
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ีหน่ึง 

รูปแบบการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
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๑. หนาปก 

๒. หนาปกใน (รายละเอยีดเหมือนหนาปกแตใชกระดาษสขีาว)  

๓. หนังสือบันทึกขอความ 

๔. รายนามคณะกรรมาธกิารพรอมรูป 

๕. รายนามคณะอนุกรรมาธิการพรอมรูป (ถามี)  

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา 

๗. บทสรุปผูบริหาร 

๘. สารบัญ 

- สารบัญตาราง (ถามี) 

- สารบัญภาพ (ถาม)ี 

๙. บทท่ี ๑ บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาของการพิจารณาศึกษา  

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑.๓ ขอบเขตของการพิจารณา 

๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะ 

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.๖ กรอบการพิจารณา 

๑๐. บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิชาการท่ีเกีย่วของ 

๒.๑ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับ (เรื่องท่ีพิจารณา) 

๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

๒.๓ งานวิชาการท่ีเก่ียวของ 

๑๑. บทท่ี ๓ วิธกีารพิจารณาศึกษา  

๓.๑ การกําหนดกรรมาธิการและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

๓.๒ การกําหนดคณะอนุกรรมาธิการ (ถามี)  

๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๔ การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

รูปแบบการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิาร 
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๓.๕ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

๑๒. บทท่ี ๔ ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิาร  

๔.๑ ขอมูลท่ัวไป 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

๔.๔ ปญหาอุปสรรค 

๑๓. บทท่ี ๕ บทสรุปและขอเสนอแนะ  

๕.๑ สรุปผลรายงานการพิจารณาศึกษา 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 

๕.๓ ผลกระทบ (ถามี) 

๑๔. บรรณานุกรม 

๑๕. ภาคผนวก 

๑๖. รองปกหลัง (จัดทําโดย)  

๑๗. ปกหลัง 
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สวนท่ีสอง 

คําอธิบายคูมือการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
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ปกนอก (รูปแบบแลวแตการออกแบบของแตละคณะ) 

 

 

 

รายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื่อง... 

ของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ…ช่ือเต็ม... 

วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

 

  

 

 

 

 

 

 

สํานักกรรมาธกิาร ... 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ปฏิบัตหินาที่สํานักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

  

ตราสญัลักษณวุฒิสภา 

จัดกลางหนากระดาษ 

ช่ือเรื่องท่ีพิจารณา 

ดานลางของตราสัญลักษณ

พิมพ คําวา รายงานการ

พิจารณาศึกษา ตัวอักษร

ขนาด  ๒๒  ตัวหนา 

ใสเฉพาะช่ือคณะกรรมาธิการ

สามัญ/วิสามัญเทาน้ัน 
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ปกใน (รายละเอยีดเหมอืนหนาปกแตใชกระดาษสีขาว) 

 

รายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื่อง... 

ของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ…ช่ือเต็ม... 

วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักกรรมาธกิาร ... 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

ปฏิบัตหินาที่สํานักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแหงชาติ  
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ตัวอยางบันทึกขอความ 
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(สําเนา) 
 

ครุฑ 1.5 ซ.ม. 

2 เคาะ 

Enter 1 คร้ัง แลวตัง้คาระยะหางท่ี 6 พ. 

15 เคาะ 

7 เคาะ 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมาธิการสามญั...(ชื่อเต็ม)... วฒุสิภา/สภานิติบญัญตัิแหงชาติ  

ท่ี                                                         วันที่             

เรื่อง   รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ...(ชื่อเต็ม)... วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
  

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา/สภานิติบญัญตัแิหงชาต ิ
 

ดวยในคราวประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี .../(พ.ศ.).... วัน...ท่ี เดือน... พ.ศ. ....                

ที่ประชุมวุฒิ สภา/สภานิติบัญญั ติแห งชาติ  ไดลงมติตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา              

ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ขอ .../สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘๔ วรรค

สอง  (...ใสตัวเลขตามชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ) ประกอบขอ ๘๕ วรรคสอง ซึ่งคณะกรรมาธิการ...               

(ชื่อเต็ม)... วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ

แหงชาติคณะหนึ่ง มีอํานาจหนาท่ีพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง

พระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ... ซึ่งปจจุบัน

กรรมาธิการคณะนี ้ประกอบดวย  

(๑) ...............................................  ประธานคณะกรรมาธิการ 

(๒) ...............................................  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 

(๓) ...............................................  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 

(๔) ...............................................  เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

(๕) ...............................................  โฆษกคณะกรรมาธิการ 

(๖) ...............................................  ………………………………….. 

(๗) ...............................................  ………………………………….. 

(๘) ...............................................  ………………………………….. 

(๙) ...............................................  

             (๑๐) ............................................... 

 

 

 

 

 

ตําแหนงรองเลขา/ 

รองโฆษก ใหใสตอ

จากตําแหนงน้ันๆ 

ตําแหนงอ่ืน 

ตามท่ีประชุมแตงตั้ง 
เลขหลักหนวยตรงกัน 

ตําแหนงตางๆ ตามขอบังคับการประชุมฯ      

โดยเรียงจากประธาน รองประธาน    

เลขานุการ โฆษก และตําแหนงอื่น 

* หากเปนอยางอื่น ขึ้นอยูกับท่ีประชุม

กําหนด* 

 

ขอบบนหางจากครุฑ 1.5 ซ.ม. 
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3 ซ.ม. 

Enter 2 คร้ัง  

แลวตั้งคาระยะหางท่ี 6พ. 

Enter 2 คร้ัง  

แลวตั้งคาระยะหางท่ี 6พ. 

Enter 2 คร้ัง  

แลวตั้งคาระยะหางท่ี 6พ. 

2 ซ.ม. 

- ๒ - 
 

บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษา...เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงาน             

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติตามขอบังคับการประชุม วุฒิสภา/ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. .... ขอ ...   
 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการตอท่ีประชุม         

สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป                  

                                              

      

                      ลงชื่อ  

                               (ชื่อ นามสกุล)   

               ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ...(ชื่อเต็ม)... 

                วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 

 

สําเนาถูกตอง 

ลายเซ็น 

(ชื่อ นามสกุล) 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามญั...(ชื่อเต็ม)... 

 

 

 

 

ฝายเลขานุการคณะกรรมาธกิาร... 

สํานักกรรมาธกิาร ... สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ปฏิบัตหินาที่สํานักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

โทร. ...          ชื่อ      พิมพ 

โทรสาร ...          ชื่อ      ทาน 

เปนการปฏิบัติหนาท่ี             

ในสวนของคณะกรรมาธิการ

จึงไมตองใสตําแหนง 

กรณีมยีศ/ตําแหนง                   

ใสยศ/ตําแหนง ตามดวยช่ือ สกุล 
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(สําเนา)  

ครุฑ 1.5 ซ.ม. 

2 เคาะ 

7 เคาะ 

15 เคาะ 

Enter 1 คร้ัง แลวตัง้คาระยะหางท่ี 6 พ. 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ... วฒุิสภา/สภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ท่ี                                                         วันที่             

เรื่อง   รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ..(ชื่อเรื่อง) สภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ
 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา/สภานิติบญัญตัแิหงชาต ิ
 

ดวยในคราวประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี .../(พ.ศ.).... วัน...ท่ี เดือน... พ.ศ. ....                

ที่ประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือ...

(วัตถุประสงค)...ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... ขอ.../สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ขอ ๓๘ ซึ่งปจจุบันกรรมาธิการคณะนี ้ประกอบดวย  

(๑) ...............................................  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๒) ...............................................  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง 

(๓) ...............................................  รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง 

(๔) ...............................................  เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๕) ...............................................  โฆษกคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

(๖) ...............................................  รองโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๗) ...............................................  ………………………………….. 

(๘) ...............................................  ………………………………….. 

(๙) ...............................................  

             (๑๐) ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตําแหนงตางๆ ตามขอบังคับการประชุมฯ      

โดยเรียงจากประธาน รองประธาน    

เลขานุการ โฆษก และตําแหนงอื่น 

* หากเปนอยางอื่น ขึ้นอยูกับท่ีประชุม

กําหนด* 

 

ตําแหนงรองเลขา/ 

รองโฆษก ใหใสตอ

จากตําแหนงน้ันๆ 

ตําแหนงอ่ืน 

ตามท่ีประชุมแตงตั้ง 

กรณไีมมตีําแหนงอ่ืนเปน

เพียงกรรมาธิการวิสามัญ

ไมตองใสตาํแหนง 

เลขหลักหนวยตรงกัน 

ขอบบนหางจากครุฑ 1.5 ซ.ม. 
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3 ซ.ม. 

Enter 2 คร้ัง  

แลวตั้งคาระยะหางท่ี 6พ. 

2 ซ.ม. 

Enter 2 คร้ัง  

แลวตั้งคาระยะหางท่ี 6พ. 

Enter 2 คร้ัง  

แลวตั้งคาระยะหางท่ี 6พ. 

 

 

- ๒ - 
 

บัดนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญไดดําเนินการพิจารณาศึกษา...เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงาน

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา               

พ.ศ. .... ขอ ...  /สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๐๑  
 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตอ              

ที่ประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป                  

                                                   

 

                      ลงชื่อ 

                               (ชื่อ นามสกุล)   

               ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ...(ชื่อเต็ม)... 

                วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 

 

สําเนาถูกตอง 

ลายเซ็น 

(ชื่อ นามสกุล) 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 

 

 

 

ฝายเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญั... 

สํานักกรรมาธกิาร ... สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ปฏิบัตหินาที่สํานักงานเลขาธิการสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

โทร. ...          ชื่อ      พิมพ 

โทรสาร ...          ชื่อ      ทาน 

กรณีมยีศ/ตําแหนง                   

ใสยศ/ตําแหนง ตามดวยช่ือ สกุล 

เปนการปฏิบัติหนาท่ี             

ในสวนของคณะกรรมาธิการ

จึงไมตองใสตําแหนง 
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 ก  

 

รายนามคณะกรรมาธิการ 

 

  

                                              ชื่อ-สกุล 

                                              ตําแหนง 

ใสเฉพาะรูปคณะกรรมาธิการ

เทาน้ัน 

กรณีมยีศ ใสยศ/ ตามดวยช่ือ สกุล 

ตําแหนงตางๆ ตามขอบังคับการประชุมฯ      

โดยเรียงจากประธาน รองประธาน    

เลขานุการ โฆษก และตําแหนงอื่น 

* หากเปนอยางอื่น ขึ้นอยูกับท่ีประชุม

กําหนด* 
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ข 

 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ (ถามี) 

 

  

                                              ชื่อ-สกุล 

                                              ตําแหนง 
 

ใสเฉพาะรูป                             

คณะอนุกรรมาธิการเทาน้ัน 

กรณีมยีศ ใสยศ/ ตามดวยช่ือ สกุล 

ตําแหนงตางๆ ตามขอบังคับการประชุมฯ      

โดยเรียงจากประธาน รองประธาน    

เลขานุการ โฆษก และตําแหนงอื่น 

* หากเปนอยางอื่น ขึ้นอยูกับท่ีประชุม

กําหนด* 
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 ตัวอยางรายงานการพิจารณาศึกษา 
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ค 

รายงานการพิจารณาศึกษา… 

ของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ... 

 วุฒิสภา/สภานิติบัญญัตแิหงชาต ิ

_______________________ 

 

 ดวยในคราวประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี .../พ.ศ. .... วัน...ท่ี ... เดือน... พ.ศ. ....                 

ที่ประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง  

ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. .... ขอ ...  เพ่ือ ...วัตถุประสงค... 

 บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษา...เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา/          

สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. .... ขอ ... ดังนี้ 

 ๑. การดําเนินงาน 

     ๑.๑ คณะกรรมาธิการไดมมีตเิลือกตําแหนงตาง ๆ ดงันี้  

                    ๑.๑.๑ .......................................   เปน ประธานคณะกรรมาธิการ 

                    ฯลฯ  

อนึ่ง ชื่อ-สกุล... ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ...วุฒิสภา/สภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ตั้งแตวันท่ี ... เดือน... พ.ศ. .... (ถามี)  

๑.๒ คณะกรรมาธิการไดมีมติแตงตั้ง ชื่อ-สกุล... ตําแหนง... สํานักกรรมาธิการ... สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาทําหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการ...ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

พ.ศ. .... ขอ... วรรค... (ถามี)/สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๙๑ วรรคสาม 

๑.๓ คณะกรรมาธกิารไดมีมติตัง้คณะอนุกรรมาธกิารขึ้นมาคณะหนึง่ เพ่ือทาํหนาที่...หรือ

กิจการอืน่ที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย ทั้งนี้ ตามขอบงัคับการประชมุวฒุิสภา/สภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 

พ.ศ. .... ขอ .. วรรค...ถามี... ซึ่งอนุกรรมาธกิารคณะนี ้ประกอบดวย 

๑.๓.๑ ...................................   เปน ประธานคณะอนกุรรมาธิการ 

ฯลฯ 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 

๒.๑ คณะกรรมาธกิารไดจัดใหมีการประชุม จํานวน ... ครั้ง 

๒.๒ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการโดยเชิญหนวยงานมาใหขอมูลขอเท็จจริงและ

ประกอบการพิจารณา ดังนี ้

ตําแหนงตางๆ ตามขอบังคับการประชุมฯ โดยเรียง

จากประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และ

ตําแหนงอื่น 

* หากเปนอยางอื่น ขึ้นอยูกับท่ีประชุมกําหนด* 

 

หัวขอใหญ

ใชตัวหนา 

หัวขอใหญ

ใชตัวหนา 
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ง 

 

- ๒ – 
  

๒.๒.๑ ...สวนราชการระดับกระทรวง... 

          …สวนราชการระดับกรม... 

         (๑) ชื่อ-สกุล    ตําแหนง 

๒.๒.๒ กระทรวงการคลัง 

          สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

         (๑) ชื่อ-สกุล    ตําแหนง 

๒.๓ คณะกรรมาธกิารไดมีมติเดนิทางไปศึกษาดูงาน จํานวน ... ครัง้ ดังนี ้(ถามี)  

๒.๓.๑ สถานท่ี... วนัที่... 

๒.๓.๒ สถานท่ี... วนัที่... 

๒.๔ คณะกรรมาธกิาร ไดจัดสัมมนา จํานวน ... ครั้ง เพ่ือ... ดงันี ้

๒.๔.๑ เรื่อง... สถานท่ี... วันที่...  

๒.๔.๒ เรื่อง... สถานท่ี... วันที่...  

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 

คณะกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาศึกษา...โดยคณะกรรมาธิการไดมอบหมายให

คณะอนุกรรมาธิการ... ดําเนินการพิจารณาศึกษากรณีดังกลาว ซึ่งคณะกรรมาธิการไดพิจารณารายงาน

ของคณะอนุกรรมาธิการดวยความละเอียดรอบคอบแลว และไดมีมติใหความเห็นชอบกับรายงาน

ดังกลาว โดยถือเปนรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

จากการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวขางตน คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอรายงาน                   

การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยมีรายละเอียดตามรายงานทายนี้ เพ่ือใหวุฒิสภา/สภานิติ

บัญญัติแห งชาติ ได พิจารณา หากวุฒิ สภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหความเห็นชอบดวยกับ                     

ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ขอใหโปรดแจงไปยังคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาและ

ดําเนินการตามแตจะเห็นสมควรตอไป ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 

 

 

                                                                 ลายเซ็น 

                                                       (ชื่อ          -          สกุล) 

                                              เลขานกุารคณะกรรมาธิการสามญั/วิสามัญ…ชื่อเตม็... 

                                                          วุฒิสภา/สภานิติบญัญตัแิหงชาต ิ

เรียงลําดับรายชื่อหนวยงานตาม

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ ดงัน้ี 

- กระทรวง 

- กรม 

- องคการมหาชน 

- รัฐวิสาหกิจ 

*รายละเอียดปรากฏในสวนท่ีสาม* 

 

 

 

ตําแหนงในฐานะท่ีมาช้ีแจง 

วัน/วันท่ี/เดือน/พ.ศ.  

วัน/วันท่ี/เดือน/พ.ศ. 
หัวขอใหญ

ใชตัวหนา 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

วัตถุประสงคของการจัดทําบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) คือ การสรุปสาระสําคัญ

ของผลรายงานการพิจารณาศึกษาอยางคราวๆ เพ่ือใหผูบริหารและบุคคลท่ัวไป ซึ่งไมจําเปนตองเปน            

ผูเชี่ยวชาญ ในสาขานั้นๆ รับทราบ ดังนั้น บทสรุปผูบริหาร จึงตองส้ัน กระชับ และไดใจความ บทสรุป           

ผูบริหารควรมีองคประกอบ ดังนี้  

- ความเปนมาของปญหา และเหตุจูงใจใหทําการพิจารณาศึกษา 

- วัตถปุระสงค  

- วิธีการพิจารณาศึกษาโดยยอ  

- ผลการพิจารณาศึกษา  

- ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

ทั้งนี้ บทสรปุผูบริหาร อาจมีหลายยอหนาในลักษณะเรยีงความ 

หมายเหตุ ไมควรเกิน ๒ หนา A4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ จ 
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ฉ 

ตัวอยาง 

จากการท่ี... สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในสังคม  ซึ่งจะสงผลให... (ในยอหนานี้ควร

เปนความเปนมาของปญหา และเหตุจูงใจใหทําการพิจารณาศกึษา) 

คณะกรรมาธิการ...ชื่อเต็ม... จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการ... เรงตรวจสอบและศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับ... (ใสวัตถุประสงค) ซึ่งคณะอนุกรรมาธกิาร... ในคณะกรรมาธิการ...ชือ่เตม็...ไดศกึษาและ

รวบรวมขอมูลในแงมุมตางๆ จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวยการเชิญ (ใสหนวยงานท่ีเชิญ) หนวยงาน

ราชการท่ีรับผิดชอบ เอกชน บุคคลท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษามาใหขอมูลและความเห็น รวมถึง

การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย กฎหมายท่ีเกี่ยวของ และแหลงขอมูลท่ีปรากฏอยูในเว็บไซตของ

หนวยงานราชการ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจาก (ใสวามีใครบาง) 

นักวิชาการ ผูบริหาร... ผูแทนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา  

จากการศึกษาพบวา ...(ใสโดยสรุป)  

การศึกษา... เปนประโยชนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ความมั่นคง และ

เทคโนโลยี ซึ่งจะเปนกุญแจสําคญัที่จะทําใหประเทศไทย... จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

สามัญ/วิสามัญ วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ และตรวจสอบขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของแลว เห็นวา...           

มีผลดีท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย แตอยางไรก็ตามควรจะไดมีการศึกษา

ความเปนไปไดในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเตรียมการและปองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้

การศึกษาจะตองคํานึงถึง (ใสขอเสนอแนะเปนรายขอ) 

๑. 

๒. 
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/ๆ          

ช 

 

สารบัญ 

 

หนา 

รายนามคณะกรรมาธิการ  ก 

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ (ถามี)    ข 

รายงานการพิจารณาศึกษา       ค 

บทสรุปผูบริหาร       ฉ 

สารบัญ        ซ 

สารบัญตาราง (ถามี)     ญ 

สารบัญภาพ (ถามี)      ฎ 

บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมาของการพิจารณาศึกษา (หนา) 

๑.๒ วัตถุประสงค (หนา) 

๑.๓ ขอบเขตของการพิจารณา (หนา) 

๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะ (หนา) 

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (หนา) 

๑.๖ กรอบการพิจารณา (หนา) 

บทท่ี ๒  เอกสาร และงานวิชาการท่ีเกี่ยวของ (หนา) 

๒.๑ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับ (เรื่องท่ีพิจารณา) (หนา) 

๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ (หนา) 

๒.๓ งานวิชาการท่ีเก่ียวของ (หนา) 

บทท่ี ๓  วิธีการพิจารณาศึกษา (หนา) 

๓.๑ การกําหนดกรรมาธิการและบุคคลท่ีเก่ียวของ (หนา) 

๓.๒ การกําหนดคณะอนุกรรมาธิการ (ถามี) (หนา) 

๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล (หนา) 

๓.๔ การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล (หนา) 

๓.๕ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (หนา) 
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ซ 

 

สารบัญ  (ตอ) 

 

หนา 

บทท่ี ๔  ผลการศึกษารายงาน (หนา) 

๔.๑ ขอมูลท่ัวไป (หนา) 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (หนา) 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (หนา) 

๔.๔ ปญหาอุปสรรค (หนา) 

บทท่ี ๕  บทสรุปและขอเสนอแนะ (หนา) 

๕.๑ สรุปผลรายงานการพิจารณาศึกษา (หนา) 

๕.๒ ขอเสนอแนะ (หนา) 

๕.๓ ผลกระทบ (ถามี)  (หนา) 

บรรณานุกรม (หนา) 

ภาคผนวก (นับเลขหนา สามารถปรับใชตามความเหมาะสม) 

ภาคผนวก ก คําส่ังแตงตั้ง (หนา) 

ภาคผนวก ข ญตัติ เรื่อง... (หนา) 

ภาคผนวก ค แผนการดาํเนนิงาน (หนา) 

ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรม (หนา) 

ภาคผนวก จ หนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษา (หนา) 

ภาคผนวก ฉ พระราชบัญญตั ิ (หนา) 

ภาคผนวก ช เอกสารที่เกี่ยวของ (หนา) 

ภาคผนวก ซ ฝายเลขานกุารประจําคณะ (หนา) 

 

 

 

  

 

  

เรียงตามลําดับ

เหตุการณ 
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ฌ 

 

สารบัญตาราง 

 

หนา 

ตารางท่ี  

๑  (คลิกที่น่ีพิมพชื่อตาราง) (หนา) 

๒ (คลิกที่น่ีพิมพชื่อตาราง) (หนา) 

๓  (คลิกที่น่ีพิมพชื่อตาราง) (หนา) 

๔ (คลิกที่น่ีพิมพชื่อตาราง) (หนา) 

๕ (คลิกที่น่ีพิมพชื่อตาราง) (หนา) 
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ญ 

 

สารบัญภาพ 

 

 

 

 

หนา 

ภาพท่ี    

๑  (คลิกที่น่ีพิมพชื่อภาพ) (หนา) 

๒ (คลิกที่น่ีพิมพชื่อภาพ) (หนา) 

๓  (คลิกที่น่ีพิมพชื่อภาพ) (หนา) 

๔ (คลิกที่น่ีพิมพชื่อภาพ) (หนา) 

๕ (คลิกที่น่ีพิมพชื่อภาพ) (หนา) 
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เขียนเรื่องทัว่ๆไป 

เขียนเรื่องเฉพาะ 

สรุปช้ีใหเห็น

ปญหาท่ีศึกษา

เพ่ือแกปญหา 

 บทที ่๑ 

บทนํา 

 

  

๑.๑  ความเปนมาของการพิจารณาศึกษา 

 เปนการเกริ่นนําหรืออารัมภบทแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตอง

ทําการพิจารณาศึกษา หรือเหตุผลท่ีสมควรตองมีการศึกษาปญหาพิเศษเรื่องนี้ โดยพยายาม

กําหนดปญหาใหชัดเจน ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาอยางแทจริง ดวยการทบทวนเอกสาร          

ท่ีเกี่ยวของ ตรวจสอบสถิติ สอบถามความเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ และแสวงหาเหตุผลท่ีนา

เปนไปได จากทฤษฎี แนวคิดและงานวิชาการท่ีเกี่ยวของ โดยเขียนโนมนาว จูงใจใหผูอาน 

คลอยตามเห็นดวยวาทําไมตองทําการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้ เชนยังประสบปญหาอยูแกไขไมได   

เขียนจากกวางไปแคบ(ลึก) 

  

  กวาง 

 

 

 

  

 

 

           ลึก 
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๒ 

 

๑.๒  วัตถุประสงค  ตองสอดคลองกับสภาพปญหาและชื่อเรื่อง 

 ในการพิจารณาศึกษาครั้งนีค้ณะกรรมาธิการไดตั้งวัตถุประสงคไวดงันี้ 

  ๑) เพ่ือศึกษา (ชื่อเรื่อง).................................................................... 

  ๒) เพ่ือ………………………………………………………………………………….. 

 

๑.๓   ขอบเขตของการพิจารณา การกําหนดขอบเขตของการพิจารณาจะชวยให

คณะกรรมาธิการวางแผนการเก็บขอมูลไดครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษา

ความรูความคิด พฤติกรรมของมนุษย เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนเหตุเปนผล พิสูจนและอางอิงได  

ซึ่งนําไปใชอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมของคนในภาพกวาง โดยใหความสําคัญแกขอมูลท่ีแจง

นับหรือวัดออกมาเปนตัวเลขไดใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล เชิงคุณภาพ  

1(Qualitative Research) : วิเคราะหเนื้อหา เปนการศึกษาปจจัยท่ีเนนการเขาใจปรากฏการณ

การตีความหมาย ของโลกหรือส่ิงท่ีตองการศึกษาดวยวิธีการศึกษาและเครื่องมือในการ          

เก็บขอมูลท่ีหลากหลาย มีการออกแบบท่ียืดหยุน การวิเคราะหขอมูลและการเก็บขอมูลเปน

กระบวนการท่ีสามารถดําเนินไปพรอมกัน ในภาคสนาม การวิเคราะหเริ่มจากการพิจารณา

ขอมูลเชิงประจักษจนมองเห็นมโนทัศนหรือแนว คิดท่ีมีความหมาย จากขอมูลและเห็นความ

เชื่อมโยงของขอมูลจนสามารถสรุปเปนคําอธิบาย แนวคิด หรือทฤษฎีเพ่ือทําความเขาใจ 

ความหมายตามปรากฏการณ ในทัศนะของผู ท่ีถูกศึกษา โดยมี จุดยืนอยูบนบริบทของ

ปรากฏการณหรือของผูท่ีถูก ศึกษาเหลานั้น แตอยางไรก็ดี ขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุดขั้นตอนหนึ่ง          

ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การเก็บขอมูลใหได ครอบคลุมส่ิงท่ีตองการศึกษามากท่ีสุดและ

นาเชื่อถือมาก ท่ีสุด ซึ่งมีหลายวิธีการ ในท่ีนี้ไดนําเสนอเทคนิควิธีการเก็บ ขอมูลท่ีมีการใช            

อยางกวางขวางและมีประสิทธภิาพ คือ การสังเกต การสังเกตแบบแบบมีสวนรวม (Participant 

Observation) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion) หรือเชิงผสมผสาน  (Mixed Method) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ ท้ังหมด             

จากผูท่ีไดทําการศึกษาไวแลว และไดทําการศึกษาจากแนวคิด ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เอกสาร

ทางราชการ วารสาร บทความ หนังสืออางอิงตางๆ โดยไดมีการประชุมสัมมนา เพ่ือใหได

ขอคิดเห็น ขอสรุป รวมถึงการศึกษาขอมูลปฐมภูมิในเขตพ้ืนท่ี....การเดินทางไปศึกษา ดูงาน           

ในสวนท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขต 
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๓ 

 

จังหวัด...และจังหวัดใกลเคียง ในประเด็นปญหาท่ีไดรับจากประชาชน และประเด็น

ปญหาอื่นๆ ท่ีจะตองนํามาพิจารณาศึกษา เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ตอไป 

 ๑) ประชากรท่ีใชในการพิจารณา (กลุมสมาชิกท้ังหมดท่ีตองการศึกษา อาจจะเปน

ส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ได) 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคคลที่ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับ……….. 

 ๒) กลุมตวัอยางท่ีใชในการพิจารณา (กลุมสมาชิกที่ถกูเลือกมาจากประชากรดวย

วิธีการใดวิธกีารหนึง่เพ่ือเปนตวัแทนในการศกึษาและเก็บขอมูล) 

 การเลือกกลุมตัวอยาง คณะกรรมาธกิารไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการพิจารณาเปน

ตัวแทนจากประชากรกําหนดเปน ... กลุม ดังนี้ 

กลุมตัวอยางกลุมท่ี ๑ ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ............ 

๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะ 

 การใหนิยามศัพทเฉพาะเปนการใหความหมายของคําท่ีมีความสําคัญในการศึกษาพิจารณา

เรือ่งนั้น เพ่ือใหผูวิจัยและผูอานมีความเขาใจตรงกัน และชวยใหงานอยูในกรอบมากย่ิงขึ้นอีกดวย 

 ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานกรรมาธิการ หมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติ

หรือเคยปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

ประกอบดวย สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือทํางาน

ใกลชิดกับกรรมาธิการสามัญประวุฒิสภา ประกอบดวย ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่ีปรึกษาประจํา

กรรมาธิการ นักวิชาการ เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ และขาราชการสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา บุคคลท่ีเกี่ยวของหรือเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานของกรรมาธิการ 

ประกอบดวย ส่ือมวลชน องคกรอิสระ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และผูชี้แจงจากภาครัฐและเอกชน  

 

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
เปนความสําคัญของการพิจารณาศึกษาท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาวาการศึกษาเรื่อง

นั้นทําใหทราบผลการพิจารณาเรื่องอะไร และผลการพิจารณานั้น มีประโยชนตอใคร อยางไร 

เชน การระบุประโยชนท่ีเกิดจากการนําผลการพิจารณาศึกษาไปใช ไมวาจะเปนการเพ่ิมพูน

ความรู หรือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ หรือแกปญหา หรือพัฒนาคุณภาพ 

 ๑) .................................................... 

 ๒) ..................................................... 
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๑.๖ กรอบการพิจารณา  

 กรอบการพิจารณาจะทําใหคณะกรรมาธกิารและผูอานรายงานการพิจารณาศกึษาได 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๑ กรอบการพิจารณา 

- ประวัติความเปนมา 

- การศึกษา 

- วฒันธรรม/ประเพณี 

- ศาสนาอิสลาม 

- ภาษามลายู 

- การกดขี ่

- การขมเหง 

- การเลือกปฏิบตั ิ

- ความยุติธรรม 

- ความเสมอภาค 

อัตลักษณของคนในพ้ืนที ่

พฤติกรรมของเจาหนาที่รฐั 

สถานการณ

ความไมสงบใน

จังหวดัชายแดน

ภาคใต 
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บทที ่๒ 
เอกสาร และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
  เป็นการเขียนสรุปสาระส าคัญผลการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สิ่งที่จะท าการศึกษา โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศึกษาอย่างกว้างขวาง 
ครอบคลุม และเจาะลึก  
  การศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา               
ชื่อเรื่อง ไดน้ าเสนอเป็น ๔ ตอน ดงันี ้
  ๒.๑ ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ... 
  ๒.๒ แนวคดิ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
        ๑) แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบั.... 
        ๒) แนวคดิ และทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบั.... 
  ๒.๓ งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๔ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 
๒.๑ ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับ....เรื่องที่พิจารณาศึกษา ข้อมลูพ้ืนฐานที่จ าเปน็ตอ่การพิจารณาศกึษา 
 
๒.๒ แนวคิด และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ความหมายของสิ่งที่จะท าการพิจารณาศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่ท าการศึกษา ระเบียบวิธ ีหรือเทคนิควิธีการศึกษาเฉพาะ  (ถ้าม)ี 
 ๑) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวงล้อเดมมิ่ง 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (๒๕๔๗, น. ๕๖) กล่าวว่า วงล้อเดมมิ่ง หรือวงล้อ PDCA 
คือวิธีการที่เป็นขั้นตอนในการท างานให้งานเสร็จอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน (Check) และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน                
ที่วางไว้(Act) ดังนั้นการหมุนวงล้อเดมมิ่ง (PDCA) อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้              
การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ.... 
  



๖ 
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๒.๓  งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง. การเขียนเอกสารและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ใช้ภาษาที่เรียบ
เรียงเป็นของตนเองโดยเขียนให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันทั้งบท  สังเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น
การศึกษาที่เป็นวัตถุประสงค์หลักการ เหตุผลและโยงแนวคิดทฤษฎี ทั้งนี้ควรอ้างอิงแทรกหรือ 
quote ข้อความทุกครั้งที่กล่าวถึงข้อความของผู้อื่น        
 ๑) หัวข้องานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
     เนือ้หา 

๒) หวัขอ้งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
     เนื้อหา 
 
๒.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
  
      
  
 



 

บทที่ ๓ 

วิธีการพิจารณาศึกษา 

 

 

การกําหนด วิธกีาร กิจกรรมตาง ๆ และรายละเอียดการศึกษา เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล นับตั้งแต  

ประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล จนถึงสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการเขียนวิธีการ

พิจารณาศึกษา มีเปาหมายท่ีสําคัญคือ การไดมาซึ่งขอมูลท่ีสามารถตอบปญหาของการศึกษา                

ตามวัตถุประสงคของการศึกษาท่ีกําหนดไว 

ประเภทการวิจัยตามชนิดของขอมูล  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เปนการวิจัยที่เนนการใชขอมูลที่เปนตัวเลข

ยืนยันความถูกตองของขอคนพบและขอสรุปตางๆ นิยมใชขอมูลปฐมภูมิ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการวิจัยที่เนนหารายละเอียดตางๆ อยาง 

ลึกซึ้งไม มุ งเก็บตัวเลขมาวิเคราะหใหได คําตอบท่ีใชได อยางกวางขวางอาจเรียกวา"การวิจัยทาง 

มานุษยวิทยา" หรือ "การวิจัยแบบเจาะลึก"เก็บขอมูลเพ่ือใหไดขอสรุป ใชทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology research) การใชเทคนิควิธีการเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ (quantitative and qualitative method as technique) มารวมกันศึกษาหาคําตอบ

ของงานวิจัยในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในระหวางขั้นตอนภายในเรื่องเดียวกัน หรือใชเทคนิควิธีการ

เชิงผสมในเรื่องเดียวกัน แตดําเนินการวิจัยตอเนื่องแยกจากกัน แลวนําผลการวิจัยมาสรุปรวมกัน 

ลักษณะวิจัยตามวัตถุประสงค  

เพ่ือสํารวจ(to Explore) เปนการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเบื้องตนในประเด็นหนึ่ง ๆ ท่ีอาจจะ

เปนปรากฏการณ ความรู ความคิด พฤติกรรมท่ียังไมมีขอมูลมากอน ทําใหได ขอมูลอยางกวาง ๆ ตามที่

ไดกําหนดประเด็นไว โดยไมมีการควบคุมความผันแปรตาง ๆ ดวยการจัดสถานการณหรือการควบคุม

ทางสถิติ แมจะมีการอธิบายความผันแปรตามขอมูลท่ีไดรับทําใหเกิดความเขาใจไดมากขึ้น แตยังไม

ชัดเจนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวแปร  

เพ่ือบรรยาย-พรรณนา(to Describe) เปนการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจ ลักษณะตามท่ีเกิดขึ้น

ในปรากฏการณท่ีตนสนใจใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เปนการขยายขอบเขตของการศึกษาใหมีความ

ลึกซึ้งมากย่ิงขึ้นดวยการแจกแจงตวัแปรท่ีศึกษาทีละตัวแปร ที่บรรยาย-พรรณนา รายละเอียดของขอมูล

ท่ีมีความผันแปรตามสภาพท่ีเปนจริง โดยไมมีการควบคุมตัวแปรหรือสถานการณ ใหแตกตางจาก

สถานการณปกติท่ัว ๆ ไป  

เพ่ืออธิบาย-ทํานาย(to Explain-predict) เปนการศึกษาเพ่ืออธิบาย ความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมท่ีมุงศึกษากับตัวแปรอื่นตามกรอบของทฤษฏีและสมมุติฐาน มีความผัน แปรตอกันอยางไร     
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๘ 

 

ท่ีมีขนาดและความสัมพันธในเชิงปริมาณ โดยท่ียังไมมีการควบคุมตัวแปรใด ๆ ท่ีจะเปนการศึกษา

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ แตตัวแปรท่ีสนใจจะเปนเพียงคูของตัวแปร หรืออาจจะเปนกลุมของตัวแปร           

ที่ซับซอนเทานั้น หรือเปนการศึกษาท่ีใชความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือ กลุมตัวแปร(ตัวแปร x)            

กับพฤติกรรมที่มุงศึกษา(ตัวแปร y) เพ่ือคาดคะเนปริมาณความผันแปรในพฤติกรรมท่ีสามารถอธิบายได

ดวยตัวแปร หรือกลุมตัวแปร  

เพ่ือควบคุม(to Control) เปนการศึกษาเพ่ือเจาะลึกเฉพาะตัวแปรสาเหตุ ที่กอใหเกิดผลอยางไร

ตอตัวแปรอื่นที่เปนการทดสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ที่จะไดคําตอบที่ชัดเจน โดยการควบคุมความผัน

แปรท่ีอาจเนื่องมาจากตัวแปรอื่น ๆ ท่ีอาจจะเปนตัวแปรสาเหตุที่มาเกี่ยวของ โดยใชวิธีการตาง ๆ ที่จะชวย

ใหสามารถสรุปความสัมพันธเชิงสาเหตุไดเที่ยงตรงมากย่ิงขึ้น 

 การพิจารณาศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิง... เพ่ือ...  มีวัตถุประสงคเพ่ือ... และศึกษา… และเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการไดกําหนดใหมีวิธีการดําเนินการพิจารณาศึกษา 

ดังนี้  

 ๑. การกําหนดกรรมาธิการและบุคคลที่เกี่ยวของ  

๒. การกําหนดอนุกรรมาธิการ (ถามี) 

 ๓. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๔. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 ๕. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ การกําหนดกรรมาธิการและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

ผูศึกษาจะตองอธิบายใหชัดเจนวาคือใคร มีหลักเกณฑอยางไรในการเลือกกรรมาธิการ บุคคล

ที่เกี่ยวของ ผูชี้แจงกลุมประชากรนั้น ๆ มีประชากรเทาไรในการศึกษา 

วิธีการเลือกตัวอยางแบงออกเปน ๒ วิธี 

๑. การเลือกตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน เปนการเลือกตามความเหมาะสมกับ

สถานการณ สะดวก ปลอดภัยเชน 

- การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (รายงานกรรมาธิการสวนมากเปนการเลือกแบบเจาะจง) 

- การเลือกตัวอยางแบบกําหนดโควตา 

- การเลือกตัวอยางตามโอกาส 

- การเลือกตัวอยางตามสะดวก 

การท่ีเลือกตัวอยางโดยไมทราบคาความนาจะเปนนี้ไมเหมาะสมท่ีจะใชการคํานวณคาสถิติอนุมาน ใน

การวิเคราะหขอมูล เพราะไมทราบคา Sampling error จึงเหมาะสมที่จะใชกับสถิติบรรยายตาง ๆ 
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๙ 

 

๒. การเลือกตัวอยางแบบทราบคาความนาจะเปนการเลือกโดยการสุม (Random) ที่แตละ

หนวยของประชากรมีโอกาสไดรับการเลือกตัวอยางเทาเทียมกัน การเลือกตัวอยางแบบนี้แบงออกเปน 

๕ วิธี คือ 

- การเลือกตัวอยางโดยการสุม เปนวิธีการที่งาย ๆ แตประชากรตองไมใหญมากนัก 

- การเลือกตัวอยางเปนระบบ เปนวิธีใชไดดีในกรณีท่ีประชากรมีขนาดใหญท่ีมีการจัดระบบ

อยางใดอยางหนึ่ง 

- การเลือกตัวอยางแบบการจัดชั้น เปนวิธีการเลือกตัวอยางที่มีการจัดขั้นกอน เพ่ือใหตัวอยาง

ที่ไดมาจากทุกชั้น 

- การเลือกตัวอยางแบบกลุม เปนวิธีการเลือกตัวอยางท่ีมีการแบงประชากรออกเปนกลุม 

เชนเดียวกับการจัดชั้นแตลักษณะจะไมเหมือนกัน โดยการแบงแบบนี้ลักษณะภายในของ

ประชากรแตละกลุมจะมีความแตกตางกัน และแตละกลุมจะมีความคลายคลึงกัน แลวจึง

เลือกโดยการสุมจากกลุมเล็ก ๆ โดยใชทุกหนวยของกลุมยอยมาเปนตัวอยาง 

- การเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จะใชเมื่อประชากรท่ีศึกษามีขนาดใหญ ประกอบดวย

กลุมยอย ๆ โดยในกลุมยอย ๆ ประกอบดวยหนวยตาง ๆ ท่ีมีลักษณะตามท่ีสนใจคลาย ๆ 

กัน 

กรรมาธิการ 

กรรมาธิการท่ีใชในการพิจารณาศึกษา ไดแก กรรมาธิการท่ีท่ีประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/

วิสามัญฯ ไดมีมติเลือกตั้งตําแหนงตางๆ จํานวน ... คน 

บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

บุคคลและขาราชการจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาแถลงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น 

จํานวน ....คน 

ผูศึกษาไดกาํหนดบุคคลที่เกี่ยวของที่ใชในการพิจารณาศึกษาเปนตัวแทนจากประชากรกําหนดเปน 

... กลุม ดังนี้ 

กลุมตัวอยางกลุมท่ี ๑ : กลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาดูงานจํานวน ... คน เปนกรรมาธิการหรือ

อนุกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญท่ีมีหนาท่ีเพ่ือศึกษา... เลือกตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก          แบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

กลุมตัวอยางกลุมท่ี ๒ : กลุมตัวอยางสําหรับการระดมความคิดเห็นในการจัดสัมมนา/เสวนา/

ประชุม จํานวน ... คน เลือกตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

 

31 
 



๑๐ 

 

๓.๒ การกาํหนดคณะอนุกรรมาธกิาร (ถามี) การเขียนเหมือน ๓.๑ 

 

๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลแบบภาคสนามท่ีผูทําการศึกษาไดเก็บรวบรวม

ขึ้นเปนครั้งแรกและยังไมมีผูใดเก็บรวบรวมมากอน ท้ังนี้เพ่ือใหตรงประเด็นกับเรื่องท่ีกําลังศึกษาอยู 

เพราะขอมูลท่ีมีอยูแลวอาจไมตรงกันกับขอมูลท่ีเราตองการนํามาวิเคราะห ขอมูลปฐมภูมิเปนการ

รวบรวมขอมูลเองดวยวิธีการสังเกตหรือดวยการทดลอง สวนใหญไดมาจากการสัมภาษณหรือการออก

แบบสอบถาม (รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการมกัใชขอมลูแบบปฐมภูมิในการศึกษาดู

งาน จัดสัมมนา เสวนา ระดมความคิดเห็น เชิญผูชี้แจงมาใหขอเท็จจริง)  

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่มีผูอื่นเก็บไดรวบรวมมากอน และ  

ผูทําการศึกษานํามาประกอบการพิจารณา เพ่ือชวยอธิบายประเด็นปญหาใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นขอมูล

ทุติยภูมิเปนขอมูลที่ไดมาจากเอกสาร ที่ผูวิจัยจะหามาจากหองสมุด หรือสถานที่ตางๆ โดยการคนควา

จากเอกสารส่ิงพิมพตางๆ หรือจาก คอมพิวเตอร เปนตน  

ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน …  ขั้นตอนดังนี้  

การเก็บขอมูลในขั้นตอนท่ี ๑ การเก็บรวมรวมขอมูลจากขอมูลทุติยภูมิ   

ผูศึกษาใชขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา...จากผูท่ีไดทําการศึกษาไวแลว และไดทําการศึกษาจาก

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการท่ีเกี่ยวของ เอกสารทางราชการ บทความ หนังสืออางอิงตางๆ มาพิจารณา

ศึกษา 

การเก็บขอมูลในขั้นตอนท่ี ๒ การเก็บรวมรวมขอมูลจากขอมูลปฐมภูมิ แบงเปน ... ขั้นตอน 

ดังน้ี 

๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการขอขอคิดเห็น ขอเท็จจริงจากบุคคล และขาราชการท่ีเกี่ยวของ 

          - คณะกรรมาธิการเชิญบุคคล หนวยงานมาชี้แจงใหขอคิดเห็น ขอเท็จจริง 

          - ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและขอมูลเทปบันทึกเสียง มาวิเคราะหเนื้อหาและ

สรุปความคิดเห็น  

๒) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมมนา/เสวนาเพ่ือระดมความคิดเห็น 

 - ผูศึกษาดําเนินการสัมภาษณ โดยใชประเด็นตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนดไว  

 - ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและขอมูลเทปบันทึกเสียง มาวิเคราะหเนื้อหาและ

สรุปความคิดเห็น  

๓) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ (ถามี)  

 

32 
 



๑๑ 

 

          ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและขอมูลเทปบันทึกเสียง มาวิเคราะหเนื้อหาและสรุป

ความคิดเห็น  

๔) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

          ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและขอมูลเทปบันทึกเสียง มาวิเคราะหเนื้อหาและสรุป

ความคิดเห็น  

 

๓.๔ การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาไดกําหนดวิธี การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูลออกเปน … สวน ดังนี้   

๑. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  (กรณีทําเชิงปริมาณ)  

เปนการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณเพ่ือใหเห็นลักษณะโดยรวมของประชากร 

๒. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค 

เปนการวิเคราะห…  

จากการวเิคราะหเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ ประชุม สัมมนา เสวนา ศึกษาดูงานท้ัง ในประเทศ

และตางประเทศ ซึ่งขอมูลท่ีไดจากขอมูลปฐมภูมิใชการวิเคราะหเนื้อหา 

๓. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค 

 เปนการวิเคราะห…  

จากการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ  ประชุม สัมมนา เสวนา ศึกษาดูงานท้ัง             

ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งขอมูลที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิใชการวิเคราะหเนื้อหา 

๓.๕ สถติิท่ีใชในการวเิคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล

ดังนี ้

สถิติ เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ไดแก การแจกแจงความถี่ ในรูปตารางคาความถี่ 

(Frequency) รอยละ (Percentage) สําหรับขอมูลในสวนขอมูลท่ัวไป เชน เพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณเพ่ือใหเห็นลักษณะโดยรวมของประชากร 

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ไดแก คําถามปลายเปด (Open-ended Question)  

และการสอบถามสัมภาษณบุคคลจากการศึกษาดูงาน สัมมนา/เสวนา และประชุม 
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บทท่ี ๔ 

ผลการศึกษารายงาน 

 

 

 การศึกษาเรื่อง...จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

๑. ขอมูลท่ัวไป 

๒. ผลการวเิคราะหขอมูลทตุิยภูม ิ

๓. ผลการวเิคราะหขอมลูปฐมภูม ิ

๔. ปญหาอุปสรรค 

 

๔.๑ ขอมูลท่ัวไป (ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของแตละคณะ เชน ตาํแหนง ระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หนวยงาน ภาค ฯลฯ) 

 ผูศึกษาไดกําหนดกลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาเปนตวัแทนจากประชากร … กลุม ไดแก 

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกบั... โดยมีลักษณะโดยท่ัวไปดงัตาราง 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางกลุมท่ี ๑ : กลุมตัวอยางสําหรับการระดมความคิดเห็น เปน

ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ... จํานวน ... คน  

ตารางท่ี ๑ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางกลุมท่ี ๑ ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับ

...แยกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  จํานวน (คน) รอยละ 

๑. ชื่อหนวยงาน (สวนราชการระดับกระทรวง, สวนราชการระดับกรม)  

๒. ชื่อหนวยงาน  (สวนราชการระดับกระทรวง, สวนราชการระดับกรม)                                                        

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

หมายเหต ุ กรณีที่ไมสามารถพิมพตารางในแนวตัง้ได  ใหจัดพิมพในแนวนอน แตตองอยูภายในกรอบท่ี

กําหนด 

ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ... เปนตัวแทนจากประชากรผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ...  

คัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมท้ังส้ิน … คน กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล

สวนใหญ (รอยละ ๓๐) เปนหนวยงาน... และหนวยงาน... (รอยละ ๑๐) ตามลําดับ 

 

 

 

เรียงลําดับรายช่ือ

หนวยงานตามพ.ร.บ. 

ปรับปรุงกระทรวงฯ 

ดังนี้ 

- กระทรวง 

- กรม 

- องคการมหาชน 

- รัฐวิสาหกิจ 

*รายละเอียดปรากฏใน

สวนที่สาม* 
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๑๓ 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางกลุมท่ี ๒ : กลุมตวัอยางสําหรับขัน้ตอนการจัดสัมมนา จํานวน ... คน 

ตารางท่ี ๒ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางกลุมท่ี ๒ ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับ

...แยกตามหนวยงาน 

หนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 

๑. ชื่อหนวยงาน (สวนราชการระดับกระทรวง, สวนราชการระดับกรม)  

๒. ชื่อหนวยงาน (สวนราชการระดับกระทรวง, สวนราชการระดับกรม)                                                                        

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

หมายเหต ุ กรณีที่ไมสามารถพิมพตารางในแนวตัง้ได  ใหจัดพิมพในแนวนอน แตตองอยูภายในกรอบที่

กําหนด 

ผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ... เปนตัวแทนจากประชากรผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ...  

คัดเลือกโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมท้ังส้ิน … คน กลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล

สวนใหญ (รอยละ ๓๐) เปนหนวยงาน และหนวยงาน (รอยละ ๑๐) ตามลําดับ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 

จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวชิาการ บทความตางๆ  ผลการวิเคราะหสามารถสรุป ดังนี ้

๑) ผลการศึกษาเกี่ยวกับ... 

         ๒) ผลการศึกษาเกี่ยวกับ... 

 

๔.๓ ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ศึกษาดูงาน 

ประชุม สัมมนา/เสวนา ผลการวิเคราะหสามารถสรุป ดังนี ้           

๑) ผลการรบัฟงความคดิเหน็จากประชาชน 

ผูศึกษาวิเคราะหเนื้อหาจากการรับฟงความคิดเห็น โดยยึดหลักความสอดคลองและเกณฑ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหไดขอสรุปในการ... ขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

สามารถแบงเนื้อหาไดเปน ... สวน คือ 

๒) ผลการศึกษาดงูาน 

ผูศึกษาวเิคราะหเนื้อหาจากการศกึษาดงูาน เพ่ือใหไดขอสรุปในการ... ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ดูงาน ณ เมื่อวันที ่... สามารถแบงเนือ้หาไดเปน ... สวน คือ 
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๑๔ 

 

๓) ผลการประชุม 

ผูศึกษาวเิคราะหเนื้อหาจากการประชมุระดมความคดิเห็น  เพ่ือใหไดขอสรปุในการ... ขอมูลที่ได

จากการศึกษาขอเท็จจริง ขอคิดเห็นตางๆ  สามารถแบงเนื้อหาไดเปน ... สวน คือ 

๔) ผลการสัมมนา/เสวนา 

ผูศึกษาวเิคราะหเนื้อหาจากการสัมมนา/เสวนา  เพ่ือใหไดขอสรุปในการ... ขอมูลทีไ่ดจาก

สัมมนา/เสวนา  สามารถแบงเนื้อหาไดเปน ... สวน คือ 

 

๔.๔ ปญหาอุปสรรค 

 จากการพิจารณาศกึษาขอมลูทั้งจากแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ การรับฟงขอเท็จจริง 

ขอคดิเหน็จากบุคคล ขาราชการท่ีเกี่ยวของกบั... การประชุม จัดสัมมนา ศึกษาดงูาน และการพบปะ

ประชาชนเพ่ือรับฟงความคดิเหน็พบวา ... 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลและขอเสนอแนะ  

 

 

การพิจารณาศึกษาเรื่อง “...” เปนการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Methodology 

Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ... และศึกษา... โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลรายงานการพิจารณาศึกษา 

คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญเห็นวาปรากฏการณ...(สรุป) 

จากการพิจารณาศกึษาและสอบสวนปญหาทีเ่กิดขึ้นใน... มีขอคนพบที่เปนประเด็น

สําคัญ ดังนี ้

 

๕.๒ ขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายไปไดกวางขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

ดํ าเนินงานด าน ... และเพ่ือใชกับการดํ าเนินงานในด านอื่ นซึ่ งมีความคล ายคลึงกัน 

คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญจึงขอเสนอแนะใน … ประเด็น หรือแบงเปนแนวทางแกไข

ปญหาระยะส้ันหรือระยะยาว) ดังนี้ 

๑) 

๒) 

 

๕.๓ ผลกระทบ 

การศกึษาเรือ่ง... 

จากการศึกษาขอมูลท้ังจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ การรับฟงขอเท็จจริง 

ขอคิดเห็นจากบุคคล ขาราชการท่ีเกี่ยวของกับ... การประชุม จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และการ

พบปะประชาชนเพ่ือรับฟงความคิดเห็น คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญจึงไดทราบถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

๑) 

๒) 
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บรรณานุกรม 
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๑๘ 

บรรณานุกรม 

 

รายการเอกสารกฎหมายสําคัญและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติ...  

กฎกระทรวง... 

เอกสารรายงาน... 

 

รายการหนังสือบทความวารสารและเว็บไซตภาษาไทย 

ธรณ ธารงนาวาสวัสดิ์. (๒๕๔๘). ใตทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคล่ืนอันดามัน.  

           กรุงเทพฯ: บานพระอาทิตย. 

นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษ เจิมศิริ. (๒๕๔๑). โรคผลไม. กรุงเทพฯ: สานักวิจัย  

           และพฒันาการเกษตร เขตที่ ๖. 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. สืบคนเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, จากวิกิพีเดีย 

              http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เสาวณีย จําเดิมเผด็จศึก. (๒๕๓๔). การรักษาภาวะจับหืดเฉียบพลันในเด็ก. ในสมศักดิ์ โลหเลขา,                   

ชลีรัตน ดิเรกวัฒชัย และ มนตรีตูจินดา (บรรณาธิการ),  อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ.  

(น. ๙๙-๑๐๓). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทยแหง 

ประเทศไทย. 
 

รายการหนังสือบทความวารสารและเว็บไซตภาษาอังกฤษ 

Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: theory and technique (2nd ed.). Edinburgh:  

Mosby Elsevier. (หนังสือ) 

Fredrickson, B.L. (2000). Cultivating position emotions to optimize health and well- 

being. Prevention & Treatment, 3, Article 00001a. Retrieved November 29, 2009,  

from http//journala.aps.org/prevention/volume3 

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological  

Bulletin, 126, 910-916. (วารสาร) 
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ภาคผนวก  ก   

คําสั่งแตงตั้ง 
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ภาคผนวก  ข   

ญัตติ เรื่อง...
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ภาคผนวก  ค   

แผนการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก  ง   

ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก  จ   

หนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษา 
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ภาคผนวก  ฉ   

พระราชบัญญัต ิ
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ภาคผนวก  ช   

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
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ภาคผนวก  ช   

ฝายเลขานุการประจําคณะ 
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ภาคผนวก  ซ   

ฝายเลขานุการประจําคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสช่ือ-สกุล ตําแหนง 

ในคณะ และเบอรโทร 

48 

 



 

ฝายเลขานุการประจําคณะ 

 

จัดทําโดย 

 เจาหนาที่ประจํากลุมงานคณะกรรมาธิการ... โทร. ๐ ๒๘๓๑ ... - ... 

  ชื่อ – สกุล     ตําแหนง 
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รายงานคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ...(ช่ือเร่ือง) 

 

 

ผูรับผดิชอบ:  

คณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ...ชือ่เตม็... 

 

ปท่ีพิมพ: 

พ.ศ. ... 

 

เบอรโทร: 

๐ ๒๘๓๑ .... 

 

จัดพิมพโดย: 

กลุมงานการพิมพ สํานกัการพิมพ 

สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑, ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๔๑-๒ 
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ปกหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๑, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๑, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๕ 

พิจารณาออกแบบ                      

ตามความเหมาะสม 

ใสไวในปกหลัง  

ใหพิจารณาปรับตามความเหมาะสม 
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สวนท่ีสาม 

เอกสารประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของ 

คณะกรรมาธิการ 
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 การจัดหนากระดาษ 

ใชกระดาษ A๔ โดยตั้งคาหนากระดาษ ดังนี ้ 

• ซาย ระยะหางเทากับ ๑.๕ นิ้ว 

• ขวา ระยะหางเทากบั ๑ นิว้ 

• บน ระยะหางเทากับ ๑.๕ นิ้ว 

• ลาง ระยะหางเทากับ ๑ นิว้ 

หมายเหต ุ๑ นิว้ เทากับ ๒.๕๔ เซนติเมตร และใหใชระยะหางบรรทัดปกต ิ(Single Space) ทั้งเลม 

 

เลขกํากับหนา 

• ใหพิมพไวที่กึ่งกลางดานบน หางจากขอบบน ๐.๗๕ นิว้  

• ใหเริ่มนบัเลขหนา ๑ ตั้งแตบทที ่๑ เปนตนไป จนถึงหนารองปกหลัง  

• สวนเนื้อหาในสวนแรกกอนบทท่ี ๑ ใหใชเลขหนา เปนตวัอักษรภาษาไทย (เริ่มจากรายนาม

คณะกรรมาธกิารพรอมรูป จนถึง สารบัญภาพ) 

• สวนภาคผนวก ใหใสเลขหนาตอจากบรรณานุกรม หนาแรกของภาคผนวกใหนับเลขหนาแตไม

ตองใสเลขหนา และใหใสเลขหนาในหนาถัดไป 

 

การเลอืกตัวอกัษร 

• ใหใชตัวอกัษร TH SarabunPSK ใหเปนแบบเดียวกนัทั้งเลม  

• ขนาดของตวัอักษร ถาเปนเนื้อหา ใหใชตัวอกัษรขนาด ๑๗ พอยต  

• ถาเปนบทที่ และชื่อบท พิมพกึ่งกลาง ใหใชขนาด ๑๘ พอยต ตัวหนาดํา 

• ถาเปนหวัขอใหญ พิมพชดิซาย ขนาด ๑๗ พอยต ตัวหนาดาํ  

• ถาเปนหวัขอรอง ใหยอหนา ๑ ครั้ง (เริ่มพิมพตวัที่ ๘) ใหใช ขนาด ๑๗ พอยต  

• ถาเปนหวัขอยอย ๆ ถัดลงไป (ใหเริ่มที่ยอหนาที่ ๒, ๓, ๔ ตรงกับเลข กํากบัขอ) ใหใชตวัอักษร

ปกตขินาด ๑๗ พอยต  
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การจัดแบงบท และลาํดับการพิมพ 

• บทที่ ๑ (หนา ๑ หนาแรกไมตองใสเลขหนา แตใหนับเลขหนา โดยเริ่มใสเลขหนา ตั้งแตหนา ๒) 

• บทที่ ๒, ๓, ๔, ๕ (หนา .... ตอจากหนาสุดทายของบทกอนหนานี้ หนาแรก ไมตองใสเลขหนา 

แตใหนับเลขหนา)  

• บรรณานกุรม โดยพิมพตรงกลางกระดาษ บรรณานกุรม (ใบคัน่ ๑ หนา ไมตองใสเลขหนา  

แตใหนับหนาดวย) และหนาถัดไป ใหพิมพ บรรณานกุรม (ตวัหนา ๑๘ พอยต) ไวทีก่ึ่งกลางบรรทัดแรก 

แลวจึงเริ่มพิมพ รายการบรรณานกุรมที่อางองิไวทั้งหมด โดยเริ่มจากภาษาไทย เรยีงตาม ตัวอักษร ก-ฮ 

และเวน ๑ บรรทัด เปนภาษาอังกฤษ เรียงตามตวัอักษร A-Z 

• ภาคผนวก (ถามี) โดยพิมพตรงกลางกระดาษ ภาคผนวก (ใบคั่น ๑) ไมตองใสเลขหนา แตให

นับหนาดวย  

• หนาถดัไป ใหพิมพ ภาคผนวก ก. อีกบรรทดั ใหพิมพชื่อของ ภาคผนวก ก. ตรงกลางกระดาษ 

(ตัวหนา ๑๘ พอยต) ใสเลขหนา (ใบคัน่ ๒)  

• หนาถดัไป ใหพิมพ ชื่อเรื่องของภาคผนวก ก. (ตัวหนา ๑๘ พอยต) ไวที ่กึ่งกลางบรรทัดแรก 

แลวจึงเริ่มพิมพรายละเอียดของภาคผนวก ก. (หากม ีหลายเรื่อง ใหนบัตอ เปนภาคผนวก ข. ค. โดย

พิมพเหมือน ภาคผนวก ก.) 
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การพิมพภาพ 

• ภาพที่ ..... ใหพิมพกึ่งกลาง อยูดานลางของรูป เวน ๑ บรรทัดจากรปู แลวตามดวยคําอธิบาย

ภาพ และเวนอีก ๑ บรรทัด กอนพิมพเนื้อหาตอไป 

• การนบัภาพ ใหนบัเลขตอกันไปทั้งเลม บทที่ ๒ มีรูปที ่๑ และภาพถดัไปก็เปน ภาพที่ ๒, ๓,.... 

ไมวาจะอยูในบทไหนกต็าม 

ตัวอยางภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ การประชมุรวมกบั 
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การพิมพตาราง 

• ตารางที่ .... ใหพิมพชิดซาย อยูดานบนของตาราง ชิดกับตาราง ไมตองเวนบรรทดั แลวตาม

ดวยคาํอธบิายตาราง  

• หัวขอของตาราง ใหทําตัวหนาดํา และวางตําแหนงกึ่งกลางของแตละชอง  

• ตารางสถานภาพสวนบุคคลตามตัวอยางดัง ตารางที ่๒ 

• การนบัตาราง ใหนบัเลขตอกันไปทั้งเลม บทท่ี ๑ มีตารางท่ี ๑ และตารางถัดไปก ็เปน ตาราง

ที่ ๒, ๓, .... ไมวาจะอยูในบทไหนก็ตาม  

ตัวอยางตาราง 

ตารางท่ี ๑ สภาพท่ัวไปของ 

ขอมูลสาํคัญของ ปตตานี ยะลา 

พ้ืนที ่ ๑.๒๑ ๒.๘๐ 

ตารางท่ี ๒ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางกลุมท่ี ๑ ผูเชีย่วชาญหรือผูมีประสบการณท่ีเกีย่วของกบั

...แยกตามสถานภาพสวนบุคคล 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

๑. เพศ   

     ชาย ๖๐ ๖๐.๐ 

     หญิง ๔๐ ๔๐.๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐ 
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การอางอิงแทรกในเน้ือหา 

การอางอิงแทรกในเนื้อหา (Internal or Parenthetical in Text Citation) เปนการอางอิง

แหลงขอมูลเมื่อผูอางคัดลอก ถอดความ หรือ สรุปสาระสําคัญของขอเขียน ของผูอื่นมาไวในงานของตน 

ลักษณะของการลงรายการอางอิงแบบนี้เปนการลงอยางส้ันๆ กะทัดรัด โดยมีเครื่องหมาย วงเล็บเปน

สวนหนึ่งของการอางอิงดวย นอกเหนือจากรายการ ผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนา ซึ่งเปนรายการหลัก 

วัตถุประสงคของการลงรายการอางอิงลักษณะนี้ คือ ตองการบอกแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีผูอางใช และ

โยงใหผูอานไปดูการอางอิงทายเลมของงานหรือเอกสารนั้น 

 รูปแบบการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี ๓ รูปแบบ ดังนี้  

๑. (ผูแตง, ปพิมพ, เลขหนา) ไวทายขอความท่ีอางอิง  

(สุนีย มัลลิกะมาลย, ๒๕๔๙, น. ๒๐๐-๒๐๕)  

(McCartney & Phillips, ๒๐๐๖, pp. ๔๙๘-๔๙๙)  

(Murphy, ๑๙๙๙, p. ๘๕)  

กรณีที่ไมปรากฏเลขหนาใหลงแคชือ่ผูแตงกบัปพิมพไวในวงเล็บเดียวกัน  

(สุนีย มัลลิกะมาลย, ๒๕๔๙)  

๒. ผูแตง (ปพิมพ, เลขหนา) กรณีมีการระบุชื่อผูแตงในเนื้อหาแลว ไมตองระบุไวในวงเล็บทาย

ขอความท่ีอาง 

ลดาพร บุญฤทธิ ์(๒๕๓๙, น. ๔๙) ไดศึกษาถึง................................  

Kanokon Boonsarngsuk (๒๐๐๒, p. ๑๔) studied………………………………….  

กรณีที่ไมปรากฏเลขหนาใหลงแคชือ่ผูแตงกบัปพิมพโดยลงปพิมพไวในวงเล็บ  

ลดาพร บุญฤทธิ ์(๒๕๓๙) 

  ๓. ปพิมพ ผูแตง (เลขหนา) กรณีมีการระบุปพิมพและผูแตงในเนื้อหาแลว (ปพิมพและผูแตง

สามารถสลับที่กนัได) ใหระบุเฉพาะเลขหนาที่อางถึงในวงเล็บเทานั้น  

ในป ๒๕๔๒ เสร ีวงษมณฑา ไดใหความหมายวา “การประชาสัมพันธเปนการกระทําทั้งหลาย

ทั้งปวง ท่ีเกิดจากการวางแผนลวงหนาในการที่จะสรางความเขาใจกับสาธารณชนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกดิ

ทัศนคติท่ีด ีภาพพจนที่ดี อันนําไปสูสัมพันธภาพที่ดรีะหวางหนวยงานและสาธารณชนที่เกี่ยวของ 

กอใหเกดิการสนบัสนนุและความรวมมือเปนอยางด”ี (น. ๙)  

In ๑ ๙ ๙ ๖ , According to Kaplan and Norton, “the implementation of the 

Balanced Scorecard allows the organization to be managed successfully. It support the 

deployment of business strategies, meeting customer needs, and the visibility of 

process problem” (p. ๗). 
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 การอางอิงแทรกในเน้ือหาในการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

รายละเอียด ดงันี ้

 

การอางเอกสารท่ีมีผูแตงคนเดียว 

 ๑) ผูแตงชาวไทย  ใส ชื่อ-ชือ่สกุล  โดยไมตองใสคํานําหนานาม ยศ หรือ ตําแหนงทางวิชาการ 

   (กรรณพร  สขุสมาน,  ๒๕๓๔, น. (๖๕-๖๖) 

  สมควร กวียะ (๒๕๔๗, น. ๔๑) ไดใหความหมายของส่ือพ้ืนบานวา............ 

 ๒)  ผูแตงชาวตางประเทศ  ใส เฉพาะชือ่สกุล  และตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

   Jensen, (๑๙๙๑, p. ๘) 

 ๓)  ผูแตงท่ีมฐีานนัดรศักดิ์  บรรดาศกัดิ ์ สมณศักดิ ์

 (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช,  ๒๕๒๘,  น. ๑๗) 

  (พระยาภูมีเสวิน,  ๒๕๑๑,  น. ๕๓) 

  (พระธรรมปฎก  [ป.อ. ปยุตโต],  ๒๕๔๐,  น. ๗๐-๗๒) 

การอางเอกสารท่ีมีผูแตง ๒ คน   

  ใสชื่อผูแตงทั้งสอง  คั่นดวยคําวา  “และ”  สําหรบัภาษาไทย  สวนภาษาอังกฤษใช  “&”   

  (สิริ  เปรมจิต  และ จิตสะอาด  ศรียงค,  ๒๕๔๐,  น. ๘๗) 

   (Samit & Miller,  ๑๙๙๗,  p. ๕๒) 

การอางเอกสารท่ีมีผูแตง ๓-๖ คน 

    ใสชื่อผูแตงทั้ง ๓-๖ คน โดยคั่นคนที่ ๑-๕ ดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)  และคนรองสุดทาย

กับคนสุดทาย คัน่ดวยคําวา “และ” สําหรับภาษาไทย  สวนภาษาองักฤษใช “&”  

  (นวลจันทร  รตันากร,  ชุติมา  สัจจานันท  และ มารศร ี ศิวรักษ,  ๒๕๓๙,  น. ๗๕) 

   (William, Kates, & Devies,  ๑๙๙๕,  p. ๖๑) 

การอางเอกสารท่ีมีผูแตงจํานวนมากกวา ๖ คนขึ้นไป  

   ใหใสเฉพาะผูแตงคนแรก และตามดวยคําวา “และคนอื่นๆ” สําหรับภาษาไทย                    

สวนภาษาองักฤษใชคําวา “et  al.”     

  (อุบล  บุญช ู และคนอืน่ๆ,  ๒๕๓๙,  น. ๓๗) 

   (Heggs, et al.,  ๑๙๙๙,  pp. ๔-๗) 

การอางเอกสารท่ีมีผูแตงท่ีใชนามแฝง                                                                        

  ใหใสนามแฝงแลววงเล็บคําวา “(นามแฝง)” หรือ “(Pseud)” ไวหลังนามแฝงนัน้  ถาทราบ

นามจรงิใหใสนามจรงิไวในวงเล็บหลังนามแฝงดวย 
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   (นายรําคาญ  (นามแฝง),  ๒๕๓๑,  น. ๒๖-๓๑) 

    (น. ณ ปากน้ํา  (ประยูร  อลุุชาฎะ),  ๒๕๓๖,  น. ๔๒) 

    (Pr. L (Pseud),  ๑๙๙๕,  p. ๓๓) 

การอางเอกสารท่ีมีผูแตงเปนสถาบัน 

  ๑) กรณีที่ผูแตงเปนสถาบนั  ใสชื่อเตม็ของสถาบันนั้นๆ ตามทีป่รากฏ 

      (สมาคมหองสมดุแหงประเทศไทยฯ,  ๒๕๔๑,  น. ๑๐๕) 

    (วัดบวรนิเวศวิหาร,  ๒๕๓๖,  น. ๒-๕) 

    (British  Council,  ๑๙๙๖,  p. ๑๓) 

   ๒) สถาบันนั้นเปนหนวยงานของรัฐบาล  ตองเริม่ตนจากหนวยงานใหญหนวยงานยอย  

หรือในระดับกรมเปนอยางนอย 

(กรมการฝกหัดคร,ู  กองการเจาหนาที,่  ๒๕๓๕,  น. ๙๙) 

   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,   สาขาวิชาศลิปศาสตร,  ๒๕๓๙,  น. ๑-๑๑) 

         ๓) สถาบนัที่มีผลงานมาก  ใหลงชื่อเฉพาะของสถาบันนัน้ 

        (หอสมดุแหงชาต,ิ  ๒๕๔๐,  น. ๑๖)  

     (ราชบัณฑิตยสถาน,  ๒๕๔๐,  น. ๕๒) 

๔) คณะกรรมการที่มีสํานักงานเปนอิสระ  ใหลงชื่อคณะกรรมการนัน้ 

       (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต,ิ  ๒๕๔๑,  น. ๑๑๗) 

     ๕) คณะกรรมการที่ไดรบัการจัดตั้งโดยสถาบนัเพ่ือทําหนาทีเ่ฉพาะกิจ ตองลงชื่อ 

สถาบันกอน 

    (สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย,  คณะกรรมการฝายเอกสาร,  ๒๕๓๘,  น. ๑-๑๐) 

      ๖) สถาบันที่มีอักษรยอของสถาบันที่เปนทางการ หรือเปนที่ยอมรับกันแพรหลายให 

ใชอักษรยอของสถาบันนั้นได  เพ่ือไมใหขอความในวงเล็บยาวเกินไป 

       (ก.พ.,  ๒๕๓๘,  น. ๑๐-๑๖)     

      (ร.ส.พ.,  ๒๕๔๐,  น. ๔๙) 

การอางเอกสารท่ีไมปรากฏชื่อผูแตง 

๑)  ไมปรากฏชื่อผูแตง  แตมีชื่อผูรวบรวม  หรือ  บรรณาธิการ 

 (ทัศนา  หาญพล, บรรณาธกิาร.  ๒๕๓๕,  น. ๖๐-๖๘) 

 (Licherman,  Ed.  ๑๙๘๘,  p. ๕๕) 

๒)  ไมปรากฏชื่อผูแตง  บรรณาธกิาร  หรือผูรวบรวม  ใสชื่อเรื่องแทน 

 (“ลิลิตพระลอ,”  ๒๕๐๐,  น. ๑๕-๑๙) 

 (“Cooperative  Learning,”  ๑๙๘๓,  น. ๓๑๕) 
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การอางหนังสือแปล 

   ๑)  ลงชื่อผูเขียนเจาของเรื่องเดมิ  (ถาปรากฏ) 

         (ไวลเดอร,  ๒๕๒๑,  p. ๔๔) 

    ๒)  ลงชื่อผูแปล  ถาไมปรากฏชื่อผูเขียนเจาของเรื่องเดมิ 

        (พิสมัย  สุภัทรานนท, ผูแปล.  ๒๕๓๕,  น. ๖๗) 

        (Delamater, Trans.  ๑๙๙๘,  p. ๘๔) 

การอางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกัน 

   ๑)  ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลมแตปพิมพตางกัน  ใหลงชือ่ผูแตงครั้งเดียว  

แลวระบปุท่ีพิมพตามลําดบั  โดยคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค  (Comma)  “ , ”     

     (อัมพร  ปนศร,ี  ๒๕๓๙,  น. ๖๕, ๒๕๔๐,  น. ๑๕, ๒๕๔๑,  น. ก-ง) 

     (Calhoun, ๑๙๙๕,  p. ๖๓, ๑๙๙๖,  p. ๙) 

   ๒) ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารหลายเลม  แตบางเลมมีปพิมพที่ซ้ํากัน  ใหลงตัวอักษร  

ก  ข  ค  ง  ตามหลังปท่ีพิมพนั้น  สวนภาษาอังกฤษใหใช  a  b  c  d   

     (จารุวรรณ  สินธุโสภณ,  ๒๕๒๙ก,  น. ๔-๕) 

     (จารุวรรณ  สินธุโสภณ,  ๒๕๒๙ข,  น. ๖๐) 

     (Johnson, ๑๙๙๗a,  p. ๒๖) 

   ๓)  ผูแตงคนเดียวเขียนเอกสารเรื่องเดียวแตหลายเลมจบ ใหระบุเลมที่กอนเลขหนา 

        (ทรงวทิย  แกวศร,ี  ๒๕๒๕,  เลม ๒,  น. ๙-๑๐) 

        (Abbot, ๑๙๙๗,  Vol. ๓,  p. ๔๗) 

การอางเอกสารหลายเรื่องโดยผูแตงหลายคน 

   ผูแตงหลายคน เอกสารหลายเรื่อง  และตองการท่ีจะอางถึงพรอมๆ กันใหลงชื่อผูแตง 

เรียงตามลําดับตัวอักษร  แลวคั่นดวยเครือ่งหมายอฒัภาค  (Semi-Colon)  “ ; ”  

   (จิตรา  ทับแสง,  ๒๕๓๘,  น. ๖๐; ชัชวาล  วงษประเสริฐ,  ๒๕๓๙,  น. ๙๐; ยุพดี  จารุ

ทรัพย,  ๒๕๓๙,  น. ๑๗-๑๘; ศรีรตัน  วฒันะ,  ๒๕๔๑,  น. ๕-๖) 

การอางเอกสารท่ีเปนบทวจิารณ  ใหลงชื่อผูวิจารณในรายการผูแตง 

    (ไพลิน  รุงรัตน,  ๒๕๓๙,  น. ๓๖) 

การอางการสื่อสารระหวางบุคคล  

   ๑)  การบรรยาย ปาฐกถา สัมภาษณ  ใหลงชื่อผูบรรยาย ผูแสดงปาฐกถา  ผูให

สัมภาษณ 

         (คุณหญงิกุลทรัพย  เกษแมนกิจ,  สัมภาษณ,  ๒๕๔๒) 

         (Erith, สัมภาษณ,  ๒๐๐๐) 
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   ๒)  การส่ือสารทางจดหมาย การสนทนาโดยผานทางโทรศัพท หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส   

         ทวี  บุญยเกียรติ  (จดหมาย,  ๒๕  เมษายน  ๒๕๓๙) 

         (ทวี  บุญยเกียรต,ิ  จดหมาย,  ๒๕  เมษายน  ๒๕๓๙) 

         Kates (personal  communication,  July  ๕, ๑๙๙๗) 

การอางถึงสวนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ หรือรวมผลงานของผูเขียนหลายคนซึ่งมีผูทีร่ับผิดชอบใน 

การรวบรวม  หรือผูเปนบรรณาธกิาร 

    (ไพโรจน  สุวรรณกร, ใน ชวนพิศ  สุศนัสนีย, บรรณาธกิาร.  ๒๕๓๓,  น. ๗๕) 

    (Jonston, In Walters,  Ed.  ๑๙๘๙,  p. ๖๙) 

การอางเอกสารท่ีอางถึงในเอกสารอื่น (เอกสารรอง) 

   การอางถึงเอกสารจากการคดัลอกมาอีกตอหนึ่ง  สามารถอางองิได  ๒  วิธี  คือ 

   ๑)  ถาใหความสําคญัเอกสารเดมิมากกวาใหลงชื่อผูแตงของเอกสารอันดับแรก 

  และใชคําวา “อางถึงใน” สําหรบัภาษาไทย  สวนภาษาอังกฤษใชคําวา  “cited in”  

     (สํานักงานสถติแิหงชาต,ิ  ๒๕๑๑,  น. ๒;  อางถึงใน ชตุิมา  สัจจานันท,  ๒๕๒๕,  น. ๙) 

     (McKie,  ๑๙๗๔,  p. ๑๒๒; cited in Davidson,  ๑๙๗๘,  p. ๑๙) 

  ๒) ถาใหความสําคัญเอกสารรองมากกวาใหลงชื่อผูแตงของเอกสารอันดับรองและใช             

คําวา  “อางจาก”  สําหรับภาษาไทย  สวนภาษาอังกฤษใชคําวา “citing”  

     (ศรีสุดา  จริยากุล,  ๒๕๓๕,  น. ๑๙; อางจาก  สมพร  วนัทารัตน,  ๒๕๓๗,  น. ๒๕) 

      (Norman,  ๑๙๙๘,  p. ๓๒; citing McKie,  ๑๙๙๖,  p. ๑๒๒) 

การอางเอกสารพิเศษหรือสื่อลกัษณะอื่นๆ    

    เอกสารที่นํามาอางซึง่ไมใชวัสดุส่ิงพิมพ  ไดแก ตนฉบบัตวัเขียน รายการวิทยุโทร-ทัศน  

แผนที ่ ภาพยนตร  สไลด  ฟลมสตรปิ  เทป  ตลับแผนเสียง เปนตน ใหลงรายการชื่อเรือ่งแลวคัน่ดวย

เครื่องหมายจุลภาค (Comma)  “ , ”  ตามดวยคําระบปุระเภทของวัสดุนัน้ๆ และปที่จัดทําเลขหนา 

(ถามี) 

   ๑)  ตนฉบบัตวัเขียน  คัมภีรโบราณ 

            (“ทัฆนกิายมหาวคคปาลีม,”  ฉบับลองชาด,  ผูก ๑๑) 

       (“การเกต,”  สมดุไทยขาว อักษรไทยเสนดนิสอดาํ,  น. ๕๕) 

   ๒)  รายการวิทยุโทรทัศน 

      (กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ,  รายการโทรทัศน ชดุ “มรดกไทย”) 

   ๓)   แผนท่ี  ภาพยนตร  สไลด  ฟลมสตรปิ  เทป  ตลับแผนเสียง 

         (กรมสงเสริมการเกษตร,  สไลด) 

       (“การส่ือสารดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส,”  เทปโทรทัศน,  ๒๕๔๐) 
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 ๔)  ขอมูลหรือเอกสารจากอนิเทอรเนต็ 

  (มนูญ  สอนเกดิ,  อินเทอรเน็ต,  ๒๕๔๘) 

  

(ตัวอยางการอางอิงแทรกเน้ือหา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ปจจุบันในประเทศไทยไดมีการผลิตวารสารออกเผยแพรเปนจํานวนมาก  วารสารบางช่ือมีอายุยืนยาว  เชน              

ราชกิจจานุเบกษา  พิมพเผยแพรจนถึง  พ.ศ.๒๕๒๙  เปนปท่ี  ๑๐๓  แตวารสารบางชื่อพิมพเผยแพรในชวงระยะเวลาอันส้ัน  

ผูจัดทําวารสารมีท้ังท่ีเปนหนวยราชการ  สถาบันการศึกษา องคการ  สมาคม   และบริษัทเอกชน   โดยมีวัตถุประสงค         

องคประกอบ  รูปแบบในการจัดทําและเน้ือหาตางๆ กันไป  อุมาพร  กุหลาบ (๒๕๒๕,  น. ๑๔6)  ไดวิเคราะหวารสาร

ภาษาไทยท่ีตีพิมพใน พ.ศ. ๒๕๒๒ พบวาวารสารวิชาการทางสังคมศาสตรมีเน้ือหาวิชาครอบคลุมหลายสาขา  เน่ืองจาก

สังคมศาสตรมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมหลายสาขาวิชา  และเปดสอนทําการในสถาบันการศึกษาตางๆ และจัดต้ัง

สถาบันการศึกษาคนควาวิจัยเฉพาะเรื่องอยางแพรหลาย  การผลิตผลงานในสาขาวิชาสังคมศาสตรซ่ึงมีปริมาณมากตามมา

ดวย  ผลงานท่ีผลิตออกมาน้ันจะมีรูปแบบตางๆ เชน  ตํารา  หนังสือ  งานวิจัย  และบทความ  เปนตน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

บทความในวารสาร  เพราะเผยแพรไดอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  สามารถทําใหผูใชติดตามขอสนเทศท่ีทันสมัยในสาขาวิชา

น้ันๆ  ไดตามความตองการ  งานวิจัยของ  พรพรรณ  เลาลักษณเลิศ  (๒๕๒๘,  น. ๒๐)  ระบุวา  ประเภทของเอกสารท่ีไดรับ

การอางถึงมากท่ีสุดของงานวิจัยทางสังคมศาสตร  ไดแก  หนังสือ  วารสาร  นอกจากน้ีผลการวิจัยของ  จิตรา  ทับแสง 

(๒๕๑๘,  น. ๑๔๔)  พบวา  วารสารภาษาไทยท่ีไดรับการอางถึงมากท่ีสุด  คือ  ราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงถือวาเปนวารสาร

ภาษาไทยทางสังคมศาสตรท่ีมีความสําคัญมาก  
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 รูปแบบการเขยีนบรรณานุกรมแบบ APA ๖th edition  

 

หนังสือท่ัวไป 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปท่ีพิมพ)./ชื่อเรือ่ง /ครั้งที่พิมพ (พิมพครั้งที ่๒ เปนตนไป). /สถานท่ีพิมพ:/        

////////สานักพิมพ. 

ผูแตง ๑ คน ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ.์ (๒๕๔๘). ใตทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคล่ืนอนัดามัน.  

           กรุงเทพฯ: บานพระอาทติย. 

ผูแตง ๒ คน นิพนธ วิสารทานนท และ จักรพงษ เจิมศิร.ิ (๒๕๔๑). โรคผลไม. กรุงเทพฯ: สํานักวจัิย  

           และพัฒนาการเกษตร เขตที ่๖. 

ผูแตง ๓-๗ คน หิรัญ หิรัญประดิษฐ, สุขวัฒน จันทรปรณิก และ เสริมสุข สลักเพ็ชร. (๒๕๔๐).  

           เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

ผูแตง ๘ คน          

ขึ้นไป 

นพรัตน เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห, พงศธร บรรณโสภิษฐ, ชยุตม สุขทิพย, ปรีชา  

           วิทยพันธุ, จีรศักดิ ์แสงศริ,ิ … ดาริน รุงกล่ิน. (๒๕๕๒). ระบบสารสนเทศท้ัง  

           ภูมิศาสตรลุมน้ําปากพน ัง: การจัดการพ้ืนท่ีปาตนน้ําในลุมน้ําปากพนงัเพ่ือ  

           รักษาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

ผูแตงเปนสถาบนั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สถาบันวิจัยและพัฒนา. (๒๕๕๒). บทคัดยอชดุโครงการวิจัย  

           และพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. 

หนังสือแปล สตีเวนสัน, วิลเล่ียม. (๒๕๓๖). นายอินทรผูปดทองหลังพระ. แปลจาก A Man Called               

           Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ.  

           กรุงเทพฯ: อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง. 

ผูรวบรวมหรอื 

บรรณาธิการ 

พิทยา วองกุล. (บรรณาธิการ). (๒๕๔๑). ไทยยุควฒันธรรมทาส. กรงุเทพฯ:  

           โครงการวถิีทรรศน. 

ไมปรากฏ  

นามผูแตง 

แผนการศกึษาแหงชาตฉิบบัท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔. (๒๕๔๒). กรุงเทพฯ: สํานักงาน  

           คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิสานักนายกรัฐมนตร.ี 

ไมปรากฏเมอืงท่ี

พิมพ/สานักพิมพ  

หรือไมปรากฏ  

ปที่พิมพ 

ใหใส [ม.ป.ท.] สําหรบัเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ  

 

ใหใส [ม.ป.ป.]. สําหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. สําหรบัเอกสารภาษาตางประเทศ 

 

 

 

63 

 



 

 

บทความในหนังสือ 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 

////////(ครั้งที่พิมพ), เลขหนาท่ีปรากฏบทความจากหนาใดถงึหนาใด)./สถานที่พิมพ:/ 

////////สํานักพิมพ. 

 เสาวณีย จําเดมิเผด็จศึก. (๒๕๓๔). การรักษาภาวะจับหดืเฉียบพลันในเด็ก. ใน  

          สมศักดิ์ โลหเลขา, ชลีรัตน ดิเรกวฒัชัย และ มนตรตีูจินดา (บรรณาธิการ),  

          อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมแิพ. (น. ๙๙-๑๐๓). กรุงเทพฯ: วิทยาลัย  

          กมุารแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมกมุารแพทยแหงประเทศไทย. 

วารสาร 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที ่(ฉบับที่),/เลขหนาท่ีปรากฎ. 

 กุลธิดา ทวมสุข. (๒๕๓๘). แหลงสารนิเทศบนอินเทอรเนต็. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 

           ๑๓(๒), ๑-๑๓. 

นิตยสาร 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,เดือนที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสาร,/ปที ่(ฉบบัที่),/ 

////////เลขหนาท่ีปรากฏ. 

 สมโอมือ. (มนีาคม ๒๕๔๕). อาหารบารุงสมอง. Update, ๒๐(๒๑๐), ๓๗-๔๐. 

หนังสือพิมพ 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ป,เดือนที่พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ,/ปที่ (ฉบับที่),/ 

////////เลขหนาท่ีปรากฎ. 

 ไตรรัตนสุนทรประภัสสร. (๒๕๔๐, ๘ พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. เดลินวิส, น. ๖. 

วิทยานิพนธ 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ./(ปพิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต 

//////// หรือวิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบนัการศึกษา). 

 ชอเพ็ญ นวลขาว. (๒๕๔๘). ความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศกับแบบ 

             แผนการผลิตและวฒันธรรมการบรโิภคอาหาร ศกึษากรณีชุมชนขนาบนาก 

             จังหวัดนครศรธีรรมราช. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย  

             วลัยลักษณ). 

สื่อโสตทัศนและสือ่อื่น ๆ 

รูปแบบ ชื่อผูจัดทํา (หนาที่)./(ปที่ผลิต)./ชื่อเรือ่ง. /[ลักษณะของส่ือ]. /สถานที่ผลิต: หนวยงานที ่
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เผยแพร.  

 อยุธยา: สมเด็จพระนารายณมหาราช. (๒๕๔๐). [วีดิทศัน]. กรงุเทพฯ: ทิชชิ่งทอยส. 

สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ [ขอมูลอิเล็กทรอนิกส]./ชื่อวารสาร,/ปที ่

//////// (ฉบบัที่),/เลขหนาที่ปรากฎ. 

(ใชคําวา [ขอมูลอิเล็กทรอนกิส] สําหรับเอกสารภาษาไทย และคําวา [Electronic 

version] สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ) 

 เจษฎา นกนอย และ วรรณภรณบริพันธ. (๒๕๕๒). การตลาดทางอนิเทอรเนต็: โอกาส 

ทางเลือกและความทาทาย [ขอมูลอเิล็กทรอนิกส]. วารสารบรหิารธุรกจิ, 

๓๒(๑๒๑), ๓๔-๕๒. 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกสซึ่งไมมีการจัดพิมพเปนรูปเลม 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที/่(ฉบบัที่),/เลขหนา-เลขหนา. 

/////////doi:xxxx  

 Roger L. C. & Richard, L. H. (๒๐๑๐). Calcium-Permeable AMPA receptor  

            dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, ๓๓๐(๖๐๐๗), 

            ๑๑๐๘-๑๑๑๒. doi:๑๐.๑๑๒๖/science.๑๑๙๕๒๙๘  

บทความที่สืบคนไดจากวารสารอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบ ชื่อผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที/่(ฉบบัที่),/เลขหนา-เลขหนา./URL 

/////////ของวารสาร 

 Cadigan, J., Schmitt, P., Shupp, R., & Swope, K. (๒๐๑๑, January). The 

            holdout problem and urban sprawl: Experimental evidence.  

            Journal of Urban Economics. ๖๙(๑), ๗๒. Retrieved from  

             http://journals.elsevier.com/๐๐๙๔๑๑๙๐/journal-of-urban-economics/ 

สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกสประเภทอื่น ๆ 

สารสนเทศประเภทสารานกุรม พจนานุกรม หนงัสือคูมอื 

รูปแบบ ชื่อผูเขียนบทความ./(ปพิมพ)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแตง (บรรณาธิการ),/ชื่อหนังสือ 

////////(ครั้งที่พิมพ), เลขหนาท่ีปรากฏบทความจากหนาใดถงึหนาใด)./สถานที่พิมพ:/ 

////////สํานักพิมพ. 

 Hanegraaff, W. (๒๐๐๕). New Age movement. In L. Jones (Ed.),  

             Encyclopedia of religion. Retrieved from 

             http://find.galegroup.com/gvrl/  
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http://www.sciencemag.org/search?author1=Roger+L.+Clem&sortspec=date&submit=Submit
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=30&did=2192148541&SrchMode=1&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1290387936&clientId=43774
http://journals.elsevier.com/00941190/journal-of-urban-economics/
http://find.galegroup.com/gvrl/


วิกิ (WIKI) 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. สืบคนเมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓, จากวิกิพีเดีย 

              http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

สารสนเทศประเภท Press Release รายงานประจําป ไฟลประเภท PowerPoint, Blog post, Online 

Video, Audio Podcast, facebook post, Twitterr post เปนตน 

รูปแบบ ชื่อผูเขียน/(ป,เดือน วนัที่)./ชื่อเนื้อหา./[รปูแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส]. /Retrieved  

//////// from URL หรือเวบ็ไซตของขอมูล  

 ชาญณรงค ราชบัวนอย. ศัพทบัญญตัิการศกึษา. [เวบ็บล็อก]. สืบคนจาก  

http://www.sornor.org/ 

หมายเหตุ : ๑. ผูแตงชาวไทยใหใสชื่อและนามสกุลโดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ ยกเวนราชทนินาม ฐานนัดรศักดิ ์
ใหนําไปใสทายชื่อโดยใชเครือ่งหมายจุลภาคคัน่ระหวางชื่อกับราชทินนามและฐานันดรศกัดิ์สวนสมณศักดิ์ให 
คงรูปตามเดมิ  
 ๒. กรณีผูแตง ๒ คน ใหใสชื่อทั้งสองคนตามลําดับท่ีปรากฏ เชื่อมดวยคําวา “และ” สําหรับ
เอกสารภาษาไทย และใชเครื่องหมาย “&” สําหรับเอกสารภาษาตางประเทศ ระหวางคนท่ี ๑ และคนที่ ๒  
โดยเวน ๑ ระยะกอนและหลัง 
   ๓. ผูแตงชาวตางประเทศ ใหขึ้นตนดวยชื่อสกุล ตามดวยตัวอักษรยอชื่อตนโดย เวน ๑ ระยะ และ 
อักษรยอชื่อกลาง (ถามี) ทัง้นี้การกลับชื่อสกุลใหใชตามความนิยมของคนในชาตนิั้น โดยใชเครื่องหมายจุลภาค 
คั่นระหวางชือ่สกุลและอักษรยอชื่อตน อกัษรยอชื่อกลาง หากกรณีที่ผูแตงมีคําตอทาย เชน Jr. หรือคาํอื่น ๆ 
ใหใสคําดังกลาวตอทายอักษรยอชื่อตนหรืออักษรยอชื่อตน (ถามี) โดยคัน่ดวยเครื่องหมายจุลภาค 
   ๔. ผูแตงทีเ่ปนสถาบัน ใหลงรายการโดยเรียงลําดบัจากหนวยงานใหญไปหาหนวยงานยอย และ 
เวนวรรคจากชื่อหนวยใหญไปหาชื่อหนวยงานยอย 
           สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิไดจากแหลงขอมูลเกี่ยวกับ APA Style ๖th edition เชน 
APA Formatting and Style Guide. from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/๕๖๐/๐๑/ 
American Psychological Association (APA) ๖th edition style Examples. from  
             www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/apa-a๔.pdf 

 

 

 

 

 

วิธีเรียงบรรณานุกรม การเรียงบรรณานกุรมใหหลักการเดียวกับการเรียงคาํในพจนานกุรมฉบบั 

ราชบัณฑิตยสถาน หรือ Dictionary ที่เปนที่ยอมรับกนัทั่วไป โดยคําทีม่ีตวัสะกดจัดเรียงไวกอนคําทีม่ีรปู 

สระตามลําดับตั้งแต กก - กฮ ดงันี ้ 

   ก ข ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤๅ ล ฦ ฦๅ ว ศ 

   ษ ส ห ฬ อ ฮ  

สวนคาํที่ขึน้ตนดวยพยัญชนะตวัเดียวกนั เรียงลําดับตามรูปสระ ดังนี ้ 

   อะ อวั อวัะ อา อา อิ อ ีอื อุ อ ูเอะ เอ เอาะ เอา เอนิ เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/


ลําดับรายช่ือสวนราชการและหนวยงาน  
 

สํานักนายกรฐัมนตร ี

๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

๒. กรมประชาสัมพันธ 

๓. สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค 

สวนราชการท่ีอยูในบงัคับบญัชาขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตรี 

๔. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

๕. สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี

๖. สํานักขาวกรองแหงชาต ิ

๗. สํานักงบประมาณ 

๘. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

๙. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๑๑. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๑๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๓. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๑๔. กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

๑๕. สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 

๑๖. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

๑๗. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

๑๘. สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนทิรรศการ (องคการมหาชน) 

๑๙. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (องคการมหาชน) 

๒๐. สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

๒๑. đÞď¹Ď×¹ İĘ̄ďİ˝ĎÝ̂ďİ−×ď̆ďİþęŔÝĘ× (Ă̧˘╣̂ďİĞ̄ď̌×) 
๒๒. đÞď¹Ď×̆ ĹðćĹÐĘćĘ̌ď̌ę¼̈́(Ă̧˘╣̂ďİĞ̄ď̌×) 

 

กระทรวงกลาโหม 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. กรมราชองครกัษ 

๓. กองบญัชาการกองทัพไทย 

๔. กองทัพบก 

๕. กองทัพเรือ 
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๖. กองทัพอากาศ 

๗. สถาบนัเทคโนโลยีปองกันประเทศ (องคการมหาชน) 

 

กระทรวงการคลัง 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

๓. กรมธนารักษ  

๔. กรมบญัชีกลาง 

๕. กรมศุลกากร  

๖. กรมสรรพสามติ  

๗. กรมสรรพากร 

๘. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๙. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๑๐. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

๑๑. สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ  

๑๒. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๑๓. ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

๑๔. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

๑๕. บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดยอม 

๑๖. ธนาคารออมสิน 

๑๗. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

๑๘. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 

กระทรวงการตางประเทศ 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวง 

๓. กรมการกงสุล 

๔. กรมความรวมมอืระหวางประเทศ 

๕. กรมพิธกีารทูต 

๖. กรมยุโรป 

68 
 



 
 
  

๗. กรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ 

๘. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

๙. กรมสารนิเทศ 

๑๐. กรมองคการระหวางประเทศ 

๑๑. กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 

๑๒. กรมอาเซยีน 

๑๓. กรมเอเชียตะวนัออก 

๑๔. กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟรกิา 

 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

๓. ˆİĞ¼şČĚ̂čď 
๔. สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

รัฐวิสาหกิจ  

๕. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

๖. การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

๓. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๔. กรมกิจการผูสูงอายุ 

๕. กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

๖. กรมพัฒนาสังคมและสวสัดกิาร 

๗. กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๘. สถาบนัพัฒนาองคกรชมุชน (องคการมหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ  

๙. การเคหะแหงชาต ิ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๓. กรมการขาว 

๔. กรมชลประทาน  

๕. กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

๖. กรมประมง  

๗. กรมปศุสัตว  

๘. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

๙. กรมพัฒนาทีด่ิน  

๑๐. กรมวิชาการเกษตร 

๑๑. กรมสงเสริมการเกษตร  

๑๒. กรมสงเสริมสหกรณ 

๑๓. กรมหมอนไหม 

๑๔. สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

๑๕. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

๑๖. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑๗. สถาบนัวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องคการมหาชน) 

๑๘. สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั (องคการมหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ 

๑๙. องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

๒๐. องคการสวนยาง 

๒๑. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

 

กระทรวงคมนาคม 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

๓. กรมเจาทา 

๔. กรมการขนสงทางบก  

๕. ˆİĞþ╟ďĂď̂ďČğď× 
๖. กรมทางหลวง 
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๗. กรมทางหลวงชนบท  

๘. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

รัฐวิสาหกิจ 

๙. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

๑๐. องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ 

๑๑. สถาบนัการบนิพลเรือน 

๑๒. การรถไฟแหงประเทศไทย 

๑๓. การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

๓. กรมควบคุมมลพิษ  

๔. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

๕. กรมทรัพยากรธรณี  

๖. กรมทรัพยากรน้าํ   

๗. กรมทรัพยากรน้าํบาดาล  

๘. กรมปาไม 

๙. กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

๑๐. กรมอุทยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 

๑๑. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๒. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) 

๑๓. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ 

๑๔. องคการอตุสาหกรรมปาไม 

๑๕. องคการสวนพฤกษศาสตร 

๑๖. องคการจัดการน้ําเสีย 

๑๗. องคการสวนสัตว 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๓. กรมอตุุนิยมวิทยา 

๔. สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

๕. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

๖. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (องคการมหาชน) 

๗. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 

กระทรวงพลังงาน 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๓. กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ 

๔. กรมธุรกิจพลังงาน  

๕. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

๖. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๗. สถาบนับรหิารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) 

 

กระทรวงพาณิชย 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

๓. กรมการคาตางประเทศ  

๔. กรมการคาภายใน  

๕. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  

๖. กรมทรัพยสินทางปญญา  

๗. กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

๘. กรมสงเสริมการสงออก 

๙. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

๑๐. ศนูยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 

๑๑. สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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รัฐวิสาหกิจ  

๑๒. องคการคลังสินคา 

กระทรวงมหาดไทย 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๓. กรมการปกครอง  

๔. กรมการพัฒนาชุมชน 

๕. กรมท่ีดิน 

๖. กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

๗. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

๘. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

๙. กรุงเทพมหานคร 

๑๐. เมืองพัทยา 

รัฐวิสาหกิจ  

๑๑. การไฟฟานครหลวง 

๑๒. การไฟฟาสวนภูมิภาค 

๑๓. การประปานครหลวง 

๑๔. การประปาสวนภูมิภาค 
 

กระทรวงยุตธิรรม 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

๓. กรมคมุประพฤติ  

๔. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

๕. กรมบงัคับคด ี 

๖. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

๗. กรมราชทัณฑ 

๘. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

๙. สํานักงานกิจการยุตธิรรม 

๑๐. สถาบนันติิวิทยาศาสตร 
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สวนราชการท่ีอยูในบงัคับบญัชาขึน้ตรงตอรฐัมนตร ี

๑๑. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

๑๒. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๓. đÞď¹Ď×Ŀ¼ěŔĂ̂ďİğĹýĘ−İİĞŀ¯╟̧² İąĿþČŇþğ (Ă̧˘╣̂ďİĞ̄ď̌×) 
กระทรวงแรงงาน 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

๓. กรมการจัดหางาน  

๔. กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

๕. กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน  

๖. สํานักงานประกันสังคม 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

๓. กรมการศาสนา 

๔. กรมศิลปากร 

๕. กรมสงเสริมวฒันธรรม 

๖. สํานักงานศิลปวฒันธรรมรวมสมัย 

๗. สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

๘. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

๙. หอภาพยนตร (องคการมหาชน) 

๑๐. Čĺ×ğ╣̆Ĺð−İİĞ (Ă̧˘╣̂ďİĞ̄ď̌×) 
 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓. กรมวิทยาศาสตรบรกิาร 

๔. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

๕. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

๖. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรมแหงชาต ิ
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๗. สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

๘. สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

๙. สถาบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 

๑๐. สถาบนัวิจัยดาราศาสตรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

๑๑. สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) 

๑๒. สํานักงานนวตักรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

๑๓. ศูนยความเปนเลิศดานชวีวทิยาศาสตร (องคการมหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ  

๑๔. สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

๑๕. องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๓. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

๔. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๕. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๖. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๘. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๙. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๐. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑๒. มหาวิทยาลัยแมโจ 

๑๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๑๔. มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

๑๕. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๖. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๑๗. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

๑๘. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

๑๙. สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

75 
 



 
 
  

๒๐. สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 

๒๑. มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครนิทร 

๒๒. มหาวิทยาลัยนครพนม 

๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๓๙. มหาวิทยาลัยภัฏพระนครศรอียุธยา 

๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถมัภ จังหวัดปทุมธาน ี

๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๕๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๕๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

๕๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

๕๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

๕๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

๖๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

๖๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

๖๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

๖๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

๖๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๖๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

๖๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๖๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

๖๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

๖๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๗๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

๗๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๗๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

๗๓. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

๗๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

๗๕. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

๗๖. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗๗. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

๗๘. มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๘๐. มหาวิทยาลัยบูรพา 

๘๑. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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๘๒. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๘๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๘๔. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

๘๕. Ğ̄ďćĘþğďşĎğ¼ąĿğď 
๘๖. สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๘๗. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๘๘. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

๘๙. โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

๙๐. สถาบนัระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

๙๑. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

๙๒. đÞď¹Ď×Ý×ýİę̂ĎşğďðĘćĎÐ×ď 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓. กรมการแพทย  

๔. กรมควบคุมโรค 

๕. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๖. กรมวิทยาศาสตรการแพทย   

๗. กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  

๘. กรมสุขภาพจิต  

๙. กรมอนามยั 

๑๐.  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑๑. สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข 

๑๒. สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิ

๑๓. สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต ิ

๑๔. สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

รัฐวิสาหกิจ  

๑๕. องคการเภสัชกรรม 
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กระทรวงอุตสาหกรรม 

๑. สํานักงานรัฐมนตร ี

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๓. กรมโรงงานอตุสาหกรรม   

๔. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  

๕. กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร  

๖. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย 

๗. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

๘. สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

๙.  

รัฐวิสาหกิจ 

๑๐. การนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

สวนราชการไมสังกดันายกรฐัมนตรี  กระทรวง หรือทบวง 

๑. สํานักราชเลขาธกิาร 

๒. สํานักพระราชวัง 

๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

๕. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

๖. ราชบัณฑิตยสถาน 

๗. สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

๘. สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

หนวยงานของรัฐสภา 

๑. สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

๓. สถาบนัพระปกเกลา 

 

หนวยงานของศาล 

๑. สํานักงานศาลรฐัธรรมนูญ 

๒. สํานักงานศาลยุตธิรรม 
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๓. สํานักงานศาลปกครอง 

หนวยงานขององคกรตามรฐัธรรมนูญ 

๑. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒. สํานักงานผูตรวจการแผนดนิ 

๓. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

๔. สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 

๕. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

๖. สํานักงานอัยการสูงสุด 

๗. สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๘. สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

 

จังหวัดและกลุมจังหวัด 

๑. จังหวดันนทบรุ ี

๒. จังหวดัปทุมธาน ี

๓. จังหวดัพระนครศรอียุธยา 

๔. จังหวดัสระบรุ ี

๕. จังหวดัชัยนาท 

๖. จังหวดัลพบุร ี

๗. จังหวดัสิงหบรุ ี

๘. จังหวดัอางทอง 

๙. จังหวดัฉะเชงิเทรา 

๑๐. จังหวดัปราจีนบุร ี

๑๑. จังหวดัสระแกว 

๑๒. จังหวดันครนายก 

๑๓. จังหวดัสมุทรปราการ 

๑๔. จังหวดักาญจนบุร ี

๑๕. จังหวดันครปฐม 

๑๖. จังหวดัราชบรุ ี

๑๗. จังหวดัสุพรรณบุร ี

๑๘. จังหวดัประจวบครีีขนัธ 

๑๙. จังหวดัเพชรบุร ี
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๒๐. จังหวดัสมุทรสาคร 

๒๑. จังหวดัสมุทรสงคราม 

๒๒. จังหวดัชุมพร 

๒๓. จังหวดัสุราษฎรธาน ี

๒๔. จังหวดันครศรีธรรมราช 

๒๕. จังหวดัพัทลุง 

๒๖. จังหวดัระนอง 

๒๗. จังหวดัพังงา 

๒๘. จังหวดัภูเกต็ 

๒๙. จังหวดักระบี ่

๓๐. จังหวดัตรัง 

๓๑. จังหวดัสงขลา 

๓๒. จังหวดัสตลู 

๓๓. จังหวดัปตตาน ี

๓๔. จังหวดัยะลา 

๓๕. จังหวดันราธิวาส 

๓๖. จังหวดัจันทบุร ี

๓๗. จังหวดัชลบุร ี

๓๘. จังหวดัระยอง 

๓๙. จังหวดัตราด 

๔๐. จังหวดัหนองคาย 

๔๑. จังหวดัเลย 

๔๒. จังหวดัอดุรธาน ี

๔๓. จังหวดัหนองบัวลําภู 

๔๔. จังหวดับงึกาฬ 

๔๕. จังหวดันครพนม 

๔๖. จังหวดัมกุดาหาร 

๔๗. จังหวดัสกลนคร 

๔๘. จังหวดัรอยเอ็ด 

๔๙. จังหวดัขอนแกน 

๕๐. จังหวดัมหาสารคาม 
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๕๑. จังหวดักาฬสินธุ 

๕๒. จังหวดัอํานาจเจริญ 

๕๓. จังหวดัศรีสะเกษ 

๕๔. จังหวดัยโสธร 

๕๕. จังหวดัอบุลราชธาน ี

๕๖. จังหวดัสุรนิทร 

๕๗. จังหวดันครราชสีมา 

๕๘. จังหวดับรุีรัมย 

๕๙. จังหวดัชัยภูม ิ

๖๐. จังหวดัเชียงใหม 

๖๑. จังหวดัแมฮองสอน 

๖๒. จังหวดัลําปาง 

๖๓. จังหวดัลําพูน 

๖๔. จังหวดันาน 

๖๕. จังหวดัพะเยา 

๖๖. จังหวดัเชียงราย 

๖๗. จังหวดัแพร 

๖๘. จังหวดัตาก 

๖๙. จังหวดัพิษณุโลก 

๗๐. จังหวดัสุโขทัย 

๗๑. จังหวดัเพชรบูรณ 

๗๒. จังหวดัอตุรดิตถ 

๗๓. จังหวดักาํแพงเพชร 

๗๔. จังหวดัพิจิตร 

๗๕. จังหวดันครสวรรค 

๗๖. จังหวดัอุทัยธาน ี

 

สภากาชาดไทย 

- - - - - - - - - - - - - 
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* หมายเหต ุ: - การเรียงลําดับรายชื่อสวนราชการและหนวยงานดงักลาวอางองิจากพระราชบัญญตัิ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 - รายชื่อรัฐวิสาหกิจดังกลาวเปนรฐัวิสาหกจิท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ซึ่งอาจมีรัฐวิสาหกิจอื่นทีไ่มไดรับการจัดสรรงบประมาณอีก  

เชน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน)  
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เปรียบเทียบ 

รายงานการพิจารณาศึกษาของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการในประเทศและตางประเทศ 
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