
 

 

บทที่ 4 
การจัดพิมพวิทยานิพนธ 

 
 
 วิทยานิพนธจัดเปนเอกสารที่เปนหลักฐานสําคัญของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือ  ดุษฎี
บัณฑิต จึงตองมีความถูกตองทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ  โดยเนื้อหาเปนสวนที่บอกถึงองคความรูและ
กระบวนการวิจัยซึ่งแสดงถึงภูมิปญญาของนักศึกษา  สวนรูปแบบเปนลักษณะทางกายภาพซึ่งถูกกําหนดขึ้นเปน
มาตรฐานของแตละสถาบัน ความถูกตองของรูปแบบของวิทยานิพนธและขึ้นกับการจัดพิมพ การพิสูจนอักษร 
และการประกอบเขาเปนตัวเลม 
 การจัดพิมพวิทยานิพนธเปนความรับผิดชอบของนักศึกษาอยางเต็มที่ นักศึกษาตองศึกษาหลักเกณฑตางๆ 
เกี่ยวกับการพิมพใหเขาใจ และตองตรวจแกไขตนฉบับใหถูกตองสมบูรณดวยตนเอง ดังนั้นเพื่อใหวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนมีมาตรฐานทางกายภาพอยางเดียวกัน จึงกําหนดหลักเกณฑในการจัดพิมพวิทยานิพนธ 
ไวดังนี้ 
 
1. กระดาษ 
 กระดาษที่ใชพิมพและทําสําเนาตองเปนกระดาษที่มีคุณภาพดี กําหนดใหใชกระดาษขาวไมมีเสนบรรทัด
ชนิดไมตํ่ากวา 80  แกรม ขนาดมาตรฐาน A4  
 
2. ระบบการพิมพและทําสําเนา 
 2.1 ตนฉบับ ตองพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด เวอรช่ัน 97 ขึ้นไป
และพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอร หมึกพิมพสีดําเทานั้น 
 2.2 ฉบับสําเนา ใหใชวิธีถายสําเนา (Photocopy) จากตนฉบับ โดยตองเปนการถายสําเนาที่มีคุณภาพดี 
สะอาด ตัวอักษรและภาพชัดเจนและคงทน ไมลบเลือนงาย 
 2.3 การพิมพและทําสําเนาสวนหนา (หนาปกใน ใบรับรอง บทคัดยอ คําอุทิศ กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญทุกประเภท ฯลฯ) และสวนที่ใชคั่นระหวางแตละสวน (เชน ใบปะหนาภาคผนวก) ใหพิมพหรือถายสําเนา
โดยใชกระดาษหนาเดียว 
 2.4 การพิมพและทําสําเนาสวนเนื้อเรื่อง สวนอางอิง และสวนทายเลม ใหพิมพหรือถายสําเนาโดยใช
กระดาษหนาเดียวหรือสองหนาก็ได กรณีที่วิทยานิพนธมีจํานวนหนาไมเกิน 170 หนา ใหพิมพหรือถายสําเนาหนา
เดียวได แตโดยทั่วไปควรพิมพหรือถายสําเนาโดยใชกระดาษทั้งสองหนา 
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3. ตัวพิมพ (Fonts) 
 3.1 วิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ใหใชชนิดตัวพิมพ (Font type) แบบ 
EucrosiaUPC หรือ AngsanaUPC  หรือ Angsana New อยางใดอยางหนึ่งตลอดทั้งเลม สําหรับขนาด (Font size) 
และรูปแบบตัวอักษร (Font style) กําหนดดังนี้ 
  สวนเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสวนตางๆ โดยทั่วไปภายในเลม ใหใชขนาด 14-16 พอยต      
ตัวพิมพธรรมดา (Normal) 
  หัวขอใหญในสวนเนื้อเรื่อง ใหใชขนาด 16-18 พอยต ตัวพิมพหนา (Bold) 
  ช่ือบท ช่ือสวนประกอบตางๆ เชน กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ใหใชขนาด 18 พอยต ตัวพิมพหนา 
 3.2 วิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาอังกฤษทั้งเลม ใหใชชนิดตัวพิมพแบบ Times New Roman สําหรับ
ขนาดและรปูแบบตัวอักษรกําหนดดังนี้  
  สวนเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสวนตางๆ โดยทั่วไปภายในเลม ใหใชขนาด 12 พอยต ตัวพิมพ
ธรรมดา  
  หัวขอใหญในสวนเนื้อเรื่อง ใหใชขนาด 12-14 พอยต ตัวพิมพหนา  
  ช่ือบท ช่ือสวนประกอบตางๆ เชน กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ใหใชขนาด 14 พอยต ตัวพิมพหนา  

[ตัวอยางชนิดตวัพิมพ รูปแบบ และขนาด ดูท่ีภาคผนวก ก หนา 125-126] 
 
4. การเวนขอบกระดาษ (Margins) 
 หนาเลขคี่ ใหเวนจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบซาย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว และขอบลาง 1 นิ้ว สวนหนาเลขคู 
ใหเวนจากขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบซาย 1 นิ้ว ขอบขวา 1.5 นิ้ว และขอบลาง 1 นิ้ว    

[ตัวอยางการเวนขอบกระดาษ ดูท่ีภาคผนวก ก หนา  127-128] 
 
5. การเวนระยะหางระหวางบรรทัด (Line spacing) 
 5.1 กรณีที่เปนวิทยานิพนธภาษาไทยใหกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบระยะพิมพเดี่ยว 
(Single space) สวนกรณีที่เปนวิทยานิพนธภาษาอังกฤษซึ่งใชตัวพิมพชนิด Times New Roman ใหกําหนด
ระยะหางระหวางบรรทัดเปน 1.5 เทา  
 5.2 ระยะหางระหวางชื่อบทกับหัวขอแรกหรือบรรทัดแรกของเนื้อเรื่อง ใหเวนวาง 2 บรรทัด 
 5.3 เมื่อขึ้นหัวขอใหม ระยะหางระหวางบรรทัดสุดทายของหัวขอเดิมกับหัวขอใหม ใหเวนวาง 1 
บรรทัด 
 
6.  การยอหนา (Indention) 
 ใหยอหนาโดยเวนระยะหางจากขอบซาย 6 ชวงตัวอักษร แลวพิมพตรงตําแหนงของตัวอักษรที่ 7  การยอ
หนาในลําดับถัดไปใหเวนชวงระยะเปนชวงละ 6 ตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมด  

[ตัวอยางการยอหนา ดูท่ีภาคผนวก ก หนา  129-135] 
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7.  การจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษ (Alignment) 
 การพิมพรายละเอียดสวนเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปควรจัดตําแหนงขอความในหนากระดาษเปนแบบชิดขอบ 
(Justified) เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมทางดานภาษา ไมควรพิมพแยกคํา เชน คําวา 
“ขอมูล” ไมควรพิมพคําวา “ขอ” อยูบรรทัดหนึ่ง และคําวา “มูล” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง หรือไมควรเวนระยะหางมาก
เกินไประหวางคําที่ควรพิมพใหชิดกัน เชนไมควรพิมพ   “ขอมูล (Data)”   เปนตน 
 
8.  การใสเลขหนาและการลําดับหนา (Paging) 
 8.1  สวนหนา ใหใสพยัญชนะ ก, ข, ค,. . . สําหรับวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทย หรือใสตัวเลขโรมัน
ตัวเล็ก i, ii, iii,. . . สําหรับวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาอังกฤษ  เรียงตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแตหนาแรกของบทคัดยอ
ไปจนจบหนาสุดทายของสวนหนา สําหรับหนาแรกของบทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ และสารบัญทุกประเภท ให
นับลําดับหนาแตไมตองพิมพตัวพยัญชนะหรือตัวเลขโรมันที่หนานั้น การพิมพเลขหนาใหพิมพไวที่มุมบน
ดานขวาของหนากระดาษ หางจากขอบบน 0.5 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
 8.2  สวนเนื้อเรื่อง สวนอางอิง และสวนเพิ่มเติม ใหใสตัวเลขอารบิก 1, 2, 3,. . . ตามลําดับ โดยเริ่มตั้งแต
หนาแรกของบทที่ 1 หรือบทนํา สําหรับหนาแรกของแตละบท  หนาแรกของบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง 
และหนาแรกของภาคผนวกและภาคผนวกยอย ใหนับลําดับหนาแตไมตองพิมพตัวเลขที่หนานั้น 
  การพิมพเลขหนา หนาเลขคี่ใหพิมพไวที่มุมบนดานขวาของหนากระดาษ สวนหนาเลขคูใหพิมพไว
ที่มุมบนดานซายของหนากระดาษ หางจากขอบบน 0.5 นิ้ว และขอบขวาหรือซาย 1 นิ้ว 
 8.3  หามกําหนดเลขหนาเปนแบบหนายอยหรือหนาแทรก เชน หนา 2.1, 2.2,. . . หรือหนา 2(1),  
2(2),. . . หรือหนา 2ก, 2ข,. . . โดยเด็ดขาด 

[ตัวอยางการใสเลขหนา ดูท่ีภาคผนวก ก หนา 127-128] 
 
9.  การพิมพชื่อบท (Chapters) 
 9.1 เมื่อขึ้นบทใหมตองขึ้นหนาใหมเสมอ อาจมีคําวาบทที่หรือไมก็ได ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 9.2  กรณีที่มีบทที่ ใหมีเลขประจําบท โดยใหใชเลขอารบิกสําหรับวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทย 
และใชเลขโรมันใหญสําหรับวิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาอังกฤษ  ใหพิมพคําวา “บทที่” ไวบรรทัดแรกของหนา
และจัดใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ สวนช่ือบทใหพิมพไวในบรรทัดถัดลงมาและจัดใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ
เชนเดียวกัน ช่ือบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพเรียงลงมาเปน
ลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว 
 9.3  กรณีที่ไมมีบทที่ ใหพิมพช่ือบทไวบรรทัดแรกของหนาและจัดใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ  ช่ือบทที่
ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพเรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว 

[ตัวอยางการพิมพชื่อบท ดูท่ีภาคผนวก ก หนา  132-135] 
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10.  การพิมพหัวขอในบท (Headings) 
 10.1 การแบงหัวขอในแตละบท ใหแบงออกเปนหัวขอใหญ (Main headings) และหัวขอยอย (Sub-
headings) ตามลําดับ 
 10.2 การพิมพหัวขอใหญภาษาอังกฤษ ใหพิมพอักษรตัวแรกของคําแรกและคําสําคัญทุกคําดวยตัวพิมพ
ใหญเสมอ 
 10.3  หัวขอที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงพิมพเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม ไมพิมพแยกคํา เชน 
ขอนแกน ไมใหพิมพแยกเปน ขอน – แกน เปนตน 
 10.4 เมื่อจะขึ้นหัวขอใหมในสวนทายกระดาษ แตมีที่วางสําหรับพิมพขอความภายใตหัวขอนั้นไดอีกไม
เกิน 1 บรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป 
 10.5 การแบงหัวขอใหญและหัวขอยอยในแตละบท   ใหใชตัวเลขและ/หรือตัวอักษรกํากับหัวขออยาง
ชัดเจน กรณีที่ใชตัวเลขอยางเดียว ไมควรแบงยอยโดยใชตัวเลขมากกวา 4 ตัว เชน 1.1.1.1.1 แตควรใชตัวอักษร
หรือใชเครื่องหมายวงเล็บ (  ) ชวยในการแบงยอย และถาเลือกใชระบบใดแลวใหใชแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม  
 10.6 ไมใชสัญลักษณ เชน    ♣            ฯลฯ แสดงหัวขอยอย เนื่องจากวิทยานิพนธเปนเอกสาร
ทางวิชาการ การใชสัญลักษณดังกลาวจึงไมเหมาะสม 
 10.7 การพิมพหัวขอใหญ ใหพิมพชิดริมดานซายของกระดาษ 
 10.8 การพิมพหัวขอยอย ใหพิมพโดยการยอหนาตามระยะที่กําหนดไวในขอ 6 

[ตัวอยางการพิมพหัวขอในบท การแบงหัวขอใหญและหัวขอยอย ดูท่ีภาคผนวก ก หนา 129-131] 
 
11. การพิมพอัญพจน (Quotations)  
 11.1 การพิมพอัญพจนหรือขอความที่คัดลอกมาที่มีความยาวไมเกิน 3  บรรทัด   ใหพิมพตอไปใน
เนื้อความนั้นไดเลยโดยพิมพในเครื่องหมายอัญประกาศ (“………”)  
 11.2 ถาขอความที่คัดลอกมาเกิน 3 บรรทัด ไมตองใสเครื่องหมายอัญประกาศ  แตใหพิมพขึ้นบรรทัด
ใหม โดยยอหนาใหถัดเขาไปอีก 1 ยอหนาจากเนื้อความที่อยูกอน โดยพิมพดวยตัวอักษรแบบตัวเอน (Italic) หาก
มียอหนายอยภายในยอหนาของขอความที่คัดลอกมาอีก ก็ใหพิมพถัดเขาไปอีก 1 ยอหนาตามลําดับ 
 11.3 กรณีที่ตองการละเวนขอความที่คัดลอกมาบางสวน ใหพิมพเครื่องหมายจุดสามจุด (Ellipsis dots) 
โดยพิมพเวนระยะ 1 ชวงตัวอักษร (. . .) 
 11.4 กรณีที่ตองการเพิ่มเติมขอความของผูเขียนวิทยานิพนธลงไปในขอความที่คัดลอกมา ใหใช
เครื่องหมายวงเล็บใหญ  [   ]  กํากับ  
 11.5 การอางอิงที่มาของอัญพจน ใหเลือกใชตามรายละเอียดในเรื่องการอางอิงในบทที่ 5 หรือบทที่ 6 
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12. การพิมพตาราง (Tables) 
 12.1 ตาราง 1 ตาราง ประกอบดวย ลําดับที่และชื่อของตารางอยูสวนบน ตามดวยตัวตารางและอาจมีการ
อางอิงที่มาของตาราง และหมายเหตุคําอธิบายเพิ่มเติมในสวนทาย 
 12.2 ใหพิมพตารางโดยใชภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใชพิมพวิทยานิพนธ ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนตอง
คงขอมูลไวตามภาษาเดิมที่คัดลอกมา หรือการนําเสนอขอมูลในตารางเรื่องนั้นๆ เปนภาษาอื่นจะมีความถูกตอง
และนาเชื่อถือในทางวิชาการมากกวา ใหพิมพตารางเปนภาษาอื่นได 
 12.3 ใหพิมพแทรกไวตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงตารางนั้นๆ สําหรับตารางที่มีความจําเปนนอยหรือไมมี
ความสัมพันธตอการบรรยายเนื้อหาโดยตรง ใหรวมไวในภาคผนวกได 
 12.4 การพิมพลําดับที่และชื่อของตาราง ใหพิมพไวเหนือตารางนั้นๆ โดยพิมพคําวา “ตารางที่…” หรือ 
“Table…” ชิดขอบซายของหนากระดาษหรือใหตรงกับขอบซายของตัวตาราง แลวระบุลําดับที่ของตารางโดยใช
ตัวเลขอารบิก เชน “ตารางที่ 1” หรือ “Table 1” และกําหนดรูปแบบตัวอักษรเปนแบบตัวหนา จากนั้นใหเวน 2 
ชวงตัวอักษรแลวพิมพช่ือตารางโดยใชตัวอักษรแบบธรรมดา หากชื่อตารางยาวเกินกวา 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 
บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อ
ตารางในบรรทัดแรก  
 12.5 การพิมพตัวตาราง โดยทั่วไปประกอบดวย สวนหัวของตาราง (Table header)  และสวนขอความใน
ตาราง (Table text) ใหจัดวางตารางชิดขอบซายของหนากระดาษหรือจัดวางใหเหมาะสมสวยงาม 
 12.6 ตารางที่มีความยาวมาก ไมสามารถพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพสวนที่เหลือในหนา
ถัดไป ทั้งนี้จะตองมีลําดับที่และช่ือตารางทุกหนา   และพิมพคําวา (ตอ) หรือ (Cont.) ไวในวงเล็บตอทายช่ือของ
ตารางดวย สําหรับตัวตารางตองมีสวนหัวของตารางทุกหนาเชนกัน    
 12.7 ตารางที่มีความกวางเกินกวาที่จะบรรจุในหนากระดาษเดียวได อาจยอสวนลงไดแตใหมีขนาดที่
สามารถอานไดชัดเจน 
 12.8 การพิมพอางอิงแหลงที่มาของตาราง ใหเลือกใชตามรายละเอียดวิธีการอางอิงในบทที่ 5 หรือ 
บทที่ 6 โดยพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากตัวตาราง และพิมพใหตรงกับขอบขวาของตาราง 
 12.9 การพิมพหมายเหตุหรือคําอธิบายตารางเพิ่มเติม ใหพิมพในบรรทัดถัดจากตัวตารางหรือถัดจาก
บรรทัดอางอิง (ถามี) 
 12.10 กรณีที่ตองการพิมพตารางตามแนวขวางของกระดาษ ใหจัดวางสวนบนของตารางหันเขาหา    ขอบ
ซายของหนากระดาษ และวางขอบซายของตัวตารางใหชิดขอบลางของหนากระดาษ สวนเลขหนาใหใสไวที่     
มุมบนขวา (หนาเลขคี่) หรือมุมบนซาย (หนาเลขคู) ตามปกติ  

[ตัวอยางการพิมพตาราง ดูท่ีภาคผนวก  ก  หนา  136-141] 
 
13.  การพิมพภาพ (Figures) 
 13.1 ภาพ หมายถึง รูปภาพ (Pictures) ภาพถาย (Photographs) แผนภูมิ (Charts) แผนที่ (Maps)  แผนภาพ 
(Diagrams) และกราฟ (Graphs) ซึ่งจะตองจัดพิมพหรือทําสําเนาใหมีความชัดเจน หากเปนภาพตนฉบับที่ตองการ
ผนึกลงในวิทยานิพนธที่เปนตนฉบับ ตองผนึกใหเรียบรอยอยูในสภาพคงทนและถาวร   
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  13.2 ภาพ 1 ภาพ ประกอบดวย ตัวภาพ คําอธิบายภาพ และอาจมีการอางอิงที่มาของภาพ 
  13.3 ใหจัดวางภาพแทรกไวตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้นๆ ยกเวนภาพที่มีความจําเปนนอยหรือไมมี
ความสัมพันธตอการอธิบายเนื้อหาโดยตรง ใหรวมไวในภาคผนวก   การจัดวางภาพใหวางอยูในตําแหนงที่
เหมาะสม เรียบรอยและสวยงาม  
 13.4 การพิมพคําอธิบายภาพ ใหพิมพไวใตภาพนั้นๆ โดยพิมพคําวา “ภาพที่…” หรือ “Figure…”  ใน
ตําแหนงที่เหมาะสม แลวระบุลําดับที่ของภาพโดยใชตัวเลขอารบิก เชน “ภาพที่ 1” หรือ “Figure 1” และกําหนด
รูปแบบตัวอักษรเปนแบบตัวหนา จากนั้นใหเวน 2 ชวงตัวอักษรแลวพิมพช่ือภาพหรือคําอธิบายภาพ โดยใช
ตัวอักษรแบบธรรมดา  หากคําอธิบายภาพยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดย
ใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพในบรรทัด
แรก 
 13.5 กรณีภาพตอเนื่องหรือภาพที่ไมสามารถจัดพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวไดใหพิมพ สวนที่เหลือใน
หนาถัดไป ทั้งนี้จะตองมีลําดับภาพและชื่อภาพทุกหนา และพิมพคําวา (ตอ) หรือ (Cont.) ไวในวงเล็บตอทายช่ือ
ภาพดวย 
 13.6 การพิมพอางอิงแหลงที่มาของภาพ ใหเลือกใชตามรายละเอียดวิธีการอางอิงในบทที่ 5 หรือบทที่ 6 
โดยพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากคําอธิบายภาพ และพิมพใหตรงกับขอบขวาของภาพหรือคําอธิบายภาพนั้นๆ 

[ตัวอยางการพิมพหรือใสภาพ ดูท่ีภาคผนวก ก หนา 142-143] 
 
14.  การพิมพชื่อวิทยาศาสตร (Scientific names) 
 14.1 การพิมพ ช่ือวิทยาศาสตรของจุลชีพ  พืชหรือสัตว  ใหใชตามประมวลนามศาสตรสากล 
(International code of nomenclature) คือทําใหเดนชัดแตกตางจากการพิมพขอความอื่นๆ โดยการขีดเสนใตหรือ
พิมพดวยตัวเอน 
 14.2  การเขียนช่ือวิทยาศาสตรใหเปนไปตาม Binomial system คือ ประกอบดวย 2 คํา คําแรกเปน  Genus 
ขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ คําหลังเปน Species เขียนหางจากคําแรก 1 ชวงตัวอักษรและขึ้นตนตัวอักษรตัวเล็ก 
ทายช่ือวิทยาศาสตรมักมีช่ือสกุลของบุคคลแรกที่กําหนดชื่อนั้นๆ กํากับอยู ถาเปนช่ือสกุลที่รูจักกันแพรหลายแลว
อาจใสช่ือยอ เชน Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ  L.  กรณีที่มีผูกําหนดชื่อถึง 2 คน ก็ใหใสทั้ง 2 ช่ือ  ดังตัวอยาง 
  ช่ือจุลชีพ เชน  Escherichia coli  หรือ Escherichia coli 
     Bacillus subtilis   หรือ Bacillus subtilis 
  พืช เชน  Oryza sativa L.   หรือ Oryza sativa L. 
  สัตว เชน  Lycosa pseudoannulata Rosenber and Strandr  
     หรือ Lycosa pseudoannulata Rosenber and Strandr 
 14.3  การเขียนช่ือวิทยาศาสตร  จะใชช่ือเต็มตามขอ 14.2 เฉพาะเมื่อกลาวถึงครั้งแรกเทานั้น การเขียนช่ือ
ในครั้งตอๆ ไปใหใชช่ือ Genus เปนตัวยอโดยใชอักษรตัวใหญ สวนช่ือ Species ใหใชช่ือเต็มตามเดิม และไมตอง
มีช่ือบุคคลตอทายอีก ดังตัวอยาง 
  ครั้งแรกเขียน  Escherichia coli ครั้งตอๆ ไปเขียน  E. Coli 
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  ครั้งแรกเขียน  Oryza sativa L.  ครั้งตอๆ ไปเขียน O. sativa 
  ครั้งแรกเขียน  Lycosa pseudoannulata Rosenber and Strandr ครั้งตอๆ ไปเขียน  
     L. pseudoannulata 
 
15.  การพิมพคําภาษาตางประเทศ (Foreign words) 
 15.1 วิทยานิพนธที่พิมพเปนภาษาไทย ไมควรพิมพคําภาษาตางประเทศเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาโดยที่
ไมใชคํานั้นที่มีอยูแลวในภาษาไทย เชน “คอมพิวเตอร” ไมควรพิมพวา “Computers”  หรือ “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ไมควรพิมพคําวา Information Technology เปนตน  
 15.2 กรณีที่คําภาษาตางประเทศนั้นๆ ยังไมมีคําที่ใชในภาษาไทย ควรเขียนเปนภาษาไทยในลักษณะ   
ทับศัพทตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เชน เว็บไซต มาจากคําวา Web site 
สวนคําภาษาตางประเทศที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติวิธีเขียนทับศัพทไวแลว ใหใชคําตามที่บัญญัติไวนั้น เชน 
รัฐแอริโซนา   รัฐอินดีแอนา เปนตน 
 15.3 การพิมพคําศัพทตามขอ 15.1  และ 15.2 อาจวงเล็บคําภาษาตางประเทศกํากับไว เชน เว็บไซต (Web 
site) หรือรัฐแอริโซนา (Arizona) เปนตน ทั้งนี้ใหวงเล็บครั้งแรกครั้งเดียวเทานั้น การพิมพในครั้งตอๆ ไป ไมตอง
วงเล็บคําภาษาตางประเทศนั้นๆอีก การพิมพคําในวงเล็บควรใชตัวอักษรใหเปนรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเลม เชน  
  พิมพดวยตัวเล็กทั้งหมดยกเวนช่ือเฉพาะ ดังตัวอยาง เว็บไซต (web site) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology)  
  หรือพิมพตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของคําแรก ดังตัวอยาง เว็บไซต (Web site) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information technology)    
  หรือพิมพอักษรตัวแรกของทุกคําดวยตัวใหญ ดังตัวอยาง เว็บไซต (Web Site) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology) เปนตน 
 
 


