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คํานํา 
 

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําองค์ความรู้ “เทคนิคการ
จัดทําเอกสารทางวิชาการ” ขึ้น ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
และระบบการเรียนรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้ รับบริการขององค์กร  
นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่จัดทําโดยบุคลากรของ
สํานักวิชาการหรืออยู่ในการอํานวยการของสํานักวิชาการ  ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการ
พิจารณาญัตติ  บทความวิชาการ  งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว)    
โดยเฉพาะ บทความวิชาการ เป็นเอกสารทางวิชาการที่สํานักวิชาการจัดทําขึ้นและเผยแพร่เป็น
ประจําทุกเดือนตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนปัจจุบัน  

ดังนั้น การจัดทําองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ” ฉบับนี้จะ
ทําให้บุคลากรของสํานักวิชาการที่รับผิดชอบการจัดทําเอกสารทางวิชาการต่างๆ ของสํานัก
วิชาการ มีเทคนิค และแนวทางการจัดทําที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับมากย่ิงๆ ขึ้น
จากผู้รับบริการและผู้อ่านเอกสารทางวิชาการของสํานักวิชาการ  
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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

                 

             การจัดทําองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ” ของสํานักวิชาการ 
นั้นเป็นเร่ืองจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิชาการอย่างย่ิง เนื่องจากสํานักวิชาการ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมงาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันประกอบด้วย  เอกสาร
ประกอบการพิจารณาญัตติ บทความวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุป
ข่าว)  ซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ “องค์กรที่เป็น
เลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ”  และพันธกิจ (Mission) ที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
งานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย              
                    เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ นั้นมีแนวทางในการจัดทําที่สําคัญ  คือ        
การยึดถือ “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งทําให้เอกสารทางวิชาการต่างๆ เหล่านั้น จัดทําขึ้นถูกต้องตามหลักการ และมีมาตรฐานทาง
วิชาการ ทั้งในด้านรูปแบบ และ เนื้อหา  

         ในด้านรูปแบบ การจัดทําเอกสารทางวิชาการ จะต้องมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
                ๑) ชื่อบทความ หรือชื่อเร่ือง (title/article 

                           ๒) บทสรุปผู้บริหาร (executive summary 
                       ๓) ความนํา (introduction)  
                          ๔) เนื้อเร่ือง (body)  
                           ๕) บทสรุป (conclusion) 
                          ๖) บรรณานุกรม (bibliography)  
                   ในด้านเนื้อหา จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ “คู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” ดังนี้ 

               ๑) เกณฑ์พิจารณาด้านเนื้อหา และความถูกต้องทางวิชาการ 

                ๒) เกณฑ์การพิจารณาดา้นภาษา และรูปแบบการเขียน 

        ๓) เกณฑ์การพิจารณาด้านการอ้างอิงที่มาของข้อมูล 



 ข

  นอกจากนี้เพื่อให้เอกสารทางวิชาการมีมาตรฐานทางวิชาการ น่าเชื่อถือ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้อ่านหรือผู้รับบริการ การจัดทําเอกสารทางวิชาการของสํานักวิชาการต้องผ่านการตรวจ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสํานักงานหรือภายในสํานักงาน  ปัจจุบันเอกสารทางวิชาการของ
สํานักวิชาการจะประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คือ รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษา ที่กํากับดูแล
สํานักวิชาการ และนําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตให้เผยแพร่แก่
กลุ่มเป้าหมายต่อไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

           สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนิน  
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ความม่ันคง ดําเนินการจัดทําข้อมูลและข้อเสนอแนะทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา      
ส่วนราชการภายใน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในวงงานวุฒิสภา รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเก่ียวกับญัตติทั่วไป ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดหา รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภท รวมท้ังการจัดทําดัชนีหมวดหมู่ และการจัดทําฐานข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อบริการ
อ้างอิงและค้นคว้าทางวิชาการให้แก่สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในวงงานของวุฒิสภาและประชาชนท่ัวไป  ดําเนินการรวบรวม จัดเก็บ 
รักษาวัตถุและเอกสารที่มีค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งของที่ระลึกที่ได้รับมา
จากภายในและต่างประเทศ ติดตามและประมวลผลงานในด้านการกลั่นกรองกฎหมายตามที่ที่ประชุม
วุฒิสภาได้มีมติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งประเมินผลสภาวะแวดล้อมภายใน     
และภายนอก เพื่อนําเสนอต่อการดําเนินการของวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      โดยสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของสํานักวิชาการ จะเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสําคัญ ไม่ว่า
จะเป็นงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันประกอบด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ บทความ
วิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว)  ซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ (Vision) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงาน
ฝ่ายนิติบัญญัติ”  และพันธกิจ (Mission) ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย    

     ดังนั้น การจัดทําองค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ” ของสํานักวิชาการ
จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ในเป็นแนวทางในการดําเนินการตามภารกิจตามอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
เอกสารทางวิชาการในทุกๆ รูปแบบ  โดยเฉพาะบทความวิชาการซึ่งสํานักวิชาการได้จัดทําและเผยแพร่
ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้เก่ียวข้องในวงงานนิติบัญญัติอย่างสมํ่าเสมอ ส่วนเอกสาร
วิชาการในรูปแบบอื่นๆ นั้นสํานักวิชาการจะจัดทําตามความต้องการและร้องขอจากสมาชิกสภานิติ

  ๑. บทนํา 

 เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวชิาการ 



 ๒

บัญญัติหรือผู้ขอรับบริการเป็นคร้ังคราวไป แต่ทั้งนี้การจัดทําเอกสารทางวิชาการเหล่านั้นมีเทคนิคในการ
จัดทําที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  

 

 
  

         การจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ       
ของสํานักวิชาการ ในรูปแบบต่างๆ อันประกอบด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ บทความ
วิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว) นั้น มีเทคนิคในการจัดทําที่สําคัญ
คือการยึดถือ “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งทําให้เอกสารทางวิชาการต่างๆ เหล่านั้น จัดทําขึ้นถูกต้องตามหลักการ และมีมาตรฐานทาง
วิชาการ เป็นที่ยอมรับของผู้อ่านและผู้ใช้บริการ 

        ๒.๑ กระบวนการในการจัดทําองค์ความรู้ 

           ๑) การบ่งช้ีองค์ความรู้ (Knowledge Identification)  

              องค์ความรู้ของสํานักวิชาการมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานเน่ืองจากเป็นภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ของสํานักวิชาการ และมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยวิสัยทัศน์ (Vision) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา คือ “องค์กรที่เป็น
เลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” และพันธกิจ (Mission) ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย    

          ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 

              มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ  

              ๒ .๑ ) ความรู้ชัดแจ้ ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมจากเอกสาร คู่ มือ 
กฎหมาย กฎและระเบียบ อาทิ  

              - คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

              - คู่มือการจัดทํารายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง 
คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

              - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และรัฐธรรมนูญฉบับใน
อดีตที่ผ่านมา 

๒. เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ



 ๓

            ๒.๒) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมจากบุคลากรของสํานักวิชาการ 
เนื่องจากบุคลากรของสํานักวิชาการเป็นผู้จัดทําเอกสารทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น องค์ความรู้
จึงเกิดจากการปฏิบัติงานจริงและเกิดความชํานาญเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ 

         ๓) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

             มีการนําความรู้ที่รวบรวมได้ มาจัดทําเป็นคู่มือการจัดทําเอกสารทางวิชาการ คือ 
“คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

         ๔ )  ก ารป ระม วลแ ล ะกลั่ น ก รอ งค ว าม รู้  (Knowledge Codification and 
Refinement) 
                       มีการตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง โดย “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
วิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง       
ครั้งที ่ ๒) พ .ศ. ๒๕๖๐” นั้นได้มีการทบทวนและพิจารณา โดยคณะทํางานส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของสํานักวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซึ่งคณะทํางานประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักวิชาการเป็นหัวหน้าคณะทํางาน และ             
มีผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่ม ตัวแทนข้าราชการทุกกลุ่มงานเป็นคณะทํางาน และได้มีการนําเรียน
เลขาธิการวุฒิสภา ผ่านรองเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้คู่มือ รวมถึงอนุมัติให้จัดพิมพ์
และเผยแพร่คู่มือดังกล่าว  
                  ๕) การเข้าถึงองค์ความรู้ (Knowledge Access)  
                      การเข้าถึงองค์ความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากมีการจัดพิมพ์เป็น
รูปแบบเอกสาร และสามารถเข้าถึงทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ทางอินทราเน็ตของสํานักวิชาการ รวมถึงมีการ
แจ้งเวียนให้กับข้าราชการในสํานักวิชาการการได้ทราบโดยทั่วกันผ่าน e-office 
                 ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) 
                     มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ งในคณะทํางานส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของสํานักวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รวมถึงการประชุมสํานักวิชาการ อย่างสมํ่าเสมอ  
                  ๗) การเรียนรู้ (Learning)  
                      การจัดทําเอกสารทางวิชาการของสํานักวิชาการในทุกรูปแบบจะมีการทบทวน และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อให้ข้าราชการการในสํานักได้มีการแลกเปล่ียนความรู้และเทคนิคในการ
จัดทําใหม่ๆ เสมอทั้งในการประชุมระดับสํานัก ระดับกลุ่ม รวมถึงการเรียนรู้จากผลงานทางวิชาการที่
เผยแพร่อยู่สมํ่าเสมอ 
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                     ๒.๒ องค์ความรู้ “เทคนิคการจัดทําเอกสารทางวิชาการ”  
                           เทคนิคในการจัดทําเอกสารทางวิชาการที่สําคัญคือการยึดถือ “คู่มือการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งรายละเอียดของคู่มือดังกล่าว มีองค์ความรู้ที่
สําคัญ ดังต่อไปนี้  

๒.๒.๑ ลักษณะของบทความทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ มีดังนี้ 
       ๑) นําเสนอความรู้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้และมีหลักฐาน

อ้างอิง   
       ๒) มีประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ 

และทันสมัย 
                 ๓) มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการอันเป็นสารประโยชน์ที่ต้องการ

นําเสนอแก่ผู้อ่าน มีการสรุปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และเสนอความรู้ หรือ
วิธีการท่ีเป็นประโยชน์ 
                           ๔) มีการวิเคราะห์ประเด็นหลัก โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดมารองรับ  

                 ๕) มีการเสนอแนวคิดทางวิชาการ หรือความคิดริเร่ิม หรือความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของผู้เขียนอย่างชัดเจน เที่ยงตรง และมีหลักฐานรองรับ 

                 ๖) มีการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ เชื่อถือได้ ทันสมัย และครอบคลุม 
รวมทั้งมีการอ้างอิงและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการเขียนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลัก
วิชาการและจรรยาบรรณนักวิชาการ 

                  ๗) มีการเรียบเรียงและนําเสนอข้อมูลเนื้อหาอย่างเหมาะสม เป็นระบบ ชัดเจน 
และครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องการเสนอ 
                         ๘) ใช้ภาษาและศัพท์ทางวิชาการที่เหมาะสม อาจมีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ
ประกอบตามความจําเป็นเพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน  

                 ๒.๒.๒ แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการ 

                ๑ ) คํานึงถึงข้อเท็จจริงทางทฤษฎี ข้อมูลที่นํามาใช้มีความถูกต้อง ทันสมัย        
และเป็นกลาง  

                ๒) จัดลําดับเนื้อเร่ืองอย่างต่อเนื่องเหมาะกับการให้ความรู้ต่อผู้อ่าน 
                ๓) คํานึงถึงความถูกต้องของรูปแบบตามที่ กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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                ๔ ) ตรวจสอบการใช้ภาษาให้ เหมาะสม และถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน และหลักเกณฑ์การใช้ภาษาของราชบัณฑิตยสภา   

                         ๒.๒.๓ องค์ประกอบของบทความวิชาการ 

                การจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา         
ได้กําหนดองค์ประกอบของบทความวิชาการ ไว้ ๖ ส่วน ได้แก่ 

                ๑) ช่ือบทความ หรือช่ือเร่ือง (title/article) ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ กระชับ 
ชัดเจน น่าสนใจ รวมทั้งสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการนําเสนอ และวัตถุประสงค์ในการ
จัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
                           ๒) บทสรุปผู้บริหาร (executive summary) ควรเขียนให้สั้น กระชับ สรุป
ประเด็นสําคัญของบทความที่เสนอ ซึ่งมักประกอบด้วยความนํา ประเด็นสําคัญของบทความ สรุปผลที่ได้ 
และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ควรมีความยาวประมาณ ๑๐ - ๑๕ บรรทัด หรือไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ 
                      ๓ ) ความนํา  (introduction) เป ็นส ่วนที ่ชี ้แ จงถ ึง เหต ุผล  ความ เป ็นมา 
วัตถุประสงค์ในการเสนอบทความวิชาการ กรอบแนวคิด ขอบเขตและเนื้อหาสาระที่จะเสนอใน
บทความ  
                         ๔) เนื้อเร่ือง (body) เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของบทความวิชาการ ผู้เขียนต้อง
นําเสนอข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง แนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์ วิจารณ์ การสรุปผล หรือเสนอ
แนวความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า หรือความเชี่ยวชาญในงานของตน โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลทางวิชาการที่ เชื ่อถ ือได ้ และมีหลักฐานอ้างอิงที่พิสูจน์ได้มารองรับ อาจใช้แผนภูมิ 
ภาพประกอบ หรือตาราง ประกอบการอธิบายเน้ือหาได้ การนําเสนอเนื้อหาควรมีการแบ่งหัวข้อ และ
จัดลําดับอย่างเป็นระบบ  มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์ กัน  เนื้อหาในแต่ละย่อหน้าควรมี เอกภาพ           
(เสนอประเด็นสําคัญเพียงประเด็นเดียว) สัมพันธภาพ (เนื้อหาในแต่ละย่อหน้ามีความเช่ือมโยงกัน)     
สารัตถภาพ (เน้นยํ้าประเด็นสําคัญให้เด่นชัด) และมีความสมบูรณ์ (เสนอเนื้อหาครบถ้วน)    
                          ๕) บทสรุป (conclusion) เป็นการสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ของบทความมาเขียน
รวมกันไว้อย่างสั้น ๆ ท้ายบท โดยอาจใช้เพียงวิธีการเดียว หรือหลายวิธีรวมกันก็ได้ เช่น การแสดง
ผลลัพธ์ของการศึกษาว่ามีความสําคัญอย่างไร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร การใช้วิธีการตั้งคําถาม 
การให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านไปศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม หรือคิดค้นพัฒนา
ในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป เป็นต้น  
                        ๖) บรรณานุกรม (bibliography) เป็นส่วนแสดงรายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่อ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองนั้น ๆ การแสดง
แหล่งอ้างอิง และบรรณานุกรมเป็นส่วนสําคัญที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของงานวิชาการ เป็นการให้
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หลักฐานแก่ผู้อ่าน และช่วยให้ผู้อ่านสามารถไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนั้น ๆ หรือ
ติดตามตรวจสอบหลักฐานที่ผู้เขียนบทความใช้อ้างอิงได้ รวมทั้งเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงาน 
แสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เขียน และช่วยป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายใน
กรณีการนําแนวคิดหรือความรู้จากบุคคลหรือแหล่งอื่น ๆ มาใช้ประกอบการเขียน  

                         ๒.๒.๔ วิธีการอ้างอิงและจัดทําบรรณานุกรม 

                       ๑) การอ้างอิง กําหนดหลักเกณฑ์และแบบแผนการลงรายการอ้างอิงไว้ ๒ 
รูปแบบ โดยให้เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  

                    ๑. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
                    ๒. การอ้างอิงแบบนามปี 

                 ทั้งนี้ เม่ือใชว้ิธีการอ้างอิงแบบใดแล้ว ให้ใช้วิธีการนั้นตลอดบทความวิชาการ 

                       ๒) บรรณานุกรม คือ การระบุรายชื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์หรือเอกสารต่าง  
ตลอดจนแหลง่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้จัดทําบทความวิชาการใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนบทความวิชาการ  

               ๒.๒.๕ ข้ันตอนและระยะเวลามาตรฐานของการจัดทําบทความวิชาการ 

                                    สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้กําหนดระยะเวลามาตรฐาน
ของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไว้ว่า การจัดทําบทความ
วิชาการทุกเร่ืองต้องแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน โดยกําหนดระยะเวลามาตรฐานการดําเนินการจัดทํา
บทความวิชาการแต่ละขั้นตอนไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา
มาตรฐาน หมายเหตุ 

๑ เขียนโครงร่างบทความวิชาการ และ
นําเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
เห็นชอบ 
 

๗ วัน วิธีการได้มาซึ่งหัวข้อบทความ
วิชาการ มี ๓ วิธี 
๑) กําหนดร่วมกันโดยบุคลากร

ของสํานักวิชาการ 
๒) ประเด็นที่ได้มาจากการ

ประชุมคณะกรรมาธิการ 
๓) สํารวจความต้องการ      

ของสมาชิกวุฒิสภา 
๒ เขียนบทความตามโครงร่างที่เสนอ

และผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ 
๓๐ วัน ผู้บังคับบัญชาช่วยพิจารณา

เบ้ืองต้นก่อนนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล       
สํานักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา

๓ ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแลสํานัก
วิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ประเมินบทความตามหลักเกณฑ์
สําหรับพิจารณามาตรฐานการจัดทํา
บทความวิชาการ 

๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแลสํานัก
วิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน/ภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องที่เก่ียวกับ
บทความนั้น ๆ หรือกระบวนการ
นิติบัญญัติ

๔ ปรับปรุง/แก้ไขตามที่ผู้บังคับบัญชา 
ที่กํากับดูแลสํานักวิชาการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะ 

๕ วัน
 

 

๕ เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งนําส่ง
ต้นฉบับเพื่อดําเนินการจัดพิมพ์         
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

๓ วัน  

 รวม ๖๐ วัน  
 
                    ๒.๒.๖ หลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับใช้ในการพิจารณาบทความวิชาการ 

            สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสําหรับ
ผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแลสํานักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการพิจารณาบทความวิชาการของสํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้  



 ๘

          ๑) เกณฑ์พิจารณาด้านเนื้อหา และความถูกต้องทางวิชาการ 
(๑) ชื่อเร่ืองมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของบทความ 
(๒) บทสรุปผู้บริหารสั้น กระชับ ชัดเจน และสรุปประเด็นสําคัญของบทความ  
(๓) เนื้อหาของบทความตรงกับชื่อเร่ือง และหัวข้อที่กําหนด 
(๔) ข้อมูลที่ใช้มีความถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย และเป็นกลาง มีที่มาจากแหล่ง

อ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยอาจมาจากข้อเท็จจริง แนวคิด หรือทฤษฎี หรือเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สังเกต ทดลอง สอบถาม หรือเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ  

(๕) มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
(๖) เนื้อหาที่นําเสนอตรงประเด็น เป็นลําดับ/ขั้นตอน มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 
(๗) แผนภูมิ ตาราง หรือภาพประกอบท่ีใช้มีความเหมาะสม และมีการอ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูล หรือภาพ 

           ๒) เกณฑ์การพิจารณาด้านภาษา และรูปแบบการเขียน 
(๑) รูปแบบการเขียน การแบ่งหัวข้อ การจัดลําดับหัวข้อและเนื้อหามีเหมาะสม  
(๒) ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม ไม่ใช้คํากํากวม คําฟุ่มเฟือย เขียนและสะกดคําถูกต้อง

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา  
(๓) ใช้ศัพท์วิชาการได้อย่างถูกต้อง  
(๔) ประโยคมีใจความสมบูรณ์ ใช้คําถูกต้องตรงความหมายและหลักไวยากรณ์ 

กระชับ และเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง เหมาะสม  
(๕) ข้อความในแต่ละย่อหน้ามีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ และมีความสมบูรณ์ 

๓) เกณฑ์การพิจารณาด้านการอ้างอิงที่มาของข้อมูล 
(๑) การลงรายการอ้างอิงถูกต้องตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดไว้ในคู่มือ

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) การลงรายการบรรณานุกรมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กําหนดไว้ใน
คู ่ม ือการปฏิบัต ิตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          ทั้งนี ้ สํานักวิชาการได้กําหนดแบบประเมินบทความตามมาตรฐานของการจัดทํา
บทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สําหรับผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล
สํานักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการพิจารณาประเมินบทความวิชาการ 

           สรุปกระบวนการจัดทําบทความวิชาการ ได้ดังต่อไปนี้ 



 ๙

           
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดทําบทความวิชาการ 
 

๑. ค้นคว้าขอ้มูลและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

๒. เขียนโครงร่างบทความวชิาการ และนําเสนอใหผู้้บังคบับัญชา 
พิจารณาอนุมัติ (ภายใน ๗ วัน)

๓. ลงมือเขียนบทความวิชาการตามโครงร่างที่กําหนดไว้   
(ภายใน ๓๐ วัน) 

๔. เสนอผู้บงัคับบญัชากลุ่มงาน ผู้อํานวยการสาํนัก  
รองเลขาธิการวุฒิสภา/ที่ปรึกษาฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

๕. ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิ(ตามหลักเกณฑ์สําหรับพิจารณา
มาตรฐานบทความวิชาการ)  (ภายใน ๑๕ วัน)

๖. เขียนปรบัปรงุใหม่ (ภายใน ๕ วัน) 
 

๗. เสนอผู้บงัคับบญัชากลุ่มงาน ผู้อํานวยการสาํนัก 
รองเลขาธิการวุฒิสภา/ที่ปรึกษาฯ พิจารณาอนุมัติ

๘.  เสนอเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติเพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร่ 

๓. ขั้นตอนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (ภายใน ๕ วัน)

๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปจัดส่งต้นฉบับไปยังสํานักการพิมพ์
เพ่ือดําเนินการจัดทํารูปเล่ม (จํานวนตามท่ีได้รับอนุมัติ)

๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปนําบทความวิชาการเผยแพร่
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๒. ขั้นตอนการจัดทํา (ภายใน ๖๐ วัน) 
๑.  ขั้นตอนการส่ังราชการ (ต้นปีงบประมาณ)

 
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการ มอบหมายและสั่งการให้ข้าราชการ
รับผิดชอบจัดทําบทความวิชาการคนละอย่างน้อย ๑ เรือ่งต่อป ี

โดยกําหนดผู้รับผิดชอบไว้เดือนละ ๒ เรื่อง 



 ๑๐

        
                   

         การจัดทํ าเอกสารทางวิชาการ  ของสํ านั กวิชาการวิชาการ  ใน รูปแบบต่ างๆ      
ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ บทความวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ       
กฤตภาคข่าว (เอกสารสรุปข่าว) โดยเฉพาะบทความวิชาการ นั้นมีแนวทางในการจัดทําที่สําคัญ คือ     
การยึดถือ “คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานัก
วิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งทําให้เอกสารทางวิชาการต่างๆ เหล่านั้น จัดทําขึ้นถูกต้องตามหลักการ และมีมาตรฐานทาง
วิชาการ ทั้งในด้านรูปแบบ และ เนื้อหา  

         ในด้านรูปแบบ การจัดทําเอกสารทางวิชาการ จะต้องมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
                ๑) ชื่อบทความ หรือชื่อเร่ือง (title/article 

                           ๒) บทสรุปผู้บริหาร (executive summary 
                       ๓) ความนํา (introduction)  
                          ๔) เนื้อเร่ือง (body)  
                           ๕) บทสรุป (conclusion) 
                          ๖) บรรณานุกรม (bibliography)  
                   ในด้านเนื้อหา จะต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ “คู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” ดังนี้ 

               ๑) เกณฑ์พิจารณาด้านเนื้อหา และความถูกต้องทางวิชาการ 

                ๒) เกณฑ์การพิจารณาด้านภาษา และรูปแบบการเขียน 

        ๓) เกณฑ์การพิจารณาด้านการอ้างอิงที่มาของข้อมูล 

  นอกจากนี้เพื่อให้เอกสารทางวิชาการมีมาตรฐานทางวิชาการ น่าเชื่อถือ และได้รับการ
ยอมรับจากผู้อ่านหรือผู้รับบริการ การจัดทําเอกสารทางวิชาการของสํานักวิชาการต้องผ่านการตรวจ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสํานักงานหรือภายในสํานักงาน  ปัจจุบันเอกสารทางวิชาการของ
สํานักวิชาการจะประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คือ รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษา ที่กํากับดูแล
สํานักวิชาการ และนําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุญาตให้เผยแพร่แก่
กลุ่มเป้าหมายต่อไป    
                                                  

      ๓. บทสรุป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



         
 
 

 

คูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ 
ของการจัดทําบทความวิชาการ 

ของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(ฉบับปรับปรงุ ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักวิชาการ  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 



คํานํา 
 

สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางวิชาการของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้น 
และไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหการจัดทําบทความวชิาการเปนมาตรฐานและไดรับการยอมรับ
มากย่ิงขึ้น มาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ดวยความมุงมั่นท่ีจะพัฒนางานดานวิชาการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหมี
คุณภาพ มีความนาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับทั้งของสมาชิกวุฒิสภา และในวงงานวิชาการ
มากย่ิงขึ้น ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ สํานักวิชาการจึงไดทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการ
ของการจัดทําบทความวิชาการของสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหมีความชัดเจน
และเปนมาตรฐานตามหลักเกณฑสากลมากขึ ้น โดยไดปรับปรุงรายละเอียดทั้งในสวน
เนื้อหา และวิธีการอางอิงและการจัดทําบรรณานุกรมใหสอดคลองกับหลักเกณฑความถูกตอง
ที่กําหนดไวในคูมือการจัดทํารายงานการวิจัย ของสํานักงานเลขาธิการวฒุสิภา (ฉบับปรบัปรุง 
ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

คูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการฉบับนี้ นอกจากจะชวยใหบุคลากร
สํานักวิชาการท่ีรับผิดชอบงานจัดทําบทความวิชาการไดรับทราบถึงแนวทาง หลักเกณฑสากล 
และมาตรฐานทางวิชาการในการจัดทําบทความวิชาการ ตลอดจนหลักเกณฑมาตรฐานท่ี
ผูบังคับบัญชา หรือผูทรงคุณวุฒิใชในการพิจารณาบทความวิชาการ ซึ่งจะชวยใหสามารถ
จัดทําบทความวิชาการไดอยางถูกตองตรงตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทําบทความ
วิชาการท่ีไดกําหนดไวแลว ยังชวยใหบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สนใจการจัดทํา
บทความวิชาการ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําบทความวิชาการใหมีคุณภาพ
ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพในการเขียน
บทความวิชาการ และการจัดทํารายงานทางวิชาการอื่น ๆ ไดอีกดวย  

 
     

      สํานักวชิาการ 
      มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สารบัญ 
 

 หนา 

๑. นิยามของบทความวิชาการ           ๑ 

๒. ลักษณะของบทความทางวิชาการทีด่ีมคีุณภาพ        ๑ 

๓. แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการ         ๒ 

๔. องคประกอบของบทความวิชาการ          ๒ 

๕. วธิีการอางอิงและจัดทําบรรณานุกรม          ๓ 

๖. ขัน้ตอนและระยะเวลามาตรฐานของการจัดทําบทความวิชาการ    ๔๖ 

๗. หลักเกณฑมาตรฐานสําหรับใชในการพิจารณาบทความวิชาการ    ๔๗ 

๘. แบบประเมินบทความวชิาการตามมาตรฐานทางวิชาการของการจัดทํา   
    บทความวิชาการของสํานักวชิาการ สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา                             ๔๘ 
 
 
 
 



๑ 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ 
ของการจัดท าบทความวิชาการ 

ของส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
            

 
ส ำนักวิชำกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำม

วิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับนี้ขึ ้น โดยน ำหลักเกณฑ์สำกล
ส ำหรับพิจำรณำมำตรฐำนบทควำมวิชำกำร และคู่มือกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
บทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

๑. เพื่อให้บุคลำกรส ำนักวิชำกำรที่รับผิดชอบกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรได้รับทรำบ
และน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำร  

๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลส ำนักวิชำกำร หรือผู้ทรงคุณวุฒิมีเกณฑ์มำตรฐำน
ส ำหรับใชใ้นกำรตรวจพิจำรณำบทควำมวิชำกำร 

๓. เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักวิชำกำรที่รับผิดชอบกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรได้รับทรำบถึง
หลักเกณฑ์มำตรฐำนที่ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลส ำนักวิชำกำร หรือผู้ทรงคุณวุฒิใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรตรวจพิจำรณำบทควำมวิชำกำร 

๔. เพื่อให้กำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
มีควำมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์สำกล และมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำร
ท่ีได้ก ำหนดไว้ มีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร  

๑. นิยามของบทความวชิาการ 

บทควำมวิชำกำรในที่นี้ หมำยถึง เอกสำรที่ผู้จัดท ำได้ศึกษำ รวบรวม และเรียบเรียงขึ้น
เพื่อน ำเสนอควำมรู้ หรือข้อเท็จจริง หรือควำมคิดเห็นในลักษณะที่เป็นกำรวิเครำะห์ หรือวิจำรณ์ 
หรือสรุปผล หรือเป็นบทควำมที่เสนอแนวควำมคิดใหม่จำกพ้ืนฐำนทำงวิชำกำรด้ำนนั้น ๆ โดยมี
ข้อมูลทำงวิชำกำร เอกสำรอ้ำงอิงที่พิสูจน์ได้ ทั้งที่มำจำกผลงำนทำงวิชำกำรของตนเอง หรือ
เอกสำรวิชำกำรหรือสิ่งพิมพ์ของผู้อื่นเป็นหลักฐำนอ้ำงอิง  

๒. ลักษณะของบทความทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ มดีังนี ้

๑. น ำเสนอควำมรู้โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้และมีหลักฐำนอ้ำงอิง   
๒. มีประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และทันสมัย 
๓. มีกำรวิเครำะห์ประเด็นตำมหลักวิชำกำรอันเป็นสำรประโยชน์ที่ต้องกำรน ำเสนอแก่

ผู้อ่ำน มีกำรสรุปประเด็น มีกำรสังเครำะห์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ และเสนอควำมรู้ หรือวิธีกำร
ท่ีเป็นประโยชน์ 

๔. มีกำรวิเครำะห์ประเด็นหลัก โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดมำรองรับ  



๒ 
 

 

 

๕. มีกำรเสนอแนวคิดทำงวิชำกำร หรือควำมคิดริเริ่ม หรือควำมรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 
หรือแสดงทัศนะทำงวิชำกำรของผู้เขียนอย่ำงชัดเจน เที่ยงตรง และมีหลักฐำนรองรับ 

๖. มีกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และครอบคลุม รวมทั้งมีกำร
อ้ำงอิงและให้แหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำรที่ใช้ประกอบกำรเขียนอย่ำงถูกต้องเหมำะสมตำมหลักวิชำกำร
และจรรยำบรรณนักวิชำกำร 

๗. มีกำรเรียบเรียงและน ำเสนอข้อมูลเนื้อหำอย่ำงเหมำะสม เป็นระบบ ชัดเจน และ
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่ต้องกำรเสนอ  

๘. ใชภ้ำษำและศัพทท์ำงวิชำกำรท่ีเหมำะสม อำจมีตำรำง แผนภูมิ แผนภำพประกอบตำม
ควำมจ ำเป็นเพื่อให้เข้ำใจง่ำยและชัดเจน 

๓. แนวทางการเขยีนบทความทางวิชาการ 

๑. ค ำนึงถึงขอ้เท็จจรงิทำงทฤษฎี ข้อมูลที่น ำมำใช้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และเปน็กลำง  
๒. จัดล ำดบัเนือ้เรื่องอย่ำงตอ่เนื่องเหมำะกบักำรให้ควำมรู้ต่อผู้อ่ำน 
๓. ค ำนึงถึงควำมถูกต้องของรูปแบบตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง

วิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
๔. ตรวจสอบกำรใช้ภำษำให้เหมำะสม และถูกต้องตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

และหลักเกณฑก์ำรใช้ภำษำของรำชบัณฑิตยสภำ   

๔. องค์ประกอบของบทความวิชาการ 

กำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ ได้ก ำหนด
องค์ประกอบของบทควำมวิชำกำร ไว้ ๖ ส่วน ได้แก่ 

๔.๑ ชื่อบทควำม หรือชื่อเรื่อง (title/article) ต้องใช้ภำษำที่เป็นทำงกำร กระชับ ชัดเจน 
น่ำสนใจ รวมทั้งสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหำสำระที่ต้องกำรน ำเสนอ และวัตถุประสงค์ในกำร
จัดท ำบทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๔.๒ บทสรุปผู้บริหำร (executive summary) ควรเขียนให้สั้น กระชับ สรุปประเด็นส ำคัญ
ของบทควำมที่เสนอ ซึ่งมักประกอบด้วยควำมน ำ ประเด็นส ำคัญของบทควำม สรุปผลที่ได้ และ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ควรมีควำมยำวประมำณ ๑๐ - ๑๕ บรรทัด หรือไม่เกิน ๑ หน้ำกระดำษ 

๔.๓ ควำมน ำ (introduction) เป็นส่วนที่ชี้แจงถึงเหตุผล ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์
ในกำรเสนอบทควำมวิชำกำร กรอบแนวคิด ขอบเขตและเนื้อหำสำระที่จะเสนอในบทควำม  

๔.๔ เนื้อเรื่อง (body) เป็นส่วนที่ส ำคัญที่สุดของบทควำมวิชำกำร ผู้เขียนต้องน ำเสนอ
ข้อมูล ควำมรู้  ข้อเท็จจริง แนวคิด ทฤษฎี กำรวิเครำะห์  วิจำรณ์  กำรสรุปผล หรือเสนอ
แนวควำมคิดใหม่ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ หรือควำมเชี่ยวชำญในงำนของตน โดยต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของข้อมูลทำงวิชำกำรท่ีเชื่อถือได้ และมีหลักฐำนอ้ำงอิงที่พิสูจน์ได้มำรองรับ อำจใช้
แผนภูมิ ภำพประกอบ หรือตำรำง ประกอบกำรอธิบำยเนื้อหำได้ กำรน ำเสนอเนื้อหำควรมีกำร
แบ่งหัวข้อ และจัดล ำดับอย่ำงเป็นระบบ มีควำมต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน เนื้อหำในแต่ละย่อหน้ำควรมี



๓ 
 

 

 

เอกภำพ (เสนอประเด็นส ำคัญเพียงประเด็นเดียว) สัมพันธภำพ (เนื้อหำในแต่ละย่อหน้ำมีควำม
เชื่อมโยงกัน) สำรัตถภำพ (เน้นย้ ำประเด็นส ำคัญให้เด่นชัด) และมีควำมสมบูรณ์ (เสนอเนื้อหำ
ครบถ้วน)    

๔.๕ บทสรุป (conclusion) เป็นกำรสรุปประเด็นส ำคัญ ๆ ของบทควำมมำเขียนรวมกันไว้
อย่ำงสั้น ๆ ท้ำยบท โดยอำจใช้เพียงวิธีกำรเดียว หรือหลำยวิธีรวมกันก็ได้ เช่น กำรแสดงผลลัพธ์
ของกำรศึกษำว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงไร สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร กำรใช้วิธีกำรตั้งค ำถำม 
กำรให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่ำนไปศึกษำค้นคว้ำควำมรู้เพิ่มเติม หรือคิดค้น
พัฒนำในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป เป็นต้น  

๔.๖ บรรณำนุกรม (bibliography) เป็นส่วนแสดงรำยชื่อหนังสือ วำรสำร เอกสำร 
สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่อ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้เป็นข้อมูลในกำรศึกษำค้นคว้ำในเรื่องนั้น ๆ  
กำรแสดงแหล่งอ้ำงอิง และบรรณำนุกรมเป็นส่วนส ำคัญที่แสดงถึงควำมน่ำเชื่อถือของงำนวิชำกำร 
เป็นกำรให้หลักฐำนแก่ผู้อ่ำน และช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถไปสืบเสำะแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องนั้น ๆ หรือติดตำมตรวจสอบหลักฐำนที่ผู้เขียนบทควำมใช้อ้ำงอิงได้ รวมทั้งเป็นกำร
ให้เกียรติเจ้ำของผลงำน แสดงถึงจรรยำบรรณทำงวิชำกำรของผู้เขียน  และช่วยป้องกันมิให้
เกิดกำรฟ้องร้องทำงกฎหมำยในกรณีกำรน ำแนวคิดหรือควำมรู้จำกบุคคลหรือแหล่งอื่น ๆ มำใช้
ประกอบกำรเขียน  

๕. วิธีการอา้งอิงและจัดท าบรรณานุกรม 

กำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมในบทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ยึดหลักเกณฑ์ควำมถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้  

๕.๑ การอ้างอิง 

 คู่มือกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก ำหนดหลักเกณฑ์และแบบแผนกำรลงรำยกำรอ้ำงอิงไว้ ๒ รูปแบบ โดยให้เลือกใช้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  

๑. กำรอ้ำงอิงแบบเชิงอรรถ 
๒. กำรอ้ำงอิงแบบนำมปี 

ทั้งนี้ เมื่อใช้วิธีกำรอ้ำงอิงแบบใดแล้ว ให้ใช้วิธีกำรนั้นตลอดบทควำมวิชำกำร 

 ๑) การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ  

 กำรอ้ำงอิงแบบเชิงอรรถเป็นกำรระบุเอกสำรและแหล่งที่ใช้อ้ำงอิงไว้ท้ำยหน้ำ
แต่ละหน้ำ ซึ่งมีรูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงแตกต่ำงกันตำมประเภทของเอกสำรหรือแหล่งที่ใช้อ้ำงอิง 

 ส ำหรับวิธีกำรเขียนเชิงอรรถอ้ำงอิงนั้น ให้เขียนหมำยเลขในเนื้อควำม ณ ต ำแหน่งท่ี
ต้องกำรอ้ำงอิง แล้วจึงเขียนเชิงอรรถอ้ำงอิงท้ำยหน้ำ โดยให้หมำยเลขตรงกับในเนื้อควำม  
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 กำรพิมพ์ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด ๑๔ ตัวปกติ ใช้ระยะห่ำง ก่อนหน้ำ 
๐ พ. ระยะห่ำง หลังจำก ๐ พ. ระยะห่ำงบรรทัด ๑ บรรทัด ทั้งเล่ม 

 รำยละเอียดของกำรเขียนเชิงอรรถอ้ำงอิงเอกสำรแต่ละประเภท มีดังนี้ 

๑.๑) หนังสือ 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

๑.๑.๑) ผู้แต่ง 
  (๑) หนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียว 

 (๑.๑) ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลตำมล ำดับ ทั้งชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศ 

 (๑.๒) ผู ้แต่งที ่มีรำชทินนำม  ฐำนันดรศักดิ ์ บรรดำศักดิ์ 
สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้หน้ำชื่อ 

 (๑.๓) กรณีผู้แต่งมียศทำงทหำร ต ำรวจ หรือมีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร เช่น ศำสตรำจำรย์ หรือมีค ำเรียกทำงวิชำชีพ เช่น นำยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรไม่
ต้องใส่ยศหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือค ำเรียกทำงวิชำชีพนั้น ๆ 

 (๑.๔) หลังชื่อผู้แต่งใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 
 (๒) หนังสือที่มีผู้แต่ง ๒ คน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่ง

ทั้ง ๒ คน คั่นด้วยค ำว่ำ “และ” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ระบุชื่อสกุลผู้แต่งทั้ง ๒ คน คั่น
ด้วยค ำว่ำ “and” ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษ  

(๓) หนังสือที่มีผู้แต่ง ๓ คน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก 
คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) ตำมด้วยชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนที่ ๒ คั่นด้วยค ำว่ำ “และ” 
ตำมด้วยชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งคนที่ ๓ ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ระบุชื่อสกุลผู้แต่ง
คนแรก คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) ตำมด้วยชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ ๒ คั่นด้วยค ำว่ำ “and”  
ตำมด้วยชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ ๓ ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษ 

 ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/ครั้งที่พิมพ์/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้ำ. 
 

ตัวอย่าง 
๑ยศ สันติสมบัติ และ วิฑูรย์ ปัญญำกุล, 
๒Parker and Krueger, 

ตัวอย่าง 
๑ฉลำดชำย รมิตำนนท์, อำนนท์ กำญจนพันธุ ์และ สัณฐิตำ กำญจนพันธุ,์ 
๒Brown, Flarin and Parstel, 
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(๔) หนังสือที่มีผู้แต่งมำกกว่ำ ๓ คน ให้ระบุเฉพำะชื่อและชื่อสกุล
ของผู้แต่งคนแรก ตำมด้วยค ำว่ำ “และคณะ” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ระบุเฉพำะชื่อสกุล

ของผู้แต่งคนแรก ตำมด้วยค ำว่ำ “et al.” ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษ 

(๕) หนังสือที่มีผู้แต่งเป็นสถำบัน ถ้ำสถำบันเป็นหน่วยงำนรัฐบำล 
อย่ำงน้อยต้องอ้ำงถึงระดับกรมหรือเทียบเท่ำ และเขียนอ้ำงระดับสูงลงมำก่อน 

๑.๑.๒) ชื่อหนังสือ (ชื่อเรื่อง) 
(๑) ให้ระบุต่อจำกผู้แต่ง ถ้ำไม่มีผู้แต่งให้ระบุชื่อหนังสือได้เลย 
(๒) ในภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นที่มีกำรใช้ตัวอักษรตัวใหญ่-ตวัเลก็ 

คล้ำยภำษำอังกฤษ ให้เขียนตัวใหญ่เฉพำะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง และชื่อเรื่องรอง  [(ถ้ำมี)  
ซึ่งมักจะเขียนตำมหลังเครื่องหมำยทวิภำค ( : ) ] ตลอดจนชื่อเฉพำะ ชื่อเรื่องให้พิมพ์ตัวหนำ 

(๓) หลังชื่อหนังสือ (ชื่อเรื่อง) ถ้ำตำมมำด้วยสถำนที่พิมพ์ ไม่ต้องใส่
เครื่องหมำยใด ๆ คั่น แต่ถ้ำตำมมำด้วยครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 

๑.๑.๓) ครั้งที่พิมพ์ หนังสือที่พิมพ์มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ไว้ด้วย 
(พิมพ์ครั้งที่ ๑ ไม่ต้องใส่) 

๑.๑.๔) สถำนที่พิมพ ์ส ำนักพิมพ ์ปีที่พิมพ์ 
(๑) ให้ระบุต่อจำกชื่อหนังสือ (ชื่อเรื่อง) หรือครั้งที่พิมพ์ โดยใส่ใน

เครื่องหมำยนขลิขิต ( ) 
(๒) สถำนที่พิมพ ์ 

(๒.๑) ให้ระบุชื่อจังหวัดหรือชื่อเมือง ถ้ำชื่อเมืองไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลำย หรืออำจท ำให้สับสนกับเมืองอืน่ ให้ระบุชื่อจังหวัด หรือเมือง หรือประเทศที่ส ำนักพิมพ์
นั้นตั้งอยู่ 

(๒.๒) ถ้ำในเอกสำรนั้น มีชื่อส ำนักพิมพ์ตั้งอยู่ในเมืองมำกกว่ำ 
๑ เมือง ให้เลือกเมืองแรก 

(๓) หลังสถำนที่พิมพ์ใช้เครื่องหมำยทวิภำค ( : ) 
(๔) ส ำนักพิมพ ์

ตัวอย่าง 
๑กรมประชำสัมพันธ์, 
๒จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, คณะรัฐศำสตร์, 

ตัวอย่าง 

๑สุกัญญำ ตีระวนิช และคณะ, 
๒Byers et al.,  
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ตัวอย่าง 
๕สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส , ต านานวัดบวรนิเวศวิหาร (พระนคร: โรงพิมพ์

โสภณพิพรรฒธนำกร, ๒๔๖๕), หน้ำ ๔๙. 
๖ Charter V.Good and Douglas E. Scated, Methods of research: Educational 

psychological sociological (New York: Appleton-Century-Crofts, 1959c), p. 29. 

(๔.๑) พิมพ์เฉพำะชื่อส ำนักพิมพ์ ส่วนค ำระบุสถำนะของ
ส ำนักพิมพ ์เช่น ห.จ.ก. บริษัท Publishers, Co., Ltd. หรือ Inc. ให้ตัดออก ส ำนักพิมพ์ที่เป็นของ
สมำคม มหำวิทยำลัย ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย University of 
Tokyo Press เป็นต้น 

(๔.๒ ) ถ้ำไม่ปรำกฏสถำนที่ พิมพ์หรือส ำนักพิมพ์  ให้ระบุ                  
“(ม.ป.ท.)” หรือ “(n.p.)” แล้วแต่กรณี 

(๕) ปีที่พิมพ์ 
(๕.๑ ) ให้ระบุปีที่ พิมพ์ของงำนนั้น  โดยไม่ต้องระบุค ำว่ำ 

“พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.” 
(๕.๒) ส ำหรับงำนที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ หมำยถึง ปี

ท่ีผลิต 
(๕.๓ ) งำนที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดพิมพ์เผยแพร่  ให้ ใช้ค ำว่ำ 

“ก ำลังจัดพิมพ”์ หรือ “In press” แล้วแต่ภำษำของงำนนั้น ๆ 
(๕ .๔ ) ถ้ ำไม่ปรำกฏปีที่ พิ ม พ์  ให้ ระบุ  “(ม .ป .ป .)” หรือ 

“(n.d.)” แล้วแต่กรณี 
(๖) หลังส ำนักพิมพ์ใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) หลังปีพิมพ์ ให้ใส่

เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 
๑.๑.๕) เลขหน้ำ 

(๑) ถ้ำเรื ่องที่อ้ำงเป็นภำษำไทย ให้ใช้ค ำว่ำ “หน้ำ” และระบุ
เลขหน้ำ หลังเลขหน้ำให้ใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 

(๒) ถ้ำเรื่องที่อ้ำงเป็นภำษำต่ำงประเทศ ให้ใช้ “p.” (กรณีอ้ำง
หน้ำเดียว) หรือ “pp.” (กรณีอ้ำงหลำยหน้ำ) และระบุเลขหน้ำ หลังเลขหน้ำให้ใส่เครื่องหมำย
มหัพภำค ( . ) 
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ตัวอย่าง 
เรื่องท้ำวฮุ่งหรือเจือง เป็นเรื่องยำวมำก มีโคลงทั้งสิ้น ๕ ,๐๐๐ บท เป็นหนังสือ 

ชนิดที่เรียกว่ำ มหำกำพย์วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นเอกสำรประวัติศำสตร์ที่นักประวัติศำสตร์  
จะต้องศึกษำ๑ 

ในกำรประชุมนำนำชำติ เรื่อ งไทยศึกษำ  นั กวิชำกำรชำวเยอรมัน  เคลำส์  
โรเซนแบร์ก (Klaus Rosenberg)๒ ศึกษำเรื่องรำวของขุนเจืองจำกต ำนำนพงศำวดำร และ
วรรณกรรมร้อยกรองรวม ๘ เรื่อง ได้แก่… 

กำรเขียนยกย่องกษัตริย์ว่ำเป็นเทพ หรือสืบเชื้อสำยจำกเทพ เป็นลักษณะกำรสร้ำง
ควำมส ำคัญให้แก่สถำบันของผู้น ำ พบได้บ่อย ๆ ในนิทำนประเภทเทพปกรณัมของชนหลำย
ชำติ เช่น เทพปกรณัมของเกำหลี๓ เป็นต้น 
 

๑จิตร ภูมิศักดิ์, ความเป็นมาของค าสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาต  ิ 
(กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์ดวงกมล, ๒๕๒๔), หน้ำ ๑๒๔. 

๒ Klaus Rosenberg, “A preliminary study in the history of Khun Chuang” in Historical 
documents and literary evidences (International Conference on Thai Studies, Bangkok, August 
1983), p. 93. 

๓ Chun Shin-Yong, ed., Korean folk tales (Seoul: International Cultural Foundation, 
1973), pp. 61-65. 

๑.๒)  หนังสือที่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง  
ให้ลงชื่อเรื่องได้เลย โดยใช้หลักเกณฑ์ข้ำงต้นเช่นกัน 

 
 
(เครื่องหมำย / แต่ละขดีหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตวัอักษร) 
 
 
 

๑.๓) หนังสือที่มีผู้แปล  
ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้ำงต้น โดยระบุชื่อผู้แต่งก่อน ส่วนชื่อผู้แปลจะตำมหลังชื่อ

เรื่องที่แปล 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขดีหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตวัอักษร) 

ชื่อหนังสือ,/ครั้งที่พิมพ์/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีทีพิ่มพ์),/เลขหน้ำ.  
 

ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ,/ชื่ อ ห นั งสื อ /แป ล โด ย  (tran. by ห รื อ  trans. by)/ชื่ อ ผู้ แ ป ล ,/ 
ครั้งที่พิมพ์/(สถำนที่พิมพ:์/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/เลขหน้ำ. 
 

ตัวอย่าง 
๑ค าพิพากษาฎีกา ประจ าพุทธศักราช ๒๕๒๖ (กรุงเทพมหำนคร : เนติบัณฑิตยสภำ, ๒๕๒๗ ), 

หน้ำ ๑๓๕๙. 
 



๘ 
 

 

 

 

 
 
 
 

๑.๔) การอ้างเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอื่น  
ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้ำงต้น โดยลงรำยกำรดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

 

 

 
(เครื่องหมำย / แต่ละขดีหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตวัอักษร) 
กำรอ้ำงเอกสำรที่ปรำกฏในเอกสำรอื่น ให้ระบุชื่อผู้แต่งเอกสำรทั้งสอง

รำยกำรโดยระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และเลขหน้ำ 
ที่อ้ำงอิงของเอกสำรปฐมภูมิหรือเอกสำรล ำดับแรกก่อน แล้วจึงตำมด้วย “อ้ำงถึงใน” หรือ “cited in” 
แล้วจึงระบุชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และเลขหน้ำที่อ้ำงอิง
ของเอกสำรทุติยภูมิ หรือเอกสำรล ำดับที่ ๒ 

 
๑.๕) บทความในวารสาร 

 
(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
๑.๕.๑) ผู้เขียนบทควำม 

(๑) ใช้หลักเดียวกับผู้แต่งหนังสือ 
(๒) ถ้ำไม่มีชื่อผู้เขียนบทควำม ให้ระบุชื่อบทควำมได้ทันที 

๑.๕.๒) ชื่อบทควำม อยู่ในเครื่องหมำยอัญประกำศ “….” โดยไม่ขีดเส้นใต้ 
หลังชื่อบทควำมใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 

๑.๕.๓) ชื่อวำรสำร 
(๑) ชื่อวำรสำรให้พิมพ์ตัวหนำ 
(๒) ใช้ตำมที่ปรำกฏบนหน้ำปกของวำรสำร 
(๓) หลังชื่อวำรสำรไม่มีเครื่องหมำยใด ๆ 

   ชื่อผู้เขียนบทควำม,/“ชื่อบทควำม,”/ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที่,/ฉบับที่/(เดือน/
ปี):/เลขหน้ำ. 

 
 

ชื่อผู้แต่ ง,/ชื่อหนังสือ ,/ครั้งที่ พิมพ์/(สถำนที่ พิมพ์ :/ส ำนักพิมพ์ ,/ปีที่ พิมพ์ ),/ 
เลขหน้ำ,/อ้ำงถึงใน(cited in)/ชื่อผู้แต่ง,/ชื่อหนังสือ,/ครั้งที่พิมพ์/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/
ปีที่พิมพ์),/เลขหน้ำ. 

ตัวอย่าง 
๑สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ , ต านานหอพระสมุด หอพระมณเฑียรธรรม หอวชิรญาณ  

หอพุทธสาสนสัคหะ และหอสมุดส าหรับพระนคร (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนำกร , ๒๔๕๙), หน้ำ 
๑๑๐, อ้ำงถึงใน แม้นมำส ชวลิต, ประวัติหอสมุดแห่งชาติ (พระนคร: กรมศิลปำกร, ๒๕๐๙), หน้ำ ๓๘. 

 

ตัวอย่าง 
๑จอร์ช แน้ช, แดน วอลดอร์ฟ และ โรเบิร์ต อีไพรซ์, มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง แปลโดย อัปสร ทรัยอัน 

และคณะ (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, ๒๕๑๘), หน้ำ ๑๙.  
๒ Michel Foucault, The archaeology of knowledge, tran. by A. M. Sheridan Smith 

(London: Tavistock Publications, 1972), p. 68. 
 



๙ 
 

 

 

๑.๕.๔) ปีที่ หรือเล่มที่ (volume) 
(๑) วำรสำรที่มีทั้งปีที่ หรือเล่มที่ (volume) และฉบับที่ (number) 

ให้ระบุเฉพำะตัวเลขของปีที่ หรือเล่มที่ และตัวเลขฉบับที่เท่ำนั้นไม่ต้องพิมพ์ค ำว่ำ “ปีที่” “เล่มที่”  
และ “ฉบับที่” 

(๒) วำรสำรที่ไม่มีปีที่ หรือเล่มที่ มีแต่ฉบับที่ ให้ใช้ฉบับที่ หรือ No. 
เช่น ฉบับที่ ๒ หรือ No. 2 

๑.๕.๕) เดือน ป ี
(๑) ให้ใช้ตำมที่ปรำกฏในวำรสำร 
(๒) ชื่อเดือนให้สะกดเต็ม ตำมด้วยปี โดยใส่ในเครื่องหมำย ( ) 
(๓) หลังเดือน ปี ให้ใช้เครื่องหมำยทวิภำค ( : ) 

๑.๕.๖) เลขหน้ำ 
(๑) ระบุเลขหน้ำที่บทควำมนั้นตีพิมพ์ ว่ำเริ่มจำกหน้ำใดถึงหน้ำใด 

โดยไม่มีค ำว่ำ “หน้ำ” 
(๒) ถ้ำบทควำมพิมพ์ต่อในหน้ำอื่นของวำรสำรฉบับเดียวกันระบุ

เลขหน้ำที่ปรำกฏทั้งหมด โดยใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) คั่น 
(๓) หลังเลขหน้ำ ให้ใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 

 
๑.๖) บทความในหนังสือ  

 
(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ ์๑ ตัวอักษร) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง 
๑รุธีร์ พนมยงค์, “ศักยภำพของกำรค้ำผ่ำนแดนบนถนนสำย คุณหมิง-กรุงเทพฯ,” ประชาคมวิจัย ๑๒, 

๗๒ (มีนำคม-เมษำยน ๒๕๕๐): ๑๖-๒๐. 
๒ศักดิ์สิน  ช่องดำรำกุล, “สังคมโลกเปลี่ยนไป สังคมกำรศึกษำไทยเปลี่ยนไปบ้ำงแล้วหรือยัง,” 

วารสารวิชาการ ๑๐, ๑ (มกรำคม-มีนำคม ๒๕๕๐): ๙-๑๔. 
 

ชื่อผู้ เขียนบทควำม,/“ชื่อบทควำม,” /ใน(in)/ชื่อหนังสือ ,/ชื่อบรรณำธิกำร,/
บรรณำธิกำร(ed. หรือ eds.)(ถ้ำมี)/(สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์),/หน้ำ. 
 

ตัวอย่าง 
๑โสภณ รัตนำกร, “หมำยเหตุคดีตำมฎีกำที่ ๒๔๐๕/๒๕๑๖,” ใน แนวฎีกาวิธีพิจารณาความแพ่ง 

๒๕๑๖-๒๕๒๗ พร้อมหมายเหตุท้ายฎีกา ข้อวินิจฉัย และข้อสังเกต (กรุงเทพมหำนคร: ฝ่ำยวิชำกำรกลุ่ม        
เนติธรรม, ๒๕๒๗), หน้ำ ๒๑-๒๒. 

๒กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, “สังคมตะวันตกและวิวัฒนำกำร  ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่  ๒ ,”  
ใน อารยธรรมตะวันตก, กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณำธิกำร (กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์คัมภีร์, ๒๕๑๙), 
หน้ำ ๓๓๕. 

๓John Tebbel, “The role of technology in the future of libraries,” in The Metropolitan 
library, Ralph W. Conant and Kathleen Molz, eds. (Cambridge, MA: MIT Press, 1972), pp. 255-256. 

๔ Carl Weinbergy and Philip Reidford, “Humanistic educational psychology,” in 
Humanistic foundations of education, Carl Weinbergy, ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 
1972), p. 105. 
 



๑๐ 
 

 

 

ชื่อผู้เขียนบทควำม,/“ชื่อบทควำม,”/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปีที่ พิมพ์):/ 
เลขหน้ำ. 

๑.๗) บทความในหนังสือพิมพ์ 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 
 

๑.๘) บทความในสารานุกรม   
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 
 
 

๑.๙) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 

๑.๑๐) บทวิจารณ์ในหนังสือ 
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

ชื่อผู้เขียนบทควำม,/“ชื่อบทควำม,”/ชื่อสารานุกรม/ปีที่หรอืเล่มที่/(เดือน/ปีที่พิมพ์):/
เลขหน้ำ. 

“พำดหัวข่ำวหรือหัวข้อข่ำว,” /ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์):/เลขหน้ำ. 
 

ชื่อผู้เขียนบทวิจำรณ์,/วิจำรณ์เรื่อง(Review of)/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์/โดย(by)/ 
ผู้แต่งหนังสือที่วิจำรณ์,/ใน(in)/ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที่/(เดือน/ปีที่พิมพ์):/เลขหน้ำ. 
 

ตัวอย่าง 
๑ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปรำโมช, “ข้ำวไกลนำ,” สยามรัฐ (๑๒ มกรำคม ๒๕๒๗): ๓.  
๒“Behind that Nobel Prize,” Nation Review (12 December 1976): 6. 
๓ Eric Savareid, “What’s right with sight and sound journalism,” Saturday Review  

(2 October 1976): 20. 
 

ตัวอย่าง 
๑เจริญ อินทรเกษตร, “ฐำนันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๑ (๒๕๑๕-๒๕๑๖): ๖๙๑๔. 
๒Eileen M. Trauth, “Information resource management,” Encyclopaedia of Library and 

Information Science 43 (1988): 93-112. 
๓Robert K. Lane and Daniel A. Livingstone, “Lakes and lake systems,” Encyclopaedia 

Britannica (Macropaedia) 10 (1974): 613. 
 

ตัวอย่าง 
๑“ครม.นัดสั่งลำอนุมัติแก่งเสือเต้น,” เดลินิวส์ (๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๓๙): ๓. 

 



๑๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 

๑.๑๑) ราชกิจจานุเบกษา 
 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 

๑.๑๒) วิทยานิพนธ์ 

 

 
(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
๑.๑๒.๑) ผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ ใช้หลักเดียวกับผู้แต่ง 
๑.๑๒.๒) ชื่อวิทยำนิพนธ์ ใช้หลักเดียวกับชื่อบทควำมในวำรสำร 
๑.๑๒.๓) ระดับปริญญำ ใช้ค ำว่ำ “วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต” 

หรือ “Master’s thesis” ส ำหรับวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท  และใช้ค ำว่ำ “วิทยำนิพนธ์
ปริญญำดุษฎีบัณฑิต” หรือ “Doctoral dissertation” ส ำหรับวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก 
โดยเขียนไว้ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) 

๑.๑๒.๔) ชื่อภำควิชำหรือสำขำวิชำ คณะ มหำวิทยำลัย หลังข้อควำมนี้  
ใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 

๑.๑.๒.๕) ปีพิมพ์ 
(๑) ใช้ตำมที่ปรำกฏบนหน้ำปกของวิทยำนิพนธ์ 
(๒ ) หลังข้อควำมนี้ ปิด เครื่องหมำยนขลิขิต  ( )  ตำมด้วย

เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 
 
 
 
 
 

“ชื่อกฎหมำย,”/ราชกิจจานุเบกษา/เล่มที่/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้ำ. 
 

ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์,/“ชื่อวิทยำนิพนธ์,”/(ระดับปริญญำ/สำขำวิชำหรือ
ภำควิชำ/คณะ/มหำวิทยำลัย,/ปีที่พิมพ์),/หน้ำ(ถ้ำมี). 
 

ตัวอย่าง 
๑ช ำนำญ นำคประสบ, วิจำรณ์เรื่อง ลายสือสยาม โดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ใน สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ๕ 

(มิถุนำยน-สิงหำคม ๒๕๑๐): ๑๓๙-๑๔๑. 
๒Alan James, Review of The United Nations in a Changing World by Leland M. 

Goodrich, in International Affairs 51 (October 1975): 554-555. 
 

 

 

ตัวอย่าง 
๑“พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗,” ราชกิจจานุเบกษา ๑๐๑ (๑๒ ตุลำคม 

๒๕๒๗): ๑-๓. 
 



๑๒ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

๑.๑๓) ภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 

๑.๑๔) รายงานการวิจัยและเอกสารที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 

๑.๑๕) เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ และเอกสารอื่น ๆ 
๑.๑๕.๑) วิธีกำรอ้ำง ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับหนังสือ 
๑.๑๕.๒) ชื่อเรื่องให้พิมพ์อยู่ในเครื่องหมำยอัญประกำศ ( “…” ) 
๑.๑๕.๓) ท้ำยสุดของรำยกำรอ้ำงอิงให้ระบุค ำว่ำ “(อัดส ำเนำ)” หรือ 

“(Mimeographed)” “(พิ ม พ์ ดี ด )” ห รือ  “(Typewritten)” “(เอ กส ำร ไม่ ตี พิ ม พ์ )” ห รื อ 
“(Unpublished Manuscript)” แล้วแต่กรณี 

 
 
 

ชื่อผู้เขียนภำคนิพนธ์หรอืสำรนิพนธ,์/“ชือ่ภำคนพินธ์หรือสำรนิพนธ์,”/(ภำคนิพนธ์
หรือสำรนิพนธ์ คณะ/มหำวิทยำลัย,/ปีที่พิมพ์),/หน้ำ(ถ้ำมี). 
 

ชื่อผู้เขียนรำยงำนกำรวิจัย,/“ชื่อรำยงำนกำรวิจัย,”/(รำยงำนกำรวิจัยเสนอต่อ
หรือเอกสำรวิจัยส่วนบุคคล ชื่อหน่วยงำน),/ปีที่พิมพ์,/หน้ำ(ถ้ำมี). 
 

ตัวอย่าง 
๑จิตรลดำ ดิษยนันทน์, “กลยุทธ์ในกำรผลิตรำยกำรละครโทรทัศน์ของบริษัทกันตนำวีดีโอโปรดักชัน 

จ ำกัด,” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรสื่อสำรมวลชน บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
๒๕๓๘), หน้ำ ๙๙. 

๒ Napaporn Kaewnimitchai, “An analysis of college student culture in Thai Higher 
Education Institutions,” (Doctoral dissertation Graduate School Chulalongkorn University, 1996), 
p. 209. 
 

ตัวอย่าง 
๑วิกำนดำ วรรณวิเศษ, “กำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพระหว่ำงกำรจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำกับ 

กำรจ้ำงเหมำบริกำรภำคเอกชน,” (ภำคนิพนธ์ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๔๔), หน้ำ ๒๐. 
 

ตัวอย่าง 
๑สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, “กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน : มำตรกำรกำรควบคุมกำรเคลื่อนไหว  

ของเงิน,” (รำยงำนกำรวิจัยเสนอต่อ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, ๒๕๕๘), หน้ำ ๒๘-๓๕. 
 



๑๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑๖) การสัมภาษณ์ 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

ผู้ให้สัมภำษณ์ 
(๑) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้แต่ง โดยระบุชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ครั้งละ ๑ คน 
(๒) ถ้ำสัมภำษณ์หลำยคนในหน่วยงำนเดียวกันพร้อมกันให้ระบุชื่อ

ผู้ให้สัมภำษณ์ทีละคน 
(๓) ต ำแหน่งของผู้ให้สัมภำษณ์เท่ำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สัมภำษณ ์(ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 

 
 
 

สัมภำษณ์(Interview with)/ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์,/ต ำแหน่ง(ถ้ำมี),/วัน/เดือน/ปีที่ท ำกำร
สัมภำษณ์. 
 

ตัวอย่าง 
๑นิคม จันทรวิทูร , “กำรกระจำยรำยได้และแรงงำน ,” เอกสำรในกำรสัมมนำเรื่อง สถำนกำรณ์ 

ทำงเศรษฐกิจในรอบปี ๒๕๑๙ และแนวโน้มในอนำคตปี ๒๕๒๐ เสนอที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ๒๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๒๐. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 

๒สงัด เปล่งวำณิช , “เรื่องกิจกำรสำธำรณสุขที่สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ  ทรงริเริ่ม  
หรือปรับปรุงให้ก้ำวหน้ำ,” บรรยำย ณ พระที่นั่งสิวโมกขพิมำนในพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ๒๙ กรกฎำคม 
๒๕๐๕. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 

๓คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์, “ค ำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๒๘ เรื่อง นำยวิษณุ หงส์พงศ์ กับพวกร้องทุกข์
ให้เพิกถอนประกำศกระทรวงสำธำรณสุข,” ๖ กันยำยน ๒๕๒๘. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 

๔ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, “มติคณะรัฐมนตรี ที่ สร. ๐๔๐๔/ว.๕๐ เรื่อง กำรลงโทษข้ำรำชกำร 
ที่กระท ำควำมผิดวินัยกรณีทุจริตในกำรสอบ,” ๑๒ เมษำยน ๒๕๑๑. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 

๕คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและวัฒนธรรม (สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ), “บันทึกกำรประชุมพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ...., ครั้งท่ี ๕/๒๕๒๑,” ๒ สิงหำคม ๒๕๒๑.  (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 

๖กรมสรรพำกร, “หนังสือท่ี กค. ๐๘๐๒/๑๐๑๒๓,” ๒๒ สิงหำคม ๒๕๒๘. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 
๗“เรื่องงบประมำณกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน ร.ศ. ๑๑๑-๑๑๒,” หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ, น.๑.๓ เลขที่ 

๓,๑๐,๑๑. (เอกสำรไม่ตีพิมพ์) 
๘Suthilak Ambhanwong, “Present scene in library education in universities, Thailand,” 

Paper presented at the 1st Conference on Asian Cooperation, Taipei, Taiwan, 19-22 August 1974. 
(Unpublished Manuscript) 
 

ตัวอย่าง 
๑สัมภำษณ์ เทียนฉำย กีระนันทน์, อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒ มิถุนำยน ๒๕๓๙. 
๒ Interview with Vishidh Prachuabmoh, Director, Institute of Population Studies,  

Chulalongkorn University, 25 February 1977. 
 



๑๔ 
 

 

 

๑.๑๗) สื่อไม่ตีพิมพ์ 
๑.๑๗.๑) โสตทัศนวัสดุ เช่น สไลด์ ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภำพ 

ฟิล์มสตริป 
 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ .๑๗ .๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Electronic Document) 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งขอ้มูลที่ส ำคญัอีกชนิดหนึ่งสำมำรถ
สืบค้นได้ ๒ ระบบ คือ ระบบออนไลน์ (Online) และระบบซีดีรอม (CD-ROM) 

ระบบออนไลน์ เป็นระบบกำรสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทำงไกลผ่ำนเครือข่ำย ซึ่งอำจจะสืบค้นโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรถ่ำยโอนข้อมูล (FTP) ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กำรใช้เครื่องระยะไกล (Telnet) เป็นต้น 

ระบบซีดีรอม เป็นระบบกำรสืบค้นข้อมูลจำกแผ่นดิสก์เก็ต
หรือแผ่นซีดีรอมที่บรรจุข้อมูลส ำเร็จรูปไว้แล้ว สำมำรถสืบค้นได้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ 
ณ สถำนที่บริกำรนั้น ๆ โดยไม่ต้องต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ รูปแบบกำรลงรำยกำรอ้ำงอิง  มีดังนี้ 

 
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

ชื่อผู้จัดท ำ/(หน้ำที่รับผิดชอบ)(ถ้ำมี),/ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ]/
สถำนที่ผลติ:/หน่วยงำนที่เผยแพร่,/ปีที่เผยแพร่. 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก,/ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรม/[ประเภทของสื่อ]/สถำนที่
ผลิต:/ชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่,/ปีที่จัดท ำ.//แหล่งที่มำ:/ชื่อของแหล่งที่มำ/ชื่อแหล่งย่อย/[วัน/
เดือน/ปีที่เข้ำถึงข้อมูล] 

ตัวอย่าง 
๑ส ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ผู้ผลิต), พลังนิวเคลียร์ พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ [วิดิทัศน์] 

กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ, ๒๕๔๔. 
๒พจน์  สำรสิน, ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยุออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 

แห่งประเทศไทย] ๑๓ เมษำยน ๒๕๒๐. 
๓ท่องอินโดจีน ตอน ต านานล าน  าโขง เบ่ิงลาว [Video CD] กรุงเทพมหำนคร: ส่องโลก, (ม.ป.ป.).  
๔ Clark, K. B. (Speaker), Problems of freedom and behavior modification [Cassette 

Recording No. 7612] Washington DC: American Psychological Association, 1976. 
๕Mihalyi, Louis J., Landscape of Zambia [Slides] Santa Barbara, Calif.: Visual Education, 

1975. 
๖Orchids [Filmstrip] Encyclopaedia Britannica Films, 1972. 
๗ Holland, H. C., Dynamics:  Some new perspectives [Phonotape] Lecture given at 

University of Southern California, LA, 11 June 1973. 
 



๑๕ 
 

 

 

(๑) ผู้รับผิดชอบหลัก 
(๑.๑) ให้ระบุผู้รับผิดชอบหลักในกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
(๑.๒) วิธีกำรเขียนชื่อใช้หลักเดียวกับกำรเขียนชื่อผู้แต่ง 

(๒) ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุชื่อแฟ้มข้อมูลหรือ 
ชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ 

(๓) ประเภทของสื่อ 
(๓.๑ ) ให้ระบุประเภทของสื่ออยู่ในเครื่องหมำย  [ ] ต่อท้ำยชื่อ

แฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่มีเครื่องหมำยคั่น  ตัวอย่ำง เช่น [Online] 
[Computer software] [Computer file] [Computer program] หรือ [CD-ROM] เป็นต้น 

(๓.๒ ) ถ้ำแฟ้มข้อมูลไม่มีชื่อเรื่องให้เขียนค ำอธิบำยเนื้อหำของ
แฟ้มข้อมูลไว้ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) รวมถึงปีที่รวบรวมข้อมูล 

(๔) สถำนที่ผลิต และชื่อผู้ผลิตหรือเผยแพร่ 
(๔.๑) ระบุสถำนที่ผลิตและชื่อผู้ผลิต (บุคคลหรือองค์กำร) ที่บันทึก

ข้อมูลหรือจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(๔.๒) ในกรณีของแฟ้มข้อมูลอำจระบุชื่อบุคคลหรือองค์กำรผู้จัดท ำ

หรือเผยแพร่ ซึ่งสำมำรถติดต่อขอส ำเนำข้อมูลได้ โดยระบุหน้ำที่ของบุคคลหรือองค์กำรไว้ด้วย 
เช่น “(ผู้ผลิต)” “(Producer)” หรือ “(ผู้เผยแพร)่” “(Distributor)” แล้วแต่กรณี 

(๔.๓) ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อำจเพ่ิมเติมรำยละเอียด
อื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสืบคน้โปรแกรมนั้น เช่น หมำยเลขรำยงำน หรือหมำยเลขของโปรแกรม  
ต่อจำกชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่ 

(๕) ปีที่จัดท ำ หมำยถึง ปีที่เผยแพร่แฟ้มข้อมูลหรือปีที่สร้ำงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

(๖ ) แหล่ งที่ ม ำ  (Available from) เปรียบ ได้กับสถำนที่ พิ ม พ์และ 
ชื่อส ำนักพิมพ์ ให้ระบุแหล่งที่มำหรือที่สืบค้นข้อมูลได้ในกรณีที่ ใช้อินเทอร์เน็ตให้ระบุว่ำ 
ใช้ โปรโตคอล  (Protocol) ชนิดใด  เช่น  FTP, GOPHER, TELNET, WWW., UseNet, WAIS,  
E-Mail ฯลฯ ถ้ำเข้ำถึงจำกเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อเว็บไซต์ต่อท้ำยค ำว่ำ “แหล่งที่มำ:” (ภำษำอังกฤษ
ใช้ค ำว่ำ “Available from:”)  

(๗) วัน เดือน ปี ที่เข้ำถึงข้อมูล (Access date) ให้ระบุไว้ในเครื่องหมำย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ไม่ต้องใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) ปิดท้ำย 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑๗.๓) บทคัดย่อในสำยตรง (Online abstract) 
 
 
 
 
 

๑.๑๗.๔) บทควำมวำรสำรในสำยตรง (Online journal article) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 

๑สมำคมท่องเที่ยวเชียงรำย, การค้าชายแดน [Online], ๒๕๔๔. แหล่งที่มำ http://www.chiangraiinfo. 
com/criinfo/agriculture.html [๑๙ กรกฎำคม ๒๕๔๗] 

๒Miller, W., Miller, A., and Kline, G., The CPS ๑๙๗๔ American national election study 
[Machinereadable data file] Ann Arbor: University of Michigan, Center for Political Studies 
(Producer) Ann Arbor: Inter-University Consortium for Political and Social Research (Distributor), 
1975. 

๓Fernandes, F. D., Theoretical prediction of interference loading on aircraft stores: 
Part 1. Subsonic speeds [Computer program] Pomona, CA: General Dynamics, Electro Dynamics 
Division. (National Aeronautics and Space Administration Report No. NASA CR-112065-1; Acquisition 
No. LAR-11249), 1972. 

๔Kulikowski  Stan, “Readability Formula,” In NL-KR (Digest vol.5,\no.10 ) [electronic bulletin 
board] Rochester, NY, 1988 [cited  January 31, 1989]. Available from E-mail: nl-kr@cs.rochester.edu  

๕Jefferson, T., The declaration of independence [Online], 1989. Available from: FTP: 
quake think.com; directory:pub/etext/1991/ 

๖ Bowers, K.L., et al., FYI on where to start – bibliography of internet working 
information [Online], 1990. Available from E-mail: nisinfo@nis.nsf.net 

๗ Prizker, T.J., An early fragment from central Nepal [Online], (n.d.). Available from: 
http://www.ingress.com/-astanart/pritzker/pritzker.html [8 June 1995] 

๘ Inada, K., A Buddhist response to the nature of human rights Journal of Buddhist 
Ethics [Online], 1995. Available from: http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html [21 June 1995] 

 

ตัวอย่าง 
๑ Meyer, A. S., & Bock, K., “The tip-of-the–tongue phenomenon: Blocking or partial 

activation?,” [Online], Memory & Cognition 20, 715-726 Abstract from: DIALOG File: Psyc. INFO 
Item: 80-16351, 1992 
 

ตัวอย่าง 
๑ Central Vein Occlusion Study Group, “Central vein occlusion study of photocoagulation: 

Manual of operations,” [675 paragraphs] Online Journal of Current Clinical Trials [Online 
serial]. Available from: Doc. No. 92 [2 October 1993] 

๒ Funder, D. C., “Judgmental process and content: Commentary on Koehler on base-
rate [9paragraphs],” Psycoloquy [Online serial], 5 (17) Available from FTP: Hostname: Princeton. 
Edu Directory: pub/harnad/psycoloquy/1994. Volume. 5 File: psycoloquy, 94.5.17. base-rate. 12. 
Funder [March1994] 

 



๑๗ 
 

 

 

๑.๑๗.๕) บทคัดย่อในซีดีรอม (Abstract  on  CD-ROM) 
 
 
 
 

 
 
 
(โปรดสังเกตว่ำ เมื่อจบข้อควำมของบรรทัดสุดท้ำยแต่ละตัวอย่ำงในบทคัดย่อ 

ในสำยตรง บทควำมวำรสำรในสำยตรง และบทคัดย่อในซีดีรอมไม่ต้องใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . )  
เพรำะหำกผู้อื่นจะสืบค้นข้อมูลดังกล่ำวตำมรำยกำรอ้ำงอิ งจะไม่สำมำรถค้นข้อมูลได้ 
ถ้ำมีเครื่องหมำยมหัพภำคปิดท้ำย) 

๑.๑๘) การเขียนเชิงอรรถเมื่ออ้างเอกสารซ  า 
ในกำรเขียนเชิงอรรถของเอกสำรที่อ้ำงถึงเป็นครั้งแรกให้ลงรำยกำร

อย่ำงสมบูรณ์ แต่ถ้ำมีกำรอ้ำงเอกสำรเรื่องนั้นซ้ ำอีก ให้ใช้วิธีเขียนดังนี้ 
กำรอ้ำงเอกสำรเรื่องนั้นซ้ ำโดยไม่มีเอกสำรอื่นมำคั่น  ถ้ำเป็นเอกสำร

ภำษำไทยให้ใช้ว่ำ “เรื่องเดียวกัน” ถ้ำเป็นเอกสำรภำษำต่ำงประเทศให้ใช้ว่ำ “Ibid.” แต่ถ้ำ
เอกสำรเรื่องเดียวกันนั้นมำจำกหน้ำที่อ้ำงถึงต่ำงหน้ำกัน ให้ระบุเลขหน้ำไปด้วย 

 
 
 

แต่ถ้ำมีกำรอ้ำงเอกสำรนั้นซ้ ำในบทเดียวกันโดยมีเอกสำรอื่นมำคั่น ให้ลง
รำยกำรย่อโดยตัดข้อควำมส่วนที่เป็นสถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ ์ปีที่พิมพ์ออกได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
๑Bower, D.L., Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics of 

referring and no referring supervisors [CD-ROM] Abstract from: ProQuest File: Dissertation 
Abstracts Item: 9315947 

๒ Meyer, A. S., & Bock, K., “The tip-of-the-tongue phenomenon: Blocking orpartial 
activation?,” [CD-ROM] Memory & Cognition 2 0 , 715-726 Abstract from: Silver Platter File: 
PsycLIT Item: 80-16351 
 

ตัวอย่าง 
๑ขจร  สุขพำนิช , ฐานั นดรไพร  ่ (กรุงเทพมหำนคร : ภำควิชำประวัติ ศำสตร์  มหำวิทยำลั ย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร, ๒๕๑๙), หน้ำ ๒. 
๒เจริญ อินทรเกษตร, “ฐำนันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๑ (๒๕๑๕-๒๕๑๖): ๖๙๑๔. 
๓ขจร สุขพำนิช, ฐานันดรไพร ่, หน้ำ ๑๓. 
๔เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๓๕. 
๕เจริญ อินทรเกษตร, “ฐำนันดร,” สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๑๑: ๖๙๑๔. 
๖William A. Katz, Introduction to reference work, 2nded. (New York: McGraw-Hill, 1974), 1: 13. 
๗Ibid., p. 21. 
๘ Karl W. Deutsch, Nationalism and social communication: An Inquiry into the 

foundation of nationality, 2nded. (Cambridge, MA: MIT Press, 1967), p. 6. 
๙Katz, Introduction to reference work, 2: 217. 
๑๐Ibid., p. 232. 
๑ ๑ Rutherford D. Rogers and David C. Weber, University library administration  

(New York: H. W. Wilson, 1971), pp. 3.8-3.9. 
 

ตัวอย่าง 
๑เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๑๓. 
๒Ibid., p. 19. 

 



๑๘ 
 

 

 

๑.๑๙) การพิมพ์เชิงอรรถอ้างอิง 
กำรใส่หมำยเลขก ำกับเชงิอรรถอ้ำงอิงให้ใช้เลขไทย พิมพ์เฉพำะตัวเลขยกลอย

อยู่เหนือแนวบรรทัดเล็กน้อย ไม่ต้องมีเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) ใด ๆ เริ่มด้วยหมำยเลข ๑ ไปจนจบบท 
ข้อควำมของเชิงอรรถทุกข้อต้องจบลงในหน้ำเดียวกัน ครบตำมจ ำนวน

หมำยเลขที่อ้ำงอยู่ในแต่ละหน้ำ ยกเว้นถ้ำเชิงอรรถข้อใดยำวมำก และไม่มีเชิงอรรถข้ออื่นตำมมำ 
ในหน้ำเดียวกัน ให้พิมพ์ต่อในหน้ำถัดไปได้ กำรพิมพ์เชิงอรรถอ้ำงอิงให้พิมพ์ไว้ส่วนล่ำงของ 
แต่ละหน้ำที่อ้ำงถึง 

กำรพิมพ์เชิงอรรถ บรรทัดแรกให้ตั้งแท็บจำกกั้นหน้ำกระดำษที่ ๐.๗๕ นิ้ว 
และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนำด ๑๔ ถ้ำเชิงอรรถมีเกินกว่ำ ๑ บรรทัด บรรทัด
ต่อมำให้พิมพ์ชิดกั้นหน้ำกระดำษทุกบรรทัดจนจบรำยกำร  โดยให้บรรทัดสุดท้ำยของข้อควำม
ในเชิงอรรถอยู่ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนล่ำงประมำณ ๑ นิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒) การอ้างอิงแบบนามปี  

กำรอ้ำงอิงแบบนำมปีเป็นกำรแทรกเอกสำรที่อ้ำงอิงไว้ในเนื้อหำของบทควำม
วิชำกำรด้วยกำรระบุชื่อ และชื่อสกุลของผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ พร้อมทั้งเลขหน้ำที่อ้ำงอิงในเอกสำรนั้น
โดยให้ใส่ไว้ในเครื ่องหมำยนขลิขิต ( ) แทรกอยู่กับเนื ้อหำบทควำมวิชำกำรก่อนหรือหลัง
ข้อควำมที่ตอ้งกำรอ้ำงอิง กำรอ้ำงอิงวิธนีี้เปน็เพียงกำรอ้ำงอิงย่อ ๆ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ของเอกสำรที่
อ้ำงอิง เช่น ชื่อเอกสำร สถำนที่พิมพ์และส ำนักพิมพ์จะต้องมีปรำกฏอยู่ในบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม
ของบทควำมวิชำกำร ซึ่งรำยละเอียดของกำรเขียนอ้ำงอิงแบบนำมปี มีดังนี้ 

๒.๑) การอ้างอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียว ถ้ำผู้แต่งเป็นชำวไทย ให้
ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่ง ทั้งเอกสำรที่เขียนเป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ  ถ้ำผู้แต่ง 
เป็นชำวต่ำงประเทศ  ให้ระบุ เฉพำะชื่อสกุล  ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) ปีที่ พิมพ์ 
เครื่องหมำยทวิภำค ( : ) และเลขหน้ำที่อ้ำงอิง ทั้งนี้ ปีที่พิมพ์ให้ใช้ปี พ.ศ. ส ำหรับเอกสำร
ภำษำไทย และปี ค.ศ. ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 

 
 
(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
ให้ใช้รูปแบบดังกล่ำวข้ำงต้นส ำหรับกำรอ้ำงอิงแบบนำมปีทุกครั้ง 

ตัวอย่าง 
กระบวนกำรประเมินควำมต้องกำรเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้งำนบริหำรโรงเรียน 

ของครูใหญ่ เป็นที่ยอมรับของครู อำจำรย์ นักเรียน และชุมชน สมำชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ในหน่วยงำนที่มองเห็น๑ 

 

๑สุรพันธ์ ยันต์ทอง, การบริหารโรงเรียน: นวัตกรรม เทคนิค ประสบการณ ์ (กรุงเทพมหำนคร: หน่วย
ศึกษำนิเทศก ์กรมกำรฝึกหัดครู, ๒๕๓๓), หน้ำ ๑๓๓. 
 

(ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หน้ำทีอ่้ำงอิง) 
 



๑๙ 
 

 

 

 
 
 
 

ถ้ำกล่ำวถึ งชื่ อผู้ แต่ งไว้ ในข้อควำมที่ ยกมำ ไม่ต้องระบุชื่ อผู้ แต่ งไว้ ใน
เครื่องหมำยนขลิขิต ( ) อีก ให้ระบุเฉพำะปีที่พิมพ์และเลขหน้ำเท่ำนั้น ยกเว้นถ้ำผู้แต่งเป็นชำว
ต่ำงประเทศ จะต้องก ำกับชื่อภำษำต่ำงประเทศไว้ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) ด้วย 

๒.๒) การอ้างอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผู้แต่ง ๒ คน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของ
ผู้แต่งทั้ง ๒ คน คั่นด้วยค ำว่ำ “และ” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ระบุชื่อสกุลของผู้แต่ง
ทั้ง ๒ คน คั่นด้วยค ำว่ำ “and” ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 

๒.๓) การอ้างอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผู้แต่ง ๓ คน ให้ระบุชื่อและชื่อสกุล 
ผู้แต่งคนแรก คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) ตำมด้วยชื่อและชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ ๒ คั่นด้วยค ำว่ำ 
“และ” ตำมด้วยชื่อและชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ ๓ ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ระบุชื่อสกุลผู้แต่ง
คนแรก คั่นด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) ตำมด้วยชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ ๒ คั่นด้วยค ำว่ำ “and” 
ตำมด้วยชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ ๓ ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษ 

 

 

 

ส่วนกำรอ้ำงอิงครั้งต่อไป ให้ระบุเฉพำะชื่อและชื่อสกุลผู้แต่งคนแรก ตำมด้วย
ค ำว่ำ “และคณะ” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และระบุเฉพำะชื่อสกุลผู้แต่งคนแรก ตำมด้วยค ำว่ำ 
“et al.” ส ำหรับเอกสำรภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง 
(อรรถกร ชุมวรฐำยี, ๒๕๓๙: ๖๕) 
(วินัย เชิญทอง, ๒๕๔๐: บทคัดย่อ) 
(Cohen, 1977: 7) 

 

ตัวอย่าง 
(มณีมัย รัตนมณี และ อนันต์ เกตุวงศ์, ๒๕๒๖: ก-ข) 
(Coverdale and Terblrg, 1980: 225) 

 

ตัวอย่าง 
(ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, สุรีย ์กำญจนวงศ์ และ จำรุณี นะวิโรจน์, ๒๕๒๔: ๙-๑๔) 
(Wells, Burnett and Moriarty, 1989: 154) 

 

ตัวอย่าง 
(ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ และคณะ, ๒๕๒๔: ๙-๑๔) 
(Wells et al., 1982: 31) 

 



๒๐ 
 

 

 

๒.๔) การอ้างอิงเอกสารหน่ึงเรื่องที่มีผู้แต่งมากกว่า ๓ คน ให้ระบุเฉพำะชื่อ 
และชื่อสกุลผู้แต่งคนแรก ตำมด้วยค ำว่ำ “และคณะ” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ระบุ 
ชื่อสกุลผู้แต่งคนแรกตำมด้วยค ำว่ำ “et al.” ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 

 
 
 

 

๒.๕) การอ้างอิงเอกสารที ่ผู ้แต่งมีราชทินนาม  ฐานันดรศักดิ ์ บรรดาศักดิ์ 
สมณศักดิ์ ให้ใส่รำชทินนำม ฐำนันดรศักดิ์ บรรดำศักดิ์ หรือ สมณศักดิ์ไว้หน้ำชื่อ 

 
 
 
 
 

๒ .๖) การอ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งมียศทางทหาร  ต ารวจ หรือมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เช่น ศำสตรำจำรย์ หรือมีค าเรียกทางวิชาชีพ เช่น นำยแพทย์ ทันตแพทย์  
ไม่ต้องใส่ยศ หรือต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือค ำเรียกทำงวิชำชีพนั้น ๆ 

 
 
 
 
 

๒.๗) การอ้างอิงเอกสารที่ผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นำมแฝงแทนชื่อผู้แต่ง 
 
 
 
 

๒.๘) การอ้างอิงเอกสารที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน ให้ระบุชื่อเต็มของสถำบันทุกครั้ง
ที่มีกำรอ้ำงอิง 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 
(แสวง รัตนมงคลมำศ และคณะ, ๒๕๒๘: ๑-๓) 
(Pama et al., 1969: 1-21) 

 

ตัวอย่าง 
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช, ๒๕๑๐: ๓๑) 
(หลวงวิจิตรวำทกำร, ๒๔๙๘: ๙-๑๕) 
(สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำกรมพระยำวชิรญำณวโรรส, ๒๔๖๕: ๔๙) 

 

ตัวอย่าง 
(ชัยอนันต์ สมุทวนิช, ๒๕๓๒: ๑๑-๑๒) 
(วสิษฐ์ เดชกุญชร, ๒๕๔๒: ๑๕) 
(เสม พริ้งพวงแก้ว, ๒๕๓๐: ๒๓) 

 

ตัวอย่าง 
(หยก บรูพำ, ๒๕๒๐: ๔๗-๕๓) 
(Dr. Seuss, 1968: 33-38) 

 

ตัวอย่าง 
(ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๔: ๕) 
(World Bank, 1998: 6) 

 



๒๑ 
 

 

 

ถ้ำสถำบันเป็นหน่วยงำนของรัฐบำล อย่ำงน้อยต้องอ้ำงถึงระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำและเขียนอ้ำงระดับสูงมำก่อน 

 
 
 

 
หำกสถำบันมีอักษรย่อเป็นที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำย  ในกำรอ้ำงอิง

ครั้งแรกให้ระบุชื่อเต็มของสถำบัน และให้มีชื่อย่อในเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไว้ด้วย กำรอ้ำงอิง
ในครั้งต่อมำให้ระบุเฉพำะชื่อย่อนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๙) การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน  แต่ละเล่มพิมพ์ปี
ต่างกัน และต้องการอ้างอิงพร้อมกัน ให้ระบุชื่อผู้แต่งเพียงครั้งเดียว แล้วระบุปีที่พิมพ์ตำมล ำดับ 
โดยใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) คั่นระหว่ำงปีที่พิมพ์ 

 
 
 
 

๒.๑๐) การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ปีที่พิมพ์ซ  ากัน  
ให้ใช้ ก ข ค ง ตำมหลังปีที่พิมพ์ ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ a b c d ตำมหลังปีที่พิมพ์ 
ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ เอกสำรเล่มใดจะใช้ ก หรือ ข หรือ ค หรือ ง หรือ … หรือ a 
หรือ b หรือ c หรือ d หรือ ...ให้จัดเรียงตำมล ำดับบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
(กรมประชำสัมพันธ์, ๒๕๓๔: ๓๓) 
(กระทรวงมหำดไทย, ส ำนักนโยบำยและแผน, ๒๕๓๘: ๑๓) 

 

ตัวอย่าง 
กำรอ้ำงอิงครั้งแรก 

(ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], ๒๕๔๒: ๑๕) 
(United Nations [U.N.], ๑๙๘๙: ๓-๗) 

กำรอ้ำงอิงครั้งต่อมำ 
(ส.ป.ก., ๒๕๔๒: ๑๗) 
(U.N., 1989: 12) 

 

ตัวอย่าง 
(บุญยงค์ เกศเทศ, ๒๕๑๖: ๗๔, ๒๕๒๐: ๑๘-๒๐, ๒๕๒๓: ๑๔-๑๕) 
(Hassam and Grammick, 1981: 56, 1982: 154) 

 

ตัวอย่าง 
(แถมสุข นุ่มนนท์, ๒๕๒๒ ก: ๒๒) 
(แถมสุข นุ่มนนท์, ๒๕๒๒ ข: ๓) 
(Katz, 1984 a: 15-17) 
(Katz, 1984 b: 21-23) 

 
 



๒๒ 
 

 

 

๒.๑๑) การอ้างอิงเอกสารหน่ึงเรื่อง และมีผู้แต่งคนเดียว แต่มีหลายเล่มจบ  
ให้ระบุหมำยเลขของเล่มที่อ้ำงอิงด้วย 

 
 
 
 

๒.๑๒) การอ้างอิงเอกสารหลายเรื่องที่มีผู้แต่งหลายคน และต้องการอ้างอิง 
พร้อมกัน ให้ระบุชื่อผู้แต่ง โดยเรียงล ำดับตำมปีที่พิมพ์ และใช้เครื่องหมำยอัฒภำค ( ; ) 
คั่นระหว่ำงเอกสำรที่อ้ำงแต่ละเรื่อง 

 
 
 
 
 
 

๒.๑๓) การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ระบุชื่อเรื่องในต ำแหน่ง 
ของผู้แต่งได้เลย 

 
 
 
 

๒ .๑๔) การอ้างอิงเอกสารที่ ไม่ปรากฏชื่ อผู้ แต่ง  แต่มีผู้ ท าหน้าที่ เป็น
บรรณาธิการหรือผู้รวบรวม ให้ระบุชื่อบรรณำธิกำรหรือผู้รวบรวมในต ำแหน่งของผู้แต่ง 

ในกรณีมีผู้ท ำหน้ำที่เป็นบรรณำธิกำร หลังชื่อบรรณำธิกำร ให้ตำมด้วย
เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) แล้วตำมด้วยค ำว่ำ “บรรณำธิกำร” หรือ “ed.” หรือ “eds.” แล้วแต่
กรณี 

ในกรณีมีผู้ท ำหน้ำที่ เป็นผู้รวบรวม หลังชื่อผู้รวบรวม ให้ตำมด้วย
เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) แล้วตำมด้วยค ำว่ำ “ผู้รวบรวม” หรือ “comp.” หรือ “comps.” 
แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
(ณัฐวุฒิ สุทธิสงครำม, ๒๕๒๑: เล่ม ๑, ๑๑๕-๑๑๖) 
(From, 1970: Vol. 2, 192) 

 

ตัวอย่าง 
(เปลื้อง ณ นคร, ๒๕๑๒: ๑๐-๑๕; เจือ สตะเวทิน, ๒๕๑๖: ๑๔๓; ทองสุข นำคโรจน์, 

๒๕๑๙: ๘๓; ฐะปะนีย์ นำครทรรพ และ ประภำศรี สีหอ ำไพ, ๒๕๑๙: ๙๘-๑๐๐) 
(Woodward, 1963: 77-78; Fiedler, 1967: 15; Thompson, 1967: 125; Kast 

and Rosenzweig, 1973: 46-49) 
 
 

ตัวอย่าง 
(๑๐๐ ป ีกลยุทธ์ฝ่ำวิกฤตธุรกิจไทย, ๒๕๓๕: ๑๖๒) 
(Organization for Economic Co-Operation and Development, 1963: 53) 

 

ตัวอย่าง 
(ทวน วิริยำภรณ์, บรรณำธิกำร, ๒๕๐๕: ๖๐) 
(พ.ณ ประมวญมำรค, ผู้รวบรวม, ๒๔๘๙: ๕๖๔-๕๗๐) 
(Anderson, ed., 1950: 143) 
(Livingstone, comp., 1985: 29) 

 



๒๓ 
 

 

 

๒.๑๕) การอ้างอิงหนังสือแปล ให้ระบุชื่อผู้แต่งที่เป็นเจ้ำของเรื่อง ถ้ำไม่ทรำบ 
ชื่อผู้แต่งให้ระบุชื่อผู้แปล หลังชื่อผู้แปล ให้ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) แล้วตำมด้วยค ำว่ำ 
“ผู้แปล” หรือ “tran.” หรือ “trans.” แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 

๒.๑๖) การอ้างอิงเอกสารที่เป็นบทวิจารณ์  ให้ระบุชื่อผู้วิจำรณ์ในต ำแหน่ง 
ของผู้แต่ง 

 
 
 
 

๒.๑๗) การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ในต ำแหน่งที่ต้องระบุปีที่พิมพ์  
ให้ระบุ “ม.ป.ป.” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และ “n.d.” ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 

 
 
 
 

๒.๑๘) การอ้างอิงเอกสารพิเศษหรือสื่อลักษณะอื่น 
กำรอ้ำงอิงถึงเอกสำรพิเศษ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน  รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ สไลด์  

ฟิล์มสตริปส์ เทป แผนที่ เป็นต้น ให้ระบุลักษณะของเอกสำรพิเศษหรือสื่อนั้น ๆ เช่น 
๒.๑๘.๑) ต้นฉบับตัวเขียนคัมภีร์โบรำณ 

 
 
 
 
 

 
 

๒.๑๘.๒) รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ 
 
 

ตัวอย่าง 
(บ๊อค, ๒๕๐๕: ๑๘๙) 
(กมล จันทรสร, ผู้แปล, ๒๕๐๖: ๒๕๘) 
(Handerson and Parson, trans., 1966: 340) 

 

ตัวอย่าง 
(เกศินี หงสนันท์, ๒๕๑๗: ๓๗๙) 
(Dokecki, 1973: 18) 

 

ตัวอย่าง 
(ระพี สำคริต, ม.ป.ป.: ๕๓) 
(Board of Investment of Thailand, n.d.: 9-11) 

ตัวอย่าง 
(London, British Library, Arundel MSS; 285, fol. 165b) 
(“กำรเกต.” สมุดไทยขำว อักษรไทยเส้นดินสอด ำ, ๑: ๕๕) 
(“ทีฆนิกำยมหำวคคปำลี.” ฉบับล่องชำด, ผูก ๑๑) 
(“เรื่องงบประมำณกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน ร.ศ. ๑๑๑-๑๑๒.” หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ. 

น. ๑-๓. เลขที่ ๓, ๑๐, ๑๑.) 
 

ตัวอย่าง 
(กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ, รำยกำรโทรทัศน์ ชุด “มรดกไทย”) 

 



๒๔ 
 

 

 

๒.๑๘.๓) สไลด์ ฟิล์มสตริปส์ 
 
 
 

๒.๑๘.๔) เทป 
 
 

 
๒.๑๘.๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 

๒.๑๘.๖) เอกสำรพิเศษเหล่ำนี้ ถ้ำในกำรอ้ำงอิงถึงหัวข้อใดก็ตำมที่มีนำมซ้ ำ
กัน ให้ใช้อักษร ก ข ค ง หรือ a b c d ก ำกับไว้หลังชื่อเช่นกัน เอกสำรเล่มใดจะใช้ ก หรือ ข หรือ ค 
หรือ ง หรือ ... หรือ a หรือ b หรือ c หรือ d หรือ ... ให้จัดเรียงตำมล ำดับบรรณำนุกรมท้ำยเล่ม 

 

 

 

๒.๑๙) การอ้างถึงส่วนหน่ึงของหนังสือรวมบทความ  กำรอ้ำงถึงส่วนหนึ่ง 
ของหนังสือซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์รวมบทควำมหรือผลงำนของผู้เขียนหลำยคน  และมีผู้รับผิดชอบ 
ในกำรรวบรวม หรือท ำหน้ำที่บรรณำธกิำรให้ระบุเฉพำะชือ่ผู้เขียนบทควำม ในกรณีที่ไม่ปรำกฏชื่อ
ผู้เขียนบทควำม ให้ใช้วิธีกำรอ้ำงอิงตำมแบบเดียวกับกำรอ้ำงเอกสำรที่ไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง 
ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

๒.๒๐) การอ้างอิงการสื่อสารระหว่างบุคคล กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล อำจเป็น
จดหมำย บันทึก กำรสนทนำ กำรสัมภำษณ์ ฯลฯ ให้ระบุชื่อที่ผู้เขียนสื่อสำรด้วย พร้อมวันที่  
ถ้ำท ำได้ 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
(กรมส่งเสริมกำรเกษตร, สไลด์) 

 

ตัวอย่าง 
(ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปรำโมช, เทปตลับ) 

 
 
ตัวอย่าง 

(ทบวงมหำวิทยำลัย, Online, ๒๕๔๔) 
(Library Research Tutorial, Online, 2000)  
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, CD-ROM, ๒๕๔๔) 

 

ตัวอย่าง 
(พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ก. สมุดไทยด ำอักษรไทยเส้นรง: ๔๒-๔๓) 
(พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย ข. สมุดไทยด ำอักษรไทยเส้นรง: ๒๔-๔๔) 

 

ตัวอย่าง 
P.K. Nought (personal communication, April 10, 1983) mentioned... 
(เสนอ อินทรสุขศรี, จดหมำย, ๑๐ มกรำคม ๒๕๓๐) 
(Wichai Sangsakda, interview, 8 January 1992)  
(กระมล ทองธรรมชำติ, สัมภำษณ,์ ๕ กันยำยน ๒๕๒๙) 

 



๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

๒.๒๑) การอ้างอิงเอกสารทุติยภูมิ หรือเอกสารที่ไม่ใช่ต้นฉบับโดยตรง ให้ระบุ 
ชื่อผู้แต่งเอกสำรทั้งสองรำยกำร โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้ำที่อ้ำงอิงของเอกสำร 
ปฐมภูมิหรือเอกสำรล ำดับแรกก่อน แล้วจึงตำมด้วย “อ้ำงถึงใน” หรือ “cited in” แล้วแต่กรณี 
จำกนั้นจึงระบุชื่อผู้แต่งของเอกสำรทุติยภูมิ หรือเอกสำรล ำดับที่ ๒ ปีที่พิมพ์และหน้ำที่อ้ำงอิง 

 

 
 

๓) การอ้างอิงในเชิงอรรถเสริมความ 
ในกรณีที่ผู้เขียนประสงค์จะอธิบำยหรือขยำยควำม หรือให้ควำมหมำยของ 

ศัพท์เฉพำะที่คิดว่ำผู้อ่ำนไม่ทรำบ หรืออธิบำยควำมหมำยในเนื้อควำมเพ่ือให้ เข้ำใจชัดเจนขึ้น 
เรียกว่ำ “กำรอ้ำงอิงในเชิงอรรถเสริมควำม” (Content footnotes) ให้แยกส่วนที่เสริมควำมนั้น
ออกมำต่ำงหำก พิมพ์ไว้ที่ส่วนล่ำงของแต่ละหน้ำที่อ้ำงอิงในท ำนองเดียวกันกับกำรพิมพ์เชิงอรรถ 
ถ้ำค ำอธิบำยหรือขยำยควำมที่ปรำกฏในเชิงอรรถเสริมควำมนั้นไม่ใช่เนื้ อควำมที่ผู้ เขียน
เขียนขึ้นเอง แต่มีแหล่งที่มำที่สำมำรถอ้ำงอิงได้เช่นเดียวกับกำรอ้ำงอิงปกติ ให้ลงกำรอ้ำงอิงไว้ด้วย
ตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้นแล้วแต่กรณี  โดยพิมพ์ไว้ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) ต่อท้ำยข้อควำม
เชิงอรรถเสริมควำม 

สัญลักษณ์ที่ก ำกับเชิงอรรถเสริมควำมให้ใช้เครื่องหมำยดอกจันทร์ ( * ) โดย
ในแต่ละหน้ำให้ใช้ได้ไม่เกิน ๓ ตัว ( *** ) หำกในหน้ำเดียวกันจ ำเป็นต้องมีเชิงอรรถเสริมควำม
เป็นล ำดับที่ ๔ และล ำดับที่ ๕ ให้ใช้เครื่องหมำยแด็กเกอร์ ( † ) และ †† ก ำกับตำมล ำดับ 

เพื่อควำมสะดวกแก่กำรอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจไดง้่ำย ส่วนเสริมควำมนีใ้ห้เขยีนไว้
จนจบส่วนเสริมควำมในหน้ำเดียวกันกับค ำหรือข้อควำมที่ต้องกำรขยำยควำมเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
(โกวิทย ์พวงงำม, ๒๕๒๘: ๘๘ อ้ำงถึงใน ก ำจัด สิทธิชัย, ๒๕๓๘: ๔๑) 
(Taylor, 1947: 13 cited in Learner and Wonal, 1992: 50) 

 
 

ตวัอย่าง 
๓. กำรแสดงลีลำ* และท่วงท ำนองเขียน 
 
* ลีลำเป็นค ำมำจำกภำษำบำลี แปลว่ำ กำรเยื้องกรำย ลีลำแห่งกระบวนควำมร้อยแก้วนั้น  ได้แก่  

กำรเลือกเฟ้นถ้อยค ำมำใช้แสดงควำมหมำย กำรน ำค ำที่เลือกเฟ้นนั้นมำรวมเข้ำเป็นประโยค และกำรจัดประโยค 
ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้ต่อเนื่องกันเป็นข้อควำม ส่วนกำรเลือกเฟ้นถ้อยค ำกำรจัดประโยคซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะ 
ของแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่ำ “ท่วงท ำนองเขียน” 
 

ตัวอย่าง 
(ทวน วิริยำภรณ์, บรรณำธิกำร, ๒๕๐๕: ๖๐) 
(Anderson, ed., 1950: 143) 
(พ.ณ ประมวลมำรค, ผู้รวบรวม, ๒๔๘๙: ๕๖๔-๕๗๐) 

 



๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๒ บรรณานุกรม 

บรรณำนุกรม คือ กำรระบุรำยชื่อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์หรือเอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจน
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่ผู้จัดท ำบทควำมวิชำกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรเขียนบทควำมวิชำกำร 
โดยคู่มือกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิจัยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ก ำหนดหลักเกณฑ์และแบบแผนกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ไว้ดังนี้ 

๑) การลงรายการบรรณานุกรม 
๑.๑) หนังสือ  
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
๑.๑.๑) ผู้แต่งหรือบรรณำธิกำร 

(๑) ถ้ำผู้แต่งเป็นชำวต่ำงประเทศ ให้ลงชื่อสกุล ตำมด้วยอักษรตัวย่อ
ของชื่อต้นและชื่อกลำง (ถ้ำมี) 

(๒) ใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) แบ่งชื่อสกุลและอักษรย่อของชื่อต้น
และชื่อกลำง 

 
 
 
 

(๓) ถ้ำผู้แต่งเป็นชำวไทย ให้ลงชื่อก่อนแล้วตำมด้วยชื่อสกุล ในกรณีที่
เขียนเอกสำรเป็นภำษำต่ำงประเทศ อำจใช้แนวทำงเดียวกันกับผู้แต่งชำวต่ำงประเทศได้ 

ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//เล่มที่หรือจ ำนวนเล่ม(ถ้ำมี),/ชื่อชุดหนังสือและล ำดับที่(ถ้ำมี).//       
ครั้งที่พิมพ์.//สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
…ในบำงประเทศอำจมีข้อก ำหนดให้เจ้ำของลิขสิทธิ์ต้องจดทะเบียนในวรรณกรรม

นั้นด้วย** 

**ส ำหรับประเทศไทยกฎหมำยมิได้ก ำหนดให้เจ้ำของลิขสิทธิ์ต้องท ำกำรจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ 

ตัวอย่าง 
…สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้จัดกำรประกวดหนังสือชนิดต่ำง  ๆ รวมทั้ง

หนังสือส ำหรับเด็กด้วย และมีกำรประกำศรำยชื่อหนังสือที่ได้รับรำงวัลในงำนสัปดำห์หนังสือ
แห่งชำติซึ่งได้จัดขึ้นทุก ๆ ป*ี** 

(***ดูเพิ่มเติมที่ภำคผนวก ค, หน้ำ ๑๓๒.) 
 

ตัวอย่าง 
Reynolds, F. E. 
Fontana, D., Jr. 

 



๒๗ 
 

 

 

(๔) ผู ้แต่งชำวไทย มีรำชทินนำม ฐำนันดรศักดิ ์ บรรดำศักดิ์ 
สมณศักดิ์ ให้ลงชื่อตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) และรำชทินนำม ฐำนันดรศักดิ์ บรรดำศักดิ์ 
หรือสมณศักดิ์ 

 
 

 

 
(๕) ถ้ำผู้แต่ง ๒ คน หรือมำกกว่ำ ๒ คน แต่ไม่เกิน ๖ คน ให้ลงชื่อ

ผู้แต่งทุกคน และให้ใช้ค ำว่ำ “และ” หรือ “, and” ก่อนชื่อผู้แต่งคนสุดท้ำย แต่ถ้ำมีผู้แต่ง ๖ คน 
หรือมำกกว่ำนั้นขึ้นไปให้ใช้ค ำว่ำ “และคณะ” ส ำหรับเอกสำรภำษำไทย และให้ใช้ค ำว่ำ “, et al.” 
ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
(๖) ถ้ำผู้แต่งเป็นสถำบัน ควรค ำนึงถึงแนวทำงดังต่อไปนี้ด้วย คือ ต้อง

พยำยำมให้ผู้อ่ำนไม่สับสนระหว่ำงสถำบันที่อ้ำงถึงนั้นกับสถำบันอื่น ๆ ทั้งนี้ ถ้ำเป็นหน่วยงำน
รัฐบำล อย่ำงน้อยต้องอ้ำงถึงระดับกรมหรือเทียบเท่ำ และเขียนอ้ำงระดับสูงมำก่อน 

 

 

 

 

 

(๗) ถ้ำไม่มีผู้แต่ง ให้เขียนชื่อเรื่องในต ำแหน่งของผู้แต่ง 
(๘) ถ้ำเป็นหนังสือที่มีบรรณำธิกำร และผู้อ้ำงอิงต้องกำรอ้ำงถึง

หนังสือทั้งเล่ม ให้เขียนชื่อบรรณำธิกำรแทนผู้แต่ง และใส่ค ำว่ำ “บรรณำธิกำร” ส ำหรับเอกสำร
ภำษำไทย และใส่ค ำว่ำ “, ed.” หรือ “, eds.” แล้วแต่กรณี ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 
เช่น Forbes, S. M., ed. 

ตัวอย่าง 
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้ำพระยำ 
วิจิตรวำทกำร, หลวง 

 

ตัวอย่าง 
ชำญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชำติ สวัสดิศรี 
Fukutake, T., and Morioka, K. 
สุทัศนีย์ บุญดง, วิมล พำณิชยกำร , อรุณี  จันทรสนิท , จริยำ เล็กประยูร และ           
วีณำ เมฆวิชัย. 
Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G. 
วิญญู อังคณำรักษ์ และคณะ  
Stevenson, H. W., et al. 

 

ตัวอย่าง 
กระทรวงมหำดไทย. กรมกำรปกครอง. 
กระทรวงศึกษำธิกำร. กรมสำมัญศึกษำ. 
กระทรวงสำธำรณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ. 
กำรปกครอง. 
กรมประชำสัมพันธ์. 

 



๒๘ 
 

 

 

(๙) ปิดท้ำยชื่อผู้แต่งหรือบรรณำธิกำรด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 
เช่น ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และ จำรุมำ อัชกุล, บรรณำธิกำร. 

๑.๑.๒) ชื่อหนังสือ 
(๑) ชื่อหนังสือที่เป็นภำษำต่ำงประเทศให้พิมพ์ตัวใหญ่เฉพำะอักษร

ตัวแรกของชือ่เรื่อง ชื่อเรื่องรอง (ถ้ำมี) ซึ่งมักพิมพ์ตำมหลังเครื่องหมำยทวิภำค ( : ) และชื่อเฉพำะ 
(๒) ชื่อหนังสือให้พิมพ์ตัวหนำ ในกรณีที่ เป็นหนังสือทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ อำจพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ตัวหนำได้ ทั้งนี้ ต้องพิมพ์ชื่อพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็น
ภำษำลำตินด้วยตัวหนำ 

(๓) ลงข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสืบค้น เช่น ครั้งที่พิมพ์ ตำมหลัง
ชื่อเรื่อง โดยคั่นด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . )  

(๔) จบข้อควำมส่วนนี้ด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 
๑.๑.๓) ในกรณีที่ชื่อหนังสือที่อ้ำงอิงมีหลำยเล่ม หรือเป็นชุด หรือมีล ำดับที่  

หรือพิมพ์หลำยครั้งให้ลงข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสืบค้น  โดยระบุไว้หลังชื่อเรื่องตำมล ำดับ  
โดยแต่ละรำยกำรคั่นด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . )  

๑.๑.๔) สถำนที่พิมพ์และส ำนักพิมพ์ 
(๑ ) ให้ระบุชื่อจังหวัดหรือชื่อเมือง  ถ้ำชื่อเมืองไม่ เป็นที่ รู้จั ก

แพร่หลำย หรืออำจท ำให้สับสนกับเมืองอื่น ให้ระบุชื่อจังหวัดหรือเมืองหรือประเทศที่ส ำนักพิมพ์
นั้นตั้งอยู่ 

(๒ ) ถ้ำในเอกสำรนั้น  มีชื่อส ำนักพิมพ์ตั้งอยู่ ในเมืองมำกกว่ำ         
๑ เมือง ให้เลือกเมืองแรก 

(๓) พิมพ์เฉพำะชื่อส ำนักพิมพ์ ส่วนค ำระบุสถำนะของส ำนักพิมพ์ 
เช่น ห.จ.ก., บริษัท, Publishers, Co., Ltd. หรือ Inc. ให้ตัดออก ส ำนักพิมพ์ที่เป็นของสมำคม 
มหำวิทยำลัย ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, University of Tokyo 
Press เป็นต้น 

(๔) ถ้ำไม่ปรำกฏส ำนักพิมพ์หรือสถำนที่พิมพ์ ให้ระบุ “(ม.ป.ท.)” 
หรือ “(n.p.)” แล้วแต่กรณี 

(๕) จบข้อควำมส่วนนี้ด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 
๑.๑.๕) ปีที่พิมพ์ 

(๑) ระบุปีที่พิมพ์งำนนั้น (ส ำหรับงำนที่ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีที่พิมพ์ 
หมำยถึง ปีที่ผลิตงำนนั้น) โดยไม่ต้องระบุค ำว่ำ “พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.” 

(๒) งำนที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้ใช้ค ำว่ำ “(ก ำลัง
จัดพิมพ)์” หรือ “(in press)” แล้วแต่ภำษำของงำนนั้นๆ 

(๓ ) ถ้ำไม่ปรำกฏปีที่ พิมพ์ให้ ระบุ  “(ม .ป .ป .)” หรือ  “(n.d.)” 
แล้วแต่กรณี 

(๔) จบด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
ภาษาไทย 
กรมประชำสัมพันธ์ .  รวมบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ ในประเทศลาว . พระนคร :  

กรมประชำสัมพันธ์, ๒๕๐๔. 
กรมวิชำกำร. จุดประสงค์ในการสอน.  พระนคร: กรมวิชำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร, ๒๕๑๘. 
ขจร สุขพำนิช.  ฐานันดรไพร  ่.  กรุงเทพมหำนคร: ภำควิชำประวัติศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร, ๒๕๑๙. 
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.  รวมบทความวิชาการด้านเศรษฐกิจ

และสังคม.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ, ๒๕๑๙. 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  คณะรัฐศำสตร์.  แผนกวิชำกำรปกครอง.  รายงานการสัมมนา 
เรื่องปัญหาของรัฐวิสาหกิจไทย. กรุงเทพมหำนคร: แผนกวิชำกำรปกครอง  
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๑๘. 

ชำญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชำติ สวัสดิศรี, บรรณำธิกำร.  ประวัติศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์
ไทย.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น, ๒๕๑๙. 

เชิดชำย เหล่ำหล้ำ.  สังคมวิทยาชนบท.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์ 
แพร่พิทยำ, ๒๕๑๙. 

เติม วิภำคย์พจนกิจ.  ประวัติศาสตร์อีสาน.  ๒ เล่ม.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  พระนคร: ส ำนักพิมพ์
สมำคมสังคมศำสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๕. 

แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และ ไรซ์, โรเบิร์ต อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.  แปลโดย 
อัปสร ทรัยอัน และคณะ.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, ๒๕๑๘. 

ประพัฒน์ ตรีณรงค์.  พระประวัติและงานสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๒.  
กรุงเทพ - ธนบุรี: ส ำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, ๒๕๑๖. 

พระรำชวรมุนี.  ปรัชญาการศึกษาของไทย.  พระนคร: ส ำนักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๑๘. 
ไพฑูรย์ มีกุศล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๓.  เอกสำรกำร

นิเทศกำรศึกษำ.  ฉบับที่ ๑๔๙.  กรุงเทพมหำนคร: หน่วยศึกษำนิเทศก์ กรมกำร
ฝึกหัดครู, ๒๕๑๗. 

วิจิตรวำทกำร, หลวง.  ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนา ลัทธิ และปรัชญาต่างๆ ทั่วโลก.   
๕ เล่ม.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  พระนคร: โรงพิมพ์ ส.ธรรมภักดี, ๒๔๙๘-๒๕๐๑. 

วิญญู อังคณำรักษ์ และคณะ.  กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหำนคร: ฝ่ำยพัฒนำกำรเมือง 
และกำรปกครอง ส ำนักนโยบำยและแผนมหำดไทย กระทรวงมหำดไทย, ๒๕๑๖. 

สมบูรณ์ ไพรินทร์.  บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองตั งแต่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ - ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๑๕.  ๒ เล่ม.  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 

สุธรรม พงศ์ส ำรำญ , วิรัช ณ สงขลำ และ พึงใจ พ่ึงพำนิช.  หลักการประกันวินาศภัย .  
กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช, ๒๕๑๙.  

 
 



๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
๑.๒) หนังสือแปล 

 
 
 

  (เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
ให้ใช้หลักเกณฑ์เหมือนหนังสือธรรมดำ โดยให้ระบุชื่อผู้แต่งก่อน ส่วนชื่อ

ผู้แปลจะตำมหลังชื่อเรื่องที่แปล 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
College bound seniors.  Princeton, NJ: College Board Publications, 1979. 
Elliott, H..  Public  personnel administration: A value perspective.  Reston, 

VA: Reston, 1985. 
Fontana, D. Jr..  Classroom control: Understanding and building classroom 

behavior.  London: The British Psychological Society, 1985. 
Burris-Meyer, H., and Cole, E. C..  Theatres and auditoriums. 2nded. with new 

supplement.  New York: Robert E. Krieger, 1975. 
Fletcher, R..  The making of sociology: A study of sociology theory.  Vol. 1: 

Beginnings and foundations.  New  York: Charles Scribner’s Sons, 1971. 
Foucault, M..  The archaeology of knowledge.  Trans. by A. M. Sheridan Smith.  

London: Tavistock Publications, 1972. 
Fukutake, T., and Morioka, K., eds..  Sociology and social development in 

Asia: Proceedings of the symposium.  Tokyo: University of Tokyo 
Press, 1974. 

Katz, W. A..  Introduction to reference work.  2 vols.  2 nded.  New York: 
McGraw-Hill, 1974. 

Lauer, J. M., et al.. Four worlds of writing.  2nded. New York: Harper & Row, 1985. 
Letheridge, S., and Camnon, C. R., eds..  Bilingual education: Teaching English 

as a second language.  New York: Prager, 1980. 
Office of the National Education Commission.  A research report on higher 

education system:  A case study of Thailand.  Bangkok: Office of 
the National Education Commission, 1977. 

 

ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//แปลโดย (Tran. by) หรือ (Trans./by)/ชื่อผู้แปล.//ครั้งที่พิมพ์.//
สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และ ไพรซ์, โรเบิร์ต อี. มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง. แปลโดย 

อัปสร ทรัยอัน และคณะ. กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, ๒๕๑๘. 
Foucault, M.. The archaeology of knowledge. Tran. by A. M. S. Smith.  London: 

Tavistock, 1972. 
 



๓๑ 
 

 

 

๑.๓)  เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น 
กำรอ้ำงเอกสำรซึง่มีผู้กล่ำวไว้ในเอกสำรอื่นโดยที่ผู้วิจัย มิได้เคยอ่ำนหนังสือ

เล่มนั้น มีแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ดังนี้ 
 
 
 

  (เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔)  บทความในวารสาร 
 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
กำรลงรำยกำรชื่อผู้เขียนบทควำมและชื่อบทควำมใช้หลักเดียวกับชื่อผู้แต่ง

หนังสือ 
๑.๔.๑) ชื่อวำรสำร 

(๑) ใช้ตำมที่ปรำกฏในหน้ำปกในของวำรสำร 
(๒) เขียนชื่อเต็มโดยใช้ตัวใหญ่ตัวแรกทุกตัว หรือในกรณีใช้ชื่อย่อ

ต้องเป็นชื่อย่อที่นักวิชำกำรในศำสตร์สำขำนั้นยอมรับ เช่น Journal ใช้ตัวย่อ J. 
(๓) ชื่อวำรสำรให้พิมพ์ตัวหนำ 
(๔) หลังชื่อวำรสำรไม่มีเครื่องหมำยใดๆ ยกเว้นชื่อวำรสำรที่เป็น

ค ำย่อ เช่น J. Arizona  Acad. Sci.  

ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์,/อ้ำงถึงใน(cited 
in)/ชื่อผู้แต่ง.//ชือ่หนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
อนุมำนรำชธน, พระยำ.  แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ .  พระนคร: ส ำนักพิมพ์คลังวิทยำ, 

๒๔๗๙,  อ้ำงถึงใน สำยจิตต์ เหมินทร์.  การเสียรัฐไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูและ
ปะลิสของไทยให้แก่อังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู ่หัว .  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต , แผนกวิชำประวัติศำสตร์ 
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๐๗. 

French, L. S.. “Is it really friendly?” PITT (February ๑๙๘๕): ๑๙, อ้ำงถึงใน ศรีอร 
เจนประภำพงศ์ .  ทัศนคติของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารนิเทศ.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต, ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ 
บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๒๙.  หน้ำ ๔๔. 

Wallis, Osborne A..  Introduction to Microcomputers.  Berkley, Calif.:  Adam Osbarne 
& Assoc., 1977, p.198.  cited in Morris M. Hyman.  Automated Library 
Circulation System.  White Plains, NY: Industry Publications, 1981. 

 

ชื่อผู้เขียนบทควำม.//ชื่อบทควำม.//ชื่อวารสาร/ปีที่หรือเล่มที่,/ฉบับที่/(เดือน/ปี):/เลขหน้ำ. 
 



๓๒ 
 

 

 

๑.๔.๒) ปีที่ หรือเล่มที่ (volume) 
(๑ ) วำรสำรที่ มี ทั้ งปี ที่  หรือ  เล่ มที่  (volume) และฉบั บที่ 

(number) ให้ระบุเฉพำะตัวเลขของปีที่หรือเล่มที่ และฉบับที่ เท่ำนั้น ไม่ต้องพิมพ์ค ำว่ำ “ปีที่” 
หรือ “เล่มที่” และ “ฉบับที่” 

(๒) วำรสำรที่ไม่มีปีที่หรือเล่มที่ มีแต่ฉบับที่ ให้ระบุเฉพำะตัวเลข
ฉบับที่  

๑.๔.๓) เดือน ป ี
(๑) ให้ใช้ตำมที่ปรำกฏในวำรสำร 
(๒) ชื่อเดือนให้สะกดเต็ม ตำมด้วยปี โดยใส่ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) 
(๓) หลังเดือน ปี ให้ใช้เครื่องหมำยทวิภำค ( : ) 

๑.๔.๔) เลขหน้ำ 
(๑) ระบุหน้ำที่บทควำมนั้นตีพิมพ์ว่ำ เริ่มจำกหน้ำใดถึงหน้ำใด โดย

ไม่มีค ำว่ำ “หน้ำ” 
(๒) ถ้ำบทควำมพิมพ์ต่อในหน้ำอื่นของวำรสำรฉบับเดียวกัน ระบุ

เลขหน้ำที่ปรำกฏทั้งหมดโดยใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) คั่น 
(๓) หลังเลขหน้ำ ให้ใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 
 
 

 
 

๑.๕) บทความในหนังสือ 
บทควำมในหนังสือ ในที่นี ้อำจหมำยถึง  ข้อเขียนบทหนึ่งในหนังสือ

เล่มเดียวกันที่มีผู้เขียนหลำยคนมีหลักเกณฑ์ในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ดังนี้ 
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
กำรลงรำยกำรต่ำงๆ ส่วนใหญ่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ ส่วนกำรระบุ 

ชื่อบรรณำธิกำรกับเลขหน้ำนั้น ให้ท ำดังนี้ 
๑.๕.๑) กำรระบุชื่อบรรณำธิกำรให้เขียนชื่อต้น ชื่อกลำง (ถ้ำมี) โดยใช้ชื่อย่อ 

และตำมด้วยชื่อสกุลตำมล ำดับ 
๑.๕.๒) ถ้ำมีบรรณำธิกำรตั้งแต่ ๒ คน ให้ใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) คั่น

แต่ละชื่อ และใช้ค ำว่ำ “และ” หรือ “, and” ก่อนชื่อสุดท้ำย 
๑.๕.๓) ระบุค ำว่ำ “(บรรณำธิกำร)” หรือ “(ed.)” หรือ “(eds.)” ไว้หลังชื่อ 

เพื่อให้รู้ว่ำบุคคลนั้นเป็นบรรณำธิกำร 

ตัวอย่าง 
รุธีร์  พนมยงค์.  ศักยภำพของกำรค้ำผ่ำนแดนบนถนนสำย คุณหมิง-กรุงเทพฯ.  ประชากรวิจัย 

๑๒,  ๗๒ (มีนำคม-เมษำยน ๒๕๕๐): ๑๖-๒๐. 
 

ชื่อผู้ เขียนบทควำม.//ชื่อบทควำม.//ใน/ชื่อบรรณำธิกำร/ [(บรรณำธิกำร)หรือ(ed.) 
หรือ(eds.)](ถ้ำมี),/ชื่อเรื่อง,/เลขหน้ำ.//สถำนที่พิมพ์:/ส ำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์. 

 



๓๓ 
 

 

 

๑.๕.๔) ตำมด้วยเครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 
๑.๕.๕) ส่วนเลขหน้ำ หมำยถึง เลขหน้ำที่ปรำกฏในเล่มให้ระบุค ำว่ำ “หน้ำ” 

หรือ “p.” (หน้ำเดียว), “pp.” (หลำยหน้ำ) และตำมด้วยเลขหน้ำ เช่น หน้ำ ๔๖๗-๔๖๘ .  
หรือ pp. 467-468. หลังเลขหน้ำใช้เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๖) บทความในหนังสือพิมพ์ 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ ์๑ ตัวอักษร) 

 

 

 
 
 

๑.๗) บทความในสารานุกรม 
 
 

เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 

ตัวอย่าง 
ชัยพร วิชชำวุธ.  กำรสอนในระดับอุดมศึกษำ.  ใน การสอนและการวัดผลการศึกษา, หน้ำ 

๑-๓๐.  พระนคร: ฝ่ำยวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๑๘. 
สุมิตร คุณำนุกร.  กำรวำงแผนกำรสอน.  ใน ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ (บรรณำธิกำร), คู่มืออาจารย์

ด้านการเรียนการสอน , หน้ำ ๕๘ -๖๙ .  กรุงเทพมหำนคร : หน่วยพัฒนำ
คณำจำรย ์ฝ่ำยวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๒๐. 

Brown, R., and Dyer, A. F..  Cell division in higher plants.  In F. C. Steward (ed.), 
Plant  physiolog: An advanced treatise, pp. 4 9 -9 0 .  New York: 
Academic Press, 1972. 

Neales, T. F., Treharne, K. J., and Wareing, P. F..  A relationship between net 
photosynthsis, diffusive resistance, and carboxylating enzyme activity in 
bean leaves.  In M. D. Hatar; C. B. Osmond; and R. O. Slayter (eds.), 
Photosynthesis and photorespriation, pp. 89-96 . New York: Wiley 
Interscience, 1971. 

 

ชื่อผู้เขียนบทควำม(ถ้ำมี).//ชื่อบทควำม.//ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้ำ. 
 

ชื่อผู้เขียนบทควำม.//ชื่อบทควำม.//ชื่อสารานุกรม/เล่มที่/(ปีที่พิมพ์):/เลขหน้ำ. 

 

ตัวอย่าง 
คึกฤทธิ์ ปรำโมช, ม.ร.ว..  ข้ำวไกลนำ.  สยามรัฐ (๑๒ มกรำคม ๒๕๑๙): ๓. 
Behind that noble prize.  Nation  Review (12 December 1976): 6. 
Savareia, E..  What’s right with sight and sound journalism.  Saturday Review  

(2 October 1976): 18-21. 
 



๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๘) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 
 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 

๑.๙) บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 
 
 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 

 
 

๑.๑๐) ราชกิจจานุเบกษา 
 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 

 

 

ตัวอย่าง 
เจริญ อินทรเกษตร.  ฐำนันดร.  สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ๑๑ (๒๕๑๕-๒๕๑๖): 

๖๙๑๒-๖๙๓๐. 
Kaplan, L..  Library cooperation in the United States.  Encyclopaedia of Library 

and Information Science 15 (1975): 241-244. 
Lane, R. K., and Living stone, D. A..  Lakes and lake system.  Encyclopaedia 

Britannica (Macropaedia) 10 (1974): 600-616. 
 

พำดหัวข่ำวหรือหัวข้อข่ำว.//ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปีที่พิมพ์):/เลขหน้ำ. 
 

ชื่อผู้ เขียนบทวิจำรณ์ .//วิจำรณ์เรื่อง(Review of)/ชื่อหนังสือที่วิจารณ์ /โดย/ชื่อผู้แต่ง
หนังสือ.//ชื่อวารสาร/ปีที่พิมพ์/(เดือน/ปี):/เลขหน้ำ. 

 

ชื่อกฎหมำย.//ราชกิจจานุเบกษา/เล่มที/่(วัน/เดือน/ปี):/เลขหน้ำ. 
 

ตัวอย่าง  
พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗.  ราชกิจจานุเบกษา ๑๐๑ (๑๒ ตุลำคม 

๒๕๒๗): ๑-๑๓. 
 

ตัวอย่าง 
ครม.นัดสั่งลำอนุมัติแก่งเสือเต้น.  เดลินิวส์ (๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๓๙): ๓. 
 

ตัวอย่าง  
เกศินี หงสนันท์.  วิจำรณ์เรื่อง การวัดในการจัดงานบุคคล โดย สวัสดิ์ สุคนธรังสี.  วารสาร 

พัฒนบริหารศาสตร ์ ๑๔ (กรกฎำคม ๒๕๑๗): ๓๗๙-๓๘๑. 
Millar, T. B..  Review of Three and a half powers: The new balance in Asia 

by H. C. Hinton.  Pacific Affairs 49 (Spring 1976): 114-115. 
 



๓๕ 
 

 

 

๑.๑๑) วิทยานิพนธ์ 
 
 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

๑.๑๑.๑) ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์ ใชห้ลักเดียวกับชื่อผู้แต่ง 
๑.๑๑.๒) ชื่อวิทยำนิพนธ์ 

 (๑) ใช้หลักเดียวกับชื่อบทควำมในวำรสำร 
  (๒) ชื่อวิทยำนิพนธ์ ให้พิมพ์ตัวหนำ 
 (๓) ตำมหลังชื่อวิทยำนิพนธ์ด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 
 ๑.๑๑.๓) ระดับปริญญำ 
 (๑ ) ใช้ ค ำว่ ำ  “วิทยำนิพนธ์ปริญ ญ ำมหำบัณ ฑิต ” หรือ 

“Master’s Thesis” ส ำหรับวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท และใช้ค ำว่ำ “วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
ดุษฎีบัณฑิต” หรือ “Doctoral dissertation” ส ำหรับวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอก 

 (๒) ตำมด้วยสำขำวิชำหรือภำควิชำ คณะ และชื่อมหำวิทยำลัย 
 (๓) หลังข้อควำมนี้ ให้ใส่เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) 

 ๑.๑๑.๔) ปีพิมพ์ 
 (๑) ใช้ตำมที่ปรำกฏในหน้ำปกของวิทยำนิพนธ์ 
 (๒) หลังปีพิมพ์ ใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑๒  ภาคนิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 

ชื่อผู้เขียนวิทยำนิพนธ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับปริญญำ,/ชื่อสำขำหรือภำควิชำ/คณะ/ 
มหำวิทยำลัย,/ปีที่พิมพ์. 

 

ตัวอย่าง 
ชุติมำ สัจจำนันท์.  การส ารวจสถานภาพการท างานของบัณฑิต (ปีการศึกษา ๒๕๐๒-

๒๕๑๖ ) และมหาบัณ ฑิ ต  (ปี การศึกษา  ๒๕๐๗ -๒๕๑๖ ) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต, 
ภำควิชำบรรณำรักษศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๑๘. 

Buppha Devahuti. Use of computer in serials control in Thai libraries.  
Master’s Thesis,  Department of Library Science Graduate School 
Chulalongkorn University, 1975. 

 

ชื่อผู้เขียนภำคนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์.//ชื่อภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์.//ภำคนิพนธ์หรือ 
สำรนิพนธ์/คณะ/มหำวิทยำลัย,/ปีที่พิมพ์. 

 



๓๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 

๑.๑๓) รายงานการวิจัยและเอกสารที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
 
 
 
 
 

๑.๑๔) จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อื่น ๆ 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมใช้แบบเดียวกับหนังสือ  และให้ระบุค ำว่ำ 

“(อัดส ำเนำ)” หรือ “(Mimeographed)”, “(พิมพ์ดีด)” หรือ “(Typewritten)”, “(เอกสำร
ไม่ตีพิมพ) ์” หรือ “(Unpublished Manuscript)” ไว้ท้ำยสุดของรำยกำรบรรณำนุกรม แล้วแต่
กรณี และแล้วแต่ภำษำของสิ่งที่อ้ำงอิงว่ำเป็นภำษำไทยหรือภำษำต่ำงประเทศ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 
กรมแรงงำน .  แนะแนวอาชีพบรรณารักษ  ์.  กรุงเทพมหำนคร: กรมแรงงำน ,  ๒๕๑๗.   

(อัดส ำเนำ) 
กรมศิลปำกร.  ระเบียบการเข้าค้นคว้าเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร.  

กรุงเทพมหำนคร: กรมศิลปำกร, ๒๕๑๗. (อัดส ำเนำ) 
วรรณี เมืองเจริญ .  การให้ข้อติชมทางการศึกษา ส าหรับผู้สอนในระดับอุดมศึกษา .  

กรุงเทพมหำนคร: หน่วยพัฒนำคณำจำรย์ ฝ่ำยวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
๒๕๒๐. (อัดส ำเนำ) 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.  ESCAP trade 
promotion centre: What it is, what it does, 1976-1977.  Bangkok: 
ESCAP, 1976. (Mimeographed) 

 

ชื่อผู้เขียนรำยงำนกำรวิจัย.//ชื่อรายงานการวิจัย.//รำยงำนกำรวิจัยเสนอต่อหรือเอกสำรวิจัย
ส่วนบุคคล/ชื่อหน่วยงำน,/ปีที่พิมพ์. 

 

ตัวอย่าง  
วิกำนดำ วรรณวิเศษ.  การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการจ้างลูกจ้างประจ ากับ 

การจ้างเหมาบริการภาคเอกชน.  ภำคนิพนธ์ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 
๒๕๔๔. 

 

ตัวอย่าง  
สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ.  การต่อต้านการคอร์รัปชัน : มาตรการการควบคุมการ

เคลื่อนไหวของเงิน.  รำยงำนกำรวิจัยเสนอต่อ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ, 
๒๕๕๘. 

 



๓๗ 
 

 

 

๑.๑๕) หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 
หนังสือพิมพ์ในโอกำสพิเศษ เช่น หนังสืองำนศพ งำนวันสถำปนำ กฐิน 

หรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นเอกสำรอ้ำงอิงที่ส ำคัญให้ลงรำยกำรบรรณำนุกรมเหมือนหนังสือธรรมดำ  
โดยเพิ่มเติมรำยละเอียดของหนังสือดังกล่ำวไว้ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) ท้ำยรำยกำร  

 
 

 

 

 

 

 

๑.๑๖) เอกสารพิเศษ 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมเอกสำรพิเศษต่ำง ๆ เช่น จดหมำย อนุทิน 

ต้นฉบับตัวเขียน เป็นต้น มีแบบกำรลง ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

๑.๑๗) การสัมภาษณ์ 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

 

 

 
 
 

ตัวอย่าง 
สำยสนิทวงศ์, พระองค์เจ้ำ.  ลำยพระหัตถ์ถวำยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว , 

๑๑ พฤษภำคม ร.ศ. ๑๒๕.  หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ.  ร. ๕ กษ. ๙ ๔ก/๒๒. 
Kent, A..  Letter to Suzy Queiroz, 25 July 1985. 
Lady Willoby.  Diary, 1828-1830. 
“เรื่องงบประมำณกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน ร.ศ. ๑๑๑-๑๑๒”.  หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ. น.๑.๓. 
London. British Library.  Arundel MSS. 285. 
 

ตัวอย่าง 
ขจร สุขพำนิช.  เมื่อเซอร์ยอนเบาริงเข้ามาเจริญทางพระราชไมตร  ี.  พระนคร: โรงพิมพ์ 

มหำมกุฎรำชวิทยำลัย, ๒๔๙๗.  (มหำมกุฏรำชวิทยำลัย พิมพ์ถวำย ม.จ. ชัชวลิต 
เกษมสันต์ ในมงคลสมัยมีพระชนม์ ๕ รอบ ๑๒ มิถุนำยน ๒๔๙๗). 

ครูไทย.  เมื่อคอมมิวนิสต์ครองเมือง.  ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต .  หน้ำ ๙๖-๑๔๘.  กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์ 
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๐. (คณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ถวำยพระเกียรติ 
และสดุดีวีรกรรม). 

 

ตัวอย่าง 
แม้นมำส ชวลิต.  ผู้อ ำนวยกำรกองหอสมุดแห่งชำติ.  สัมภำษณ,์ ๗ ธันวำคม ๒๕๑๙. 
Ross, R..  Associate Director, Cornell University Libraries.  Interview, 5 May 1980. 
Visidh Prachuabmoh.  Director, Institute of Population Studies, Chulalongkorn 

University.  Interview, 25 February 1977. 
 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์.//ต ำแหน่ง(ถ้ำมี).//สัมภำษณ์(Interview),/วัน/เดือน/ปี. 
 



๓๘ 
 

 

 

ถ้ำเป็นกำรอ้ำงอิงกำรสัมภำษณ์ที่พิมพ์เผยแพร่ ให้ระบุชื่อผู้ให้สัมภำษณ์
ก่อน และไม่ต้องระบุวัน เดือน ปีที่สัมภำษณ์ แต่ให้ระบุวัน เดือน ปีของเอกสำรตีพิมพ์ที่ระบุ 
กำรสัมภำษณ์นั้น 

 

 

 
๑.๑๘) สื่อไม่ตีพิมพ์ 

กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อไม่ตีพิมพ์ เช่น โสตทัศนวัสดุประเภทสไลด์  
เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป ภำพยนตร์ รำยกำรวิทยุ รำยกำรโทรทัศน์ เทปบันทึกภำพ แฟ้มข้อมูล
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ดังนี้ 

 ๑.๑๘.๑) โสตทัศนวัสดุ 
กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อประเภทโสตทัศนวัสดุต่ำง ๆ ให้

ระบุชื่อผู้จัดท ำ และระบุหน้ำที่ที่รับผิดชอบไว้ในเครื่องหมำย ( ) นอกจำกนี้ให้ระบุลักษณะของ
โสตทัศนวัสดุ เช่น สไลด์ ฟิล์ม เทปบันทึกภำพ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป ไว้ในเครื่องหมำย [ ] 
ท้ำยชื่อเรื่อง ตำมด้วยชื่อสถำนที่ผลิต หน่วยงำนที่เผยแพร่ (ถ้ำมี) และปีที่เผยแพร่ 

 
 
 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
ส ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ผู้ผลิต). พลังนิวเคลียร์ พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ [วิดิทัศน์]. 

กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพื่อสันติ, ๒๕๔๔. 
พจน์ สำรสิน. ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย [บทวิทยุออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง

แห่งประเทศไทย].  ๑๓ เมษำยน ๒๕๒๐. 
ท่องอินโดจีน ตอน ต านานล าน  าโขง เบิ่งลาว [video CD]. กรุงเทพมหำนคร: ส่องโลก, (ม.ป.ป.). 
Clark, K. B.  (Speaker).  Problems of freedom and behavior modification 

[Cassette Recording No. 7612].  Washington, DC: American Psychological 
Association, 1976. 

Mihalyi, Louis J..  Landscape of Zambia [Slides].  Santa Barbara, Calif.: Visual 
Education, 1975. 

Orchids [Filmstrip].  Encyclopaedia Britannica Films, 1972. 
The origins of man [Film].  Paramount Films, 1965. 
Holland, H. C..  Dynamics: Some new perspectives [Phonotape].  Lecture given 

at University of Southern California, LA, 11 June 1973. 
 

ตัวอย่าง 
Newman, P.. (Interview with William Epstein, editor of JEP: Human Perception 

and Performance). APA  Monitor (January 1982): 7, 39. 
 

ชื่อผู้จัดท ำ/(หน้ำที่รับผิดชอบ)(ถ้ำมี).//ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของโสตทัศนวัสดุ].//สถำนที่ผลิต :/
หน่วยงำนที่เผยแพร่,/ปีที่เผยแพร่. 

 



๓๙ 
 

 

 

๑ .๑๘ .๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Electronic Document) 

สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งข้อมูลที่ส ำคัญอีกชนิดหนึ่ ง 
สำมำรถสืบค้นได้ ๒ ระบบ คือระบบออนไลน์ (Online) และระบบซีดีรอม (CD-ROM) 

ระบบออนไลน์ เป็นระบบกำรสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทำงไกลผ่ำนเครือข่ำย ซึ่งอำจจะสืบค้นโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรถ่ำยโอนข้อมูล (FTP), ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail), กำรใช้เครื่องระยะไกล (Telnet) เป็นต้น 

ระบบซีดีรอม เป็นระบบกำรสืบค้นข้อมูลจำกแผ่นดิสก์เก็ต 
หรือแผ่นซีดีรอมที่บรรจุข้อมูลส ำเร็จรูปไว้แล้ว สำมำรถสืบค้นได้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งอยู่ 
ณ สถำนที่บริกำรนั้น ๆ โดยไม่ต้องต่อเชื่อมกับโทรศัพท์ มีรูปแบบกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม ดังนี้ 

 
 
 

 

 

(เครื่องหมำย / แต่ละขีดหมำยถึงให้เว้นระยะพิมพ์ ๑ ตัวอักษร) 
(๑)  ผู้รับผิดชอบหลัก 

(๑.๑) ให้ระบุผู้รับผิดชอบหลักในกำรสร้ำงแฟ้มข้อมูล
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในต ำแหน่งผู้แต่ง 

(๑.๒) วิธีกำรเขียนชื่อใช้หลักเดียวกับกำรเขียนชื่อผู้แต่ง 
(๒)  ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบุชื่อ

แฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะเดียวกับชื่อเรื่องหนังสือ 
(๓)  ประเภทของสื่อ 

(๓.๑ ) ให ้ระบ ุประ เภทของสื ่ออยู ่ใน เครื ่อ งหมำย
วงเล็บเหลี่ยม [ ] ต่อท้ำยชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่มีเครื่องหมำยคั่น 
ตั วอย่ ำงเช่น  [Online], [Computer software], [Computer file], [Computer program], 
[CD-ROM] เป็นต้น 

(๓.๒) ถ้ำแฟ้มข้อมูลไม่มีชื่อเรื่องให้เขียนค ำอธิบำยเนื้อหำ
ของแฟ้มข้อมูลไว้ในเครื่องหมำยนขลิขิต ( ) รวมถึงปีที่รวบรวมข้อมูล 

(๓.๓) จบข้อควำมด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) 
(๔)  สถำนที่ผลิต และชื่อผู้ผลิตหรือเผยแพร่ 

(๔.๑) ระบุสถำนที่และชื่อผู้ผลิต  (บุคคลหรือองค์กำร) 
ท่ีบันทึกข้อมูลหรือจัดท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(๔.๒) ในกรณีของแฟ้มข้อมูลอำจระบุชื่อบุคคลหรือ
องค์กำรผู้จัดท ำและเผยแพร่ ซึ่งสำมำรถติดต่อขอส ำเนำข้อมูลได้ โดยระบุหน้ำที่ของบุคคลหรือ
องค์กำร เช่น “(ผู้ผลิต)” , “(Producer)” หรือ “(ผู้เผยแพร่)” , “(Distributor)” แล้วแต่กรณี 

ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก.//ชื่อแฟ้มข้อมูลหรือชื่อโปรแกรม/[ประเภทของสื่อ].//สถำนที่ผลิต:/ชื่อ
ผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่,/ปีที่จัดท ำ.//แหล่งที่มำ:/ชื่อของแหล่งที่มำ/ชื่อแหล่งย่อย/[วัน/
เดือน/ปีที่เข้ำถึงข้อมูล] 

 



๔๐ 
 

 

 

(๔.๓) ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อำจเพ่ิมเติม
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสืบค้นโปรแกรมนั้น เช่น หมำยเลขรำยงำน หรือหมำยเลข
ของโปรแกรมต่อจำกชื่อผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่ 

(๕) ปีที่จัดท ำ หมำยถึง ปีที่เผยแพร่แฟ้มข้อมูลหรือปีที่สร้ำง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(๖) แหล่งที่มำ (Available from) เปรียบได้กับสถำนที่พิมพ์และ
ชื่อส ำนักพิมพ์ ให้ระบุแหล่งที่มำหรือที่สืบค้นข้อมูลได้ในกรณีที่ใช้อินเทอร์เน็ตให้ระบุว่ำ
ใช้โปรโตคอล (Protocol) ชนิดใด เช่น FTP, GOPHER, TELNET, WWW., UseNet, WAIS, 
E-Mail ฯลฯ ถ้ำเข้ำถึงจำกเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อเว็บไซต์ต่อท้ำยค ำว่ำ “แหล่งที่มำ:” (ภำษำอังกฤษ
ใช้ว่ำ “Available from:”)  

(๗) วัน เดือน ปี ที่เข้ำถึงข้อมูล (Access date) ให้ระบุวัน 
เดือน ป ีที่เข้ำถึงข้อมูลไว้ในเครื่องหมำยวงเล็บเหลี่ยม [ ] ไม่ต้องใส่เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) ปิดท้ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
สมำคมท่องเที่ยวเชียงรำย.  การค้าชายแดน [Online].  ๒๕๔๔.  แหล่งที่มำ http://www. 

chiangraiinfo.Com/criinfo/agriculture.html [๑๙ กรกฎำคม ๒๕๔๗] 
Miller, W., Miller, A., and Kline, G..  The CPS 1974 American national election 

study [Machinereadable data file].  Ann Arbor : University of Michigan, 
Center for Political Studies (Producer) Ann Arbor: Inter-University 
Consortium for Political and Social  Research (Distributor), 1975. 

Fernandes, F. D..  Theoretical prediction of interference loading on aircraft 
stores: Part 1. Subsonic speeds [Computer program].  Pomona, CA: 
General Dynamics, Electro Dynamics Division.  (National Aeronautics 
and Space Administration Report No. NASA CR-112065-1; Acquisition 
No.  LAR-11249), 1972. 

Kulikowski Stan. “Readability Formula.” In NL-KR (Digest vol.5, no.10) 
[electronic bulletin board].  Rochester, NY, 1988 [cited  31 January 1989]. 
Available from E-mail: nl-kr@cs.rochester.edu  

Jefferson, T.. The declaration of independence [Online]. 1 9 8 9 . Available 
from: FTP: quake think.com; directory: pub/etext/1991/ 

Bowers, K.L., et el..  FYI on where to start – bibliography of internet working 
information [Online]. 1990. Available from E-mail: nisinfo@nis.nsf.net 

Prizker, T.J.. An early fragment from central Nepal [Online]. (n.d.). Available from: 
http://www.ingress.com/-astanart/pritzker/pritzker.html [8 June 1995] 

Inada, K..  A Buddhist response to the nature of human rights.  Journal of 
Buddhist Ethics [Online].  1995.  Available from: 
http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html [21 June 1995] 

 



๔๑ 
 

 

 

๑.๑๘.๓)  บทคัดย่อในสำยตรง  (Online  abstract) 

 

 

 

 
๑.๑๘.๔)  บทควำมวำรสำรในสำยตรง (Online journal article) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑๘.๕) บทคัดย่อในซีดีรอม (Abstract on CD-ROM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดสังเกตว่ำ เมื่อจบข้อควำมของบรรทัดสุดท้ำยแต่ละ
ตัวอย่ำงในบทคัดย่อในสำยตรง บทควำมวำรสำรในสำยตรง และบทคัดย่อในซีดีรอมไม่ต้องใส่
เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) เพรำะหำกผู้อื่นจะสืบค้นข้อมูลดังกล่ำวตำมรำยกำรอ้ำงอิงจะไม่
สำมำรถค้นข้อมูลได้ถ้ำมีเครื่องหมำยปิดท้ำย)  

๒)  การพิมพ์บรรณานุกรม 
 ให้พิมพ์ค ำว่ำ “บรรณำนุกรม” อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ห่ำงจำกขอบกระดำษ
ด้ำนบน ๒ นิ้ว ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนำ ขนำด ๒๐ รำยกำรบรรทัดแรกของบรรณำนุกรม

ตัวอย่าง 
Meyer, A. S., & Bock, K..  The tip-of-the–tongue phenomenon: Blocking or 

partial activation? [Online].  Memory & Cognition 20, 715-726.  
Abstract from: DIALOG File: Psyc. INFO Item: 80-16351, 1992 

 

ตัวอย่าง 
Central Vein Occlusion Study Group.  Central vein occlusion study of 

photocoagulation: Manual of operations [675  paragraphs].  Online 
Journal of Current Clinical Trials [Online serial].  Available from: 
Doc. No. 92 [2 October 1993] 

Funder, D. C..  Judgmental process and content: Commentary on Koehler on 
base-rate [9  paragraphs].  Psycoloquy [Online serial], 5 (17 ).  Available 
from FTP: Hostname: Princeton. Edu Directory: pub/harnad/psycoloquy/ 
1994 . Volume. 5  File: psycoloquy, 94 .5 .17 . base-rate. 12 . Funder 
[March 1994] 

 

ตัวอย่าง 
Bower, D.L.. Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics 

of referring and nonreferring supervisors [CD-ROM].  Abstract from: 
ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: 9315947 

Meyer, A. S., & Bock, K..  The tip-of-the-tongue phenomenon: Blocking orpartial 
activation? [CD-ROM].  Memory & Cognition 20, 715-726. Abstract 
from: Silver Platter File: PsycLIT  Item: 80-16351 

 



๔๒ 
 

 

 

แต่ละรำยกำร ให้พิมพ์ชิดกั้นหน้ำกระดำษ กรณีรำยกำรบรรณำนุกรมใดมีรำยละเอียดมำกกว่ำ ๑ 
บรรทัด บรรทัดต่อไปย่อหน้ำจำกกั้นหน้ำกระดำษที่ ๐.๗๕ นิ้ว และใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ตัวปกติ ขนำด ๑๗ 

๓) การเรียงล าดับรายการบรรณานุกรม 
 ให้เรียงรำยกำรเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ โดยแยกภำษำไทยให้จบไปก่อน 

ต่อด้วยภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่น โดยเรียงตำมล ำดับอักษรตัวแรกที่ปรำกฏ 
ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนฉบับปัจจุบัน หรือ Dictionary ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
ไม่ว่ำรำยกำรนั้นจะขึ้นต้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อบทควำม หรือชื่อหนังสือ ทั้งนี้ ไม่ต้องแยกประเภท
ของเอกสำรที่น ำมำใช้อ้ำงอิง กำรเรียงชื่อผู้แต่งตำมล ำดับอักษรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

๓.๑) ให้เรียงทีละตัวอักษรของค านั น 
ตัวอย่าง 

Brown, J. R. 
Browning, A. R. 

๓.๒) ค าน าหน้าชื่อ เช่น M’ Mc หรือ Mac ให้เรียงตำมรูปที่ปรำกฏ และไม่สนใจ
เครื่องหมำย apostrophe ( ’ ) 

ตัวอย่าง 
MacArthur 
McAllister 
M’Carthy 

๓.๓) ชื่อสกุลผู้แต่งที่มี article หรือ preposition เช่น de, la, du, von ฯลฯ 
ให้เรียงตำมกฎของภำษำนั้น ถ้ำรู้แน่ว่ำค ำน ำหน้ำค ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ  เช่น De Vries  
ให้ถือว่ำค ำน ำหน้ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล และเรียงตำมล ำดับอักษร 

ตัวอย่าง 
DeBase 
De Vries 

ถ้ำค ำน ำหน้ำชื่อนั้นไม่นิยมใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุล  (เช่น นิยมใช้ 
Helmholtz มำกกว่ำ Von Helmholtz) ให้ถือค ำน ำหน้ำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อกลำง เช่น 
Helmholtz, H.L.F. Von. 

๓.๔) ถ้ารายการบรรณานุกรมหลายรายการมีชื่อผู้แต่งคนแรกเหมือนกัน  
ให้ใช้หลัก ดังนี้ 

๓.๔.๑) รำยกำรบรรณำนุกรมที่มีผู้แต่งคนเดียวมำก่อนรำยกำรที่มีผู้แต่ง 
หลำยคน 

ตัวอย่าง 
Kaufman, J. R. 
Kaufman, J. R. and Cochran, D. F. 



๔๓ 
 

 

 

๓.๔.๒) รำยกำรบรรณำนุกรมที่มีผู้แต่งคนแรกซ้ ำกัน ให้เรียงตำมชื่อผู้แต่ง
คนต่อมำ 

ตัวอย่าง 
Kaufman, J. R.; Jones, K.; and Cochran, D. F. 
Kaufman, J. R., and Wong, D. F. 

๓.๔.๓) รำยกำรบรรณำนุกรมที่มีชื่อผู้แต่งเหมือนกันหมดให้เรียงตำมล ำดับ
ตัวอักษรตัวแรกของชือ่เรื่อง และในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมครั้งต่อมำไม่ต้องลงชื่อผู้แต่ง ให้ใช้
เส้นตรงควำมยำวเท่ำกับ ๘ ตัวอักษร ตำมหลังด้วยเครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) และชื่อเรื่อง 

ตัวอย่าง 
Kaufman, J. R.  Control …….. 
________. Roles of …….. 

๓.๕) ถ้าชื่อสกุลของผู้แต่งเหมือนกัน ให้เรียงตำมอักษรย่อชื่อต้นและชื่อกลำง 
ตัวอย่าง 

Eliot, A. L. 
Eliot, G. E. 

๓.๖) เอกสารที่มีผู้แต่งเป็นสถาบัน สมาคม หน่วยงาน ให้เรียงตำมอักษรตัวแรก
ของชื่อสถำบันที่สะกดเต็ม กำรระบุชื่อสถำบันให้ระบุชื่อหน่วยงำนใหญ่ก่อนหน่วยงำนย่อย 

๔) การใช้ค าย่อ 
ค ำย่อที่เป็นที่ยอมรับในกำรเขียนเชิงอรรถอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม มีตัวอย่ำง

ดังต่อไปนี้ 
 

ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย หมายเหต ุ

comp. compiler ผู้รวบรวม พหูพจน์ใช้ 
comps. 

ed. editor, บรรณำธิกำร, พหูพจน์ใช้ eds. 

 edited by ผู้จัดพิมพ์, จัดพิมพ์โดย  

enl.  ed. enlarged  edition ฉบับพิมพ์ใหม่ มกีำรเพิ่มเตมิ  

rev.  ed. revised  edition ฉบับพิมพ์ใหม่ มกีำรแกไ้ข  

2 nded. second  edition พิมพ์ครั้งที่  ๒  

3 rded. third  edition พิมพ์ครั้งที่  ๓  

et  al. et  alii และคณะ  



๔๔ 
 

 

 

ค าย่อ ค าเต็ม ความหมาย หมายเหต ุ

ibid. ibidem เรื่องเดียวกัน (in the same 
place) 

 

n.d. no  date ไม่ปรำกฏปีท่ีพิมพ ์ ภำษำไทยใช้   
ม.ป.ป. 

n.p. no  place ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ ์ ภำษำไทยใช้   
ม.ป.ท. 

no. number ฉบับที ่  

p. page หน้ำ (หลำยหนำ้) พหูพจน์ใช้  pp. 

r.p.m. revolution per 
minute 

รอบต่อนำท ี หมำยถงึควำมเร็ว
ของแผ่นเสียงที่
หมุนไป 

tran. by translator ผู้แปล พหูพจน์ใช้  
trans. by 

 translated  by แปลโดย  

vol. volume เล่มที่ (เช่น  vol.  4)  

vols. volumes จ ำนวนเล่ม (เช่น  4  vols.)  
 

๕) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมมีกำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอนต่ำง  ๆ  

ช่วยแบ่งข้อควำม ดังนี้ 
๕.๑) เครื่องหมายมหัพภาค หรือ period ( . ) ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๕.๑.๑) เมื่อเขียนย่อชื่อแรกหรือชื่อกลำงของผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ  
ตัวอย่าง 

Hodgkiss, A. G. 
๕.๑.๒) ไว้ท้ำยค ำที่ย่อ เช่น ed. 
๕.๑.๓) เมื่อจบแต่ละข้อควำม เช่น ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ ฯลฯ ในรำยกำร

อ้ำงอิงนั้น 
๕.๒) เครื่องหมายจุลภาค หรือ comma ( , ) ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๕.๒.๑) ใช้คั่นระหว่ำงชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ  หรือ 
คั่นระหว่ำงชื่อและบรรดำศักดิ์ของผู้แต่งชำวไทย 



๔๕ 
 

 

 

ตัวอย่าง 
Renolds, F. F. 
ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้ำพระยำ 

๕.๒.๒) ใช้คั่นระหว่ำงชื่อผู้แต่ง เมื่อมีผู้แต่งมำกกว่ำ ๑ คน 
ตัวอย่าง 

Hanson, H., Borlaug, N. E., and Anderson, R. G. 
สุธรรม พงศ์ส ำรำญ, วิรัช ณ สงขลำ และ พึงใจ พ่ึงพำนิช 

๕.๒.๓) ใช้คั่นระหว่ำงส ำนักพิมพ์และปีพิมพ์  
ตัวอย่าง 

ส ำนักพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๓๙ 
Wiley, 1965 

๕.๓) เครื่องหมายอัฒภาค หรือ semi-colon ( ; ) ใช้เมื่อในข้อควำมส่วนนั้น 
ได้ใช้เครื่องหมำยจุลภำค ( , ) แล้ว เช่น เมื่อเขียนชื่อผู้แต่งชำวต่ำงประเทศ เป็นภำษำไทยหลำย ๆ คน 

ตัวอย่าง 
แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และไรซ์, โรเบิร์ต อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.  แปลโดย 

อัปสร ทรัยอัน และคณะ.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แพร่พิทยำ, ๒๕๑๘. 
๕.๔) เครื่องหมายทวิภาค หรือ colons ( : ) 

๕.๔.๑) ใช้คั่นระหว่ำงสถำนที่พิมพ์ ได้แก่ ชื่อเมืองหรือ ชื่อรัฐ และชื่อ
ส ำนักพิมพ ์

ตัวอย่าง 
New York: Wiley 
St. Louis, MO: Mosby 

๕.๔.๒) ใช้คั่นระหว่ำงปีที่ หรือเล่มที่ของวำรสำรหนังสือพิมพ์ สำรำนุกรม  
และเลขหน้ำ 

ตัวอย่าง 
๑๖ (เมษำยน  ๒๕๑๙): ๒๓๑-๒๕๔. 
๓๗ (๑๙๗๙): ๑๒๓๙-๑๒๔๘. 

การเว้นระยะในการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้ 
หลังเครื่องหมำย  .  (มหัพภำค หรือ Period) เว้น  ๒  ระยะ 
หลังเครื่องหมำย  ,  (จุลภำค หรือ comma) เว้น  ๑  ระยะ 
หลังเครื่องหมำย  ;  (อัฒภำค หรือ semi-colon) เว้น  ๑  ระยะ 
หลังเครื่องหมำย  :  (ทวิภำค หรือ colons) เว้น  ๑  ระยะ 
ตัวอย่าง 

แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และไรซ์, โรเบิร์ต อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.  แปลโดย 
อัปสร ทรัยอัน และคณะ.  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนักพิมพ์แพร่วิทยำ, ๒๕๑๘. 
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๖. ขั นตอนและระยะเวลามาตรฐานของการจดัท าบทความวิชาการ 

 ส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ก ำหนดระยะเวลำมำตรฐำนของกำรจัดท ำ
บทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ไว้ว่ำ กำรจัดท ำบทควำมวิชำกำร
ทุกเรื่องต้องแล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน โดยก ำหนดระยะเวลำมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
บทควำมวิชำกำรแต่ละขั้นตอนไว้ ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา
มาตรฐาน หมายเหต ุ

๑ เขียนโครงร่ำงบทควำมวิชำกำร และ
น ำเสนอให้ผู้บงัคับบัญชำพิจำรณำ 
เห็นชอบ 
 

๗ วนั วิธีกำรได้มำซึง่หวัข้อบทควำม
วิชำกำร มี ๓ วธิ ี
๑) ก ำหนดร่วมกันโดยบคุลำกร

ของส ำนักวิชำกำร 
๒) ประเดน็ที่ได้มำจำกกำร

ประชมุคณะกรรมำธิกำร 
๓) ส ำรวจควำมต้องกำร      

ของสมำชิกวุฒิสภำ 
๒ เขียนบทควำมตำมโครงร่ำงที่เสนอ

และผู้บงัคับบัญชำพิจำรณำเห็นชอบ 
๓๐ วัน ผู้บังคับบัญชำช่วยพิจำรณำ

เบื้องต้นก่อนน ำเสนอ
ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแล       
ส ำนักวิชำกำร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจำรณำ 

๓ ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลส ำนัก
วิชำกำร หรือผูท้รงคณุวฒุิพิจำรณำ
ประเมินบทควำมตำมหลักเกณฑ์
ส ำหรบัพิจำรณำมำตรฐำนกำรจัดท ำ
บทควำมวชิำกำร 

๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลส ำนัก
วิชำกำร หรือผู้ทรงคณุวฒุิ
ภำยใน/ภำยนอกที่มี
ประสบกำรณใ์นเรื่องที่เกี่ยวกับ
บทควำมนัน้ ๆ หรือกระบวนกำร
นิติบญัญตั ิ

๔ ปรับปรุง/แก้ไขตำมที่ผู้บงัคบับัญชำ 
ที่ก ำกับดูแลส ำนกัวิชำกำร หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิพิจำรณำใหค้วำมเหน็
หรือข้อเสนอแนะ 

๕ วนั 
 

 

๕ เผยแพร่ในรปูแบบเอกสำร
อิเล็กทรอนิกส ์พร้อมทั้งน ำส่ง
ต้นฉบับเพื่อด ำเนนิกำรจดัพิมพ์         
ในรูปแบบสื่อสิง่พิมพ์ 

๓ วนั  

 รวม ๖๐ วัน  
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๗. หลักเกณฑ์มาตรฐานส าหรับใช้ในการพิจารณาบทความวิชาการ 

 ส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลส ำนกัวชิำกำร หรือผู้ทรงคุณวุฒใิช้ในกำรพิจำรณำบทควำมวิชำกำรของ
ส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ดังนี้  

๗.๑ เกณฑ์พิจารณาด้านเนื อหา และความถูกต้องทางวิชาการ 
(๑) ชื่อเรื่องมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับเนื้อหำสำระของบทควำม 
(๒) บทสรุปผู้บริหำรสั้น กระชับ ชัดเจน และสรุปประเด็นส ำคัญของบทควำม  
(๓) เนื้อหำของบทควำมตรงกับชื่อเรื่อง และหัวข้อที่ก ำหนด 
(๔) ข้อมูลที่ใช้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม ทันสมัย และเป็นกลำง มีที่มำจำกแหล่ง

อ้ำงอิงที่เชื่อถือได ้โดยอำจมำจำกข้อเท็จจรงิ แนวคิด หรือทฤษฎี หรือเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิจำกกำรสังเกต ทดลอง สอบถำม หรือเป็นข้อมูลทุติยภูมิจำกแหล่งต่ำง ๆ  

(๕) มีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้  
(๖) เนื้อหำที่น ำเสนอตรงประเด็น เป็นล ำดับ/ขั้นตอน มีควำมสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 
(๗) แผนภูมิ ตำรำง หรือภำพประกอบที่ใช้มีควำมเหมำะสม และมีกำรอ้ำงอิง

แหล่งที่มำของข้อมูล หรือภำพ 

๗.๒ เกณฑก์ารพิจารณาดา้นภาษา และรูปแบบการเขยีน 
(๑) รูปแบบกำรเขียน กำรแบ่งหัวข้อ กำรจัดล ำดับหัวข้อและเนื้อหำมีเหมำะสม  
(๒) ภำษำที่ใช้มีควำมเหมำะสม ไม่ใช้ค ำก ำกวม ค ำฟุ่มเฟือย เขียนและสะกดค ำถูกต้อง

ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน และหลักเกณฑ์ของรำชบัณฑิตยสภำ  
(๓) ใช้ศัพท์วิชำกำรได้อย่ำงถูกต้อง  
(๔) ประโยคมีใจควำมสมบูรณ์ ใช้ค ำถูกต้องตรงควำมหมำยและหลักไวยำกรณ์ 

กระชับ และเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง เหมำะสม  
(๕) ข้อควำมในแต่ละย่อหน้ำมีเอกภำพ สัมพันธภำพ สำรัตถภำพ และมีควำมสมบูรณ์ 

๗.๓ เกณฑ์การพิจารณาด้านการอ้างอิงที่มาของข้อมูล 
(๑) กำรลงรำยกำรอ้ำงอิงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรของส ำนัก
วิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก ำหนดไว้ใน
คู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำร
ของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

ทั้งนี ้ ส ำนักวิชำกำรได้ก ำหนดแบบประเมินบทควำมตำมมำตรฐำนของกำรจัดท ำ
บทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  ส ำหรับผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับ
ดูแลส ำนักวิชำกำร หรือผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในกำรพิจำรณำประเมินบทควำมวิชำกำรไว้ ดังต่อไปนี้ 
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๘. แบบประเมินบทความวิชาการตามมาตรฐานของการจัดท าบทความวิชาการของส านัก
วิชาการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ชื่อเรื่อง ......................................................................................................................... 

ประเด็นการประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 

ล าดับที ่ ประเด็นการประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน แก้ไข 
เกณฑ์พิจารณาดา้นเนื อหา และความถกูต้องทางวชิาการ    

๑. ชื่อเรื่อง    
๒. บทสรุปผูบ้ริหำร    
๓. ควำมน ำ    
๔. เนื้อเรื่อง    
๕. บทสรุป    
๖. ข้อมูลมีควำมถูกต้อง เหมำะสม ทันสมัย และเป็นกลำง    
๗. แหล่งที่มำของข้อมูลมคีวำมน่ำเชื่อถือ     

เกณฑ์การพิจารณาด้านภาษา และรูปแบบการเขียน    
๑. กำรจดัล ำดบัหวัข้อและเนื้อหำ    
๒. กำรใชภ้ำษำและกำรเรียบเรยีง    
๓. ควำมถูกต้องในกำรจดัพิมพต์ัวสะกด และวรรคตอน     

เกณฑ์การพิจารณาด้านการอ้างอิงที่มาของข้อมูล    
๑. กำรอ้ำงอิงถูกต้องตำมทีก่ ำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบตัิ

ตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำม
วิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ (ฉบบัปรบัปรงุ ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

๒. บรรณำนุกรมถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำม
วิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ (ฉบบัปรบัปรงุ ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   

สรุปการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
    สมควรตีพิมพ์เผยแพร่ได ้
    ด ำเนินกำรปรับปรุงให้สมบูรณ์กอ่นตีพิมพ์เผยแพร่ 
    ไม่สมควรตีพิมพ์เผยแพรไ่ด ้
 
 
ข้อเสนอแนะตา่งๆ หรือเหตุผลประกอบการประเมิน 

             
                                                     
                                                     

ลงชื่อผู้ประเมนิ ….................................................... 
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