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                     การเขียนชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา และการแบ่งสาขาวิชา   
  เพ่ือให้การเขียนค าอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ เข้าใจ
ตรงกัน แบะข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดวิธีการ
เขียนชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ให้ทุกคณะด าเนินการ  ดังนี้ 
  1. ให้วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก าหนดหัวข้อการสอนโดยน าหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์มาเขียนเป็นแนวคิด 
Concept/ ค าหลัก Key word/ นามวลี ให้กระชับ  เชื่อมโยงตามล าดับ  ไม่ต้องเขียนแสดงกระบวนการ 
วิธีการ ขั้นตอนของการสอน  ไม่ต้องขึ้นต้นรูปประโยคด้วยค าว่า  ศึกษา .......หรือ เป็นวิชาที่ว่าด้วย...........หรือ 
ให้นักศึกษา......... การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อหากเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อ ให้เว้นวรรค 2 ตัวอักษร หากเป็น
หัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร 

 
  2. การเขียนค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนให้สอดคล้องและมีเนื้อตรงกันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยไม่จ าเป็นต้องแปลค าต่อค า วลีแรกให้ขึ้นต้นตัวอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาด้วยตัวพิมพ์
ใหญ ่วลีต่อ ๆ ไป ใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นศัพท์เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่   เมื่อจบหัวข้อให้คั่นด้วย ; โดยเว้นห่าง 2 
ตัวอักษร หากมีหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้คั่นด้วย ,  โดยเว้นห่าง 1 ตัวอักษร   เมื่อจบค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ   ไม่ต้องใส่จุด (มหัพภาค) ท้ายข้อความ  
  ตัวอย่าง 

หัวข้อใหญ่1  หัวข้อใหญ่ 2 หัวข้อย่อย 2.1 หัวข้อย่อย 2.2  หัวข้อใหญ่ 3    
Topic 1;  topic 2, topic 2.1, topic 2.2;  topic 3   

 
  3. ตรวจสอบการใช้ภาษา และการพิมพ์ให้สมบูรณ์ ชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  รวมทั้ง การใช้
เครื่องหมาย การเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตามท่ีราชบัณฑิตยสถานก าหนด  การใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ให้ก าหนดให้
เป็นระบบเดียวกันภายในเล่ม  เช่น ค าว่า มนุษย์ จะใช้ Man หรือ Human ความรู้พื้นฐาน  แนวคิด  หลักการ 
นิยาม  ความหมาย เป็นต้น 
 
  4. ให้ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งในโครงสร้างหลักสูตร  
แผนการศึกษา และรหัส/ชื่อวิชาในค าอธิบายรายวิชา และใช้ค า ตัวเลข หมวดหมู่ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งฉบับ 
 
  5. ค าศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้เขียนให้สอดคล้องกัน เขียนเป็นระบบ ระเบียบเดียวกันทั้ง
เล่มตามศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา  ดังนี้  
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ค าท่ีพบบ่อย 

ค าศัพท์ไทย/ความหมาย/ค าอธิบาย ค าภาษาอังกฤษ 
การศึกษาระดับสูง advanced study 
การปฏิบัติงานภาคสนาม field practice 
การฝึกภาคสนาม field training 
การศึกษานอกสถานที่ field trip 
งานภาคสนาม field work 
เชิงสหวิทยาการ interdisciplinary 
เชิงพหุวิทยาการ       multidisciplinary 
ฝึกหัด แพทย์ฝึกหัด intern 
งานปฏิบัติการ laboratory work 
งานฝึก practicum 
การฝึกอบรมวิชาชีพ professional training 
การฝึกปฏิบัติควบกัน concurrent training 
การฝึกงานในโรงงาน โรงงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ   workshop 
การฝึก การอบรม การปฏิบัติ training 
รายวิชาแบบเข้ม   intensive course 
โครงงาน project 
วิจัย การวิจัย งานวิจัย research 
ห้องปฏิบัติงานศิลป์ studio 
… ศึกษา   การศึกษาทาง... studies  study 
ภาคนิพนธ์ (รายงานการค้นคว้าประจ าภาคเรียน) term paper 
สารนิพนธ์ thematic paper 
วิทยานิพนธ์ thesis 
ขั้นตอนวิธี algorithm 
การศึกษาเปรียบเทียบ comparative education 
การศึกษาต่อเนื่อง continuing education 
หัวข้อคัดสรร selected topic 
หัวข้อเรื่องปัจจุบัน current topic 
ระเบียบวิธีวิทยา methodology 
การผลิต ผลิตกรรม production 
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ค าศัพท์ไทย/ความหมาย/ค าอธิบาย ค าภาษาอังกฤษ 
ปัญหาพิเศษ special problem 
หัวข้อเรื่องพิเศษ   special topic 
ทัศนคติ เจตคติ  attitude 
ความเชื่อ belief 
ความเข้าใจ comprehension 
มโนทัศน์ แนวคิด ความคิดรวบยอด   concept 
มโนภาพ (ความคิดเห็นเป็นภาพเด่นชัดขึ้นในใจ) conception 
บริบท (ค า/ข้อความที่ช่วยให้เข้าใจความหมายได้ดีขึ้น) context 
การสรุปรวบยอด(การเกิดความคิดอย่างกว้างๆ ) generalization  
มโนคติ ความคิด ข้อคิด ความเห็น idea 
อุดมคติ ideal 
ปัญญา เชาวน์ intelligence 
วิชาชีพ   profession professional 
การตรวจสอบ การวิจารณ์ review 
การให้รายงานด้วยตนเอง self report 
ความรู้ knowledge 
ความรู้และความเข้าใจ knowledge and understanding 
หลักการ principles of 
เบื้องต้น  basic  
บทน า Introduction to 
พ้ืนฐาน fundamental 
  

6. การใช้ and เมื่อใช้เป็นภาษาไทย ถ้าเชื่อมของ 2 สิ่งท่ีใช้คู่กันเสมอ และมีการบูรณาการไว้
อย่างดีแล้ว ให้ใช้ภาษาว่า “กับ” เช่น ดินกับน้ า  ถ้าเชื่อม 2 สิ่งท่ีแยกจากกัน โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่คู่กัน ไม่
มีการบูรณาการ ให้ใช้ภาษาไทยว่า “และ” เช่น พืชและสัตว์ 

 
  7. การใช้ค าว่า of  “ของ” และ “แห่ง”  ค าว่า ของ ใช้กับสิ่งมีชีวิต เช่น พัฒนาการของเด็ก หรือ
บางกรณีอาจใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ความเชื่อถือได้ของข้อมูล ส่วนค าว่า “แห่ง” มักใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต 
หรือที่เป็นนามธรรม เช่น ธรรมชาติแห่งวัฒนธรรม และอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ เช่น หลักโบราณคดี 
(Principles of Archaeology) 
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  8. การใช้ค าว่า “การ” ถ้าเป็นศัพท์บัญญัติเป็นกริยาค าเดียว หากเติมค าว่า “การ”  น าหน้า จะ
เป็นเป็นค านาม 
  ถ้าเป็นศัพท์บัญญัติมีค ากริยา 2 ค า ให้เติม “การ” หน้าค าแรกเท่านั้น เช่น การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 
  ถ้าเป็นศัพท์บัญญัติมีค ากริยามากกว่า 2 ค า ให้ลดค าว่า “การ” ในบางส่วนตามความเหมาะสม  

 
  9. การใช้ The หรือ of หากในค าภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายว่า “ในระดับ” หรือ “ใน
โรงเรียน” ต้องมี The น าหน้า เช่น At the Elementary level, In the Elementary School 
ชื่อรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วย The teaching of + noun…, Teaching + noun… แต่ทั้งนี้ สามารถตัดทิ้งได้ 
เพื่อให้สั้น กะทัดรัด 

 
  10. การแบ่งกลุ่มสาขาตามระบบของ ISCED 2013 
Appendix I. ISCED fields of education and training 

Broad field Narrow field Detailed field 
00 Generic programmes 
and qualifications 
 

001 Basic programmes and 
qualifications 
002 Literacy and numeracy 
003 Personal skills and 
development 

0011 Basic programmes and 
Qualifications 
0021 Literacy and numeracy 
0031 Personal skills and development 
 

01 Education 011 Education 0111 Education science 
0112 Training for pre-school teachers 
0113 Teacher training without subject 
specialisation 
0114 Teacher training with subject 
specialisation 

02 Arts and humanities 021 Arts 0211 Audio-visual techniques and 
media production 
0212 Fashion, interior and industrial 
design 
0213 Fine arts 
0214 Handicrafts 
0215 Music and performing arts 
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Broad field Narrow field Detailed field 
022 Humanities (except 
languages)  
 

0221 Religion and theology  
0222 History and archaeology 
0223 Philosophy and ethics 

023 Languages 0231 Language acquisition 
0232 Literature and linguistics 

03 Social sciences, 
journalism and 
information 
 

031 Social and behavioural 
sciences  
 

0311 Economics 
0312 Political sciences and civics 
0313 Psychology 
0314 Sociology and cultural studies 

032 Journalism and 
information 

0321 Journalism and reporting 
0322 Library, information and archival 
studies 

04 Business, administration 
and law 
 
 

041 Business and 
administration 

0411 Accounting and taxation 
0412 Finance, banking and insurance 
0413 Management and administration 
0414 Marketing and advertising 
0415 Secretarial and office work 
0416 Wholesale and retail sales 
0417 Work skills 

 042 Law 0421 Law 
05 Natural sciences, 
mathematics and 
statistics 

051 Biological and related 
sciences 

0511 Biology 
0512 Biochemistry 

052 Environment 0521 Environmental sciences 
0522 Natural environments and wildlife 

053 Physical sciences 0531 Chemistry 
0532 Earth sciences 
0533 Physics 

054 Mathematics and 
statistics 

0541 Mathematics 
0542 Statistics 

06 Information and 
Communication 

061 Information and 
Communication 

0611 Computer use 
0612 Database and network design and 



6 

 

ภูษณิศา ส านกังานพฒันาคุณภาพการศึกษา 19 ต.ค. 58 

Broad field Narrow field Detailed field 
Technologies (ICTs) 
 

Technologies (ICTs) 
 

administration 
0613 Software and applications 
development and analysis 

07 Engineering, 
manufacturing and 
construction 

071 Engineering and 
engineering 
trades 
 

0711 Chemical engineering and 
processes 
0712 Environmental protection 
technology 
0713 Electricity and energy 
0714 Electronics and automation 
0715 Mechanics and metal trades 
0716 Motor vehicles, ships and aircraft 

072 Manufacturing and 
processing 

0721 Food processing 
0722 Materials (glass, paper, plastic 
and wood) 
0723 Textiles (clothes, footwear and 
leather) 
0724 Mining and extraction 

073 Architecture and 
construction 

0731 Architecture and town planning 
0732 Building and civil engineering 

08 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary 

081 Agriculture 0811 Crop and livestock production 
0812 Horticulture 

082 Forestry 0821 Forestry 
083 Fisheries 0831 Fisheries 
084 Veterinary 0841 Veterinary 

09 Health and welfare 091 Health 0911 Dental studies 
0912 Medicine 
0913 Nursing and midwifery 
0914 Medical diagnostic and treatment 
technology 
0915 Therapy and rehabilitation 
0916 Pharmacy 
0917 Traditional and complementary 
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Broad field Narrow field Detailed field 
medicine and therapy 

092 Welfare 0921 Care of the elderly and of 
disabled adults 
0922 Child care and youth services 
0923 Social work and counselling 

10 Services 101 Personal services 1011 Domestic services 
1012 Hair and beauty services 
1013 Hotel, restaurants and catering 
1014 Sports 
1015 Travel, tourism and leisure 

102 Hygiene and 
occupational health services 

1021 Community sanitation 
1022 Occupational health and safety 
 

103 Security services 1031 Military and defence 
1032 Protection of persons and property 

104 Transport services 1041 Transport services 
 
In addition to the detailed fields in the table above; “0”, “8” and “9” may be used (see 
also the guidelines in Sections 7 and 8): 
‘8’ is used at the narrow and detailed field level when classifying inter-disciplinary or broad 
programmes and qualifications 
to the broad field in which the greater part of the intended learning time is spent (e.g. 0288 
‘Inter-disciplinary programmes 
and qualifications involving arts and humanities’). ‘0’ is used when no further information is 
available about the field than 
the field description at the next higher level of the classification hierarchy (i.e. at the broad 
field or at the narrow field level). 
‘9’ is used at the detailed field level when classifying programmes and qualifications which 
do not fit within any of the listed detailed fields. 

‘9999’ ,‘999’’ or “99” can be used in data collections, especially in surveys if the 
field is not known.  
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 11. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย 
เครื่องหมายวรรคตอน วิธีการใช้ 

การเว้นวรรค หมายถึงการเว้นช่องว่างระหว่างวรรค แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.การเว้นวรรคเล็ก จะเว้นระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้าง
ของตัวอักษร ก หรือ 1 ตัวอักษร ใช้กรณีใน 
   1.1 ประโยครวมมีประโยคย่อยที่มีความสมบูรณ์และเชื่อมกับประโยคอ่ืน 
ๆ ที่ชั้นต้นด้วยค าสันธาน และ หรือ แต่   หากเป็นประโยคสั้นให้เขียนติดกัน 
   1.2 เว้นวรรคเล็กระหว่างชื่อกับนามสกุล ค าน าพระนามและฐานันดรศักดิ์ 
ชื่อบริษัทกับค า จ ากัด ที่อยู่ท้ายชื่อ เว้นระหว่างชื่อห้าง กับชื่อ ระหว่างชื่อ
สถานที่เช่น ถนน ต าบล เว้นระหว่างค าน าหน้านามแต่ละชนิด เช่น ศ. นพ.  
   1.3 เว้นวรรคระหว่างกลุ่มอักษรย่อ ระหว่างตัวหนังสือกับตัวเลข ระหว่าง
วันกับเวลา  
   1.4 เว้นเพื่อแยกรายการต่างๆ  เว้นหน้าเครื่องหมาย ฯลฯ ๆ =+ (...) ,  
เว้นหลังค าว่า ได้แก่ เช่น   
   1.5 เว้นหน้าค าว่า หรือ  เป็นต้น    
   1.6 เว้นหลังค าว่า ว่า  
   1.7 กรณีไม่เว้นวรรคเล็กได้แก่  ค าน าหน้าชื่อกับชื่อ บรรดาศักดิ์กับนาม 
ค าน าหน้าชื่อเป็นต าแหน่งหรืออาชีพกับชื่อ และไม่เว้นทั้งหน้าและหลัง
เครื่องหมาย- 
2. การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ 2 เท่าของการเว้น
วรรคเล็ก หรือประมาณ 2 ตัวอักษร ใช้เมื่อจบข้อความแต่ละประโยค 

นขลิขิต หรือวงเล็บ (…) วงเล็บเหลี่ยม 

[…] และวงเล็บปีกกา {…} 

เคาะแป้นเคาะวรรค เพื่อเว้นวรรค 1 ครั้งก่อนเปิดวงเล็บ และอีก 1 ครั้งหลัง
ปิดวงเล็บ ส่วนข้อความภายในวงเล็บจะต้องติดกับเครื่องหมายวงเล็บเปิด
และปิด  
ตัวอย่าง xxx (yyy) xxx, xxx [yyy] xxx, xxx {yyy} xxx เป็นต้น 

อัญประกาศหรือเครื่องหมายค าพูด 

“…” และอัญประกาศเดี่ยว '…' 
เคาะแป้นเคาะวรรค เพื่อเว้นวรรค 1ครั้ง ก่อนเปิดเครื่องหมายค าพูด และอีก 
1 ครัง้หลังปิดเครื่องหมายค าพูด ส่วนข้อความภายในเครื่องหมายค าพูด
จะต้องติดกับเครื่องหมายค าพูดเปิดและปิด  
ตัวอย่าง xxx “yyy” xxx เป็นต้น 

ไม้ยมก หรือ ๆ ต้องอยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายไม้ยมก ส่วนข้อความที่อยู่หลัง
เครื่องหมายไม้ยมกให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง  
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย 
เครื่องหมายวรรคตอน วิธีการใช้ 

ตัวอย่าง xxxๆ yyy เป็นต้น 

ไปยาลน้อย ฯ  

จุลภาคหรือจุดลูกน้ า ,  
ทวิภาคหรือจุดคู่ :  
อัฒภาคหรือจุดครึ่ง ;  
อัศเจรีย์หรือเครื่องหมายตกใจ !  
ปรัศนีหรือเครื่องหมายค าถาม ?  
วิภัชภาคหรืออภัชภาค :- 

ต้องอยู่ติดกับข้อความที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมายเหล่านี้  ส่วนข้อความที่อยู่
ตามหลังเครื่องหมายเหล่านี้ จะต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง  
ตัวอย่าง xxxฯ yyy หรือ xxx, yyy หรือ xxx: yyy หรือ xxx; yyy หรือ xxx! 
yyy หรือ xxx? yyy หรือ xxx:- yyy ยกเว้นการใช้เครื่องหมายจุลภาคค่ัน
ตัวเลขทุกสามหลัก ในจ านวนที่ประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่สี่หลักข้ึนไป 
ตัวอย่าง 1,000 และ 1,000,000 เป็นต้น 

ไปยาลใหญ่ ฯลฯ แป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง หน้าเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ส่วนใหญ่เครื่องหมายนี้
จะแสดงท้ายประโยค ดังนั้นก่อนขึ้นประโยคใหม่ จึงต้องเคาะแป้นเคาะวรรค 
2 ครั้งหลังเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ตัวอย่าง  xxx ฯลฯ yyy 

มหัพภาค . ควรอยู่ติดข้อความที่อยู่หน้าเครื่องหมายมหัพภาค และเคาะแป้นเคาะวรรค 
1 ครั้งหลังเครื่องหมายมหัพภาค ตัวอย่างเช่น xxx. yyy ยกเว้นการใช้
เครื่องหมายมหัพภาคเป็นจุดทศนิยมหรือประกอบชื่อของเว็บไซต์  หรือส่วน
หนึ่งของที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต ห้ามมีวรรคก่อนหรือหลังเครื่องหมายมหัพภาค  
ตัวอย่างเช่น www.stks.or.th, webmaster@stks.or.th ถ้าข้อความนั้นมี
การใส่เครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ ให้ใส่เครื่องหมาย
มหัพภาคไว้ติดกับเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บ  
ตัวอย่างเช่น xxx (yyy). หรือ xxx “yyy”. เป็นต้น 

ไข่ปลาหรือจุดไข่ปลา … ประกอบด้วยจุด 3 จุดเรียงติดกัน ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย 
และอาจอยู่ท้ายประโยคได้ ตัวอย่างเช่น xxx…yyy หรือ xxx… ในกรณีพิเศษ
ที่เป็นชื่อร่างกฎหมายต่างๆ ซึ่งมักจะระบุช่องว่างหลังปีพุทธศักราช ให้เคาะ
แป้นเคาะวรรคหลังจุดของปีพุทธศักราช 1 ครั้ง ก่อนใส่เครื่องหมายไข่ปลา 
ตัวอย่าง พ.ศ. … เป็นต้น 

เสมอภาค = ควรเคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งหรือมากกว่า 1 ครั้ง ก่อนและหลัง
เครื่องหมายเสมอภาค ขึ้นอยู่กับความสวยงาม ตัวอย่าง 1+1 = 2 

ทับ / ไม่เว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่าง วว 5204/ว.1022 

เปอร์เซ็นต์ % และดอกจันทร์ * ให้อยู่ติดกับข้อความหน้าเครื่องหมายทั้งสองนี้ ส่วนหลังเครื่องหมายให้เคาะ
แป้นเคาะวรรค 1 ครั้ง แล้วตามด้วยข้อความ แต่ถ้าเป็นต าแหน่งจบประโยค 

http://www.stks.or.th/
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย 
เครื่องหมายวรรคตอน วิธีการใช้ 

ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 2 ครั้ง ตัวอย่าง xxx% yyy หรือ xxx* yyy เป็นต้น 

เครื่องหมาย @ # และ $ ให้เคาะแป้นเคาะวรรค 1 ครั้งก่อนเครื่องหมาย ส่วนหลังเครื่องหมายไม่ต้อง
เคาะแป้นเคาะวรรค ตัวอย่างเช่น xxx @yyy หรือ xxx #yyy หรือ xxx $yyy 
ยกเว้นกรณีที่เป็นที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการเว้นวรรค  
ตัวอย่าง webmaster@stks.or.th เป็นต้น 

เครื่องหมาย - เมื่อใช้แทนค าว่า “ถึง” ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งหน้าและหลังเครื่องหมาย 
ตัวอย่างเช่น 22-25 มิถุนายน พ.ศ.2543 แต่ถ้าใช้แทนสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ และต้องการแสดงความชัดเจน ควรเคาะวรรค 1 ครั้งข้ึนไป ที่
หน้าและหลังเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น 100 - 1,000 

 
 

การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Punctuation) 
เครื่องหมาย วิธีการใช้ 

เครื่องหมาย full stop หรือ 

 period  .  
1.ใช้ในการจบประโยค ยกเว้นประโยคที่เป็นค าถามหรือประโยคอุทาน  
 เช่น We will go for jogging tomorrow morning. After that we will have 
some lunch in the city. 
2.ใช้ในค าย่อ เช่น  etc. p.m. Sat. 

เครื่องหมาย comma  ,  1.ใช้ในการ แยกกลุ่มค าที่อยู่ในหมวดเดียวกันแต่จะถูกละหน้า and หรือ or เช่น – 
My favorite fruit are strawberry, apple, papaya, pineapple and durian.  
You can choose fish, pork, beef or chicken for your main course. 
2. ใช้ในการแยกกลุ่มค าหรืออนุประโยค 
เช่น  If you concentrate and participate in class, take note and study 
hard before exam, you will not only pass but also get very good 
marks. 
3. ใช้คั่นหน้าและหลังกลุ่มค าหรืออนุประโยคท่ีขยายค านามข้างหน้า 
เช่น  The cityhall, which was built in 1853, will be reconstructed in 
next year. 
4. ใช้คั่นระหว่างประโยคสองประโยคที่มี ค าเชื่อม เช่น and, as, but, for, or 
เช่น  I wanted to go to Fenny‖s birthday party last night, but 
unfortunately-I was busy with my work. 
5.ใช้คั่นค าข้ึนต้นที่เป็นค า, กลุ่มค า, กริยา หรือกลุ่มค าที่เป็นกริยาช่วยที่ประยุกต์
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Punctuation) 
เครื่องหมาย วิธีการใช้ 

ใชักับประโยคทั้งประโยค  เช่น  As mentioned before, our organization will 
start the new management-system next year. 
By the way, did you go to see “Blue” concert last night? 

เครื่องหมาย colon  :  
 

1. ใช้เพื่อแยกประโยคหลักเพื่อน าเข้าสู่กลุ่มค าท่ีอยู่ในหมวดหมู่นั้นที่เป็นล าดับ
ขั้นตอนหรือเป็นเหตุเป็นผล  
เช่น  These are our company long-term goals: to spread our product in 
Asian market especially HongKong, Taiwan and China; and to increase 
3 % in sale volume. 
You have only two choices: go to Chiang Mai with us; or stay home 
with your family. 
2.ใช้เพื่อขยายกลุ่มค าหรืออนุประโยคกับประโยคหลัก ซึ่งเป็นการเขียนแบบเป็น
ทางการ เช่น  The situation in Ethiopia is very serious: many people died 
because of starve. 

เครื่องหมาย semicolon  ;  
 

1. ในการคั่นประโยคสามารถใช้ semicolon แทนเครื่องหมาย comma ( , )  
ได้หากประโยคนั้นมีเครื่องหมาย comma อยู่แล้ว 
เช่น   He will follow through his aim; he will not care whatever the 
cost, even it has effect on someone. 
2. ใช้ในการเขียนที่เป็นทางการเพื่อคั่นระหว่างอนุประโยค2ประโยคที่ไม่มี 
ค าเชื่อมแต่มีความหมายเก่ียวเนื่อง 
เช่น  It looks very cloudy today; it might rain soon. 

เครื่องหมายquestion mark ? 1. ใช้วางท้ายสุดในประโยคค าถาม, 
เช่น  Are you ready to go? Where have you been? 
2. ใช้เฉพาะกับ วันเดือนปี เพื่อความสงสัย เช่น – John Marston (?1575-1634) 

เครื่องหมาย exclamation ! 
 

ใช้วางหลังประโยคเพ่ือแสดงอาการ ตื่นเต้น ดีใจ โกรธ หรือ ตกใจ หรือประโยค
ค าสั่ง เช่น  That‖s so great!   What! It‖s impossible.  Go to your bed! 

เครื่องหมาย apostrophe ‘ 1. ใช้คู่กับ s เพ่ือแสดงความเกี่ยวดองหรือเป็นเจ้าของ 
เช่น  Jane‖s coat   Joe‖s girlfriend   my sister‖s friend 
2. เพ่ือท าให้รูปแบบสั้นขึ้นโดยใช้ละแทนตัวอักษรหรือตัวเลขนั้น 
เช่น  He‖s (He is)   You‖re (You are)   They‖d (would)  the summer of‖ 
99 (1999) 
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Punctuation) 
เครื่องหมาย วิธีการใช้ 

3. บางครั้งใช้กับ s เพ่ือท าให้เป็นรูปพหูพจน์ต่อจากตัวอักษรย่อหรือตัวเลขย่อ 
เช่น  lend me your r‖s    during 1980′s 

เครื่องหมาย hyphen - 1. ใช้ในการผสมค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป 
เช่น   pipe-cleaner   one-to-one 
2.ใช้ในการสร้างค าใหม่จาก prefix (ค าอุปสรรค) กับค านามเฉพาะ 
เช่น  pre-Neolism    pro-European 
3.ใช้คั่นระหว่างการเขียนเลขจ านวน 21 ถึง 99 
เช่น  69 sixty-nine   23 twenty –three 
4.ใช้ในการผสมค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไป 
เช่น  pipe-cleaner   one-to-one 
5. ใช้ในการสร้างค าใหม่จาก prefix (ค าอุปสรรค) กับค านามเฉพาะ 
เช่น  pre-Neolism   pro-European 
6.ใช้คั่นระหว่างการเขียนเลขจ านวน 21 ถึง 99 
เช่น  69 sixty-nine   23 twenty –three 
7.ใช้คั่นระหว่าง prefix ที่ลงท้ายด้วยสระซึ่งเป็นตัวเดียวกับค าขึ้นต้นของค านามที่
น ามาผสม เช่น  co-ordinator     pre-emption 
8. ใช้เชื่อมค าๆเดียวที่อยู่ต่อกันระหว่างบรรทัด  
เช่น We may choose to withdraw and protect ourselves from pain. 

เครื่องหมาย dash – 

 

1.ใช้ในการเขียนอย่างไม่เป็นทางการ แทนเครื่องหมาย colon หรือ semicolon 
เพ่ือบ่งชี้ว่าข้อความที่ตามมานั้นเป็นบทสรุปจากข้อความที่กล่าวมาข้างหน้า  
เช่น  Lucy looks very happy today and so do Paul-they are in love. 
2. ใช้คั่นระหว่างค าวิจารณ์ หรือ ความคิดที่เพ่ิมเติมในภายหลัง 
เช่น  He knows every scope of this job— or he did it before.  

เครื่องหมาย dots หรือ 

ellipsis … 

 

ใช้เพื่อละความยาวของข้อความ มักจะเป็นข้อความที่อ้างอิงมาจากผู้อื่นหรือ  
บทสนทนาที่มีความยาว เช่น “Romance not only light a candle or bring 
home flowers, it builds bridge of friendship, caring …to the arms of his 
or her eager love.” (Yagel: 19, 1995)  

เครื่องหมาย slash หรือ 

oblique  /  

 

ใช้คั่นระหว่าง ค าทีเ่สนอวิธีเลือกหรือกลุ่มค า  
เช่น  have a coffee/ tea /or orange juice 
 shirt/ pants/ blouse/skirt 
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การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Punctuation) 
เครื่องหมาย วิธีการใช้ 

เครื่องหมาย quotation 

marks  ‘ ‘, ” “ 
 

1. ใช้ล้อมค าและเครื่องหมายในประโยค direct speech (ค าพูดทางตรง)  
เช่น  ―What time will he arrive here?‖ John asked. 
 ―Around 6.00 p.m.‖ Kate replied.  
2.ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจว่าค านั้น แปลกไปจากบริบท มักใช้ใน ข้อความที่เป็นแสลง 
หรือ ค าที่บ่งชี้ความตรงกันข้ามกัน (irony)  
เช่น  People look stress and lifeless in the country named ―land of 
smile‖.  
3.ใช้เน้นค าเฉพาะที่เป็นชื่อบทความ, หนังสือ, โคลงกลอน, ละครหรือการแสดง  
เช่น  I am going to see ―Shakespeare in love‖. 
 Hemmingway‖s ―The old man and the sea‖ 
4.ใช้ล้อมข้อความอ้างอิงสั้นๆหรือค าพูด  
เช่น  One way to build a good communication is ―sharing motions that 
we favor ignoring‖ 
5. หากเป็นค าอ้างอิงที่ซ้อนอยู่ในประโยคอ้างอิงจะมีลักษณะการใช้ดังต้อไปนี้  
เช่น  ―Have you any idea,‖ he said, ―where “Ryan Street” is?‖ 
(หรือ) “Have you any idea,” he said, “where ―Ryan Street‖ is?” 

เครื่องหมาย brackets หรือ 
parentheses ( ) 

1. ใช้เพื่อแยกข้อมูลพิเศษ หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ภายในประโยคหรือท้ายประโยค  
เช่น  Phi Phi Island (lies about 3 km from the mainland) comprises two 
islands.  
 Kiwi now (originated from China) is a very famous fruit in NewZealand.  
2. ใช้ล้อม การอ้างอิงไปยังหน้าอื่นของหนังสือ  
เช่น  Body language is an important part of effective communication  
(see next chapter). 
3. ใช้ล้อมตวัเลข หรือ อักษรในข้อความ  
เช่น  The main subjects in this chapter are (1) Strategic business unit- 
(2) Strategic thinking process (3) Strategic evaluation. 
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เอกสารอ้างอิง 
หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรคตอน ฉบับ  
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