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ประเภทผู้ส่งบทความวิชาการเข้าประกวด 
 ประเภทที่ 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา 

ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
ประเภทท่ี 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) 
ประเภทท่ี 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

 

เงินรางวัล รวม 124,000 บาท  
  ประเภทท่ี 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา เงินรางวัลรวม 37,000 บาท 
 
    
 
 
 
  

 ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เงินรางวัลรวม 37,000 บาท 

 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 

 

 ประเภทท่ี 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) เงินรางวัลรวม 25,000 บาท 
 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท 

   

 ประเภทที่ 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เงินรางวัลรวม 25,000 บาท 
 

อันดับ รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท 
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รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 7,000 บาท 
รางวัลชมเชย ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท 
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หลักเกณฑ์การส่งบทความวิชาการเข้าประกวด  
 1. บทความวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหัวข้อ 
(Theme) ดังนี้ 
  (1) การลดจ านวนคดีทุจริต 
  (2) การป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  (3) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 
  (4) การปลุกและปลูกจิตส านึกต้านทุจริต 
  (5) การยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI) 
  (6) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

2. บทความวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นบทความที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน  

3. บทความวิชาการเป็นผลงานที่ด าเนินการอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2562 – 2565 
 4. บทความวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหา 10 - 25 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาพประกอบและตาราง) 
พิมพ์ด้วยขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษร TH SarabunPSK  

5. ส่วนประกอบของบทความวิชาการมีดังนี้ 
  (1) ชื่อเรื่อง หรือ ชื่อหัวข้อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  (2) ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุต าแหน่ง/หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ และ
หมายเลขโทรศัพทต์ามแบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ) 
   (3) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประมาณ 10 – 15 บรรทัด (ภาษาไทย) หรือประมาณ 
100 – 150 ค า (ภาษาอังกฤษ) 
   (4) เนื้อหา (ค าบรรยาย) ประมาณ 10 - 25 หน้า 
   (5) รูปและตารางประกอบพร้อมค าบรรยาย (หากมี)  
  (6) เชิงอรรถเรียงล าดับหมายเลขในเนื้อหา  
  (7) บรรณานุกรม ใช้รูปแบบ APA 7th edition (American Psychological Association) 
โดยการอ้างอิงเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นหมวดต่อท้ายหนังสือต่าง ๆ  

6. ผู้ส่ งบทความวิชาการต้องน าส่งบทความในรูปแบบ  Microsoft Word และ PDF ผ่านทางอีเมล์  
(journal.nacc@gmail.com) ก าหนดชื่อ “ส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวด 2565 (ชื่อผู้ส่งบทความ)”  
 

ก าหนดเปิดรับบทความวิชาการเข้าร่วมประกวด 
 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 - วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 
 

ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการ 
 ประกาศผลการประกวดบทความวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์วารสาร 
วิชาการ ป.ป.ช. (www.nacc.go.th/naccjournal) และ Facebook ส านักวิจัยและบริการวิชาการด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฉันท์ชนก เจนณรงค์ และคุณเสาวณีย์ ทิพอุต โทร. 02-5284800 ต่อ 5819 
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ค ำน ำ 
 

เอกสาร “กำรอ้ำงอิงสำรสนเทศตำม ‘Publication Manual of the American 
Psychological Association’ (7th Edition)” ฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน ตามคู่มือ Publication Manual of the American Psychological 
Association ( Seventh Edition)  ขอ ง  American Psychological Association ( 2020)  โ ดยการแปล 
ค าส าคัญต่าง ๆ ตัวอย่าง ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ์ แปลจากค าว่า unpublished และเขียนตัวอย่างการอ้างอิงโดยใช้
เอกสารสารสนเทศต่าง ๆ  ตามรูปแบบที่ปรากฏในคู่มือดังกล่าว เพื่อให้ผู้เขียนบทความเสนอพิจารณาตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Online Journal Education (OJED) ใช้เป็น
รูปแบบในการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ( in-text citation) และการเขียนรายการอ้างอิงของบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ   
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กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In-Text Citation) 

 
 

1. กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำใช้ระบบนำม-ปี โดยมรีูปแบบการเขียนดังนี้ 
 1.1 ผู้แต่ง 1 คน 
 
 
 

เครื่องหมาย / หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ 

 ตัวอย่าง 
  สุวพร ช่ืนบาน (2557) ได้วิจัยเรื่อง...  

...และก าหนดระยะจบการศึกษา สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา (วีระศักดิ์ จันทร์ส่องแสง, 2546) 
  Early onset results in a more persistent and severe course (Kessler, 2003) 

 

1.2 ผู้แต่ง 2 คน 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
  สุพร ชัยเดชสรุิยะ และ พัชรี วรจรสัรงัสี (2554) กล่าวถึง... 

...และมหาวิทยาลัยตามแนวคิดของ Bernard and Krupat (1994) ประกอบ... 
…การยอมรับกฎระเบียบ (ดู Patton & Wang, 2012, ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ)  
 

 1.3 ผู้แต่ง 3 คนขึ้นไป* 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
อวยพร เรืองตระกูล และคณะ (2551) กล่าวถึง... 
...ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต (เช่น ได้รับการสนับสนุนทางสังคม; Eker et al., 2000)  

 
 

ไทย  ช่ือ/สกุล/(ป)ี หรือ (ช่ือ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/(ป)ี หรือ (สกลุ,/ป)ี 

ไทย  ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล/(ป)ี หรือ (ช่ือ/สกุล/และ/ช่ือ/สกุล,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/and/สกุล/(ปี) หรือ (สกุล/&/สกลุ,/ป)ี 

 

ไทย  ช่ือ/สกุล/และคณะ/(ปี) หรือ (ช่ือ/สกลุ/และคณะ,/ปี) 

อังกฤษ  สกุล/et/al./(ป)ี หรือ (สกลุ/et/al., ป)ี 

 

* กรณีที่มีผู้เขียนต้ังแต่ 3 คน ขึ้นไป ให้ใสเ่ฉพาะสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วย et al. ตั้งแตค่ร้ังแรก 
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2. กำรอ้ำงอิงมำกกว่ำสองแหล่งข้อมูลให้เขยีนเรียงตำมล ำดับอักษร ดังนี ้
 

  ...สอดคล้องกับผลการศึกษาของมานะ นาค า (2549) และ สีลาภรณ์ บัวสาย (2548)… 
  …หรือถึงแก่ชีวิต (เพิ่มพูน แพนศรี, 2551; ศรีวรรณ มีคุณ, 2548) 
  …การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; Marvelde et al., 2006) 
 

3. กำรอ้ำงอิงจำกข้อมลูจำกแหล่งข้อมลูระดับทุตยิภูมิ  
     3.1 กำรอ้ำงอิงหน้ำข้อควำม 
 
 
 
 
  

ตัวอย่าง 
  Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests there is an 
emerging adult stage in the lifespan of humans, covering young people 
between the ages of 18 and 25 years. 

 

     3.2 กำรอ้ำงอิงท้ำยข้อควำม 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 ...สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่แน่ใจ และเกิดปัญหาในการสร้างอัตลักษณ์ เพราะขาด 
ผู้แนะน าแนวทางที่ถูกต้อง และมีความสับสนในการรับรู้อัตลักษณ์ตนเอง (สมร ทองดี อ้างถึงใน 
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม, 2554)... 

  ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein et al., 2013) … 
 
 
 
 
 
 

งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอ้างอยู่ในงานของผูเ้ขียน (2) 

ไทย  ช่ือ1/สกลุ1/(ปี,/อ้างถึงใน/ช่ือ2/สกลุ2,/ปี)………… 

อังกฤษ  สกุล1/(ป,ี/as cited in/สกลุ2,/ปี)………… 
 

งานของผูเ้ขียน (1) ถูกอ้างอยู่ในงานของผูเ้ขียน (2) 

ไทย  …(ช่ือ1/สกลุ,1/ปี/อ้างถึงใน/ช่ือ2/สกลุ2,/ปี)… 

อังกฤษ  …(สกลุ,1/ปี/as cited in/สกลุ2,/ปี)… 
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4. กำรอ้ำงอิงจำกบทสัมภำษณ์     
 การเขียนอ้างอิงจากบทสมัภาษณ์ กรณีไม่มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ ให้เขียนอ้างอิงในเนือ้หาเท่านั้น 
โดยไม่ต้องใสเ่ป็นรายการอ้างองิท้ายเล่ม 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
  พรสวรรค์ ใหลสุวรรณ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 กุมภาพันธ์ 2561) 

(นนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 4 กุมภาพันธ์ 2561) 
  M. Dormnings (personal communication, February 11, 2018) 
  (A. Wolf, personal communication, October 27, 2014)  
 
5. กำรอ้ำงอิงข้อมูลกรณีท่ีไม่มชีื่อผู้เขยีน 

1) สำรสนเทศท่ีเปน็ส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (บทในหนังสือ/บทควำมในวำรสำร/สำรำนุกรม) 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง 
 (“เส้นทางความสุข: การสัมผัสธรรมชาติ,” 2559) 
 (“Preschool Prep,” 2010) 
 “เกษตรกรรม” (2563) 

2) สำรสนเทศท่ีไมเ่ป็นส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (หนังสือ/รำยงำน/เว็บไซต์) 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 (ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?, 2562) 

(Interpersonal Skills, 2019) 
 Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2003) 

ไทย ช่ือผู้ถูกสมัภาษณ์/สกลุผูถู้กสมัภาษณ์/(การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดือน/ปี) หรือ  
(ช่ือผู้ถูกสมัภาษณ์/สกุลผูถู้กสมัภาษณ์,/การสื่อสารส่วนบุคคล,/วัน/เดอืน/ปี) 

อังกฤษ อักษรย่อช่ือผูถู้กสมัภาษณ์/สกลุผูถู้กสมัภาษณ์/(personal communication,/เดือน/วัน/ปี) หรือ 
(อักษรย่อช่ือผู้ถูกสมัภาษณ์/สกุลผูถู้กสมัภาษณ์,/personal communication,/เดือน/วัน/ปี) 

 

ไทย  (“ช่ือเรื่อง,”/ปทีี่เผยแพร)่  หรือ  “ช่ือเรื่อง”/(ปีที่เผยแพร่) 
อังกฤษ  (“ช่ือเรื่อง,”/ปทีี่เผยแพร)่  หรือ  “ช่ือเรื่อง”/(ปีที่เผยแพร่) 

* ถ้าชื่อเรื่องมีความยาวเกินมากเกินไป ให้ใส่เฉพาะ ค าแรก ๆ ของชื่อเรื่องเท่าน้ัน 
 

ไทย  (ช่ือเรื่อง,/ปีที่เผยแพร่)  หรือ  ช่ือเรื่อง/(ปทีี่เผยแพร)่ 
อังกฤษ  (ช่ือเรื่อง,/ปีที่เผยแพร่)  หรือ  ช่ือเรื่อง/(ปทีี่เผยแพร)่ 
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 6. กำรอ้ำงอิงรำชกิจจำนุเบกษำ 
 การอ้างองิราชกจิจานุเบกษาในเนื้อหาน้ัน ให้ใช้ช่ือกฎหมายและตามด้วยปี  
 ตัวอย่าง 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา (2549) ... 

 ตามที่ พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505 (2505) ก าหนดไว้นั้น... 
... (พระราชบญัญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561, 2561) 

   
  
 สรปุรปูแบบพื้นฐานการอ้างองิในเนื้อหา แสดงดังตาราง 1 
ตำรำง 1   
รูปแบบพื้นฐานการอ้างอิงในเน้ือหา (Basic In-Text Citation Styles) 

ผู้แต่ง 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำหน้ำข้อควำม กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำท้ำยข้อควำม 

ครั้งแรก ครั้งต่อมำ ครั้งแรก ครั้งต่อมำ 
ผู้แต่ง 1 คน สุวพร ชื่นบาน (2557) 

McLaren (2015) 
สุวพร ชื่นบาน (2557) 
McLaren (2015) 

(สุวพร ชื่นบาน, 2557) 
(McLaren, 2015) 

(สุวพร ชื่นบาน, 2557) 
(McLaren, 2015) 

ผู้แต่ง 2 คน ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
หลาวทอง (2553) 
Bronstein and Bradley 
(2014) 

ศจี จิระโร และ ณัฏฐภรณ์ 
หลาวทอง (2553) 
Bronstein and Bradley 
(2014) 

(ศจี จิระโร และ ณฏัฐภรณ ์
หลาวทอง, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 

(ศจี จิระโร และ ณฏัฐภรณ ์
หลาวทอง, 2553) 
(Bronstein & Bradley, 
2014) 
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ขึ้นไป 

อรทัย วิมลโนธ และคณะ 
(2551) 
Bowe et al. (2017) 

อรทัย วิมลโนธ และคณะ 
(2551) 
Bowe et al. (2017) 

(อรทัย วิมลโนธ และคณะ, 
2551) 
(Bowe et al., 2017) 

(อรทัย วิมลโนธ และคณะ, 
2551) 
(Bowe et al., 2017) 

ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
National Research 
Council (2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
National Research 
Council (2011) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2561) 
(National Research 
Council, 2011) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2561) 
(National Research 
Council, 2011) 

ผู้แต่งเป็น
หน่วยงาน  
(โดยใช้ชื่อ
ย่อ) 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ, 
2556) 
Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood (CEIEC, 
2008) 

ศธ (2556) 
 
CEIEC (2008) 

(กระทรวงศึกษาธิการ [ศธ], 
2556) 
(Centre for Equity & 
Innovation in Early 
Childhood [CEIEC], 
2008) 

(ศธ, 2556) 
 
(CEIEC, 2008) 
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อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทหรือช่ือบทความ./In/ช่ือบรรณาธิการ/ 
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บทควำมในวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีเลข DOI 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์, สุจินดา โพธ์ิไพฑูรย์, และ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (2563). ความสามารถ

ในการใช้ความรู้และนวัตกรรมกับประเด็นที่โดดเด่นขององค์กรใหม่ในธุรกิจภาค
การเกษตร. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปรทิัศน์, 42(2), 54–72. https://doi.org/10.14456/ 
cbsr.2020.3 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and 
the survival times of terminally ill patients.  Health Psychology, 24,  
225–229. https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 
 
 
 

 บทควำมในวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีหมำยเลขบทควำมหรือ eLocator 

 
 
 
 

 
 

ตัวอย่าง  
นววรรณ นิชโรจน์ และ ศศิลักษณ์ ขยันกิจ. (2563). บทบาทครูอนุบาลในการส่งเสริมกรอบ

คิดยึดติดเติบโตในโรงเรียนประไพพิศ (นามสมมติ). วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา , 15(2) , บทความ OJED1502032. https://so01.tci-thaijo.org/ 
index.php/OJED/article/view/243480 

Burin, D. , Kilteni, K. , Rabuffetti, M. , & Pia, L.  (2019) .  Body ownership increases 
the interference between observed and executed movements. PLOS ONE, 
14(1), Article e0209899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209899 
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 บทควำมในวำรสำรแบบรูปเล่ม/อิเล็กทรอนิกส์ ตอนพิเศษหรือฉบับพิเศษ 

 
 
 
 

 

ตัวอยา่ง  
ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร และ ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2561). การส่งเสริมทักษะการอ่านและ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีปัญหาทางการ
อ่านโดยใช้ระบบเสริมศักยภาพทางการอ่านบนฐานของมายด์ทูลตามข้อมูลเชิง
หลักฐาน. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ฉบับพิเศษ], 46(4), 1–17. 
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/152108 

Lilienfeld, S. O. (Ed.). (2018). Heterodox issues in psychology [Special section]. 
Archives of Scientific Psychology, 6(1), 51–104. 

 
 บทควำมในวำรสำรแบบรูปเล่ม/อิเล็กทรอนิกส์ฉบบัเพ่ิมเติม 

 

 
 
 

ตัวอย่าง  
ณิชาพร เจริญวานิชกูร และ ไพโรจน์ น่วมนุ่ม. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ที่เน้นแบบอย่างและกลวิธีตามแนวคิดของเมย์เนสและจูเลียน -ชูลต์ซ  
ที่มีต่อความรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47 
(ฉบับเพิ่มเติม 2), 88–100. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/ 
article/view/232424 

Oandasan, I., & Reeves, S. (2013). Key elements for interprofessional education. 
Part 1: The learner, the educator and the learning context.  Journal of 
Interprofessional Care, 19(Suppl. 1), 21–38. https://doi.org/10.1080/1356 
1820500083550 
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หนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 

 
 
 
 

 ตัวอย่าง  
พงษ์พรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สิงหาคม). เดลินิวส์วาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ์’ เช่ือมยุคสมัย 

เ ข้าถึงด้วย ‘มิติใหม่ ’  อินเทรนด์ .  เดลินิวส์ ,  4.  http://lib.edu.chula.ac.th/ 
fileroom/cu_formclipping/drawer006/general/data0013/00013005.pdf 

Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York 
Times. https://www.nytimes.com 

 
วิทยำนิพนธ์ปริญญำดษุฎีบัณฑิตและวิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต  
(Doctoral dissertation / Master’s thesis) 

  1) วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบณัฑิตและวิทยำนิพนธ์ปรญิญำมหำบณัฑิตท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ 

 
 
 
 
 
  

ตัวอย่าง  
รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นตามทฤษฎีของมาสโลว์   

   [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of nursing 

students [Unpublished doctoral dissertation]. Choong-Ang University. 
 
 
 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป,ี/วัน/เดือน)./ช่ือคอลัมน์./ช่ือหนังสือพมิพ์,/เลขหน้า./URL (ถ้ามี) 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี,/เดือน/วัน)./ช่ือคอลัมน.์/ช่ือหนงัสือพิมพ์,/เลขหน้า./URL (ถ้ามี) 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือวิทยานิพนธ์/[วิทยานิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์ 
///////หรือ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]./ช่ือมหาวิทยาลัย. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่เผยแพร่)./ช่ือวิทยานิพนธ์/[Unpublished doctoral  
///////dissertation หรือ Unpublished master’s thesis]./ช่ือมหาวิทยาลัย. 
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   2) วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบณัฑิตและวิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิตจำกเว็บไซต ์
 (ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลเชิงพำณชิย์) 
 

 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง 

วราภรณ์ โพธ์ิศรีประเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดส าหรับครู
ปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร [วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) . 
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/302  

Ata, A. (2015). Factor effecting teacher-child communication skill & self-efficacy 
beliefs: An investigation on preschool teachers [Master’s thesis, Middle 
East Technical University] .  Middle East Technical University Library. 
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf 
 

  3) วิทยำนิพนธ์ปริญญำดุษฎีบณัฑิตและวิทยำนิพนธ์ปรญิญำมหำบณัฑิต  
      จำกฐำนข้อมลูเชิงพำณิชย ์
 
 
 
 
  
 
 
 

ตัวอย่าง 
McNiel, D.  S.  (2006) .  Meaning through narrative:  A personal narrative discussing 

growing up with an alcoholic mother (UMI No. 1434728) [Master’s thesis, 
California State University–Long Beach]. ProQuest Dissertations and Theses 
database.       
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///////วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,/ช่ือมหาวิทยาลัย]./ช่ือเว็บไซต์./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่เผยแพร่)./ช่ือวิทยานิพนธ์/[Doctoral dissertation หรือ  
///////Master’s thesis,/ช่ือมหาวิทยาลัย]./ช่ือเว็บไซต์./URL 

 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ปทีี่เผยแพร)่./ช่ือวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ เลขล าดับอื่น ๆ )/  
///////[วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
///////ช่ือมหาวิทยาลัย]./ช่ือฐานข้อมูล. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่เผยแพร่)./ช่ือวิทยานิพนธ์/(หมายเลข UMI หรือ  
///////เลขล าดับอื่น ๆ)/[Doctoral dissertation หรือ Master’s thesis,  
///////ช่ือมหาวิทยาลัย]./ช่ือฐานข้อมูล. 
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รำยงำน  
 
1) รำยงำนท่ีจัดท ำโดยหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรอ่ืน 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2561). รายงานประจ าปี 2561. 21 เซ็นจูรี่. 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc_annual_re
port_2561.pdf 

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer 
(NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human 
Services, National Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/ 
patient-education/takingtime.pdf 

 
2) รำยงำนท่ีจัดท ำโดยผู้เขียนรำยบุคคลสังกัดหน่วยงำนรัฐหรือองค์กรอ่ืน 

 

 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

สุมาลี ตังคณานุรักษ์, อรทัย วิมลโนธ, และ เกรียงไกร นะจร. (2559). การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบเพื่อการพัฒนาความรับผิดชอบ การควบคุมและความมีวินัยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม . 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Lipsey, M. W., Farran, D. C., & Hofer, K. G. (2015). A randomized control trial of 
a statewide voluntary prekindergarten program on children’s skills and 
behaviors through third grade. Vanderbilt University, Peabody Research 
Institute.   
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อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปีที่เผยแพร่)./ช่ือเรื่อง./ส านักพิมพ.์/URL(ถ้ามี) 
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เอกสำรประกอบกำรประชมุ/กำรประชุมวิชำกำร ท่ีไมม่ี proceeding (Symposium)  
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่าง   
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26–29). The art and significance of successfully 

identifying resilient individuals: A person-focused approach.  In A.  M. 
Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, 
measurement, and enhancement [Symposium]. Western Psychological 
Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States. 
 

กำรน ำเสนองำนวิจัยหรือกำรน ำเสนอโปสเตอร์ (Paper/Poster Presentation) 

 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  
      กำรน ำเสนองำนวิจัย 

นิดา ไพรนารี. (2554, มีนาคม). การจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ [Paper 
presentation], การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย.  

Khayankij, S.  (2016, July) .  Mandalas as a tool to enhance self-awareness for  
early childhood student teachers [ Paper presentation] .  Pacific Early  
Childhood Education Research Association, Bangkok, Thailand. 

      กำรน ำเสนอโปสเตอร ์
Haldrup, S., Lapolla, A., & Gundgaard, J. (2017, November 4–8). Cost-effectiveness 

of switching to insulin degludec ( ideg)  in real-world clinical practice in 
Italy [Poster presentation]. International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research (ISPOR) 20thAnnual European Congress, Glasgow, 
Scotland. 

ไทย ช่ือ/สกุล./(วันที่,/เดือน,/ป)ี./ช่ือเรื่องที่น าเสนอ./ใน/ช่ือ/(ประธาน),/ช่ือหัวข้อการประชุม/ 
///////[Symposium]./ช่ือการประชุม,/สถานทีป่ระชุม. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./ช่ือเรื่องที่น าเสนอ./In/อักษรช่ือย่อ./สกลุ/(Chair), 
///////ช่ือหัวข้อการประชุม/[Symposium]./ช่ือการประชุม,/สถานทีป่ระชุม. 

 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป,ี/วัน/เดือน)./ช่ือ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 
///////presentation]./ช่ือการประชุม,/สถานที.่ 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี,/เดือน,/วันที่)./ช่ือ paper หรือ poster/[Paper หรือ Poster 
///////presentation]./ช่ือการประชุม,/สถานที.่ 
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รำยงำนกำรประชุมเชิงวิชำกำรท่ีมี proceeding 

  1) ในรูปแบบรูปเล่มหนังสือ 

 
 
  
 

 
 
ตัวอย่าง  

พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาทั่วไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ศึกษาโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี 
(บ.ก.), การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย . การประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97–102). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple 
cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), 
Lecture notes in computer science:  Vol.  4678.  Advanced concepts for 
intelligent vision systems (pp. 97–108). Springer-Verlag. https://doi.org/ 
10.1007/978-3-540-74607-2_9 

 

   2) ในรูปแบบวำรสำร 

 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่าง  

Chaudhuri, S. , & Biswas, A.  ( 2017) .  External terms-of- trade and labor market 
imperfections in developing countries: Theory and evidence. Proceedings 
of the Academy of Economics and Economic Education, 20( 1) , 11–16. 
https://search-proquest-com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180? 
accountid=16285  

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป)ี./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ช่ือหัวข้อการประชุม./ 
///////ช่ือการประชุม/(น./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี)./ช่ือเรื่อง./In/ช่ือบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/ 
///////ช่ือหัวข้อการประชุม./ช่ือการประชุม/(pp./เลขหน้า)./ฐานข้อมูล. 

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป)ี./ช่ือเรื่อง:/ช่ือเรือ่งย่อย./ช่ือวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/ 
///////เลขหน้า./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี)./ช่ือเรื่อง:/ช่ือเรื่องยอ่ย./ช่ือวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบบัที่),/ 
///////เลขหน้า./URL 

* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ให้เติมต่อท้ายจากฐานข้อมูล ตัวอย่าง ชื่อฐานข้อมูล./https://doi.org/xxxx 
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เอกสำรท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ (เอกสำรประกอบกำรเรยีน) 

 
  
 
 

ตัวอย่าง  
อัญญมณี บุญซื่อ. (2556). การส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 

[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

Blackwell, E. , & Conrod, P.  J.  (2003) .  A five-dimensional measure of drinking 
motives [Unpublished manuscript]. Department of Psychology, University 
of British Columbia. 

 
เว็บไซต ์

 

 

 

 

ตัวอย่าง  
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2554, 27 เมษายน). การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา. จุฬาวิทยานุกรม 

(Chulapedia). http://www.chulapedia.chula.ac.th/ index.php?title=การ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

Centers for Disease Control and Prevention. (2018, August 22). Preventing HPV–
associated cancers.  https: / / www. cdc. gov/ cancer/ hpv/ basic_info/ 
prevention.htm 

 
 
 
 
 

ไทย ช่ือ/สกุล./(ป)ี./ช่ือเอกสาร/[เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์]./คณะ,/มหาวิทยาลัย. 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือ./(ปี)./ช่ือเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ, 
///////มหาวิทยาลัย. 

 

ไทย ช่ือ/สกุลผู้เขียน./(ปี,/วัน/เดือนทีเ่ผยแพร่)./ช่ือบทความ./ช่ือเว็บไซต์./URL 

อังกฤษ สกุล,/อักษรย่อช่ือผูเ้ขียน./(ป,ี/เดือน/วันทีเ่ผยแพร่)./ช่ือบทความ./ช่ือเว็บไซต์./URL 
 

* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่าน้ัน 
* กรณีชื่อผู้เขียนและชื่อเว็บไซต์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ตัดชื่อเว็บไซต์ออก 
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สำรสนเทศท่ีไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง 

 1) สำรสนเทศท่ีเป็นส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (บทในหนังสือ/บทควำมในวำรสำร/สำรำนุกรม) 
 
 

 

 

ตัวอย่าง  
ก้าวต่อไปของสถาบันอุดมศึกษาไทยในตลาดอาเซียน. (2554). อนุสารอุดมศึกษา, 37(400), 

9–12. http://www.mua.go.th/prweb/pr_web/udom_mua/data/400.pdf 

เกษตรกรรม. (2563, 4 มิถุนายน). ใน วิกิพีเดีย. https://th.wikipedia.org/w/index.php? 
title=เกษตรกรรม&oldid=8891799 

 

 2) สำรสนเทศท่ีไม่เปน็ส่วนหนึ่งของงำนอ่ืน (หนังสือ/รำยงำน/เว็บไซต)์ 
 
 
 

 

ตัวอย่าง 

  Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Merriam-Webster. 
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจ าเป็นส าหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่? (2562, 21 สิงหาคม). ครูบ้านนอก

ดอทคอม. https://www.kroobannok.com/87248 
 

 

รำชกิจจำนุเบกษำ     
 
  
 

ตัวอย่าง 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548. 

(2548, 25 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 122 ตอนพิเศษ 39 ง. หน้า 14–23. 
พระราชบัญญัติกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561, 13 พฤษภาคม). 

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 33 ก. หน้า 1–18. 
พระราชบัญญัติประถมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505. (2505, 27 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา 

(ฉบับพิเศษ). เล่ม 79 ตอนที่ 67. หน้า 24–31. 

ไทย ช่ือกฎหมาย./(ปี,/วัน/เดือน)./ราชกจิจานุเบกษา./เลม่/เลขเล่ม/ตอนที่/เลขตอน./ 
///////หน้า/เลขหน้า. 

ไทย ช่ือเรื่อง/(ป,ี/วัน/เดือนทีเ่ผยแพร่)./ช่ือแหลง่ข้อมลู./URL 

อังกฤษ ช่ือเรื่อง/(ป,ี/เดือน/วันทีเ่ผยแพร่)./ช่ือแหลง่ข้อมลู./URL 
 

* กรณีที่ไม่มีวันที่เผยแพร่ปรากฏ ให้ใส่ (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.) 
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ให้ใส่แค่ (ปี) เท่าน้ัน 

ไทย ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)/(ปี,/วัน/เดือนที่เผยแพร)่./ช่ือแหล่งข้อมูล./URL 

อังกฤษ ช่ือเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่)/(ป,ี/เดอืน/วันที่เผยแพร)่./ช่ือแหล่งข้อมูล./URL 
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กำรระบุท่ีมำของภำพ/ตำรำงท่ีน ำมำจำกแหล่งข้อมูลอ่ืน 

 
 การน าภาพหรือตารางจากแหล่งข้อมูลหรือเอกสารอื่น มาใช้ แปล หรือดัดแปลง ให้เขียนอ้างอิง 
ในเนื้อหา โดยระบุแหล่งที่มาไว้ในส่วนท้ายของหมายเหตุใต้ภาพ/ตารางตามตัวอย่างต่อไปนี้ และน าไปใส่ไว้ 
ในรายการอ้างอิงท้ายเล่มตามรูปแบบของแหล่งข้อมูล 

ตัวอย่ำง กำรระบุท่ีมำของภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพ 2 
ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. จาก “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” โดย อาชัญญา รัตนอุบล, 2562, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
47 ( ฉบับ เพิ่ ม เติ ม  2 ) , น.  436  (https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/232667/).  
สงวนลิขสิทธ์ิ 2562 โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
อาชัญญา รัตนอุบล. (2562). การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 4(ฉบับเพิ่มเติม 2),  
428–444. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/232667/ 
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ตัวอย่ำง กำรระบุท่ีมำของตำรำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบการระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของภาพหรือตาราง มีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากการเขียน
รายการอ้างอิงในแต่ละประเภทของสารสนเทศ และจะต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิและการอนุญาต 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะการน ามาใช้ โดยระบุว่า “จาก” ส าหรับการพิมพ์ซ้ า หรือ “ดัดแปลงจาก” ส าหรับ 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดใด 

2. ข้อมูลของแหล่งที่มาตามประเภทของสารสนเทศ 
3. สถานะลิขสิทธ์ิของผลงานที่น ามา โดยระบุว่า “สงวนลิขสิทธ์ิ/ปี/โดย/ช่ือเจ้าของผลงาน.”  

หรือ “CC BY-NC-ND” ส าหรับการสงวนลิขสิทธ์ิบางประการ (Creative Commons) หรือ  
“สาธารณสมบัติ” ส าหรับงานสร้างสรรค์ที่หมดความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 

4. ข้อความการอนุญาต ให้ระบุเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
5. การระบุที่มาน้ี ใช้แทนการอ้างอิงในเนื้อหา จึงไม่จ าเป็นต้องระบุซ้ า 

ตำรำง 1 
ความเที่ยงรายองค์ประกอบและค่าสถิติการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด 

ตัวแปร 
คุณภาพด้านความเที่ยง คุณภาพด้านความตรงเชิง

โครงสร้าง องค์ประกอบการวัด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานของครู 
การวางแผนการท างานร่วมกัน 0.920 Chi-square = 0.010, df = 1,  

p = 0.914, RMSEA = 0.000,  
GFI = 1.000, AGFi = 1.000 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน 0.912 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของ
ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
ของคร ู

ทัศนคติที่มตี่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 0.886 
Chi-square = 0.330, df = 2,  
p = 0.747, RMSEA = 0.848,  
GFI = 0.999, AGFi = 0.995 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 0.919 

บรรยากาศของโรงเรียน 0.923 
ความผูกพันต่องานและองค์กร 0.910 

การเรียนรู้ของครู การต่อยอดองค์ความรู ้ 0.904 
Chi-square = 0.000, df = 1,  
p = 0.947, RMSEA = 0.000,  
GFI = 1.000, AGFi = 1.000 

การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 0.870 
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 0.865 

การปฏิบัติงานใน 
ชั้นเรียนของครู 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 0.900 Chi-square = 0.010, df = 1,  
p = 0.936, RMSEA = 0.000,  
GFI = 1.000, AGFi = 1.000 ความสามารถในการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั 0.887 

หมายเหตุ. จาก “บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู” โดย พจนา อาภานุรักษ์ และ สุวิมล ว่องวาณิช, 2557, วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา, 9(2), น. 716 (https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/37280). CC BY-NC-ND. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
พจนา อาภานุรักษ์ และ สุวิมล ว่องวาณิช. (2557). บทบาทการส่งผ่านของความร่วมมือของครูในการศึกษาปัจจัย

เชิงสาเหตุที่มีต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา, 
9(2), 710–723. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/37280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. จาก “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่ อการเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้” โดย อาชัญญา รัตนอุบล, 2562, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 47(ฉบับเพิ่มเติม 2), น. 436. 
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ตำรำง 2  
รูปแบบการระบุที่มาของภาพหรือตาราง 

แหล่งท่ีมำ* กำรน ำมำใช้ 
รำยละเอียด 
แหล่งท่ีมำ 

ลิขสิทธิ์ 
ข้อควำม 

กำรอนุญำต 

หนังสือ ไทย 
จาก  

หรือ 

ปรับปรุงจาก 
 
 
 
 
 
อังกฤษ 
From  

หรือ 

Adapted from 

ดูข้อ 1 ไทย 
สงวนลิขสิทธ์ิ/ปี/โดย/ 
ชื่อเจ้าของผลงาน. 

หรือ 

สาธารณสมบัติ. 

หรือ 

CC BY-NC** 

อังกฤษ 
Copyright/year/by/ 
ชื่อเจ้าของผลงาน. 

หรือ 

In the public domain. 

หรือ 

CC BY-NC** 

ไทย 
พิมพ์ซ้ าโดยได้รับ
อนุญาต 

หรือ 
ดัดแปลงโดยได้รับ
อนุญาต 
 
 

 

 

 

อังกฤษ 
Reprinted with 
permission.  

หรือ  

Adapted with 
permission. 

บทในหนังสือ ดูข้อ 2 

วารสาร ดูข้อ 3 

เว็บไซต์ ดูข้อ 4 

หมายเหตุ  

  * ส าหรับสารสนเทศอื่นที่ไม่อยู่ในตารางนี้ ให้ระบุรายละเอียดของแหล่งที่มา คือ ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง  
ปีที่เผยแพร่ และแหล่งข้อมูลตามความเหมาะสม 

** ข้ึนกับประเภทของ Creative Commons licenses เช่น CC BY 4.0, CC BY-NC, CC BY-NC-ND 
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  1. หนังสือ 
 
 
 
 
 
   

 ตัวอย่าง 
กำรระบุท่ีมำ 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ : อดีต–ปัจจุบัน  
(น. 151-152), โดย กระทรวงศึกษาธิการ, 2530, อักษรไทย. 
 

Noted.  Adapted from Managing Therapy- Interfering Behavior:  Strategies from 
Dialectical Behavior Therapy (p. 172) , by A. L. Chapman and M. Z. Rosenthal, 
2016, American Psychological Association (https://doi.org/10.1037/14752-000). 
Copyright 2016 by the American Psychological Association. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2530). การจัดการศึกษาไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  : อดีต–

ปัจจุบัน. อักษรไทย.  
Chapman, A. L., & Rosenthal, M. Z. (2016). Managing therapy-interfering behavior: 

Strategies from dialectical behavior therapy . American Psychological 
Association. https://doi.org/10.1037/14752-000 

 
  2. บทในหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไทย จาก/ช่ือหนงัสือ/(น./เลขหน้า),/โดย/ช่ือผู้แตง่,/ปพีิมพ์,/ส านักพิมพ์/(URL)./ 

ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

อังกฤษ From/ช่ือหนังสือ/(p./เลขหน้า),/by/อักษรย่อช่ือ/สกลุ,/ปีพมิพ์,/ส านักพิมพ์/(URL)./ 
ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

ไทย จาก/“ช่ือบทหรือช่ือบทความ,”/โดย/ช่ือผู้แต่ง,/ใน/ช่ือบรรณาธิการ/(บ.ก.)/ช่ือหนังสือ/ 

(พิมพ์ครั้งที่,/น./เลขหน้า),/ปีพมิพ์,/ส านักพมิพ์/(URL)./ลิขสทิธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

อังกฤษ From/“ช่ือบทหรือช่ือบทความ,”/by/อักษรยอ่ช่ือ/สกลุ,/In/ช่ือบรรณาธิการ,/(บ.ก.)/ 
ช่ือหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่,/เลม่ที่,/น./เลขหน้า),/ปีพิมพ์,/ส านักพิมพ์/(URL)./ 
ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนุญาต. 

 



 

 

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 

 

ตัวอย่าง 
กำรระบุท่ีมำ 

หมายเหตุ. จาก “เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด.” โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์,  
ใน โลกเปลี่ยน คนปรับ (น. 60), 2563. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 
 

Noted. From “Pharmacokinetics,” by V. Yellepeddi, in K. Whalen (Ed.), Pharmalogy 
(6th ed., p. 2), 2015, Wolters Kluwer. Copyright 2015 by Wolters Kluwer. Reprinted 
with permission. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2563). เตรียมคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในโลกหลังโควิด. ใน โลกเปลี่ยน 

คนปรับ (น. 45–69). กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.  
Yellepeddi, V. (2015). Pharmacokinetics. In K. Whalen (Ed.), Pharmalogy (6th ed.). 

Wolters Kluwer. 

  3. วำรสำร 
 
 

 
 
 
ตัวอย่าง 

กำรระบุท่ีมำ 
หมายเหตุ. จาก “สมรรถนะ ปัญหา และคุณลักษณะพึงประสงค์ของครูธุรกิจศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21” โดย วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์, 2555, วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 39(3), 
น. 103–104. 
 

Noted.  Adapted From “Comprehensive Overview of Computer-Based Health 
Information Tailoring: A Systematic Scoping Review,” by A. K. Ghalibaf, E. Nazari, 
M. Gholian-Aval, and M. Tara, 2019, BMJ Open, 9, p. 6 (https://doi.org/cz6h). CC BY-NC. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์. (2555). สมรรถนะ ปัญหา และคุณลักษณะพึงประสงค์ของครธุูรกิจศึกษา

ในศตวรรษที่ 21. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 39(3), 99–116.  
Ghalibaf, A.  K. , Nazari, E. , Gholian-Aval, M. , & Tara, M.  ( 2019) .  Comprehensive 

overview of computer-based health information tailoring:  A systematic 
scoping review. BMJ Open, 9, Article e021022. https://doi.org/cz6h 

ไทย จาก/“ช่ือบทความ,”/โดย/ช่ือผู้แต่ง,/ปีพิมพ์/ช่ือวารสาร,/เลขของปีที่(เลขของฉบับที่),/

น./เลขหน้า/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนญุาต. 

อังกฤษ From*/“ช่ือบทความ,”/by/อกัษรย่อช่ือ/สกลุ,/ปีพมิพ์/ช่ือวารสาร,/เลขปทีี่(เลขฉบับที่),/ 
/น./เลขหน้า/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/ข้อความการอนญุาต. 
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  4. เว็บไซต์ 
 
 

 
 
 

ตัวอย่าง 
กำรระบุท่ีมำ 

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วงจรบัญชี โดย ปิยะดา แสงมณี, 2558. การ
เรียนรู้บัญชีไม่ยากอย่างที่คิด (https://krupiyadalatyao.wordpress.com/หน่วยการเรียนรู้
ที่-10-2/). 
 

Noted. From What Parents Can Expect in Behavior Therapy, by Centers for Disease 
Control and Prevention, 2017 (http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/infographics/ 
what-parents-expect.html). In the public domain. 

รำยกำรอ้ำงอิง 
ปิยะดา แสงมณี. (2558, 18 มีนาคม). หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 วงจรบัญชี. การเรียนรู้บัญชี 

ไม่ยากอย่างที่คิด. https://krupiyadalatyao.wordpress.com/หน่วยการเรียนรู้ที่-
10-2/  

Centers for Disease Control and Prevention.  (2017) .  What Parents Can Expect 
in Behavior Therapy.  http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/ infographics/ 
what-parents-expect.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไทย จาก/ช่ือบทความ,/โดย/ช่ือผู้แต่ง,/ปีทีเ่ผยแพร่,/ช่ือเว็บไซต์/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/ 

ข้อความอนุญาต. 

อังกฤษ From/ช่ือบทความ,/by/อักษรย่อช่ือ/สกุล,/ปีทีเ่ผยแพร่,/ช่ือเว็บไซต์/(URL)./ลิขสิทธ์ิ/
ข้อความอนุญาต. 
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กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิงภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษ 

(Translated Thai Reference) 
 
  

การเขียนรายการอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ มีวิธีการเขียนที่คล้ายคลึงกับการเขียนรายการ
อ้างอิงตามรูปแบบของภาษาอังกฤษในแต่ละประเภทของสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช่ือผู้เขียน ข้ึนต้นด้วยนามสกุลของผู้เขียนและตอ่ด้วยช่ือย่อ 
2. ช่ือส านักงานหรือกระทรวง เขียนเป็นช่ือภาษาอังกฤษ 
3. ปีที่พิมพ์ เปลี่ยนจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. 
4. ช่ือเรื่อง ช่ือวิทยานิพนธ์ ช่ือบทความ ช่ือวารสาร และช่ืองานประชุมวิชาการ แปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 
 

ตัวอย่ำง 1 
ภำษำไทย 

วรรณี สหสมโชค. (2549). ออกแบบเฟอร์นิเจอร.์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น). 

Translated Thai Reference 

Sahasomchot, W. (2006). Furniture design. Technology Promotion Association 
(Thailand–Japan). 

 

 

ตัวอย่ำง 2 
ภำษำไทย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2564). หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่ 18). 
องค์การค้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา. 

Translated Thai Reference 

Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education. (2021). Basic Thai language 
textbook, language for life series: Language saying for Grade 1 (18th ed.). Business 
Organization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers 
and Educational Personnel. 
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ตัวอย่ำง 3 
ภำษำไทย 

มานิตา ลีโทชวลิต. (2553) .  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา 
ศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนเรียนรวม  [วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ,  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR). 
http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/19064/1/Manita_le.pdf 

Translated Thai Reference 

Leethochawalit, M.  ( 2010) .  Development of learning process organization based on 
contemplative education approach for developing early childhood teachers 
in inclusive schools [Doctoral dissertation, Chulalongkorn University]. Chulalongkorn 
University Intellectual Repository (CUIR). http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123 
456789/19064/1/Manita_le.pdf 

 
ตัวอย่ำง 4 

ภำษำไทย 

นัชนันท์ วิเชียรชม, มาลินี ประพิณวงศ์, และ อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์. (2561). การพัฒนาทักษะ 
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัทโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอน
รายบุคคล. วารสารครุศาสตร์, 46(3), 100–117. 

Translated Thai Reference 

Vichienchom, N., Prapinwong, M., & Koolsriroj, U. (2018). Development of English oral 
communication skills for adult learners using the individualized instruction 
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หมายเหต ุ

1 การอ้างองิข้อมลูจากแหล่งข้อมลูระดับทุติยภูมิ ควรระบรุายการอ้างองิท้ายเลม่ให้ใสเ่ฉพาะช่ือผู้แต่ง
ทุติยภูมิเท่านั้น 

2 ช่ือบทความภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะค าแรก ช่ือเฉพาะ และค าแรกหลงัเครือ่งหมายทวิภาค 
( : )  

3 การเรียงล าดับรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ควรเรียงดงันี้ รายการอ้างองิภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
Translated Thai Reference 
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วิธีกำรจัดเรียงรำยกำรอ้ำงอิง 
 

1. กำรเรียงตำมล ำดับอักษร 
ภำษำไทย ใช้หลักการเดียวกับการเรียงค าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยเรียง 

ตามรูปพยัญชนะ ก-ฮ ส่วนค าที่ข้ึนต้นด้วยพยัญชนะเดียวกันให้เรียงตามรูปสระ ดังนี้ 
             อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เออื  

               เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ 
    ภำษำอังกฤษ ใช้หลักการเดียวกบัการเรียงค าใน Dictionary โดยเรียง A-Z 
   ตัวอย่าง  Singh, Y.,  มาก่อน Singh Siddhu, N. 
            Villafuerte, S. A.,  มาก่อน Villa-Lobos, J. 

2. กำรเรียงล ำดับงำนหลำยงำนท่ีมชีื่อผู้แต่งคนแรกเป็นชื่อคนเดียวกัน 
2.1 ถ้าช่ือผู้แต่งทุกคนเหมือนกัน ให้จัดเรียงตำม ปีที่พมิพ ์

  ตัวอย่าง  เพ็ญพรรณ เจรญิพร. (2548).  
เพ็ญพรรณ เจรญิพร. (2550).  
Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).  
Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).  

2.2 ถ้าช่ือผู้แตง่ที่แตกต่างกัน ให้จัดเรยีงตำม งานทีม่ีช่ือผู้แตง่คนเดยีว มากอ่น งานทีม่ีช่ือผูแ้ต่งอื่นร่วม 
ตัวอย่าง  ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2550). 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ์. (2552).  
Alleyne, R. L. (2001). 
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).  

2.3 ถ้าช่ือผู้แต่งคนแรกเป็นคนเดียวกันและช่ือผู้แต่งคนที่สอง หรือคนที่สามต่างกัน ให้จัดเรียงตำม 
ล าดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุลของผู้แต่งคนที่สอง และคนที่สามตามล าดับ  

ตัวอย่าง  จักร ติงศภัทย์, จฑุา เทียนไทย, และ ค านวณ บัญชา. (2549).  
จักร ติงศภัทย์, จฑุา เทียนไทย, และ พิบลู ทีรขันธ์. (2551).  
Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007). 
Boockvar, K. S., LaCorte, H. C., Giambanco, V., Friedman, B., & 
///////Siu, A. (2006).  

2.4 ถ้าช่ือผู้แต่ง คนแรกมีช่ือ สกุล เหมือนกัน ให้จัดเรียงตาม ล าดับอักษรย่อช่ือต้นและช่ือกลางของ
ช่ือผู้แต่งคนแรก  

  ตัวอย่าง  Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).  
Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).  
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