบ ก แบบ ข    ๗๒ 
ตัวอย่างการล าดับหัวข้อใหญ่-หัวข้อย่อย    ๗๔ 

๓.๙ ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  และรูปประกอบต่างๆ    ๗๕ 
ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางที่มีความยาวเกินหนึ่งหน้า   ๗๖ 
ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกับเนื้อเรื่อง  ๗๗ 

๓.๑๐ การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน   ๗๙ 
วิธีการใส่เครื่องหมายวรรคตอน     ๗๙ 

บทที่  ๔ กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงหรือบรรณำนุกรม  ๘๐ 
๔.๑ เชิงอรรถ (Footnote)      ๘๐ 

๔.๑.๑ การพิมพ์เชิงอรรถ      ๘๐ 
ตัวอย่างการพิมพ์เชิงอรรถ      ๘๐ 

๔.๑.๒ การเรียงล าดับเลขของเชิงอรรถ     ๘๑ 
รูปแบบการลงเชิงอรรถในแต่ละประเภท    ๘๑  
๑) คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด   ๘๑ 



๒) หนังสือทั่วไป (General Books)    ๘๒ 
๓) หนังสือแปล (Translated Books)     ๘๓ 
๔) บทความจากหนังสือรวมบทความ  
    (Articles from the Books Edited)     ๘๔ 
๕) บทความในวารสาร (Articles in the Journals)    ๘๔ 
๖) บทความในหนังสือพิมพ์ (Columns in the Newspaper)  ๘๕ 
๗) บทความในสารานุกรม (Articles in the Encyclopedia)  ๘๕ 
๘) บทวิจารณ์หนังสือ (The Critic of Books)    ๘๕ 
๙) วิทยานิพนธ์  (Thesis)       ๘๖ 
๑๐) รายงานวิจัย       ๘๖ 
๑๑) เอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (Other Unprinted Documents)  ๘๖ 
๑๒) สัมภาษณ์ (Interviews)     ๘๗ 

๔.๑.๔ การลงเชิงอรรถ เมื่ออ้างถึงเอกสารซ้ า     ๘๗  
ตัวอย่างเชิงอรรถภาษาไทย     ๘๘ 
ตัวอย่างเชิงอรรถภาษาอังกฤษ     ๘๘ 
ตัวอย่างการพิมพ์อัญประกาศสั้นๆ และเชิงอรรถ   ๘๘ 

๔.๑.๕ เชิงอรรถประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์    ๘๙ 
๑) แผ่นดิสเก็ต และซีดี-รอมที่เป็นผลงานเดี่ยว   ๘๙ 
๒) สาระสังเขปบนซีดี-รอม     ๘๙ 
๓) บทความ / สาระสังเขปออนไลน์    ๘๙ 
๔) บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์    ๘๙ 
๕) บทความในหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์    ๙๐ 
๖) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     ๙๐ 

๔.๒ รูปแบบกำรท ำบรรณำนุกรม      ๙๐ 
๑) หนังสือทั่วไปและคัมภีร์พระไตรปิฎก    ๙๒ 
๒) บทความในวารสาร      ๙๒ 
๓) บทความในหนังสือพิมพ์      ๙๒ 
๔) บทความในสารานุกรม      ๙๓ 
๕) หนังสือแปล        ๙๓ 
๖) บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ    ๙๓ 
๗) บทวิจารณ์หนังสือ      ๙๔ 
๘) วิทยานิพนธ์        ๙๔ 
๙) เอกสารอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์      ๙๔ 
๑๐) บทสัมภาษณ์      ๙๔ 
๑๑) จุลสาร  เอกสารอัดส าเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ่ืนๆ ๙๕ 



๑๒) ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรม    ๙๖ 
๔.๓ กำรท ำภำคผนวก       ๙๙ 

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ๑๐๐ 
ขั้นตอนการเสนอขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์     ๑๐๐ 
ขั้นตอนการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์     ๑๐๑ 
ขั้นตอนการสอบและส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ ์   ๑๐๑ 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ๑๐๒ 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ๑๐๓ 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   ๑๐๔ 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสอบและส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ๑๐๕ 
บันไดสู่ความเป็นดุษฎีบัณฑิต       ๑๐๖ 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
โครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เป็นแผนการท างานที่นิสิตเขียนขึ้น เพ่ือให้เห็นทิศทาง

หรือแนวทางการท างานทางวิชาการของตน ส่วนใหญ่เนื้อหาของโครงการจะให้เหตุผลว่า ท าไมถึงท า
วิจัยเรื่องนั้น มีประเด็นปัญหาหรือค าถามอะไรที่ต้องการหาค าตอบ ต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร จะใช้
วิธีการศึกษาอย่างไร และเม่ือท าส าเร็จแล้ว คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อวงวิชาการและต่อสังคมอย่างไร 
เป็นต้น  

ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นั้น ให้เริ่มต้นจากการคิดหาประเด็น
ปัญหาหรือค าถามที่นิสิตสนใจ (Research Questions) แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ผู้ที่เราอยากให้เป็น
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ จากนั้น ให้เขียนยกร่างโครงร่างขึ้นมาให้ที่ปรึกษาอ่าน เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบของที่ปรึกษาแล้ว ให้น าโครงร่างไปยื่นค าร้องต่อสถาบันที่ศึกษา เพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป เมื่อถึงเวลาสอบโครงการวิทยานิพนธ์ คณะ กรรมการสอบจะให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า เหตุผลของเรามีน้ าหนักเพียงพอหรือไม่ ปัญหาการวิจัยลึกซ้ึงและ
น่าสนใจหรือไม่ พอที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้หรือไม่ เป็นต้น 

ส าหรับการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหลักการเขียนโดยสังเขปดังนี้ 

๑.๑ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
การตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ควรเขียนเป็นค านามวลี เช่น “วิธีการประกาศ

พระศาสนาของพระพุทธเจ้า” ไม่ควรเขียนเป็นประโยคสมบูรณ์ที่มีครบทั้งประธาน กริยา และกรรม 
เช่น “พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา” ควรใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน ไม่วกวนคลุมเครือ ที่ส าคัญ
คือ ชื่อเรื่องต้องสะท้อนหรือเล็งถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการหาค าตอบด้วย 

 

  

 

 

 

๑.๒ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เป็นการให้เหตุผลประกอบว่า ท าไม

เรื่องของเราจึงสมควรศึกษาวิจัย ปัญหาที่ต้องการหาค าตอบนั้นส าคัญอย่างไร มีภูมิหลังหรือความ

เกณฑ์มาตรฐานการต้ังชื่อเร่ือง 
๑. ใช้ค ากะทัดรดั ชัดเจน ไม่คลมุเครือ 
๒. เขียนเป็นข้อความค านามวล ี
๓. ช่ือเรื่องสะท้อนหรือช้ีถึงประเดน็ปัญหาการวิจยั 
๔. ตั้งช่ือเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



๒ 
 

เป็นมาอย่างไร ในอดีตที่ผ่านมา มีแนวคิดหรือทฤษฎีที่พยายามตอบปัญหานั้นหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีผู้
ศึกษาไว้บ้างแล้ว ต้องชี้แจงต่อไปว่า มีประเด็นปัญหาใดบ้างที่ยังค้างคาอยู่หรือตอบแล้ว แต่ยังไม่
สมบูรณ์ อุปมาเหมือนเราเสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ให้เอาอย่างนั้น อย่างนี้ ที่ประชุมจะเห็นด้วย
กับข้อเสนอเราหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราใช้สนับสนุนข้อเสนอนั้นเป็นส าคัญ ทั้งหมดนี้ เพ่ือแสดง
เหตุผลให้เห็นว่า เรื่องท่ีน ามาศึกษานี้ส าคัญและจ าเป็นหรือจูงใจมากจนถึงขนาดท าให้ผู้ศึกษาสนใจ
และตัดสินใจเลือกศึกษาเรื่องนี้ 

 

 

 

 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ การวางเป้าหมายการท างานไว้ล่วงหน้าว่า งาน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายใด เหมือนการไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า 
ถ้าเรามีเป้าหมายล่วงหน้าว่า จะไปซื้อของอะไร ที่ร้านไหน เราก็จะมุ่งไปหาร้านนั้นโดยตรง ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินหาไปเรื่อยๆ การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยมีประโยชน์มากในแง่ท่ีท าให้ผู้วิจัยรู้ล่วงหน้า
ว่า งานวิจัยของตนมุ่งไปสู่เป้าหมายใด เวลาลงมือเขียนจริงๆ ก็จะไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่
เป้าหมายของตนเอง การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น นิยมเขียนแยกเป็นข้อๆ โดยขึ้นต้นค าว่า “เพ่ือ
...” โดยแต่ละข้อต้องสัมพันธ์กันและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มุ่งไปสู่การตอบปัญหาการวิจัย
เหมือนกัน 

 

 

 

 

๑.๔  ปัญหาการวิจัย / ค าถามวิจัย   
การเขียนปัญหาที่ต้องการทราบหรือต้องการตอบ คือ การเขียนระบุลงไปให้ชัดเจนว่า 

งานวิจัยเรื่องนั้นต้องการตอบปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ปัญหาการวิจัยจะมีอยู่แล้วในความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา แต่ที่แยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหาก เพ่ือเน้นให้เห็นปัญหาเด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้น 

๑.๕ ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี)  

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑. ช้ีให้เห็นว่า ประเด็นปญัหาหรือข้อค าถามที่จะศึกษาหาค าตอบ 
๒. ช้ีให้เห็นว่า ประเด็นปญัหานั้นมีภูมิหลังหรือความเป็นมาอยา่งไร 
๓. ช้ีให้เห็นว่า ปัญหานั้นมีความส าคัญและสมควรศึกษาหาค าตอบอย่างไร 
๔. ช้ีให้เห็นว่า มีผูเ้สนอแนวคดิหรอืทฤษฎีส าหรับตอบปัญหานั้นอยา่งไร มีประเด็นใดบ้าง ท่ียังไม่ชัดเจนหรือยัง

ไม่ได้ตอบ 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย 
๑. ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่วกวน 
๒. ใช้ประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคค าถามและปฏเิสธ โดยขึ้นต้นดว้ยค าว่า “เพื่อ...” 
๓. แต่ละข้อต้องมุ่งไปทิศทางเดยีวกันคือ มุ่งตอบปัญหาการวจิัย 
๔. แต่ละข้อสะท้อนปญัหาและตอบปัญหาการวจิัยเดยีวกัน แต่ตอบคนละแง่มุม 



๓ 
 

การเขียนขอบเขตการวิจัย คือ การเขียนระบุว่างานวิจัยเรื่องนั้นๆ จะศึกษาภายในขอบเขต
กว้างแคบแค่ไหนเพียงไร จะเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือจากกลุ่มประชากรกว้างแคบแค่ไหน การระบุ
ขอบเขตการวิจัย มีประโยชน์ในแง่ที่ท าให้เราเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ 
ส่วนข้อมูลนอกนั้น ถือว่าไม่ได้อยู่ในขอบข่ายแห่งการศึกษาของเรา เช่น เราเขียนขอบเขตไว้ว่า จะ
ศึกษาเรื่องกรรมเฉพาะในพระไตรปิฎก เราก็เก็บข้อมูลเรื่องกรรมเท่าที่มีในพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
เท่านั้น ไม่ต้องไปเก็บจากคัมภีร์รุ่นหลัง เช่น คัมภีร์รุ่นอรรถกถา ฎีกา เป็นต้น อุปมาเหมือนเราขีด
วงกลมบนผืนทรายแล้วเก็บเมล็ดทรายเฉพาะภายในวงกลมที่เราขีดไว้เท่านั้น  

ขอบเขตการวิจัย จึงเป็นการก าหนดกรอบหรือระบุขอบเขตของการวิจัยว่า จะ
ท าการศึกษากว้างขวางเพียงใด ครอบคลุมถึงเรื่องอะไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยไม่ศึกษานอกขอบเขต แต่ให้
ศึกษาเฉพาะหน่วยที่วิจัยเท่านั้น ซึ่งอาจแบ่งขอบเขตที่ศึกษาได้ดังนี้ 

๕.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เขียนแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการศึกษาว่า 
ต้องการก าหนดแค่ไหน อย่างไร ซึ่งถือว่า เป็นข้อตกลงเบื้องต้นของวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นๆ  

๕.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

- งานวิจัยเชิงคุณภาพ ควรระบุตัวแปรที่ศึกษาไว้อย่างกว้างๆ และแสดงให้เห็นถึงความ
เกี่ยวข้องของตัวแปรแต่ละกลุ่ม 

- งานวิจัยเชิงปริมาณ ควรระบุตัวแปรที่ศึกษาให้ชัดเจน เช่น ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
และ/หรือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

- งานวิจัยแบบผสม ควรระบุทั้งตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณให้ชัดเจนทั้ง
สองส่วน 

- การก าหนดขอบเขตด้านตัวแปร ควรค านึงถึงการทบทวนเอกสารและงานวิจัยด้วยว่า 
ตัวแปรแต่ละตัว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีหรืองานวิจัยของใคร 

๕.๓ ขอบเขตด้านประชากร / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

- งานวิจัยเชิงปริมาณ ควรก าหนดขอบเขตด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่า 
ต้องการแจงแบบสอบถามหรือใช้เครื่องมือการวิจัยกับกลุ่มใด และจ านวนประชากรควรอ้างอิง
แหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย 

- งานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเฉพาะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ควรระบุผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ชัดเจนว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบ่งเป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่าใด มีต าแหน่งหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่
ศึกษาอย่างไร และแต่ละกลุ่มนั้น ผู้วัจัยจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม ฯลฯ 

๕.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ ก าหนดพื้นที่การวิจัยให้ชัดเจนว่า ศึกษาท่ีไหน หน่วยงานหรือ
องค์กรใด ตั้งอยู่สถานที่ใด 



๔ 
 

๕.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงกรอบเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน .... พ.ศ. 
๒๕... ถึง เดือน .... พ.ศ. ๒๕... รวมเปน็ระยะเวลา ..... เดือน 

 

 

 

 

 

 
๑.๖ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)    

การตั้งสมมติฐานการวิจัย นิยมใช้ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ 
ส่วนงานวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพไม่ค่อยนิยม การตั้งสมมติฐาน คือ การคาดเดาค าตอบไว้
ล่วงหน้าบนฐานข้อมูลหรือทฤษฎีที่มีอยู่ เช่น เมื่อคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น ต ารวจมักจะตั้งสมมติฐาน
ล่วงหน้าว่า เกิดจากการขัดแย้งผลประโยชน์บ้าง ชู้สาวบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือให้ง่ายหรือมีทิศทางในการท าคดี 
ค าตอบล่วงหน้าแบบสมมติฐาน ต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์การวิจัย และต้องสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น เราให้ค าตอบล่วงหน้าว่า “การดื่มนมจะท าให้
เรียนหนังสือเก่ง” ก็คือสมมติฐานที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (การดื่มนม) กับตัวแปร
ตาม (การเรียนหนังสือเก่ง) นั่นเอง 

 

 

 

 

๑.๗ นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี / เชิงปฏิบัติการ   
นิยามศัพท์ในที่นี้ หมายเฉพาะที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ กล่าวคือ การให้ความหมายของศัพท์

บางศัพท์ที่ผู้วิจัยใช้ในความหมายพิเศษหรือความหมายเฉพาะในงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ศัพท์ที่นิยาม อาจ
เป็นค าที่คนใช้กันทั่วไปหรือศัพท์ที่คนไม่คุ้นเคยก็ได้ แต่เมื่อผู้วิจัยต้องการใช้ค านั้นในความหมายที่ตน
ต้องการ ซึ่งต่างจากความหมายที่คนทั่วไปใช้กัน จึงต้องนิยามให้ชัดเจนว่า ค านั้นหรือศัพท์นั้น มี
ความหมายแค่ไหนเพียงไร ตัวอย่างงานวิจัยเรื่องหนึ่งชื่อว่า “ศึกษาความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เนื่องจากนิสิตมหาจุฬาฯ มีหลายระดับ หลายชั้นปี และ
หลายสาขาวิชา ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ไม่ต้องการศึกษานิสิตทั้งหมด ผู้วิจัยจึงนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการว่า 
“ค าว่า นิสิต ในที่นี้หมายถึง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๑ ผู้ก าลังศึกษา
อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเท่านั้น” ค านิยามนี้ ท าให้ค าว่า 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนขอบเขตการวิจัย 
๑. ระบุขอบเขตเอกสารหรือคัมภรีท์ี่จะไปเก็บข้อมลูมาตอบปัญหาการวิจัย โดยระบุให้ชัดเจนว่า จะใช้

เอกสารหรือคัมภีร์อะไรบ้าง (กรณงีานวิจัยเชิงคุณภาพ/ภาคเอกสาร)  
๒. ระบุขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาให้ชัดเจนว่า ประชากรคืออะไร มี

จ านวนเท่าใด กลุ่มตัวอย่างคืออะไร มีจ านวนเท่าใด (กรณีงานวิจัยเชงิคุณภาพ/ภาคสนาม) 
๓. ระบุขอบเขตตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยจ าแนกรายละเอียดของตัวแปรส าคัญ

ให้ชัดเจน (กรณีงานวิจัยเชิงปริมาณ) 
 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนสมมติฐานการวิจัย 
๑. เป็นค าตอบ ปัญหาการวิจัยล่วงหน้าท่ีผู้วิจัยคาดว่า จะเป็นอย่างนั้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๒. เป็นค าตอบล่วงหน้าที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
๓. เป็นสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนจากหลักฐานข้อมูลเบื้องต้น และจากแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
๔. ใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและเฉพาะเจาะจง 



๕ 
 

“นิสิต” มีความหมายเฉพาะเจาะจงลงไปว่า หมายถึง คนกลุ่มใด แต่ถ้าเป็นศัพท์ที่ผู้วิจัยใช้ใน
ความหมายเดียวกันกับท่ีคนทั่วไปใช้กัน ก็ไม่จ าเป็นต้องนิยามก็ได้ เรียกง่ายๆ ว่า การนิยามศัพท์ก็คือ 
การตีกรอบค าศัพท์ให้มีความหมายเท่าที่เราต้องการใช้ในงานวิจัยเท่านั้น 

 

 

 

 

 
 
๑.๘ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การย้อนกลับไปส ารวจดูเอกสาร
และงานวิจัยที่มีคนศึกษาไว้ในอดีต ซึ่งเป็นงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยของเราโดยตรงหรือบางส่วน 
การทบทวน ก็คือ การส ารวจดูว่า งานเรื่องนั้นๆ ผู้เขียนมุ่งศึกษาหาค าตอบในประเด็นปัญหาอะไร เมื่อ
ศึกษาแล้วได้พบค าตอบว่าอย่างไรบ้าง ค าตอบนั้นมีช่องว่าง (Academic Gap) หรือมีความไม่ชัดเจน
อะไร ที่จะเป็นช่องทางให้เราศึกษาเพ่ือความชัดเจนต่อไป การทบทวนเอกสารฯ มีประโยชน์ในแง่ที่ท า
ให้เราเห็นพัฒนาการขององค์ความรู้ในด้านนั้นๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ก้าวหน้าไปถึงไหน ท าให้ไม่
ต้องเสียเวลาเดินทางซ้ ารอยเรื่องที่ผู้อ่ืนเขาให้ค าตอบไว้ชัดเจนแล้ว และท าให้เราเห็นช่องทางที่จะ
ศึกษาหาค าตอบต่อไป อุปมาเหมือนคนในอดีตได้สร้างบันไดหลายขั้นไว้ให้แก่เรา ถ้าเราอยากสร้าง
บันไดให้สูงขึ้นไปอีก ก็ต้องย้อนกลับไปทบทวนดูว่า ในอดีตได้สร้างบันไดไว้กี่ขั้นแล้ว บันไดเหล่านั้น มี
วิธีการสร้างอย่างไร มีข้อบกพร่องหรือช่องทางที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ อย่างไร และมีโอกาสที่จะ
สร้างบันไดให้สูงขึ้นได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการทบทวนอดีตแล้วพบข้อบกพร่องหรือช่องทางที่จะ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นได้ ถือว่าเป็นโอกาสทองในการท างานวิจัย เพราะนี้คือเหตุผลที่เราสามารถ
น าไปอ้างกับคนอ่ืนๆ ได้ว่า งานวิจัยของเราเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ เป็นงานที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่
ได้ ไม่ใช่งานที่เดินซ้ ารอยหรือเป็นงานที่เอาสิ่งที่ผู้อื่นรู้แล้วมาพูดทวนซ้ าอีก      

 

 

 

 

 

  

 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนนิยามศพัท์เฉพาะ 
๑. ศัพท์ที่นิยามต้องใช้ในความหมายเฉพาะเจาะจงหรือความหมายพิเศษเท่าน้ัน 
๒. ศัพท์ที่จะนิยามควรเป็นค าหลกั (Keyword) ของงานวิจัยเท่านัน้ ซึ่งค าหลักมักปรากฏอยู่ในช่ือเรือ่ง

วิจัยหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนศัพท์ทั่วไปไม่ต้องนิยาม 
๓. ต้องนิยามให้ครอบคลมุเฉพาะความหมายทีผู่้วิจัยต้องการใช้ในงานวิจัยของตนเท่าน้ัน 
๔. ไมค่วรนิยามศัพท์ให้มีความหมายก ากวมหรือนิยามเกินกว่าความหมายที่ใช้จริงๆ เช่น นิยามค าวา่ 

“นิสิต” หมายถึง นิสิตปรญิญาตร ีโท และเอก ทั้งที่งานวิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะนิสติปรญิญาโทเท่านั้น  

เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑. ต้องมีเนื้อหาหรือมีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะด าเนินการศึกษา ซึ่งอาจเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือ

บางส่วน 
๒. ควรมีมาตรฐานทางวิชาการและเขียนโดยผู้ทรงคณุวุฒิทางวิชาการหรือผู้อยู่ในแวดวงวิชาการ ส่วนงานท่ีคน

ทั่วไปเขียนขึ้น ไมค่วรน ามาทบทวน 
๓. ควรชี้ให้เห็นพัฒนาการขององค์ความรู้ดา้นนั้นๆ ที่คนในอดีตสรา้งสรรคไ์ว้ ช้ีให้เห็นประเด็นท่ีผูเ้ขยีนต้องการ

ตอบ และค าตอบท่ีผู้เขียนน าเสนอไว้ 
๔. รูปแบบการเขียนทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  ควรเขียนโดยเอาประเด็นเป็นตัวตั้ง ไม่ควรเขียน

เรียงล าดับตามชื่อผู้เขียนและปีที่เขียน ควรเขียนร้อยเรียงอย่างเป็นระบบให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่ออ่านแล้วท า
ให้มองเห็นภาพรวมและพัฒนาการขององค์ความรู้ด้านนั้นๆ รวมทั้งควรชี้ให้เห็นช่องว่างทางวิชาการที่ยังไม่มี
ค าตอบชัดเจนหรือช้ีให้เห็นช่องทางที่เราจะเดินหน้าท าวิจัยต่อไป 

๕. ต้องสรุปด้วยว่า จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง ท าให้ได้แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วกับงานวิจัยท่ีก าลัง
ศึกษาอย่างไร และนิสติจะต่อยอดในการศึกษาเพื่อสรา้งสรรค์เป็นองค์ความรู้ใหมไ่ด้อยา่งไร 



๖ 
 

 

 

หมายเหตุ ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ทุกระดับ ทุกแบบการวิจัย ต้องน าเสนอการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เมื่อผ่านการอนุมัติหัวข้อ แล้วเริ่มลงมือท าการวิจัยจริง 
ให้ย้ายไปอยู่บทที่ ๒ ในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

๑.๙  วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) หรือบางครั้งเรียกว่า ระเบียบวิธีวิจัย เป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญมาก เพราะผลการวิจัยที่ออกมาจะน่าเชื่อถือหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีการด าเนินการ
วิจัย ที่เราใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนวิธีด าเนินการวิจัย คือ การ
แจงรายละเอียดว่า เมื่อถึงเวลาลงมือท าวิจัยจริงๆ เราจะมีวิธีการและขั้นตอนการเก็บหลักฐานข้อมูล
มาตอบปัญหาวิจัยอย่างไร จะใช้เครื่องมืออะไรเก็บข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกต การสนทนากลุ่ม) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะท าอย่างไรกับข้อมูลนั้น อุปมาเหมือนพ่อครัวชี้แจง
เหตุผลว่า ตนจะท าอาหารพิเศษชนิดหนึ่งขึ้นมา พร้อมกับบอกวิธีการท าอาหารว่า มีล าดับขั้นตอน
อย่างไร นับตั้งแต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งวัตถุดิบส าหรับท าอาหาร ขั้นตอนการปรุงจะเริ่มจากอะไรก่อน 
อะไรหลัง เป็นต้น การเขียนวิธีการด าเนินการวิจัยท าได้หลายแบบ ดังนี้  

ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ / ภาคเอกสาร (Documentary Research) หมายถึง งานวิจัย
ที่รวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยจากเอกสารเท่านั้น เช่น งานวิจัยทางปรัชญางานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ งานวิจัยด้านวรรณคดี งานวิจัยคัมภีร์ศาสนา (ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยสายมนุษยศาสตร์) 
เวลาเขียนวิธีด าเนินการวิจัยต้องแจงให้ละเอียดว่า จะมีวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่จะศึกษา
อย่างไร เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จะวิเคราะห์หรือตีความข้อมูลนั้นด้วยกรอบแนวคิดอะไร เช่น อาจบอก
ว่า จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางปรัชญา / ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ / ด้วยวิธีการแบบ
วรรณคดีวิจารณ์ / ด้วยวิธีแห่งศาสตร์แห่งการตีความ เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้งแจงให้เห็น
รายละเอียดของวิธีการนั้นๆ ด้วย 

ข. การวิจัยเชิงคุณภาพ / ภาคสนาม (Qualitative Research) หมายถึง งานวิจัยที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบคุณภาพ คือ เก็บข้อมูลด้วยวิธีที่ไม่ต้องชั่ง ตวง วัด ออกมาเป็นสถิติหรือ
ตัวเลขเหมือนงานวิจัยเชิงปริมาณ หากแต่เป็นการเก็บข้อมูลในรูปของข้อความจากการสัมภาษณ์  
ข้อความจากการสนทนา  ข้อความบันทึกหรือจากการสังเกต ดังนั้น ในเวลาเขียนวิธีด าเนินการวิจัย 
ต้องแจงให้เห็นรายละเอียดว่า จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร เช่น เก็บด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interviews) ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน โดยแต่ละแบบนั้น ต้องแจงให้
เห็นรายละเอียดด้วยว่า มีล าดับขั้นตอนการท างานอย่างไร เม่ือได้ข้อมูลมาแล้ว จะท าการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น    



๗ 
 

ค. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึง การวิจัยที่ใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบของการชั่ง ตวง วัด ออกมาเป็นสถิติหรือตัวเลข เช่น เวลาเราป่วยไม่สบายแล้วไป
พบหมอที่โรงพยาบาล ก่อนจะพบหมอ บุรุษพยาบาลจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยการชั่งน้ าหนัก 
วัดความดันโลหิต วัดความสูง ตรวจเลือด เป็นต้น จากนั้น จึงส่งข้อมูลต่อไปให้หมอ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการวินิจฉัยโรค ข้อมูลเหล่านั้น ล้วนอยู่ในรูปของตัวเลขทั้งสิ้น นี้คือการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบท่ีเรียกว่า “ข้อมูลเชิงปริมาณ” พอไปพบหมอ หมอจะสัมภาษณ์เราเกี่ยวกับอาการของโรค 
แล้วจดข้อความต่างๆ ลงไปในเอกสาร ข้อมูลที่หมอบันทึกไว้ในรูปของข้อความหรือตัวหนังสือ นี้
เรียกว่า “ข้อมูลเชิงคุณภาพ” เวลาเขียนวิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณต้องแจงให้เห็นรายละเอียดว่า 
จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลอย่างไร จะสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร เป็นต้น รูปแบบการเขียนวิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณที่ดี ควรมี
องค์ประกอบต่อไปนี้ 

      (๑) ประชากร ต้องระบุให้ชัดเจนว่า กลุ่มประชากรที่จะไปศึกษานั้น มีขอบเขต 
จ านวนเท่าไรและมีคุณลักษณะอย่างไร เป็นต้น 

       (๒) กลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่น ามาศึกษา ต้องระบุขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการและขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง อย่างละเอียด  

 
 
 
 

 
        (๓) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ต้องเขียนรายละเอียดว่า เครื่องมือที่ใช้มี

อะไรบ้าง พร้อมทั้งระบุลักษณะของเครื่องมือ หากสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง ต้องระบุขั้นตอน
และวิธีการสร้าง การทดลองใช้และการตรวจสอบคุณภาพไว้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 
 (๔) การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องระบุวิธีเก็บข้อมูลที่ก าหนดไว้ เช่น ส่งทางไปรษณีย์ 
เก็บด้วยตนเองหรือให้ผู้ช่วยเก็บข้อมูล กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันและได้ข้อมูลครบถ้วนหรือมากท่ีสุด นอกจากนี้ ต้องบอกเหตุผลที่เลือกใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพข้อมูลด้วย  

เกณฑ์มาตรฐานการเสนอประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑. ระบุขอบเขต จ านวน และคุณลักษณะของประชากรอย่างชัดเจน 
๒. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชา 
๓. ก าหนดวิธีเลือกกลุม่ตัวอย่างเหมาะสม เขียนอธิบายการเลือกกลุม่ตัวอย่างให้ผู้อ่านเห็นภาพใน

การปฏิบัตจิริงว่ามีวิธีด าเนินการในรายละเอียดอย่างไร 

เกณฑ์มาตรฐานการระบุเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
กรณีที่ ๑ น าเคร่ืองมือของผู้อื่นมาใช้ 

๑. ระบุแหล่งที่มา ปีท่ีสร้าง และคา่สถิติแสดงคุณภาพ 
๒. ช้ีให้เห็นเหตผุลและความสมเหตุสมผลที่จะใช้เครื่องมือนั้นเก็บข้อมูล  

กรณีที่ ๒ สร้างเคร่ืองมือใช้เอง 
๑. อธิบายการสร้างเครื่องมือตามหลักวิชา 
๒. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ประกอบการร่างเครื่องมือ เช่น เอกสาร หนังสือ คู่มือหรือ

ตัวเครื่องมือของคนอ่ืน 
๓. ระบรุายละเอียด วิธีการตรวจสอบเครื่องมือ 



๘ 
 

 

 

 
 (๕) การวิเคราะห์ข้อมูล ให้ระบุวิธีการวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยแยกบรรยายตามลักษณะข้อมูล และตัวแปรแต่ละตัวแปรว่า แต่ละตัวแปรเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว 
น ามาท าอย่างไร และวิเคราะห์ด้วยสถิติใด 

 

          

 
(๖) แผนปฏิบัติการวิจัย เป็นแผนเชิงปฏิบัติการ ที่นิสิตก าหนดขึ้นเป็นแนวในการ

ท าวิจัย โดยระบุกิจกรรมที่จะกระท าไว้ชัดเจน พร้อมระบุช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมนั้นจนสิ้นสุดไว้
ด้วย 

 

 

 
๑.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) นิยมใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น เราตั้งสมมติฐานว่า “การนั่งสมาธิจะ
ท าให้เรียนหนังสือเก่ง” เมื่อท ากรอบแนวคิดในการวิจัย จะต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้น คือ การนั่งสมาธิ กับ ตัวแปรตาม คือ การเรียนหนังสือเก่ง ส่วนงานวิจัยเชิงเอกสารและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนากลุ่ม จะไม่นิยมท ากรอบแนวคิดในการวิจัย 
อย่างไรก็ตาม จะท าหรือไม่ก็ได้ เพราะงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้มุ่งท่ีจะพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งสอง กรอบแนวคิดการวิจัย ท าได้หลายวิธี ได้แก่ การพรรณนา แบบจ าลอง แผนภาพ หรือแบบ
ผสมผสาน 

 

 

 

 

 

๑.๑๑ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เกณฑ์มาตรฐานการระบุการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๑. ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู อาจระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีการนั้นๆ  
๒. ระบุวิธีการตรวจสอบ ตดิตาม ควบคุมคุณภาพและอาจระบุเหตุผลที่เลือกใช้วิธีการนั้นๆ 
๓. ระบุช่วงเวลาเก็บข้อมลู 

เกณฑ์มาตรฐานการระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแยกบรรยายตามลักษณะข้อมลูและตัวแปรแตล่ะตัว 
๒. ระบสุถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้ชัดเจน 

เกณฑ์มาตรฐานการระบุแผนปฏบิัติการวิจัย 
๑. ระบุกจิกรรมที่จะด าเนินการ เรียงเป็นข้อๆ ชัดเจน พร้อมระบุชว่งเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 
๒. ให้เขียนในรูป Gantt charge 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๑. ตัวแปรแต่ละตัวที่เลือกศึกษา ต้องมีพื้นฐานเชิงทฤษฎีว่า มีความสัมพันธ์หรือเกีย่วข้องกับสิ่งท่ีต้องการศึกษา 
๒. มีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม 
๓. มีรูปแบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั 
๔. ระบรุายละเอียดของตัวแปร และ/หรือ แสดงความสมัพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนด้วยสัญลักษณห์รือ

แผนภาพ 



๙ 
 

การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การเขียนคาดการณ์ล่วงหน้าว่า หลังจากท างาน
วิจัยเรื่องนั้นส าเร็จแล้ว จะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ต้องให้
สัมพันธ์และมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับปัญหาหรือค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วย อุปมา
เหมือนเราเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ คือ วัตถุประสงค์ท่ีเราต้องการไปให้ถึง เมื่อไปถึงตรง
นั้นแล้ว เราก็คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่า จะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้หรือได้พบสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่ง
ประโยชน์หรือสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับนั้น ต้องสัมพันธ์กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย คือ ต้องมีอยู่จริงที่
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ส่วนใหญ่การเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยมขึ้นต้นด้วยค าว่า “ท าให้รู้...” 
“ท าให้ทราบ...” “ท าให้เข้าใจ...” เป็นต้น 

 

 

 

 

๑.๑๒ สารบัญ (ชั่วคราว) 
การเขียนสารบัญชั่วคราว เป็นการวางโครงสร้างเนื้อหาของงานวิจัยให้เห็นว่า ในแต่ละบท

มีประเด็นที่จะศึกษาอย่างไรบ้าง ชื่อบทคืออะไร มีหัวข้อย่อยอย่างไร ซึ่งการออกแบบบทแต่ละบทนั้น 
ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส าคัญ ควรให้เนื้อหาของแต่ละบทมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 
นั่นคือ มุ่งไปสู่การตอบปัญหาการวิจัย โดยอาจให้แต่ละบทท าหน้าที่ตอบปัญหาการวิจัยในบางแง่มุม
หรือตอบวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่ง และควรให้เนื้อหาของแต่ละบทมีความสัมพันธ์ส่งทอดกันไป
ตามล าดับเหมือนลูกโซ่ สารบัญชั่วคราวหรือโครงสร้างของงานวิจัยเอกสารนั้น ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
ตายตัว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานแต่ละเรื่อง ส่วนสารบัญชั่วคราวหรือโครงสร้างของงานวิจัย
ภาคสนาม ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ค่อนข้างจะมีรูปแบบแน่นอนตายตัว (ดูแผนภาพที่ว่าด้วย
สารบัญในหน้าถัดไป) 

๑.๑๓ บรรณานุกรม 
บรรณานุกรม คือ รายการเอกสารต่างๆ ที่น ามาใช้อ้างอิงหรือประกอบการศึกษาค้นคว้า

ในงานวิจัยแต่ละเรื่อง การเขียนบรรณานุกรมนั้น ให้เขียนไว้ในส่วนท้ายของงานวิจัย โดยเขียนไล่เลียง
ตามล าดับอักษร และแบ่งหมวดหมู่ตามประเภทของเอกสาร เช่น เอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เป็นต้น 
ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการท าบรรณานุกรม ให้ดูบทที่ว่าด้วยการท าเชิงอรรถ บรรณานุกรมและ
ภาคผนวก (บทที่ ๔) 

๑.๑๔ ประวัติผู้วิจัย 
ประวัติผู้วิจัย เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยมีภูมิหลังด้านการศึกษา มีประสบการณ์ มี

ผลงานทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะท าการศึกษาหรือไม่
อย่างไร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการสอบจะน าไปประกอบการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

เกณฑ์มาตรฐานการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เขียนคาดการณ์ล่วงหน้าถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หลังจากบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัยแลว้ 
๒. เขียนให้สมัพันธ์กับวัตถุประสงค์และมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค ์
๓. นิยมเขยีนขึ้นด้นด้วยค าว่า “ท าให้รู้...” “ท าให้ทราบ...” “ท าให้เข้าใจ...” เป็นต้น ท้ังนี้ แล้วแต่ความ

เหมาะสมของงานวิจัยแตล่ะเรื่อง 



๑๐ 
 

 

รวมทั้งเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน รูปแบบการเขียนประวัติผู้วิจัยให้ (ดู
แผนภาพที่ว่าด้วยประวัติผู้วิจัยในหน้าถัดไป) 

๑.๑๕ เชิงอรรถ 
เชิงอรรถ (Footnote) คือ การท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพ่ิมเติมที่อยู่ด้านล่าง

ของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากของงานวิจัย เพราะเป็น
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอของเรามีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ดังนั้น 
เวลาจะน าเอาเอกสารหลักฐานอะไรมาใส่ไว้ในเชิงอรรถ ควรประเมินเอกสารหลักฐานและผู้เขียนด้วยว่า 
มีน้ าหนักเพียงพอที่จะท าให้งานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหรือไม่ ส าหรับรูปแบบการท า
เชิงอรรถนั้น ให้ดูในบทที่ว่าด้วยท าเชิงอรรถ บรรณานุกรมและภาคผนวก (บทที่ ๔) 

ตัวอย่างโครงร่างและโครงสร้าง วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
รูปแบบปกนอกโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก 

ต่างกันที่ระดับปริญญา 
ส่วนโครงสร้างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นั้น ต่างกันที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ เชิง

ปริมาณ หรือ แบบผสม 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบปกนอก โครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก 

”(ตัวอย่าง) รูปแบบโครงการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง 

จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร : การศึกษาวิเคราะห์บนฐานแนวคิด 
เร่ืองจิตในพระพุทธศาสนายุคต้น 

THE CITTAMÂTRA OF YOGÂCÂRA BUDDHISM : AN ANALYTICAL  
STUDY BASE ON THE CONCEPT OF CITTA IN EARLY BUDDHISM 

 
 

โดย 
 
 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 
 

 
โครงร่างวิทยานิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 

เรื่อง (๑๖ พ้อยท์) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 

TITLES (๑๘ พ้อยท์) 
 

โดย (๑๖ พ้อยท์) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

/ 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร : การศึกษาวิเคราะห์บนฐานแนวคิดเรื่องจิต 

รูปแบบปกนอก โครงร่างสารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

(ตัวอย่าง) รูปแบบโครงการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงร่างสารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 

เรื่อง (๑๖ พ้อยท์) 
ชื่อสารนิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 

TITLES (๑๘ พ้อยท์) 
 

โดย (๑๖ พ้อยท์) 

ชื่อนิสิตผู้ท าสารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบเนื้อหาโครงร่างฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 
 

โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 
 (เว้น ๑ บรรทดัหรือก าหนดที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์) 

เรื่อง (๑๖ พ้อยท์) 
(เว้น ๑ บรรทัดหรือก าหนดที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์) 

ชื่อวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 
ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาอังกฤษ (๑๘ พ้อยท์) 

 (เว้น ๑ บรรทัดหรือก าหนดที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์)  

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (๑๘ พ้อยท์) 
เนื้อหา (๑๖ พ้อยท์) ..................................................................................……......  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (๑๘ พ้อยท์) 
๒.๑ (๑๖ พ้อยท์)...................................................……………………ฯลฯ 

๓. ปัญหาที่ต้องการทราบ (๑๘ พ้อยท์) 
๓.๑ (๑๖ พ้อยท์) ..................................………………………….........ฯลฯ 

๔. ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) (๑๘ พ้อยท์) 
 ........... (๑๖ พ้อยท์) .............................................................................................  

๕. สมมติฐานการวิจัย (ถา้มี) (๑๘ พ้อยท์) 



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 
 

๗. ทบทวนเอกสารและงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (๑๘ พ้อยท์) 
๗.๑  (๑๖ พ้อยท์)...................................………………………….........ฯลฯ 

๘. วิธีด าเนินการวิจัย (๑๘ พ้อยท์) 
(๑๖ พ้อยท์) ..............................……………….....................………….................. 

...................................................................................…………………………........................  

๙. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) (๑๘ พ้อยท์) 
.......... (๑๖ พ้อยท์) ......................................................................................ฯลฯ 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (๑๘ พ้อยท์) 
๑.๑๐.๑  (๑๖ พ้อยท์) ........................................................……………………ฯลฯ 

๑๑. สารบัญ (ชั่วคราว) (๑๘ พ้อยท์) 
........... (๑๖ พ้อยท์) ..................................................................................ฯลฯ 

๑๒. บรรณานุกรม (ชั่วคราว) (๑๘ พ้อยท์) 
........ (๑๖ พ้อยท์) ............................................................................... ........ฯลฯ. 

๑๓. ประวัติผู้วิจัย (๑๘ พ้อยท์) 
............. (๑๖ พ้อยท์) ................................................................................ฯลฯ 

 



๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเขียนโครงร่างฯ       
โครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 

เรื่อง (๑๖ พ้อยท์) 
ชื่อวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 

Title (๑๘ พ้อยท์) 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (๑๘ พ้อยท์) 
..............……...... เนื้อหา (๑๖ พ้อยท์) ..............การเขียนความเป็นมาและความส าคัญของ

ปัญหา เป็นการให้เหตุผลประกอบว่า ท าไมเรื่องของเราจึงสมควรศึกษาวิจัย ปัญหาที่ต้องการหา
ค าตอบนั้นส าคัญอย่างไร มีภูมิหลังหรือความเป็นมาอย่างไร ในอดีตที่ผ่านมา มีแนวคิดหรือทฤษฎีที่
พยายามตอบปัญหานั้นหรือไม่ ถ้ามีผู้ศึกษาไว้บ้างแล้ว ต้องชี้แจงต่อไปว่า มีประเด็นปัญหาใดบ้างที่ยัง
ค้างคาอยู่หรือตอบแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า เรื่องท่ีน ามาศึกษานี้ส าคัญและจ าเป็น
หรือจูงใจมากจนถึงขนาดท าให้ผู้ศึกษาสนใจและตัดสินใจเลือกศึกษาเรื่องนี้  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (๑๘ พ้อยท์) 
........  (๑๖ พ้อยท์) ..........  เปน็การวางเป้าหมายการท างานไว้ล่วงหน้าว่า งานวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ของเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายใด เหมือนการไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า ถ้าเรามี
เป้าหมายล่วงหน้าว่า จะไปซื้อของอะไร ที่ร้านไหน เราก็จะมุ่งไปหาร้านนั้นโดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาเดิน
หา การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย จึงมีประโยชน์มากในแง่ที่ท าให้ผู้วิจัยรู้ล่วงหน้าว่า งานวิจัยของตน
มุ่งไปสู่เป้าหมายใด เวลาลงมือเขียน จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมาย การเขียน
วัตถุประสงค์การวิจัยนั้น นิยมเขียนแยกเป็นข้อๆ โดยขึ้นต้นค าว่า “เพ่ือ...” โดยแต่ละข้อต้องสัมพันธ์
กันและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มุ่งไปสู่การตอบปัญหาการวิจัยเหมือนกัน  

๒.๑ .....................................................................………………………… 
๒.๒ .....................................…………………………................................. 
๒.๓ .................................................................……………………………..........  

๓. ปัญหาที่ต้องการทราบ (๑๘ พ้อยท์) 



๑๕ 
 

................… (๑๖ พ้อยท์) .................. การเขียนปัญหาที่ต้องการทราบ เป็นการระบุให้
ชัดเจนว่า งานวิจัยเรื่องนี้ต้องการตอบปัญหาอะไร ส่วนใหญ่ปัญหาการวิจัยจะมีอยู่แล้วในความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา แต่ที่แยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหาก เพ่ือเน้นให้เห็นปัญหาเด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้น นิยมเขียนล้อตามวัตถุประสงค์ โดยตั้งเป็นประโยคค าถาม 

๔. ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) (๑๘ พ้อยท์) 
 ........... (๑๖ พ้อยท์) .............. เป็นการเขียนระบุว่า งานวิจัยเรื่องนี้ จะศึกษาภายใน

ขอบเขตกว้างแคบแค่ไหน เพียงไร จะเก็บข้อมูลจากเอกสารหรือจากกลุ่มประชากรกว้างแคบแค่ไหน 
การระบุขอบเขตการวิจัย มีประโยชน์ในแง่ที่ท าให้เราเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมภายในขอบเขตท่ี
ก าหนดไว้ ส่วนข้อมูลนอกนั้น ถือว่าไม่ได้อยู่ในขอบข่ายแห่งการศึกษาของเรา อุปมาเหมือนเราขีด
วงกลมบนผืนทราย แล้วเก็บเมด็ทรายเฉพาะภายในวงกลมที่เราขีดไว้เท่านั้น ดังนั้น ขอบเขตการวิจัย 
จงึช่วยให้ผู้วิจัยไม่ศึกษานอกขอบเขต ซึ่งอาจระบุขอบเขตที่จะศึกษาเป็นขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขต
ด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้าน
ระยะเวลา เพื่อตอบประเด็นปัญหาที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับวิธีด าเนินการวิจัย 

๕. สมมติฐานการวิจัย (ถา้มี) (๑๘ พ้อยท์) 

.................. (๑๖ พ้อยท์) .................…… เป็นการคาดเดาค าตอบไว้ล่วงหน้าบนฐานข้อมูล
หรือทฤษฎีที่มีอยู่ เช่น เมื่อคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น ต ารวจมักจะตั้งสมมติฐานล่วงหน้าว่า เกิดจากการ
ขัดแย้งผลประโยชน์บ้าง ชู้สาวบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือให้ง่ายหรือมีทิศทางในการท าคดี ดังนั้น ค าตอบล่วงหน้า
แบบต้ังสมมติฐาน จึงต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์การวิจัย และต้องสะท้อนความ 
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น เราให้ค าตอบล่วงหน้าว่า “การดื่มนมจะท าให้เรียน
หนังสือเก่ง” สมมติฐานนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ การดื่มนม กับตัวแปรตาม คือ
การเรียนหนังสือเก่ง โดยอาจตั้งสมมติฐานเป็นข้อๆ ได้ 

๕.๑  ……...............................................................……………….................. 
๕.๒ .............................................................…………………………..................  
๕.๓ .............................................................…………………………..................  

๖. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย (๑๘ พ้อยท์) 
................ (๑๖ พ้อยท์) ................ การนิยามศัพท์ ก็คือ การตีกรอบค าศัพท์ให้มี

ความหมายเท่าที่เราต้องการใช้ในงานวิจัยเท่านั้น ศัพท์ที่จะนิยามจึง ควรเป็นค าหลัก (Keyword) ของ
งานวิจัยเท่านั้น ซึ่งค าหลักมักปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนศัพท์ทั่วไปไม่ต้อง
นิยาม (Not more than two sensces) 

๖.๑ ....…………………………....................................................................... 
๖.๒ .............................................................…………………………..................  
๖.๓ .............................................................…………………………..................  

๗. ทบทวนเอกสารและงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (๑๘ พ้อยท์) 



๑๖ 
 

.................. (๑๖ พ้อยท์) ................ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หมายถึง 
การส ารวจดูว่า งานเรื่องนั้นๆ ผู้เขียนมุ่งศึกษาหาค าตอบในประเด็นปัญหาอะไร เมื่อศึกษาแล้วได้พบ
ค าตอบว่าอย่างไรบ้าง ค าตอบนั้นมีช่องว่าง (Academic Gap) หรือมีความไม่ชัดเจนอะไร ที่จะเป็น
ช่องทางให้เราศึกษาเพ่ือความชัดเจนต่อไป เป็นการยืนยันว่า งานวิจัยของเราเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ 
เป็นงานที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ ไม่ใช่งานที่เดินซ้ ารอยหรือเป็นงานที่เอาสิ่งที่ผู้อื่นรู้แล้วมาพูด
ทวนซ้ าอีก ที่ส าคัญต้องสรุปด้วยว่า จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ก าลังจะศึกษาอย่างไร และนิสิตจะต่อยอดในการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์เป็น
องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างไร  โดยแบ่งการทบทวน เป็น ๒ หวัข้อใหญ่ ดังนี้ 

๗.๑  เอกสารที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง หนังสือ วรรณกรรม ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง) 
............................................................…………………………..........  ฯลฯ 
๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หมายถึง วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย ฯลฯ ที่เก่ียวข้อง) 
.......................................................…………………………...............  ฯลฯ 

๘. วิธีด าเนินการวิจัย (๑๘ พ้อยท์) 
......... (๑๖ พ้อยท์) ............... บางครั้งเรียกว่า ระเบียบวิธีวิจัย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ

มาก เพราะผลการวิจัยที่ออกมาจะน่าเชื่อถือหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีการด าเนินการวิจัย ที่เราใช้เป็น
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการแจงรายละเอียดว่า เมื่อถึงเวลาลงมือท าวิจัย 
เราจะมีวิธีการและขั้นตอนการเก็บหลักฐานข้อมูลมาตอบปัญหาวิจัยอย่างไร จะใช้เครื่องมืออะไรเก็บ
ข้อมูล (เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะ
ท าอย่างไรกับข้อมูลนั้น อุปมาเหมือนพ่อครัวชี้แจงเหตุผลว่า ตนจะท าอาหารพิเศษชนิดหนึ่งขึ้นมา 
พร้อมกับบอกวิธีการท าอาหารว่า มีล าดับขั้นตอนอย่างไร นับตั้งแต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งวัตถุดิบส าหรับ
ท าอาหาร ขั้นตอนการปรุงจะเริ่มจากอะไรก่อน อะไรหลัง เป็นต้น  

๙. กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) (๑๘ พ้อยท์) 
....... (๑๖ พ้อยท์) ........ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) นิยมใช้ใน

การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม เช่น เราตั้ง 
สมมติฐานว่า “การนั่งสมาธิจะท าให้เรียนหนังสือเก่ง” เมื่อท ากรอบแนวคิดในการวิจัย จะต้องแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ การนั่งสมาธิ กับ ตัวแปรตาม คือ การเรียนหนังสือเก่ง  

ส่วนงานวิจัยเชิงเอกสารและงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการสนทนา
กลุ่ม จะไม่นิยมท ากรอบแนวคิดในการวิจัย  

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (๑๘ พ้อยท์) 
................ (๑๖ พ้อยท์) .......... เป็นการเขียนคาดการณ์ล่วงหน้าว่า หลังจากท างานวิจัย

เรื่องนั้นส าเร็จแล้ว จะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งมักจะสัมพันธ์และมุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ
ปัญหาหรือค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย อาจเขียนเป็นข้อๆ ได้ 

๑๐.๑  ........................................................................………………………… 



๑๗ 
 

๑๐.๒ ...........................................................…………………………..................  
๑๐.๓ ...............................................................…………………………….......... 

๑๑. สารบัญ (ชั่วคราว) (๑๘ พ้อยท์) 
เป็นการวางโครงสร้างเนื้อหาของงานวิจัยให้เห็นว่า ในแต่ละบทมีประเด็นที่จะศึกษา

อย่างไรบ้าง ชื่อบทคืออะไร มีหัวข้อย่อยอย่างไร ซึ่งการออกแบบบทแต่ละบทนั้น ต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นส าคัญ ควรให้เนื้อหาของแต่ละบทมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ มุ่ง
ไปสูก่ารตอบปัญหาการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปแบบสารบัญ (ชั่วคราว)  

สารบัญ (ชั่วคราว) (๑๘ พ้อยท์)  
เรื่อง       หน้า 

บทที่ ๑  บทน า 
๑.๑    ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๒    วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓    ปัญหาการวิจัย/ค าถามวิจัย   
๑.๔    ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๕    สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) 
๑.๖    นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ  
๑.๗    ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
๑.๘    วิธีด าเนินการวิจัย 



๑๘ 
 

๑.๙    กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๑๐   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒ ………… (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ท่ี ๑) ……………….…………. 
๒.๑    ..........................................................................................................  
๒.๒    .......................................................................................................... ฯลฯ  

บทที่ ๓ ........... (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ท่ี ๒) ....................... 
๓.๑    ..........................................................................................................  
๓.๒    ................................................................... ....................................... ฯลฯ 

บทที่ ๔ ………… (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ท่ี ๓) ………….…………. 
๔.๑     ..........................................................................................................  
๔.๒    .......................................................................................................... ฯลฯ  

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ   
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการและส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป) 

บรรณานุกรม  
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
ประวัติผู้วิจัย 

 

๑๒. บรรณานุกรม (ชั่วคราว)   
เป็นรายการเอกสารต่างๆ ที่น ามาใช้อ้างอิงหรือประกอบการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัย ให้

เขียนไว้ในส่วนท้ายของงานวิจัย โดยเขียนไล่เลียงตามล าดับอักษร และแบ่งหมวดหมู่ตามประเภท
ของเอกสาร เช่น เอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

บรรณานุกรม (ชั่วคราว) (๑๘ พ้อยท์) 
๑. ภาษาบาลี-ไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
(๑) หนังสือ 
จ านงค์ ทองประเสริฐ.  ปรัชญาประยุกต์  :  ชุดอินเดีย.  พระนคร:  โรงพิมพ์เฟ่ืองอักษร, ๒๕๑๔. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด สามเจริญแผนกการพิมพ์,  ๒๕๓๓. 



๑๙ 
 

เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เยโล่การพิมพ์ จ ากัด, 
๒๕๔๒. 

(๒) วิทยานิพนธ์:  
นางสาวอุษา โลหะจรูญ. “การศึกษาชีวิตและผลงานด้านวรรณกรรมพระพุทธศาสนาของสมณะเสวียน

จั้ง (พระถังซัมจั๋ง)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
Bapat, P.V.  2500 Years of Buddhism. New Delhi: The Publications Division, Ministry of 

Information and Broadcasting, Government of India, 1956. 
Conze, Edward. Buddhism:  Its Essence and Development. Oxford: Oxford  University  

Press, 1950. 
Kerlinger, Fed N. Foundations of Behavioral Research. New York: Holt, Rine, 1973. 

 

๑๓. ประวัติผู้วิจัย  
เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ผู้วิจัยมีภูมิหลังด้านการศึกษา มีประสบการณ์ มีผลงานทาง

วิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะท าการศึกษาหรือไม่อย่างไร 

รูปแบบการเขียนประวัติผู้วิจัย 
ประวัติผู้วิจัย (๑๘ พ้อยท์) 

ชื่อ  : ....................................................................... 
ว/ ด/ ป เกิด : ................................................................................................  
สถานที่เกิด : ....................................................................................................................  
การศึกษา : ....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
ประสบการณ์การท างาน : ..........................…………………………………………………… 

  …………………..…………………………………………………………… 
  ………………………………….…………………………………. 

ผลงานทางวิชาการ : …………………………………………………………………………….. 
    ..………………………………………………………………………………. 
    ..……………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………….. 
อุปสมบท : ..................................................................................................................  
สังกัด  : .......................................................................................... ..................... 

  ....................................................................................................................  
หน้าที ่  : ........................................................................................................ ............ 



๒๐ 
 

    ………………………………………………………………………………. 
ปีท่ีเข้าศึกษา : ....................................................................................................................  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ........................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ............................................................................................................  

  ...................................................................... .............................................. 

นอกจากนี้ ในโครงร่างยังต้องมเีชิงอรรถ (Footnote) คือ การท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือ
ค าอธิบายเพ่ิมเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซ่ึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
มากของงานวิจัย เพราะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ข้อเสนอของเรามีความน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ (ดูรายละเอียดการท าเชิงอรรถ ในบทที่ ๔) 

บทท่ี ๒ 

การเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
 วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เป็นผลงานทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือหาความรู้และความ

จริง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่  โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  มีคุณค่าที่
อาจจะน าไปอ้างอิงอันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยสืบไป ทั้งเนื้อหาวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ การน าเสนอผลงานมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน นิสิตจึงควรจะเสนอผลงานที่ง่ายต่อการ
เข้าใจและสะดวกต่อการค้นคว้าแก่ผู้อื่น 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงได้ก าหนด รูปแบบการ
เขียนและการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต  ให้เป็นแบบที่ควรยึดถือเป็นแนวทาง
เดียวกันดังนี้ 

ส่วนประกอบของวิทยานพินธ์และสารนิพนธ์   
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อาจแบ่งส่วนส าคัญออกเป็น ๓ ส่วน  คือ 
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า 
ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อเรื่อง 
ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย  
   

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑: ส่วนน า 
ส่วนน าของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประกอบด้วยปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ 

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ไปจนถึงค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ หรือส่วนที่อยู่ก่อนหน้าบทที่ ๑ 
ทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๑.๑ ปกนอก  ให้จัดท าปกนอกวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เป็นปกแข็งสีด าและพิมพ์ด้วย
ตัวหนังสือสีทอง  พิมพ์ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้วิจัย ปีพุทธศักราช (ปีการศึกษาท่ีจบ)  

๑.๒ ปกใน หมายถึง หน้าถัดจากปกนอก ก าหนดให้มีปกใน ๒ ปก คือ ปกในที่ ๑ และปก
ในที่ ๒  

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ปริญญาเอก 

ปกนอก 
ชื่อวิทยานิพนธ ์

ปกในที่ ๑ ปกในที่ ๒ 

ภาษาไทย ภาษาไทย-อังกฤษ ให้ท าเป็นภาษาไทย ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ 
ภาษาบาล ี ภาษาบาลี-ไทย ให้ท าเป็นภาษาบาล ี ให้ท าเป็นภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ-ไทย ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ท าเป็นภาษาไทย 

บนหน้าปกของวิทยานิพนธ์ ให้เขียน ชื่อ ฉายา และนามสกุลของผู้วิจัย ตามภาษาที่ใช้บน
หน้าปกนั้นๆ  ให้ใช้ค าน าหน้าชื่อ เช่น พระ, พระมหา, พระครู, นาย, นาง, นางสาว ในกรณีท่ีมี    สมณ
ศักดิ์ให้เขียนสมณศักดิ์นั้น พร้อมใส่ชื่อและฉายาไว้ในวงเล็บท้ายสมณศักดิ์ และไม่ต้องเขียนวุฒิใดๆ 
เช่น พระศรีคัมภีรญาณ (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), นาย / นางสาว ............. นามสกุล .................. 
(ปกในที่ ๑ และปกในที่ ๒ ของสารนิพนธ์ให้ท าเช่นเดียวกันนี้) 

๑.๓ หน้าอนุมัติ หมายถึง หน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ลง
นามอนุมัติให้จบการศึกษา โดยให้การลงนามของกรรมการตรวจสอบจากภายนอกเป็นชื่อสุดท้าย
ของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ยกเว้น พระภิกษุให้ลงนามก่อนคฤหัสถ์ และต้องมีชื่อผู้วิจัย
พร้อมลายเซ็นก ากับเสมอ ภาษาท่ีใช้ หากเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ให้เขียนหน้าอนุมัติเป็น
ภาษาไทย วิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนหน้าอนุมัติเป็นภาษาอังกฤษ และวิทยานิพนธ์
เขียนเป็นภาษาบาลี ก็ให้เขียนหน้าอนุมัติเป็นภาษาบาลี  

๑.๔ บทคัดย่อ มีหลักการเขียน ดังนี้ ถ้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ให้เขียนบทคัดย่อเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนบทคดัย่อเป็นภาษาอังกฤษและ



๒๒ 
 

ภาษาไทย และถ้าวิทยานิพนธ์ภาษาบาลี ให้เขียนบทคัดย่อเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ซึ่งบทคัดย่อ
แต่ละภาษาให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ  

๑.๕  กิตติกรรมประกาศ หมายถึง ข้อความท่ีแสดงความขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและ
ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าข้อมูลในการเขียนวิทยานิพนธ์ การเขียนกิตติกรรมประกาศให้ใช้ภาษา
เดียวกันกับภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์    

๑.๖ สารบัญ เป็นรายการที่แสดงถึงโครงสร้างหรือส่วนประกอบส าคัญท้ังหมดของ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เรียงตามล าดับเลขหน้า ให้เขียนด้วยภาษาท่ีใช้เขียนวิทยานิพนธ์ 

๑.๗  สารบัญตาราง (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ใน
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ทั้งนี้รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย (ให้เรียงสารบัญตารางนี้ไว้หลังสารบัญ
ทั่วไป) 

๑.๘  สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่ง หน้าของภาพ 
(รูปภาพ แผนที ่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ให้เรียงสารบัญ
ตารางนี้ไว้หลังสารบัญตาราง) 

๑.๙ ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่างๆ ที่ใช้
ในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ตัวอย่างของค าย่อมีดังต่อไปนี้ 

 ๑.๙.๑ ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 

  ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก ผู้วิจัยต้องใช้ฉบับมหาจุฬาฯ อ้างอิงเท่านั้น โดยบอก
รายละเอียดไว้ในค าชี้แจงการใช้อักษรย่อในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เช่น อักษรย่อในวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระ   ไตรปิฎกท่ีใช้
อ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกันหมด ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด การอ้างอิง
ให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์  ให้ใช้อักษรย่อตัวพ้ืนปกติ เช่น ที.สี.(บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, 
ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗  
ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ และ  ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

การอธิบายบอกอักษรย่อในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ใหร้ะบเุฉพาะที่อ้างอิงในวิทยา-
นิพนธ์เท่านั้น ไม่ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาทั้งหมด 

 

 

พระวินัยปิฎก 

เล่ม       ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์ 

๑-๒ วิ.มหา. (บาลี)  = วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 



๒๓ 
 

วิ.มหา. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวิภังค์    (ภาษาไทย) 
๓ วิ.ภิกฺขุนี.(บาลี)  = วินยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 

วิ.ภิกฺขุนี.(ไทย)  = วินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์    (ภาษาไทย) 
๔-๕ วิ.ม. (บาลี)  = วินยปิฏก มหาวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
๖-๗ วิ.จู. (บาลี)  = วินยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 

วิ.จู. (ไทย)  = วินัยปิฎก จูฬวรรค     (ภาษาไทย) 
๘ วิ.ป. (บาลี)  = วินยปิฏก ปริวารวคฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 

วิ.ป. (ไทย)  = วินัยปิฎก ปริวารวรรค    (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

เล่ม       ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์ 

๙      ที.สี.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ที.สี.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย    สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๐    ที.ม.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย    มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ที.ม.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย    มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๑    ที.ปา.    (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย    ปาฏิกวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ที.ปา.    (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย    ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๒    ม.มู.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ม.มู.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย   มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
๑๓    ม.ม.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ม.ม.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
๑๔    ม.อุ.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ม.อุ.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
๑๕    ส .ส.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ส .ส.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๖    ส .นิ.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ส .น.ิ     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๗    ส .ข.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ส .ข.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๘    ส .สฬา. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ส .สฬา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค  (ภาษาไทย) 
๑๙    ส .ม.     (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ส ยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ส .ม.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
๒๐    องฺ.เอกก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.เอกก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 



๒๔ 
 

        องฺ.ทุก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.ทุก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต  (ภาษาไทย) 
        องฺ.ติก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.ติก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
๒๑    องฺ.จตุกฺก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.จตุกฺก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต    (ภาษาไทย) 
๒๒    องฺ.ปญฺจก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย    ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
        องฺ.ฉกฺก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.ฉกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต  (ภาษาไทย) 
๒๓    องฺ.สตฺตก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.สตฺตก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย) 
        องฺ.อฏฺ ก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนิปาตปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        องฺ.อฏฺ ก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต  (ภาษาไทย) 
        องฺ.นวก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.นวก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต  (ภาษาไทย) 
๒๔    องฺ.ทสก. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
        องฺ.เอกาทสก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
        อง.ฺเอกาทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย  เอกาทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
๒๕    ขุ.ขุ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา ปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ขุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย      ขุททกปาฐะ  (ภาษาไทย) 
 
        ขุ.ธ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท   (ภาษาไทย) 
        ขุ.อุ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.อุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน   (ภาษาไทย) 
        ขุ.อิติ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.อิติ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
        ขุ.สุ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.สุ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
๒๖    ขุ.ว.ิ (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.วิ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ  (ภาษาไทย) 
        ขุ.เปต. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.เปต. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถ ุ  (ภาษาไทย) 
        ขุ.เถร. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 



๒๕ 
 

        ขุ.เถร. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
        ขุ.เถรี. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.เถรี. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา  (ภาษาไทย) 
๒๗    ขุ.ชา.เอกก.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย เอกกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ทุก.(บาลี)   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ทุกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ทุก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ติก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ติกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ติก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ติกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.จตุกฺก.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย จตุกฺกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย จตุกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ปญฺจก. (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย ปญฺจกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ปญฺจก. (ไทย)= สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปัญจกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ฉกฺก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย ฉกฺกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ฉกฺก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ฉักกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.สตฺตก.(บาลี) = สตฺุตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย สตฺตกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สัตตกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
 
        ขุ.ชา.อฏฺ ก.(บาลี) = สตฺุตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย อฏฺ กนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.อฏฺ ก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อัฏฐกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.นวก.(บาลี)  = สตฺุตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย นวกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.นวก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย นวกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ทสก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย ทสกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ทสก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ทสกนิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.เอกาทสก.(บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย  เอกาทสกนิปาต ชาตกปาลิ(ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.เอกาทสก.(ไทย)= สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  เอกาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ทฺวาทสก.(บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  ทฺวาทสกนิปาต ชาตกปาลิ(ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ทฺวาทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  ทฺวาทสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.เตรสก.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย เตรสกนิปาต ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.เตรสก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เตรสกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  ปกิณฺณกนิปาต ชาตกปาลิ(ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ปกิณฺณก.(ไทย)= สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ปกิณณกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.วีสติ.(บาลี) = สุตตฺนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย วีสตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วีสตินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ตึสต.ิ(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย ตึสตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ตึสต.ิ(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ติงสตินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 



๒๖ 
 

        ขุ.ชา.จตฺตารีส.(บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย   จตฺตารีสนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.จตฺตารีส.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย จัตตารีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
๒๘    ขุ.ชา.ปญฺ าส. (บาลี)= สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปญฺ าสนิปาต ชาตกปาลิ(ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ปญฺ าส.(ไทย)= สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปัญญาสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.สฏฺ . (บาลี) = สตฺุตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย สฏฺ นิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.สฏฺ . (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สัฏฐินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.สตฺตติ.(บาลี) = สตฺุตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย สตฺตตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) = สตุตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สัตตตินิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.อสีติ. (บาลี) = สตฺุตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย อสีตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.อสีติ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อสีตินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
        ขุ.ชา.ม. (บาลี)   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.ม. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
 
๒๙    ขุ.ม. (บาลี)   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส  (ภาษาไทย) 
๓๐    ขุ.จ.ู (บาลี)   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.จู. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส  (ภาษาไทย) 
๓๑    ขุ.ป. (บาลี)   = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 
๓๒    ขุ.อป. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.อป. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน   (ภาษาไทย) 
๓๓    ขุ.อป. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.อป. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน   (ภาษาไทย) 
        ขุ.พุทฺธ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย พุทฺธว สปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.พุทฺธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์   (ภาษาไทย) 
        ขุ.จริยา. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จริยาปิฏกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
        ขุ.จริยา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎ ขุททกนิกาย จริยาปิฎก  (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

เล่ม              ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์ 

๓๓    อภิ.สง.ฺ (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.สงฺ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี   (ภาษาไทย) 
๓๔    อภิ.วิ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.วิ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก วิภังค ์    (ภาษาไทย) 
๓๕    อภิ.ธา. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.ธา. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา    (ภาษาไทย) 



๒๗ 
 

๓๖    อภิ.ป.ุ (บาลี)    = อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.ปุ. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ   (ภาษาไทย) 
๓๗   อภิ.ก. (บาลี)    = อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.ก. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ    (ภาษาไทย) 
๓๘-๓๙ อภิ.ย. (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก ยมกปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.ย. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก ยมก    (ภาษาไทย) 
๔๐-๔๕ อภิ.ป. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ปฏฺ านปาลิ   (ภาษาบาลี) 
        อภิ.ป. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน    (ภาษาไทย) 

ปกรณวิเสส 

ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์ 

เนตฺติ. (บาลี) = เนตฺติปกรณ    (ภาษาบาลี) 
เนตฺติ. (ไทย) = เนตติปกรณ์    (ภาษาไทย) 
เปฏโก. (บาลี) = เปฏโกปเทส    (ภาษาบาลี) 
มิลินฺท. (บาลี) = มิลินฺทปญฺหปกรณ   (ภาษาบาลี) 
มิลินฺท. (ไทย) = มิลินทปัญหปกรณ์   (ภาษาไทย) 
วิสุทฺธิ. (บาลี) = วิสุทฺธิมคฺคปกรณ   (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ. (ไทย) = วิสุทธิมรรคปกรณ์   (ภาษาไทย) 

ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา ผู้วิจัยต้อง ใช้คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาฯ 
เท่านั้น ส่วนอรรถกถาภาษาไทย ใช้ได้ทั้งฉบับมหาจุฬาฯ และฉบับมหามกุฏฯ โดยบอกรายละเอียดไว้
ในค าชี้แจงการใช้สัญลักษณ์และอักษรย่อในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

ระบบอ้างอิงอรรถกถาให้ใช้อักษรย่อเหมือนกันทั้งหมด ตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
และระบบอ้างอิงให้ระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี) / หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง 
ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ ฉบับมหา
จุฬาอฏฺ กถา  

การอ้างอิงอรรถกถาภาษาไทย ผู้วิจัยอาจก าหนดอักษรย่อได้ตามสะดวก โดยอนุวัตตาม
ตัวเลขประจ าเล่มอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒/๘๙ 
หมายถึง พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ หน้า ๘๙  ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕  

อรรถกถาพระวินัยปิฎก 

         ค าย่อ        ชื่อคัมภีร์ 

วิ.มหา.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก  สมนฺตปาสาทิกา มหาวิภงฺคอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.มหา.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก  สมันตปาสาทิกา มหาวิภังคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
วิ.ภิกฺขุนี.อ. (บาลี)= วินยปิฏก  สมนฺตปาสาทิกา ภิกฺขุนีวิภงฺคอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 



๒๘ 
 

วิ.ภิกฺขุนี.อ. (ไทย)= วินัยปิฎก  สมันตปาสาทิกา ภิกขุนีวิภังคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
วิ.ม.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก  สมนฺตปาสาทิกา มหาวคฺคอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก  สมันตปาสาทิกา มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
 
วิ.จู.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก  สมนฺตปาสาทิกา จูฬวคฺคอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.จู.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก  สมันตปาสาทิกา จูฬวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
วิ.ป.อ.  (บาลี) = วินยปิฏก  สมนฺตปาสาทิกา ปริวารวคฺคอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
วิ.ป.อ.  (ไทย) = วินัยปิฎก  สมันตปาสาทิกา ปริวารวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
กงฺขา.อ. (บาลี) = กงฺขาวิตรณีอฏฺ กถาปาลิ      (ภาษาบาลี) 
วิ.สงฺคห. (บาลี) = วินยสงฺคหอฏฺ กถาปาลิ       (ภาษาบาลี) 
วิ.นิจฺฉย. (บาลี) = วินยวินิจฺฉยปาลิ        (ภาษาบาลี) 
อุตฺตรวิ. (บาลี) = อุตฺตรวินิจฺฉยปาลิ      (ภาษาบาลี) 
ขุทฺทสิกฺขา. (บาลี)= ขุทฺทสิกฺขาปาลิ       (ภาษาบาลี) 
มูลสิกฺขา. (บาลี) = มูลสิกฺขาปาลิ       (ภาษาบาลี) 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

        ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

ที.สี.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถาปาลิ(ภาษาบาลี) 
ที.สี.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  สีลขันธวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ที.ม.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.อ. (บาลี) = ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.อ. (ไทย) = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  ปาฏิกวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ม.มู.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย    ปปญฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย    ปปัญจสูทนี  มูลปัณณาสกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ม.ม.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย    ปปญฺจสูทนี  มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ม.ม.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย    ปปัญจสูทนี    มัชฌิมปัณณาสกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ม.อุ.อ. (บาลี) = มชฺฌิมนิกาย     ปปญฺจสูทนี    อุปริปณฺณาสกอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย    ปปัญจสูทนี    อุปริปัณณาสก์อรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ส .ส.อ. (บาลี) = ส ยุตฺตนิกาย     สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ส .ส.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย   สารัตถปกาสินี  สคาถวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ส .นิ.อ. (บาลี) = ส ยุตฺตนิกาย    สารตฺถปฺปกาสินี นิทานวคฺคอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ส .นิ.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย    สารัตถปกาสินี  นิทานวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ส .ข.อ. (บาลี) = ส ยุตฺตนิกาย      สารตฺถปฺปกาสินี  ขนฺธวารวคฺคอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ส .ข.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย    สารัตถปกาสินี  ขันธวารวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ส .สฬา.อ.  (บาลี) = ส ยุตฺตนิกาย      สารตฺถปฺปกาสินี สฬายตนวคฺคอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
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ส .สฬา.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย    สารัตถปกาสินี    สฬายตนวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ส .ม.อ.  (บาลี) = ส ยุตฺตนิกาย      สารตฺถปฺปกาสินี  มหาวคฺคอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ส .ม.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย    สารัตถปกาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  เอกกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  เอกกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ทุกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ทุกนิบาตอรรถ   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ติกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ติกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.อ.  (บาลี) = องคฺุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  จตุกฺกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  จตุกกนิบาตอรรถ  (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ปญฺจกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ปัญจกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ฉกฺกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ฉักกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  สตฺตกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  สัตตกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺ ก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  อฏฺ กนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏฺ ก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  อัฏฐกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก.อ.  (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  นวกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก.อ.  (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  นวกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ทสกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย   มโนรถปูรณี  ทสกนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกาทสก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกทสกนิปาตอฏฺ กถาปาลิ(ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย  มโนรถปูรณี    เอกาทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ข.ุอ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปา อฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถโชติกา  ขุททกปาฐอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ธมฺมปทอฏฺ กถาปาลิ    (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ธรรมบทอรรถกถา     (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถทีปนี      อุทานอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถทีปนี  อิติวุตฺตกอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถทีปนี  อิติวุตตกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถโชติกา สุตตนิบาตอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถทีปนี  วิมานวตฺถุอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
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ขุ.วิ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถทีปนี  วิมานวัตถุอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถโชตกา  เปตวตฺถุอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถโชตกา  เปตวัตถุอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถทีปนี  เถรคาถาอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถทีปนี  เถรคาถาอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถรี.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปรมตฺถทีปนี  เถรีคาถาอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถรี.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ปรมัตถทีปนี  เถรีคาถาอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      เอกกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เอกก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      เอกกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ทุกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทุก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ทุกนิบาตชาดกอรรถกถา    (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ติก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ติกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ติก.อ. (ไทย)= ขุททกนิกาย      ติกนิบาตชาดกอรรถกถา    (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตุกฺก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      จตุกฺกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตุกฺกก.อ. (ไทย) =  ขุททกนิกาย    ตุกกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ปญฺจกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปญฺจก.อ. (ไทย)= ขุททกนิกาย      ปัญจกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ฉกฺกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ฉกฺก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ฉักกกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      สตฺตกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สตฺตก.อ. (ไทย)= ขุททกนิกาย      สัตตกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อฏฺ ก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      อฏฺ กนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อฏฺ ก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      อัฏฐกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.นวก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      นวกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.นวก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      นวกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทสก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย      ทสกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทสก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      ทสกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกาทสก.อ.(บาลี)= ขุทฺทกนิกาย   เอกาทสกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เอกาทสก.อ. (ไทย)= ขุททกนิกาย  เอกทสกกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ทฺวาทสกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   ทวาทสกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เตรสก.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย    เตรสกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.เตรสก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   เตรสกนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปกิณฺณก.อ. (บาลี)= ขุทฺทกนิกาย   ปกิณฺณกนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปกิณฺณกก.อ. (ไทย)= ขุททกนิกาย   ปกิณณกเอกกนิบาตชาดกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.วีสติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   วีสตินิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 



๓๑ 
 

ขุ.ชา.วีสติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   วีสตินิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ตึสติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ตึสตินิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ตึสติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   ติงสตินิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตารีส.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   จตฺตารีสนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตฺตารีส.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   จัตตารีสนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺญาส.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปญฺ าสนิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ปญฺญาส.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   ปัญญาสนิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สฏฺ .อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   สฏฺ นิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สฏฺ .อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   สัฏฐินิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.สตฺตติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   สตฺตตินิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.สตฺตติ.อ. (ไทย) = ขุททกนกิาย   สัตตตินิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.อสีติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   อสีตินิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อสีติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   อสีตินิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ม.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   มหานิปาตชาตกอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.ม.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   มหานิบาตชาดกอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   สัทธัมมปัชโชติกา   มหานิเทสอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.จู.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   สัทธัมมปัชโชติกา   จูฬนิเทสอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
 
ขุ.ป.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺ กถาปาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย      สัทธรรมปกาสินี ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.อป.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   วิสุทฺธชนวิลาสินี  อปทานอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   วิสุทธชนวิลาสิน ี  อปทานอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   มธุรตฺถวิลาสินี   พุทฺธว สอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   มธุรัตถวิลาสินี   พุทธวังสอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี   จริยาปิฏกอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.จริยา.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย   ปรมัตถทีปนี   จริยาปิฎกอรรถกถา  (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 

         ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก   ธมฺมสงฺคณี      อฏฺ สาลินีอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก  ธัมมมสังคณี    อัฏฐสาลินีอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.อ. (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก    วิภงฺค          สมฺโมหวิโนทนีอฏฺ กถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.อ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก   วิภังค์          สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี)= อภิธมฺมปิฏก    ปญฺจปกรณอฏฺ กถาปาลิ    (ภาษาบาลี) 



๓๒ 
 

อภิ.ปญฺจ.อ. (ไทย)= อภิธรรมปิฎก  ปัญจปกรณ์อรรถกถา    (ภาษาไทย) 

อรรถกถาปกรณวิเสส 

         ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

เนตฺติ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   เนตฺติอฏฺ กถาปาลิ   (ภาษาบาลี) 
เนตฺติ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย  เนตติอรรถกถา     (ภาษาไทย) 
สงฺคห. (บาลี) = อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิ      (ภาษาบาลี) 
สงฺคห. (ไทย) = อภิธัมมัตถสังคหะ      (ภาษาไทย) 
อภิ.วตาร. (บาลี) = อภิธมฺมาวตารปาลิ     (ภาษาบาลี) 
อภิ.วตาร. (ไทย) = อภิธัมมาวตาร       (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระวินัยปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เล่มท่ี  เล่ม     ภาค    ตอน       ค าย่อ                ชื่ออรรถกถา 
๑ ๑ ๑ - วิ.มหา.อ.(ไทย) สมันตปาสาทิกา  มหาวิภังค์อรรถกถา   
๒ ๑ ๒ - วิ.มหา.อ.(ไทย) สมันตปาสาทิกา  มหาวิภังค์อรรถกถา 
๓ ๑ ๓ - วิ.มหา.อ.(ไทย) สมันตปาสาทิกา  มหาวิภังค์อรรถกถา 
๔ ๒ - - วิ.มหา.อ.(ไทย) สมันตปาสาทิกา  มหาวิภังค์อรรถกถา 
๕ ๓ - - วิ.ภิกขุนี.อ.(ไทย) สมันตปาสาทิกา  ภิกขุนีวิภังค์อรรถกถา 
๖ ๔ ๑ - วิ.ม.อ.(ไทย)     สมันตปาสาทิกา  มหาวรรคอรรถกถา 
๗ ๕ ๒ - วิ.ม.อ.(ไทย)     สมันตปาสาทิกา  มหาวรรคอรรถกถา 
๘ ๖ - - วิ.จู.อ.(ไทย)     สมันตปาสาทิกา  จูฬวรรคอรรถกถา 
๙ ๗ - - วิ.จู.อ.(ไทย)     สมันตปาสาทิกา  จูฬวรรคอรรถกถา 
๑๐ ๘ - - วิ.ป.อ.(ไทย)     สมันตปาสาทิกา  ปริวารอรรถกถา 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เล่มท่ี เล่ม    ภาค     ตอน             ค าย่อ                           ชื่ออรรถกถา 

๑๑ ๑ ๑ - ที.สี.อ.(ไทย)       สุมังคลวิลาสินี  สีลขันธวรรคอรรถกถา 
๑๒ ๑ ๒ - ที.สี.อ.(ไทย)       สุมังคลวิลาสินี  สีลขันธวรรคอรรถกถา 
๑๓ ๒ ๑ - ที.ม.อ.(ไทย)       สุมังคลวิลาสินี   มหาวรรคอรรถกถา 
๑๔ ๒ ๒ - ที.ม.อ.(ไทย)       สุมังคลวิลาสินี   มหาวรรคอรรถกถา 
๑๕ ๓ ๑ - ที.ปา.อ.(ไทย)     สุมังคลวิลาสินี   ปาฏิกวรรคอรรถกถา 
๑๖ ๓ ๒ - ที.ปา.อ.(ไทย)     สุมังคลวิลาสินี   ปาฏิกวรรคอรรถกถา 
๑๗ ๑ ๑ - ม.มู.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสกอรรถกถา 
๑๘ ๑ ๒ - ม.มู.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสกอรรถกถา 
๑๙ ๑ ๓ - ม.มู.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี มูลปัณณาสกอรรถกถา 
๒๐ ๒ ๑ - ม.ม.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี มัชฌิมปัณณาสกอรรถกถา 



๓๓ 
 

๒๑ ๒ ๒ - ม.ม.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี มัชฌิมปัณณาสกอรรถกถา 
๒๒ ๓ ๑ - ม.อุ.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี อุปริปัณณาสกอรรถกถา 
๒๓ ๓ ๒ - ม.อุ.อ.(ไทย)       ปปัญจสูทนี อุปริปัณณาสกอรรถกถา 
๒๔ ๑ ๑ - ส .ส.อ.(ไทย)       สารัตถปกาสินี   สคาถวรรคอรรถกถา 
๒๕ ๑ ๒ - ส .ส.อ.(ไทย)       สารัตถปกาสินี  สคาถวรรคอรรถกถา 
๒๖ ๒ - - ส .นิ.อ.(ไทย)       สารัตถปกาสินี   นิทานวรรคอรรถกถา 
๒๗ ๓ ๑ - ส .ข.อ.(ไทย)       สารัตถปกาสินี   ขันธวารวรรคอรรถกถา 
๒๘ ๔ ๑ - ส .สฬา.อ.(ไทย)   สารัตถปกาสินี   สฬายตนวรรคอรรถกถา 
๒๙ ๔ ๒ - ส .สฬา.อ.(ไทย)   สารัตถปกาสินี   สฬายตนวรรคอรรถกถา 
๓๐ ๕ ๑ - ส .ม.อ.(ไทย)       สารัตถปกาสินี   มหาวารวรรคอรรถกถา 
๓๑ ๕ ๒ - ส .ม.อ.(ไทย)       สารัตถปกาสินี   มหาวารวรรคอรรถกถา 
๓๒ ๑ ๑ - องฺ.เอกก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี      เอกกนิบาตอรรถกถา 
๓๓ ๑ ๒ - องฺ.เอกก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี      เอกกนิบาตอรรถกถา 

องฺ.ทุก.อ.(ไทย)    มโนรถปูรณี      ทุกนิบาตอรรถกถา 
๓๔ ๑ ๓ - องฺ.ติก.อ.(ไทย)    มโนรถปูรณี      ติกนิบาตอรรถกถา 
๓๕ ๒ - - องฺ.จตุกฺก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี     จตุกกนิบาตอรรถกถา 
๓๖ ๓ - - องฺ.ปญฺจก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี     ปัญจกนิบาตอรรถกถา 

องฺ.ฉกฺก.อ.(ไทย)  มโนรถปูรณี      ฉักกนิบาตอรรถกถา 
๓๗ ๔ - - องฺ.สตฺตก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี     สัตตกนิบาตอรรถกถา 

องฺ.อฏฺ ก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี     อัฏฐกนิบาตอรรถกถา 
องฺ.นวก.อ.(ไทย)  มโนรถปูรณี      นวกนิบาตอรรถกถา 

๓๘ ๕ - - องฺ.ทสก.อ.(ไทย)  มโนรถปูรณี      ทสกนิบาตอรรถกถา 
องฺ.เอกาทสก.อ.(ไทย) มโนรถปูรณี เอกาทสกนิบาตอรรถกถา 

๓๙ ๑ - - ขุ.ขุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    ขุททกปาฐอรรถกถา 
๔๐ ๑ ๒ ๑ ขุ.ขุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    คาถาธรรมบท 
๔๑ ๑ ๒ ๒ ขุ.ข.ุอ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    คาถาธรรมบท 
๔๒ ๑ ๒ ๓ ขุ.ขุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    คาถาธรรมบท 
๔๓ ๑ ๒ ๔ ขุ.ขุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    คาถาธรรมบท 
๔๔ ๑ ๓ - ขุ.อุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    อุทานอรรถกถา 
๔๕ ๑ ๔ - ขุ.อิติ.อ.(ไทย)     ปรมัตถโชติกา    อิติวุตตกอรรถกถา 
๔๖ ๑ ๕ - ขุ.สุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    สุตตนิบาตอรรถกถา 
๔๗ ๑ ๖ - ขุ.สุ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    สุตตนิบาตอรรถกถา 
๔๘ ๒ ๑ - ขุ.วิ.อ.(ไทย)       ปรมัตถโชติกา    วิมานวัตถุอรรถกถา 
๔๙ ๒ ๒ - ขุ.เปต.อ.(ไทย)    ปรมัตถโชติกา    เปตวัตถุอรรถกถา 
๕๐ ๒ ๓ ๑ ขุ.เถร.อ.(ไทย)     ปรมัตถโชติกา    เถรคาถาอรรถกถา 
๕๑ ๒ ๓ ๒ ขุ.เถร.อ.(ไทย)     ปรมัตถโชติกา    เถรคาถาอรรถกถา 



๓๔ 
 

๕๒ ๒ ๓ ๓ ขุ.เถร.อ.(ไทย)     ปรมัตถโชติกา    เถรคาถาอรรถกถา 
๕๓ ๒ ๓ ๔ ขุ.เถร.อ.(ไทย)     ปรมัตถโชติกา    เถรคาถาอรรถกถา 
๕๔ ๒ ๔ - ขุ.เถรี.อ.(ไทย)     ปรมัตถโชติกา    เถรีคาถาอรรถกถา 
๕๕ ๓ ๑ - ขุ.ชา.อ.(ไทย)       นิบาตชาดกอรรถกถา 
๕๖ ๓ ๒ - ขุ.ชา.เอกก.อ.(ไทย)  เอกกนิบาตชาดกอรรถกถา 
๕๗ ๓ ๓ - ขุ.ชา.ทุก.อ.(ไทย)   ทุกนิบาตชาดกอรรถกถา 
๕๘ ๓ ๔ - ขุ.ชา.ติก.อ.(ไทย)    ติกนิบาตชาดกอรรถกถา 

ขุ.ชา.จตุกฺก.อ.(ไทย)  จตุกกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.ปญฺจก.อ.(ไทย)  ปัญจกนิบาตชาดกอรรถกถา 

๕๙ ๓ ๕ - ขุ.ชา.ฉกฺก.อ.(ไทย)  ฉักกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.สตฺตก.อ.(ไทย)  สัตตกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.อฏฺ ก.อ.(ไทย)  อัฏฐกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.นวก.อ.(ไทย)  นวกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.ทสก.อ.(ไทย)  ทสกนิบาตชาดกอรรถกถา 

๖๐ ๓ ๖ - ขุ.ชา.เอกาทสก.อ.(ไทย)  เอกาทสกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.ทฺวาทสก.อ.(ไทย)   ทฺวาทสกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.เตรสก.อ.(ไทย)  เตรสกนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.ปกิณฺณก.อ.(ไทย)   ปกิณณกนิบาตชาดกอรรถกถา 

๖๑ ๓ ๗ - ขุ.ชา.วีสติ.อ.(ไทย)  วีสตินิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.ตึสติ.อ.(ไทย)  ติงสตินิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.อ.(ไทย)  จัตตาฬีสนิบาตชาดกอรรถกถา 

๖๒ ๔ ๑ - ขุ.ชา.ปญฺ าส.อ.(ไทย)   ปัญญาสนิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.สฏฺ .อ.(ไทย)  สัฏฐินิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.สตฺตติ.อ.(ไทย)  สัตตตินิบาตชาดกอรรถกถา 
ขุ.ชา.อสีติ.อ.(ไทย)  อสีตินิบาตชาดกอรรถกถา 

๖๓ ๔ ๒ - ขุ.ชา.ม.อ.(ไทย)    มหานิบาตชาดกอรรถกถา 
๖๔ ๔ ๓ - ขุ.ชา.ม.อ.(ไทย)    มหานิบาตชาดกอรรถกถา 
๖๕ ๕ ๑ - ขุ.ม.อ.(ไทย)     สัทธัมมปัชโชติกา มหานิทเทสอรรถกถา 
๖๖ ๕ ๒ - ขุ.ม.อ.(ไทย)     สัทธัมมปัชโชติกา มหานิทเทสอรรถกถา 
๖๗ ๖ - - ขุ.จู.อ.(ไทย)     สัทธัมมปัชโชติกา จูฬนิทเทสอรรถกถา 
๖๘ ๗ ๑ - ขุ.ป.อ.(ไทย)     สัทธัมมปัชโชติกา ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา 
๖๙ ๗ ๒ - ขุ.ป.อ.(ไทย)     สัทธัมมปัชโชติกา ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา 
๗๐ ๘ ๑ - ขุ.อป.อ.(ไทย)   วิสุทธชนวิลาสินี   อปทานอรรถกถา 
๗๑ ๘ ๒ - ขุ.อป.อ.(ไทย)   วิสุทธชนวิลาสินี   อปทานอรรถกถา 
๗๒ ๙ - - ขุ.อป.อ.(ไทย)   วิสุทธชนวิลาสินี   อปทานอรรถกถา 
๗๓ ๙ ๒ - ขุ.พุทฺธ.อ.(ไทย) มธุรัตถวิลาสินี     พุทธวังสอรรถกถา 
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๗๔ ๙ ๓ - ขุ.จริยา.อ.(ไทย) ปรมัตถทีปนี      จริยาปิฎกอรรถกถา 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เล่มท่ี เล่ม    ภาค    ตอน                 ค าย่อ                     ชื่ออรรถกถา 
๗๕ ๑ ๑ - อภิ.สงฺ.อ.(ไทย) ธัมมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา 
๗๖ ๑ ๒ - อภิ.สงฺ.อ.(ไทย) ธัมมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา 
๗๗ ๒ ๑ - อภิ.วิ.อ.(ไทย)   วิภังค์  สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา 
๗๘ ๒ ๑ - อภิ.วิ.อ.(ไทย)   วิภังค์  สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา 
๗๙ ๓ - - อภิ.ธา.อ.(ไทย)  ธาตุกถา  ปัญจปกรณอรรถกถา 

อภิ.ปุ.อ.(ไทย)   ปุคคลบัญญัติ ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๐ ๔ ๑ - อภิ.ก.อ.(ไทย)    กถาวัตถุ  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๑ ๔ ๒ - อภิ.ก.อ.(ไทย)    กถาวัตถุ  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๒ ๕ ๑ ๑ อภิ.ย.อ.(ไทย)    ยมก  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๓ ๕ ๑ ๒ อภิ.ย.อ.(ไทย)    ยมก  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๔ ๖ ๒ - อภิ.ย.อ.(ไทย)    ยมก  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๕ ๗ ๑ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๖ ๗ ๒ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๗ ๗ ๓ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๘ ๗ ๔ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๘๙ ๗ ๕ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๙๐ ๗ ๖ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 
๙๑ ๗ ๗ - อภิ.ป.อ.(ไทย)    ปัฏฐาน  ปัญจปกรณอรรถกถา 

ค. ค าย่อชื่อคัมภีร์ฎีกา การอ้างอิงคัมภีร์ฎีกาให้ใช้ระบบอักษรย่อ ตามท่ีทางบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดไว้ โดยระบุชื่อคัมภีร์ตามด้วยเล่ม (ถ้ามี) ข้อ/หน้า เช่น ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๗๖/๓๗๓ 
หมายถึง ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๓๗๓ ฉบับ
มหาจุฬาฎีกา ส าหรับคัมภีร์ฎกีานั้น ภาษาบาลีมีครบสมบูรณ์เฉพาะฉบับมหาจุฬาฎีกา และมีฉบับแปล
เป็นภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่อยู่บางคัมภีร์ 

ฎีกาพระวินัยปิฎก 

        ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

วชิร.ฏีกา (บาลี)  = วชิรพุทฺธิฏีกา      (ภาษาบาลี) 
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)  = สารตฺถทีปนีฏีกา     (ภาษาบาลี) 
สารตฺถ.ฏีกา (ไทย)  = สารัตถทีปนีฎีกา     (ภาษาไทย) 
วิมติ.ฏีกา (บาลี)  = วิมติวิโนทนีฏีกา     (ภาษาบาลี) 
กงฺขา.ฏีกา (บาลี)  = กงฺขาวิตรณีปุราณฏีกา     (ภาษาบาลี) 
กงฺขา.อภินวฏีกา (บาลี) = วินยตฺถมญฺชูสา กงฺขาวิตรณี อภินวฏีกา   (ภาษาบาลี) 
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วินย.ฏีกา (บาลี)   = วินยาลงฺการฏีกา     (ภาษาบาลี) 
วิ.ฏีกา (บาลี)  = วินยวินิจฺฉยฏีกา     (ภาษาบาลี) 
อุตฺตร.ฏีกา (บาลี)  = อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา     (ภาษาบาลี) 
ขุทฺท.ฏีกา (บาลี)  = ขุทฺทสิกฺขาปุราณฏีกา     (ภาษาบาลี) 
ขุทฺท.อภินวฏีกา (บาลี) = ขุทฺทสิกฺขาอภินวฏีกา     (ภาษาบาลี) 
มูล.ฏีกา (บาลี)  = มูลสิกฺขาฏีกา      (ภาษาบาลี) 

ฎีกาพระสุตตันปิฎก 

        ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

ที.สี.ฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.ฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  มหาวคฺคฏีกา   (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.ฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสินี  ปาฏิกวคฺคฏีกา   (ภาษาบาลี) 
ที.สี.อภินวฏีกา (บาลี)  = ทีฆนิกาย  สาธุวิลาสิน ี สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา (ภาษาบาลี) 
ม.มู.ฏีกา  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  มูลปณฺณาสกฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.ฏีกา  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  มชฺฌิมปณฺณาสกฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.ฏีกา  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสนี  อุปริปณฺณาสกฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ส .ส.ฏีกา (บาลี)  = ส ยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  สคาถวคฺคฏีกา   (ภาษาบาลี) 
ส .นิ.ฏีกา (บาลี)  = ส ยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  นิทานวคฺคฏีกา   (ภาษาบาลี) 
ส .ข.ฏีกา (บาลี)  = ส ยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  ขนฺธวคฺคฏีกา   (ภาษาบาลี) 
ส .สฬา.ฏีกา (บาลี)  = ส ยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  สฬายตนวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ส .ม.ฏีกา (บาลี)  = ส ยุตฺตนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  มหาวคฺคฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   เอกกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ทุกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกฺกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.ฏีกา(บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ฉกฺก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ฉกฺกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก.ฏีกา(บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   สตฺตกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏ ก.ฏีกา(บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   อฏฺ กนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.นวก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   นวกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   ทสกนิปาตฏีกา    (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกาทสก.ฏีกา(บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย   เอกาทสกนิปาตฏีกา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.ฏีกา (บาลี)  = ธมฺมปทมหาฏีกา      (ภาษาบาลี) 

ฎีกาพระอภิธรรมปิฎก 

           ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

อภิ.สงฺ.มูลฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา    (ภาษาบาลี) 



๓๗ 
 

อภิ.วิ.มูลฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   วิภงฺคมูลฏีกา     (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.มูลฏีกา (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก   ปญฺจปกรณมูลฏีกา    (ภาษาบาลี) 
อภิ.สงฺ.อนุฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   ธมฺมสงฺคณีอนุฏีกา    (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.อนุฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   วิภงฺคอนุฏีกา     (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.อนุฏีกา (บาลี) = อภิธมฺมปิฏก   ปญฺจปกรณอนุฏีกา    (ภาษาบาลี) 
 
ม.ฏีกา (บาลี)  = มณิทีปฏีกา        (ภาษาบาลี) 
มธุ.ฏีกา (บาลี)  = มธุสารตฺถทีปนีฏีกา      (ภาษาบาลี) 

ฎีกาปกรณวิเสส 

         ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์ 

เนตฺติฏีกา (บาลี)  = เนตฺติฏีกา        (ภาษาบาลี) 
เนตฺติวิ. (บาลี)  = เนตฺติวิภาวินี        (ภาษาบาลี) 
มิลินฺท.ฏีกา (บาลี)  = มธุรตฺถปกาสินี  มิลินฺทปญฺหฏีกา    (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ.ฏีกา (บาลี)  = ปรมตฺถมญฺชูสา  วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา   (ภาษาบาลี) 
วิสุทฺธิ.ฏีกา (ไทย)  = ปรมัตถมัญชูสา  วิสุทธิมรรคมหาฎีกา   (ภาษาไทย) 
อภิ.วตารฏีกา (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิกาสินี  อภิธมฺมาวตารฏีกา   (ภาษาบาลี) 
วิภาวินี. (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา      (ภาษาบาลี) 
วิภาวินี. (ไทย)  = อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา      (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 

๑.๙.๒ ค าอธิบายค าย่อภาษาอังกฤษ 

บัญชีค าย่อที่ส าคัญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

ค าย่อ  ค าเต็ม  ความหมาย   หมายเหตุ 
chap.  chapter บทที่    พหูพจน์ใช้ chaps. 
  cited by กล่าวถึงใน 
  citing  กล่าวจาก 
col.  column คอลัมน์    พหูพจน์ใช้ cols. 
comp.  compiler ผู้รวบรวม   พหูพจน์ใช้ comps. 
ed.  editor  บรรณาธิการ, ผู้จัดพิมพ์  พหูพจน์ใช้ eds. 
  edited by จัดพิมพ์โดย 
et.al.  and other และคณะ, และคนอ่ืนๆ 
etc.   et cetera และอ่ืนๆ อีก 



๓๘ 
 

ibid.  ibiden  เรื่องเดียวกัน ต่างหน้ากัน 
illus.  illustrator ผู้วาดภาพประกอบ 
illus. by illustrated by จัดพิมพ์โดย 
loc.cit.   loco citato อ้างแล้ว  

(หมายถึง เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน) 
n.d.  no date ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์   ภาษาไทยใช้  ม.ป.ป. 
n.p.  no place ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์  ภาษาไทยใช้  ม.ป.ท. 
no. (s)  number(s) ฉบับที่       
p.  page  หน้า    พหูพจน์ใช้ pp. 
par.   paragraph ย่อหน้า    พหูพจน์ใช้ pars. 
pt.  part  ส่วนที่     พหูพจน์ใช้ pts. 
  quoted in อ้างใน 
  quoting อ้างจาก 
rev.  revised (by) แก้ไข    ใช้กับฉบับพิมพ์ที่มีการแก้ไข 
        เช่น rev.ed. 
sec.  section  ตอนที่    พหูพจน์ใช้  secs. 
tr.  translator ผู้แปล 
tr. by  translated by  แปลโดย 
vol.  volume เล่มที่    พหูพจน์ใช้ vols. 

รูปแบบส่วนน าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 
ปกนอกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษใช้ Capital letter) 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) รูปแบบโครงการวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก  

 

 

 

 

 

 

 
๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 

TITLES (๑๘ พ้อยท์) 
 
 
 

ชื่อนิสิตผู้ท าวิทยานิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 
 

 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 



๓๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกนอก สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อสารนิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 

TITLES (๑๘ พ้อยท์) 
 

 

ชื่อนิสิตผู้ท าสารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 
 

 
 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ (๑๘ พ้อยท์) 
รายวิชา .......................................... (๑๘ พ้อยท์) 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (๑๘ พ้อยท์) 
สาขาวิชา ....  (๑๘ พ้อยท์) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยานิพนธ์ 

 

ปกในที่ ๑ ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 
 
 
 
 

ชื่อนิสิตผู้ท าวิทยานิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 
 
 
 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา (๑๘ พ้อยท์) 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหา/ดุษฎีบัณฑิต (๑๘ พ้อยท์) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (๑๘ พ้อยท์) 

บัณฑิตวิทยาลัย (๑๘ พ้อยท์) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๑๘ พ้อยท์) 

พุทธศักราช ๒๕... (๑๘ พ้อยท์) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
ปกในที่ ๑ ภาษาไทย สารนิพนธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ชื่อสารนิพนธ์ภาษาไทย (๒๐ พ้อยท์) 
 
 
 
 

ชื่อนิสิตผู้ท าสารนิพนธ์ (๑๘ พ้อยท์) 
 
 
 
 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ (๑๘ พ้อยท์) 
รายวิชา ……………………………………… (๑๘ พ้อยท์) 

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (๑๘ พ้อยท์) 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (๑๘ พ้อยท์) 

บัณฑิตวิทยาลัย (๑๘ พ้อยท์)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๑๘ พ้อยท์) 

พุทธศักราช  ๒๕..... (๑๘ พ้อยท์) 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) (๑๘ พ้อยท์) 
 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๒ 
 

 
 
 

ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใช้ Capital letter) ระดับปริญญาโท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยานิพนธ์ 

 

 

ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใช้ Capital letter) ระดับปริญญาเอก  

 

 

 
 

Titles (๒๐ พ้อยท์) 
 
 
 

 Researcher (๑๘ พ้อยท์) 
 
 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of (๑๘ พ้อยท์) 
The Requirement for the Degree of (๑๘ พ้อยท์) 

Master of Arts (๑๘ พ้อยท์) 
(Faculty…) (๑๘ พ้อยท์) 

Graduate School (๑๘ พ้อยท์) 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (๑๘ พ้อยท์) 

Academic Year…. (๑๘ พ้อยท์) 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) (๑๘ พ้อยท์) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยานิพนธ์ 

 

 

 

ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใช้ Capital letter) สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 

 

 

 
 

Titles (๒๐ พ้อยท์) 
 
 
 

 Researcher (๑๘ พ้อยท์) 

 
 
 

 
A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of (๑๘ พ้อยท์) 

The Requirement for the Degree of (๑๘ พ้อยท์) 
Doctor of Philosophy (๑๘ พ้อยท์) 

(Buddhist Studies) (๑๘ พ้อยท์) 

Graduate School (๑๘ พ้อยท์) 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University (๑๘ พ้อยท์) 

Academic Year…. (๑๘ พ้อยท์) 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) (๑๘ พ้อยท์) 

 

 

 

Titles (๒๐ พ้อยท์) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ หน้าอนุมัติ วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 
๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “.............................................................................”  เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหา/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา (ใส่ชื่อสาขาวิชา) 

.................................................... 
       (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.) 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบหน้าอนุมัติ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับ สารนิพนธ์
เรื่อง “.............................................................................”  เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ
รายวิชา ...........................................  ตามหลักสูตรปริญญา พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา (ใส่
ชื่อสาขาวิชา) 

 

.................................................... 
       (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.)   
                         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ขนาด ๑.๒๗x๑.๒๗ นิ้ว 
/๓x๓ ซม. 

 



๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวิทยานิพนธ์ 
 

 

 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย ระดับปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์  :  ………………………………………………………. 

ผู้วิจัย   :  ……………………………………………………. 

ปริญญา   :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา..............……) 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   :  ประธานควบคุมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 
   :  กรรมการร่วมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 

วันส าเร็จการศึกษา :   .........../.................../............... (วันที่คณบดีลงนาม) 

บทคัดย่อ (๑๘ พ้อยท์) 
........ (๑๖พ้อยท์) ......................................................................... .......................... 

............................................................................................................................. ........................

.......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .....

.......................................................................................................................................... ...........

........................................................................................................................ .............................

...............................................................................................................  
................................................................................................................... ...............



๔๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 

Thesis Title  :  ..................................................................... 

Researcher  :  .................................................................... 

Degree   :  Master of Arts (….Faculty……….) 

Thesis Supervisory Committee    
:  Advisor with Educational background  

   :  Co-Advisor with Educational background 

Date of Graduation :   .........../.................../............... 

Abstract (๑๘ พ้อยท์) 
............ (๑๖ พ้อยท์) ..............................................................................................  

............................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. .....

............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. .....

..................................................................................................................... ................................

............................................................................................................................. ........................

........................................................................... ............ 



๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย ระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 

ชื่อวิทยานิพนธ์ :  ............................................................... 

ผู้วิจัย   :  ............................................................... 

ปริญญา   :  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา………………) 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
   :  ประธานควบคุมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 
   :  กรรมการร่วมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 

วันส าเร็จการศึกษา :   .........../.................../............... (วันที่คณบดีลงนาม) 

บทคัดย่อ (๑๘ พ้อยท์) 
 ............ (๑๖ พ้อยท์) ....................................................................................  

............................................................................................................................. ........................

................................................................................................................................................... ..

...........................................................................................................  
..................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................. ........................

......................................................................................................... ............................................

................................................................... 
............................................................................................................................. .....

...................................................................................................................... ...............................

......................................................................................................................... ............................

.................................. 
 

๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม. 



๔๙ 
 

 

 

 

 

 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 

Dissertation Title :  ................................................... 

Researcher  :  ....................................................... 

Degree   :  Doctor of Philosophy (…………………….) 

Dissertation Supervisory Committee    
:  Advisor with Educational background  

   :  Co-Advisor with Educational background 

Date of Graduation :   .........../.................../............... 

Abstract (๑๘ พ้อยท์) 
.............. (๑๖ พ้อยท์) ...............................................................................................  

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

.........................................................................................  
.......................................................................................................................... ..........

............................................................................................................................. .........................

................................................................................................ ......................................................

............................................................................................................................. .........................

........................................................... 
............................................................................................................................. .......

.................................................................................................................... ..................................

............................................................................................................................. .........................

....................... 
 

๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม. 
 



๕๐ 
 

 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย สารนิพนธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารนิพนธ์ 
 
 
 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 

ชื่อสารนิพนธ์  :   ................................................. 

ผู้วิจัย   :   ................................................... 

ปริญญา   :   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา……………) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
   :  อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมคุณวุฒิการศึกษา  

วันเสร็จสมบูรณ์  :    .........../.................../............... (วันที่คณบดีลงนาม) 

บทคัดย่อ (๑๘ พ้อยท์) 
............ (๑๖ พ้อยท์) .............................................................................................  

............................................................................................................................. ........................

.......................................................................................................................................... ...........

......................................................................................................  
..................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................. ........................

.............................................................................. 
..................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................. ........................

................................................................. 
 
 
 

๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม. 
 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 

Thematic Paper Title :   …………………………………… 

Researcher  :    …………………………………………. 

Degree   :   Doctor of Philosophy (..........................) 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ หน้ากิตติกรรมประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 
กิตติกรรมประกาศ (๑๘ พ้อยท์) 

…………… (๑๖ พ้อยท์) ……………………………………………………………………………… 
………………............................................................................................................................. ......
.........................................................................…………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................
.......................................................................................  



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ สารบัญ [เชิงคุณภาพ/เอกสาร] (๑๘ พ้อยท์)  
 เรื่อง         หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย          - 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ        - 

กิตติกรรมประกาศ          - 

สารบัญ            - 

สารบัญตาราง / ภาพ / แผนภูมิ (ถ้ามี)        - 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ         - 

บทที่ ๑  บทน า 

๑.๑    ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๒    วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓    ปัญหาการวิจัย/ค าถามวิจัย   
๑.๔    ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) 



๕๓ 
 

๑.๕    สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) 
๑.๖    นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ  
๑.๗    ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
๑.๘    วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๙    กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๑๐   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒ ……… (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑) ………….…………. 

๒.๑    ..........................................................................................................  
๒.๒    .......................................................................................................... ฯลฯ  

บทที่ ๓ ........ (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) ........................ 

๓.๑    ..........................................................................................................  
๓.๒    .......................................................................................................... ฯลฯ  
 

บทที่ ๔ …….. (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓) ….…………. 

๔.๑     ..........................................................................................................  
๔.๒    .......................................................................................................... ฯลฯ  

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ   

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

- เชิงนโยบาย  
- เชิงปฏิบัติการ  
- ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ประวัติผู้วิจัย 

 

 

 

 

 



๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ สารบัญ [เชิงคุณภาพ/ภาคสนาม] (๑๘ พ้อยท์) 
เรื่อง       หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย          - 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         - 

กิตติกรรมประกาศ          - 

สารบัญ            - 

สารบัญตาราง / ภาพ / แผนภูมิ (ถ้ามี)        - 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ         - 

บทที่ ๑  บทน า 

๑.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๒   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓   ปัญหาการวิจัย/ค าถามการวิจัย   
๑.๔   ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๕   สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) 
๑.๖   นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ   
๑.๗   วิธีด าเนินการวิจัย 
๑.๘   กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๙   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๑   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีเรือ่ง....ที่จะศึกษาในพระพุทธศาสนา 
๒.๑.๒ แนวคดิ ทฤษฎีเรือ่ง.....ที่จะศึกษา 
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๒.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓  กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย (ถ้ามี)  

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑  ล าดับขั้นตอนการวิจัย 
๓.๒  ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสัมภาษณ์เชิงลึก, แบบวัดการสนทนากลุ่ม 
        /focus group, แบบประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือ) 
๓.๔   เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕   การวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย/ผลการศึกษา/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔.๑   ข้อมูลพ้ืนฐานภาคสนาม 
๔.๒   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
๔.๓   องค์ความรู้จากการวิจัย 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   

๕.๑   สรุปผลการวิจัย  
๕.๒   อภิปรายผลการวิจัย  
๕.๓   ข้อเสนอแนะ   

- เชิงนโยบาย  
  - เชิงปฏิบัติการ  
  - ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ผนวก ก แบบสอบถาม 
ผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ผนวก ค  หนังสือออกในการด าเนินการวิจัย 

ประวัติผู้วิจัย 
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รูปแบบ สารบัญ [เชิงปริมาณ] (๑๘ พ้อยท์) 
เรื่อง       หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย          - 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         - 

กิตติกรรมประกาศ          - 

สารบัญ            - 

สารบัญตาราง / ภาพ / แผนภูมิ (ถ้ามี)        - 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ         - 

บทที่ ๑  บทน า 

๑.๑    ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๒   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓    ปัญหาการวิจัย/ค าถามวิจัย 
๑.๔    ขอบเขตการวิจัย 
๑.๕    สมมติฐานการวิจัย  (ถ้ามี) 
๑.๖    นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ  
๑.๗    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๑   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีเรือ่ง.....ที่จะศึกษาในพระพุทธศาสนา 
๒.๑.๒ แนวคดิ ทฤษฎีเรือ่ง.....ที่จะศึกษา 

๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย (ถ้ามี) 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑   ล าดับขั้นตอนการวิจัย 
๓.๒   ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถาม, แบบวัด, แบบประเมิน 
        และการหาคุณภาพเครื่องมือ) 
๓.๔   เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕   การวิเคราะห์ข้อมูล 
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บทที่ ๔ ผลการวิจัย/ผลการศึกษา/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔.๑   ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
๔.๒   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
๔.๓   องค์ความรู้จากการวิจัย 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   

๕.๑   สรุปผลการวิจัย  
๕.๒   อภิปรายผลการวิจัย  
๕.๓   ข้อเสนอแนะ  

- เชิงนโยบาย  
  - เชิงปฏิบัติการ  
  - ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ผนวก ก แบบสอบถาม 
ผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ผนวก ค  หนังสือออกในการด าเนินการวิจัย 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ หน้าค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
 
 
 
 

๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๘ พ้อยท์) 

......... (๑๖ พ้อยท์) .. ให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกันหมด ตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด (ดูรายละเอียดวิธีการใช้สัญลักษณ์และค าย่อ หน้า ๒๕-๔๓) แต่ให้ระบุ
แยกประเภทว่าเป็น พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก และ ให้ระบเุฉพาะที่
อ้างอิงในวิทยานิพนธ์/สารนพินธ์เท่านั้น ไม่ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา 
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ตัวอย่าง สันปก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ชื่อเรื่อง 

 
 

  
ชื่อผู้วิจัย 

 
 

 
 

  สาขาวิชา  
ปีที่จบ (Year) 
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ส่วนที่ ๒: ส่วนเนื้อเร่ือง  
ส่วนเนื้อความแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ บทน า  ตัวเรื่อง ข้อสรุป และ/หรือข้อเสนอแนะ 

๒.๑ บทน า (Introduction) กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
วัตถุประสงค์ ปัญหาที่ต้องการทราบ ขอบเขตการวิจัย  นิยามศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัย การส ารวจการวิจัย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือทฤษฎีและแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการวิจัย วิธีที่จะด าเนินการวิจัยโดยย่อ  กรอบ
แนวคิดในการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย 

๒.๒ ตัวเรื่อง (Chapters)  เนื้อหาของตัวเรื่องวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ จะแบ่งเป็นกี่
บทก็ได้ตามความจ าเป็น โดยมากจะไม่เกิน ๕ บทและบทต่างๆ ของตัวเรื่อง จะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของเนื้อหาและแบบแผนการด าเนินการวิจัย ตลอดจนการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจจะบรรยายวิธีการที่ใช้ในการจัดท าโดยละเอียดว่า 
มีข้ันตอนในการท าอย่างไรบ้าง  แต่ละข้ันตอนจะใช้เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมืออะไร  และสิ่งเหล่านั้น
จะได้มาโดยวิธีใด 

ในบางสาขาวิชา ผู้เขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจจะบรรยายเนื้อหาอันเป็น
สาระส าคัญของงาน เช่น ประวัติความเป็นมา  การวิเคราะห์ข้อปัญหา  เมื่อได้ด าเนินการตามวิธีการที่



๖๐ 
 

ได้กล่าวข้างต้นแล้ว  จะเป็นการเสนอผลการศึกษา  การค้นคว้า วิจัย ซึ่งควรจะให้สอดคล้องกับ
ลักษณะและวิธีการที่ใช้ท าการวิจัย 

รายละเอียดอ่ืนๆ ของตัวเรื่องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  และ
ควรด าเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัย อันเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓  ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ (Conclusion or Suggestion) จัดเป็นตอนที่สรุป
เรื่องราวในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เฉพาะประเด็นที่ส าคัญๆ ของงานทั้งหมด และควรจะระบุ
ผลงานส าคัญที่ได้ค้นพบในการศึกษาวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะการวิจัย ในขั้นต่อไป ตลอดจนประโยชน์
อันจะพึงได้จากการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนั้น นิยมสรุปข้อเสนอแนะเป็น ๓ ด้านคือ เสนอแนะเชิง
นโยบาย เชิงปฏิบัติการ และส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓: ส่วนท้าย  
๓.๑ ส่วนอ้างอิง / บรรณานุกรม (Bibliography): 

ส่วนอ้างอิง คือ ส่วนของหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ส าหรับการค้นคว้าอ้างอิง
ประกอบในการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ซึ่งในแต่ละเรื่องจ าเป็นต้องมีหนังสือ เอกสาร อ้างอิง 

ส่วนอ้างอิงนี้  คือส่วนที่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง  โดยจะต้องมีหน้าบอกตอนซึ่งบรรจุ ข้อความ 
บรรณานุกรม หรือ “Bibliography” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษตอนบน  ขึ้นหน้าใหม่และอยู่ก่อนหน้า
ภาคผนวก 

๓.๒ ภาคผนวก (Appendix): 

ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ให้ดีขึ้น  หรือเพ่ิมความสมบูรณ์ของงานนั้นๆ อาจมีหรือไม่มีก็ได้  เช่น อภิธานศัพท์ 
(Glossary)  หรือรายละเอียดทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

ส่วนภาคผนวกนี้จะอยู่ต่อจากส่วนอ้างอิง โดยจะต้องมีหน้าบอกตอนซึ่งบรรจุข้อความ 
“ภาคผนวก” หรือ “Appendix” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และภาคผนวกนี้อาจจะมีมากกว่า ๑ ภาค 
ก็ได้ กรณีที่มีมากกว่า ๑ ภาค ให้ใช้เป็นภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ภาคผนวก ค. แต่ละภาคผนวกให้
ขึ้นหน้าใหม่ 

๓.๓ ประวัติผู้วิจัย (Biography): 

ประวัติผู้วิจัย ให้เขียนประวัติการศึกษาของตนไว้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ฉายา 
นามสกุล พร้อมค าน าหน้าชื่อ ถ้ามีสมณศักดิ์ ก็ให้เขียนสมณศักดิ์พร้อมใส่ชื่อและฉายา ไว้หลังสมณ
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ศักดิ์ด้วย พร้อม วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาอ่ืนๆ ตั้งแต่ข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป  สถานศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือ
ทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ ต าแหน่ง และ สถานที่ท างานของผู้เขียน  

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
เมื่อนิสิตได้เขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในบทที่ ๑-๒ ส าเร็จเรียบร้อยและ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้ว ให้จัดพิมพ์วิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ตามข้อก าหนดต่อไปนี้  

๓.๑ กระดาษส าหรับใช้พิมพ์ 
ให้ใช้กระดาษปอนด์ไม่มีบรรทัด ขนาด เอ ๔ หนา ๘๐ แกรม โดยพิมพ์ลงบนกระดาษนั้น 

เพียงหน้าเดียว 

๓.๒ ตัวพิมพ์  
ต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ และใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกันทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษตลอดทั้งเล่ม  คือ แบบอักษร Thai Sarabun PSK เพียงแบบเดียว โดย มีขนาด 
๑๖ ไม่เกิน ๑๗ พ้อยท์  

ส่วน บทที ่และ ชื่อบท ใช้ตัวหนาขนาด ๒๐ พ้อยท์ 

หัวข้อส าคัญชิดขอบซ้าย ใช้ตัวหนาขนาด ๑๘ พ้อยท์ 

หัวข้อย่อย ใช้ตัวหนาขนาด ๑๖ ไม่เกิน ๑๗ พ้อยท์ (เท่ากับเนื้อหาทีจ่ัดพิมพ์) 

เชิงอรรถ และ เลขหน้า ใช้ขนาด ๑๔ พ้อยท์ 

ยกเว้นกรณีตัวพิมพ์ในภาพประกอบ ตาราง และแผนภูมิ อาจใช้ตัวพิมพ์ที่เล็กลงหรือ
ย่อส่วน เพ่ือให้อยู่ในกรอบของการวางรูปกระดาษที่ก าหนด 
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หมายเหตุ : กรณีวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ สามารถใช้แบบอักษร Times New Roman ได้ แต่ให้
ลดขนาดตัวอักษรลงสองระดับจากที่ก าหนด เช่น ก าหนด ๑๖ พ้อยท์ ให้ลดเป็น ๑๒ พ้อยท์ ฯลฯ และ
เพ่ิมระยะห่างระหว่างบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็น ๑.๕ เท่า 

ตัวอย่างชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษในปกนอกสุด ซึ่งก าหนดให้ใช้แบบอักษร Thai Sarabun 
PSK ขนาด ๑๘ พ้อยท์ และต้องเป็น Capital letter ดังนี้ 

AN ANALYTICAL STUDY BASE ON THE CONCEPT OF CITTA  
IN EARLY BUDDHISM 

 หากในภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องใช้แบบอักษร Times New Roman ให้ลดขนาดลงสอง
ระดับเป็นอักษรขนาด ๑๔ พ้อยท์ และเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด เป็น ๑.๕ เท่า ดังนี้ 

 

 

AN ANALYTICAL STUDY BASE ON THE CONCEPT OF CITTA  

IN EARLY BUDDHISM (๑๔ พ้อยท)์ 
 

AN ANALYTICAL STUDY BASE ON THE CONCEPT OF CITTA  

IN EARLY BUDDHISM (ระยะห่างระหว่างบรรทัด เปน็ ๑.๕ เท่า) 

๓.๓ การวางรูปหน้ากระดาษและการขึ้นบรรทัดใหม:่  
๓.๓.๑ ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) และ ขอบซ้ายมือ ให้เว้นว่างไว้ประมาณ ๑.๕ 

นิ้ว (๓.๘๑ ซม.)  

๓.๓.๒ ขอบกระดาษด้านล่าง และ ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ประมาณ ๑ นิ้ว (๒.๕๔ 
ซม.) 

๓.๓.๓ ส่วนหัวกระดาษท่ีขึ้นบทใหม่ของแต่ละบท ให้เว้นที่ว่างตอนบนประมาณ ๒ นิ้ว 
ค าสุดท้ายที่พิมพ์ไม่จบในบรรทัดนั้นๆ ให้ยกค านั้นทั้งค าไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป 

ในกรณีที่ ๓.๓.๓ ไม่ควรตัดส่วนท้ายของค าไปพิมพ์ในบรรทัดต่อไป (คือ ห้ามแยกค าที่ต่อกัน) 
ตัวอย่าง เช่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้ามแยกเป็น มหาจุฬาลงกรณ - ราชวิทยาลัย หรือ สมณศักดิ์ 
ห้ามแยกเป็น สมณ - ศักดิ์   

ระยะห่างระหว่างบรรทัด  ให้จัดตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้  โดยให้อ่านง่าย   ไม่
ห่างหรือชิดจนเกินไป 
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ตัวอย่างการวางรูปหน้ากระดาษส าหรับกระดาษ ขนาด เอ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

๓.๔ ระยะการพิมพ์: 

            ๑ นิ้ว 
     ๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม.                               

                           ๒     ๑ นิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๑.๕ นิ้ว                          ๑ นิ้ว 
   / ๓.๘๑ ซม.                      / ๒.๕๔ 
                                                      ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ช่วงเนื้อหาในการพิมพ์ 
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วิทยานิพนธ์ภาษาไทย นิยมก าหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่าหรือ Single  

๓.๕ การย่อหน้า:  
บรรทัดแรกทุกย่อหน้า ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ  ๘  ช่วงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพ์

ตัวอักษรที่ ๙ (๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม.) และต้องเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ในแต่ละย่อหน้า โดย
ก าหนดก่อนหน้าไว้ที่ ๖ พอยท์ 

๓.๖ การข้ึนหน้าใหม่:  
ถ้าพิมพ์มาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษ  ตามปกติเว้นขอบล่างประมาณ ๑ นิ้ว   

และจะต้องขึ้นหน้าใหม่   แต่มีข้อความเหลืออีกเพียงบรรทัดเดียว   ก็จะจบย่อหน้าเดิม  ให้พิมพ์ต่อไป
ในหน้าเดิมจนจบย่อหน้านั้น แล้วจึงขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าต่อไป 

ถ้าจะต้องขึ้นย่อหน้าใหม่ แต่มีเนื้อที่เหลือให้พิมพ์ได้อีกเพียงบรรทัดเดียวในหน้านั้น ให้ยก
ย่อหน้านั้น ไปตั้งต้นพิมพ์ในหน้าต่อไป  

ข้อความที่คัดลอกมา (Quotations) ไม่เกิน ๓ บรรทัด  ให้พิมพ์ต่อไปในเนื้อความนั้น 
โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ให้พิมพ์ข้อความนั้นไว้ภายในเครื่องหมาย “……………………” 
(อัญประกาศ)   ถ้าข้อความที่คัดลอกมาเกิน ๓ บรรทัด ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศ ให้ขึ้น
บรรทัดใหม่ และเว้นระยะไปจากแนวปกติ  ๔ ช่วงตัวอักษรจากขอบซ้ายมือ โดยให้เริ่มพิมพ์
ตัวอักษรที่ ๕ (หมายถึงเว้น ๔ ตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ ๕ หรือ ๐.๙ ซม.) ชิดหลัง ในกรณีที่จะมี
การย่อหน้าภายในข้อความท่ีคัดลอกมา ให้เพ่ิมย่อหน้าเข้ามาอีก ๒ ช่วงตัวอักษร  หรือเริ่มพิมพ์
ตัวอักษรที่ ๗ (๑.๓ ซม.) 
ตัวอย่างการพิมพ์ข้อความที่คัดลอกมายาวเกิน  ๓  บรรทัดและเชิงอรรถ: 
           เว้น ๖ ตัวอักษร เริ่มพมิพ์ตัวอักษรที่ ๗ (๑.๓ ซม.) ในบรรทัดแรก 
        บรรทัดต่อมา เว้น ๔ ตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ ๕ (๐.๙ ซม.) 
 
 
 
 
 
 

 

ถ้าต้องการเว้นข้อความที่คัดลอกมาบางส่วน ให้พิมพ์เครื่องหมายจุด (Ellipsis dots) สาม
ครั้ง โดยพิมพ์เว้นระยะ ๑ ช่วงตัวอักษร (. . .) เช่น “ในที่นี้เมื่อสังเกตอย่างหนึ่งว่า  คนในประเทศฝ่าย
ตะวันตกจ านวนมากแปลจุดหมายชีวิตของชาวพุทธผิดไปว่า  ชีวิตไม่มีอะไรมีแต่ความทุกข์และทรมาน 
. . . แต่พระพุทธศาสนามองทุกอย่างในสภาพที่เป็นจริง  โดยปราศจากอุปาทานแห่งชีวิตและโลก” 

ในเมื่อสิ่งทั้งหลาย   เกิดจากการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นส่วนย่อย   ลง
ไป  และองค์ประกอบเหล่านั้น  แต่ละอย่าง  ล้วนไม่เที่ยง ก าลังตกอยู่ในอาการเกิดข้ึน  แปรไป  
และสลายตัวตามหลักอนิจจตา อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น สิ่งที่เป็นหน่วยรวมนั้นจึงเท่ากับเป็นที่รวมของ
ความปรวนแปรและความขัดแย้งต่างๆ และแฝงเอาภาระที่ พร้อมจะแตกแยกและเสื่อมสลาย
เข้าไว้ในตัวด้วยอย่างเต็มที่... โดยน าเอาตัวเข้าไปผูกมัดให้สิ่งเหล่านั้นบีบคั้น  ซึ่งนอกจากจะท า
ให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองแล้ว  ก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอย่างใดๆ ขึ้นมา 
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หากต้องการจะเพ่ิมข้อความของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ลงไปในข้อความที่คัดลอกมา ให้ใช้
เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม […….] ก ากับ เพ่ือให้แตกต่างจากวงเล็บซึ่งอาจปรากฏในข้อความที่คัดลอก
มาโดยตรงนั้น 

๓.๗ การล าดับหน้าและการพิมพ์เลขหน้า:  
๓.๗.๑  ในส่วนน าทั้งหมด การล าดับหน้าให้เป็นไปดังนี้ 

ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามพยัญชนะภาษาไทย (ก, ข, ค, ....)  
หรือใช้ตัวเลขไทยในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (๑), (๒), (๓), ..... จะใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขไทย ให้ใช้
แบบเดียวกันตลอดทั้งส่วนน า 

ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ใช้เลขโรมันเล็ก (I, II, III, ....) หรือเลขอาระบิก ให้ใช้
แบบเดียวกันตลอดทั้งส่วนน า 

การนับหน้าในส่วนน านี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่หน้าบทคัดย่อ ไปจนถึงการอธิบายสัญลักษณ์และ
ค าย่อ   

๓.๗.๒ ในส่วนเนื้อความเป็นต้นไป ให้ล าดับหน้าไปตามล าดับตั้งแตห่มายเลข ๑, ๒, ๓, .... 
ส าหรับหน้าแรกของบทในส่วนเนื้อความ, หน้าแรกของส่วนอ้างอิง และภาคผนวกแต่ละภาค ไม่
ต้องใช้เลขก ากับหน้า แต่ต้องนับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 

เลขก ากับหน้าทั้งส่วนน าและส่วนเนื้อความท้ังหมด ให้พิมพ์ห่างจากริมกระดาษ ส่วนบน ๑ 
นิ้ว (๒.๕๔ ซม.) และให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบทางขวามือ (อักษรสุดท้ายของบรรทัด)  หรือห่างจากริม
กระดาษขวามือ ๑ นิ้ว (๒.๕๔ ซม.) 

๓.๘ การพิมพ์บทหรือภาคและหัวข้อในบท:  
๓.๘.๑ บท (Chapter)  

เมื่อขึ้นบทใหม่ ต้องขึ้นหน้าใหม่ทุกครั้ง และต้องมีเลขล าดับบท ควรใช้เลขไทย ใน
วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และเลขโรมันใหญ่ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ บทที่... ไว้ตรงกลาง
หน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนสุด ๒ นิ้ว (๕.๐๘ ซม.)  พิมพ์ชื่อบทไว้กลางหน้ากระดาษในบรรทัดต่อมา 
โดยพิมพ์ขนาด ๒๐ พ้อยท์ 

หากชื่อบทที่ยาวเกิน ๑ บรรทัดหรือมากกว่า ๔๘ ตัวอักษร ให้แบ่งออกเป็น ๒ หรือ ๓ 
บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงให้บรรทัดเรียงรูปลงมาในลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ (หรือ 
พิรามิดหัวกลับ) โดยไม่ต้องขีดเส้นใต้ชื่อบท (ดูตัวอย่างหน้า ๗๔) 

๓.๘.๒ ภาคหรือตอน (Parts) 

ในกรณีที่วิทยานิพนธ์มีความยาวมาก  อาจแบ่งออกได้เป็นหลายภาคหรือหลายตอน ให้พิมพ์
เลขล าดับภาค และชื่อของภาคไว้อีกหน้าหนึ่งต่างหาก เรียกว่า หน้าบอกภาค หน้านี้จะอยู่ก่อนที่จะถึงบท
แรกของภาคนั้นๆ  
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ให้เริ่มพิมพ์เนื้อเรื่องในบท ถัดจากชื่อบท โดยเว้นระยะห่างจากชื่อบท ให้ก าหนดก่อนหน้า
ไว้ที่ ๖ พอยท์ เช่นเดียวกับการย่อหน้า 

ส าหรับภาคท่ีมีชื่อสั้น  อาจพิมพ์ไว้บรรทัดเดียวกันกับเลขล าดับภาค แต่ถ้าชื่อยาวให้พิมพ์
ชื่อภาคไว้อีกบรรทัดหนึ่งหรือ ๒-๓ บรรทัดแล้วแต่ความยาวของชื่อ โดยให้อักษรตัวแรกของแต่ละ
บรรทัดตรงกันและจัดข้อความทั้งหมดไว้ตรงกลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบนและขอบล่างเท่ากัน  
ทั้งห่างจากขอบซ้าย ๑.๕ นิ้วและขอบขวา ๑ นิ้ว เท่ากับการตั้งค่าหน้ากระดาษ 

๓.๘.๓ หัวข้อใหญ่ หรือหัวข้อส าคัญ (Main Title) 

หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อส าคัญของแต่ละบท หมายถึง หัวข้อที่ไม่ใช่ชื่อเรื่องประจ าบท ให้
พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย  ตัวอักษรขนาด ๑๘ พ้อยท์ และพิมพ์ห่างจากบรรทัดบน โดยก าหนด
ที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์ โดยให้ท าตัวหนาที่หัวข้อส าคัญนั้นๆ และการพิมพ์บรรทัดต่อไปก็ให้เว้น
ระยะห่างระหว่างบรรทัดโดยก าหนดที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์ 

วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของค าทุกๆ ค าในหัวข้อส าคัญๆ เหล่านี้  ต้องพิมพ์
ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ  นอกจากบุรพบท (preposition)  สันธาน (conjunction) และค า
น าหน้านาม (article) เท่านั้น ที่ไม่ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นบุรพบท, สันธาน และค า
น าหน้านามดังกล่าวจะเป็นค าแรกของหัวข้อส าคัญนั้นๆ  

อนึ่ง  ถ้าจะขึ้นหัวข้อใหม่อีก  แต่มีท่ีว่างส าหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งบรรทัดใน
หน้านั้นแล้ว  ให้ขึ้นต้นหัวข้อใหม่ในหน้าต่อไป  

๓.๘.๔ หัวข้อย่อย (Subordinate Title) 

ถ้าในหัวข้อใหญ่มีหัวข้อย่อย ให้พิมพ์หัวข้อย่อยเว้นระยะจากขอบซ้ายของกระดาษ ๘ ช่วง
ตัวอักษร  เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่ ๙ (๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม.) โดยก าหนดระยะห่างจากบรรทัดก่อนนั้น 
ที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์ และ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พ้อยท์  

การพิมพ์หัวข้อย่อย ผู้เขียนต้องใช้ระบบตัวอักษรก ากับสลับตัวเลข หรือ ระบบตัวเลข
ก ากับสลับตัวเลข โดยต้องเน้นตัวอักษรด้วยตัวหนาในหัวข้อย่อยทุกหัวข้อ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
แบบ ก ตัวอักษรก ากับสลับกับตัวเลข 
       เว้นระยะจากขอบซ้ายของกระดาษ ๘ ตัวอักษร เริม่พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  
สหรัฐอเมริกา 

ก. สงครามกลางเมือง ๑๘๖๑-๑๘๖๕  
.............................................................................................................................................

........................................................................................  
๑. สาเหตุ ......................................................................................................  

ก)   ทาส ....................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

๑)  การประนีประนอม ............................................................................. 
............................................................. .................................................................................. 



๖๗ 
 

(ก) การประนีประนอมมิสซูรี ......................................................... 
............................................................................................................................. .................. 

(ข)  การประนีประนอมแห่งปี ๑๘๕๐ .............................................. 
...............................................................................................................................................  
แบบ ก ตัวอักษรก ากับสลับกับตัวเลข (ภาษาอังกฤษ) 
United States. 

A. Civil War, 1861-1865 ................................................................ ................ 
............................................................................................................................. .................. 

1. Causes ..................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. .................. 

a) Slavery ........................................................................................ ........ 
............................................................................................................................. .................. 

1) Compromise ......................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 

(a) Missouri Compromise........................................................ 
...............................................................................................................................................  

(b) Compromise of 1860 ……..................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
แบบ ข ตัวเลขก ากับสลับกับตัวเลข 
       เว้นระยะจากขอบซ้ายของกระดาษ ๘ ตัวอักษร เริม่พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙ 
สหรัฐอเมริกา 

๑. สงครามกลางเมือง ๑๘๖๑-๑๘๖๕ ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

๑.๑ สาเหตุ .................................................................................... .................. 
๑.๑.๑ ทาส .............................................................................................  

............................................................................................................................. .................. 
๑.๑.๑.๑ การประนีประนอม ......................................................... 

............................................................................................................................. .................. 
๑.๑.๑.๒ การประนีประนอมมิสซูรี ................................................. 

............................................................................................................................. .................. 
๑.๑.๒ การประนีประนอมแห่งปี ๑๘๕๐ ............................................. 

............................................................................................................................. .................. 
แบบ ข ตัวเลขก ากับสลับกับตัวเลข (ภาษาอังกฤษ) 
United States. 

1. Civil War, 1861-1865 …………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................. 



๖๘ 
 

1.1 Causes ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................. 

   1.1.1 Slavery .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................. 

   1.1.1.1 Compromise ................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 

1.1.1.2 Missouri Compromise..................................................... 
............................................................................................................................. .................. 

1.1.2 Compromise of 1860 ..................................................................... 
............................................................................................................................. .................. 
 
หมายเหตุ : หากเลือกแบบใด ให้ใช้เหมือนกันทั้งเล่ม 
 
ตัวอย่างการล าดับหัวข้อใหญ่-หัวข้อย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ๒ นิ้ว / ๕.๐๘ ซม. 
 

 
บทท่ี ๓ (๒๐ พ้อยท์) 

(เว้น ๑ บรรทัดหรือก าหนดที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์) 
การเผยแผ่การปฏิบัติอานาปานัสสติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     

ตามหลักอานาปานัสสติ (๒๐ พ้อยท์) 
(เว้น ๑ บรรทัดหรือก าหนดที่ก่อนหน้า ๖ พ้อยท์)  

เริ่มค าอธิบาย (ตัวอักษรเริ่มต้นพิมพ์ตัวที่ ๙) .....(๑๖ พ้อยท์)............................ 
............................................................................................................................... 

๓.๑ หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อส าคัญ (๑๘ พ้อยท์) 
๓.๑.๑ หวัข้อย่อย (๑๖ พ้อยท์)...................................................................... 

.................................................................................................................. 
  ๓.๑.๑.๑ .................................................................................................. 
........................................................................................................................  
  ๓.๑.๑.๒ ................................................................................................... 
.........................................................................................................................  

๓.๑.๒ / ........................................................ ...................................................... 
........................................................................................................................  
๓.๒ หัวข้อใหญ่หรือหัวข้อส าคัญ (๑๘ พ้อยท์) 

๓.๒.๑ หวัข้อย่อย (๑๖ พ้อยท์)............................................................................ 
..................................................................................................................  
  ๓.๒.๑.๑ .................................................................................................... 



๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๙ ตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  และรูปประกอบต่างๆ:       

ตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบจะต้องมีหมายเลขประจ าและเรียงล าดับไปตลอด
เล่ม โดยให้พิมพ์เลขล าดับที่และชื่อของตาราง กราฟ แผนภูมิ และรูปประกอบพร้อมทั้งข้อความและ
ที่มาไว้ในหน้าเดียวกันทั้งหมด  

กรณีท่ีตารางนั้นมีความยาวมากจนไม่สามารถพิมพ์ให้จบในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ส่วนที่
เหลือในหน้าถัดไป แต่ทั้งนี้ จะต้องมีล าดับที่และชื่อของตารางและมีส่วนของข้อความในตารางรวมอยู่
ด้วยในแต่ละหน้าอย่างน้อย ๒ บรรทัด ในกรณีที่ส่วนข้อความของตารางสิ้นสุดลง  และจ าเป็นจะต้อง
อ้างถึงที่มาของตารางในหน้าถัดไป จะต้องยกข้อความบางส่วนของตารางไปรวมไว้หน้าใหม่อย่างน้อย 
๒ บรรทัด โดยยอมปล่อยให้มีที่ว่างในตารางหน้าเดิม  ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบของหน้า
วิทยานิพนธ์  ส าหรับตารางขนาดใหญ่ ควรพยายามลดขนาด  โดยใช้เครื่องถ่ายย่อส่วนหรือลดชนาด
อักษรในตารางหรือวิธีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  แต่จะต้องชัดเจนพอที่จะอ่านได้ง่าย ส าหรับตารางที่
กว้างเกินกว่าความกว้างของหน้าวิทยานิพนธ์ ก็อาจจะจัดให้ส่วนขวางของตารางนั้นหันเข้าหาขอบ
ของหน้า 

ส าหรับภาพประกอบ หากเป็นภาพถ่ายที่อ้างอิงมาจากที่อ่ืนอาจใช้ภาพถ่ายส าเนาได้ แต่
ถ้าเป็นภาพถ่ายของผลการวิจัย ให้ใช้ภาพจริงทั้งหมดจะเป็นภาพสีหรือขาวด าก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางที่มีความยาวเกินหนึ่งหน้า 
ตารางแสดงการใช้หลักสารณียธรรมของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม 

ตารางที่ ๔.๒ การใช้หลักสารณียธรรมต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม 
ล าดับ

ที ่
ค าสัมภาษณ์ ผลจากการสัมภาษณ์ คิดเป็น 

เปอร์ 
เซ็นต์ 

ผู้ตอบ การปฏิบัติ จ านวน
ผู้ตอบ 

๑. เมตตากายกรรม 
คิดว่าตัวเองควรปรับปรุงการ
รักษาสุขภาพร่างกายตนเอง
อย่างไรบ้าง 

๒๘ ปัจจุบันกินไม่เป็นเวลา กิน
เยอะ และนอนดึก 

๑๕ ๕๓.๕๗ 

ปัจจุบันไม่ค่อยออกก าลัง
กาย 

๖ ๒๑.๔๓ 

เหมาะสมแล้ว ๗ ๒๕.๐๐ 
๒. เมตตาวจีกรรม 

คนอ่ืนบอกว่าเราพูดจาไพเราะ
และมีหลักการน่าเชื่อถือหรือไม่ 

๒๘ พูดค าหยาบเยอะอยู่ 
 

๒ ๗.๑๔ 

ไม่เพราะมาก พูดตรงๆ ๑๒ ๔๒.๘๖ 
แล้วแต่กาลเทศะ ๑๒ ๔๒.๘๖ 
พูดเพราะ และน่าเชื่อถือ ๒ ๗.๑๔ 

๓. เมตตามโนกรรม 
เวลาเครียด มีวิธีจัดการตัวเอง
ยังไง 

๒๘ หากิจกรรมอ่ืนมาท า ๒๒ ๗๘.๕๗ 
คิดหาสาเหตุแล้วแก้ไข ๖ ๒๑.๔๓ 

๔. สาธารณโภคิตา 
หาก เ ร า ไปซื้ อหนั ง สื อ พ็อค
เก็ตบุ๊คมาใหม่เล่มหนึ่งยังไม่ได้
อ่านเลย หยิบขึ้นมา ปรากฏว่ามี
เพ่ือนในห้องคนนึงวิ่งเข้ามาขอ
ยืมไปอ่าน จะให้เขายืมไหม 

๒๘ ไม่ให ้
 

๒ ๗.๑๔ 

ต้องดูว่าคนนั้นน่าไว้ใจหรือ
เปล่า 

๑๖ ๕๗.๑๔ 

ขอเราอ่านให้จบก่อนนะ
แล้วจะให้ 

๖ ๒๑.๔๓ 

ให้เพ่ือนยืมไปก่อน เพราะ
ยังไงก็เป็นของเราจะอ่าน
เมื่อไหร่ก็ได ้

๔ ๑๔.๒๙ 

๕. สีลสามัญญตา 
ศีล ๕ ข้อ เราบกพร่องหรือเปล่า 

๒๘ บกพร่อง ๒๘ ๑๐๐ 



๗๑ 
 

ล าดับ
ที ่

ค าสัมภาษณ์  ผลจากการสัมภาษณ์  คิดเป็น 
เปอร์ 
เซ็นต์ 

ผู้ตอบ การปฏิบัติ จ านวน
ผู้ตอบ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา 
คิดว่าการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในชีวิตที่ผ่านมาเราได้ตัดสินไป
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือยัง 

๒๘ ไม่เหมาะสม ๑ ๓.๕๗ 
เ ห ม า ะ ส ม บ้ า ง  ไ ม่
เหมาะสมบ้าง 

๑๘ ๖๔.๒๙ 

เหมาะสมแล้ว ๙ ๓๒.๑๔ 
 
ตัวอย่าง การพิมพ์ตารางซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกับเนื้อเรื่อง 

ตารางที่ ๔.๗ ปัญหามนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนตามหลักสารณียธรรมต่อตนเอง 

ล าดับที่ หลักสารณียธรรม พฤติกรรม จ านวนนักเรียน
(คน) 

๑. เมตตากายกรรม ปัจจุบันกินไม่เป็นเวลา กินเยอะ และนอนดึก ๑๕ 
ปัจจุบันไม่ค่อยออกก าลังกาย ๖ 

๒. เมตตาวจีกรรม พูดค าหยาบบ่อยครั้ง ๒ 
๓. เมตตามโนกรรม - - 
๔. สาธารณโภคิตา หวงทรัพย์สินของตน ๒ 
๕. สีลสามัญญตา ศีล ๕ บกพร่อง ๒๘ 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา คิดว่าตนตัดสินใจแก้ไขปัญหายังไม่เหมาะสม ๑ 

 

ตารางที่ ๔.๘ ปัญหามนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนตามหลักสารณียธรรมต่อเพ่ือน 

ล าดับที่ หลักสารณียธรรม พฤติกรรม จ านวนนักเรียน
(คน) 

๑. เมตตากายกรรม - - 
๒. เมตตาวจีกรรม ชื่นชมเพ่ือนในใจแต่ไม่แสดงออก ๓ 
๓. เมตตามโนกรรม โกรธเมื่อเพ่ือนพูดจาไม่ดีกับตน ๑๘ 
๔. สาธารณโภคิตา ไม่เคยแบ่งปันอุปกรณ์การเรียน/ขนมกับเพ่ือน ๖ 
๕. สีลสามัญญตา ไม่รักษาเวลาเมื่อนัดกับเพื่อน ๒๘ 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา - - 

 กรณีท่ีเนื้อหาในตารางไม่ยาวมากนัก สามารถลดขนาดตัวอักษรได้ (จาก ๑๖ เป็น ๑๔ 
พ้อยท์ ซ่ึงไม่ควรมีขนาดเล็กกว่านี้) เพ่ือให้ตารางนั้นอยู่ในหน้าเดียวกัน ดังนี้ 

ตารางแสดงการใช้หลักสารณียธรรมของนักเรียนโรงเรยีนราชวินิต มัธยม 
ตารางที่ ๔.๒ การใช้หลักสารณียธรรมต่อตนเองของนักเรียนโรงเรยีนราชวินิต มัธยม 



๗๒ 
 

ล าดับ
ที ่

ค าสัมภาษณ ์ ผลจากการสมัภาษณ ์ คิดเป็น 
เปอร ์
เซ็นต ์

ผู้ตอบ การปฏิบัต ิ จ านวน
ผู้ตอบ 

๑.  เมตตากายกรรม 
คิดว่าตัวเองควรปรับปรุงการรักษา
สุขภาพร่างกายตนเองอย่างไรบ้าง 

๒๘ ปัจจุบันกินไม่เป็นเวลา กินเยอะ 
และนอนดึก 

๑๕ ๕๓.๕๗ 

ปัจจุบันไม่ค่อยออกก าลังกาย ๖ ๒๑.๔๓ 
เหมาะสมแล้ว ๗ ๒๕.๐๐ 

๒. เมตตาวจีกรรม 
คนอ่ืนบอกว่าเราพูดจาไพเราะและมี
หลักการน่าเชื่อถือหรือไม่ 

๒๘ พูดค าหยาบเยอะอยู่ ๒ ๗.๑๔ 
ไม่เพราะมาก พูดตรงๆ ๑๒ ๔๒.๘๖ 
แล้วแต่กาลเทศะ ๑๒ ๔๒.๘๖ 
พูดเพราะ และน่าเช่ือถือ ๒ ๗.๑๔ 

๓. เมตตามโนกรรม 
เวลาเครียด มีวิธีจัดการตัวเองยังไง 

๒๘ หากิจกรรมอื่นมาท า ๒๒ ๗๘.๕๗ 
คิดหาสาเหตุแล้วแก้ไข ๖ ๒๑.๔๓ 

๔. สาธารณโภคิตา 
หากเราไปซื้อหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คมา
ใหม่เล่มนึงยังไม่ได้อ่านเลย หยิบ
ขึ้นมา ปรากฏว่ามีเพื่อนในห้องคนนึ
งวิ่งเข้ามาขอยืมไปอ่าน จะให้เขายืม
ไหม 

๒๘ ไม่ให้ ๒ ๗.๑๔ 
ต้องดูว่าคนนั้นน่าไว้ใจหรือเปล่า ๑๖ ๕๗.๑๔ 
ขอเราอ่านให้จบก่อนนะแล้วจะให้ ๖ ๒๑.๔๓ 
ให้เพื่อนยืมไปก่อน เพราะยังไงก็
เป็นของเราจะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ 

๔ ๑๔.๒๙ 

๕. สีลสามัญญตา 
ศีล ๕ ข้อ เราบกพร่องหรือเปล่า 

๒๘ บกพร่อง ๒๘ ๑๐๐ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา 
คิดว่าการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตที่ผ่านมาเราได้ตัดสินไปได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมหรือยัง 

๒๘ ไม่เหมาะสม ๑ ๓.๕๗ 
เหมาะสมบ้าง ไม่เหมาะสมบ้าง ๑๘ ๖๔.๒๙ 
เหมาะสมแล้ว ๙ ๓๒.๑๔ 

 

 

 

 

๓.๑๐ การเว้นระยะการพิมพ์หลังเคร่ืองหมายวรรคตอน:   
ให้เครื่องหมายวรรคตอนนั้นอยู่ชิดตัวหน้า หลังเครื่องหมาย  

- มหัพภาค “ . ”  (period)     ให้เว้น ๑  ช่วงตัวอักษร ใช้แสดงว่า จบความ 

- จุลภาค “ , ”  (comma)    ให้เว้น ๑ ช่วงตัวอักษร ใช้เพ่ือแยกวลีหรือ   อนุ
ประโยค เพื่อกันความเข้าใจสับสน 

- อัฒภาค “ ; ”  (semicolon) ให้เว้น ๑ ช่วงตัวอักษร ใช้คั่นบทนิยามของค าที่
มีความหมายหลายอย่าง แต่ความหมายนั้น มีนัยเนื่องกับความหมายเดิม 



๗๓ 
 

- ทวิภาค “ : ”  (colons)     ให้เว้น      ๑  ช่วงตัวอักษร ใช้แทนค าว่า คือ 

วิธีการใส่เครื่องหมายวรรคตอน 

๑. ต้องพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนไว้ท้ายข้อความเสมอ (หมายถึง เครื่องหมายวรรคตอน
นั้น ให้ติดอักษรตัวหน้า) เช่น กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

๒. หลังตัวย่อเว้น ๑ ชว่งตัวอักษร เช่น   ที.สี.อ. (ไทย)    p. 5. 

๓. ระหว่างค าย่อที่มีมากกว่า ๑ ตัวอักษรไม่ต้องเว้น เช่น   ม.ป.ท.   ม.ป.ป.   พธ.ม.  n.d.   
pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บทท่ี  ๔ 

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
เนื้อหาของบทนี้มี ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ว่าด้วยการท าเชิงอรรถ (Footnote)  การท า

บรรณานุกรม (Bibliography) และ การท าภาคผนวก  

๔.๑ เชิงอรรถ (Footnote)  
วิธีอ้างอิงให้ใช้ระบบเชิงอรรถ  ได้แก่ ข้อความที่พิมพ์ไว้ที่ส่วนล่างของหน้ากระดาษ เพ่ือ

อธิบายที่มาของแหล่งค้นคว้าหรือข้อมูล เป็นเรื่องที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ หรืออธิบายข้อความเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องบางตอน 

๔.๑.๑ การพิมพ์เชิงอรรถ 
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ให้พิมพ์เชิงอรรถไว้ที่ส่วนล่างของแต่ละหน้าที่จะอ้างอิง และให้แยกจากเนื้อเรื่อง วิธีการ
พิมพ์เชิงอรรถ ให้เข้าไปที่รายการ “อ้างอิง” หรือ “References” แล้วคลิกเลือก อ้างอิง – เชิงอรรถ
หรือ Insert Footnote จากโปรแกรมของ Microsoft Word โดยใช้ขนาดตัวอักษร ๑๔ พ้อยท์และให้
พิมพ์บรรทัดแรกย่อหน้าเข้ามาจากขอบซ้ายของกระดาษ ๑.๗๕ ซม. (เช่นเดียวกันกับการย่อหน้า) หาก
ข้อความยาวเกิน ๑ บรรทัด บรรทัดต่อมาให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายมือทุกบรรทัดจนจบรายการนั้น  และให้
บรรทัดสุดท้ายของข้อความในเชิงอรรถอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง ๑ นิ้ว  

ตัวอยา่งการพิมพ์เชิงอรรถ 

    

ตามหลักกิจในอริยสัจ  หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อทุกข์  ได้แก่ ปริญญา คือ การก าหนดรู ้
หรือ ท าความเข้าใจ หมายความว่าเรื่องทุกข์นี้บุคคลมีหน้าที่เก่ียวข้องเพียงแค่ก าหนดรู้หรือท าความ
เข้าใจเท่านั้น การปฏิบัติต่อทุกข์โดยถูกต้องตามหลักในอริยสัจนี้ เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งแต่เป็นเรื่องที่
มักถูกมองข้ามไป พุทธธรรมสอนให้ปฏิบัติต่อทุกข์ด้วยการศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร  ให้รู้จักทุกข์๑  
         ย่อหน้าเข้ามาจากขอบซ้ายของกระดาษ ๑.๗๕ ซม. เท่ากับย่อหน้าในส่วนของเนื้อหา 

 
 

๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษทั สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หนา้ ๗๓. 
 

๑ นิ้ว 

๔.๑.๒ การเรียงล าดับเลขของเชิงอรรถ  

ให้นับ ๑ ใหมทุ่กบท โดยแต่ละบท เริ่มนับตั้งแต ่๑ ต่อเนื่องกันไปจนจบบท  โดยไม่ต้อง
แยกเป็นเชิงอรรถของหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

รูปแบบการลงเชิงอรรถนั้น แตกต่างกันไปตามชนิดของหลักฐานของการอ้างอิง เช่น 
หนังสือ บทความในหนังสือ บทความในวารสาร บทความในหนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ เอกสารที่ยังไม่
ตีพิมพ์ และการสัมภาษณ์  ในการพิมพ์เชิงอรรถนั้น ส าหรับหนังสือท่ีอ้างถึงเป็นครั้งแรก ในแต่ละบท 
ให้ลงรายการอย่างสมบูรณ์  ตามแบบอย่างเอกสารประเภทต่างๆ ดังนี้ 

รูปแบบการลงเชิงอรรถในแต่ละประเภท 

๑) คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 

ให้อ้างชื่อย่อคัมภีร์ เล่ม/ข้อ/หน้า และให้วงเล็บ ค าว่า (บาลี) ไว้หลังค าย่อ ในกรณีที่ใช้
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี หรือ วงเล็บค าว่า (ไทย) ไว้หลังค าย่อ ในกรณีที่ใช้พระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทย 
ตัวอย่าง  

 ๑ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๘๗/๕๓, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๗/๘๗. 
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การอ้างพระไตรปิฎก ถ้าเขียนแบบสรุปข้อความจากพระไตรปิฎก ซึ่งเมื่อไปเปิด
พระไตรปิฎกท่ีอ้างอิง จะไม่พบข้อความที่เป็นค าสรุป ให้เขียนค าว่า “ดูรายละเอียดใน...” แล้วต่อด้วย
คัมภีร์  
ตัวอย่าง 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
การอ้างพระไตรปิฎกที่เป็นข้อธรรมซึ่งมีเฉพาะหัวข้อ แล้วมีค าอธิบายในหนังสืออ่ืน อัน

เป็นความเห็นของผู้เรียบเรียงหนังสือ ซึ่งเมื่อดูพระไตรปิฎกท่ีอ้าง จะพบแต่ข้อธรรมเนื้อหาสั้นๆ เช่น 
พจนานุกรม ให้อ้างอิงเป็น ๒ ช่วง คือ อ้างช่วงข้อธรรมตอนหนึ่ง อ้างช่วงค าอธิบายตอนหนึ่ง 
ตัวอย่าง 

พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา๑ พรหมวิหาร คือ ธรรมเครื่องอยู่อย่าง
ประเสริฐ เป็นธรรมประจ าใจและปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์โดยชอบ 

เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่
มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์ 

มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิก
บานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้น 

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ
มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่ล าเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท า
แล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม 
รวมทั้งรู้จักวางเฉย สงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๒ 
 

 

 

มีภิกษุสร้างกุฎีด้วยตนเองบ้าง๑ แต่เนื่องจากภิกษุผู้สร้างกุฎีเองไปขออุปกรณ์การสร้าง
จากชาวบ้าน การสร้างเองจึงต้องมีข้อจ ากัด๒ 

 
 

 

๑ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา.(บาลี) ๑/๘๔-๘๖/๕๕-๕๗, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๘๔-๘๖/๗๔-๗๔. 
๒ ดูรายละเอียดใน วิ.มหา.(บาลี) ๑/๓๔๒-๓๗๘/๒๕๗-๒๘๔, วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๔๒-๓๗๘/๓๗๘-

๔๑๐. 
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๑ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒. 
๒ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒) หนังสือทั่วไป (General Books) 

ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, ชื่อชุดและล าดับที่ (ถ้ามี) หรือ เล่มที่ (ถ้ามีหลายเล่ม), พิมพ์ครั้งที ่(กรณีที่
พิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง), (สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์), หน้าหรือจ านวนหน้าที่อ้าง
ถึง.  

Author, Title, Edition or ed., (Place: Publisher, Year), page (s). 
ตัวอย่าง  

 

 

 

 

 

 
หากการอ้างอิงนั้น เป็นการน าข้อความจากวิทยานิพนธ์ของผู้อื่นมาใช้ ให้ใช้ค าว่า     “อ้าง

ใน...” 
ตัวอย่าง 
 

วินัยบัญญัติมีเป็นจ านวนมาก สมัยแรกๆ ยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พระ
สาวกได้ท่องจ ากันมา ผู้ที่เชี่ยวชาญพระวินัย ก็ทรงจ าพระวินัย ผู้ที่เชี่ยวชาญพระสูตร ก็ทรงจ าพระสูตร 
ผู้ที่เชี่ยวชาญพระอภิธรรม ก็ทรงจ าพระอภิธรรม ภิกษุและภิกษุณีผู้ทรงจ าพระวินัย เชี่ยวชาญทางด้าน
พระวินัย เรียกว่า พระวินัยธร หมายถึง ผู้รู้และเชี่ยวชาญทางพระวินัยโดยท่องจ าไว้ได้๒ 

 
 

๑ พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจติฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔-๕. 

๒ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗, พิมพ์ครั้งท่ี 
๕, (นนทบุร:ี ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗-๒๓. 

๓ Phramedhidhammaphorn (Prayoon Dhammacitto), An Ancient Greek 
Philosophy, (Bangkok: The Council of Graduate School’s Monk Students, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya Universiry, 2532 B.E./1989), pp. 38-45. 

๔ Walpola Rahula, What the Buddha Taught, (New York: Grove Press, 1962), p. 69. 
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๒ T.W. Rhys Davids znd William Stede, Pali English Dictionary, (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1977), p. 23, อ้างใน แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระวินัยธรในพระ
วินัยปิฎก: กรณีศึกษาพระอุบาลแีละพระปฏาจาราเถรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓. 
 

การอ้างหนังสือท่ัวไป ถ้าเขียนแบบสรุปความจากหนังสือนั้น ให้อ้างอย่างอ้างสรุป
พระไตรปิฎกท่ีกล่าวข้างต้น คือ ใช้ค าว่า “ดูรายละเอียดใน...” 

๓) หนังสือแปล (Translated Books)  
รูปแบบ 

ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, แปลโดย ชื่อผู้แปล, ชื่อชุดและล าดับที่ (ถ้ามี) หรือ เล่มที่ (ถ้ามีหลายเล่ม
จบ), พิมพ์ครั้งที ่ (ในกรณีพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง), (สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์), 
หน้าหรือจ านวนหน้าที่อ้างถึง. 

Author, Title, tr. by Translator, ed., (Place: Publisher, Year), page (s). 
ตัวอย่าง  
 
 
 
  

 

๔) บทความจากหนังสือรวมบทความ (Articles from the Books Edited)  
รูปแบบ  

ผู้เขียน, “ชื่อบทความ”, ใน ชื่อเรื่อง, รวบรวมโดย ชื่อผู้รวบรวม, ชื่อชุด (ถ้ามี) หรือ เล่มที่ 
(กรณีมีหลายเล่มจบ), พิมพ์ครั้งที่ (กรณีท่ีพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง), (สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์
, ปีที่พิมพ์): หน้าหรือจ านวนหน้าที่อ้างถึง (ใส่เฉพาะเลขหน้า). 

Author, “Name of Article”, Title, Name of the Editor (ed), (Place: Publisher, 
Year): page (s). 
ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

๕) บทความในวารสาร (Articles in the Journals)   
รูปแบบ 

ผู้เขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ปี): เลขหน้า (ใส่เฉพาะตัวเลข). 

๑ พระ ดร.ดับบลิว ราหลุ, พระพุทธเจ้าสอนอะไร, แปลโดย รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสรและคณะ, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗๗. 

๒ Piyadassi Thera, Buddhism - The Immoral Teaching, tr. by Chinavudh 
Sunthornsima, 17th Edition, (Bangkok: Ruankaew Press, 2532/1989), pp. 31-32. 

 

๑ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทย”, ใน รวมบทความทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา, รวบรวมจัดพิมพ์โดย พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘): ๖๒. 

๒ W.T.Stace, “Survival after death”, Philosophical issue, ed. by James Rachels, 
(London : Harper & Row Publishers, 1972): 87-91. 



๗๘ 
 

Author, “Title of Article”, Name of Journal, Volume Number (month, year): 
page (s) (number only). 
ตัวอย่าง 
 
 

 

๖) บทความในหนังสือพิมพ์ (Columns in the Newspaper)  
รูปแบบ 

ผู้เขียน,  “ชื่อบทความ”, ชื่อหนังสือพิมพ์, (วัน เดือน ปี): เลขหน้า (ใส่เฉพาะตัวเลข). 

Authors, “Title of Column”, Name of Newspaper, (day/ month/ year): page 
(s) (number only). 
ตัวอย่าง 
 
 
 

๗) บทความในสารานุกรม (Articles in the Encyclopedia)  
รูปแบบ 

ผู้เขียน,  “ชื่อบทความ”, ชื่อสารานุกรม, เล่มที ่(ปีที่พิมพ์): เลขหน้า (ใส่เฉพาะตัวเลข). 

Author, “Title of Article”, Name of Encyclopaedia, Volume Number (Year 
of Publication): page (s) (number only). 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 

 

 

๘) บทวิจารณ์หนังสือ (The Critic of Books)  
รูปแบบ  

๑ ธีรวิทย์  ลักษณะกิ่ง, “ปรัชญาศาสนา”, พุทธจักร, ปทีี่ ๔๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม ๒๕๓๓): ๒๖-๒๙. 
๒ K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, Vol. 77 No.1: 

10-15. 

๑ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), “สงครามคูเวต”, สยามรัฐ, (๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓): ๒. 
๒ Sommart Noimarerng, “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation, (2 

September 1990): A 2. 

๑ เกษม  บุญศรี, “พุทธวงศ”์, สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๑ (๒๕๒๙-๓๐): ๑๓๓๙๕-
๑๓๔๒๓. 

๒ Charles  Landesman, Jr., “Consciousness”, The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 2 
(1967): 191-195. 



๗๙ 
 

ผู้เขียนบทวิจารณ์,  “วิจารณ์เรื่อง”, ชื่อหนังสือที่วิจารณ์, โดยผู้แต่งหนังสือที่วิจารณ์, ใน 
ชื่อวารสาร, ปีที่หรือเล่มที่ (เดือน ปี): เลขหน้า (ใส่เฉพาะตัวเลข).  

Author of the Critics, “Title of Criticized Book”, written by the Name of 
Author of criticized books, Name of Journal, Volume Number (month, year): page (s) 
(number only). 
ตัวอย่าง  
 
 
 
 

๙) วิทยานิพนธ์  (Thesis)  
รูปแบบ  

ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์, (สาขาวิชา หรือ คณะ หรือ บัณฑิต
วิทยาลัย: ชื่อสถาบัน, ปีที่ส าเร็จ).  

Name of Researcher, “Title of Thesis”, Level of Thesis, (Faculty or 
Department or Graduate School: Name of University which is a Copyright-holder of the 
Thesis, Year of Graduation/Publication), page (s). 

Or 
Name of Researcher, Title of Thesis, (Place: Name of Faculty or Department 

and University which is a Copyright-holder of the Thesis, Year of 
Graduation/Publication, page (s). 
ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
๑๐) รายงานวิจัย 
รูปแบบ 

ชื่อผู้วิจัย (และคณะ), “ชื่อหัวข้อรายงานการวิจัย”, รายงานวิจัย, (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะ 
และมหาวิทยาลัย หรือ ส่วนงานอื่นๆ, ปีที่พิมพ์), หน้า. 

ตัวอย่าง 

 

๑ พระมหาอินศร  จินฺตาปญฺโญ, “วิเคราะห์พระเทพเวที กรณสีันติอโศก”, โดย ว. ชัยภคั, ใน   พุทธ
จักร, ปีท่ี ๔๔ เล่มที ่๔ (เมษายน  ๒๕๓๓): ๒๔-๒๖. 

๒ Peter Harvey, “The Five Aggregates: Understanding Theravada Psychology and  
Soteriology”, by Mathieu Boisvert,  Journal of Buddhist Ethics, Vol.3 (1996): 91-97.  
 

๑ พระครูประคุณสรกจิ (สุชาติ ชิโนรโส), “การศึกษาวิธีการสอนวิปสัสนากรรมฐาน ตามแนวทางของ
ส านักวิปัสสนาวิเวกอาศรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 

๒ Phramaha Apinyawat Phosan, A Comparative Study of Woman’s Socio-familial 
Life-ways in Vedic Hinduism and Theravāda Buddhism, (Madras: Ph.D. Thesis of the 
Department of Philosophy, University of Madras, 2001), p. 30. 

 

นายมนัส ภาคภมูิ, “ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน”, รายงานวิจัย, (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐), หน้า. 
 



๘๐ 
 

 

๑๑) เอกสารอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (Other Unprinted Documents)  

ให้ใช้รูปแบบเหมือนการลงเชิงอรรถ  ยกเว้นชื่อเรื่องใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ  และ
ระบุลักษณะของเอกสารนั้น เช่น อัดส าเนา  หรือ  Mimeographed  พิมพ์ดีด หรือ Typewriter 
แล้วแต่กรณี ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บตอนสุดท้ายของรายการ 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

๑๒) สัมภาษณ์ (Interviews) 
รูปแบบ 

สัมภาษณ์  ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,  ต าแหน่ง (ถ้ามี), วัน เดือน ปี (ที่สัมภาษณ์). 

Interview with the name of one who gives an interview, position (if any), day, 
month, year. 
ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

๔.๑.๔ การลงเชิงอรรถ เมื่ออ้างถึงเอกสารซ้ า   

ในกรณีที่มีการอ้างเอกสารเรื่องเดียวกันซ้ าอีก  ให้ลงรายการดังต่อไปนี้ 

การอ้างเอกสารเชิงอรรถโดยไม่มีเอกสารอ่ืนมาคั่น ซึ่งเป็นการอ้างถึงเอกสารเรื่อง
เดียวกัน แต่ต่างหน้ากัน ให้ใช้ค าว่า เรื่องเดียวกัน ส าหรับภาษาไทย และใช้ค าว่า Ibid. ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ พร้อมลงเลขหน้าหรือจ านวนหน้าก ากับด้วย เช่น เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓. หรือ Ibid., p. 
13. หรือ Ibid., pp. 5-20. ถ้าต้องการอ้างซ้ าข้อความที่ได้อ้างแล้วโดยไม่มีเอกสารอ่ืนมาคั่น   (หมายถึง 
เป็นเอกสารเรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน ให้ใช้ค าว่า  อ้างแล้ว  หรือ Loc.cit.  

การอ้างถึงเอกสารเรื่องเดียวกันหรือข้อความเดียวกันซ้ าอีก โดยมีเอกสารอ่ืนมาคั่น ให้ลง
รายการอย่างย่อ คือ ลงชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่อง  ส่วนรายการเกี่ยวกับสถานที่พิมพ์  ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ 
ให้ตัดออก และให้เติมเลขหน้าต่อจากชื่อเรื่องก ากับด้วย เช่น 

๑ พระมหาสมชัย  กุสลจิตฺโต, “ทัศนะเรื่องจิตในพระพุทธปรัชญา”, (กรุงเทพมหานคร: บณัฑติ
วิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓) (อัดส าเนา). 

๒ P. Prayoon  Dhammacitto (Mererk), “Buddhism and World Peace”, Paper Presented 
at the16th General Conference of the World Fellowship of Buddhists, (Los Angeles: November 19-
26, 1988). (Mimeographed) 

๑ สัมภาษณ์  พระธรรมโกศาจารย,์ ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๖ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๐. 

๒ Interview  with  Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn Rector of Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University, 16 July 2007.      



๘๑ 
 

 

 

 

ในกรณีที่ชื่อเรื่องยาวเกินหนึ่งบรรทัดแล้วอ้างถึงหลายครั้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เขียนที่
จะย่อชื่อเรื่องให้สั้นลง แต่จะต้องไม่ให้เสียใจความส าคัญ และใช้รูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม 

ตัวอย่างเชิงอรรถภาษาไทย 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตัวอย่างเชิงอรรถภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการพิมพ์อัญประกาศสั้นๆ และเชิงอรรถ 

กล่าวโดยย่อจริยธรรมหรือการรู้จักถือเอาประโยชน์จากหลักอนิจจตามี ๒  ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่หนึ่ง  เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนา ก็บรรเทาหรือก าจัดทุกข์โศกได้  เมื่อ
ประสบความเปลี่ยนแปลงที่พึงใจ  ก็ไม่หลงใหลมัวเมา  เพราะรู้เท่าทันกฎธรรมดา ขั้นตอนที่สอง  เร่ง

๑ พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม,  (กรุงเทพมหานคร: มลูนิธ ิ    พุทธ
ธรรม, ๒๕๒๙), หนา้  ๒๗.  

๒ พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปจัจยตา (ฉบับย่อ),  (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ สุขภาพใจ, ๒๕๓๓), 
หน้า ๑๒๔. 

๓ วิทย์ วิศทเวทย์, ความคิดเร่ืองอนัตตาในพระสูตร,  (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
,  ๒๕๑๘), หน้า ๒๐.   

๔ พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม, หน้า  ๓๑. 
๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. (หมายถึง เรื่องกรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม หน้า ๓๕)  
๖ อ้างแล้ว. (หมายถึง เรื่องกรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม หน้า ๓๕)    

      
 

 1 P. Prayoon  Mererk, Selflessness in Sartres Existentialism and  Early Buddhism, 
(Bangkok : Mahachulalongkorn Buddhist University, 1988), p. 93. 
 2 Chinda  Chandrkaew, Nibbana  the  Ultimate  Truth of  Buddhism, (Bangkok: 
Mahachulalongkorn Buddhist University, 1979), p. 88. 
 3 P. Prayoon Mererk, Selflessness in Sartres Existentialism and  Early Buddhism,  
p.102. 
 4 Ibid., p. 99.   
 5 Loc.cit.   
 

๑ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต),  ปรัชญากรีกโบราณ,  หน้า ๑๕-๒๐. 
หรือ 
๑ PhraMedhidhammaphorn (Prayoon Dhammacitto), An Ancient Greek Philosophy, 

pp. 15-20. 
 



๘๒ 
 

ขวนขวายท ากิจที่ควรท าต่อไปให้ดีที่สุดและท าด้วยจิตใจที่เป็นอิสระ  เพราะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้น 
เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่เป็นไปเองหรือเลื่อนลอย  หรือตามความปรารถนาของเรา  ผู้ที่เห็นว่าสิ่ง
ทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงไป  จะท าอะไรไปท าไม  และปล่อยชีวิตให้เลื่อนลอย  ปล่อยอะไรๆ 
ไปตามเรื่อง  แสดงถึงความเข้าใจผิดและปฏิบัติผิดต่อหลักอนิจจตา  ขัดกับพุทโธวาทท่ีเป็นปัจฉิมวาจา
ว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงท าหน้าที่ให้ส าเร็จด้วยความไม่
ประมาทเถิด”๑ 

 
 

๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๘/๑๖๖. 

 

๔.๑.๕ เชิงอรรถประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ แหล่งสารนิเทศที่บันทึกอยู่ในสื่อที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ เช่น แผ่น
ดิสเก็ต ซีดี-รอม ฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบสายตรง (Online) อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

การลงรายการบรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ข้อก าหนดเดียวกันกับการลงรายการ
บรรณานุกรมของหนังสือและวัสดุอ้างอิงประเภทต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่อาจจะเป็นข้อมูล
ที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องการลงรายการแตกต่างออกไปเช่น 

๑) แผ่นดิสเก็ต และซีดี-รอมที่เป็นผลงานเดี่ยว 

ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, [ประเภทของสื่อ], สถานที่ผลิต: ชื่อแหล่งผลิต, ปีที่ผลิต. 
ตัวอย่าง  

 

 

 ๒) สาระสังเขปบนซีดี-รอม  

ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, [ประเภทของสื่อ], สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานข้อมูล / ชื่อแฟ้มข้อมูล / 
หมายเลขข้อมูล (ถ้ามี), ปีที่ผลิต. 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 

๓) บทความ / สาระสังเขปออนไลน์  

ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, [ประเภทของสื่อ], แหล่งที่มา: ชื่อแหล่งข้อมูล [วัน เดือน ปี ที่เข้าถึง
ข้อมูล]. (ใส่เฉพาะวัน เดือน ปี) 
ตัวอย่าง 

ปราณี แสนทวสีุข, การแสดงพ้ืนบ้านไทย, [ซีดี-รอม], กรุงเทพมหานคร: ไทยอินฟอร์เมช่ัน พับลิช-
ช่ิงซีสเต็ม, ๒๕๔๐. 
 

ปราณี แสนทวีสุข, การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง, [ซีดี-รอม], สาระสังเขปจาก: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ไทย (๒๕๔๖) แผ่นที่ ๒, ๒๕๔๗. 



๘๓ 
 

 
 

 
(๔) บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้แต่ง, (วัน เดือน ปี), “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร, [ประเภทของสื่อ], ปีที่ (ฉบับที่): เลข
หน้าหรือความยาวของเนื้อเรื่อง, แหล่งที่มา: ชื่อแหล่งข้อมูล [วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล]. (ใส่เฉพาะ
วัน เดือน ปี) 
ตัวอย่าง 
 
 
 

 

๕) บทความในหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้แต่ง, (วัน เดือน ปี), “ชื่อบทความ”, ชื่อหนังสือพิมพ,์ [ประเภทของสื่อ], ปีที่ (ฉบับที่): 
เลขหน้าหรือความยาวของเนื้อเรื่อง, แหล่งที่มา: ชื่อแหล่งข้อมูล [วัน เดือน ปี ที่เข้าถึงข้อมูล]. (ใส่
เฉพาะวัน เดือน ปี) 
ตัวอย่าง 
 
 

 
๖) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อผู้ส่ง (ท่ีอยู่ทางอีเมล) เรื่องที่ส่ง, ผู้รับหรือ e-mail to ชื่อผู้รับ (ท่ีอยู่ทางอีเมล),  (วัน 
เดือน ปี). (ใส่เฉพาะวัน เดือน ปี) 
ตัวอย่าง 
 
 

๔.๒ การท าบรรณานุกรม:  
บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง บัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า 

หรือบัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยุคใดยุคหนึ่ง หรือ ของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง มักมี
รายละเอียดหรือบทวิจารณ์สั้นๆ ประกอบ โดยให้พิมพ์ค าว่า บรรณานุกรม ไว้ตรงกลางบรรทัดบนสุด
ของหน้าแรกของบรรณานุกรม โดยพิมพ์ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว (๓.๘๑ ซม.) ต่อจากนั้น ให้เว้น
ระยะห่างระหว่างบรรทัด โดยก าหนดที่ก่อนหน้าไว้ที่ ๖ พอยท์ แล้วพิมพ์โดยแยกตามประเภทของ
เอกสารดังต่อไปนี้ 

วิทยากร เชียงกูล, คิดถูกท าถูก: ปฏิรูปการสื่อสารและสื่อสารมวลชน, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
http://www.rsu.ac.th/thai/Opinion-think-default.html [๑ ก.ค.๒๕๕๓]. 

ปราณี แสนสุข, (2 มี.ค. 44), “การจัดองค์กรเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
องค์กร”, KU Electronic Magazine, [ออนไลน์], 3 (2): 7 ย่อหน้า, แหล่งที่มา: http://www.ku.ac.th/e-
magazine/march44/it/organize.html [2 มีนาคม 2546]. 

ลม เปลี่ยนทิศ, (๑๙ ธ.ค. ๔๘), “หมายเหตุประเทศไทย: สังคมไทยก าลังป่วยหนัก”, ไทยรัฐ, 
[ออนไลน]์, ๑๒ ย่อหน้า, แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/column/remark/ 
dec/19_12_48.php [๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘]. 
 

วรวุฒิ อรชุน (woot_rmut@hotmail.com), ระบบการจดัเกบ็เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, ผู้รบั 
พนิตนันต์ อุดมทรัพย์ (panitnan@yahoo.com), (๕ ส.ค.๕๑). 
 

http://www.thairath.co.th/thairath1/2548/column/


๘๔ 
 

- คัมภีร์พระไตรปิฎก 
- หนังสือทั่วไป 
- หนังสือแปล 
- บทความต่างๆ (บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม หนังสือรวมบทความและ

บทวิจารณ์หนังสือ) 
- เอกสารอื่นๆ (วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย รายงานการประชุมทางวิชาการ จุลสารเอกสาร

อัดส าเนา และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์) 
- สัมภาษณ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้พิมพ์บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงในแต่ละประเภท  โดยแยกประเภทหนังสือเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และพิมพ์แยกตามประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยจัดเรียงบรรณานุกรมหรือ
เอกสารอ้างอิงในแต่ละประเภท ตามล าดับอักษรของชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง (กรณีท่ีไม่ปรากฏนามผู้
แต่ง)  

ในกรณีที่มีเอกสารอ้างอิงจ านวนไม่มาก  จะใช้วิธีเรียงตามล าดับอักษรของชื่อผู้แต่งหรือ
ชื่อเรื่องโดยไม่แยกประเภทเอกสารได้ 

ถ้ามีบรรณานุกรมภาษาต่างประเทศด้วย  ให้พิมพ์แยกต่างหากจากภาษาไทย  โดยถือหลัก
เช่นเดียวกันกับบรรณานุกรมภาษาไทย  คือ แยกประเภทและเรียงล าดับอักษรชื่อของผู้แต่ง  ในกรณีที่
มีจ านวนไม่มากจะไม่แยกประเภทก็ได้ 

การพิมพ์บรรณานุกรมให้เริ่มพิมพ์แต่ละรายการ โดยพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย  ถ้า
รายการใดไม่จบลงใน ๑ บรรทัด  ให้พิมพ์ในบรรทัดต่อมาโดยย่อหน้า ๘ ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์อักษร
ตัวที่ ๙ จนกว่าจะจบรายการนั้นๆ 
ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการท าบรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ: (คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาภาษาบาลีและภาษาไทย)   

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ: (หนังสือ และ/หรือ บทความในหนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความ 
และ/หรือ บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ์, สารานุกรม และเอกสารอื่นๆ รวมทั้งจุลสาร, 
เอกสารอัดส าเนาต่างๆ และการสัมภาษณ์) 

ภาษาอังกฤษ 
A. Primary Sources:    ใช้หลักการเดียวกับภาษาไทย 
B. Secondary Sources: 

หมายเหตุ : รายละเอียดการอ้างอิงแต่ละประเภท ให้ท าตามแบบท่ีจะน าเสนอต่อไป 
 



๘๕ 
 

โดยหลักการของรูปแบบบรรณานุกรมนั้น จะล้อตามรูปแบบการลงเชิงอรรถ เพียงเปลี่ยน
เครื่องหมาย (,) ทั้งหมดเป็น (.) ยกเว้น หน้าปี ให้คงเครื่องหมาย (,) ไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ให้ลง
บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบซึ่งก าหนดไว้ตามประเภทของเอกสาร ดังนี้  

 

๑) หนังสือทั่วไปและคัมภีร์พระไตรปิฎก  
รูปแบบ 

ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่ (ถ้ามี) และ/หรือ จ านวนเล่ม (ถ้ามีหลายเล่มจบ). พิมพ์ครั้ง
ที่ (ถ้าพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปีที่พิมพ์. 

ตัวอย่างภาษาไทย 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ 

 

 

หมายเหตุ:  

บรรณานุกรมในหนังสือภาษาไทย  ให้เรียงชื่อ  ตามด้วยนามสกุล และ/หรือ ฐานันดรศักดิ์ 
และ/หรือ ต าแหน่งวิชาการ ของผู้แต่ง (ถ้ามี) เช่น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., สมภาร พรมทา, ศ.ดร. 
ฯลฯ ส่วนบรรณานุกรมในหนังสือภาษาอังกฤษ ให้เรียงนามสกุลขึ้นก่อน  แล้วตามด้วยชื่อของผู้แต่ง 
เช่น Rahula, Walpola. ในกรณีที่ผู้แต่งเป็นพระภิกษุ ให้พิมพ์ชื่อ – ฉายา ตามจริง เช่น พระมหา
ราชัน จิตฺตปาโล หากมีสมณศักดิ์ ให้ใส่สมณศักดิ์ตามชื่อท่าน โดยไม่ต้องแยกค าว่า พระมหา / พระ 
ออก ตามด้วยชื่อ-ฉายาในวงเล็บ เช่น พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร มีฤกษ์) พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) หากมีต าแหน่งทางวิชาการ ให้น ามาต่อท้ายชื่อ เช่น พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์      สมฺ
มาปญฺโ ), ศ.ดร.  

๒) บทความในวารสาร  
รูปแบบ 

ผู้เขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. ปีที่ ฉบับที ่(เดือน  ปี): เลขหน้า (ใส่เฉพาะเลขหน้า). 
ตัวอย่าง 

 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยตฺุโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.  พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 

 

Phramaha Prayoon Mererk. Selflessness in Sartes Existentialism and Early Buddhism. Bangkok: 
Mahachulalongkorn  Buddhist University Press, 1988. 

Rahula, Walpola. What the Buddha Taught. New York: Grove Press, 1963. 
 

ธีรวิทย์ ลักษณะกิ่ง. “ปรัชญาศาสนา”. พุทธจักร. ปีท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๓๓): ๒๖-๒๙. 
Jayatileke, K.N. “The Buddhist Theory of Causality”. The Maha Bodhi. Vol.77 No.1: 10-15. 
 



๘๖ 
 

 

๓) บทความในหนังสือพิมพ์  
รูปแบบ 

ผู้เขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อหนังสือพิมพ ์(วัน เดือน ปี): เลขหน้า (ใส่เฉพาะเลขหน้า). 
ตัวอย่าง 
 
 
 

๔) บทความในสารานุกรม  
รูปแบบ 

ผู้เขียน. “ชื่อบทความ”. ชื่อสารานุกรม.  เล่มที่ (ปีที่พิมพ์): เลขหน้า (ใส่เฉพาะเลขหน้า). 
ตัวอย่าง 
 
 
 

 
๕) หนังสือแปล  

รูปแบบ 

ผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  แปลโดย  ชือ่ผู้แปล. พิมพ์ครั้งที่ (ถ้าพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง). สถานที่พิมพ์:  ส านักพิมพ์
, ปีที่พิมพ์.  

ตัวอย่าง 
 
 
 

 
๖) บทความจากหนังสือรวบรวมบทความ  

รูปแบบ 

ผู้เขียน. “ชื่อบทความ”. ใน ชื่อเรื่อง. หน้า. ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์, 
ปีที่พิมพ์. 

ตัวอย่าง 
 

 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “สงครามคเูวต”. สยามรัฐ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๓): ๒. 
Noimarerng, Sommart. “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”. The Nation (2 September  1990): 

A 2. 

เกษม บุญศรี. “พุทธวงศ์”. สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลม่ที่ ๒๑ (๒๕๒๙-๓๐): ๑๓๓๙๕-
๑๓๓๙๒๓. 

Landesman, Charles. “Consciousness”. The  Encyclopedia  of  Philosophy. Vol.2 (1967): 191-
195. 

พระดับบลิว ราหลุ, ดร. พระพุทธเจ้าสอนอะไร. แปลโดย รศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกสรและคณะ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๗.  

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. tr. by Narman Kemp Smith. London: The Macmillan 
Press, 1978. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทย”. ใน รวมบทความทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา. หน้า ๑๐-๑๕.  รวบรวมจัดพิมพ์โดย พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙). กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 



๘๗ 
 

๗) บทวิจารณ์หนังสือ  
รูปแบบ 

ผู้เขียนบทวิจารณ์. “ชื่อเรื่องที่วิจารณ์”. ชื่อหนังสือที่วิจารณ์. โดยผู้แต่งหนังสือที่วิจารณ์. ใน ชื่อ
วารสาร. ปีที่หรือเล่มที่พิมพ์หรือฉบับที่ (เดือน  ปี): เลขหน้า (ใส่เฉพาะเลขหน้า). 

ตัวอย่าง 
 
 
 

 
๘) วิทยานิพนธ์  

รูปแบบ 

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์. “ชื่อวิทยานิพนธ์”. ระดับของวิทยานิพนธ์. สาขาวิชา หรือ คณะ หรือ บัณฑิต
วิทยาลัย: ชื่อมหาวิทยาลัย, ปีที่ส าเร็จ. 

ตัวอย่าง 
 
 
 

๙) เอกสารอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์  

ให้ใช้รูปแบบเดียวกันกับการลงเชิงอรรถ ยกเว้นชื่อเรื่องให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ  
และต้องระบุลักษณะของเอกสารนั้น เช่น อัดส าเนา หรือ Mimeographed พิมพ์ดีด หรือ 
Typewritter แล้วแต่กรณี ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บตอนสุดท้ายของรายการ 

 

 

 

ตัวอย่าง   
 
 
 
 

๑๐) บทสัมภาษณ์  

พระมหาอินศร  จินฺตาปญฺโ . “วิเคราะห์พระเทพเวท”ี, กรณีสันตอิโศก. โดย ว. ชัยภัค. ใน พุทธจักร. ปีท่ี ๔๔ 
เล่มที่ ๔ (เมษายน ๒๕๓๓): ๒๔-๒๖.  

Peter Harvey. “The Five Aggregates : Understanding Theravada Psychology and Soteriology”, by 
Mathieu Boisvert. Journal of Buddhist Ethics. Vol.3 (1996): 91-97. 

พระครูประคณุสรกิจ (สุชาติ ชิโนรโส). “การศึกษาวิธีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางของส านักวิปัสสนา
วิเวกอาศรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

 

พระมหาสมชัย กุสลจิตโฺต. “ทรรศนะเรื่องจิตในพุทธปรัชญา”. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๒. (อัดส าเนา) 

Phramaha Prayoon Mererk. “Buddhism and World Peace”. Paper at the 16th General Conference 
of the World Fellowship of Buddhist, Los Angeles, November 19-26, 1988. 
(Mimeographed) 
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รูปแบบ 

สัมภาษณ์ ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ต าแหน่ง (ถ้ามี),  วันที่  เดือน  ปีที่สัมภาษณ์. 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 

๑๑) จุลสาร  เอกสารอัดส าเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ่ืนๆ  

ให้ใช้รูปแบบเดียวกันกับหนังสือ ยกเว้นชื่อเรื่องให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ  และ
ต้องระบุลักษณะของเอกสารนั้น เช่น อัดส าเนา หรือ Mimeographed พิมพ์ดีด หรือ Typewriter 
แล้วแต่กรณี ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บตอนสุดท้ายของรายการ 
ตัวอย่าง   
 
 

 

๑๒) ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม (๑๘ พ้อยท์) 
๑. ภาษาไทย: 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
_________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_________. อรรถกถาภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒. 
_________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

สัมภาษณ์ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. (ประยูร ธมมฺจิตโฺต), อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐. 

Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn (Prayoon Dhammacitto Mererk), Rector Mahachulalongkornraja-
vidyalaya University, 16 July 2007. 

พระมหาสมชัย กุสลจิตโฺต. “ทรรศนะเรื่องจิตในพุทธปรัชญา”. กรุงเทพมหานคร: บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๒. (อัดส าเนา) 
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_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ
, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺ เตปิฏก  ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

_________. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑)  หนังสือ:  
จ านงค์ ทองประเสริฐ. ประวัติพระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเณย์.  พระนคร: มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุ

วิทยาลัย,  ๒๕๑๔. 
เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาโบราณ. กรุงเทพมหานคร: แผนกวิชาการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ

นิสิต  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๑.  
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวจนะในธรรมบท.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ช่อมะไฟ, ๒๕๓๑. 
แสง จันทร์งาม.  พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๒๓. 

(๒)   บทความ:  
สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ สุวฑฺฒโน). “หลักพระพุทธศาสนา”. สมาธิ. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๐ (ม.ป.ป.): 

๔๖ - ๕๒. 
ธีรวิทย์  ลักษณะกิ่ง. “ปรัชญาศาสนา”. พุทธจักร. ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒  (มกราคม ๒๕๓๓):  ๒๖-๒๗. 
 

(๓)  วิทยานิพนธ์:  
นางสาวอุษา โลหะจรูญ.  “การศึกษาชีวิตและผลงานด้านวรรณกรรมพระพุทธศาสนามหายานของ

สมณะเสวียนจั้ง (พระถังซัมจั๋ง)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

(๔)  เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่:  
พระมหาสมจินต์ วันจันทร์  แปลและเรียบเรียง. “พระพุทธศาสนามหายาน”. บัณฑิตวิทยาลัย:  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 
พระมหาสมชัย กุสลจิตฺโต. “ทรรศนะเรื่องจิตในพุทธปรัชญา”. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๒. (อัดส าเนา) 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
ลม เปลี่ยนทิศ (๑๙ ธ.ค. ๔๘). “หมายเหตุประเทศไทย: สังคมไทยก าลังป่วยหนัก”. ไทยรัฐ [ออนไลน์]. 

๑๒ ย่อหน้า. แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/thairath1/2548 
/column/remark/dec/19_12_48.php [๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘]. 

วิทยากร เชียงกูล. คิดถูกท าถูก: ปฏิรูปการสื่อสารและสื่อสารมวลชน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.rsu.ac.th/thai/Opinion-think-default.html [๑ ก.ค. ๒๕๕๓]. 



๙๐ 
 

 (๖) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐. 

๒.  ภาษาอังกฤษ 
1. Primary Sources:  

T.W. Rhys  Davids. Abhidhammatthasangaha. tr.by S.Z. Aung and C.E.F. Rhys Davids. 
London: PTS., 1884.  

C.E.F. Rhys Davids. Compendium of Philosophy. tr. by Narada Mahathera. London: 
PTS., 1910. 

Narada Mahathera. A Manual of Abhidhamma. Kandy: BPS., 1975. 
T.W. Rhys Davids, J.E. Carpenter and W. Stede. Digha - Nikaya Atthakatha: 

Sumangalavilasini. 3 Vols. London: PTS., 1886-1932. 
E. Windisch. Itivuttaka. London: PTS., 1889. 
 
 

2. Secondary Sources: 
(I)  Books: 
Bapat, P.V. 2500 Years of Buddhism. New Delhi: Govt. of India, 1956. 
Collins, S. Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism. London : 

Cambridge University Press, 1981. 
Hiriyanna, M. Outlines of Indian Philosophy. London: George Allen and Unwin, 1967. 
Stcherbatsky, Th. The Soul Theory of The Buddhists. Delhi: Bharatiya Vidya 

Prakashan, 1976.  
(II)  Articles: 
Bhattacharya, Kalidas. “The Concept of Self in Buddhism”. The Philosophical 

Quartery (India). Vol.34 No.2 (1961): 18-29. 
Jayatileke, K.N. “The Buddhist Theory of Causality”. The Maha Bodhi. Vol.77 No.1 

(2969): 20-25. 
Tulkun, L.T.D. “Atman: The Basis of Debate between the Buddhists and the Hindus”. 

Bodhi-Rashmi. (n.d.): 65-69. 
(III) Report of the Research: 
Peter Masefield. A critical edition, and translation, of the Pali text known as the 

Sotabbam_lin_. Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
2008. 
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Veerachart Nimanong. The Educational Inequality of Buddhist Monks and Novices 
in Thailand. Graduate School of Philosophy and Religious Studies, 
Assumption University, 2003. 

(IV) Electronics: 
Gretchen, Walsh. “REPLY: Using African newspapers in teaching” in H-AFRICA. <h-

afreca@msu.edu> (18 October 2006). 
Miller, M.E. The Interactive Tester (version 4.0) [Computer Software]. Westminster, CA: 

Psytek Services, 2005. 

 

 

๔.๓ การท าภาคผนวก: 
ภาคผนวก คือ ข้อความที่ผู้เขียนวิทยานิพนธ์กล่าวถึงในเนื้อหาโดยย่อ แต่ต้องการให้ผู้

ศึกษาได้ทราบรายละเอียด จึงน ารายละเอียดมาน าเสนอในภาคผนวก เช่น 

เหตุที่ท าให้ตั้งครรภ์ ๗ ประการ 

เหตุที่ท าให้ตั้งครรภ์ มีประการ ๑ คือ การใช้มือลูกท่ีอุทร กล่าวถึงในงานวิจัยนี้ หน้า ๑๑๔ 
ทั้งหมดมี ๗ ประการคือ 

๑. ด้วยถูกต้องร่างกายกัน เช่น สตรีบางคน ช่วงที่พร้อมจะตั้งครรภ์ ถูกบุรุษจับมือหรือจับ
มวยผมแล้วตั้งครรภ์ 

๒. ด้วยการจับผ้า เช่น ภิกษุณีอดีตภรรยาของพระอุทายี จับผ้าสบงที่เปื้อนอสุจิของพระ อุ
ทายี สอดเข้าองค์ก าเนิดของตนแล้วตั้งครรภ์ 

๓. ด้วยการดื่มน้ าอสุจิ เช่น แม่เนื้อมารดาของมิคสิงคดาบส ช่วงที่พร้อมจะตั้งครรภ์ ได้ดื่ม
น้ าปัสสาวะซึ่งมีน้ าอสุจิเจือปนของดาบสเข้าไปแล้วตั้งครรภ์ 

๔. ด้วยการลูบคล าที่สะดือ เช่น ที่ดาบสเป็นบิดาของสุวัณณสามโพธิสัตว์ ใช้มือลูบสะดือ
ของดาบสินีมารดาของสุวัณณสามโพธิสัตว์แล้วนางตั้งครรภ์ 

๕. ด้วยการดูรูป เช่น พวกนางสนมแอบมองบุรุษในช่วงที่พร้อมจะตั้งครรภ์ แล้วเกิด
ตั้งครรภ์โดยมิได้มีการถูกต้องกายบุรุษ 

๖. ด้วยการฟังเสียง เช่น พวกนกยาง ไม่มีนกตัวผู้ มีแต่ตัวเมีย ได้ฟังเสียงฟ้าร้องแล้ว
ตั้งครรภ์ หรือพวกแม่ไก่ได้ฟังเสียงพ่อไก่แล้วตั้งครรภ์  
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๗. ด้วยการดมกลิ่น เช่น พวกแม่โคได้กลิ่นพ่อโคแล้วตั้งครรภ์๑ 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

๑. เสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์จ านวน ๑ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอ
ตรวจรูปแบบ 

๒. เมื่อผ่านการตรวจรูปแบบและแก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้สมควรเป็นคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ทุกคนลงลายมือชื่อบนปกโครงร่างฯ จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ขอแบบค าร้องเก่ียวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บฑ.๘) จากบัณฑิตวิทยาลัย 
๔. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วน าเสนอขอความเห็นชอบ จากผู้สมควรเป็นประธาน

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
๕. ยื่นแบบค าร้องเก่ียวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บฑ.๘) ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว พร้อมเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๖ ชุด ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขอสอบอนุมัติ 

๖. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เชิงปริมาณ นิสิตต้องส่งระเบียบวิธีวิจัยและแบบสอบถามชั่วคราว
ก่อนวันพิจารณาหัวข้อและโครงร่างฯ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

๗. เมื่อผ่านการสอบและแก้ไขแล้ว ขอใบน าส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บฑ.๘.๑) /สารนิพนธ์ (บฑ.
๘.๒) กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว เสนอขอความเห็นชอบจากผู้สมควรเป็นประธานควบคุม
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และจากประธานกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ตามล าดับ 

๘. เสนอใบน าส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔ ชุด /สารนิพนธ์ ๖ ชุด ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
๙. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว ขอแบบฟอร์ม

การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บฑ.๙) จากบัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนภายใน
ก าหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ 

ขั้นตอนการเสนอขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

๑. ขอแบบค าร้องทั่วไป (บฑ.๖) จากบัณฑิตวิทยาลัย 
๒. กรอกรายละเอียดตามแบบค าร้องนั้น ขอลายเซ็นจากประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/

สารนิพนธ์ และจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

                                                
๑  วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๓๖/๒๒๒-๒๒๓, อ้างใน นางไพลิน องค์สุวรรณ, “การศึกษาวิเคราะห์การสร้าง

บารมีของพระนางพิมพาท่ีปรากฏในชาดก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มห่วิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๐. 



๙๓ 
 

๓. ส่งเอกสารแก่บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ที่เรียบเรียงเสร็จแล้ว ๑ ฉบับ 
- แบบค าร้องขอตรวจรูปแบบ (บฑ.๖) 
- ใบเสียค่ารักษาสถานภาพของภาคการศึกษาล่าสุด 
- ชื่อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เล่มเดิมที่ได้รับอนุมัติให้ท าวิจัย 

๔. รอรับทราบการแก้รูปแบบเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้มารับไปแก้ไข 
๕. แก้ไขเสร็จแล้ว น ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีก ๑ ครั้ง เสร็จสิ้นการตรวจรูปแบบ เริ่มกระบวนการ

ขอสอบต่อไป 

ขั้นตอนการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

๑. ขอแบบค าร้องเก่ียวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บฑ.๘) จากบัณฑิตวิทยาลัย 
๒. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว น าเสนอขอความเห็นจากประธานคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
๓. ส่งเอกสารแก่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบ ดังนี้ 

- แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บฑ.๘) 
- วิทยานิพนธ์จ านวน ๖ ชุด / สารนิพนธ์จ านวน ๔ ฉบับ 
- แจ้งสถานที่ติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์) ให้ชัดเจน เพ่ือนัดสอบ 

ขั้นตอนการสอบและส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ 

๑. สอบตามวันและเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
๒. แก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามมติคณะกรรมการ 
๓. ให้คณะกรรมการลงนามที่หน้าอนุมัติ จ านวน ๒ แผ่น 
๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามที่หน้าอนุมัติ ๒ แผ่น วันส าเร็จการศึกษา คือ วันที่คณบดีลงนาม 
๕. ส่งเอกสารต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 

- วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม 
- ส าเนาหน้าปก / หน้าอนุมัติ / บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เย็บรวมกัน ๒ ชุด 
- แผ่น CD บรรจุข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ ชุด 
- บฑ.๑๒ (ใบน าส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

๖. ส่ง บฑ.๑๓ 
- นิสิตกรอกข้อความในแบบค าร้องเกี่ยวกับการจบการศึกษา (บฑ.๑๓) 
- นิสิตน า บฑ.๑๓ ไปให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยลงความเห็น ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและวัดผล 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

๗. ส่งบฑ.๑๓ ที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๘. ติดต่อกองทะเบียนและวัดผล เพ่ือรับปริญญาและทรานสคริป 



๙๔ 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

การเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

การเสนอขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

 เมื่อนิสิตได้เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ โดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ก่อนจะขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ให้นิสิตด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) 
นิสิตขอแบบค าร้องโครงร่างฯ (บฑ.๘) 
จากบัณฑติวิทยาลัย/ศูนย์บณัฑติศึกษา 

(๒) 
กรอกรายละเอียดตามค าร้องนั้น ในหน้าแรก 

(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อไดส้ะดวกให้ชัดเจน) 
ขอลายเซ็นจากประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

(๓) 
ส่งส าเนาโครงร่างฯ 

แก่บัณฑิตวิทยาลัย/ศูนย์บัณฑิตศึกษา จ านวน ๖ ฉบับ/  
๔ ฉบับส าหรับสารนิพนธ์ 

(๔)  
เข้าสอบตามวันเวลาและห้อง 

ตามประกาศก าหนดสอบ 
(ดูประกาศฯ) 

(๕) 
ภายหลังสอบหัวข้อและโครงร่างฯ 

๑. ให้แก้ไขตามมตคิณะกรรมการ 
๒. ส่งเล่มแกไ้ขฉบับสมบูรณ์ (แนบ บฑ.๘.๑ ส าหรับวิทยานิพนธ์ บฑ.๘.๒ ส าหรับ    สาร

นิพนธ)์ พร้อมลายเซ็นกรรมการควบคุมและกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดูแลการ
แก้ไขหัวข้อ ที่หน้าปกโครงร่างฯ 

๓. ประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
๔. ลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์/สารนพินธ์ (บฑ.๙) 



๙๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
นิสิตที่ผ่านขั้นตอนการตรวจรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

(๑) 
ขอแบบค าร้องทั่วไป (บฑ.๖) ระบุ “ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ”์ 

จากบัณฑติวิทยาลัย/ศูนย์บณัฑติศึกษา 

(๒) 
กรอกรายละเอียดตามแบบค าร้องนั้น 

(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อไดส้ะดวกให้ชัดเจน) 
ขอลายเซ็นจากประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์

(๓) 
ส่งเอกสารแก่บัณฑิตวิทยาลัย ตามขั้นตอนดังนี ้

๑. ส าเนาวิทยานิพนธ/์สารนิพนธท์ี่เรียบเรียงเสร็จแล้วไมเ่ข้าปก ๑ ฉบับ 
๒. แบบค าร้องขอตรวจรูปแบบ (บฑ.๖) 
๓. ใบช าระค่ารักษาสถานภาพของภาคการศึกษาล่าสดุ 
๔. ช่ือและโครงร่างวิทยานิพนธ/์สารนิพนธเ์ลม่เดมิที่ไดร้ับอนุมัติให้ท าวิจัย 

(๔) 
รอรับทราบผลการแก้รูปแบบ 

เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย/ศูนย์บณัฑิตศึกษา จะแจ้งให้มารบัไปแกไ้ข 

(๕) 
แก้ไขเสร็จแล้ว น าฉบับเดิมและฉบับท่ีแก้ไขแล้ว 

มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีก ๑ คร้ัง 
(เสร็จสิ้นการตรวจรูปแบบ=เริ่มกระบวนการขอสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่อไป) 

(๑) 
ขอแบบค าร้องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (บฑ.๘) 

จากบัณฑติวิทยาลัย/ศูนย์บณัฑติศึกษา 



๙๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน 

การสอบและส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
(หมวด ๕ การสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนต่อจากน้ี ทางศูนย์บัณฑติศึกษาจะด าเนินการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลัย 

(๒) 
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

แล้วน าเสนอขอความเห็น ลงลายเซ็น ตามแบบฟอร์ม 
จากประธานกรรมการ/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธใ์หค้รบทุกท่าน 

(๓) 
ส่งเอกสารให้บัณฑิตวิทยาลัย/ศูนย์บัณฑิตศึกษา 

เพ่ือขอสอบ ดังนี้ 
๑. แบบค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ (บฑ.๘) 
๒. ส าเนาวิทยานิพนธ์ท่ีเข้าเล่มปกอ่อน จ านวน ๖ ชุด ส าหรับสารนพินธ์  
    จ านวน ๔ ชุด 
๓. ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
๔. บฑ. ๑๑.๓ ใบตรวจแก้บทคดัยอ่ภาษาอังกฤษ 

(ระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน เพ่ือนัดวัน/เวลาสอบ) 

(๑) 
สอบตามวันและเวลา 

ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดภายหลังที่นิสิตยื่น 
ขอสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

(ควรมาก่อนเวลาสอบครึ่งช่ัวโมง) 

(๒) 
กรณีสอบผ่านให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ 
/สารนิพนธ์ ตามมติคณะกรรมการ 
(เลขาฯ บันทึกรายละเอียดการสอบ) 

(๔) 
เสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามที่หน้าอนุมัติ 

จ านวน ๒ แผ่น 
(วันส าเร็จการศึกษา คือ วันท่ีคณบดีลงนาม) 

(๓) 
ใหค้ณะกรรมการฯ ลงนาม 
ที่หน้าอนุมัติ จ านวน ๒ แผ่น 



๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันไดสู่ความเป็นดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  

การสอบภาษาต่างประเทศ: 

(๕) 
ก่อนส่งเอกสารต่อบัณฑติวิทยาลยั นิสิตต้องด าเนินการส่งเอกสารเหล่านี้ให้กับศูนย์บณัฑิตศึกษาใหค้รบ
รายละเอียด ดังนี ้
๑. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ เล่ม 
๒. หน้าปก/หน้าอนุมัติ/บทคัดย่อภาษาไทย-อังกฤษ เย็บรวมกัน จ านวน ๒ ชุด 
๓. แผ่น CD บรรจุข้อมูลวิทยานพินธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๒ ชุด 
๔. บฑ.๑๒ (ใบน าส่งวิทยานิพนธ์=กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

(๖) 
เข้าสู่กระบวนการขอจบการศึกษา 

๑. นิสิตกรอกข้อความในแบบค ารอ้งเกี่ยวกับการจบการศึกษา (บฑ.๑๓) 
๒. นิสิตน า บฑ.๑๓ ไปให้เจา้หน้าที่มหาวิทยาลัยเซ็นลงความเห็น ดงันี้ 
- เจ้าหน้าท่ีกองทะเบียนและวัดผล  - เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด - ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ/์สารนิพนธ ์

(๗) 
ส่ง บฑ.๑๓ ที่ส านักงานคณบด ี

บัณฑิตวิทยาลัย 

(๘) 
ติดต่อกองทะเบียนฯ 

เพื่อรับปริญญาและทรานสครปิ 

                  ๑. สอบผ่านการคดัเลือกเข้าเรียนระดับ ป.เอก แผน ๑.๑, ๒.๑, ๒.๒  
 

๒. สอบผ่านครบทุกรายวิชา 

๓. สอบผ่านสารนิพนธ์  

๔. สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 

๕. ผ่านการปฏิบัติธรรม ๔๕ วัน 
 

๖. สอบผ่านการวัดคุณสมบตัิภาษาต่างประเทศ 
 

๗. เสนอวิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๘. สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์
 

๙. เผยแพร่วิทยานิพนธ ์
 

๑๐. ดุษฎีบัณฑิต 
 



๙๘ 
 

- หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑, ๑.๒ เลือกสอบภาษาต่างประเทศ ๑ ภาษา 
- หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒.๑, ๒.๒ สอบภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ อีก ๑ ภาษา 

การสอบสารนิพนธ์: 
- หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๒ สอบสารนิพนธ์ ๑ เรื่อง 
- หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑, ๒.๑ และ ๒.๒ สอบสารนิพนธ์ ๓ เรื่อง 

 
 
 

 
 


