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บทท่ี ๒ 

 
การเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธแ์ละสารนพินธ์ 

  
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เป็นผลงานทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือหา

ความรู้และความจริง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่  โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ  มีคุณค่าที่อาจจะน าไปอ้างอิงอันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยสืบไป ทั้ง
เนื้อหาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ การน าเสนอผลงานมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน 
นิสิตจึงควรจะเสนอผลงานที่ง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกต่อการค้นคว้าแก่ผู้อ่ืน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงได้ก าหนด รูปแบบการ
เขียนและการจัดพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต  ให้เป็นแบบที่ควรยึดถือเป็น
แนวทางเดียวกันดังนี้ 

ส่วนประกอบของดุษฎีนพินธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์   
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์อาจแบ่งส่วนส าคัญออกเป็น ๓ ส่วน  คือ 
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า 
ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อเรื่อง 
ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย  

ส่วนที่ ๑: ส่วนน า 
ส่วนน าของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประกอบด้วยปกนอก ปกใน หน้า

อนุมัติ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ไปจนถึงค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ หรือส่วนที่อยู่ก่อนหน้า
บทที่ ๑ ทั้งหมด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หน้าปก 

๑.๑ ปกนอก  ให้จัดท าปกนอกดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เป็นปกแข็งสีด า
และพิมพ์ด้วยตัวหนังสือสีทอง  พิมพ์ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้วิจัย ปีพุทธศักราช (ปีการศึกษาที่จบ) 

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

ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ปริญญาเอก 

ปกนอก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ 

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 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๓๒ 

บนหน้าปกของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ให้เขียน ชื่อ ฉายา และนามสกุลของผู้วิจัย ตาม
ภาษาที่ใช้บนหน้าปกนั้น ๆ   ให้ใช้ค าน าหน้าชื่อเช่น พระ, พระมหา, พระครู, นาย, นาง, นางสาว ใน
กรณีที่มีสมณศักดิ์ให้เขียนสมณศักดิ์นั้น พร้อมใส่ชื่อและฉายาไว้ในวงเล็บท้ายสมณศักดิ์ และไม่ต้อง
เขียนวุฒิใด ๆ  เช่น พระศรีคัมภีรญาณ (พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโ ), นาย/นางสาว ............. 
นามสกุล .................. (ปกในที่ ๑ และปกในที่ ๒ ของสารนิพนธ์ให้ท าเช่นเดียวกันนี้) 

๒. หน้าอนุมัติ หมายถึง หน้าที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์/ 
วิทยานิพนธ์ลงนามอนุมัติให้จบการศึกษา โดยให้การลงนามของกรรมการตรวจสอบจากภายนอก
เป็นชื่อสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ยกเว้น พระภิกษุให้ลงนาม
ก่อนคฤหัสถ์ และต้องมีชื่อผู้วิจัยพร้อมลายเซ็นก ากับเสมอ ภาษาที่ใช้ หากเขียนเป็นดุษฎีนิพนธ์/ 
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ให้เขียนหน้าอนุมัติเป็นภาษาไทย ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษให้เขียนหน้าอนุมัติเป็นภาษาอังกฤษ และดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์เขียนเป็นภาษาบาลี ก็
ให้เขียนหน้าอนุมัติเป็นภาษาบาลี 

๓.บทคัดย่อ มีหลักการเขียน ดังนี้ ถ้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย ให้เขียน
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษให้เขียน
บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย และถ้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ภาษาบาลี ให้เขียน
บทคัดย่อเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ซึ่งบทคัดย่อแต่ละภาษาให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หนา้กระดาษ  

๔.กิตติกรรมประกาศหมายถึง ข้อความที่แสดงความขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือและให้
ความร่วมมือในการค้นคว้าข้อมูลในการเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การเขียนกิตติกรรมประกาศให้
ใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาที่ใช้เขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

๕. สารบัญ 
๕.๑เป็นรายการที่แสดงถึงโครงสร้างหรือส่วนประกอบส าคัญทั้งหมดของดุษฎีนิพนธ์/

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เรียงตามล าดับเลขหน้า ให้เขียนด้วยภาษาที่ใช้เขียนดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 

๕.๒ สารบัญตาราง(ถ้ามี)เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่งหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในดุษฎี
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ทั้งนี้รวมทั้งตารางในภาคผนวกด้วย (ให้เรียงสารบัญตารางนี้ไว้หลัง
สารบัญทั่วไป) 

๕.๓ สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งต าแหน่ง หน้าของภาพ 
(รูปภาพ แผนที่แผนภูมิกราฟฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ให้เรียง
สารบัญตารางนี้ไว้หลังสารบัญตาราง) 

๖. ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่าง ๆ  ที่ใช้
ในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ตัวอย่างของค าย่อมีดังต่อไปนี้ 
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 ๖.๑ ค าย่อในภาษาไทย 

  ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก ผู้วิจัยควรใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ้างอิงเท่านั้น โดยบอกรายละเอียดไว้ในค าชี้แจงการใช้อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ เช่น อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก
ภาษาบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย 
ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกที่ใช้อ้างอิง ให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกัน
หมด ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด การอ้างอิงให้ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์  ให้ใช้
อักษรย่อตัวพ้ืนปกติ เช่น ที.สี.(บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี.(ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย 
สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก ๒๕๐๐และ ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๓๙ 

การอธิบายบอกอักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ระบเุฉพาะที่อ้างอิง
ในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เท่านั้น ไม่ต้องบอกอักษรย่อคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา 
ฎีกาท้ังหมด 

พระวินัยปิฎก 
เล่ม  ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์    ภาษา 

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

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) 
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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 .นิ.     (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 เอกกนปิาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
         องฺ.เอกก.(ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
         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.จตุกกฺ.(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) 
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         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.วิ. (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) 
         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) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย สตฺตกนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สัตตกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
         ขุ.ชา.อฏฺ ก.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย อฏฺ กนิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
         ขุ.ชา.อฏฺ ก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อัฏฐกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
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         ขุ.ชา.นวก.(บาลี)  = สุตฺตนฺตปฏิก  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) = สุตฺตนฺตปฏิก ขุทฺทกนิกาย วีสตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.วีสติ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วีสตินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
         ขุ.ชา.ตึสติ.(บาลี) = สุตฺตนฺตปฏิก  ขุทฺทกนิกาย ตึสตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
         ขุ.ชา.ตึสติ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ติงสตินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 
         ขุ.ชา.จตฺตารีส.(บาลี)= สุตฺตนตฺปิฏก 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) = สุตฺตนฺตปฏิก  ขุทฺทกนิกาย สฏฺ นิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
         ขุ.ชา.สฏฺ . (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สัฏฐินิบาตชาดก  (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.สตฺตติ.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย สตฺตตินิปาต ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 
        ขุ.ชา.สตฺตติ.(ไทย) = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย สัตตตินิบาตชาดก (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.อสีติ.(บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  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.จู. (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) 
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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    ภาษา 

๓๔     อภิ.สงฺ. (บาลี)  =อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ    (ภาษาบาลี) 
         อภิ.สงฺ. (ไทย)  =อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย) 
๓๕     อภิ.วิ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคปาลิ    (ภาษาบาลี) 
         อภิ.วิ. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก วิภังค์     (ภาษาไทย) 
๓๖     อภิ.ธา. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถาปาลิ    (ภาษาบาลี) 
         อภิ.ธา. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ธาตุกถา     (ภาษาไทย) 
๓๗ อภิ.ปุ. (บาลี)    = อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญตฺติปาลิ    (ภาษาบาลี) 
         อภิ.ปุ. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก ปุคคลบัญญัติ    (ภาษาไทย) 
๓๘    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) 
๔๐-๔๑ อภิ.ป. (บาลี)   = อภิธมฺมปิฏก ปฏฺ านปาลิ    (ภาษาบาลี) 
         อภิ.ป. (ไทย)   = อภิธรรมปิฎก ปัฏฐาน     (ภาษาไทย) 
 
 

ปกรณวิเสส 
ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์    ภาษา 

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) 
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ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา ผู้วิจัยต้องใช้คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยเท่านั้น ส่วนอรรถกถาภาษาไทย ใช้ได้ทั้งฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยบอกรายละเอียดไว้ในค าชี้แจงการใช้สัญลักษณ์และอักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  

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

การอ้างอิงอรรถกถาภาษาไทย ผู้วิจัยอาจก าหนดอักษรย่อได้ตามสะดวก โดยอนุวัตตาม
ตัวเลขประจ าเล่มอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้ขุ.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     ภาษา 

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) 
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) =วินยวินิจฺฉยปาล ิ      (ภาษาบาลี) 
อุตฺตรวิ. (บาลี) =อุตฺตรวินิจฺฉยปาลิ      (ภาษาบาลี) 
ขุทฺทสิกฺขา. (บาลี)=ขุทฺทสิกฺขาปาลิ       (ภาษาบาลี) 
มูลสิกฺขา. (บาลี) =มูลสิกฺขาปาลิ       (ภาษาบาลี) 
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อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 

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) 
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) =องฺคุตฺตรนิกาย  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) 
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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.ขุ.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) 
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) 
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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) 
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)  =ขุททกนิกาย   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) 
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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     ภาษา 

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

 

อรรถกถาปกรณวิเสส 
ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 

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) 
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อรรถกถาพระวินัยปิฎกภาษาไทย 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 ฉบับมหามกฏุราชวิทยาลัย 
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 
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 
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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.ขุ.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 
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 
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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 
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)     วิภังค ์ สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา 
๗๘ ๒ ๑ - อภิ.วิ.อ .(ไทย)     วิภังค ์ สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา 
๗๙ ๓ - - อภิ.ธา.อ. (ไทย)    ธาตุกถา ปัญจปกรณอรรถกถา 

อภิ.ปุ.อ. (ไทย)     ปุคคลบัญญัติ ปัญจปกรณอรรถกถา 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๔๖ 

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 ตามที่ทางบัณฑิต
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 าหรับคัมภีร์ฎีกานั้น ภาษาบาลีมีครบสมบูรณ์เฉพาะฉบับมหาจุฬาฎีกา และมีฉบับแปล
เป็นภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่อยู่บางคัมภีร์ 

 

ฎีกาพระวินัยปิฎก 
ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์    ภาษา 

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) 
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) 
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ฎีกาพระสุตตันปิฎก 

ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 

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    ภาษา 

อภิ.สงฺ.มูลฏีกา(บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   ธมฺมสงฺคณีมูลฏีกา   (ภาษาบาลี) 
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) 
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ม.ฏีกา (บาลี)  = มณิทีปฏีกา        (ภาษาบาลี) 
มธุ.ฏีกา (บาลี)  = มธุสารตฺถทีปนีฏีกา      (ภาษาบาลี) 

 

ฎีกาปกรณวิเสส 
ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 

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, และคนอ่ืน ๆ  
etc.   et cetera และอ่ืน ๆ  อีก 
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. 
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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. 
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รูปแบบส่วนน าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ์ 
ระดับปริญญาเอก/ปรญิญาโท 

 
ปกนอกดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธภ์าษาไทย (ตัวหนา, ๒๐ พ้อยท์) 

ENGLISH TITLE (bold, 12 pt., line spacing 1.5) 

 
 

ชื่อนิสิตผู้ท าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  
(ตัวหนา, ๑๘ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง English Title กับค าว่าดุษฎีนิพนธ์นี้ ...) 

 
 
 
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต  
สาขาวิชา ... (ระบุสาขาวิชา)...  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศักราช ๒๕... (ระบุปีการศึกษา)  
 

                               (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม.) 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

๑๘ พ้อยท ์ 
ตัวธรรมดา 
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ปกนอก สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

ชื่อสารนิพน์ภาษาไทย (ตัวหนา, ๒๐ พ้อยท์) 

ENGLISH TITLE (bold, 12 pt., line spacing 1.5) 

 

 

ชื่อนิสิตผู้ท าสารนิพนธ์  
(ตัวหนา, ๑๘ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง English Title กับค าว่าสารนิพนธ์นี้ ...) 

 
 
 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ  
รายวิชา ... (ระบุรายวิชา)...  

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา ... (ระบุสาขาวิชา)...   

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศักราช ๒๕... (ระบุปีการศึกษา)  
 

                                 (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม.) 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

๑๘ พ้อยท ์ 
ตัวธรรมดา 
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ปกในที่ ๑ ภาษาไทย ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธภ์าษาไทย (ตัวหนา, ๒๐ พ้อยท์) 
 
 
 
 

ชื่อนิสิตผู้ท าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์  
(ตัวหนา, ๑๘ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างชื่อเรื่องกับค าว่าดุษฎีนิพนธ์นี้ ...) 

 
 

 
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต  
สาขาวิชา… (ระบุสาขาวิชา) ...  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศักราช ๒๕...(ระบุปีการศึกษา)  
(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

 (ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  
 

                          (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม.) 
 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

๑๘ พ้อยท ์ 
ตัวธรรมดา 
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ปกในที่ ๑ ภาษาไทย สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

ชื่อสารนิพนธ์ภาษาไทย (ตัวหนา, ๒๐ พ้อยท์) 
 
 
 
 

ชื่อนิสิตผู้ท าสารนิพนธ์  
(ตัวหนา, ๑๘ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างชื่อเรื่องกับค าว่าสารนิพนธ์นี้ ...) 

 
 
 
 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ  
รายวิชา ……………(ระบุรายวิชา)………  

ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา… (ระบุสาขาวิชา) ...  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พุทธศักราช ๒๕...(ระบุปีการศึกษา)  
(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

 (ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  
                             (๑ นิว้ / ๒.๕๔ ซม.) 

 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

๑๘ 
พ้อยท ์ 

ตัว
ธรรมดา 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๕๔ 

ปกในที่ ๒  ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

English Titles  
(ตัวหนา, ๑๖ พ้อยท,์ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1.5 line) 

 
 

Researcher  
(ตัวหนา, ๑๔ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างช่ือเรื่องกับค าว่า A Thesis ...) 

 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of  

The Requirement for the Degree of  

Master of Arts  

(Faculty…)  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 
Graduate School  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  

C.E. 20… (Academic Year)  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 

 (Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University)  
 

                                   (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม.) 

 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

๑๔  
พ้อยท,์ 
1.5 line 
spcacing 
 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๕๕ 

ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

English Titles  
(ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรน าเท่านั้น ขนาด 16 พ้อยท์, Times New Roman, 

line spacing=1.5) 

 
 

Researcher 
(ตัวหนา, ๑๔ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างช่ือเรื่องกับค าว่า A Dissertation ...) 

 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of  

The Requirement for the Degree of  

Doctor of Philosophy  

(Buddhist Studies)  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 
Graduate School  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

C.E. 20… (Academic Year) 

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University)  

                         (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม.) 

 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

๑๔  
พ้อยท,์  
1.5 line 
spcacing 
 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๕๖ 

ปกในที่ ๒ ภาษาอังกฤษ  สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
(เว้นระยะห่างระหว่างโลโก้และชื่อเรื่อง= Before 12 pt.) 

English Titles  
(ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรน าเท่านั้น ขนาด 16 พ้อยท์, Times New Roman, 

line spacing=1.5) 

 
Researcher 

(ตัวหนา, ๑๔ พ้อยท ์พิมพ์ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างช่ือเรื่องกับค าว่า A Thematic ...) 
 

A Thematic Paper Submitted in Partial Fulfillment of Qualifying 

Examination Related to the Subject of ………… 

Degree of Doctor of Philosophy  

 (………ระบุสาขา……)  

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 
Graduate School  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

C.E. 20… (Academic Year) 

(เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ๑ บรรทัด หรือ ๑ Enter) 
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

                          (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม.) 

 
 
 

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๕๗ 

รูปแบบ หน้าอนุมัติ ดุษฎนีิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับ ดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์เรื่อง “......(ชื่อเรื่อง พิมพ์ตัวธรรมดา ขนาด ๑๖ พ้อยท์).....................................”  เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหา/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ... (ใส่ชื่อสาขาวิชา)... 

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

คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ................................................. ประธานกรรมการ 
                (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
 

      .................................................           กรรมการ 
               (กรรมการตรวจสอบ/ภายนอก) 
 

      .................................................           กรรมการ 
                    (กรรมการตรวจสอบ) 
 

      .................................................            กรรมการ 
                 (ประธานกรรมการควบคุม) 
 

      .................................................  กรรมการ 
                    (กรรมการควบคุมร่วม) 
         

คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ................................................ ประธานกรรมการ 
      ….............................................           กรรมการ 
 

ชื่อผู้วิจัย      .................................................  
         (พิมพ์ยศ-ชื่อเต็มผู้วิจัย/ไม่ต้องใส่ ชื่อฉายา)  

                                                (๑ นิ้ว/ ๒.๕๔ ซม.) 
  

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

หน้าอนุมัติใช้อักษรขนาด 
๑๖ พ้อยท์, ตัวปกต ิ

ทั้งหน้า 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๕๘ 

รูปแบบหน้าอนุมัติ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับสารนิพนธ์เรื่อง 
“............ (พิมพ์ชื่อเรื่อง)........................”  เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติรายวิชา          
.......... (พิมพ์รายวิชา)............  ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา... (ใส่ชื่อ
สาขาวิชา)... 

 

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

คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์  ...................................................         ประธานกรรมการ 
     (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
 
     .................................................                กรรมการ 
              (กรรมการตรวจสอบ/ภายนอก)   
  
 
     .................................................                กรรมการ 
     (อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์) 
      

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

 

ชื่อผู้วิจัย               ..............................................  
    (พิมพ์ชื่อเต็มผู้วิจัย)  

                                  (๑ นิ้ว / ๒.๕๔ ซม). 
  

สีด าเท่าน้ัน  
ขนาด ๑.๑๘x๑.๑๘ นิ้ว 

/๓x๓ ซม. 
 

หน้าอนุมัติใช้อักษร
ขนาด ๑๖ พ้อยท์,  
ตัวปกติทั้งหน้า 

 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๕๙ 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                (๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม.) 
 

ชื่อวิทยานิพนธ์  : ……………… (ขนาด ๑๖ พ้อยท์ ตัวปกติ) ……………………………. 
ผู้วิจัย   : …………………… (ขนาด ๑๖ พอ้ยท์ ตัวปกติ) ……………………………. 
ปริญญา   :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (.... ระบุสาขาวิชา....) 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์
   : พิมพ์ชื่อประธานควบคุมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 
   : พิมพ์ชื่อกรรมการร่วมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 
วันส าเร็จการศึกษา :   .........../.................../............... (วันที่คณบดีลงนาม) 

บทคัดย่อ (๑๘ พ้อยท,์ ตัวหนา) 
 พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด
เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. ..................................... (๑๖ พ้อยท์)............................... 
................................................................. ....................................................................................
.......................................................................................................................  

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

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

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

                                (๑ นิ้ว/ ๒.๕๔ ซม.) 
 

หัวข้อหลัก ใช้อกัษรขนาด 
๑๖ พ้อยท์, ตัวหนา 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๖๐ 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อ ภาษาไทย ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม.) 

 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ :  ……………… (ช่ือเรื่อง ขนาด ๑๖ พ้อยท์ ตัวปกติ) ………………… 
ผู้วิจัย   : ……………… (ช่ือผู้วิจัยขนาด ๑๖ พ้อยท์ ตัวปกติ) ………………… 
ปริญญา   : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...ระบุสาขาวิชา...) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  
   : พิมพ์ชื่อประธานควบคุมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 
   : พิมพ์ชื่อกรรมการร่วมพร้อมคุณวุฒิการศึกษา 
วันส าเร็จการศึกษา :   .........../.................../............... (พิมพ์วันที่คณบดีลงนาม) 

บทคัดย่อ (๑๘ พ้อยท์) 
 พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด
เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. ..................................... (๑๖ พ้อยท์)............................... 

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

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

                            (๑ นิ้ว/ ๒.๕๔ ซม.) 
 

หัวข้อหลัก ใช้อกัษรขนาด ๑๖ 
พ้อยท์, ตวัหนา 
 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๖๑ 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    (๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม.) 

 
Thesis Title : … ( Times New Roman ขนาด ๑๒ พ้อยท์, ตัวปกติ, ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะ

อักษรน าเท่านั้น) … 

Researcher  : ……………… (ช่ือผู้วิจัย ขนาด ๑๒ พ้อยท์ ตัวปกติ) …………… 

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

Thesis Supervisory Committee    

: Advisor with Educational background  

   : Co-Advisor with Educational background 

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

Abstract (ตัวหนา, ๑๔ พ้อยท์) 
พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด

เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. .. (Times New Roman ขนาด ๑๒ พ้อยท์ ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1.5)............................................. 

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

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

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

 
                          (๑ นิ้ว/ ๒.๕๔ ซม.) 

 

หัวข้อหลัก ใช้อกัษร Times New 

Roman ขนาด ๑๒ พอ้ยท์, ตวัหนา 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๖๒ 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                (๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม.)  

 
Dissertation Title : … ( Times New Roman ขนาด ๑๒ พ้อยท์, ตัวปกติ, ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะ

อักษรน าเท่านั้น) … 

Researcher  : ……………… (ช่ือผู้วิจัย ขนาด ๑๒ พ้อยท์ ตัวปกติ) …………… 

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

Dissertation Supervisory Committee    

: Advisor with Educational background  

   : Co-Advisor with Educational background 

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

Abstract (ตัวหนา, ๑๔ พ้อยท์) 
พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด

เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. .. (Times New Roman ขนาด ๑๒ พ้อยท์ ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1.5)............................................. 

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

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

 
 
 

หัวข้อหลัก ใช้อกัษร Times New 

Roman ขนาด ๑๒ พอ้ยท์, ตวัหนา 
 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๖๓ 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาไทย สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            ๑.๕ นิ้ว / ๓.๘๑ ซม. 

 
ชื่อสารนิพนธ์  : ..............(ช่ือเรื่อง ขนาด ๑๖ พ้อยท์ ตัวปกติ)..................... 
ผู้วิจัย   : ……………… (ช่ือผู้วิจัยขนาด ๑๖ พ้อยท์ ตัวปกติ) ………………… 
ปริญญา   : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...ระบุสาขาวิชา ……………) 
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
   : พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมคุณวุฒิการศึกษา  
วันเสร็จสมบูรณ์  :    .........../.................../...............(พิมพ์วันที่คณบดีลงนาม) 

บทคัดย่อ (ตัวหนา, ๑๘ พ้อยท)์ 
 พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด
เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. ..................................... (๑๖ พ้อยท์)............................... 

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

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

                          (๑ นิ้ว/ ๒.๕๔ ซม.) 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๖๔ 

รูปแบบ หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                (๑.๕ นิ้ว/ ๓.๘๑ ซม.) 
 
Thematic Paper Title: … ( Times New Roman ขนาด ๑๒ พ้อยท์, ตัวปกต,ิ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

เฉพาะอักษรน าเท่าน้ัน) … 

Researcher  : ……………… (ช่ือผู้วิจัย ขนาด ๑๒ พ้อยท์ ตัวปกติ) …………… 

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

Thematic Paper Supervisory 

: Advisor with Educational background  

Date of Completion : .........../.................../............... 

Abstract (ตัวหนา, ๑๔ พ้อยท์) 
พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด

เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. .. (Times New Roman ขนาด ๑๒ พ้อยท์ ส าหรับ
ภาษาอังกฤษ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด = 1.5)............................................. 

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

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

                     (๑ นิ้ว/ ๒.๕๔ ซม.) 
 

 
 

หัวข้อหลัก ใช้อกัษร Times New 

Roman ขนาด ๑๒ พอ้ยท์, ตวัหนา 
 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๖๕ 

รูปแบบหน้ากิตติกรรมประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           (๑.๕ นิ้ว/๓.๘๑ ซม.) 

 
กิตติกรรมประกาศ (๑๘ พ้อยท์) 

 
พิมพ์อักษรตัวแรก โดยเว้นระยะ ๘ ช่วงตัวอักษร พิมพ์ตัวอักษรที่ ๙  หรือก าหนด

เยื้องซ้ายที่ ๐.๗ นิ้ว หรือ ๑.๗๕ ซม. ..................................... (๑๖ 
พ้อยท์).........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
.............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ... 

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

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

 
......................ชื่อผู้วิจัย........................ 

.............วัน......../.......เดือน......../..........ปี............ 
 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๖๖ 

รูปแบบ สารบัญ [เชิงคุณภาพ/เอกสาร] 
 

สารบัญ (๒๐ พ้อยท ์ตัวหนา) 
 
 เรื่อง  (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา)                       หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย         - 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         - 

กิตติกรรมประกาศ         - 

สารบัญ           - 

สารบัญตาราง          - 

สารบัญภาพหรือแผนภูมิ (ถ้ามี)        - 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ        - 

บทที่ ๑   บทน า (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา เว้นระยะห่าง =before 12 pt.) 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๒ ค าถามวิจัย 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๖ นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ 
๑.๗ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๙ วธิีด าเนินการวิจัย 
๑.๑๐ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒  (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑) (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา เวน้ระยะห่าง =before 12 pt.) 
๒.๑ ......................................... (๑๖ พ้อยท,์ ตัวปกติ)........................................................ 
๒.๒  ........................................ (๑๖ พ้อยท,์ ตัวปกติ)........................................................ 

บทที่ ๓  (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา เว้นระยะห่าง =before 12 pt.) 
๓.๑ ......................................... (๑๖ พ้อยท,์ ตัวปกติ)........................................................ 
๓.๒  ........................................ (๑๖ พ้อยท,์ ตัวปกติ)........................................................ 

บทที่ ๔  (ชื่อบทล้อตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓) (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา เวน้ระยะห่าง =before 12 pt.) 
๔.๑ ......................................... (๑๖ พ้อยท,์ ตัวปกติ)........................................................ 

ขนาด ๑๖ พ้อยท์, ตัวหนา  
เว้นระยะระหว่างบรรทัด before 6 pt. 

ขนาด ๑๖ พ้อยท์, ตัวปกต ิ



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๖๗ 

๔.๒  ........................................ (๑๖ พ้อยท,์ ตัวปกติ)........................................................ 

บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา เว้นระยะห่าง =before 12 pt.) 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย   
๕.๒ ข้อเสนอแนะ  

๕.๒.๑ เชิงนโยบาย  
๕.๒.๒ เชิงปฏิบัติการ  
๕.๒.๓ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

ประวัติผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาด ๑๖ พ้อยท์, ตัวปกต ิ

(๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา เว้นระยะห่าง =before 6 pt.) 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๖๘ 

รูปแบบ สารบัญ [เชิงคุณภาพ/ภาคสนาม] 
 

สารบัญ 
 

 เรื่อง                หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย         - 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         - 

กิตติกรรมประกาศ         - 

สารบัญ           - 

สารบัญตาราง          - 

สารบัญภาพหรือแผนภูมิ (ถ้ามี)         - 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ        - 

บทที่ ๑   บทน า 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๑.๒ ค าถามวิจัย  
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๖ นิยามศัพท์เชิงทฤษฎี/เชิงปฏิบัติการ 
๑.๗ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๑.๘ วธิีด าเนินการวิจัย 
๑.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)  
๑.๑๐ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีเรื่อง....ที่จะศึกษาในพระพุทธศาสนา 
๒.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีเรื่อง.....ที่จะศึกษา 

๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๖๙ 

๓.๒ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย(แบบสัมภาษณ์เชิงลึก, แบบวัดการสนทนากลุ่ม /focus  
      Group, แบบประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือ)  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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  

๕.๓.๑ เชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ เชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
ภาคผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ภาคผนวก ค หนังสือออกในการด าเนินการวิจัย 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๗๐ 

รูปแบบ สารบัญ [เชิงปริมาณ] 
 

สารบัญ 
 

 เรื่อง                หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย         - 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         - 

กิตติกรรมประกาศ         - 

สารบัญ           - 

สารบัญตาราง (ถ้ามี)         - 

สารบัญภาพหรือแผนภูมิ (ถ้ามี)         - 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ        - 

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 วธิีด าเนินการวิจัย 
๑.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 
๑.๑๐ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีเรื่อง....ที่จะศึกษาในพระพุทธศาสนา 
๒.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีเรื่อง.....ที่จะศึกษา 

๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย (ถ้ามี) 

 

 



คู่มือดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา I ๗๑ 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย(แบบสอบถาม, แบบทดสอบ 
       /focus group, แบบประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือ)  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ ๔  ผลการวิจัย/ผลการศึกษา/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานภาคสนาม 
๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
๔.๓ องค์ความรู้จากการวิจัย 

บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  

๕.๓.๑ เชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ เชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
ภาคผนวก ข รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ภาคผนวก ค หนังสือออกในการด าเนินการวิจัย 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๗๒ 

รูปแบบค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
การอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อให้ใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภีร์เป็นระบบเดียวกันหมด 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด (ดูรายละเอียดวิธีการใช้สัญลักษณ์และค าย่อ หน้า ๒๕-๔๓) แต่ให้ระบุ
แยกประเภทว่าเป็นพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ปกรณวิเสส อรรถกถา และ
ฎีกา ตามตัวอย่างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               (๑.๕ นิว้ / ๓.๘๑ ซม.) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๘ พ้อยท์) 

อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก
ภาษาบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนคัมภีร์      อรรถ
กถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/มหามกุฏราชวิทยาลัย  

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์  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 และทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙  

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/
๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กา ตามล าดับดังนี้ 

๑.ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย  (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา) 
ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก (๑๖ พ้อยท,์ ตัวหนา) 

พระวินัยปิฎก/พระสุตตันตปิฎก/พระอภิธรรมปิฎก (๑๖ พ้อยท์, ตัวหนา) 
ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์       ภาษา  
ที.สี. (บาลี)    =ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ    ภาษาบาลี 
ที.สี. (ไทย)   =ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค     ภาษาไทย 

ข. ค าย่อชื่อคัมภีร์ปกรณวิเสส 
ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
มิลินฺท (บาลี)  =มิลินฺทปญฺหปกรณ    ภาษาบาลี 

ค. ค าย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา 
อรรถกถาพระวินัยปิฎก/พระสุตตันตปิฎก/พระอภิธรรมปิฎก 

ค าย่อ   ชื่อคัมภีร์     ภาษา  
ที.สี.อ. (บาลี)   =ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา  ภาษาบาลี 

๒. ค าอธิบายค าย่อในภาษาอังกฤษ 
บัญชีค าย่อที่ส าคัญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

ค าย่อ  ค าเต็ม  ความหมาย    หมายเหตุ 
chap.  chapter บทที ่          พหูพจน์ใช้ chaps. 
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ตัวอย่างสันปก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                          สาขาวิชาที่จบ 
ชื่อเรื่อง 

      
ชื่อผู้วิจัย 

 
                 ปีที่จบการศึกษา  

(๒๐ พ้อยท์ ตัวหนา) 
 



 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย I ๗๔ 

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
อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือทฤษฎีและแนวคิดที่จะน ามาใช้ในการวิจัย วิธีที่จะด าเนินการวิจัยโดยย่อ  
กรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย 

๒.๒ ตัวเรื่อง (Chapters)  เนื้อหาของตัวเรื่องดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
จะแบ่งเป็นกี่บทก็ได้ตามความจ าเป็น โดยมากจะไม่เกิน ๕ บทและบทต่าง ๆ  ของตัวเรื่อง จะแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของเนื้อหาและแบบแผนการด าเนินการวิจัย ตลอดจนการเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย 

ผู้เขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจจะบรรยายวิธีการที่ใช้ในการจัดท าโดย
ละเอียดว่ามีขั้นตอนในการท าอย่างไรบ้าง  แต่ละขั้นตอนจะใช้เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมืออะไร  และ
สิ่งเหล่านั้นจะได้มาโดยวิธีใด 

ในบางสาขาวิชา ผู้เขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจจะบรรยายเนื้อหาอัน
เป็นสาระส าคัญของงาน เช่น ประวัติความเป็นมา  การวิเคราะห์ข้อปัญหา  เมื่อได้ด าเนินการตาม
วิธีการที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว  จะเป็นการเสนอผลการศึกษา  การค้นคว้า วิจัย ซึ่งควรจะให้สอดคล้อง
กับลักษณะและวิธีการที่ใช้ท าการวิจัย 

รายละเอียดอ่ืน ๆ ของตัวเรื่องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์  และควรด าเนินตามแบบแผนของวิธีการวิจัย อันเป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓  ข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ (Conclusion or Suggestion) จัดเป็นตอนที่สรุป
เรื่องราวในดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ เฉพาะประเด็นที่ส าคัญ ๆ  ของงานทั้งหมด และ
ควรจะระบุผลงานส าคัญที่ได้ค้นพบในการศึกษาวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะการวิจัย ในขั้นต่อไป 
ตลอดจนประโยชน์อันจะพึงได้จากการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนั้นนิยมสรุปข้อเสนอแนะเป็น ๓ ด้านคือ 
เสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติการ และส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

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

ส่วนอ้างอิง คือ ส่วนของหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ส าหรับการค้นคว้าอ้างอิง
ประกอบในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ซึ่งในแต่ละเรื่องจ าเป็นต้องมีหนังสือ 
เอกสาร อ้างอิง 

ส่วนอ้างอิงนี้  คือส่วนที่ต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง  โดยจะต้องมีหน้าบอกตอนซึ่งบรรจุ ข้อความ 
บรรณานุกรม หรือ “Bibliography” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษตอนบน  ขึ้นหน้าใหม่และอยู่ก่อนหน้า
ภาคผนวก 
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๓.๒ ภาคผนวก (Appendix): 
ภาคผนวก เป็นส่วนที่เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาสาระของดุษฎีนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ดีขึ้น  หรือเพ่ิมความสมบูรณ์ของงานนั้น ๆ  อาจมีหรือไม่มีก็ได้  เช่น 
อภิธานศัพท์ (Glossary)  หรือรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ 

ส่วนภาคผนวกนี้จะอยู่ต่อจากส่วนอ้างอิง โดยจะต้องมีหน้าบอกตอนซึ่งบรรจุข้อความ 
“ภาคผนวก” หรือ “Appendix” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ และภาคผนวกนี้อาจจะมีมากกว่า ๑ ภาค 
ก็ได้ กรณีท่ีมีมากกว่า 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
ศักดิ์ด้วย พร้อม วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด วุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ  ตั้งแต่ขั้นปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป  สถานศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ รางวัล
หรือทุนการศึกษาเฉพาะที่ส าคัญ ต าแหน่ง และ สถานที่ท างานของผู้เขียน  

 


