
 

 
บทท่ี 1 

 

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ 
 

 คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้ส าหรบัเป็นแนวทางเขียนวิทยานิพนธ์ สารนพินธ์ การศึกษา 
อิสระ และโครงงาน และใช้ครอบคลุมถึงการจัดท ารปูเลม่ฉบบัสมบรูณ์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน 
ดังนี้  

1. ส่วนน า  
2. ส่วนเนื้อหา 
3. ส่วนประกอบท้ายเรื่อง 
 

1. ส่วนน า 
เป็นส่วนที่ครอบคลุมตั้งแต่ปกไปจนถึงส่วนเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ มีส่วนประกอบและ

รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 

 1.1 ปกนอก (Front  Cover)  
     ลักษณะของปกนอกต้องเป็นปกแข็งขนาด A4 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ใช้สีด า  

ระดับปริญญาเอกใช้สีน้ าเงิน ส่วนโครงงาน การศึกษาอิสระและสารนิพนธ์ใช้สีน้ าตาลเข้ม ตัวอักษรบน
ปกให้พิมพ์ด้วยอักษรสีทองแบบปั๊มลงบนเนื้อกระดาษทั้งปก ก าหนดให้มีสัญลักษณ์และข้อความ ดังนี้ 

 ก.  ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ขนาดกว้าง 19 มม. สูง 33 มม.)  ตรงกึ่งกลางของปก  
ห่างจากขอบกระดาษลงมา 1.5 นิ้ว 

ข.  ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์  ให้ระบุช่ือวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ส าหรับ 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในอักษรตัวแรกของค าแรกและของทุก ๆ ค า
เสมอ ยกเว้นบุพบท และสัณธาน  เว้นแต่บุพบท  สัณธานดังกล่าวจะเป็นค าแรกของช่ือ  โดยช่ือ
วิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ   ห่างจากตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 บรรทัด กรณีที่มี
ความยาวเกินกว่า 1 บรรทัด บรรทัดถัดไปให้พิมพ์เป็นรูปหน้าจั่วกลับหัว ทั้งนี้ควรพิจารณาตัดค าให้มี
ความเหมาะสมด้วย 
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ค. ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ให้ระบุช่ือและช่ือสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่
ต้องใส่ค าน าหน้านาม แต่ถ้ามียศ  ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนามหรือสมณศักดิ์  ก็ให้ระบุไว้โดยใช้อักษรย่อ  
ให้พิมพ์ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ  

ง. ช่ือปริญญาและช่ือสาขาวิชา ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พิมพ์ตามล าดับ
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษระหว่างช่ือผู้เขียนกับช่ือมหาวิทยาลัย   

จ. ช่ือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้ระบุช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ  

ฉ. ปีการศึกษาที่จบ ให้ระบุปีการศึกษาที่จบโดยไม่ต้องระบุค าว่า พ .ศ. น าหน้า  
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ  โดยพิมพ์ห่างจากขอบล่างขึ้นไป 1.5 นิ้ว 

   ส าหรับสันปกพิมพ์ด้วยอักษรสีทอง ประกอบด้วยช่ือและช่ือสกุลผู้เขียนโดย  ไม่ต้องมี 
ค าน าหน้าช่ือ ยศ ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม หรือสมณศักดิ์ ตามด้วยช่ือเรื่องและปีการศึกษาที่จบ  
เรียงไปตามแนวนอนของสันปกโดยให้อักษรตัวแรกของช่ือผู้เขียน  อยู่ห่างจากขอบสันปกตามแนวตั้ง 
1 นิ้ว ตามด้วยช่ือเรื่องและปีการศึกษาที่จบ จัดระยะให้เหมาะสม โดยให้ห่างจากขอบล่างข้ึนมา 1 นิ้ว 
ในกรณีที่ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ์มีความยาวเกิน 1 บรรทัดให้พิมพ์เป็น 2 บรรทัดได้ ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่
เป็นภาษาอังกฤษก็ให้พิมพ์ในลักษณะเดียวกัน 
 

 1.2 ใบรองปก  (Blank Page)   
       ให้ใส่ใบรองปกก่อนหน้าปกใน เป็นกระดาษปอนด์หนาอย่างน้อย 100 แกรม 1 แผ่น  
 

 1.3  ปกใน  (Title  Page) 
                ปกในของวิทยานิพนธ์ให้พิมพ์ข้อความเหมือนปกนอกทุกประการ  
 

1.4 หน้าอนุมัติ  (Approval  Page) 
             ประกอบด้วย ช่ือวิทยานิพนธ์ ช่ือและช่ือสกุลผู้เขียน (ไม่ต้องมีค าน าหน้าช่ือ) สาขาวิชา 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยองค์ประกอบเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
 

  1.5  บทคัดย่อ (Abstract) 
 เป็นการสรุปเนื้อความของวิทยานิพนธ์ที่กระชับ  ชัดเจน ท าให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของ
วิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็วและถูกต้อง การเขียนบทคัดย่อที่ดีควรเขียนให้ต่อเนื่องกันในลักษณะความ
เรียง โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย เช่น วิธีการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ จ านวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ผลการวิจัยโดยสังเขป การเขียนต้องเขียน
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ให้สั้นที่สุด ไม่ควรเกินสองหน้ากระดาษ A4 และต้องจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
เรียงล าดับบทคัดย่อภาษาไทยข้ึนก่อน และตามด้วยภาษาอังกฤษ หากเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ต้อง
เรียงล าดับบทคัดย่อภาษาอังกฤษข้ึนก่อนและตามด้วยภาษาไทย 
 

     1.6  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
       เป็นข้อความแสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือ  สนับสนุนและให้ความรว่มมอืในการค้นคว้า

เพื่อท าวิทยานิพนธ์  แสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการที่ผู้ วิจัยควรถือปฏิบัติ  โดยพิมพ์ค าว่า 
“กิตติกรรมประกาศ” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายกิตติกรรมประกาศให้
พิมพ์ช่ือและช่ือสกุลของผู้เขียน โดยพิมพ์เยื้องไปทางด้านขวามือของข้อความ 

 

  1.7  สารบัญ (Table of Contents) 
       เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของหัวข้อเรื่องทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ การพิมพ์แบ่ง

ออกเป็นบท โดยพิมพ์ค าว่า “สารบัญ” อยู่กลางหน้ากระดาษ  โดยระบุเลขที่บทและช่ือบทพร้อม
หมายเลขหน้าตามที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์  ถ้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยให้เขียนหน้าสารบัญเป็น
ภาษาไทย  ถ้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขียนหน้าสารบัญเป็นภาษาอังกฤษ  เส้นประหลัง
ข้อความให้อยู่ห่างจากเลขก ากับหน้าประมาณ 3-5 ตัวอักษร เลขก ากับหน้าพิมพ์ชิดขอบขวาของ
กระดาษ และก าหนดให้พิมพ์หัวข้อเพียง 2 ระดับ 

 

   1.8  สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี)   
             เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์  โดยพิมพ์ค าว่า 
“สารบัญตาราง” อยู่กลางหน้ากระดาษ   ในกรณีที่มีตารางในภาคผนวกให้พิมพ์รายการตารางผนวก
ต่อในสารบัญตาราง 

 

     1.9  สารบัญภาพ (List of Figures) (ถ้ามี)   
        เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ โดยพิมพ์ค าว่า  
“สารบัญภาพ” อยู่กลางหน้ากระดาษ ช่ือหรือค าอธิบายภาพที่ปรากฏในสารบัญภาพต้องตรงกับที่
ปรากฏในเนื้อเรื่องกรณีที่มีภาพในภาคผนวกให้พิมพ์รายการภาพผนวกต่อในสารบัญภาพ 
 

 1.10  ค าอธิบายสัญลักษณ์ ค าย่อ และอักษรย่อ (List of Symbols, Abbreviations  
            and Technical Vocabulary) 

      เป็นส่วนที่อธิบายความหมายของสัญลักษณ์ โดยพิมพ์ค าว่า  “ตัวย่อและสัญลักษณ์”  
อยู่กลางหน้ากระดาษ  ค าย่อและอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์จะมีหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ความ
จ าเป็น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของสัญลักษณ์ ค าย่อและอักษรย่อที่ใช้ในวิทยานิพนธ์เล่มนั้น 
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2. ส่วนเน้ือหา 

โดยทั่วไปส่วนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยบทต่าง ๆ 5 บท แต่ในบางสาขาวิชาอาจ
ก าหนดจ านวนบทและหัวข้อต่างจากนี้ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

 

บทท่ี 1 บทน า (Introduction) 
เป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  

สมมุติฐานการวิจัย  ขอบเขตของการวิจัย  วิธีที่จะด าเนินการวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการวิจัย ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงค าจ ากัดความและสัญลักษณ์ส าคัญที่ใช้ ตลอดจนข้อจ ากั ด
ต่าง ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อขอบเขต วิธีและผลของการศึกษาวิจัย 

 

บทท่ี  2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
ในการท าวิทยานิพนธ์  ผู้วิจัยควรศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ศึกษา

ตั้งแต่ในช่วงก าหนดหัวข้อและเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่   อีกทั้งยังช่วยให้ทราบขอบเขตและแนวทางการวิจัยในเรื่องที่ก าลังจะศึกษา 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  มีขั้นตอนส าคัญ 2 ประการ คือ 
1) การค้นหาและการวิเคราะห์ การค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถค้นได้จากบทความ

ปริทัศน์ (Review Article) บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป และฐานข้อมลูของสาขาวิชาน้ัน ๆ 
รายช่ืองานวิจัยที่ได้มาควรเขียนรายละเอียดที่มาในรปูของบรรณานุกรมก ากบัไว้ เพื่อจะช่วยในการ
อ้างอิงเวลาเขียนและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป ในการวิเคราะห์งานวิจัยแต่ละเรื่อง ข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
ที่ควรรวบรวมและบันทึกไว้คือ ช่ือผู้วิจัย ปีทีพ่ิมพ์ ขอบเขตเรื่องที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ วิธีวิเคราะห์
ข้อมูล และผลการวิจัย 

2) การสังเคราะห์งานวิจัย จากงานวิจัยทีร่วบรวมได้ทัง้หมดจะถูกน ามาจัดเปน็กรอบแนวคิด 
และเขียนเสนออย่างกลมกลืนแทนทีจ่ะเสนองานวิจัยทลีะเรือ่ง ในบทนี้นักศึกษาต้องสรปุทฤษฎีงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาให้ชัดเจน กระชับ และเสนอตามล าดับจากเรื่องทั่ว ๆ ไป จนเข้าสู่เรือ่ง
เฉพาะที่ตรงกบัหัวข้อที่ศึกษา งานวิจัยที่อ้างอิงควรมีจ านวนมากพอทีจ่ะเป็นพื้นฐานของเรือ่งทีก่ าลงั
ศึกษาได้ 

 

การทบทวนวรรณกรรมควรมีการอ้างอิงในเนื้อหา  ประกอบด้วยรายละเอียดของการอ้างอิง
ให้ศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง 
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บทท่ี 3 วิธีการวิจัย (Materials and Methods) 
 ในบทนี้จะระบุวิธีวิจัยที่ใช้ ระบุข้ันตอนการวิจัยโดยละเอียด ตั้งแต่ต้นจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
ว่ามีข้ันตอนท าอะไร อย่างไรบ้าง แต่ละข้ันตอนใช้เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมือประเภทใด ชนิดใด 
เอกสารข้อมูลหรือเครื่องมือนั้น ๆ ได้มาอย่างไร โดยวิธีใด ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติอะไรใน
การวิเคราะห์  รายละเอียดในบทนี้จึงประกอบด้วย 

1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
2) ตัวแปรที่ท าการวิจัย (ถ้ามี) 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4) การสร้างและหาประสทิธิภาพของเครื่องมือ 
5) การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
6) การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

บทท่ี 4  ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussion) 
 ในบทนี้ผู้เขียนจะต้องแสดงผลของการศึกษาวิจัยให้ปรากฏชัด และจะต้องหยิบยกเอาผลงาน
ศึกษาวิจัยของตนมาวิเคราะห์ให้ได้ค าตอบ การอภิปรายผลการวิจัย มีขั้นตอนประกอบด้วย 

1) การรายงานผลการวิจัย  โดยน าเสนอในรูปความเรียง  มีตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  แผนภาพ
ประกอบเพื่อให้รายงานผลน่าอ่าน   ผลการวิจัยที่ได้ควรมีการจัดแบ่งเป็นหัวข้อและจัดเรียงตามล าดับ
อย่างต่อเนื่องเหมาะสม 

2) การอภิปรายผล เมื่อรายงานผลการวิจัยที่ได้ควรอภิปรายผลการวิจัยต่อทันทีโดยพยายาม
ตอบค าถามว่า “ท าไม” ผลที่ได้จึงเป็นเช่นน้ัน  หรือท าไมไม่ได้ผลตรงตามสมมติฐานการวิจัย เป็นต้น 
โดยมีการอภิปรายผลร่วมกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือและเสริมความเข้าใจ
ของผู้อ่าน 
 

บทท่ี  5 สรุป (Conclusions) 
1) สรุปผลการวิจัย  โดยให้รายละเอียดสั้น ๆ  เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา วัตถุประสงค์  สมมติฐาน 

(ถ้ามี) เครื่องมือที่ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอในบทนี้ 
สามารถแยกเขียนเป็นข้อ เพื่อความสะดวกและความเข้าใจ และน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

2) ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) เมื่อการวิจัยแล้วเสร็จ จะพบว่าในบางครั้งการวิจัยที่ด าเนินมา
นั้นมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น  ข้อจ ากัดด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่างหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่ง
สามารถระบุในส่วนน้ีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาวิจัยหรือเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั
ต่อไป 
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3) การประยุกต์ผลการวิจัย  ผลการวิจัยที่ได้ควรถ่ายทอดน าสู่การปฏิบัติ ในส่วนน้ีผู้วิจัยจะให้
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลจากการวิจัยที่ได้เป็นหลักในการให้ข้อเสนอ 

4) ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป จากการที่ได้ท าวิจัยเรื่องนี้  ผู้วิจัยจะเห็นภาพว่ามีงานวิจัย 
เรื่องใดที่ควรจะศึกษาต่อไป  เพื่อให้การวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
3.  ส่วนประกอบท้ายเรื่อง    
      ส่วนประกอบท้ายเรือ่ง  ประกอบด้วย  3 ส่วน คือ 
 

3.1 รายการอ้างอิง (References) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) 
        รายการอ้างอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายการหนังสือ 
วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิธีกา รที่ได้ข้อมูลมาเพื่อ
ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ เพื่อแสดงมารยาททางวิชาการและเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นในการ
ค้นคว้าต่อไป โดยให้อยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาและก่อนภาคผนวก โดยพิมพ์ค าว่า “บรรณานุกรม” หรือ 
“รายการอ้างอิง” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

 

 3.2 ภาคผนวก (Appendix) 
  ภาคผนวก เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา

สาระของวิทยานิพนธ์เรื่องนั้น ๆ มากยิ่งข้ึน อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ เช่น อภิธานศัพท์ รายการค าย่อ 
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นต้น เป็นข้อมูลที่ใช้เขียนวิทยานพินธ์
แต่ไม่ได้อ้างอิงโดยตรง หน้าแรกของภาคผนวกให้ข้ึนหน้าใหม่ให้พิมพ์ค าว่า “ภาคผนวก” อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าแต่นับหน้ารายละเอียดในภาคผนวกให้แสดงในหน้าถัดไป ในกรณีทีม่ี
หลายภาคผนวก หน้าแรกให้ใช้เป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค...... หรือ Appendix A, 
Appendix B…. ในวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ หากมีความจ าเป็นอาจแบ่งย่อยเป็นภาคผนวก ก1 
ภาคผนวก ก2…. อีกได้ โดยแต่ละภาคผนวกให้ข้ึนหน้าใหม่ 
 

 3.3  ประวัติผู้เขียน (Curriculum Vitae) 
                การเขียนประวัติให้เขียนประวัติการศึกษาและการท างาน  มีความยาวไม่เกิน 1 หน้า  
ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ช่ือ นามสกุล โดยมีค าน าหน้า ได้แก่ นาย นางสาว นาง แต่ถ้ามียศ  ฐานันดรศักดิ์  
ราชทินนาม สมณศักดิ์ ก็ให้ใส่ไว้ด้วย 

2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ขั้นปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่าขึ้นไป สถานศึกษาและปี
การ ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
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3. ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน 
4. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ (ถ้ามี) 
5. เกียรติประวัติ ทุนการศึกษาและทุนการวิจัย (เฉพาะที่ส าคัญ) 
 

4.  รูปแบบและตัวอย่างการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
      เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือผู้ที่ต้องการเขียนงาน
ด้านวิชาการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการการเขียนวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์  การศึกษาอิสระและ
โครงงานในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดให้ใช้ จึงได้น าเสนอรูปแบบและตัวอย่างของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงาน และการศึกษาอิสระของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดังนี้   

1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย) 
2. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย) 
3. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก1  
4. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2   
5. สารนิพนธ์ระดับปรญิญาโท แผน ข 
6. โครงงานระดับปรญิญาโท แผน ข 

7. การศึกษาอิสระระดับปรญิญาโท แผน ข 
 

โดยจะแสดงรปูแบบและตัวอย่างประเภทต่าง ๆ  ตามลกัษณะของส่วนประกอบดังนี้ 
1. ปกนอกและปกใน 
2. สันปก 
3. หน้าอนุมัต ิ
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ปกนอกและปกใน 
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ระยะห่าง 1 บรรทัด 

 1.5 นิ้ว 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

 1.5 นิ้ว 

   
 

Thesis Title (English) 

 
 
 
 
 

 
 
  

Author  (Name Surname) 

   
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  (Program Title)….………….……………. 

Walailak  University 

 
Academic year 

 

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก แบบ 1 (ภาษาอังกฤษ) 

Times New Roman 
14 จุด, ตัวหนา 

Times New Roman  

14 จุด, ตัวหนา 
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Giant Magnetoimpedance Effect in Silicon Steels and  

Electrodeposited Wires 

 
 

 
 
 
 
 
  

Pongsakorn  Jantaratana 

 

   

 
 
 

 
 

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  Doctor of Philosophy Program in Physics 

Walailak  University 

 

2007  

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาอังกฤษ) 
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 1.5 นิ้ว 

 1.5 นิ้ว 

 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
 
 
  

ชื่อนกัศกึษา (ชื่อ  สกุล ภาษาไทย) 
ชื่อนกัศกึษา (ชื่อ  สกุล ภาษาอังกฤษ) 

   
 

วิทยานิพนธ์นี้ส าหรับการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญา 

(ชื่อหลักสตูร).......................................................................................... 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 
A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  (Program Title)….…………………. 

Walailak University 

 
ปีการศกึษาที่จบ 

 

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก แบบ 1 (ภาษาไทย) 

TH SarabunPSK 

20 จุด, ตัวหนา 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

TH SarabunPSK 
18 จุด, ตัวหนา 

 

TH SarabunPSK 
18 จุด, ตัวหนา 
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บทชาติพันธุ์วรรณนาชาวโรฮิงญาในบริบทสังคม การเมือง 
และวัฒนธรรมไทย-เอเชีย 

 
An Ethnography of the Rohingya in Thai-Asian  

Socio-Politico-Cultural Context 
 

  
ชุติมา  สีดาเสถียร 

Chutima Sidasathian 
 

   
วิทยานิพนธ์นี้ส าหรับการศึกษาตามหลกัสตูรปริญญา 

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาเอเชียศกึษา  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  Doctor of Philosophy   

in Asian Studies  

Walailak University 
 

2554  

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก แบบ 1 (ภาษาไทย) 
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ระยะห่าง 1 บรรทัด 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

 1.5 นิ้ว 

 1.5 นิ้ว 

 
 

Thesis Title (English) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Author  (Name Surname) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of  (Program Title)….…………………………… 

Walailak  University 

 
Academic year 

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก แบบ 2 (ภาษาอังกฤษ 

Times New Roman 
14 จุด, ตัวหนา 

 

Times New Roman 
14 จุด, ตัวหนา 
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Morphological Variation of Greater Brook Carp (Tor tambroides) 

at Khao Nan and Khao Luang National Parks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manit  Pollar 

 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree of  Doctor of Philosophy Program  

in Computational Science 

Walailak University 

 
2008 

ตัวอย่าง ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดบัปริญญาเอก แบบ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
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 1.5 นิ้ว 

 1.5 นิ้ว 

 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ) 
 

 

  
ชื่อนกัศกึษา (ชื่อ  สกุล ภาษาไทย) 

ชื่อนกัศกึษา (ชื่อ  สกุล ภาษาอังกฤษ) 

   
 
 

วิทยานิพนธ์นีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปรญิญา 

(ชื่อหลักสตูร).......................................................................................... 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of (Program Title)….…………………. 

Walailak University 

 
ปีการศกึษาที่จบ 

รูปแบบ ปกนอกและปกในวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก แบบ 2 (ภาษาไทย) 

TH SarabunPSK 

20 จุด, ตัวหนา 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

ระยะห่าง 1 บรรทัด 

TH SarabunPSK 
18 จุด, ตัวหนา 

 

TH SarabunPSK 
18 จุด, ตัวหนา 
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อิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสง 
ผลผลิต และคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวทองดี 

 
Effects of Nitrogen and Zinc on Growth, Photosynthesis, 

Yield and Quality of Pummelo cv. Kao-thongdee 
(Citrus maxima (Burm.) Merr.) 

 

  
บุญชนะ  วงศ์ชนะ 

Boonchana Wongchana 
 

   
วิทยานิพนธ์นีเ้ปน็ส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปรญิญา 

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of  Doctor of Philosophy Program  

in Agricultural Science  

Walailak University 
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         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ..........(ช่ือหลักสูตร)....................................... 
ส านักวิชา...............................  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้ส าหรับการศึกษา  
ตามหลักสูตร.....................(ช่ือหลักสูตร)......................... 

     
 
 

         .............................................................. 
          (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือและช่ือสกุล) 
                     ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
      ............................(ช่ือหลักสูตร)........................... 

รูปแบบ  หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1 
            หรือระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก1 (ภาษาไทย) 
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ชื่อวิทยานิพนธ์  ศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของเนื้อในเมล็ดปาลม์น้ ามันอบแหง้ไขมันเต็มทีม่ีผล 
  ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระทง     
ผู้เขียน          ชมัยพร  สิทธิเกษมกิจ 
สาขาวิชา         วิทยาศาสตร์การเกษตร       
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา     คณะกรรมการสอบ 

 
…………………………….……..……….. ประธานกรรมการ ……………..…………..………….….ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ)  (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ) 

 
…………….......………………………...…..……….กรรมการ …..…............................…….………….…. กรรมการ  
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัต  เมืองแก้ว)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัต  เมืองแก้ว)  
 
      …………........................………….…….…. กรรมการ 
                    (ดร.อาภรณ์  ส่งแสง) 

             
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การเกษตร  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ นี้
ส าหรับการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  

 
    …………………………….…………….……………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต ชินาจริยวงศ์)  
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
 

หมายเหต ุ เป็นตัวอย่างของนักศึกษาที่เข้าศึกษาภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิต   
              ศึกษา พ.ศ. 2543 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้ 
 
 

ตัวอย่าง  หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก แบบ 1 
  หรือปรญิญาโท แผน ก แบบ ก1 (ภาษาไทย)   
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ชื่อวิทยานิพนธ์   .................................................................................................................................. 
ผู้เขียน   .................................................................................................................................. 
สาขาวิชา  .................................................................................................................................. 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา              คณะกรรมการสอบ 

 
..................................................ประธานกรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
..................................................ประธานกรรมการ 
     (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 
      (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกุล) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

  
         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ...........(ช่ือหลักสูตร)...................................... 
ส านักวิชา..................................  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร......................(ช่ือหลักสูตร)............................... 

    
  

         ............................................................ 
          (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือและช่ือสกุล) 
           ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร  
        ........................(ช่ือหลักสูตร)........................ 
 
 

รูปแบบ หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก แบบ 2 
           หรือระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (ภาษาไทย)              
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ชื่อวิทยานิพนธ์    การผลิต Chaetoceros gracilis ความหนาแน่นสูงในห้องปฏิบัติการเพือ่ใช้ส าหรับ 
             อนุบาลลูกกุ้งทะเล  
ผู้เขียน    พรพิมล พิมลรัตน์  
สาขาวิชา   วิทยาศาสตร์การเกษตร  
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา                       คณะกรรมการสอบ 

 
..................................................ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร  ดเิรกบุษราคม) 

 
................................................ประธานกรรมการ 
            (ดร. พุทธ ส่องแสงจินดา) 

 
................................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์) 

 
.............................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถาพร  ดเิรกบุษราคม) 

 
................................................................กรรมการ 

(ดร. สรวิศ  เผ่าทองสุข) 

 
..............................................................กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์) 

 

 
 

..............................................................กรรมการ 
(ดร. สรวิศ  เผ่าทองสุข) 

  

         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
การเกษตร  ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  
 

     

                     ................................................................. 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงค์  โชติพันธ์ุ) 

                ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
                           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
 
 

ตัวอย่าง  หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก แบบ 2      
            หรือระดบัปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 (ภาษาไทย) 
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ชื่อสารนิพนธ์    ................................................................................................................................... 
ผู้เขียน           ..................................................................................................................................... 
สาขาวิชา        ..................................................................................................................................... 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา              คณะกรรมการสอบ 

 
..................................................ประธานกรรมการ      

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................ประธานกรรมการ

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 
 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
..............................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 
 
................................................................กรรมการ

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
..............................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 
 
................................................................กรรมการ

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
..............................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร.............(ช่ือหลักสูตร)................................ ...... 
ส านักวิชา.........................................  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อนุมัติให้นับสารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร...................(ช่ือหลักสูตร)................................ 

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

         (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือและช่ือสกุล) 
          ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 
           .......................(ช่ือหลกัสูตร)............................ 
 
 

รูปแบบ  หน้าอนุมัติสารนิพนธ์ ระดบัปริญญาโท แผน ข 
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ชื่อสารนิพนธ์    การจัดการอาการปวดประจ าเดือนในสตรีวัยรุ่นในโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า   
   ต าบลบางเตย  อ าเภอเมอืง  จังหวัดพังงา 

ผู้เขียน     แสงสุรีย์  ประกอบธัญ 
สาขาวิชา    การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา     คณะกรรมการสอบ 
 
………………..………………....………. ประธานกรรมการ  ..............……………………..........ประธานกรรมการ        
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.หญงิ ดร.ทัศน์ศรี             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  หนูนิล) 
      เสมียนเพชร ร.น.)  
 
...................................………………………… กรรมการ  ...............…...........…………...………… กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติก าจร  กุศล)         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.หญิง ดร.ทัศน์ศร ี
          เสมียนเพชร ร.น.) 
 
       .................………………………….……… กรรมการ 
                                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรตกิ าจร กุศล) 
 
 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อนุมัติให้นับสารนิพนธ์นี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

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

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลา ตันตโยทัย)                                                 
   ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร        

      พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
 

 

ตัวอย่าง หน้าอนุมัติสารนิพนธ์ ระดับปรญิญาโท แผน ข 



39 
 

ชื่อโครงงาน          .............................................................................................................................. 
ผู้เขียน               ............................................................................................................................... 
สาขาวิชา            …………................................................................................................................... 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา              คณะกรรมการสอบ 
 

 
..................................................ประธานกรรมการ

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
..................................................ประธานกรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 
 

................................................................กรรมการ 
(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
........................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 
 

........................................................กรรมการ 
(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 
 

................................................................กรรมการ 
(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
................................................................กรรมการ 

(ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ และช่ือสกลุ) 

 
         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร ........(ช่ือหลักสูตร)......................................... 
ส านักวิชา.........................................  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   อนุมัติให้นับโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตร..............(ช่ือหลักสูตร)......................... 

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

         (ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือและช่ือสกุล) 
           ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร  
             ............................(ช่ือหลกัสูตร).............................. 
 

รูปแบบ  หน้าอนุมัติโครงงาน ระดับปริญญาโท แผน ข 
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ชื่อโครงงาน      โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในของส านักงานประกันสังคม 

ผู้เขียน           วริษฐ์  สิงขรรัตน์ 
สาขาวิชา        การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา              คณะกรรมการสอบ 

 
..................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์) 

 
..................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์) 

 
 

 
................................................................กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตมากร) 
  

................................................................กรรมการ 
(อาจารย์นพปฎล    คงสมบัต)ิ 

 
         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   อนุมัติให้นับโครงงานนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     
            ...................................................................... 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต Chaetoceros gracilis ในห้องปฏิบัติการ แบ่ง
การทดลองออกเป็น 5 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาสูตรอาหารพื้นฐาน  4 สูตร (Guillard f/2  
Guillard f/2 สูตรปรับปรุง (สูตร f/2 m )  สูตรอาหารทางการค้า A และB) ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง 
C. gracilis เพื่อใช้ในการศึกษาล าดับถัดไป พบว่า  สูตร f/2 m   ท าให้ C. gracilis มีการเติบโต และให้
ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด (P<0.05)  การทดลองที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นที่ เหมาะสมของ โซเดียมไบ
คาร์บอเนต (00.05  0.5 และ 5 กรัมต่อลิตร) ต่อ C. gracilis ปริมาณโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เหมาะสมคือ 
0.05 กรัมต่อลิตร เพราะ C. gracilis ที่ผลิตได้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไขมันรวมสูงที่สุด (P<0.05)  
การทดลองที่ 3 ทดลองศึกษาแหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสม (ไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียคลอ
ไรด์ และยูเรีย) ต่อการผลิต C. gracilis  พบว่ายูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจนที่ท าให้ C. gracilis มีการเติบโต 
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต และไขมันรวม สูงที่สุด (P<0.05)  การทดลองที่ 4 ศึกษาการเติมสารอาหาร 
(ฟอสฟอรัส ซิลิเกต และยูเรีย) ร่วมกับระยะเวลาการเติมสารอาหารหลังการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 12 24 
และ 36 ช่ัวโมง ที่เหมาะสมต่อการเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของ C. gracilis  การเติมธาตุ
อาหารฟอสเฟต ซิลิเกต และยูเรียเพิ่มที่ความเข้มข้นเท่ากับสูตร f/2 m  หลังจากการเพาะเลี้ยงผ่านไป 
24 ช่ัวโมง ท าให้ C. gracilis มีความหนาแน่นเซลล์ (12.29 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) และปริมาณไขมัน
รวมสูง(P<0.05) การทดลองสุดท้ายศึกษาการใช้ C. gracilis ที่เพาะเลี้ยงตามสภาวะที่ได้จากการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการข้างต้นเปรียบเทียบกับ C. gracilis และ Skeletonema costatum  ที่เพาะเลี้ยงนอก
ห้องปฎิบัติการ  ส าหรับอนุบาลลูกกุ้งกุลาด าวัยอ่อนตั้งแต่ระยะนอเพลียสถึงระยะโพสลาวา 5  การใช้ C. 
gracilis ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการท าให้ลูกกุ้งมีอัตราการรอดตายสูงสุด (P<0.05) และมีอัตราการ
เจริญสูงสุด 
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Abstract 
 

This study had the main objective to study factors affecting the productivity of 
Chaetoceros gracilis under laboratory conditions, divided into five experimental trials 
as follows. Experiment I determined four culture media (Guillard f/2, modified Guillard 
f/2 (f/2 m), commercial media A and B) for further studies. Modified Guillard f/2 was 
the best culture medium (P<0.05).  Experiment II aimed to study the appropriate 
concentration of sodium bicarbonate (0 0.05, 0.5 and 5 gL-1) for culturing C. gracilis. 
The appropriate concentration was 0.05 gL-1, giving the highest production of 
carbohydrate and total fat contents of C. gracilis (P <0.05). Experiment III tested four 
nitrogen sources (nitrate, ammonium sulfate, ammonium chloride and urea) for 
increasing the production of C. gracilis. Urea provided the highest growth rate, 
carbohydrate and total fat contents of C. gracilis (P <0.05). Experiment IV studied 
suitable supplementation nutrients (phosphorus, silicate and urea) combining with 
time intervals (12, 24 and 36 hr) after the beginning of the experiment, for optimal 
growth and biochemical compositions of C. gracilis. Addition of  the nutrients at  24 
hr, equaled to f/2 m, gave the highest cell density (12.29 x 106 cells ml-1) and fat 
content of  C. gracilis (P<0.05). The last trial was the application of C. gracilis, cultured 
under previous optimal laboratory conditions (Experiment I-IV), compared with C. 
gracilis and Skeletonema costatum, cultured under outdoor conditions, for improving 
the biological attributes of Penaeus monodon larvae from nauplius to postlarval 5. 
The laboratory culture application gave the highest survival rate (P <0.05) and the 
maximum growth rate of the test shrimps. 
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