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สารจากอธิการบดี 
 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพนั้นประกอบไปดวยปจจัยหลายดาน  

โดยเฉพาะปจจัยดานหนึ่งท่ีสําคัญมากคือคุณภาพของอาจารยผูสอนท่ีจะตองพัฒนาตนเองและ     

องคความรูอยางตอเนื่อง คุณภาพของอาจารยผูสอนสามารถพิจารณาไดจากคุณวุฒิและตําแหนง  

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเห็นความสําคัญตอการจัดทําผลงานทางวิชาการ      

เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มี    

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนมหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหกองบริการการศึกษาเปนหนวยงานท่ี

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย จึงไดปรับปรุงคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ

เพื่อใหทันสมัยและเปนมาตรฐานเดียวกัน  โดยเนื้อหาในเลมประกอบดวย การจัดทําผลงานทางวิชาการ   

การพิมพผลงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม พรอมตัวอยางประกอบ เพ่ือใหผูใช

คูมือสามารถเขาใจเนื้อหาไดอยางชัดเจน มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะอํานวย

ประโยชนแกคณาจารยผูทําผลงานทางวิชาการไดเปนอยางดี 

 ทายนี้ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการผูปรับปรุงคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ

และเจาของผลงานทางวิชาการท่ีปรากฏชื่อทายบรรณานุกรมนี้เปนอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

                                                                               (ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ  ทองอราม) 

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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คํานํา 
 

 เอกสารคูมือการเขียนผลงานวิชาการเลมนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการเขียนผลงานทาง

วิชาการ  เพื่ อเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหกับคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี                         

โดยคณะกรรมการไดปรับปรุงครั้งนี้ เปนครั้งที่ 3 มาจากคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2559 เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย  

 คณะกรรมการหวังวาคณาจารยจะไดรับประโยชนจากคูมือเลมนี้ เพื่อใชจัดทําผลงาน                    

ทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป 

 

                                        คณะกรรมการปรับปรุงคูมือการเขียนผลงาน  

                                                                                   2561   

        



1 



2 

สารบัญ 
 

หนา 

 

สารจากอธิการบดี                                                                                               (1) 

คํานํา                                                                                                              (3) 

สารบัญ                                                                     ...(5) 

บทที่  1  การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 1 

  เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 1 

  แนวปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑการเขาสูตําแหนง 1 

            การเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับ                                                     3 

            การเทียบตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับ                                                    3 

  การลงโทษและการอุทธรณ  3 

  แนวทางการประเมินผลการสอน 4 

 แนวทางการประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน                              5 

  คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ผลงานวิชาการและ                          

  ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ      6 

  ประเภทของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.                      8 

  คําจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ        9 

  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ                                     43 

บทที่  2  องคประกอบของผลงานทางวิชาการ                                                           45 

  เอกสารประกอบการสอน   45 

  เอกสารคําสอน    78 

  ตํารา    78 

  งานวิจัย   99 

  งานแปล   108 

บทที่  3  การพิมพผลงานทางวิชาการ   111 

บทที่  4  การอางอิงและบรรณานุกรม   123 

  การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา  124 

  หลักเกณฑการลงรายการ                                                                  ..   128 

  รูปแบบการอางอิงแทรกในเนื้อหาและการอางอิงทายเลมจากเอกสารประเภทตาง ๆ     .  149 



3 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 

บรรณานุกรม  177 

ภาคผนวก     181 

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยพ.ศ. ๒๕๖๐                                 183                          

จรรยาบรรณนักวิจัย 9 ประการ                                233

บันทึกขอความขอยื่นกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเอกสารท่ีเก่ียวของ                         .   235

บันทึกขอความขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและเอกสารที่เก่ียวของ                                232

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการการเขาสูตําแหนง 

ทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2561             345 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนง 

ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558                                                     359 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณุสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงต้ัง  

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ  

และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. 2559                                                                  366

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ  

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                                                                               369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 (6) 



4 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณทีี่ ๑๒๔๓/๒๕๖๑ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ  

ปรบัปรุงคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ                                                                371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 



5 

 

 

 

 

 





1 

บทที่ 1 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 การจะไดรับพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา

จะตองไดรับการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 

เอกสารในบทน้ีจะนําเสนอรายละเอียดเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  แนวปฏิบัติใหเปนไปตาม

เกณฑการเขาสูตําแหนง การเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับ  การเทียบตําแหนงทางวิชาการ

ตามขอบังคับ  การลงโทษและการอุทธรณ   แนวทางการประเมินผลการสอน  แนวทาง                

การประเมินผลเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน  คําจํากัดความของเอกสารประกอบ      

การสอน เอกสารคําสอน  ผลงานวิชาการลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ  และแบบแสดง

หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการจะกลาวถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือการดํารง

ตําแหนงเดิมกอนที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (ใหศึกษาจากเอกสารภาคผนวกทายเลม  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. 2560) 

 

แนวปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑการเขาสูตําแหนง 

 1. เร่ืองระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 

              โดยเฉพาะผูที่จะเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาคือจบ

ปริญญาตรี  ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงไมต่ํากวาอาจารย 1 ระยะเวลาหนึ่ง แลวไปศึกษาตอปริญญาโท 

กลับมาปฏิบัติหนาที่จะขอเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จะนับเวลาการดํารงตําแหนงอยางไร   

การนับเวลาการดาํรงตําแหนงสามารถทําไดดังนี้ 

 
ป.ตรี ป.โท
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คํานวณโดยใชสูตรจะตองมีคามากกวาหรือเทากับ 1 จึงจะสามารถขอกําหนดตําแหนงได ในกรณีท่ี 

ผลการคํานวณมีคานอยกวา 1 และตองการทราบวาจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการนับเวลาครบเมื่อใด 

สามารถคํานวณโดยแทนคาวุฒิ ปริญญาโทดวยคา  x  และหาคา x 

  
ป.ตรี ป.โท

1
6 4

  

  x ?   เมื่อไดคา x แลวก็นําไปนับตอจากวันที่สําเร็จการศึกษา วุฒิปรญิญาโท  

จึงจะเปนวันท่ี เดือน ป  ที่มีคุณสมบัติครบ 

 หมายเหตุ  จํานวนปที่นํามาคํานวณ จะตองทําเปนเดือนกอน 

 

 2. การคาํนวณระยะเวลาในการขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 กรณีที่ 1 บรรจุวุฒิปริญญาตรี และลาศึกษาตอระดับปริญญาโท 

 ขอมูล นายวินัย ใจซื่อ ตําแหนงอาจารย 2 ระดับ 7 ข้ัน 19,350 บาท 

  บรรจุเขารับราชการวุฒิปริญญาตร ีเมื่อ 13 มิถุนายน 2531 

  ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท เม่ือ 1 มิถุนายน 2533 

  กลับจากลาศึกษาตอ เม่ือ 17 ธันวาคม 2535 

  ไดรับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เม่ือ 10 มีนาคม 2536 

 

 ตัวอยางการคาํนวณ 

 ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เม่ือ 13 มิถุนายน 2531 ถึง 31 พฤษภาคม 2533 = 1 ป                     

11  เดือน 18 วัน   ลาศึกษาตอปริญญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2553 กลับจากลาศึกษาตอ 17 ธันวาคม 

2535 นับระยะเวลาจาก 17 ธันวาคม 2535 ถึง 9 มีนาคม 2536 = 2 เดือน 22 วัน รวมระยะเวลา          

ในการปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีได = 2 ป 2 เดือน 10 วัน (คิดเปน 26 เดือน) ไดรับการอนุมัติวุฒิ

ปรญิญาโท เม่ือ 10 มีนาคม 2536 

                                              
ป.ตรี ป.โท

1
72 48

 

                                                     
26 x

1
72 48

           

                                                             
x 26 46

1
48 72 72

 

                                                             
46

x (48)
72
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2,208 48

x 30
72 72

  เดือน 

                                                              
48

x 30( 30)
72

 = 30  เดือน  20 วัน 

 จะตองปฏิบัติงานภายหลังท่ีไดรับอนุมัติวุฒิปริญญาโทตอไปอีก = 2 ป 6 เดือน 20 วัน 

(10 มีนาคม 2536 + 2 ป 6 เดือน 20 วัน) คือ วันที่ 30 ตุลาคม 2538  จึงจะมีคุณสมบัติครบตาม

เกณฑ ดังนั้น นายวินัย ใจซื่อ สามารถเสนอผลงานขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดใน     

วันที่ 31 ตุลาคม 2538 

 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับ 

  การเขาสูตําแหนงทางวิชาการจะตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ  หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  และมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร  ใหศึกษาเอกสาร

จากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการการเขาสูตําแหน ง 

ทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2561  ในภาคผนวก 

ทายเลม 

 

การเทียบตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคบั 

  การเทียบตําแหนงทางวิชาการเปนการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรําไพพรรณี ที่เคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ใหศึกษาเอกสารจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  ในภาคผนวก

ทายเลม 

 

การลงโทษและการอุทธรณ 

 ในกรณีผูท่ีกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวของกับผลงานทางวิชาการ และ

เปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  มีการลงโทษ

และการอุทธรณดังตอไปนี้ (ใหศึกษาเอกสารจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย         

พ.ศ. 2560 หมวดท่ี 2)  
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แนวทางการประเมินผลการสอน 

 ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการ

สอนโดยมีหนาที่ประเมินผลการสอนวา ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  มีการสอนระดับพอใชมี

ความชํานาญในการสอน  มีความชํานาญพิเศษในการสอน หรือ มีความเชี่ยวชาญในการสอนโดยใช

แนวทางในการประเมนิ ดังตอไปนี้ 

 1. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ โดยกําหนดจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนและ 

คัดเลือกการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอ

เอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน 

   2. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตาม

การสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยางประกอบ สอดแทรกประสบการณจริง หรือ

ใชคําถามเพื่อใหผูเรียนคิดและตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 

  3. มีความสามารถที่จะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูได

ดวยตนเอง ดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดท่ีควรเชื่อถือ สามารถเปนผูเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learner) 

  4. มีความสามารถใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

   5. มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรยีนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 

   6. มีความสามารถจัดใหผู เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม       

ความเหมาะสม 

   7. มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี

สามารถจําลองสถานการณสมมติเพ่ือใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 

   8. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน (Interpersonal 

skill) ความสามารถในการแสดงออก การแกปญหา การปรับ (Adaptability) และรับความคิดเห็น 

   9. มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรยีนในวิชาที่สอน 
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แนวทางการประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 

 ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

โดยมีหนาที่ประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ เอกสารคําสอน วาผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มีคุณภาพ ระดับพอใช   ดี   ดีมาก  หรือ ดีเดน  โดยใชแนวทางในการประเมิน ดังตอไปนี้ 

 1. เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย 

 2. การเขียนเนื้อหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา 

 3. มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

 4. มีเนื้อหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ 

 5. มีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงอางอิงที่เหมาะสม 

 6. การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม 

 7. มีแนวความคิดในการเขียนที่ชัดเจนและเหมาะสม 

 8. เอกสารประกอบการสอน หรอื เอกสารคําสอน มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชานั้น ๆ   

 9. มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 10. เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
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คาํจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน 

และเอกสารคําสอน  
 

 เอกสารประกอบการสอน 

นิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ 

จัดเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 

รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวยแผนการสอน 

หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสือ อานประกอบ  บทเรยีบเรียงคัดยอ

เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 

ภาพเลื่อน (Slide) หรือสื่อการสอนออนไลนอื่น ๆ ซึ่งมีการอางอิงแหลงที่มา

อยางถูกตองตามกฎหมาย  

การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือเปนสื่ออื่น ๆ 

อาทิ ซีดีรอม ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของ 

สถาบันอุดมศึกษามาแลว 

ลักษณะคุณภาพ อยูในดลุยพินิจของสภาสถาบันอุดมศกึษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 เอกสารคําสอน 

นิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอยางเปน

ระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวา

เอกสารประกอบการสอน จัดเปนเคร่ืองมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวย

ตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรยีนในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่น ๆ ที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย 

แผนการสอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตาง ๆ 

ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบบทเรียบเรียง

คัดยอเอกสารท่ีเก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) ภาพเคลื่อนไหว 

(video) ภาพเลื่อน(Slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาท่ีใชประกอบการอธิบาย

ภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและขอมูล 

และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกตองตามกฎหมาย 

การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือ 

สื่ออ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนใน

วิชานั้น ๆ มาแลว 

ลักษณะคุณภาพ อยูในดลุยพินิจของสภาสถาบันอุดมศกึษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ 
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ประเภทของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

 

  กลุม 1 งานวิจัย 

 กลุม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

          2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 2.4 กรณศีึกษา (Case study) 

 2.5 งานแปล 

 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรยีะ ศิลปะ 

 2.9 สิทธิบัตร 

 2.10 ซอฟตแวร 

 กลุม 3 ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

 กลุม 4 ตํารา  หนงัสือ  บทความทางวิชาการ 

 4.1 ตํารา  

  4.2 หนังสือ 

  4.3 บทความทางวิชาการ 
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คาํจํากัดความ รูปแบบ การเผยแพร และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สามารถจําแนกได 4 กลุม ดังนี้ 

 1. งานวิจัย 

 1. งานวิจัย 

นิยาม ผลงานทางวิชาการที่ เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมี ระบบดวย             

วิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและมีวัตถุประสงค

ท่ีชัดเจน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวม ที่จะนําไปสูความกาวหนา

ทางวิชาการ (งาน วิ จั ยพื้ นฐาน) หรือการนํ าวิชาการนั้ นมาใช ประโยชน              

(งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนาอุปกรณ หรือกระบวนการใหมที่เกิดประโยชน  

รูปแบบ อาจจัดไดเปน ๓ รูปแบบ ดังนี ้

1 .รายงาน การวิ จัยที่ มี ค วามครบ ถ วนสมบู รณ และชั ด เจนต ลอดทั้ ง

กระบวนการวิจัย (Research process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา 

วัตถุประสงค การทําวรรณกรรมปริทัศน โจทยหรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวม

ขอมูล การพิสูจนโจทยหรือสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผล

และใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นวาไดนําความรูจาก

งานวิจัยมาตอบโจทยและแกปญหาเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 

2. บทความวิจัยท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ

และสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งนํางานวิจัยมาใชประกอบการเขียน 
การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินคุณภาพโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลที่ 

ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือ

เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส      

2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 

3. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการที่เปนฉบับเต็มของการ

ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยตองมีคณะผูทรงคุณวุฒิหรือ 
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 1. งานวิจัย(ตอ) 

การเผยแพร(ตอ) คณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่อยูในวงวิชาการนั้นหรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของทําหนาที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกตอง 

การใชภาษา และแกไขถอยคํา หรือรูปแบบการนําเสนอที่ถูกตองกอนการ

เผยแพรในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ  (Proceedings) 

ซึ่งอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสและอาจเผยแพรกอนหรือ

หลังการประชุมก็ได ทั้งนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือก

บทความดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีอยูในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของจากหลากหลายสถาบัน 

4. เผยแพรในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมหลักฐานวาไดเผยแพร

ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่ เกี่ยวของอยาง

กวางขวางตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ทั้งนี้ คณะผูทรงคุณวุฒิ (Peer 

reviewer) จะตองไมใชคณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจางเพ่ือให

งานวิจัยนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคหรือขอกําหนดของสัญญาจางเทานั้น 

5. เผยแพรในรูปของหนังสือ (Monograph) พรอมหลักฐานวาไดเผยแพรไปยัง

วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง

ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

     เม่ือไดเผยแพร “งานวิจัย” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา “งานวิจัย”  

นั้นมาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพื่อนํามาเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง

จะกระทําไมได 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมใน

ระเบียบวิธีวิจัยซึ่ งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปใช

ประโยชนได 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

1. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้ง

กวางานเดมิที่เคยมีผูศึกษาแลว 
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 1. งานวิจัย(ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปใชประโยชนได

อยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดยีวกับระดับดีมากและตอง 

1. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่งและมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปน 

การสรางองคความรูใหม (Body of knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งทําใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรปูแบบใหม ๆ 

ท่ีจะมีผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน 

2. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 10 ประเภท ดังนี้ 

 2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

 2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

 2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 2.4 กรณีศึกษา (case study) 

 2.5 งานแปล 

 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

 2.9 สิทธิบัตร 

 2.10 ซอฟตแวร 

 

 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมท่ีมีหวงโซคุณคา (Value chain) 

สวนใหญอยูภายในประเทศเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อ

ตอบสนองตอการพัฒนาหรือการแกไขปญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบายอยางชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็น

วาเปนผลงานที่ ทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตออุตสาหกรรม มีความ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและเกิดความกาวหนาทางวิชาการ ในประเด็นตอไปนี้ 

1. ขอมูลของสถานการณปญหากอนการดาํเนินการ 

2. หลักฐานการมีสวนรวมและการยอมรับของผูใช 

3. คําอธิบายกระบวนการแกปญหาทางอุตสาหกรรม (Solution method) 

4. คําอธิบายถึงความรูความเชี่ยวชาญที่ใชและการนําเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของมาใช 

5. คําอธิบายถึงความรูหรอืองคความรูใหมท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

6. คําอธิบายถึงผลลัพธหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูใช หรือตอบางสวนของ 

ห วงโซ คุณค า  (Value chain) ของอุ ตส าหกรรม น้ัน  หรือต อ ท้ั งวงการ

อุตสาหกรรมนั้น 
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 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ตอ) 

รูปแบบ (ตอ) 7. คําอธิบายถึงวิธีและคุณภาพ/ประสิทธิภาพในการนํากลับมาใชในการเรียน

การสอน เชน การเขียนตําราหรือการปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาที่สอนหรือใช

เปนหัวขอวิทยานิพนธหรือปญหาพิเศษของนักศึกษา 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการ

ประชุมวิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (Proceedings) และมีการประเมิน

โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของจากหลากหลาย

สถาบัน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส และอาจเผยแพร

กอนหรือหลังการประชุมก็ได ทั้งนี้ บทความดังกลาวจะตองมีผูแตงรวมเปน

บุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไมมี  จะตองมีเอกสารยืนยันการใช

ประโยชนจากงานวิจัยดังกลาวโดยอุตสาหกรรม เชน สัญญารวมทุนวิจัย หรือ

หลักฐานเชิงประจักษในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม

รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 

3. เอกสารแสดงทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากผลงานดังกลาว เชน สิทธิบัตร  

อนุสิท ธิบัตร ขอตกลงอนุญาตให ใชสิท ธิ (Licensing agreement) โดยมี

เอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท่ีไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ

เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม

และตองมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะได การมี

หลักฐานรับรองวาไดนําไปใชประโยชนแลว 

5. รายงานการประเมินจากหนวยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการ

วิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเสนอตองจัดทํา

เอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
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 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือ

ความตองการโดยการมีสวนรวมของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะห

หรือสังเคราะหความรูที่สามารถแกไขปญหาที่ เกิดขึ้น หรือทําความเขาใจ

สถานการณ จนมีแนวโนมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอยางเปนที่

ประจักษ หรือมีแนวโนมกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางใน

การแกปญหาหรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนไดหรือ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกวางในระดับจังหวัดหรือประเทศ

อยางเปนรูปธรรม 

ระดับ ดี เดน   ใช เกณฑ เดียวกับระดับดีมาก และตองส งผลกระทบตอ

ภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอยางกวางขวางอยางมีนัยสําคัญ เปนที่

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรที่ไดรับ

การยอมรบัในระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสูภาคอุตสาหกรรมให

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช

แนวทางในการประเมินดังตอไปนี้ 

1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

2. ประเมินจากหลักฐาน อ่ืน ๆที่ เก่ียวของ เชน ขอมูลจากอุตสาหกรรม 

การสัมภาษณผูเกี่ยวของ หรอื สารสนเทศจากหนวยงานที่เก่ียวของ เปนตน 

3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 และ ขอ 2 แลว 

อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมรวมดวย  

ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไป

ตรวจสอบแทนก็ได 
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 2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

นิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจดําเนินงานในรูปแบบการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลอง

หรือการวิจัยและพัฒนามีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ห รือแก ไขปญหาด านการเรียนรูของผู เรียน  องคประกอบของผลงาน

ประกอบดวยคําอธิบายหรือขอมูลหลักฐานสําคัญ ไดแก 

(1) สภาพปญหาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

และเหตุผลหรือความเชื่อที่ผูสอนใชในการออกแบบการเรียนการสอนที่เปน

นวัตกรรม เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนหรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ นวัตกรรม

ดังกลาวอาจเปนรูปแบบใหมของการสอนหรือเปนการสอนแนวใหม หรือเปน

งานประดิษฐคิดคนท่ีพัฒนาข้ึนหรือปรับประยุกตจากของเดิมอยางเห็นไดชัด 

เชน เปนบทเรียนแบบใหม กิจกรรมใหม หรือเทคนิคใหมในการจัดการเรียน 

การสอน สื่อที่ใชในการเรียนการสอน และ (3) กระบวนการและผลลัพธใน  

การนํานวัตกรรมนั้นไปทดลองใชกับผู เรียนในสถานการณจริง แสดงผล        

ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีขอมูลหลักฐานรองรับ

วาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในผูเรียนในทิศทางที่พึงประสงคกอใหเกิดการเรียนรู

ท้ังในผูเรียนและผูสอน 

รูปแบบ 1. ผลงานวิชาการในรปูของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัยหรือ 

2. ผลผลติจากการศึกษาที่เปนบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรยีนการสอน  

โดยมีการอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใชกับผูเรียนประกอบดวย 

อาจจะทําเปนเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  

การเผยแพร 1. เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการประเมินคุณภาพโดย

ผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพรผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ

ดานการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

3. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลท่ี  
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 2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู (ตอ) 

การเผยแพร (ตอ) ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่งพิมพ 

หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

5. เผยแพรในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีคําอธิบาย

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใชและผลที่เกิดกับผูเรียน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  

1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่มสรางสรรคที่

ปรับจากแนวคิดเดิมหรือเปนแนวคิดใหม 

2. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนําไปสูการพัฒนาการ

เรียนรูหรือคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคไดจริง 

ระดับดีมาก  

1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 

2. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการ

พัฒนาผูเรียนกลุมอ่ืนได 

3. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการ

สอนที่มี Impact factors 

ระดับดีเดน 

1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 

2. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนการสอน/งาน

การศึกษาหรืองานประดิษฐคิดคน ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
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 2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

นิยาม เปนผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห สังเคราะหทางเศรษฐกิจ สังคม

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม หรือดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร หรือทาง

วิชาการดานอ่ืน อันนําไปสูขอเสนอนโยบายสาธารณะใหม หรือขอเสนอแนะเชิง

ความคิดหรือเชิงประจักษเก่ียวกับนโยบายสารธารณะหรือการนํานโยบายนั้นไป

ปฏิบัติ เพ่ือใหภาครัฐนําไปใชกําหนดนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรอืมาตรการอื่น

ใด ทั้งนี้ เพ่ือแกปญหาที่มีอยูหรือพัฒนาใหเกิดผลดีตอสาธารณะไมวาระดับชาติ 

ทองถิ่น หรือนานาชาต ิ

รูปแบบ จัดทําเปนเอกสารโดยมีคําอธิบายทางวิชาการ ประกอบดวย การวิเคราะห 

สังเคราะห สภาพปญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม 

หรือดานอ่ืนท่ีตองการแก ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและขอมูลสนับสนุน       

แนวทางแกไขปญหาดังกลาวตามหลักวิชาการ ทั้งน้ีโดยมีนโยบาย รางกฎหมาย  

รางกฎ แผน คําสั่ ง หรือมาตรการอ่ืนใด เปนผลผลิต (Output) รวมทั้งมี     

การคาดการผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตอสังคมในระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

1. ไดมีการนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พรอม

คําอธิบายตอผูมีสวนไดเสีย และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ 

ท้ังไดมีการนําไปสูการพิจารณาหรือดําเนินการโดยผูมีหนาที่เก่ียวของ 

2. ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะนั้น ไปยังผูเก่ียวของ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนผลงานที่แสดงการวิเคราะห สังเคราะหท่ีมีหลักฐานขอมูลหรือ

เหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดงความกาวหนาทางวิชาการ 

ระดับดีมาก เปนเกณฑเดียวกับระดับดีแตตองเปนขอเสนอใหมท่ีครอบคลุมการ

แกปญหา หรือพัฒนาที่กวางขวางกวาขอเสนอเดิม โดยตองมีรางกฎหมาย  

รางนโยบาย รางแผนฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอางอิงโดย

ผูเก่ียวของ 
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2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

ระดับดีเดน เปนเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงอภิปราย

อยางกวางขวางในสังคม หรือไดรับการนําไปใชโดยผู รับผิดชอบในนโยบาย

สาธารณะนั้น และเกิดประโยชน 
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 2.4 กรณีศึกษา (Case study) 

นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดข้ึนจริงมา

จัดทําเปนกรณีศึกษาเพ่ือใชในการสอน (Teaching case study) ทั้งนี้ โดยเปน

การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญหาและ

ปจจัยอ่ืน ๆ นํามาประกอบการตัดสินใจและกําหนดทางเลือกในการแกไข

ปญหาตามหลักวิชา หรือขอเสนอในการพัฒนาองคกร หรือเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกรเพื่อกระตุนใหผูเรียนคิด

วิเคราะหหาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือ

วิเคราะหขอเท็จจริงและการใชดุลพินิจตัดสินใจในคดีน้ัน ๆ จํานวนกรณีศึกษาที่

นํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

รูปแบบ เอกสารท่ีตีพิมพหรือเปนสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคูมือการสอน

(Teaching Notes) และใชประกอบการเรียนการสอนมาแลว มีองคประกอบ

ครบถวน คือ บทนํา เน้ือหาและบทสงทาย 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะของสิ่งตีพิมพหรือสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส โดยตองมีคณะ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร

ในหนังสือหรือแหลงรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการ โดยมีคณะ

ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี 1. เปนกรณีที่มีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา เนื้อหา บทสงทาย 

รายละเอียดขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน ตาราง และรปูภาพ 

2. เปนกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดยีวกับระดับดี และตอง 

เปนกรณีศึกษาที่มีการเสนอเน้ือหาและการวิเคราะหที่ทันตอความกาวหนา ทาง

วิชาการ เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไป

ประยุกตใชไดอยางแพรหลาย 
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 2.4 กรณีศึกษา (Case study)(ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

1.เปนกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปญหาหรือประเด็นที่ไมเคยมีผู

ศึกษามากอน มีการสังเคราะหขอมูลอยางลึกซึ้ง และสรางความรูใหมในเร่ืองใด

เรื่องหนึ่งที่ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

2. เปนกรณีศึกษาที่กระตุนใหเกิดความคิดและคนควาในวิชาการ หรือวิชาชีพที่

เกี่ยวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 2.5 งานแปล 

นิยาม งานแปลจากตั วงานตนแบบที่ เป นงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ

ประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขา   

นั้น ๆ  ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนความเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด 

เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ 

หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

2. การเผยแพรดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน  ๆอาท ิการเผยแพรในรปูแบบซีดีรอม ฯลฯ 

    การเผยแพรดังกลาวนั้นจะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ

เรียนการสอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรซึ่งจํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดง

การเผยแพรอยางกวางขวางไดแตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการ

เผยแพรไดเชนกัน 

    ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ

สถาบันอุดมศึกษาคณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

นั้น และตองเผยแพรสูสาธารณะชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

    กรณีที่อยูระหวางกระบวนการพิจารณา หากคณะผูทรงคุณวุฒิมีมติให

ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยูในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นได ทั้งน้ี 

เมื่อไดแกไขปรับปรุงงานแปลดังกลาวเรียบรอยแลวใหเสนอคณะผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา โดยไมตองนํางานแปลดังกลาวไปเผยแพรใหมอีกคร้ังหนึ่ง 

    กรณีท่ีไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแลวไมอยูในเกณฑที่ 

ก.พ.อ. กําหนด การนํางานแปลน้ันไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงาน

แปลเพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการคร้ังใหม สามารถกระทําได 

แตใหมีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ไดรับปรงุแกไขนั้นใหมอีกครั้ง 
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 2.5 งานแปล (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

ระดับดี เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมทั้งมีบทนํา

ของผูแปลท่ีใหขอมูลครบถวนเกี่ยวกับเอกสารท่ีแปล 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใชภาษาที่สละสลวย และ

อานเขาใจงาย 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีบทนําเชิงวิเคราะหที่แสดง

ความรูความเขาใจของผูแปลในเรื่องนั้น ๆ และเรื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวของกัน หรือมี

การคนควาเพ่ิมเติมของผูแปลใสไวในบทนาํ หรือในเชิงอรรถ แลวแตกรณี 

    สําหรบัสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหใชคุณลักษณะตอไปนี้ 

ระดับดี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบทแบบแผนทาง

ความคิดหรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย

ไดอยางดี มีการศกึษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานใน

ลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยมีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ 

อันเหมาะสมท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค   

ระดับดีมาก เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทาง

ความคิดหรอืวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายใน

ระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยาง

ละเอียดลึกซึ้งในลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี มีการใหอรรถาธิบาย

เชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับดีเดน ใหขอสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใชเกณฑเดยีวกับ

ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญในระดับที่มีผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

2. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 

3. มีการใหขอสรุปและวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มี่ลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวิชาการ 
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 2.6 พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) 

นามานุกรม (directory) และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

นิยาม งานอางอิงท่ีอธิบาย และใหขอมูลเกี่ยวกับคํา หรือหัวขอ หรือหนวยยอย  

ในลักษณะอื่น ๆ อันเปนผลของการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ และมีหลัก

วิชา รวมทั้งแสดงสถานะลาสุดทางวิชาการ (State-of-the-art) ของสาขาวิชา

นั้น ๆ เปนการรวบรวมคํา หรือหัวขอ หรือหนวยยอย จัดระบบอางอิง โดยเปน

งานของนักวิชาการคนเดียว มีคํานําท่ีชี้แจง หลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่

นํามาใช รวมท้ังอธิบายวิธีการใช และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยก

สวนตามหนวยยอย รวมทั้งดัชนีคนคํา ในกรณทีี่จําเปน 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1.การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 

2.การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ท้ังนี้ ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณะชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวาสี่

เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนงานอางอิงท่ีใหความรูพ้ืนฐานอันถูกตองและทันสมัย ครอบคลุม

เนื้อหาที่กวางขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใหขอมูลและทัศนะที่

ชี้ใหเห็นถึงวิวัฒนาการของศัพท หัวขอ หรือหนวยยอยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก  และตองมีการชี้ทางใหผูอาน หรือ

ผูใชเกิดความคิดเชิงวิพากษและ/หรือ เกิดความสนใจที่จะศึกษาคนควาตอไป 
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 2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นิยาม ผลงานวิชาการที่เปนการประดิษฐคิดคนเครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการ

สรางสรรคพืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลินทรียที่มีคุณสมบัติพิเศษ สําหรับการใช

ประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอ

เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงพัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชองคความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รูปแบบ ผลงานสรางสรรคพรอมดวยสิ่งตีพิมพหรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึง

แนวคิดในการวิจัยคนควาและพัฒนางานน้ัน ๆ กระบวนการการวิจัยและพัฒนา 

ผลการทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ ทั้งท่ีเปนคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษ

ท่ีเปนขอเดน ผลการทดสอบในสภาพของการนําไปใชจริงในสภาพที่เหมาะสม 

และศักยภาพของผลกระทบจากการนําไปใชในแงเศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การ

บันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ  

2. เอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสท้ังน้ี 

ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณะชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิง

วิชาการมีผลการทดสอบตามหลักวิชาการที่ชัดเจน เชื่อถือได และการนําผลงาน

นั้นไปใชมีศักยภาพ ในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับ

ปานกลาง 

ระดับดีมาก เปนผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคที่ตองใชความรูเชิง

วิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาการที่ชัดเจน เชื่อถือได และการ

นําผลงานน้ันไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรอืทางสังคม

ในระดับสูง  
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 2.7 ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

ระดับดีเดน เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิง

วิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาการที่ชัดเจน เชื่อถือได ผลงานมี

คุณสมบัติโดดเดน และมีศักยภาพในการนําไปใชประโยชน หรือกอใหเกิดการใช

ประโยชน ในแนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ

ทางสังคมในระดับสูง 
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 2.8 ผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสรางสรรคที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเปนงานที่สะทอนสังคม แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสรางสรรค

ของเจาของผลงาน มีการนําเสนอพรอมคําอธิบายอันกอปรดวยหลักวิชาการที่เอื้อ  

ตอการสรางความรูความเขาใจในความหมายและคุณคาของงาน   เชน ผลงาน

สรางสรรคดานวรรณกรรม ดานศิลปะการแสดง ดานดนตรี ดานสถาปตยกรรม      

การออกแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และศิลปะดานอื่น ๆ 

รูปแบบ งานสรางสรรค พรอมบทวิเคราะห ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด

เชิงทฤษฎี รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนคิในการสรางงาน มีการใหขอมูลและ

ขอวินิจฉัยที่เอ้ือใหเกิดการตีความและประเมินคุณคาในหมูของผูรบังาน 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. วรรณกรรมตนแบบ และเอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรือเผยแพร

โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ    

การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ 

     ทั้งน้ี ตองไดรับการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางมาแลวไมนอยกวา

สี่เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะ โดยที่ผูประพันธสามารถ อธิบาย

หลักการและกระบวนการสรางสรรคที่สื่อความกับผูรับไดเปนอยางดี 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และเปนตัวอยางอันดีที่ ยังประโยชน

เดนชัดตอวรรณกรรมศึกษา วิชาการดานการเขียนสรางสรรค (Creative 

writing) และการศกึษาศิลปะแขนงน้ัน ๆ  

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนงานที่สรางมิติใหมใน

ดานการสรางสรรค สุนทรีศาสตร วรรณกรรมศึกษา การเขียนสรางสรรค  

(Creative writing) และการศกึษาศิลปะ 
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 2.9 สิทธิบัตร (patent) 

นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร 

รูปแบบ อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

     1. มีบทวิเคราะหที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือ

ชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ 

หรือเสรมิสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลาย

สาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 

     2. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่

แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 

การเผยแพร หลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนสิทธิบัตรที่ไดรบัการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําวิจัยไปวิจัย

หรือพัฒนาตอยอด 

ระดับดีมาก เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยระดับชาติ  

ระดับดีเดน เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนแลวและพิสจูนไดวามีผูนําไปใช

ประโยชนในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

หรือเชิงสาธารณประโยชนอยางกวางขวาง 
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 2.10 ซอฟตแวร (software) 

นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความหมายของกฎหมายวาดวย

ลิขสิทธ์ิ ซึ่งเปนผลงานท่ีไดจากการวิจัย หรือการประดิษฐคิดคนใหม หรือการ

สรางองคความรูใหม ที่มีหลักวิชาอันสามารถอธิบายไดอยางชัดเจน รวมถึง

ซอฟตแวรที่เปนการประยุกตหลักวิชา เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล 

ตาง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยตองมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้  

     1. การดําเนินงานโครงการท่ีมีลักษณะการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชระเบียบ

วิธีเชิงตัวเลข (Numerical method) หรือการดําเนินงานลักษณะ 

Engineering design ซึ่งเปนการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง 

     2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับ

แฟมขอมูลตนฉบับ (Source code) เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานใหดีข้ึน โดยมี

การปรับปรุงระบบอยางมีนัยสําคัญ 

     3. โครงการที่มีการเขียนขอมูลเชิ งประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให

สอดคลองกับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวาหลักจาก

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรมาใชพัฒนาแลวระบบการทํางานดีขึ้น

ไดอยางไร โดยตองมีการปรับปรุงระบบหรือสํารวจความตองการ รวมถึงแสดง

ผลลัพธหรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งมิไดนําเขามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอยางเดียว 

     ทั้งนี้ ผลลัพธที่ไดจะตองสอดคลองลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 

รูปแบบ อาจจัดทําไดหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนรูปเลม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส  

     1. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เชน คูมือที่อธิบายการ

ใชงานหลักการของวิธีการทํางานและหนาที่ของซอฟตแวรดังกลาวอยาง

ละเอียดและชัดเจน เพื่อชี้ ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิดการพัฒนาและ

ความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอ

สาขาวิชานั้น ๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด  

    2. ตองผานการพิสูจน หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่

แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 
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 2.10 ซอฟตแวร (software) (ตอ) 

การเผยแพร      มีหลักฐานการนําซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายใน        

วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา

สี่เดือน 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบ

วิธีวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตใชได

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

     1. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่

ลึกซึ้งกวางานเดิม ที่เคยมีผูศึกษามาแลว 

     2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกต

ไดอยางแพรหลาย 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงและใชงาน

อยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ 
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 3. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

 3. ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

นิยาม ผลงานวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม สงผลใหเกิดประโยชนอยางเปน

รูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ 

   ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนี้ตองเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ี

ดีขึ้นทางดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานเก่ียวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดลอมอาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ 

หรือเปนผลงานที่นาํไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญา

รูปแบบอ่ืนท่ีสามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนา

สังคม และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนหรือสรางการเปลี่ยนแปลงจากการ

ตระหนกัและการรับรูปญหาและแนวทางแกไขปญหาของชุมชน 

รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็น

วาเปนผลงานท่ีทําใหเกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดี

ขึ้น และเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด

ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และสามารถนําไปอางอิงได โดยตอง

ปรากฏเปนท่ีประจักษในประเด็นตอไปนี้ 

    * การวิเคราะหสภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

    * การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

    * การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรอืกระบวนการที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

    * ความรูหรือความเชี่ยวชาญ ที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

    * การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดข้ึนแลว 

    * การประเมินผลลัพธโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

    * การสรุปแนวทางการธํารงรักษาหรือการนําไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 
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 3. ผลงานวิชาการรับใชสังคม (ตอ) 

รูปแบบ (ตอ)     ท้ังนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐาน

เพิ่มเติมอ่ืน ๆ เก่ียวกับผลงาน เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ

แถบเสียง หรือวีดีทัศนจดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกําไรหรือความ

เอ้ืออํานวยจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ ภาคประชาสังคม ที่ไดรับ

ผลประโยชนประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

การเผยแพร ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปดใหเย่ียมชม

พ้ืนท่ีและจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งท่ีสอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปน

เอกสารหรือเปนลายลักษณอักษรท่ีสามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือ

ความตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือ

บุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่สามารถแกปญหาท่ี

เกิดขึ้น หรือทําความเขาใจสถานการณมีการถายทอดผลงานทางวิชาการ จน

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษหรือกอใหเกิดการพัฒนา

ชุมชน สังคม องคกรภาครัฐ หรอืองคกรภาคเอกชนนั้น 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนํามาใชเปนตัวอยางใน

การแกไขปญหาหรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

ท่ีดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาสังคม องคกรภาครัฐ หรือ

องคกรภาคเอกชนอื่นไดหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับ

จังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม  

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมอยาง

กวางขวางเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจาก

องคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNESCO WHO UNICEF 

เปนตน 

หมาย เหตุ  แนวทางการประเมิ นผลงานทางวิชาการรับ ใชสั งคม  ให

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการรับใช

สังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้      
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 3. ผลงานวิชาการรับใชสังคม (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

     1. ประเมินเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

     2. ประเมินจากหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน การสัมภาษณผูเก่ียวของ 

หรอื สารสนเทศจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

    3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 และ ขอ 2 แลว 

อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่ มี อยู ในพื้ นที่ รวมด วย ซึ่ ง

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ       

จะตรวจสอบดวยตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได 

    ทั้งนี้ ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
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 4. ตํารา หนังสือ และบทความทางวิชาการ 
 4.1 ตํารา 

นิยาม งานวิชาการที่ใชสําหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชา  

ซึ่งเกิดจากการนําขอคนพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผูขอ หรือความรูที่ไดจาก

การคนคว าศึ กษามาวิ เคราะห  สั งเคราะห  รวบรวมและเรียบเรียง โดยมี 

มโนทัศนที่ผู เขียนกําหนดให เปนแกนกลาง ซึ่งสัมพันธกับมโนทัศนยอยอ่ืน 

อยางเปนระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี       

ใชภาษาที่เปนมาตรฐานทางวิชาการ และใหความรูใหมอันเปนความรูสําคัญที่มีผล

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอวงการวิชาการนั้น ๆ 

เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ท้ังนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของ

ในหลักสูตรที่ใชตําราเลมท่ีเสนอขอตําแหนงทางวิชาการดวย 

ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึง

ระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต

สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษา

ในวิชานั้น 

         หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือ

เอกสารคําสอนไปแลว จะนํามาเสนอเปนตําราไมได เวนแตจะมีการพัฒนาจน

เห็นไดชัดวาเปนตํารา 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเร่ือง การอธิบายหรือการ

วิเคราะห การสรุป การอางอิง บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา ทั้งนี้ควรมีการ

อางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ การอธิบายสาระสําคัญมี

ความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจน

ผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน

โดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เก่ียวของ (Peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 
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 4.1 ตํารา (ตอ) 

การเผยแพร(ตอ) 1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ หรือ 

 2.การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม, 

E –learning, Online learning 

 3. การเผยแพรใน E-book โดยสํานักพิมพซึ่งเปนท่ียอมรับ 

การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน

การสอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ

เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรได

เชนกัน 

              ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ

ของสถาบันอุดมศึกษา คณะหรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  

กรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตําราแลวไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. 

กําหนด การนําตํารานั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในตําราเพ่ือนํามาเสนอ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการครั้งใหม สามารถกระทําได แตใหมีการประเมิน

คุณภาพตําราท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขนั้นใหมอีกคร้ังหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมี

แนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. มีการสอดแทรกความคิดรเิร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ี

เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดยีวกับระดับดีมากและตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม (Body of knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

 



35 

 4.1 ตํารา (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง  

3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 
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 4.2 หนังสือ 

นิยาม      งานวิชาการที่เกิดจากการคนควาศึกษาความรูในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางรอบ

ดานและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห  สังเคราะหและเรียบเรียงอยางเปนระบบ 

ประกอบดวยมโนทัศนหลักท่ีเปนแกนกลางและมโนทัศนยอยที่สัมพันธกัน มี

ความละเอียดลึกซึ้ง ใชภาษาท่ีเปนมาตรฐานทางวิชาการ ใหทัศนะของผูเขียนท่ี

สรางเสริมปญญาความคิดและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา

นั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เนื้อหาของหนังสือไมจําเปนตองสอดคลองหรือ

เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร และไม

จําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

     เน้ือหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอย่ืน

เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

     หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือ

เอกสารคาํสอนไปแลว จะนํามาเสนอเปนหนังสือไมได 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การ

อางอิง บรรณานุกรม และดัชนีคนคํา ที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ โดยอาจมี

ขอมูล แผนภาพตัวอยาง หรือกรณีศึกษาประกอบดวยก็ได ตามรูปแบบอยางใด

อยางหนึ่งตอไปนี้  

1.เปนงานท่ีนักวิชาการเขียนทั้งเลม (authored book) คือเอกสารที่ผู เขียน

เรียบเรียงข้ึนทั้งเลมอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ ม่ันคง และให

ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา ความคิด และสรางความแข็งแกรงทาง

วิชาการ 

2.เปนงานวิชาการบางบทหรือสวนหนึ่งในหนังสือที่มีผูเขียนหลายคน (book 

chapter) โดยจะตองมีความเปนเอกภาพของเน้ือหาวิชาการ ซึ่งผูอานสามารถ

ทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จในแตละบท และเปนงานศึกษา

คนควาอยางมีระบบมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดวยวิธีวิทยาอันเปนท่ี

ยอมรับจนไดขอสรปุที่ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ หรือนําไป 
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 4.2 หนังสือ (ตอ) 

รูปแบบ (ตอ) ประยุกตใชได กรณีที่ในแตละบทมีผุเขียนหลายคนจะตองระบุบทบาทหนาที่

ของแตละคนอยางชัดเจน 

     จํานวนบทที่จะนํามาแทนหนังสือ 1 เลม ใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ

ประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

(Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ  

2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ การเผยแพรในรูปของซีดีรอม 

3. การเผยแพรเปน e-book โดยสํานกัพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ 

การเผยแพรดังกลาวน้ัน จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ

เรียนการสอนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจ

แสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางใน

การเผยแพรไดเชนกัน 

         กรณีที่ไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแลวไมอยูในเกณฑท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด การนําหนังสือนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเน้ือหาในหนังสือเพ่ือ

นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการคร้ังใหม สามารถกระทําได แตใหมีการ

ประเมินคุณภาพหนังสือที่ไดรบัการปรบัปรุงแกไขนั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมี

แนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยที่เปนการ

แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
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 4.2 หนงัสือ (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม (Body of knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง  

3. เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 4.3 บทความทางวิชาการ 

นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห

อยางชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการ

สํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้น

ได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะห

อยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทักษะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 

รูปแบบ ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ตองการอธิบาย

หรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและ

บรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมิน

โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่ เก่ียวของ (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังน้ี 

 1. เผยแพรในรปูของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. 

กําหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ 

 2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการโดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 

     เมื่อไดเผยแพร “บทความวิชาการ” ตามลักษณะขางตนแลว การนํา 

“บทความวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งเพื่อ

นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ 

“บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ

และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดยีวกับระดับดีและตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
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 4.3 บทความทางวิชาการ (ตอ) 

ลักษณะคุณภาพ

(ตอ) 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม (Body of knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่องเปนที่เชื่อถือและยอมรับใน

วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดบัชาติหรอืนานาชาติ 
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ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 1.ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตองเปนเจาของและ

เปนผูดําเนินการเอง 

 2. ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ตองมีลักษณะดังนี้ 

 2.1 ผลงานทางวิชาการที่มิใชผลงานวิจัย ผูขอตองมีสวนรวมไมนอยกวา รอยละ 50 และตอง

เปนผูดําเนินการหลักในเร่ืองนั้น 

 2.2 สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

      (1) ผูขอมสีวนรวมในงานวิจัยไมนอยกวารอยละ 50 

      (2) ผูขอเปนผูดําเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเร่ืองอ่ืนที่เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน 

ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวารอยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เร่ือง 

      (3) ในกรณีผลงานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ Research program ผูขอจะตองเปน

ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงาน

รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 

      (4) ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน ผูขอจะตองเปนผูดาํเนินการหลักและ

มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50 

 ผูดําเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทและความ

รับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย (Research design) การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 

และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ (Research summary and recommendation)  

รวมท้ังเปนผูดําเนินการหลักในการเผยแพรผลงานดังกลาว 

 ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแตละเรื่องควรมีผูดําเนินการหลัก (Corresponding author) ไดเพียง 

คนเดียวเวนแตกรณีอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 3.3 การลงนามรบัรองมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่

มีผูมีรวมงานหลายคนจะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวนรวมในผลงานเร่ือง

นั้นรอยละเทาใด รวมทั้งระบุบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไมสามารถ

ติดตอผูรวมงานใหลงนามไดครบทุกคนใหดําเนินการดังนี้ 

     (1) กรณีท่ีไมสามารถติดตอผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองได ใหระบุจํานวนผูรวมงาน   

ทุกคนและใหถือวาผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการเทาเทียมกัน 
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    (2) กรณีผูรวมงานบางคนไมสามารถลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

ไดใหมีการลงนามรับรองโดยหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี และผูขอเปนอยางนอย พรอมท้ังชี้แจง

เหตุผลความจําเปนที่ผูนั้นไมสามารถลงนามได หรือเหตุผลที่ไมสามารถระบุการมีสวนรวมของผูนั้น 

ใหชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผล

งานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเปนผูพิจารณาเหตุผลความจําเปน

ดังกลาว 

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละเรื่อง เมื่อไดลงนามารับรองแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได 

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมสีวนรวมไมตรงกับความเปนจริงจะถือวา

การกระทําของผูนั้น เขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

3.4  กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มี

การบูรณาการหลายสาขาวิชา ผูขอกําหนดตําแหนงตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ 

โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทํางานอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ 

     1. การวิเคราะหสถานการณกอนเร่ิมกิจกรรมรับใชสังคม 

               2. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

               3. การประเมินผลลัพธและสรปุแนบทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 

ใหผูขอกําหนดตําแหนงระบุบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผูรวมงานทุกคนและ

บทบาทหนาที่หลักของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามารับรอง 

3.5 ผลงานทางวิชาการตองไดรับการาเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยมีชื่อผูใด

เปนเจาของผลงานผูมีช่ือที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ 

3.6 กรณขีองผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เผยแพรอันเปนผลมาจาก

วิทยานิพนธของนักศึกษาที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารยที่ปรึกษานั้น ผูนั้นตองเปนผู

ริเร่ิม กํากับดูแลและมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัย โดยผูขอตําแหนงทาง

วิชาการอาจใชผลงานทางวิชาการดังกลาวไดในสัดสวนไมเกินรอยละ 50 

 

 



43 

แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการประเภท.................................................................................................. 

เรื่อง.................................................................................................................................... 

ผูรวมงานจํานวน...................คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ 
 

(1) 

ชื่อผูรวมงาน 

(2) 

สารบัญ รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณและระบุวาผูขอ

กําหนดตําแหนงเขียนสวนใด 

(3) 

ปริมาณงานรอยละ  

พรอมระบุบทบาทหนาที่ 

ความรับผิดชอบอื่น 

นอกเหนือจากท่ีแสดงในชอง 

(2) 

   

 

 

 

 

 

 

      ลงชื่อ.................................................. 

        (......................................................) 

 

      ลงชื่อ.................................................. 

        (......................................................) 

 

      ลงชื่อ.................................................. 

        (......................................................) 
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บทที่ 2 

องคประกอบของผลงานทางวิชาการ 
 

 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และผลงานทางวิชาการที่ใชเพื่อขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ ที่ เขียนถูกตองตามระบบสากลและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการน้ัน ๆ มี

องคประกอบจําแนกออกไดเปน 3 สวน ไดแก องคประกอบสวนท่ี 1 หรือสวนประกอบนําเร่ือง 

องคประกอบสวนท่ี 2 หรือสวนที่เปนเนื้อหา และองคประกอบสวนที่ 3 หรือสวนเสริมเนื้อหา ในแตละสวน

ดังกลาวยังมีองคประกอบยอย ๆ ลงไปอีก โดยมีรูปแบบหรือโครงสรางเฉพาะสวน  ซึ่งผู เขียน

จําเปนตองศึกษารายละเอียดใหเขาใจอยางชัดเจนและเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งในการเขียน ผลงาน

ทางวิชาการแตละชนิด  เอกสารในบทนี้จะนําเสนอแนวทางการเขียนเอกสารแตละชนิด  เพ่ือเปน

แนวทางในการเขียนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

เอกสารประกอบการสอน 

 เอกสารประกอบการสอนเปนเอกสารบังคับที่ใชประกอบการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง

ระดับผูชวยศาสตราจารย  ซึ่งมีรายละเอียดโครงรางของรูปเลมและองคประกอบ 3 สวนดังนี้ 

 1. องคประกอบสวนที่ 1 

 องคประกอบสวนที่ 1 ของเอกสารประกอบการสอน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.1 สันปก   

                         สันปกใหพิมพชื่อเอกสารประกอบการสอนแตไมตองระบุคําวา “เอกสารประกอบการสอน”  

และชื่อผู เขียนไมตองระบุคํานําหนานาม หรือ ดร. โดยจัดระยะใหหางกันตามความเหมาะสม        

ตามความยาวของสันปก  โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต หรือ ตามความเหมาะสม 

 

ตัวอยาง  สันปกของเอกสารประกอบการสอน 

 

 

                    ระบบจํานวน                                     นาคนิมิตร  อรรคศรีวร 
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 1.2 ปกนอก  

                    ปกนอกประกอบดวยขอความตาง ๆ ดังนี้ 

 1.2.1 ขอความสวนบนสุด  ใหพิมพคําวา “เอกสารประกอบการสอน” บรรทัดตอมา

ใหพิมพรายวิชา  โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด  24 พอยต 

 1.2.2 ขอความสวนกลางหนากระดาษ ใหพิมพ  ชื่อ-สกุล  แตไมตองระบุคํานํา    

หนานาม หรือ ดร. ใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด  24 พอยต 

 1.2.3 ขอความสวนลาง ใหพิมพชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย  หมายเลข ISBN (ถามี)  

และ ป พ.ศ. ที่จัดทําผลงานทางวิชาการ แตไมตองระบุคําวา  “พ.ศ. ” 

 

ตัวอยาง ปกนอกของเอกสารประกอบการสอน 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา  ระบบจํานวน 

 

 

นาคนิมิตร   อรรคศรีวร 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ISBN ……………………..(ถามี)  

2556 

 
 หมายเหตุ   หนาปกไมมีภาพประกอบ  
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 1.3 ใบรองปก หรือกระดาษรองปก  

                    ใบรองปก หรือกระดาษรองปก ไมตองใส 
 1.4 ปกใน  

                    ปกในประกอบดวยขอความตาง ๆ ดังน้ี 

 1.4.1 ขอความสวนบนสุด ใหพิมพคําวา “เอกสารประกอบการสอน” บรรทัดตอมา

ใหพิมพรายวิชา โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต 

 1.4.2 ขอความสวนกลางหนากระดาษ  ใหพิมพชื่อ-สกุล  แตไมตองระบุคํานํา   

หนานาม หรือ ดร. และบรรทัดถัดมาใหระบุคุณวุฒิสูงสุดใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด  24  พอยต 

 1.4.3 ขอความสวนลาง ใหพิมพชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หมายเลข ISBN (ถามี)     

และป พ.ศ. ท่ีจัดทําผลงานทางวิชาการ แตไมตองระบุคําวา “พ.ศ.” 

 

ตัวอยาง ปกในของเอกสารประกอบการสอน 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา  ระบบจํานวน 

 

นาคนิมิตร   อรรคศรีวร 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ISBN ……………………..(ถามี)  

2556 
           

  หมายเหต ุ  หนาปกในไมมีภาพประกอบ 
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 1.5  คํานํา  

 ประกอบดวยสาระสําคัญคือ 

 1.5.1 ใหพิมพคําวา “คํานํา” อยูบรรทัดแรก และจัดกึ่งกลางหนากระดาษใชอักษร

ตัวหนา ขนาด 20 พอยต 

 1.5.2 รหัสวิชา ชื่อวิชาตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใชตวัอักษรขนาด 16 พอยต 

 1.5.3 เนื้อความ ควรเขียนประมาณ 3 ยอหนา โดยกลาวถึง  รายวิชา  รหัสรายวิชา และ

หลักสูตร  ความสําคัญ  ความจําเปน จุดมุงหมายในการเรียนการสอนของรายวิชา  สาระสําคัญของวิชา 

และประโยชนที่ไดจากการจัดทําเอกสารประกอบการสอน  ในการเขียนคํานําผูเขียนไมควรถอมตัว

จนเกินไป เชน อางวามีความรูนอย เปนตน ไมออกตัวโดยไมเกิดประโยชน เชน อางวามีเวลาในการจัดทํา

นอย เปนตน ไมควรระบุขอผิดพลาด หรือขอบกพรอง  ในการจัดทํา และไมควรระบุวาไดรับความ

ชวยเหลือจากผูอ่ืนจนแสดงวาผูเขียนไมมีความสามารถที่จะเขียนเองได  ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 1.5.4 ชื่อ-สกุลผูจัดทําผลงานวิชาการ  ใชตัวอักษร ขนาด 16 พอยต 

 1.5.5 เดือน และปที่จัดทําผลงานวิชาการใชตัวอักษร ขนาด 16 พอยต 
 

ตัวอยาง คํานําของเอกสารประกอบการสอน 

 

คํานํา 
       (เวน 1 บรรทัด)  

                        เอกสารประกอบการสอนรายวิชา................................รหัส.................. 

      ใชสําหรบันักศึกษาหลักสูตร……………….. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 

 รายวิชานี้ผูเขียนมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถ..................................... 

      …………………(ผูเขียน ควรเขียนกลาวถึง  ความสําคัญ ความจําเปน จุดมุงหมาย 

        ในการเรียนการสอนของรายวิชาโดยสรุป)……………………………………………………….. 

                       ผูเขียนไดแบงเนื้อหาเอกสารประกอบการสอนเปน..........บท   

               ประกอบดวย …………..(ชื่อเรื่องแตละบท)…..  ซึ่ง………..(ผูเขียน ควรกลาวถึง  

                สาระสําคัญโดยสรุป) …………………………………………………………………………………... 

                        เอกสารประกอบการสอนนี้คงอํานวยประโยชนตอการเรียนการสอน 

              ในรายวิชา……….…………… (ผูเขียน ควรกลาวถึงประโยชนและกลาวขอบคุณ)……..        

                                                                                            (เวน 1 บรรทัด) 

                                                                                            ชื่อ สกุลผูเขียน 

                                                                                            มกราคม  2559 

 หมายเหตุ  คํานําไมตองใสหมายเลขหนาแตใหเริ่มนับหนา (1) โดยหนาจะขึ้นขวามือ 
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 1.6 สารบัญ  

   สารบัญเปนสวนที่แสดงรายการหรือหัวขอตาง ๆ และมีเลขหนากํากับโดยจัดเรียง 

ตามลําดับของเลขหนา มีสวนประกอบ ดังนี้ 

  1.6.1 สวนประกอบตอนบน ไดแกคําวา “สารบัญ” ใหพิมพกลางหนากระดาษ   

โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต และใหเวนระยะ 1 บรรทัดใหพิมพคําวา “หนา” โดยใช

อักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต  พิมพชิดดานขวา 

 1.6.2 สวนประกอบท่ีแสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบดวยรายการตาง ๆ   

และเลขหนา โดยเรียงลําดับดังนี้ คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ แผนบริหารการสอน 

ประจําวิชา แผนบริหารการสอนประจําบท บทที่  เอกสารอางอิง  บรรณานุกรม และภาคผนวก 
 

ตัวอยาง  สารบัญของเอกสารประกอบการสอน 

สารบัญ 
    (เวน 1 บรรทัด) 

                                                                                                             หนา 

    คํานํา                                                                                                 (1) 

    สารบัญ                                                                                                 (3) 

    สารบัญภาพ                                                                                       (7) 

    สารบัญตาราง                                                                                          (9) 

    แผนบริหารการสอนประจําวิชา                                                                (13) 

    แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1                                                              1 

    บทที่ 1  ความรูพ้ืนฐาน       3 

               1.1 ความเปนมาของตัวเลข                                                        3 

               1.2 โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร                                                 7 

               1.3 ตรรกศาสตร                                                              11 

               1.4 เซต                                                                                15 

               1.5 วิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ                                                       20 

               1.6 ความสัมพันธและการจัดอันดับเชิงเสน                                     26 

               1.7 ฟงกชัน                                                                            35 

               1.8 สรุป                                                                                37 

               แบบฝกหัดบทที่ 1                                                               38 

    เอกสารอางอิง                                                                                40 
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สารบัญ (ตอ) 
     (เวน 1 บรรทดั) 

                                                                                                            หนา 

    แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2                                                          43   

    บทที่ 2  จํานวนนับหรอืจํานวนธรรมชาติ                45 

               2.1 การสรางระบบจํานวน                                                             45                                                                  

               2.2 การบวกจํานวนนับ                                                                 49     

               2.3 การคูณจํานวนนบั                                                                   58                                                                  

               2.4 การจัดอันดับเชิงเสนของจํานวนนับการบวกจํานวนนับ                         62                                                                     

               2.5 สรปุ                                                                                    65 

               แบบฝกหัดบทที่ 2                                                                      69 

    เอกสารอางอิง                                                                                        72 

    แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3                                                          75   

    บทที่ 3  จํานวนเต็ม                       77 

               3.1 การสรางจํานวนเตม็                                                77 

               3.2 การบวกและการคูณคูอันดับของจํานวนนับ                             84 

               3.3 ความสัมพันธสมมูล                                                         89 

               3.4 สรปุ                                                                                   116 

               แบบฝกหัดบทที่ 3                                                       118 

    เอกสารอางอิง                                                                119 

    แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4                                                       123  

    บทที่ 4  จํานวนตรรกยะ                                                                      125 

               4.1 การสรางจํานวนตรรกยะ                                                            129 

               4.2 การบวกและการคูณคูอันดับใน  /
                                   134 

               4.3 สรุป                                                                              150 

               แบบฝกหัดบทที่ 3                                                                        156 

     เอกสารอางอิง                                                                                  158 

     บรรณานุกรม                                                                                    159              

     ภาคผนวก                                                                                       165 
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 หมายเหตุ   

 1) หมายเลขหัวขอหลักของแตละบทอาจจะมีหรือไมมีก็ไดข้ึนอยูกับเนื้อหาที่เขียนภายในบท

วามีหรือไมมี   

 2) สําหรับภาคผนวก  ถามีใหใสแตถาไมมีไมตองใส 

 3) หนาสารบัญใหขึ้นหนาขวาเสมอไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนบัหนาและหากมีสารบัญ (ตอ)  

หนาถัดไปใหใสหมายเลขหนาและจัดระบบหนาหลัง 

 1.7 สารบัญภาพ  

 สารบัญภาพเปนสวนท่ีแสดงวาเอกสารประกอบการสอนมีภาพประกอบที่แสดง

รายละเอียดตาง ๆ อยูหนาใดบาง สารบัญภาพมีสวนประกอบ ดังน้ี 

 1.7.1 สวนประกอบตอนบน ไดแกคําวา “สารบัญภาพ” ใหพิมพกลางหนากระดาษ 

โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต และเวนระยะ 1 บรรทัดพิมพคําวา “ภาพที่” ชิดริม

หนากระดาษดานซายมือ และคําวา “หนา” พิมพชิดดานขวามือโดยใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยต 

 1.7.2 สวนประกอบท่ีแสดงรายละเอียดของภาพ ใหพิมพคําอธิบายภาพใหตรงกับ

คําอธิบายภาพในเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอน พรอมกับระบุเลขหนากํากับ ใชตัวอักษร ขนาด 

16 พอยต 

ตัวอยาง สารบัญภาพของเอกสารประกอบการสอน 

  

                                          สารบัญภาพ 
    (เวน 1 บรรทัด) 

    ภาพท่ี                                                                                               หนา 

         1.1   โครงสรางของระบบจํานวน                                                       18                                                                                   

         3.1   กราฟของสมการกําลังสอง                                                        54 

         3.2   โครงสรางของระบบจํานวนเต็ม                                                    69 

                 

 หมายเหตุ  

 1) ตัวเลขตัวหนาบอกลําดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลําดับท่ีของภาพในบทนั้น ๆ เชน  

ตารางที่  3.1 ตัวเลข 3 บอกลําดับที่ของบทที่ 3 สวนตัวเลข 1 บอกลาํดับที่ของตารางในบทที่ 3 

 2) จุดทศนิยมของหมายเลขภาพที่ตองพิมพใหตรงกัน 

 3) หนาสารบัญภาพใหข้ึนหนาขวาเสมอไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาและหากมีสารบัญ

ภาพ (ตอ) หนาถัดไปใหใสหมายเลขหนาและจัดระบบหนาหลัง 

 4) หมายเลขหนาใหพิมพหลักหนวยใหตรงกันโดยชิดขวา 
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   1.8 สารบัญตาราง  

 สารบัญตารางเปนสวนที่แสดงวาเอกสารประกอบการสอนมีตารางก่ีตาราง และอยู

หนาใดบาง สารบัญตาราง มีสวนประกอบดังนี้ 

 1.8.1 สวนประกอบตอนบน ไดแก  คํ าวา “สารบัญตาราง” ใหพิมพ กลาง

หนากระดาษ  โดยใหใชตัวอักษรตัวหนามีขนาด 20 พอยต และใหเวนระยะ 1 บรรทัด  พิมพคําวา   

“ตารางที่” ชิดริมหนากระดาษดานซายมือ และคําวา “หนา” พิมพชิดดานขวามือ โดยใชอักษร

ตัวหนา ขนาด 18 พอยต 

 1.8.2 สวนประกอบที่แสดงรายละเอียดของตารางในเอกสารประกอบการสอน       

โดยพิมพ หมายเลขตาราง พรอมชื่อตาราง และระบุเลขหนาท่ีปรากฏของตารางนั้น ๆ ใหพิมพ

จัดเรียงตามลําดับเลขของตารางในแตละบทใชตัวอักษร ขนาด 16 พอยต              

 

ตัวอยาง สารบัญตารางของเอกสารประกอบการสอน 

  

                                       สารบัญตาราง 
    (เวน 1 บรรทัด) 

    ตารางท่ี                                                                                              หนา 

           1.1      แสดงขอมูลคาเฉลี่ยน้ําหนักเด็กแรกเกิด                                            21                                                                                                        

           2.1    คาความจริงของประพจน                                                          58 

           2.2     ตารางแสดง กําลังสอง  กําลังสาม  รากที่สองท่ีเปนบวก และรากที่สาม              

                 ของจํานวนตั้งแต 1- 100                                                         64 

 

 หมายเหตุ  

 1) ตัวเลขตัวหนาบอกลําดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลําดับท่ีของตารางในบทนั้น ๆ  เชน  

ตารางที่  2.1 ตัวเลข 2 บอกลําดับที่ของบทที่ 2 สวนตัวเลข 1 บอกลําดับที่ของตารางในบทที่ 2 

 2) จุดทศนิยมของหมายเลขตารางตองพิมพใหตรงกัน 

 3) หนาสารบัญตารางใหข้ึนหนาขวาเสมอไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาเสมอแต

สารบัญตาราง (ตอ) หนาถัดไปใหใสหมายเลขหนาและจัดระบบหนาหลัง 

 4) หมายเลขหนาใหพิมพหลักหนวยใหตรงกันโดยชิดขวา 
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 1.9  แผนบริหารการสอนประจําวิชา  

 แผนบริหารการสอนประจําวิชาเปนสวนที่แสดงรายละเอียดและชี้ใหเห็นวารายวิชา

ดังกลาวมีกระบวนการเรยีนการสอน การบริหารจัดการอยางไร แผนบริหารการสอนประกอบดวย 

 1.9.1 คําวา “แผนบริหารการสอนประจําวิชา” ใหใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต

พิมพไวกลางหนากระดาษ บรรทัดแรก 

 1.9.2 คําวา “รหัสวิชา” ใหพิมพตัวหนา ขนาด 18 พอยต ชิดริมกระดาษดานซาย   

สวนรหัสวิชาใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 1.9.3 คําวา “รายวิชา” ใหพิมพตัวหนา ขนาด 18 พอยต ชิดริมกระดาษดานซาย     

ชื่อวิชาที่เปนภาษาไทยใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต และตามดวยจํานวนหนวยกิต สําหรับชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษใหพิมพบรรทัดถัดมาโดยพิมพตรงกับชื่อภาษาไทย 

 1.9.4 คําวา “คําอธิบายรายวิชา” ใหพิมพตัวหนา ขนาด 18 พอยต ชิดริมกระดาษ

ดานซาย สําหรับรายละเอียดคําอธิบายรายวิชาใหพิมพบรรทัดถัดมา โดยใชตัวอักษร ขนาด 16 พอยต 

 1.9.5 คําวา “วัตถุประสงคท่ัวไป” ใหพิมพตัวหนาขนาด 18 พอยต และรายละเอียด

ของวัตถุประสงคแตละขอใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 1.9.6 คําวา “เนื้อหาวิชา” ใหพิมพตัวหนาขนาด 18 พอยต สวนรายละเอียดของ

เนื้อหารายวิชาใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต เน้ือหารายวิชาใหนํามาจาก เน้ือหาจากคําอธิบายรายวิชา

และนํามากําหนดเปนหัวขอหลัก และกําหนดเวลาท่ีใชสอนแตละหัวขอแตละเรื่องวาใชเวลาใน     

การสอนก่ีชั่วโมง  โดยยึดจํานวนชั่วโมงเรยีนที่รายวิชากําหนด 

 1.9.7 คําวา “วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน” ใหพิมพตัวหนาขนาด 18 

พอยต สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต วิธีสอนและกิจกรรมใหกําหนด

รูปแบบการสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน และกิจกรรมเสนอแนะท่ีหลากหลาย  เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาที่กําหนด 

 1.9.8 คําวา “สื่อการเรียนการสอน” ใหพิมพตัวหนาขนาด 18 พอยต สําหรับ

รายละเอียดของสื่อการเรียนการสอน ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต สื่อการเรียนการสอนเปนการแสดง

ใหเห็นวาการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวมีการใชสื่อและนวัตกรรมอะไรบางที่จะใชในการเรียนรู

เนื้อหาสาระของรายวิชา 

 1.9.9 คําวา “การวัดผลและการประเมินผล” ใหพิมพตัวหนาขนาด 18 พอยต

สําหรับรายละเอียดของการวัดผลและการประเมินผล ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต การวัดผลและ          

การประเมินผลใหแสดงถึงวิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรายวิชา เชน การทดสอบ          

การทําแบบฝกหัด การทํารายงาน หรือ การประเมินจากสภาพที่เปนจริง เปนตน  รวมถึงการกําหนด

คะแนนระหวางเรยีน คะแนนสอบปลายภาค 
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ตัวอยาง  แผนบริหารการสอนประจําวิชาของเอกสารประกอบการสอน 
 

แผนบริหารการสอนประจําวิชา 
(เวน 1 บรรทัด) 

รหัสวิชา 4092201  

รายวิชา  ระบบจํานวน    3 (3-0-6)  หนวยกิต    

 Number  system 

(เวน 1 บรรทัด) 

คาํอธิบายรายวิชา  
 การสรางระบบจํานวน   จํานวนธรรมชาติ   จํานวนเต็ม  สมบัติตาง ๆ ของจํานวนเต็ม 

จํานวนตรรกยะ  จํานวนจริง   จํานวนเชิงซอน 

(เวน 1 บรรทัด) 

วัตถุประสงคท่ัวไป  (ผูเขียนควรเขียนใหครอบคลุมทุกบทโดยสรปุภาพรวมของแตละบท) 
 1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาการสรางระบบจํานวน 

 2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางระบบจํานวน 

 4. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของจํานวนธรรมชาติ 

 5. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของจํานวนเต็ม 

 6. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของจํานวนตรรกยะ 

 7. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของจํานวนจริง 

 8. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของจํานวนเชิงซอน 

(เวน 1 บรรทัด) 

เนื้อหา  
 บทท่ี 1  ความรูพ้ืนฐาน              6 ชั่วโมง 

  1.1 ความเปนมาของตัวเลข 

  1.2 โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร 

  1.3 ตรรกศาสตร 

  1.4 เซต 

  1.5 วิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ 

  1.6 ความสัมพันธและการจัดอันดับเชิงเสน 

  1.7 ฟงกชัน 

  1.8 สรุป 
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 บทท่ี 2 จํานวนนับหรือจํานวนธรรมชาติ   9 ชั่วโมง 

  2.1 การสรางระบบจํานวน 

  2.2 การบวกจํานวนนับ 

            2.3 การคณูจํานวนนับ 

            2.4 การจัดอันดับเชิงเสนของจํานวนนับ 

            2.5 สรปุ 

 บทท่ี 3 จํานวนเต็ม  12 ชั่วโมง 

  3.1 การสรางจํานวนเต็ม 

            3.2 การบวกและการคูณคูอันดับของจํานวนนับ 

            3.3 ความสัมพันธสมมูล 

  3.4 สรปุ 

 บทท่ี 4 จํานวนตรรกยะ    6 ชั่วโมง 

  4.1 การสรางจํานวนตรรกยะ 

            4.2 การบวกและการคูณคูอันดับใน  /
 

            4.3 ความสัมพันธสมมูลบนเซต  /
 

            4.4 การบวกจํานวนตรรกยะ 

  4.5 การคูณจํานวนตรรกยะ 

  4.6 การจัดอันดับเชิงเสนของจํานวนตรรกยะ 
  4.7 สรปุ 

 บทท่ี 5 จํานวนจรงิ      6 ชั่วโมง 

  5.1 การสรางจํานวนจริง 

            5.2 สวนตัดเดเดคินด 

            5.3 การบวกสวนตัด 

            5.4 การคณูสวนตัด 

  5.5 การจัดอันดับเชิงเสนของสวนตัด 

  5.6 สรุป 

 



56 

 
 บทท่ี 6 จํานวนเชิงซอน    6 ชั่วโมง 

  6.1 การบวกและการคูณจํานวนเชิงซอน 

            6.2 จํานวนเชิงซอน  i 

            6.3 สรุป 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผูสอน อธิบาย  บทนิยามและทฤษฎีบท  บทแทรก  และบทตั้ง  ประกอบไฟลนําเสนอ       

 2. ผูสอนแบงกลุมผูเรยีนและใหผูเรยีนอภิปรายตามเน้ือหาที่กําหนดให 

 3. ผูสอนอธิบายทฤษฎีบท และใหผูเรยีนฝกการอางเหตุผลของการพิสูจนทฤษฎีบท  

              บทแทรก  และบทตั้ง   

 4. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดและชวยกันตรวจสอบเฉลย  

 5. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเอกสารประกอบการสอน 

 6. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากหนังสือหรอืตําราที่เกี่ยวของดวยตนเอง 

 7. ผูสอนใหผูเรยีนคนควาขอมูลและสรุปเปนรายงานกลุม  รายงานเดี่ยว ตามหัวขอที่กําหนดให 

 (เวน 1 บรรทัด) 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบจํานวน 

 2. ตําราระบบจํานวน 

 3. แผนภูมิรูปภาพ 

 4. ไฟลการนําเสนอภาพนิ่งผานโปรแกรมไมโครซอฟเพาวเวอรพอยต 

 5. สือ่วีดิทัศน 

(อาจมีเพ่ิมเติม  แลวแตผูเขียนใชในวิธีสอนและกิจกรรม) 

(เวน 1 บรรทัด) 

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

  1. คะแนนระหวางภาคเรียน 70 คะแนน  มีรายละเอียดดังนี้ 

     1.1 ความสนใจและตรงตอเวลา                       10  คะแนน 

     1.2 แบบฝกหัดและรายงานที่คนควา               10  คะแนน 

     1.3 งานกลุม                 10  คะแนน 
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     1.4 ทดสอบกลางภาคเรยีน                            40  คะแนน 

  2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน    30  คะแนน 

  การประเมินผล 

 ชวงคะแนน     80 – 100  ไดระดับ  A  

 ชวงคะแนน 75 – 79 ไดระดับ  


B  

 ชวงคะแนน 70 – 74 ไดระดับ  B  

 ชวงคะแนน 65 – 69 ไดระดับ  


C  

 ชวงคะแนน 60 – 64 ไดระดับ  C  

 ชวงคะแนน 55 – 59 ไดระดับ  


D  

 ชวงคะแนน 50 – 54 ไดระดับ  D  

 ชวงคะแนน 0 – 49 ไดระดับ  F  

 

 1.10  แผนบริหารการสอนประจําบท  

 แผนบริหารการสอนประจําบท เปนการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาของแตละ

บทใหมีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการวัดผล

และการประเมินผล  โดย คําวา “แผนบริหารการสอนประจําบท” ใหใชอักษรตัวหนา ขนาด  20 

พอยต พิมพไวกลางหนากระดาษ บรรทัดแรก  คําวา “เนื้อหา” ใหพิมพตัวหนา ขนาด 18 พอยต   

ชิดริมกระดาษดานซาย   สวนคาํวา “บทที่”  ใหพิมพตัวหนา ขนาด 16 พอยต เยื้องเขามาตามลําดับ  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.10.1 หัวขอเนื้อหาประจําบท   (ควรใสหมายเลขหัวขอหลัก ถามี) 

 1.10.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ควรเขียนใหสามารถวัดพฤติกรรมของผูเรยีนได) 

เชน  อธิบาย  บอกประเภท   จําแนก   แสดง   บรรยาย  ยกตัวอยาง  เปนตน 

 1.10.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

 1.10.4 สื่อการเรยีนการสอน 

 1.10.5 การวัดและการประเมินผล 
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ตัวอยาง แผนบริหารการสอนประจําบทของเอกสารประกอบการสอน 

 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 
(เวน 1 บรรทัด) 

เน้ือหา 

          บทที่ 1 ความรูพ้ืนฐาน 

   1.1  ความเปนมาของตัวเลข 

  1.2 โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร 

            1.3 ตรรกศาสตร 

  1.4 เซต 

   1.5 วิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ 

   1.6 ความสัมพันธและการจัดอันดับเชิงเสน 

   1.7 ฟงกชัน 

   1.8 สรุป  ( ไมตองใสหัวขอแบบฝกหัดบทที่ 1 และเอกสารอางอิง) 

 (เวน 1 บรรทัด) 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ควรเขียนใหครอบคลุมทั้งบท  และเปนพฤติกรรมที่วัดไดสังเกตได) 

 เมื่อศึกษาบทที่ 1 แลวนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกประวัติความเปนมาของตัวเลขได 
 2. อธิบายสวนประกอบโครงสรางของวิชาคณิตศาสตรได 

 3. หาคาความจรงิของประพจนได 

 4. อธิบายประพจนที่สมมูลกันได 

 5. อธิบายตัวบงปริมาณได 

 6. อธิบายและยกตัวอยางการดาํเนินการของเซตได 

 7. จําแนกและแสดงวิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ ได 
 8. อธิบายและยกตัวอยางวิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ ได 

 9. ยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับความสัมพันธและการจัดอันดับเชิงเสนได 

 10. ยกตัวอยางความสัมพันธที่เปนฟงกชันได 

 

 



59 

กิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
 1. ผูสอนอธิบายทฤษฎีบท บทแทรก และบทตั้ง  แลวซักถามพรอมยกตัวอยาง 

    ประกอบการบรรยายโดยใชโปรเจคเตอร 

 2. ผูสอนแบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละประมาณ 5 คน  เพื่อศึกษาทฤษฎีบท  บทแทรก   

    และบทตั้ง แลวอภิปรายในกลุม  

 3. ใหผูเรยีนศึกษาเอกสารประกอบการสอนและตําราที่เกี่ยวของแลวใหผูเรยีนฝก 

     การอางเหตุผลของการพิสูจนทฤษฎีบท  บทแทรก  และบทตั้ง                

 4. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและหาขอสรปุรวมกันอีกครั้งหนึ่ง 

 5. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดบทท่ี 1 

 6. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังจากเรียนจบบทที่ 1 

(เวน 1 บรรทัด) 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบจํานวน 

 2. ไฟลการนําเสนอภาพนิ่งผานโปรแกรมไมโครซอฟเพาวเวอรพอยต 

 3. หนังสืออานประกอบคนควาเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับรายวิชาระบบจํานวน 
 4. แบบฝกหัดบทที่ 1 

 5. แบบทดสอบยอยบทท่ี 1 

(เวน 1 บรรทัด) 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการซักถามผูเรยีน 

 2. สังเกตจากการรวมกิจกรรมของผูเรียน 

 3. สังเกตจากความสนใจ 

 4. สังเกตจากการอภิปรายกลุมยอยและอภิปรายสรปุ 

 5. ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดบทที่ 1 

 6. ประเมินผลจากการทดสอบยอยและจากการทดสอบปลายภาค 
 7. แบบทดสอบกอนเรียน 

 8. แบบทดสอบหลังเรียน 

 9. แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรม 

          (การวัดผลและการประเมินผลในแตละรายวิชา  อาจจะกําหนดใหเหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ ) 
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2. องคประกอบสวนที่ 2 

  ใหแบงเนื้อหาออกเปนบท  ท้ังนี้จํานวนบทจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับเนื้อหาของรายวิชา 

ซึ่งผูเขียนจะตองศึกษาเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชาจากหลักสูตร และนําเนื้อหามาแบงออกเปนบท

ตาง ๆ ควรมีหัวขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอย โดยเขียนใหมีจํานวนหนาในปริมาณที่ใกลเคียงกัน     

ในแตละบท และจํานวนหนารวมทั้งเลมควรเขียนประมาณไมนอยกวา 250 หนา การเรยีบเรยีงลําดับ

เนื้อหาแตละบทจะตองจัดเรียงตามลําดับเนื้อหาใหเปนเหตุเปนผล  โดยเนื้อหาในแตละบทจะตอง

สอดคลองและครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา  องคประกอบสวนที่ 2 ของเอกสารประกอบการสอน     

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1  สวนท่ีเปนเนื้อหา 

  สวนที่เปนเน้ือหาเปนสวนที่มีความสําคัญท่ีสุดโดยทั่วไปจะแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 2.1.1 เกริ่นนําหรอืความนําเพื่อเขาสูเนื้อหา การเขียนสวนนี้จําเปนจะตองเขียนปูพื้นฐาน 

ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาภายในบท อาจจะเขียนรายละเอียดของหัวขอหลักของบทนั้นก็ได 
 2.1.2 ตัวเรื่องเปนเนื้อหาทั้งหมด ผูเขียนจะตองใชความสามารถในการเรียบเรียงให

เปนไปตามลําดับของเนื้อหาและความเปนเหตุเปนผล สําหรับเนื้อหาเปนสวนประกอบที่สําคัญของ

เอกสารประกอบการสอน ซึ่งในแตละบทจะมีเนื้อหาแบงออกเปนหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย 

พรอมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ของหัวขอเหลานั้น ไดแก  ขอมูล   ขอเท็จจริง   ทฤษฎี สถิต ิตาราง ภาพ 

เปนตน สําหรับการเขียนเน้ือหาในหัวขอหลัก หัวขอรอง ตองเขียนเกริ่นนํากอนเขาสูเน้ือหา  ในกรณีท่ี

ผูเขียนนําขอมูล ทฤษฎีของผูอ่ืนมาทําการอางอิงแทรกไวในเนื้อหาดวย  ผูเขียนตองอางอิงโดยการ

เขียนอางอิงใหถูกตอง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานของผูเขียนคนอื่น ๆ 
 2.1.3 สรุปเปนสวนที่สรุปสาระสําคัญของเนื้อหาในบทเรียน เพ่ือใหผูอานมีความเขาใจ 

ในเนื้อหาของบทนั้น ๆ มากขึ้น ควรเขียนในรูปความเรียงที่สรุปใจความสําคัญของเนื้อหาภายในบท 

และเขียนประมาณครึ่งหนากระดาษ หรือไมเกินหนึ่งหนากระดาษ หากจะเขียนมากกวานี้ก็พิจารณา

ตามความเหมาะสม 

 2.2  สวนประกอบท่ีแทรกในเนื้อหา 

  สวนประกอบที่แทรกในเนื้อหาเปนสวนที่แทรกอยูในเนื้อหาตั้งแตตนเร่ืองจนจบบท มี 

3 สวนดวยกัน ดังน้ี 

 2.2.1 การอางอิง เปนสวนที่แจงที่มาของขอความและขอมูลประเภทตาง ๆ เพ่ือให

ผูอานสามารถตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ หรือสามารถใชศึกษาคนควาเพิ่มเติมได  ลักษณะของ

เนื้อหาท่ีจะตองอางอิงคือ ในกรณีที่คัดลอกขอความ หรือนําคําพูดหรือขอเขียนของผูอื่นที่ปรากฏอยู

ในหนังสือ หรือวัสดุสารสนเทศประเภทตาง ๆ โดยการนํามาเขียนไวในเอกสารประกอบการสอนของ

ตนเองโดยที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ เลย ซึ่งการนํามาลักษณะนี้จะเรยีกวา อัญประภาษ 
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ผูเขียนจะตองทําการอางอิง โดยใชวิธีการเขียนอางอิงแบบนาม-ป และอีกกรณีท่ีจะตองทําการอางอิง 

เชนเดียวกันคือ การนําขอความ แนวคิด ทฤษฎี ของคนอ่ืนมาแตใชวิธีการสรุปความ หรือถอดความ

ซึ่งไมใชวิธีการคัดลอกมาโดยตรงก็จําเปนที่จะตองเขียนอางอิงแจงแหลงที่มาดวยเชนเดียวกัน

แหลงขอมูลที่เขียนอางอิงแทรกไวในเน้ือหาทั้งหมดจะตองนําไปเขียนเปนเอกสารอางอิงไวทายบทดวย 

 2.2.2 ตาราง หมายถึง การนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาเรียบเรียง      

และจัดนําเสนอเปนหมวดหมูใหเขาใจงายและชัดเจนขึ้น  เพ่ืองายตอการเปรียบเทียบ  ตอการจําแนก 

ประเภท  (อาจมีหรือไมมีก็ไดข้ึนอยูกับเนื้อหาที่จะนําเสนอ) 

 2.2.3 ภาพประกอบ เปนสวนที่สําคัญที่จะใชในการอธิบายเนื้อหาใหมีความสมบูรณ

ชัดเจนย่ิงขึ้น ภาพประกอบมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ กราฟ เปนตน 

(อาจมีหรือไมมีก็ไดขึ้นอยูกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ) 

 2.4  แบบฝกหัด   

  ควรมีแบบฝกหัดเพ่ือใหผูเรียนฝกทํา  เพื่อทดสอบหรือประเมินความรูความเขาใจท่ี

เรียนมาในแตละบท 

 2.5 เอกสารอางอิง 

      เอกสารอางอิงเปนสวนที่แสดงใหเห็นวาผูเขียนไดศึกษาคนความาจากเอกสารหรือ

แหลงขอมูลตาง ๆ จากแหลงใดบาง ในสวนน้ีจะตองเขียนใหสอดคลองกับการเขียนอางอิงแทรกใน

เนื้อหาทายบทในแตละบทและในบรรณานุกรม 
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ตัวอยาง  การจัดรูปแบบเน้ือหาแตละบทของเอกสารประกอบการสอน 

(การขึ้นตนบทใหมใหจัดหนาคี่เสมอ ซึ่งอยูดานขวามือ) 

                                                      เวนระยะ 2  น้ิว 

 

 

     เวนระยะ 1.5 นิ้ว                                  บทที่ 1                             เวนระยะ 1 นิ้ว   

                                                            ช่ือบท   (พิมพอักษรตัวหนา 20 พอยต)   

      (เวน 1 บรรทัด)   (เกริ่นนํา) เวนเขามาประมาณ  1 แท็บ หรือประมาณ  7 ตัวอักษร 

                           …………………………………………………………………………………………… 

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

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

     (เวน 1 บรรทัด) หัวขอหลัก  (พิมพอักษรตัวหนา 18 พอยต)   

                 1.1 ความเปนมาของตัวเลข                        

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

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

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

  

                  หัวขอรอง   (พิมพอักษรตัวหนา 18 พอยต)  โดยเยื้องเขามา  

                   1.1.1 ประวัติของตัวเลข 

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

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

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

 

 

 

 

                                                      เวนระยะ 1 นิ้ว                                            

 หมายเหตุ   หัวขอหลักและหัวขอรอง  อาจจะมีหรือไมมีหมายเลขหัวขอก็ได แตตองเปนระบบ

เดียวกันทั้งเลมและไมควรเขียนวงเล็บภาษาอังกฤษในหัวขอ  ถาจะเขียนภาษาอังกฤษควรเขียนภายใน

เนื้อหา   

เนื้อหาใหพิมพโดยใชตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต ในการจัดพิมพ 

              เนื้อหาใหพิมพโดยใชตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต  

ในการจัดพิมพ 



63 

การจัดหนาคู    ซึ่งอยูดานซายมือเสมอ 

 

                                                      เวนระยะ  1.5  นิ้ว 

 

 

     เวนระยะ 1 นิ้ว                                                                            เวนระยะ 1.5 นิ้ว   

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      เวนระยะ 1 นิ้ว      
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การจัดหนาคี่ที่ไมไดขึ้นบทใหม    ซึ่งอยูดานขวามือเสมอ 

                                                      เวนระยะ  1.5  นิ้ว 

 

 

     เวนระยะ 1.5 นิ้ว                                                                            เวนระยะ 1 นิ้ว   

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           เวนระยะ 1 นิ้ว                   

หมายเหตุ  นอกจากนี้ ใชรูปแบบการเวนระยะกระดาษในหนา  คํานํา  สารบัญ   สารบัญภาพ  

สารบัญตาราง  แผนบริหารการสอนประจําวิชา   แผนบริหารการสอนประจําบท  เอกสารอางอิง   

แบบฝกหัดบทที่…  บรรณานุกรม  ภาคผนวก   
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ตัวอยาง   การเขียนเน้ือหา 

(บทใหม ใหขึ้นหนาขวาเสมอ ไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาดวย) 

บทที่ 1  

ความรูพื้นฐาน 
  

ความ รู พ้ืนฐานมีความจําเปนและสําคัญมากสําหรับการศึกษาเนื้อหาในแตละเรื่อง           

โดยการศึกษาความรูพ้ืนฐานในแตละเร่ืองนั้นจะตองทําความเขาใจในเร่ืองนั้นใหละเอียดและลึกซึ้ง

เพื่อนําไปใชและอธิบายเหตุผลในเนื้อหาระดับสูงข้ึนไป   ในบทนี้จะศึกษาความรูพ้ืนฐานที่จําเปน  

เชน  ความเปนมาของตัวเลข  โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร  ตรรกศาสตร  เซต วิธีการพิสูจน    

แบบตาง ๆ ความสัมพันธและการจัดอันดับเชิงเสน  และฟงกชัน   ซึ่งเน้ือหาเหลาน้ีมีความสําคัญและ

จําเปนสําหรับการศึกษาระบบจํานวน  นอกจากนี้ยังใชเปนพื้นฐานในการพิสูจนในบทตอไป   

 

1.1 ความเปนมาของตัวเลข 

 คณิตศาสตรไดมีสวนเกี่ยวของกับมนุษยทุกยุคทุกสมัย  เมื่อประมาณสี่พันปมาแลวมนุษยเริ่มใช

คณิตศาสตรเกี่ยวกับการคํานวณหาความยาว   พื้นท่ี  และปริมาตร  ซึ่งเปนการศึกษาที่เกิดข้ึนเอง

โดยธรรมชาติและมีลักษณะเปนวิทยาศาสตรที่ไดมาจากการคนพบความจริงทาง ดานกายภาพ   ในสมัย     

ตอมานักคณิตศาสตรเริ่มสนใจเก่ียวกับการให เหตุผลของวิธีการแกปญหา ทําใหคณิตศาสตร                         

มีความเจริญกาวหนา  มีพัฒนาการ และมีความเปนนามธรรมมากขึ้น  โดยคณิตศาสตรไมไดขึ้นอยูกับ

โลกทางกายภาพเพียงอยางเดียวแตมีการคนพบทฤษฎีบทจากการลองผิดลองถูกหรือแมแต       

จากกระบวนการใหเหตุผลนั้นเปนองคประกอบของระบบคณิตศาสตรทั้งสิ้น  ในศตวรรษที่19 

และ 20 ไดมีคณิตศาสตรแนวใหมเกิดขึ้น  ซึ่งมีเนื้อหาจัดเปนระบบมากขึ้นและมีการใชเหตุผล

เปนองคประกอบของระบบ โดยไมสนใจวาจะเปนจริงในโลกกายภาพหรือไม ดังนั้นทําใหการเรียนรู

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรและระบบคณิตศาสตรมีประโยชนมากข้ึน  โดยเฉพาะผูเรียนสามารถ  

นําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชหรือมีความสุขและสนุกสนานกับเนื้อหาคณิตศาสตรมากย่ิงขึ้น 

 มนุษยในสมัยกอนพบคําถามที่วา   เทาไร   มามีจํานวนเทาไร  แกะมีจํานวนเทาไร  หมาปามี

จํานวนเทาไร   นอกจากนี้มนุษยในสมัยนั้นยังไมสามารถนับจํานวนหมาปา  นักรบหรือลูกแกะได แตพวกเขา

จะใชวิธีการจับคูหรือเปรียบเทียบสิ่งท่ีตองการทราบจํานวนเหลานี้กับสิ่งที่ทราบจํานวนแลวบางอยาง  

เชน  ถาเห็นหมาปา  2  ตัว  สามารถบอกจํานวนได 
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1.2 โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร   

 ป จ จุบั นการพัฒนาบุ คคลใหมีคุณ ภาพและสามารถดํารงชีวิตอยู ในสั งคมปจ จุบั น ได              

อยางมีความสุข   จําเปนตองพัฒนาตัวบุคคลนั้นใหเปนผูที่มีความรู  ความสามารถ  และมีทักษะ     

ในการแกปญหาตาง ๆ  ซึ่งตองอาศัยการดําเนินการทางคณิตศาสตร   ยุทธวิธีการแกปญหาตาง ๆ 

โดยนํามาประยุกตกับความรูความสามารถและทักษะตาง ๆ   เพ่ือนําไปใชแกปญหาและใชประกอบ    

การตัดสินใจหรือเลือกวิธีการที่หลากหลายใหเหมาะสมกับสถานการณหรือปญหานั้น ๆ  ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล…………………………………….……………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 1.2.1 คําอนยิาม 

  คําอนิยาม (Undefined  term) เปนคําท่ีไมตองใหคําจํากัดความ  ไมตองอธิบายความหมาย

ของคํานั้นเพ่ิมเติม  เพราะวาถาใหคําจํากัดความหรืออธิบายไปจะตองมีคําจํากัดความอ่ืนอีกตอไป   

ยิ่งจะทําใหสับสนและวกวนกลับมาที่คําเดิมอีก  เชน  จุด  เซต  เปนสมาชิก  เสน  มุม    เปนตน 

 

 1.2.2 นิยาม 

  นิยามหมายถึงคําที่ตองใหคําจํากัดความหรืออธิบายความหมายเพื่อที่จะสื่อสาร

ความหมายใหเขาใจตรงกัน  โดยอาศัยคําอนิยามหรือนิยามอื่น ๆ  เชน  รูปสามเหลี่ยมดานเทาคือ  

รูปสามเหลี่ยมที่มีดานทั้งสามเทากัน   รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีดานเทากันสองดาน 

 การกําหนดคํานิยามควรยึดหลักดังนี้………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 1.2.3 สัจพจน 
  สัจพจนหมายถึงขอความที่ตกลงหรือยอมรับวาเปนจริง   โดยไมตองพิสูจนและอาศัยใช  
อนิยาม  นิยาม อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางในการสรางสัจพจน  ตัวอยางของสัจพจน   เชน 

 มุมทั้งหลายที่เทากับ 


90 ตางก็เปนมุมฉาก    

 1 เปนจํานวนนับ 
 จํานวนนับ 1 ไมเปนพจนตามหลังของจํานวนนับใด ๆ 
 ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก 
 นํ้าไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 

มีจุดอยางนอยหนึ่งจุดบนระนาบ   เปนตน 
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 1.2.4 ทฤษฎีบท 
  ทฤษฎีบทหมายถึงขอความท่ีสามารถพิสูจนไดในระบบคณิตศาสตรเกิดจากการใชความรู
ของอนิยาม  นิยาม  สัจพจน กระบวนการคนหาความจริงทางดานตรรกศาสตรเขามาชวยในการพิสูจน
แลวสรางเปนทฤษฎีบทตาง ๆ  
 

ตัวอยาง 1.1  จงยกตัวอยางโครงสรางของระบบคณิตศาสตร (สมสวาท   สุดสาคร , 2542 : 3) 

วิธีทํา         คําอนิยาม : p , q , r  

  คํานิยาม : 1)    r
p p p p ... p  

              2) จํานวนตรรกยะคือจํานวนท่ีอยูในรปู 
a

b
  

                                     เม่ือ a,b  จํานวนเต็มและ b 0  

              3) จํานวนอตรรกยะคือจํานวนที่ไมใชจํานวนตรรกยะ 

              4) จํานวนจริงคือจํานวนตรรกยะหรอืจํานวนอตรรกยะ 

 สัจพจน  : 1) เม่ือ  p,q,r  เปนจํานวนจริงใด ๆ  จะได  r r r
( p q ) p q  

              2) ผลคูณของจํานวนตรรกยะยอมเปนจํานวนตรรกยะ 

 ทฤษฎีบท : ถา 
e

2  เปนจํานวนตรรกยะแลว 
e

4  เปนจํานวนตรรกยะดวย 
 

1.3 ตรรกศาสตร 

 นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษที่คนพบวาสัญลักษณนิยมของพีชคณิตไมเพียงจะสามารถสราง

ประโยคที่เก่ียวกับจํานวนเทานั้น  หากแตยังสามารถใชไดกับตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร  การพัฒนา

ความคดิเก่ียวกับตรรกศาสตรและได………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.4 เซต 

 เซตเปนคําอนิยามไมตองใหความหมายแตจะใชแทนกลุมของคน   สัตว  และสิ่งของ  โดยสามารถ

ทราบไดวาจะมีสิ่งใดอยูในกลุมและสิ่งใดไมอยูในกลุมและเรียกสิ่งที่อยูในกลุมวา “สมาชิก” (Element)   

เชน 

 เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะ  จ     

 เซตของจํานวนเต็มบวกที่มีคานอยกวา 10     

 เซตของจํานวนเต็มคู   

    r 



68 

 เซตของสระในภาษาอังกฤษ   เปนตน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.5 วิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ 

 การพิสูจนในวิชาคณิตศาสตรจะตองอาศัยการอางอิงอยางสมเหตุสมผลตามหลักตรรกวิทยา   

วิธีการพิสูจนสามารถแบงออกไดเปนแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

 1.5.1 การพสิูจน p q  

  การพิสูจน p q  สามารถแบงออกเปน 2 แบบ  ดังนี้ 

  1) การพิสูจนโดยตรง (Direct  proof) ในการพิสูจนวา p q  เปนจริงน้ัน  เนื่องจาก  

p q  มีโอกาสเปนเท็จเพียงกรณีเดียว คือเมื่อ p เปนจริงและ  q  เปนเท็จ   เพราะฉะนั้นถาสามารถ

แสดงไดวา ให p เปนจริง q จะตองเปนจริงเสมอ  นั่นคือ p q  เปนจริง  การพิสูจนจะเริ่มตนจาก

สมมติวา p เปนจริง แลวพยายามแสดงใหเห็นวา q เปนจริง  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาทําใหเกิด  q  

นั่นเอง……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.6 ความสัมพันธและการจัดอันดับเชิงเสน 

 ในชีวิตประจําวันของมนุษยตั้งแตตื่นเชาขึ้นมาเริ่มทํากิจกรรมตาง ๆ  ในแตละวันจนถึงเวลา   

เขานอนทุกคนจะมีความเก่ียวของกับความสัมพันธ   เชน  

 ราคาสินคามีความสัมพันธกับจํานวนสินคา 

 ราคาคาโดยสารมีความสัมพันธกับระยะทางในการเดินทาง 

 กนกมีอายุนอยกวาสนั่น 

 สมชายมีน้ําหนักมากกวาสมศรี  เปนตน 

 ความสัมพันธท่ีกลาวมาขางตนนี้เกิดจากของสองสิ่งที่มาเกี่ยวของกันภายใตกฎเกณฑอยางใด

อยางหนึ่ ง  ความสัมพันธ เปนพื้นฐานของฟ งกชันซึ่ งเปนเรื่องสําคัญอยางหนึ่ งในการเรียน

คณิตศาสตร……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.7 ฟงกชัน 

 พิจารณาความสัมพันธ r {(1,3),(3,5),(4,2)}  จะเห็นวาสําหรับคูอันดับใน r  ไมมีสมาชิกตัวแรก     

ซ้ํากันเลย  เรียกความสัมพันธดังกลาวเรียกวา “ฟงกชัน” (Function) และสามารถนิยามฟงกชันได

ดังน้ี……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.8 สรุป 

 การศึกษาเนื้อหาระบบจํานวนจําเปนจะตองมีความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ความเปนมา

ของตัวเลข  โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร  ตรรกศาสตร เซต วิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ ความสัมพันธ  

ฟงกชัน  การจัดอันดับเชิงเสน  เปนตน  ซึ่งเนื้อหาเหลานี้จะเปนพื้นฐานในการศึกษาบทตอไป  

นักศึกษาจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐานและตองทําความเขาใจวิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ  เนื่องจากในบท

ตอไปเนื้อหาจะเปนการพิสูจนทฤษฎีบทที่ เกี่ยวของกับจํานวนนับหรือเรียกอีกอยางหนึ่ งวา             

“จํานวนธรรมชาติ”  จํานวนเต็ม  จํานวนตรรกยะ  จํานวนจริง และจํานวนเชิงซอน   ถาหาก

นักศกึษาไมมีความรูพื้นฐานในเร่ืองดังกลาวแลวจะทําใหยากตอการเขาใจในเนื้อหาระบบจํานวน 
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แบบฝกหัดบทที่ 1  
(ขึ้นหนาใหมหนาขวาเสมอ  โดยไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาดวย) 

จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. จงเขียนประวัติความเปนมาของตัวเลข 

2. จงบอกสวนประกอบของโครงสรางวิชาคณติศาสตรพรอมทั้งอธิบายความหมาย 

3. จงยกตัวอยางประโยคที่เปนประพจนและประโยคที่ไมเปนประพจน 

4. จงหานิเสธของประพจน   3 4 1  

5. จงยกตัวอยางประพจนที่เปนสัจนิรันดรและประพจนที่เปนประพจนขัดแยง 

6. กําหนดให   {2,3,...,9} , A {2,3,4} , B {3,4,5,8,9}  และ C {5,6,7}   

    จงหา 

 6.1 A B                                     

  6.2 A B 

 6.3 
/

A                                              

 6.4 A B 

 6.5  (A B) C                             

 6.6  /
(A B)  

7. จงพิสูจนขอความตอไปนี้วาเปนจริง   ถาไมจริงใหยกตัวอยางคาน 

 7.1 สําหรับจํานวนเต็ม a และ b ใด ๆ   ถา  a  เปนจํานวนเต็มคู และ b เปนจํานวนเต็มคู  

          แลว  a b  เปนจํานวนเต็มคู 

 7.2 สําหรับจํานวนเต็ม a ใด ๆ   a  เปนจํานวนเตม็คู   ก็ตอเมื่อ a 2  เปนจํานวนเต็มคู 

 7.3 สําหรับจํานวนเต็ม a  ใด ๆ  ถา  a 1 0  หรือ  a 1 0   แลว   2
a 1 0  

 7.4 สําหรับเซต A,B  และ C ใด ๆ  ถา  A B C  แลว B C  และ A C  

 7.5 สําหรับเซต A,B  และ C ใด ๆ   A C B  ก็ตอเมื่อ  A B C  

8. กําหนดให A {a, b} และ B {1,2,3}  จงยกตัวอยางเซตท่ีมีความสัมพันธจาก A  ไป B  

9. กําหนดให r {(a,x ), (a, y ),(a,z ),( b,x ), (c, y )}  จงหา  rD  และ rR  

10. กําหนดให 1r {(1,x),(4,y),(4,z),(2,x),(6,y)} จงหา  rD  และ rR  
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หมายเหตุ  

1. เอกสารอางอิงขึ้นหนาใหมหนาขวาเสมอ โดยไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาดวย 

2. การอางอิงใหเรียงลําดับตามตัวอักษร ก - ฮ ตามดวย A – Z  

3. กรณทีี่มีการอางอิงซ้ํา ใหใชสัญลักษณ  _____________.ประมาณ 8 ตัวอักษร 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 
 

เน้ือหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
บทที่  2 

จํานวนนับ 
  

 พัฒนาการของจํานวนมีมาตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  โดยมนุษยเรารูจักใชจํานวน

ในการนับส่ิงของตาง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันและมนุษยรู จักใชสัญลักษณแทนจํานวนที่   

ตองการนับ เชน  กอนหิน  ก่ิงไม   รอยขีดบนฝาผนังถํ้า  ปมเชือก  เปนตน  จํานวนที่มนุษยใช

สําหรับการนับสิ่งของตาง ๆ ในชีวิตประจําวันนั้นคือ จํานวนนับ (Counting number)…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

เอกสารอางอิง 
(ขึ้นหนาใหมหนาขวาเสมอ  โดยไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาดวย) 

ชะเอม สายทอง. (2532). ระบบจํานวน. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พร้ินติ้ง เฮาส. 

วสันต  จินดารัตนาภรณ. (2542). ระบบจํานวน. เชียงใหม : สถาบันราชภัฏเชียงใหม. 

สมศักด์ิ โพธิวิจิตร. (2523). ระบบจํานวน. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 

สมสวาท สุดสาคร. (2542). ระบบจํานวน. (พิมพคร้ังที่ 4). กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

          รามคําแหง. 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 
 

เน้ือหา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
บทที่  3  

จํานวนนับ 
  

  การสรางจํานวนนับเร่ิมมาจากสัจพจนของเปอาโน 5 ขอ สวนการสรางจํานวนเต็ม

เริ่มจากคูอันดับของจํานวนนับ   โดยพิจารณาจากผลตางของจํานวนนับสองจํานวนใด ๆ  แลวจะได

จํานวนเต็มจํานวนหนึ่ง   สําหรับเน้ือหาบทนี้จะเร่ิมศึกษา  การสรางจํานวนเต็ม  การบวกและ              

การคูณคูอันดับของจํานวนนับ  ความสัมพันธสมมูล   การบวกจํานวนเต็ม   การคณูจํานวนเต็ม  และ

การจัดอันดับเชิงเสนของจํานวนเต็ม …………………………………………………………………………………………. 

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

 

เอกสารอางอิง 
(ขึ้นหนาใหมหนาขวาเสมอ  โดยไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาดวย) 

ประชุม สุวัตถี. (2518). ระบบจํานวน. กรุงเทพมหานคร : นิยมวิทยา. 

สมศักด์ิ โพธิวิจิตร. (2523). ระบบจํานวน. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ สงขลา. 

สมสวาท สุดสาคร. (2542). ระบบจํานวน. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

            รามคําแหง. 

สุภา สุจริตพงศ. (2523). โครงสรางของระบบจํานวน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

 

เขียนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนบทสุดทาย 
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3. สวนประกอบที่ 3 

 องคประกอบตอนทายของเอกสารประกอบการสอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 หนาบอกตอน  

       หนาบอกตอน หมายถึง หนาท่ีมีเพียงหัวขอหรือหัวเรื่องของตอนหนึ่ง ๆ ซึ่งพิมพไว   

กลางหนากระดาษ เชน หนาบอกตอนบรรณานุกรม หรือ หนาบอกตอนภาคผนวก 

 

ตัวอยาง  หนาบอกตอนบรรณานุกรมของเอกสารประกอบการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
    (พิมพอักษรตัวหนา 20 พอยต จัดกลางหนากระดาษ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 3.2 บรรณานุกรม  

                บรรณานุกรม หมายถึง รายการ หรือรายชื่อวัสดุสารสนเทศที่ใชอางอิงท้ังหมดในการ

เขียนเอกสารประกอบการสอน 
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ตัวอยาง  บรรณานุกรม (ข้ึนหนาใหมหนาขวาเสมอ  โดยไมตองใสหมายเลขหนา 

ในหนาแรกแตใหนับหนาดวย) 

บรรณานุกรม 
(เรียงลําดับตามตัวอักษร  ก-ฮ ตามดวย A-Z)  

กนก จุยคําวงศ. (2549). ทฤษฎีสมการเบ้ืองตน. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
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ตัวอยาง หนาบอกตอนภาคผนวก 

(ขึ้นหนาขวาเสมอ  โดยไมตองใสหมายเลขหนาแตใหนับหนาดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
                        (พิมพอักษรตัวหนา 20 พอยต จัดกลางหนากระดาษ ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 ภาคผนวก  

                ภาคผนวกหมายถึงสวนที่นํามาเพิ่มเติมเนื้อหาไวตอนทายของเอกสารประกอบการสอน 

ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได เนื่องจากเปนสวนที่ไมใชเนื้อเร่ืองที่เก่ียวกับเน้ือหาโดยตรง แตผูเขียนเห็นวามี

ประโยชนถานํามาเขียนไวตอนทายจะชวยใหผูอานมีความรูความเขาใจในเน้ือหายิ่งขึ้น เชน  กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ สูตรทางคณิตศาสตร ตารางธาตุ  เปนตน 
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ตัวอยาง  ตารางที่แสดงในภาคผนวก 

ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงมูลคาทบตนของเงิน 1 บาท 

Compound-value Interest Factor for One Bath : CVIF 
 

n 1
4

% 1
2

% 2
3

% 3
4

% 1% n 

1 

2 

3 

4 

5 

1.0025 0000 

1.0201 0000 

1.0303 0100 

1.0406 0401 

1.0510 1005 

1.0050 0000 

1.0100 2500 

1.0150 7513 

1.0201 5050 

1.0252 5125 

1.0066 6667 

1.0133 7778 

1.0201 3363 

1.0269 3452 

1.0337 8075 

1.0075 0000 

1.0150 5625 

1.0226 6917 

1.0303 3919 

1.0380 6673 

1.0100 0000 

1.0201 0000 

1.0303 0100 

1.0406 0401 

1.0510 1005 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.0615 2015 

1.0721 3535 

1.0828 5671 

1.0936 8527 

1.4046 2213 

1.0303 7751 

1.0355 2940 

1.0407 0704 

1.0459 1058 

1.0511 4013 

1.0406 7262 

1.0476 1044 

1.0545 9451 

1.0616 2514 

1.0687 0264 

1.0458 5224 

1.0536 9613 

1.0615 9885 

1.0695 6084 

1.0775 8255 

1.0615 2015 

1.0721 3535 

1.0828 5671 

1.0936 8527 

1.1046 2213 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1.1156 6835 

1.1268 2503 

1.1380 9328 

1.1494 7421 

1.1609 6896 

1.0563 9583 

1.0616 7781 

1.0669 8620 

1.0723 2113 

1.0776 8274 

1.0758 2732 

1.0829 9951 

1.0902 1950 

1.0974 8763 

1.1048 0422 

1.0856 6441 

1.0938 0690 

1.1020 1045 

1.1102 7553 

1.1186 0259 

1.1156 6835 

1.1268 2503 

1.1380 9328 

1.1494 7412 

1.1609 6896 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1.1725 7864 

1.1843 0443 

1.1961 4748 

1.2081 0895 

1.2201 9004 

1.0830 7115 

1.0884 8651 

1.0939 2894 

1.0993 9858 

1.1048 9558 

1.1121 6958 

1.1195 8404 

1.1270 4794 

1.1345 6159 

1.1421 2533 

1.1269 9211 

1.1354 4455 

1.1439 6039 

1.1525 4009 

1.1611 8414 

1.1725 7864 

1.1843 0443 

1.1961 4748 

1.2091 0895 

1.2201 9004 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1.0538 3352 

1.0564 6810 

1.0591 0927 

1.0617 5704 

1.0644 1144 

1.1104 2006 

1.1159 7216 

1.1215 5202 

1.1271 5978 

1.1327 9558 

1.1497 3950 

1.1574 0443 

1.1651 2046 

1.1728 8793 

1.1807 0718 

1.1698 9302 

1.1786 6722 

1.1875 0723 

1.1964 1353 

1.2053 8663 

1.2323 9194 

1.2447 1986 

1.2571 6302 

1.2697 3465 

1.2824 3200 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1.0670 7247 

1.0697 4015 

1.0724 1450 

1.0750 9553 

1.0777 8327 

1.1384 9555 

1.1441 5185 

1.1498 7261 

1.1556 2197 

1.1614 0008 

1.1885 7857 

1.1965 0242 

1.2044 7911 

1.2125 0897 

1.2205 9236 

1.2144 2703 

1.2235 3523 

1.2327 1175 

1.2419 5709 

1.2512 7176 

1.2952 5631 

1.3082 0888 

1.3212 9097 

1.3345 0388 

1.3478 4892 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

1.0804 7771 

1.0831 7892 

1.0858 8687 

1.0886 0159 

1.0913 2309 

1.1672 0708 

1.1730 4312 

1.1789 0833 

1.1848 0288 

1.1907 2689 

1.2287 2964 

1.2369 2117 

1.2451 6731 

1.2534 6843 

1.2618 2489 

1.2606 5630 

1.2701 1122 

1.2796 3706 

1.2892 3434 

1.2989 0359 

1.3613 2740 

1.3749 4068 

1.3886 9009 

1.4025 7699 

1.4166 0276 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

1.0940 3140 

1.0967 8653 

1.0995 2850 

1.1022 7732 

1.1050 3301 

1.1966 8052 

1.2026 6393 

1.2086 7725 

1.21472063 

1.2207 9424 

1.2702 3705 

1.2787 0530 

1.2872 3000 

1.2958 1153 

1.3044 5028 

1.3086 4537 

1.3184 6021 

1.3283 4866 

1.3383 1128 

1.3483 4861 

1.4307 6878 

1.4450 7647 

1.4595 2724 

1.4741 2251                                       

1.4888 6373 

36 

37 

38 

39 

40 

ที่มา : (สนั่น  โยมญาติ, 2547) 
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เอกสารคําสอน 

 เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง  ตามหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัย ท่ีสะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ และมีความสมบูรณกวา

เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอนเปนเอกสารบังคับที่ใชประกอบการพิจารณา ขอกําหนด

ตําแหนงรองศาสตราจารย มีโครงรางรูปเลมและองคประกอบคลายกับเอกสารประกอบการสอน  

ผูเขียนสามารถเขียนโดยยึดโครงรางรูปเลมและองคประกอบคลายกับเอกสารประกอบการสอน      

แตควรจะเขียนใหลึกซึ้งมากกวาเอกสารประกอบการสอน  ควรมีแนวคิดของผูเขียนเปนสวนประกอบ 

หากมี  กรณีศึกษา  งานวิจัย  บทความทางวิชาการ  ที่สนับสนุนแนวคิด  หรือเนื้อหาใหมท่ีทันสมัย 

จะทําใหเอกสารคําสอนมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น  สามารถดูคํานิยาม รูปแบบการเผยแพร และ

ลักษณะคุณภาพของเอกสารคําสอนในบทที่ 1 

 

ตํารา 

 ตํารา หมายถึง งานวิชาการที่ใชสําหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชา 

ซึ่งเกิดจากการนําขอคนพบจากทฤษฎี จากการวิจัยของผูขอ หรือความรูที่ไดจากการคนควาศึกษามา

วิเคราะห สังเคราะห รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศนที่ผูเขียนกําหนดใหเปนแกนกลาง         

ซึ่งสัมพันธกับมโนทัศนยอยอื่นอยางมีระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียน

ที่ดี ใชภาษาที่ เปนมาตรฐานทางวิชาการ และใหความรูใหมอันเปนความรูสําคัญท่ีมีผลให เกิด      

ความเปลี่ยนแปลงตอวงการวิชาการนั้น ๆ  

 เน้ือหาสาระของตําราตองมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 

 ทั้งนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการดวย  

 ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับ 

ที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชาน้ัน แตสามารถอานและ        

ความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น 

 หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเปนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนไปแลว 

จะนํามาเสนอเปนตําราไมได เวนแตจะมีการพัฒนาจนเห็นไดชัดวาเปนตํารา 
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 1. องคประกอบสวนท่ี 1 

 องคประกอบสวนที่ 1ของตํารามีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 สันปก  

  สันปกใหพิมพช่ือตําราแตไมตองระบุคําวาตํารา และชื่อผูเขียนโดยระบุตําแหนงทาง

วิชาการนําหนานาม  (ถามี)  แตไมตองระบุคําวา ดร. จัดระยะใหหางกันตามความเหมาะสม   ตาม

ความยาวของสันปก  ตัวหนา ขนาด 24 พอยต  หรอืตามความเหมาะสมกับขนาดของเลม 

 

ตัวอยาง  สันปกของตํารา 

 กรณมีีตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

       การออกแบบผลิตภัณฑ         ผูชวยศาสตราจารยกนกพร   ยินดี    

 

 

 กรณไีมมีตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

            การออกแบบผลิตภัณฑ                           กนกพร   ยินดี    

        

 

 1.2  ปกนอก  

 ปกนอกประกอบดวยขอความตาง ๆ ดังน้ี 

 1.2.1 ขอความสวนบนสุด ใหพิมพชื่อตํารา โดยใชตัวอักษรตัวหนาขนาด  24 พอยต 

 1.2.2 ขอความสวนกลางหนากระดาษ ใหพิมพชื่อ-สกุล ใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต 

หากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไดแก ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 

ใหระบุไวหนาชื่อ-สกุล ไมตองระบุคําวา ดร. ในกรณีที่ยังไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการใหระบุ  แตชื่อ-สกุล เทานั้นไมตองระบุคํานําหนานาม หรือ คําวา ดร. 

 1.2.3 ขอความสวนลาง ใหพิมพชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หมายเลข ISBN (ถามี) และ      

ป พ.ศ. ท่ีจัดทําผลงานทางวิชาการ แตไมตองระบุคําวา “พ.ศ.”  
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ตัวอยาง ปกนอกของตํารา 

 

 

 

 

 

 

                                           การออกแบบผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

                                      

 

                             ผูชวยศาสตราจารยกนกพร    ยินดี 

 

 

 

 

 

                                  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

       ISBN ……………………..(ถามี) 

                                       2559 
 

 หมายเหตุ  หนาปกจะมีภาพประกอบ หรือไมมีก็ได 
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    1.3  ปกใน  

             ปกในประกอบดวยขอความตาง ๆ ดังนี้ 

 1.3.1 ขอความสวนบนสุด ใหพิมพชื่อตํารา โดยใชตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต 

 1.3.2 ขอความสวนกลางหนากระดาษ ใหพิมพชื่อ-สกุล ใชตัวอักษรตัวหนาขนาด 24 พอยต 

หากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย 

ใหระบุไวหนาชื่อ-สกุล ไมตองระบุคําวา ดร. ในกรณีที่ยังไมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง         

ทางวิชาการใหระบุแค ชื่อ-สกุล เทานั้น  ไมตองระบุคํานําหนานาม และบรรทัดถัดมาใหระบุคุณวุฒิ

สูงสุดของผูแตง 

 1.3.3 ขอความสวนลาง ใหพิมพชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หมายเลข ISBN (ถามี) และ      

ป พ.ศ. ท่ีจัดทําผลงานทางวิชาการ แตไมตองระบุคําวา “พ.ศ.” 
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ตัวอยาง ปกในของตํารา 

 

 

 

 

 

 

                                           การออกแบบผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

                                      

 

                             ผูชวยศาสตราจารยกนกพร    ยินดี 

                       ศป.ม.(ศลิปะและการออกแบบ)  
 

 

 

 

 

                                  คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

       ISBN ……………………..(ถามี) 

                                       2559 
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 1.4   คํานาํ  

  คํานําประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

 1.4.1 ใหพิมพคําวา “คํานํา” อยูบรรทัดแรก และจัดกึ่งกลางหนากระดาษใชอักษรตัวหนา

ขนาด 20 พอยต  

    1.4.2 เวน 1 บรรทัด กอนขึ้นเน้ือความ กลาวนํา ความสําคัญ สาระสําคัญของตําราที่เขียน 

และประโยชนท่ีไดจากการจัดทําตํารา ในการเขียนคํานําผูเขียนไมควรถอมตัวจนเกินไป  เชน  อางวา

มีความรูนอย ไมออกตัวโดยไมเกิดประโยชน เชน อางวามีเวลาในการจัดทํานอย  ไมควรระบุ

ขอผิดพลาดหรอืขอบกพรองในการจัดทํา  และไมควรระบุวาไดรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนจนแสดงวา 

ผูเขียนไมมีความสามารถที่จะเขียนเองได   ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 1.4.3 ชื่อ-สกุลผูจัดทําผลงานวิชาการ โดยไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการ หรือ คําวา 

“ดร.”  ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 1.4.4 วันท่ี เดอืน และปที่จัดทาํผลงานวิชาการใชตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 

ตัวอยาง   คํานํา 

 

คํานํา 
       (เวน 1 บรรทัด)  

                           ตํารา (ชื่อตํารา)  ใชศกึษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร…………………………...    

              ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และผูสนใจไดศึกษาหาความรูจากตําราเลมนี้    

 โดยมุงเนนใหผูอานมีความรูความสามารถ........................................................... 

 ………………(ผูเขียน ควรเขียนกลาวถึง  ความสําคัญ ความจําเปน จุดมุงหมาย 

 ในการเรียนการสอนของรายวิชาโดยสรปุ)…………………………………………………………. 

      ผูเขียนไดแบงเนื้อหาตําราเปน..........บท  ประกอบดวย …………………………………..      

 (เนื้อหาแตละบท)…..  ซึ่ง………..(ผูเขียน ควรกลาวถึง สาระสําคัญโดยสรุป) ….…….. 

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

                            ตําราเลมนี้คงอํานวยประโยชนตอนักศึกษาหลักสูตร…………………………    

 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและผูสนใจที่ศึกษา ………………………………... 

        …………………………………………(ผูเขียน ควรกลาวถึงประโยชนและกลาวขอบคณุ)……..        

                                                                                            (เวน 1 บรรทัด) 

                                                                                            ชื่อ สกุลผูเขียน 

                                                                                            มกราคม  2559 
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 1.5  สารบัญ  

  สารบัญเปนสวนที่แสดงรายการหรือหัวขอตาง ๆ และมีเลขหนากํากับโดยจัดเรียงตามลําดับ

ของเลขหนา มีสวนประกอบ ดังนี้ 

 1.5.1 สวนประกอบตอนบน ไดแก  คําวา “สารบัญ” ใหพิมพกลางหนากระดาษ  โดยใช

ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต และใหเวนระยะ 1 บรรทัดใหพิมพคําวา “หนา” โดยใชอักษร

ตัวหนาขนาด 18 พอยต  พิมพชิดดานขวา 

 1.5.2 สวนประกอบที่แสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบดวยรายการตาง ๆ และ   

เลขหนา โดยเรียงลําดับการนําเสนอดังนี้  คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่

บรรณานุกรม และภาคผนวก เปนตน 
 

ตัวอยาง   สารบัญของตํารา 
 

 

สารบัญ 
    (เวน 1 บรรทัด) 

                                                                                                                หนา 

    คํานํา                                                                                                      (1) 

    สารบัญ                                                                                                 (3) 

    สารบัญภาพ                                                                                               (7) 

    สารบัญตาราง                                                                                            (9) 

    บทที่ 1  การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ                   1 

               1.1 ยุคกอนประวัติศาสตร                                                                    1 

               1.2 ยุคประวัติศาสตร                                                                         20 

               1.3 ยุคปจจุบัน                                                                                31 

               1.4 สรปุ                                                                                      37 

    บทที่ 2  การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑของประเทศไทย                              38 

               2.1 การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑของภาคเหนือ                                    38                                                                  

               2.2 การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   45 

               2.3 การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑของภาคกลาง                                   51 

               2.4 การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑของภาคใต                                       56 

               2.5 สรปุ                                                                                   59 
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 1.6  สารบัญตาราง  

 สารบัญตารางเปนสวนที่แสดงวาตํารามีตารางกี่ตาราง และอยูหนาใดบาง  สารบัญตาราง 

มีสวนประกอบดังนี้ 

 1.6.1 สวนประกอบตอนบน ไดแก  คําวา “สารบัญตาราง”  ใหพิมพกลางหนากระดาษ 

โดยใชตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต และเวนระยะ 1 บรรทัด พิมพคําวา “ตารางที่” จัดชิดริม

หนากระดาษดานซายมือ และคําวา “หนา” ใหพิมพชิดดานขวามือ  โดยใชอักษรตัวหนาขนาด       

18 พอยต 

 1.6.2 สวนประกอบที่แสดงรายละเอียดของตารางในตําราโดยพิมพ   หมายเลขตาราง 

พรอมชื่อตาราง และระบุเลขหนาท่ีปรากฏของตารางนั้น ๆ  ใหพิมพจัดเรียงตามลําดับเลขของตาราง

ในแตละบทใชขนาดตัวอักษร 16 พอยต 

 

ตัวอยาง  สารบัญตารางของตํารา 

 

 

                                       สารบัญตาราง 
    (เวน 1 บรรทัด) 

    ตารางท่ี                                                                                               หนา 

           1.1  ตารางคาตรีโกณมิติ                                                                 25                                                                                                        

           2.1  ตารางลอการิทึม                                                                        58 

           2.2   ตารางเงื่อนไขและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการใหบริการบัญชีเงนิฝาก 

                 เงินตราตางประเทศ                                                                   66 

 

 

 หมายเหตุ  ตัวเลขตัวหนาบอกลําดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลําดับที่ของตารางในบทนั้น ๆ   

เชน  ตารางที่  2.1 ตัวเลข 2 บอกลําดับที่ของบทท่ี 2 สวนตัวเลข 1 บอกลําดับที่ของตารางในบทที่ 2 
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 1.7  สารบัญภาพ  

 สารบัญภาพเปนสวนที่แสดงวาตํารามีภาพประกอบท่ีแสดงรายละเอียดตาง ๆ อยูหนา

ใดบาง สารบัญภาพมีสวนประกอบ ดังน้ี 

 1.7.1 สวนประกอบตอนบน  ไดแก คําวา “สารบัญภาพ”  ใหพิมพกลางหนากระดาษโดย 

ใชตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต และเวนระยะ 1 บรรทัด พิมพ  คําวา “ภาพท่ี” จัดชิดริม

หนากระดาษดานซายมือ และคําวา “หนา” พิมพชิดดานขวามือ โดยใชอักษรตวัหนาขนาด 18 พอยต 

 1.7.2 สวนประกอบที่แสดงรายละเอียดของภาพในตําราใหพิมพชื่อภาพใหตรงกับ  คําอธิบายภาพ 

ในตํารา พรอมกับระบุเลขหนากํากับ  ใชขนาดตัวอักษรขนาด 16 พอยต 

 

ตัวอยาง  สารบัญภาพของตํารา 

  

                                       สารบัญภาพ 
    (เวน 1 บรรทัด) 

    ภาพท่ี                                                                                                 หนา 

         1.1    นักคณติศาสตรของโลก                                                     18                                                                                                        

         3.1    โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

                 ประจําปการศึกษา 2559                                                               58 

         3.2      การสรางรูปเรขาคณิต                                                         65 

                 

 

 

 

 

 หมายเหตุ ตัวเลขตัวหนาบอกลําดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลําดับที่ของภาพในบทนั้น ๆ 

เชน  ตารางที่  3.1 ตัวเลข 3 บอกลําดับที่ของบทที่ 3 สวนตัวเลข 1 บอกลําดับท่ีของตารางในบทท่ี 3 
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 2. องคประกอบสวนท่ี 2 

 องคประกอบสวนที่ 2 เปนเนื้อหาของตํารา  ใหแบงเนื้อหาออกเปนบททั้งนี้จํานวนบทจะมาก

หรือนอยขึ้นอยูกับเนื้อหาของตํารา  การเรียบเรยีงลําดับของเนื้อหาแตละบทจะตองจัดเรียงตามลําดับ

เนื้อหาและเปนเหตุเปนผล  สวนประกอบของเนื้อหาในตําราประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 สวนท่ีเปนเนื้อหา  

 สวนที่เปนเนื้อหาเปนสวนท่ีมีความสําคัญ  โดยท่ัวไปแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ 

ดวยกันดังนี้ 

 2.1.1 เกริ่นนําเพื่อเขาสูเนื้อหา เปนการปูพื้นฐานรายละเอียดที่เกี่ยวของกับเนื้อหา

ภายในบท 

 2.1.2 ตัวเรื่อง เปนเนื้อหาทั้งหมดที่ผูเขียนจะตองใชความสามารถในการเรียบเรียงให

เปนไปตามลําดับของเน้ือหา  และมีความเปนเหตุเปนผล   เนื้อหาเปนสวนประกอบที่สําคัญของตํารา  

ซึ่งในแตละบทจะมีเนื้อหาแบงออกเปนหัวขอตาง  ๆ  โดยมีหัวขอหลัก หัวขอรอง และหัวขอยอย 

พรอมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ของหัวขอเหลานั้น ไดแก ขอมูล ขอเท็จจริง ทฤษฎี สถิติ ตาราง ภาพ เปนตน  

ในกรณีที่ผูเขียนนําขอมูล ทฤษฎีของผูอื่นมา ใหทําการอางอิงแทรกไวในเนื้อหาดวย  โดยการเขียนอางอิง

แบบนาม-ป  (ดูรายละเอียดและวิธีอางอิงในบทที่ 4) 

 2.1.3 บทสรุป เปนสวนที่สรุปสาระสําคัญของเนื้อหาในบทเรียน  เพื่อใหผูอานมีความเขาใจ

ในเนื้อหาของบทน้ัน ๆ มากขึ้น 

 2.2 สวนประกอบในเน้ือหา  

 สวนประกอบในเนื้อหาเปนสวนที่แทรกอยูในเนื้อหาตั้งแตตนเร่ืองจนจบบท มี 3 สวน

ดวยกัน ดังนี้ 

 2.2.1 การอางอิง เปนสวนท่ีบอกแหลงที่มาของขอความและท่ีมาของขอมูลประเภทตาง ๆ      

ที่กลาวอางอิงเพ่ือใหผูอานสามารถตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ หรือสามารถใชศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได 

ลักษณะของเนื้อหาที่จะตองอางอิงคือ ในกรณีที่คัดลอกขอความ หรือนําคําพูดหรือขอเขียนของผูอ่ืน 

หรือวัสดุสารสนเทศประเภทตาง ๆ โดยการนํามาเขียนไวในตําราของตนเองโดยที่ไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ เลย สําหรับการนํามาลักษณะนี้จะเรียกวา อัญประภาษ  ผูเขียนจะตองทํา

การอางอิง โดยใชวิธีการเขียนอางอิงแบบนาม-ป และอีกกรณีที่จะตองทําการอางอิง  เชนเดียวกันคือ 

การนําขอความ แนวคิด ทฤษฎี ของคนอื่นมาแตใชวิธีการสรุปความ หรือถอดความ  ซึ่งไมใชวิธีการ

คัดลอกมาโดยตรงก็จําเปนท่ีจะตองเขียนอางอิงแหลงที่มาดวยเชนเดียวกัน  แหลงขอมูลที่เขียนอางอิง

แทรกไวในเนื้อหาทั้งหมดอาจมีในเอกสารอางอิงไวทายบทดวยหรือไมมีก็ไดแตตองมีในบรรณานุกรม

ทายเลมทั้งหมด 
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 2.2.2 ตาราง เปนการนําเสนอขอมูลที่ ไดจากการศึกษาคนความาเรียบเรียงและ        

จัดนําเสนอเปนหมวดหมูใหเขาใจงายและชัดเจนข้ึนเพ่ืองายตอการเปรียบเทียบ  ตอการจําแนก

ประเภท เปนตน (อาจมีหรือไมมีก็ไดข้ึนอยูกับเนื้อหาที่จะนําเสนอ) 

 2.2.3 ภาพประกอบ เปนสวนที่สําคัญท่ีจะใชในการอธิบายเนื้อหาใหมีความสมบูรณ

ชัดเจนยิ่งข้ึนภาพประกอบมีหลายประเภท เชน ภาพถาย ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ กราฟ เปนตน 

(อาจมีหรือไมมีก็ไดขึ้นอยูกับเน้ือหาที่จะนําเสนอ) 
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ตัวอยาง  เนื้อหาแตละบทของตํารา 

 

บทที่ 1 

แนวคดิการถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 
                                                          

 จริงหรือไม ที่ในปจจุบันนี้ มนุษย ใชภาพถายในการสื่อสารมากกวาการเขียน  คําตอบนั้น 

อาจพิจารณาไดจากสภาพการณปจจุบัน ท่ีภาพถายไดเขามามีบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย

มากขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจากภาพถายเปนภาษาสากล กลุมคนที่มีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม

ภาษาก็สามารถสื่อสารใหเขาใจกันไดดวยภาพถาย  ซึ่งเปนสื่อที่มนุษยใชติดตอสื่อสารกันมาตั้งแต   

ยุคโบราณและพัฒนามาจวบจนถึงปจจุบันนี้  ภาพถายปรากฏอยูในสื่อทุกรูปแบบ เชน สื่อสิ่งพิมพ

เกือบทุกชนิด สื่อโทรทัศน รวมไปถึงสื่ออินเทอรเนตท่ีเปนที่นิยมกันในยุคสมัยของความกาวหนา   

ทางเทคโนโลยีการสื่อสารไรพรมแดน  ดังจะเห็นไดจากการนําภาพถายมาเผยแพรลงในเวปไซตตาง ๆ 

และในโลกแหงการถายภาพยุคดิจิตอลมีความใกลชิดกับกลองถายภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของ

เทคโนโลยีกลองถายภาพที่แมแตคนที่ไม ใชมืออาชีพก็สามารถถายภาพอยางมืออาชีพไดจาก      

กลองถายภาพท่ีมีระบบการทํางานที่งายตอการใชงานและย่ิงไปกวานั้นความสามารถแบบสําเร็จรูป

ของกลองถายภาพที่อยูในรูปของโทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําใหสามารถถายภาพ 

ตาง ๆ ไดสะดวกข้ึนและพรอมที่ จะนํ าภาพเหลานั้นแบงปนผานทางสังคมออนไลน ได ทันที               

จนกลายเปนกระแสความนิยมการดูเร่ืองผานรูป  เพ่ือใหเขาใจในเนื้อหาสาระไดรวดเร็วยิ่งขึ้น          

โดยไมตองพูดใหฟงหรือเขียนใหอาน  ดังน้ันจึงไมเปนท่ีนาแปลกใจที่ภาพถายจะเปนสื่อทางเลือก         

ที่จะเขามามีบทบาทในการติดตอสื่อสารทําความเขาใจระหวางกันมากข้ึนนอกเหนือจากความสุนทรียภาพ

ที่ไดจากการรับชมภาพ ในมุมมองของนักนิเทศศาสตร   ภาพถายยังมีอิทธิพลในการชักจูงใจ โนมนาวใจ 

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมตอผูรับสารไดเชนกัน การศึกษาเก่ียวกับการถายภาพเพ่ือ

นํามาใชในงานทางดานนิ เทศศาสตร จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนในการที่ จะสื่อสารให มี

ประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาประสงคของผูสงสารอยางแทจริง 

 

1.1 ความหมายของการถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 

 เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําวา การถายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร  ผูเขียนไดทําการจําแนก

วิเคราะหและศึกษาความหมายจากกลุมคํา 2 สวน คือคําวา การถายภาพ และคําวา นิเทศศาสตร 

โดยสามารถอธิบายได ดังนี้  
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 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดอธิบายความหมายของภาพถายไววา 

หมายถึง ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนําแผนฟลมภาพเนกาทีฟหรือแผนกระจกภาพเนกาทิฟ

ไปอัดถายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรปูนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 867) 

 ณรงค สมพงษ (2539 : 8) ไดใหความหมายของการถายภาพไววามาจากศัพทภาษาอังกฤษ

วา “Photography” รากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คําคือ Phos หมายถึง แสงสวาง Graphein 

หมายถึง การเขียน รวมกันจึงหมายถึง การเขียนดวยแสงสวาง ความหมายของการถายภาพนั้น 

สามารถแบงไดเปน 2 ประเด็น หากเปนความหมายในเชิงวิทยาศาสตรจะหมายถึง การทําปฏิกิริยา

ระหวางวัสดุไวแสงกับแสงแตถาเปนในเชิงศิลปะ หมายถึง การวาดภาพดวยแสงและเงารวมท้ัง     

การผสมสีเพ่ือถายทอดความหมาย ความรูสึก อารมณ หรอืทัศนคต ิ  

   สมาน เฉตระการ (2539 : 21) ไดใหคําอธิบายถึงการถายภาพไววาเปนเรื่องที่ศึกษาเก่ียวกับ

กระบวนการผลิตภาพ โดยอาศัยองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการไดแก กลองถายภาพ วัสดุไวแสงและ

แสงสวาง ฉะนั้นในการผลิตภาพถายจะตองมีความรูและทักษะการใชกลอง อุปกรณประกอบ ฟลม 

กระดาษอัดภาพ นํ้ายาชนิดตางๆ ที่ใชในกระบวนการลางฟลมและอัดขยายภาพ หลักในการถายภาพ 

รวมท้ังความรูดานศลิปะ แสง สี การจัดองคประกอบของภาพ เปนตน  

 จากความหมายขางตน เปนการใหความหมายของการถายภาพที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

หรือวิธีการทําใหเกิดเปนภาพถายข้ึนมาโดยอาศัยหลักการในเร่ืองของแสงสวางซึ่งผูถายภาพตองมี

ความรูความเขาใจในการใชวัสดุอุปกรณทางการถายภาพรวมทั้งอาศัยหลักการและความรูทั้งทาง  

ดานวิทยาศาสตรและศิลปะเขาดวยกันเพื่อใหภาพถายสามารถถายทอดความหมาย ความรูสึก 

อารมณหรอืทัศนคติตอผูชมภาพได  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.2 ความสําคัญของการถายภาพ 

 ภาพถายเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต 

ตอแนวคิด สรางประชามติใหเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนตัวชี้นําใหคนมีความเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันกับเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่เกิดข้ึนซึ่งเม่ือผูพบเห็นแลวเกิดความรูสึกหรือ

อารมณรวมได หากพิจารณาความสําคัญของการถายภาพโดยทั่วไปแลว สามารถอธิบายได ดังนี้ 

(ศักดา ศิริพันธุ, 2530 : 125) 

  1. เปนสื่อในการใหขอมูลตามความเปนจริง ตามความหมายนี้หมายถึงเฉพาะการใชภาพถายใน

การสื่อความหมายเพ่ือบอกหรืออธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยเปนไปตามขอเท็จจริงท่ี

เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น อาจเปนภาพในหนาหนังสือพิมพ วารสารที่เสนอขาวหรือเหตุการณ เพ่ือใหผูดู   
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ไดเขาใจ รวมไปถึงภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ ภาพวัสดุอุปกรณ กลไกตาง ๆ ที่ตองการสื่อ    

ใหเห็นรูปรางลักษณะท่ีถูกตอง หรือแมแตภาพที่ใชในวงการศึกษาที่มีจุดมุงหมายใหญเพื่อใหผูดูรูและ

เขาใจเพิ่มมากขึ้นกวาการอาน เชนภาพขั้นตอนการทํางานอยางใดอยางหนึ่งที่สลับซับซอน ภาพถาย

เอ็กซเรยที่ใชในวงการแพทย หรือภาพถายที่ใชการตัดสินเกมกีฬาที่ไมสามารถตัดสินผลไดดวย       

ตาเปลา อาจเนื่องจากเขาเสนชัยพรอมกันหรือสูสีกันมาก 

 2. เปนการบันทึกขอมูลของเร่ืองราว เพ่ือเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเปนการถายทอดขอมูล   

ซึ่งบางครั้งอาจจัดเก็บในลักษณะของไมโครฟลมภาพถายในลักษณะน้ีมีความสําคัญตอการสืบทอด

ประเพณีและวัฒนธรรมรวมไปถึงการดํารงชีวิตของคนในสังคมและเปนประโยชนตอการสืบคน

เรื่องราวตาง ๆ ในวงการศึกษา เชน ภาพวัด ปราสาท ราชวัง สถานท่ี บุคคลสําคัญ เหตุการณสําคัญ

หนังสือตาง ๆ มักพบเห็นภาพถายในลักษณะนี้จากนิทรรศการภาพถายทางประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ภาพเสาชิงชาและอนุสาวรียชัยสมรภูมิในอดีตที่ใชเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร  

ที่มา : Oknation (2552) 

 

 3. เปนการสื่อความหมายในแงของความบันเทิง โดยเฉพาะสําหรับภาพถายประเภทนี้เปนภาพที่

แสดงความสวยงาม เชน ภาพดอกไม วิวทิวทัศน สถานที่ ภาพบันทึกการทองเที่ยวภาพถายครอบครัว 

เรื่องราวที่สนุกสนานพึงพอใจปจจุบันมีการใชภาพเปนสื่อเพื่อความบันเทิงหลากหลายรูปแบบทั้ง

วารสารนิตยสาร หนังสือพิมพ โปสเตอรเชิญชวน สื่อโฆษณาประชาสัมพันธสื่อสังคมออนไลน 

แมกระทั่ง   การพิมพภาพถายลงในบรรจุภัณฑตาง ๆ รวมไปถึง วีดิโอที่ดูจากโทรทัศนเปนประจําและ

ภาพยนตรทั่วไปลวนแตเปนรูปแบบของการใชภาพในการสื่อความหมายโดยเฉพาะในแงของ      

ความบันเทิง 

 4. เปนการสื่อใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคล ภาพถายในลักษณะน้ีเปนภาพศิลปที่มีคุณคา

ซึ่งชางภาพผูถายพยายามที่จะถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนเองใหผูดูภาพเกิดอารมณและ
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ความรูสึกคลอยตามที่ชางภาพตองการผูถายภาพจะพยายามหลีกเลี่ยงการถายภาพในลักษณะการให

ขอมูลจริงหากมุมมองภาพที่เปนจริงดูไมสวยงามไมสื่อความรูสึกทางอารมณที่ตองการ ชางภาพจะ

พยายามเลือกมุมอ่ืน หรือรอจังหวะเวลาใหไดภาพท่ีตองการ การถายภาพประเภทนี้ผูถายจะตองเปน

ผูที่มีความสามารถ มีประสบการณ และมีความพยายามอยางมาก 

 5. เปนการสื่อสารแหงวิธีการคนควางานวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยจากเทคโนโลยี          

ดานการถายภาพที่พัฒนาขึ้นมากทําใหภาพถายไดเขามามีบทบาทอยางสําคัญในการคนควาวิจัย

ในทางวิทยาศาสตรภาพพืชและสัตวเล็ก ๆ ที่มองดวยตาเปลาไมเห็นภาพชิ้นสวนในเครื่องคอมพิวเตอร     

ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ปจจุบันสามารถขยายใหใหญขึ้นไดหลายพันเทาเพ่ือใหมนุษยไดศึกษาคนควาหา

ตนเหตุความเปนมาของการเกิดโรคตาง ๆ การบําบัดรักษา ชวยใหมนุษยมีอายุยืนยาวข้ึนรวมไปถึง

เทคโนโลยีกลไก คอมพิวเตอรตาง ๆ  มีความสะดวกตอการนําไปใชมากขึ้น  

 เมื่อพิจารณาความสําคัญของภาพถายที่มีตอการสื่อสาร วิธีการส่ือสารและการสื่อความหมายที่

จะทําใหผูสงสารบรรลุเปาหมายมีหลากหลายรูปแบบเชน การใชสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อที่เปน

กิจกรรม เปนตน แตวิธีที่ยอมรับกันวา……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

1.3 การใชภาพถายในงานนิเทศศาสตร 

 งานทางดานนิเทศศาสตร เปนงานที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลขาวสารเผยแพร  เพ่ือใหเกิดความรู

ความเขาใจ ใหตระหนัก หรือโนมนาวใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับสาร   โดยการนํา

สารผานสื่อหรือชองทางการสื่อสารในรูปแบบที่แตกตางกันไป  การมีภาพประกอบจะชวย             

สื่อความหมายใหขอมูลขาวสารที่ตองการเผยแพรนั้นสามารถสื่อสารไดตรงกับจุดมุงหมายของผูสงสาร

ไดเปนอยางดี เราจะเห็นภาพถายปรากฏอยูตามสื่อตาง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 1. ภาพถายในสื่อสิ่งพิมพ ถือเปนสื่อหลักที่มีการนําภาพถายมาใชประกอบเปนจํานวนมาก      

ในอันดับตนๆ เนื่องจากเปนสื่อที่มีความเกาแก สื่อสิ่งพิมพจึงมีใชกันอยางแพรหลายและเขาถึงผูรับ

สารโดยตรง เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ วารสาร จุลสาร เปนตน ในปจจุบันวิวัฒนาการ

ทางดานการพิมพไดมีความกาวหนาไปมาก ทําใหความนิยมในการบริโภคสื่อสิ่งพิมพยังคงมีอยาง

ตอเนื่อง ภาพถายท่ีปรากฏในสื่อสิ่งพิมพในการเผยแพรขาวสาร เชน ภาพขาว ภาพสารคดี

ภาพประกอบเนื้อหาความรูทางวิชาการ ภาพประกอบบทความ เปนตน ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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1.4 ประวัติความเปนมาของการถายภาพ 

  กอนที่จะมีเทคโนโลยีการถายภาพมนุษยไดใชวิธีการวาดภาพใหเหมือนจริง  เพ่ือบันทึกความทรงจํา

และใชในการสื่อความหมายการถายภาพจึงมีจุดกําเนิดมาจากศิลปะและวิทยาศาสตร  ทั้งนี้เนื่องจาก

การถายภาพพัฒนาข้ึนเพราะความตองการในการเขียนภาพใหสวยงามเหมือนของจริงประกอบกับ

การคิดคนวัสดุไวแสงเพื่อบันทึกภาพโดยไมตองอาศัยฝมือของจิตกร ในสมัยโบราณกอนจะเกิดมีกลอง

ถายภาพข้ึนนั้น อริสโตเติล (Aristotle) นักวิทยาศาสตรชาวกรีกไดจดบันทึกไวเปนคร้ังแรกเมื่อ 400 

ปกอนคริสตศักราชวา  ถาทําใหหอง ๆ หนึ่งมืดแลวปลอยใหแสงผานเขาไปทางรูเข็มเล็ก ๆ จากนั้นถือ

กระดาษขาวใหหางจากรูเข็มประมาณ 6 นิ้ว แสงที่ผานเขามาจากภายนอกจะปรากฏเปนภาพบน

กระดาษมีลักษณะหัวกลับแตไมคอยชัดเจนนัก หลังจากน้ันก็ไมมีผูใดคนควาเกี่ยวกับบันทึกนี้ตอ

จนกระทั่งหลายรอยปตอมา อัลฮัศเซ็น (Alhazen ค.ศ. 965-1038)  ไดบันทึกตัวอักษรภาษาอาหรับ

ดวยลายมืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับวิธีการมองดูเงาของดวงอาทิตยไววา ถาตองการเห็นเงาของ         

ดวงอาทิตยเมื่อใดใหเจาะรูที่ฝาผนังของหองที่มืด ๆ จะปรากฏเห็นเงาของดวงอาทิตยบนฝาผนัง    

ดานตรงขามกับรูน้ัน  รูที่เจาะนี้จะตองเล็ก   ถาไมเชนนั้นจะเห็นภาพเงาของรูที่เจาะไวมิใชเงาของ

ดวงอาทิตย มีผูท่ีไดรับการศึกษาสูง ๆ ในยุโรปสมัยนั้นไดอานเร่ืองนี้และลองทําดู ปรากฏวาพวกเขา

สามารถเห็นเงาลาง ๆ ของสิ่งตาง ๆ เชน ตนไม ทิวทัศน อาคารบานเรือน ในหองมืดที่เขาเจาะรูใน

ลักษณะภาพหัวกลับแตความรูเร่ืองนี้ยังอยูในวงแคบ (สุภาณี กอสุวรรณศิริ และสุมิตรา ขันตยาลงกต 

, 2531 : 7) 

 ผูคนในยุคนั้นเรียกหองมืดที่เจาะรูเพื่อดูภาพวา คาเมรา ออบสคูรา  (Camera obscura) ซึ่ง

เปนภาษาลาติน แปลวา หองมืด ซึ่งลีโอนาโด ดาวินชี (ค.ศ.1452-1519)  ชาวอิตาเลียนไดบันทึก

คําอธิบายเก่ียวกับหลักการของคาเมราออบสคูราไวอยางสมบูรณในป ค.ศ.1490 ทําใหคนท่ัวไปเริ่ม

เขาใจในความเรนลับของกลอง ตอมาเมื่อป ค.ศ.1545 ไรเนอรฟริซิอุส (Rainer Frisius) นักดาราศาสตร

ชาวดัช ไดตีพิมพภาพคาเมราออบสคูรา ซึ่งเขาใชในการดูสุรยิะคราสเม่ือวันที่ 24 มกราคม ค.ศ.1544  

ทําใหความรูเรื่องการใชกลองแพรหลายออกไป ดังภาพที่ 1.8 
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ภาพท่ี 1.8  ภาพคาเมราออบสคูราของไรเนอรฟริซิอุส ที่ใชดูสุริยุปราคาวันท่ี 24 มกราคม ค.ศ.1544 

ที่มา : Camera obscura (2556) 

 …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.5 ประวัติการถายภาพในประเทศไทย 

 ในประเทศไทยเร่ิมมีการถายภาพครั้งแรกในยุคสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสังฆราชชาวฝรั่งเศสชื่อ     

ปาเลอกัว เกิดในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่ออายุ 20 ป ก็บวชเปนพระและเดินทางเขามาเมืองไทยซึ่งเปน 

ชางถายรูปคนแรกในประเทศไทยเพราะจากหนังสือเลาเร่ืองเมืองสยามที่ทานเขียนข้ึนและพิมพที่

ปารีส พ.ศ. 2397 มีรูปวาดลายเสนประกอบเกือบ 20 รูป  ซึ่งแตละรูปวาดไดเหมือนจริงไมผิดเพ้ียน

เชน รูปของผูหญิงไทยไวผมจุกปกปน  รูปชายไทยไวผมมหาดไทย  รูปวัดเทพธิดาราม  รูปพระปรางค

วัดอรุณ  รูปเด็กชายชมและแกวที่ทานสังฆราชพาไปเรียนท่ีฝร่ังเศส   ซึ่งนาจะวาดจากตนฉบับที่เปน

รูปถายรวมทั้งมีเร่ือง  ถํ้ามอง  (Optique)  ที่ มีภาพอยูขางในเปนอุปกรณในการเผยแพรศาสนา      

จึงทําใหมีผูคนใหความสนใจมากการถายภาพครั้งแรกนี้จะถายไดคร้ังละ 1 รูปอัดซ้ําไมได หรือที่เรียก

กันวา การถายภาพดวยระบบดาแกโรไทป  (Daguerreotype) และคนไทยในยุคนั้น ยังไมกลาถายรูป

เพราะเกรงวาอายุจะสั้น (อเนก นาวิกมูล, 2530 : 14)  

 ชาวสยามคนแรกที่ถายรูปเปนคือ พระยากระสาปนกิจโกศล (นายโหมด อมาตยกุล) นอกจากนี้

ยังมีชางถายภาพรุนแรกคนอ่ืน ๆ  คือ พระยาปรีชากลการ (นายสําอาง อมาตยกุล) ซึ่งเปนบุตรชาย

ของนายโหมด หลวงอัครนีนฤมิตร (นายจิตร จิตราคนี) เปนชางภาพหลวงสมัยรัชกาลที่ 4 และ  
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รัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนขุนสุนทรสาทิสลักษณมากอนและกรมหมื่นองกฎกิจปรีชา นองชายคนหนึ่งของ

รัชกาลที่ 4  ซึ่งไมพบผลงานถายภาพ แตพบบันทึกในหนังสือรัชกาลที่  4 ที่ เขียนไวในหนังสือ        

การเดินทางไปสูมะละกาอินโดจีนและจีนหรือสิบปแหงการทองเที่ยวการผจญภัยและการพํานักใน 

ตางแดน  ทรงเขียนไววาโปรดใหกรมหมื่นอลงกฎฯ  เปนผูพาเขาเที่ยวชมพระราชวังเพราะพระเจา

นองยาเธอเปนผูมีความเขาใจดีในงานถายรูป ดังภาพที่ 1.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.16 สังฆราชปาเลอกัวและ พระยากระสาปนกิจโกศล หรือนายโหมด 

ที่มา : อเนก นาวิกมูล (2530 : 61)   

                 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 2 

กลองถายภาพดิจทิัล 
 

  จากวิวัฒนาการของกลองถายภาพที่เร่ิมตั้งแตกลองรูเข็ม (Obscura) ในยุคโบราณไดพัฒนาขึ้น

มาเปนกลองที่ ใช วัสดุไวแสงหรือฟลมสําหรับบันทึกภาพ จนมาถึงยุคสมัยของความกาวหนา          

ทางเทคโนโลยี กลองถายภาพจึงถูกพัฒนาเปนกลองดิจิทัลท่ีเร่ิมเขามามีบทบาทในการถายภาพใน

วิชาชีพทางดานนิเทศศาสตรมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากภาพถายตามสื่อตาง ๆ เชน ภาพขาวหนา

หนังสือพิมพ โฆษณาทางนิตยสาร วารสาร ภาพถายทางเวปไซต เปนตน กลองดิจิทัล ไดรับความนิยม

กันมากข้ึนและเขามามีบทบาทในการถายภาพแทนกลองฟลม โดยสังเกตไดจากผู ใชตั้ งแต             

มือสมัครเลนไปจนถึงการถายภาพเปนอาชีพ เนื่องจากกลองดิจิทัล มีความสะดวกในการใชงาน 

สามารถเปดชมภาพไดทันที  ชวยลดความผิดพลาดตาง ๆ ไปไดมาก สามารถใชงานรวมกับ

คอมพิวเตอรไดทันที และใหภาพที่มีคุณภาพดีใกลเคียงกับการใชกลองฟลมและแนวโนมราคาขาย      

ที่ถูกลง จึงทําใหผูท่ีสนใจในการถายภาพหันมาใชงานกลองดิจิทัลกันมากขึ้น โดยทางผูผลิตกลอง

ถายภาพดิจิทัลเองก็มีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในกลองของตนเอง ทําใหผูใชงานไดรับ

ประโยชนอยางเต็มท่ี ไดภาพที่ดีและสวยงาม เมื่อกลองดิจิทัลมีระบบกลไกที่อํานวยความสะดวกตอ

ผูใชมากขึ้น ระบบการทํางานหลายอยางยอมมีความสลับซับซอนเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นผูใชจึงตอง

อาศัยความรูความเขาใจอยางถูกตอง จึงจะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและไดภาพถายที่ดีตามที่

ตองการ 

 

2.1 ระบบการทํางานของกลองดิจิทัล 

 กระบวนการทํางานของกลองถายภาพทั่วไป เร่ิมตนจากการถายภาพจากแสงสะทอนไปยังวัตถุ

และเขาไปในเลนส ผานรูรับแสงซึ่งสามารถปรับขนาดใหแคบหรือกวาง เพ่ือเพ่ิมลดปริมาณแสงได  

ผานรูรับแสง จากนั้นแสงจะผาน มานชัตเตอร ที่ทําหนาที่ในการเปดปดชัตเตอรที่มีความชาความเร็ว

แตกตางกัน และสุดทายแสงจะไปตกกระทบที่ระนาบในการรับภาพเพ่ือทําการบันทึกภาพ ซึ่งในการ

ทํางานของกลองถายภาพดิจิทัลและกลองถายภาพแบบฟลมมีกระบวนการทํางานที่เหมือนกันเม่ือแสง

เขามาในกลองถายภาพแลวจะมีการทํางานท่ีแตกตางกัน ซึ่งถาเปนกลองถายภาพแบบฟลม         

แสงจะไปตกกระทบยังระนาบของฟลม จึงเกิดเปนภาพจริงหัวกลับหรือภาพเสมือนขณะที่ฟลมอยูใน

กลองถายภาพถาเปนการทํางานของกลองถายภาพแบบดิจิทัล…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เขียนเชนนี้ ตอไปเรื่อย ๆ จนถึง บทสุดทาย 
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 3. องคประกอบสวนที่ 3 

          องคประกอบสวนที่ 3 ของตํารา มีรายละเอียด ดังนี้ 

   3.1 หนาบอกตอน  

 หนาบอกตอนหมายถึง หนาท่ีมีเพียงหัวขอหรือหัวเรื่องของตอนหนึ่ง ๆ ซึ่งพิมพไวกลาง

หนากระดาษ เชน หนาบอกตอนบรรณานุกรม หรือ หนาบอกตอนภาคผนวก  (ถามี) 

 

ตัวอยาง หนาบอกตอนของตํารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             บรรณานุกรม 
                        (พิมพอักษรตัวหนา 20 พอยตจัดกลางหนากระดาษ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 บรรณานุกรม  

 บรรณานุกรมหมายถึง รายการ หรือรายชื่อวัสดุสารสนเทศที่ใชอางอิงทั้งหมดในการเขียน

ตํารา 
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          http://www.bigshotcamera.com/fun/camerahistory /1490_obscura.  

          24 ตุลาคม 2556.    

Oknation. (2552). ขาวอุบัติเหตุในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบการครองราชยของราชินีบิทิค  

  แหงเนเธอแลนด. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.oknation.net/blog/print. 

 php?id=434065. 6 พฤษภาคม 2556.    

 

 3.3 ภาคผนวก  

   ภาคผนวกหมายถึง สวนที่นํามาเพ่ิมเติมเน้ือหาไวตอนทายของตํารา ซึ่งจะมีหรือไมมีก็ได

เพราะเปนสวนที่ไมใชเนื้อเรื่องท่ีเก่ียวกับเนื้อหาโดยตรง แตผูเขียนเห็นวามีประโยชน  ถานาํมาเขียนไว

ตอนทายจะชวยใหผูอานมีความรูความเขาใจในเนื้อหายิ่งขึ้น  เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สูตร

ทางคณติศาสตร ตารางธาต ุเปนตน 
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งานวิจัย 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิชาการที่เปนงานศึกษาหรือคนควาอยางมีระบบ ดวยวิธีวิทยาการ

วิจัยท่ีเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงคที่ชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล

คําตอบหรือขอสรปุรวม ที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ (งานวิจัยพ้ืนฐาน) หรือการนําวิชาการ

นั้นมาใชประโยชน (งานวิจัยประยุกต) หรือการพัฒนาอุปกรณหรือกระบวนการใหมที่เกิดประโยชน 

 

องคประกอบของรายงานการวิจัย 

1. รูปเลม 

1.1 ปกนอก เหมือนกับ เอกสารประกอบการสอน  แตใหเปลี่ยนขอความจากเอกสาร

ประกอบการสอนเปน งานวิจัยเรื่อง............................ นอกนั้นเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน 

1.2 ปกใน เขียนเชนเดียวกับเอกสารประกอบการสอน แตใหเปลี่ยนขอความจากเอกสาร

ประกอบการสอนเปน งานวิจัยเรื่อง............................ 

1.3 สันปก เหมือนกับเอกสารประกอบการสอน 

1.4 บทคัดยอ มภีาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.5 ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ 

1.6 สารบัญ มีสวนประกอบดังนี้ 

1.6.1 สารบัญ (พิมพกลางหนากระดาษ) 

1.6.2 หนา (พิมพไวดานขวามือ) 

1.6.3 บทคัดยอภาษาไทย 

1.6.4 บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

1.6.5 ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ 

1.6.6 สารบัญภาพ 

1.6.7 สารบัญตาราง 

1.6.8 บทที่ 1  บทนํา 

1.6.9 บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

1.6.10 บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 

1.6.11 บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

1.6.12 บทที่ 5  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

1.6.13 บรรณานุกรม 

1.6.14 ภาคผนวก เคร่ืองมือวิจัย (ถามี), ประวัติผูวิจัย 
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1.7 เน้ือหาบทที่ 1 – บทที่ 5 

1.8  บรรณานุกรม 

1.9 ภาคผนวก เครื่องมือวิจัย (ถามี), ประวัตผิูวิจัย  
 

2. โครงรางงานวิจัย 

 2.1  งานวิจัยเชิงปริมาณ 

  2.1.1  แบบที่ 1 

สารบัญ 

   หนา 

กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอภาษาไทย  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  

สารบัญ                                                                                                       

บทที่  1   บทนํา  

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

  วัตถุประสงคของการวิจัย  

  สมมติฐานการวิจัย  

  ขอบเขตของการวิจัย  

  ขอจํากัดของการวิจัย  

  ขอตกลงเบื้องตน  

  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย  

  นิยามศัพทที่เก่ียวของ  

บทที่  2   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ (พรอมดวยระบบอางอิงที่ถูกตอง)  

  ทฤษฎีที่สัมพันธกับเร่ืองที่วิจัย  

  แนวคิดที่สัมพันธกับเร่ืองที่วิจัย  

  งานวิจัยที่สัมพันธกับเร่ืองท่ีวิจัย  

บทที่  3   วิธีดําเนินการวิจัย  

  การกําหนดประชากรและตัวอยาง  

  การกําหนดตัวแปรที่ศึกษา  

  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  

  การรวบรวมขอมูล  

  การวิเคราะหขอมูล (สูตรสถิติใสไวตรงนี้)  
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บทที่  4   ผลการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผล  

  ผลการวิเคราะหขอมูล  

  การอภิปรายผล  

บทที่  5   สรปุ และขอเสนอแนะ  

  สรุปผล  

  ขอเสนอแนะ  

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก   

ตัวอยาง เครื่องมือฉบับสมบูรณ 

ประวัติผูวิจัย 

 

  2.1.2  แบบที่ 2 

สารบัญ 

   หนา 

กิตติกรรมประกาศ  

บทคัดยอภาษาไทย  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  

สารบัญ   

บทที่  1   บทนาํ 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอตกลงเบ้ืองตน (ถามี) 

  ขอจํากัดการวิจัย (ถามี) 

บทที่  2   วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  ทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ (เก่ียวกับตัวแปรที่ทําการศึกษา) 

  แนวคิดและขอวิพากษตาง ๆ (เก่ียวกับตัวแปรที่ทําการศึกษา) 

  ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา 

  สภาพและลักษณะของหนวยงานและหนวยในการวิเคราะห 

  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

  กรอบแนวความคิด (การแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือการกําหนดตัวแปรที่ศึกษา) 
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  สมมติฐานการวิจัย 

  คํานิยามศัพทเฉพาะ (นําตัวแปรที่กําหนดกรอบแนวคิดมากําหนดนิยาม) 

บทที่  3   ระเบียบวิธีการวิจัย 

  การกําหนดประชากรและตัวอยาง 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  การสรางเครื่องมือ 

  การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  การรวบรวมขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

บทที่  4   ผลการวิเคราะหขอมูล  

  (หัวขอกําหนดตามวัตถุประสงคและสมมติฐานท่ีตั้งไว) 

บทที่  5   สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

  สรุปผลการวิจัย 

  อภิปรายผล 

  ขอเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

 * หมายเหตุ ไมไดหมายความวาตองมี 5 บท ถาจะมีมากกวานี้ก็ไดโดยใชดุลยพินิจ 

 

 2.2  งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

บทที่   1  บทนํา 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  วัตถุประสงคของการวิจัย 

  ขอบเขตของการวิจัย 

  วิธีดําเนินการวิจัย 

  ขอจํากัดของการวิจัย  

  ขอตกลงเบ้ืองตน 

  คํานิยามศัพท 

  ประโยชนที่ไดรบั  

บทที่  2   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ (พรอมดวยระบบอางอิงท่ีถูกตอง) 

บทที่  3   ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่วิจัย 
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บทที่  4   ผลการวิเคราะหขอมูล (เชิงพรรณนาโยงความสัมพันธตามหลักตรรกะ) 

บทที่  5   บทสรุป และขอเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก(ถามี) 

 

 3. รูปแบบองคประกอบ 

  3.1  ประกาศคุณูปการ 

   ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ เปนการกลาวขอบคุณผูมีสวนทําใหงานวิจัย

สําเร็จ โดยสวนใหญจะกลาวขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา และผูรวมมือในการใหขอมูล เปนตน ลงทายดวย

ชื่อผูวิจัย คณะ สถาบัน วัน เดือน ป ดังรูปแบบประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศนี้จะอยูกอน

สารบัญเร่ือง 
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ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก................................................ 

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

 

       ชื่อผูวิจัย 

       คณะ 

       สถาบัน 

       วัน เดือน ป 

 

  3.2 บทคัดยอ 

   3.2.1 บทคดัยอภาษาไทย 

    บทคัดยอภาษาไทยจะมีสวนประกอบดังนี้ 

1.1.1.1 หัวขอวิจัย 

1.1.1.2 ชื่อผูวิจัย 

1.1.1.3 คณะ 

1.1.1.4 สถาบัน 

1.1.1.5 ปการศกึษา (ที่ทําวิจัยเสร็จ) 

1.1.1.6 บทคัดยอ (จะพิมพอยูกลางหนากระดาษ) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุม

ในเรื่องจุดมุงหมาย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 

 

หมายเหตุ     ความยาวบทคัดยอไมควรเกิน 2 หนากระดาษขนาด A4 และใหยอหนาสรปุผลการวิจัย 
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ตัวอยางบทคัดยอภาษาไทย 

 

หัวขอวิจัย  การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถ่ิน 

ชื่อผูวิจัย   นางวลี   ตั้งใจเรียน 

คณะ    ครุศาสตร 

สถาบัน   สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ปการศกึษา  2538 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตรวจสอบสภาพของหลักสูตรของสถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ที่ใชในปจจุบัน และตรวจสอบสภาพของทองถ่ิน เพ่ือเปนขอมูลที่จะตองพัฒนาหลักสูตร การวิจัยคร้ังนี้

เปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 3 กลุม คือ อาจารย   

ผูดํารงตําแหนงบริหาร บุคลากรประจําการ (บัณฑิต กศ.บป.รุน 1-3) และบุคลากรในทองถ่ิน จํานวน

กลุมประชากรท่ีเปนตัวอยาง รวมทั้งสิ้นในคร้ังนี้ 209 คน ใชวิธีการสุมแบบเจาะจงและวิธีการสุม 

อยางงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับ

อาจารยและบัณฑิต และชุดท่ี 2 เปนแบบสอบถามสําหรับบุคลากรในทองถ่ิน นําขอมูลมาวิเคราะหหา

ความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 จากการวิเคราะหผลปรากฏวา สภาพของหลักสูตรในปจจุบันที่ใชอยูโดยท่ัวไปยังคงใชไดและ

จากการศึกษาสภาพของทองถ่ินเพื่อเปนขอมูลท่ีจะพัฒนาหลักสูตร ปรากฏวา ทองถ่ินยังคงตองการให

เปดสาขาการศึกษาบางสาขาวิชา เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ดนตรี โภชนาการ 

และฟสิกส นอกจากนี้ยังตองการใหสถาบันราชภัฏเปดสอนในระดับปริญญาโท 
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3.2.2 บทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 

ตัวอยางบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 

Research Title  A Research on Curriculum Development for Local Areas  

Name    Mrs. Walee  Tangchairean 

Faculty   Education 

Institute   Rajabhat Institute Muban Chom Bung 

Year    1995 

 

ABSTRACT 

 

 The Purposes of this study were to investigate the present situations of the 

teacher education curriculum being in operation, and to survey information in its 

locality to be applied in curriculum development. 

 The sample drawn for this survey could be divided into three groups : the 

administrators, in-service personnel graduates, and local personnel. The sample 

groups of 209 were randomly and purposively selected. Two sets of questionnaires 

were developed. The first sets were administered to the administrators and the       

inservice personnel graduates while the second ones to the local personnel group. 

The analysis of data was completed using frequencies, percentages, means, and 

standard deviations. 

 The findings indicated that the present teacher education curriculum was still 

operational. The data collected for curriculum development revealed that there was 

urgent need for the institute to offer degree programs in mathematics, English, 

computer science, music food-science, and physics, Additionally, there was a need 

for programs leading to Master’s degree level. 
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รายงานผลการวิจัย 

 ดังรปูแบบรายงานผลการวิจัยฉบับยอที่จะลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ความยาวไมเกิน 20 หนา 

 

รายงานผลการวิจัย (ฉบับยอ) 

เรื่อง ................................................................................................................................................ 

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

ชื่อผูวิจัย ........................................................................................................................................... 

คณะ  ............................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทนํา 

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

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

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

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

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

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 

ผลการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผล 

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

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 

สรุป  และขอเสนอแนะ 

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

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

(ไมควรเกิน 3 หนา) 
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งานแปล 

 งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 

หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะ

เปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการท่ีประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปน

ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศหรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปน

ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

1. การนําเสนอ 

 ในการเสนอผลงานท่ีเปนงานแปล ตองดําเนินการดังนี้ 

1.1 สงสําเนาที่เปนตนฉบับ จํานวน 7 ชุด 

1.2 มีหนังสืออนุญาตของเจาของลิขสิทธ์ิ สงพรอมผลงานแปล 

2. ลักษณะของงานแปล 

 งานแปลจากตัวงานตนแบบที่ เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญ า ห รือ

ประวัติศาสตรหรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อ

นํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก

ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก

ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

3. การเขียนปกงานแปล 

3.1 ปกนอก ประกอบดวย ชื่องานแปล ชื่อผูเขียนเดิม วุฒิ (ถามี) และชื่อผูแปล 

 

ตัวอยางปกนอก 

 

 

ชื่องานแปล 

 

 

ชื่อผูเขียนเดิม 

วุฒิ (ถามี) 

 

ชื่อผูแปล 
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ตัวอยางสันปกนอก (ถามี) 

 

 ชื่องานแปล     ชื่อผูแปล 

 

3.2 ปกในเหมือนปกนอก ยกเวนตรงช่ือผูแปล ใหมีวุฒิตอทายไวใตชื่อถาพิมพเอง 

ใหใสปที่พิมพ 

 

4. คํานาํ 

 ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการแปล และประโยชนในดานความกาวหนาทางวิชาการและ

ขอบคุณผูเขียน 

5. สารบัญ 

 เหมือนกับหนังสือ แตเพิ่มบทวิเคราะหวิจารณ 

6. บรรณานุกรม 

 ตามเอกสารตําราที่แปล 

 

ขอควรคํานึงถึงในการแปลแตละบท 

 สื่อความหมายถูกตองตรงตามความหมายเดิมของตนฉบับ มีเนื้อหาครบถวนตามตนฉบับ 

(งานแปลที่สมบูรณ) สื่อความหมายเปนอยางดี เปนที่เขาใจของผูอาน ใชสํานวนภาษาท่ีสละสลวย

และกะทัดรัด คําศัพทเฉพาะ (Technical term) ตรงตามที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไว ชื่อเฉพาะ

ใหใชศัพทและวงเล็บเปนภาษาตางประเทศ (เพียงครั้งเดียว) มีเชิงอรรถและแนวสืบคน ขอมูล

ครบถวนชัดเจนเหมือนเจาของเดิม มีบทวิเคราะหวิจารณ รักษาอรรถรสและลีลาการเขียนของ

ตนฉบับไวครบถวน ลิขสิทธ์ิ (ถามี) ใหใสไวขางหนา 
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111 

บทที่ 3 

การพิมพผลงานทางวิชาการ 

 
 ผลงานทางวิชาการเปนเอกสารท่ีใช เปนหลักฐานสําคัญของผูขอผลงานทางวิชาการ           

ในตําแหนงระดับตาง ๆ เชน ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ดังนั้นเอกสาร

จึงมีความสําคัญและมีความถูกตองทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ โดยเนื้อหาเปนสวนที่อธิบายถึงลักษณะ  

องคความรูและกระบวนการวิจัยซึ่งแสดงถึงความสามารถของผูเขียน สวนรูปแบบน้ันเปนลักษณะ 

ทางกายภาพ ซึ่งถูกกําหนดขึ้นเปนตามมาตรฐานของแตละมหาวิทยาลัย  ความถูกตองของรูปแบบ

ของผลงานทางวิชาการนั้นขึ้นอยูกับการจัดพิมพที่ดี  การดําเนินการพิสูจนอักษร และการเขาเลมของ

เอกสารที่สมบูรณ  การจัดพิมพผลงานทางวิชาการเปนความรับผิดชอบของผูขอผลงานทางวิชาการ

จะตองศึกษาหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพใหเขาใจ ละเอียด รอบคอบ และตองตรวจแกไข

ตนฉบับใหมีความถูกตองสมบูรณดวยตนเอง ดังนั้นเพ่ือใหผลงานทางวิชาการมีรูปแบบทางกายภาพ      

อยางเดียวกันจึงกําหนดหลักเกณฑในการจัดพิมพผลงานทางวิชาการไวดังนี้ 

 

กระดาษ 

 กระดาษที่ใชพิมพผลงานทางวิชาการตองเปนกระดาษท่ีมีคุณภาพดี  โดยใหใชกระดาษขาวไมมี

เสนบรรทัด ชนิดไมตํ่ากวา 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 

 

ระบบการพิมพ 

 1. ตองพิมพดวยระบบคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด และพิมพดวยเครื่องพิมพ

เลเซอร หมึกดํา 

 2. ฉบับสําเนาใหใชวิธีถายสําเนา จากตนฉบับ โดยตองเปนการถายสําเนาที่มีคุณภาพดี ละเอียด  

สะอาด และภาพชัดเจน คมชัด และคงทน ไมลบเลือนงายหรือซีดจาง 

 3. สําหรับการพิมพและการทําสําเนาสวนองคประกอบตอนท่ี 1 ไดแก หนาปกใน  คํานํา  เปนตน  

และสวนที่ใชก้ันแตละสวน  เชน บรรณานุกรม ภาคผนวก ใหพิมพหรือถายสําเนาโดยใชกระดาษหนาเดียว 

 4. สําหรับการพิมพและทําสําเนาสวนเนื้อเร่ือง สวนอางอิง และสวนทายเลม ใหพิมพหรือถายสําเนา 

โดยใชกระดาษหนาเดียวในกรณีท่ีเปนรายงานวิจัย และพิมพสองหนากรณีที่เปนเอกสารประกอบการสอน 

เอกสารคาํสอน ตํารา เปนตน 
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ตัวพิมพ 

 ผลงานทางวิชาการท่ีพิมพเปนภาษาไทยและมีภาษาอังกฤษแทรก ควรจะใชชนิดตัวพิมพแบบ

เดียวกันตลอดทั้งเลม โดยลักษณะแบบอักษรท่ีใชควรเปนแบบมาตรฐาน ไดแก TH SarabunPSK, 

Angsana new, AngsanaUPC, Browallia new, BrowalliaUPC, Cordia new , Cordia UPC 

และ TH Niramit As  เปนตน  หรือเลือกแบบมาตรฐานอ่ืนตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง 

และตัวอักษรที่ใชพิมพตองเปนสีดํา คมชัด และสะดวกแกการอาน  ถาเปนการพิมพลักษณะเฉพาะ

อาจอนโุลมใหใชแบบที่นิยมได 

 

ขนาดและรูปแบบตัวอักษร 

 1. บทท่ี และชื่อบทใหใช ตัวหนา ขนาด 20 พอยต 

 2. หัวขอหลักในแตละบท ควรพิมพชิดเสนกั้นหนาดานซาย ใชอักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต 

เวนระยะกอน 1 บรรทัด เปนหัวขอลอย เนื้อหาขึ้นบรรทัดใหมยอหนาตรงกับขอความของหัวขอ 

 3. หัวขอรอง เปนหัวขอท่ีมีความสําคัญถัดมาจากหัวขอใหญ ใชอักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยต 

เปนหัวขอลอย เนื้อหาขึ้นบรรทัดใหม ยอหนาตรงกับขอความของหัวขอ 

 4. หัวขอยอยใหใชตัวเลข ขนาด 18 พอยต หามใชเคร่ืองหมาย – หนาหัวขอยอย ในกรณีที่

หัวขอยอยเปนหัวขอยอยของหัวขอรองใหยอหนาเขามาใหตรงกับแนวขอความของหัวขอรองและ

พิมพเนื้อหาตอจากหัวขอ 

 

การเวนระยะหางระหวางบรรทัด 

 1. การพิมพผลงานทางวิชาการทุกชนิดใหกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดเปนแบบระยะ 

พิมพเดี่ยว  

 2. ระยะหางระหวางชื่อบทกับหัวขอแรกหรือบรรทัดแรกของเนื้อเร่ือง ใหเวนวาง 1 บรรทัด 

 3. เมื่อขึ้นหัวขอใหม ควรจัดระยะหางระหวางบรรทัดสุดทายของหัวขอเดิมกับหัวขอใหม ใหเวนวาง   

1 บรรทัด 

 

การยอหนา 

 ใหยอหนาโดยเวนระยะหางจากขอบซายการยอหนา ใหเวนระยะประมาณ 7 ตัวอักษร หรอืตั้ง 1 แท็บ 

ใชสําหรับการยอหนาเกร่ินนํา 
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การจัดตําแหนงขอความในกระดาษ 

 1. สําหรับการพิมพรายละเอียดสวนเน้ือเรื่อง  โดยท่ัวไปควรจัดตําแหนงของขอความในหนากระดาษ   

เปนแบบชิดขอบเพื่อความสวยงาม ทั้งน้ีใหคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมทางดานภาษา  ควรพิมพอยู   

ในบรรทัดเดียวกัน  ไมควรพิมพตัดคําหรือแยกคํา เชน คําวา “การทองเที่ยว” ไมควรพิมพคําวา 

“การ” อยูบรรทัดหนึ่งและคําวา “ทองเที่ยว” อยูอีกบรรทัดหน่ึง หรือไมควรเวนระยะหางมากเกินไป

ระหวางคํา หรือการเวนชองไฟหางจนทําใหดูแลวไมสวยงาม 

 2. เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่ไมใชหัวขอใหพิมพโดยใชตัวอักษรปกติ  มีขนาด 16 พอยต การพิมพ

ตัวอักษร ถาพิมพคําสุดทายไมจบในบรรทัดนั้น ๆ ใหยกคํานั้นไปพิมพบรรทัดใหมไมควรตัดคําหรือ  

ฉีกคํา เชน คําวา “รางกายสม” หนึ่งบรรทัด และข้ึนคําวา “บูรณ” ในบรรทดัใหม 

 3. การข้ึนหัวขอใหมถามีท่ีวางสําหรับพิมพขอความตอไปไดนอยกวาสองบรรทัดใหขึ้นหัวขอใหม

ในหนาถัดไป เพ่ือไมใหมีแตหัวขอและเนื้อเรื่องบางสวนเพียงไมก่ีบรรทัด แตเน้ือเรื่องสวนใหญไป

ปรากฏอีกหนาถัดไป  

 

การใสเลขหนาและลําดับหนา  

 1. การพิมพเลขหนาหรือแสดงเลขหนาสามารถพิมพไวกึ่งกลางหนากระดาษ  

2. องคประกอบสวนท่ี 1 หรือสวนหนาใหใส  (1) (2) (3) สําหรับผลงานทางวิชาการท่ีพิมพ

เปนภาษาไทยหรือใสตัวเลขโรมัน I, II, III,… สําหรับผลงานวิชาการที่พิมพเปนภาษาอังกฤษ 

3. สวนเนื้อเรื่อง สวนอางอิง และภาคผนวก ควรพิมพตัวเลขอารบิก 1, 2, 3,… ตามลําดับ 

โดยเร่ิมตั้งแตหนาแรกของบทท่ี 1 สําหรับหนาแรกของแตละบท หนาแรกของบรรณานุกรมและ

สําหรับหนาแรกของภาคผนวกและภาคผนวกยอยใหนับลําดับหนาแตไมตองพิมพตัวเลขท่ีหนานั้น 

โดยใหขึ้นหนาดานขวาเสมอ  สวนเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน ใหนับหนาแรกท่ี 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 

4. หามกําหนดหมายเลขหนาเปนแบบหนายอยหรือหนาแทรก เชน หนา 2.1, 2.2,2.3,…หรือ 

หนา 2(1), 2(2), 2(3),… หรือหนา 2ก, 2ข, 2ค,… โดยเด็ดขาด 

 

การพิมพช่ือบท  

 1. เมื่อขึ้นบทใหมตองข้ึนหนาใหมดานขวาเสมอ 

2. ตัวเลขประจําบทที่ควรใชเลขอารบิก ใหพิมพคําวา “บทที่” ไวบรรทัดแรกของหนาและ  

จัดใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ สําหรับสวนชื่อบทใหพิมพไวในบรรทัดถัดลงมาและจัดใหอยูกึ่งกลาง
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หนากระดาษเชนเดียวกัน ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม 

โดยพิมพเรียงลงมาเปนลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว ใชอักษรตัวหนา ขนาด 20 

 

การพิมพหัวขอในบท  

 1. การแบงหัวขอในแตละบท ใหแบงออกเปนหัวขอใหญและหัวขอยอยตามลําดับ 

2. สําหรับหัวขอที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ใหแบงพิมพเปน 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม     

ไมพิมพแยกคํา เชน “หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนแบบรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ไมให

พิมพแยกเปน “หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนแบบรวมมือของมหาวิทยา” อยูบรรทัด

หนึ่งและคําวา“ลัยราชภัฏ” อยูอีกบรรทัดหนึ่ง เปนตน 

3. เม่ือจะขึ้นหัวขอใหมในสวนทายกระดาษ แตมีที่วางสําหรับพิมพขอความภายใตหัวขอนั้น

ไดอีกไมเกิน 2 บรรทัด ใหขึ้นหัวขอใหมในหนาถัดไป 

4. การแบงหัวขอใหญและหัวขอยอยในแตละบท ใหใชตัวเลข  ไมควรแบงยอยโดยใชตัวเลข

มากกวา 4 ตัว เชน 1.1.1.1 แตควรใชเคร่ืองหมายวงเล็บ ( ) ชวยในการแบงยอย ตลอดทั้งเลม 

5. ไมใชสัญลักษณ เชน  -            เปนตน แสดงหัวขอยอย เนื่องจากเปน

ผลงานทางวิชาการ การใชสัญลักษณดังกลาวจึงไมเหมาะสม 

 

การพิมพตาราง  

 1. ตาราง 1 ตาราง ประกอบดวย ลําดับที่และชื่อของตารางอยูสวนบน ตามดวยตัวตาราง

และมีการอางอิงท่ีมาของตาราง เพิ่มเติมในสวนทาย 

2. ใหพิมพชื่อตารางเปนภาษาไทย ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนตองคงขอมูลไวตามภาษาเดิม

ที่คัดลอกมา หรือการนําเสนอขอมูลในตารางเร่ืองนั้น ๆ เปนภาษาอื่นจะมีความถูกตองและนาเชื่อถือ

ในทางวิชาการมากกวา ใหพิมพตารางเปนภาษาอื่นได 

 3. ใหพิมพแทรกไวตามสวนเนื้อหาที่ระบุถึงตารางนั้น ๆ  สําหรับตารางที่มีความจําเปนนอย

หรอืไมมีความสัมพันธตอการบรรยายเนื้อหาโดยตรง ใหรวบรวมใสไวในภาคผนวก 

 4. การพิมพลําดับที่และชื่อของตาราง  ควรพิมพหมายเลขและชื่อตารางทุกตารางจะตองมี 

และควรมีการบรรยายรายละเอียดของตารางเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหสอดคลองกันในสาระสําคัญกํากับ

เหนือตาราง เพ่ือความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเวนใต ที่มา 1 บรรทัด  

ชื่อตารางภาษาไทยใชคําวา ตารางท่ี (ตัวหนา) ภาษาอังกฤษ ใชคําวาTable (ตัวหนา) ตามดวย

หมายเลข โดยหางจากคําวาตารางที่ 1 ตัวอักษร ใชลักษณะตัวเลขเปนตัวหนา และเวน 1 ตัวอักษร

ตามดวยชื่อตาราง โดยจัดรูปแบบชิดริมซาย หมายเลขตารางจะข้ึนตนดวยตัวเลขลําดับตารางในบท

นั้น เชน ตารางท่ี 1.1 หมายถึง ตารางนี้จะอยูในบทท่ี 1 และเปนตารางแรกของบท ถาชื่อตารางมี
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ความยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหพิมพบรรทัดบนใหเสร็จสิ้นจนหมดบรรทัด และบรรทัดลางใหเร่ิมพิมพ

ตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อตาราง และกอนขีดเสนตารางใหเวนระยะ 1 บรรทัดหางจากชื่อตาราง 

 5. การพิมพตัวตาราง โดยทั่วไปประกอบดวย สวนหัวของตาราง และสวนขอความในตาราง 

ใหจัดวางตารางชิดขอบซายของหนากระดาษหรือจัดวางใหเหมาะสมสวยงาม 

 6. ตารางที่มีความยาวมาก ไมสามารถพิมพใหสิ้นสุดในหนาเดียวได ใหพิมพสวนท่ีเหลือ     

ในหนาถัดไป ทั้งนี้จะตองมีลําดับท่ีของตาราง  และพิมพคําวา (ตอ) แตไมตองพิมพชื่อตาราง  เชน 

ตารางท่ี 1.2 (ตอ) หรือในผลงานวิชาการท่ีพิมพเปนภาษาอังกฤษ ใหพิมพวา (Cont.) ไวในวงเล็บ

ตอทายชื่อของตารางดวย Table 2.3 (Cont.) และตัวตารางตองมีสวนหัวของตารางทุกหนาเชนกัน 

 7. ตารางท่ีมีความกวางเกินกวาท่ีจะบรรจุในหนากระดาษเดียวได อาจยอสวนลงไดแตใหมี

ขนาดที่สามารถอานไดชัดเจน 

 8. การพิมพแหลงอางอิงท่ีมาของตาราง ใหพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากตัวตาราง และ

พิมพใหตรงกับขอบซายของตาราง โดยมีรูปแบบเหมือนกับการอางอิงแทรกในเน้ือหา 

 9. การพิมพหมายเหตุหรือคําอธิบายตารางเพ่ิมเติม ใหพิมพในบรรทัดถัดจากตัวตาราง (ถามี) 

การระบุหมายเหตุทายตาราง ใหระบุคําวา หมายเหตุ ดวยรูปแบบอักษรปกติ ตามดวย เคร่ืองหมาย

ทวิภาค (:) และเวน 1 ตัวอักษร จึงตามดวยขอความของหมายเหตุ ควรระบุท่ีมาของตาราง (ถามี) 

โดยระบุคําวา ที่มา แลวเวน 1 ตัวอักษรตามดวยแหลงอางอิง ตามหลักการอางอิงดังตัวอยาง 

 10. กรณีที่ตองการพิมพตารางตามแนวขวางของกระดาษ ใหจัดวางสวนบนของตารางหันเขา

หาขอบซายของหนากระดาษและควรวางขอบซายของตัวตารางใหชิดขอบลางของหนากระดาษ       

สวนเลขหนาใหไวที่มุมบนขวาตามปกติ 

 11. ในกรณีที่จํานวนขอมูลในตารางมีปริมาณนอย  ตารางควรมีขนาดความกวางไมเกิน 8 cm

ตารางขนาดใหญอาจยอมใหมีความกวางไดไมเกินขนาด 14.2×19.7 cm สําหรับในแนวตั้ง หรือขนาด

9.7×14.2 cm ในแนวนอน ไมควรมีเสนแบงสดมภ (Column) ยกเวนกรณีจําเปน 
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ตัวอยาง  ตาราง 
 

ตารางที่ 4.1  ตารางแสดงมูลคาทบตนของเงนิ 1 บาท 
 

n 1
4

% 1
2

% 2
3

% 3
4

% 
1

% n 

1 

2 

3 

4 

5 

1.0025 0000 

1.0201 0000 

1.0303 0100 

1.0406 0401 

1.0510 1005 

1.0050 0000 

1.0100 2500 

1.0150 7513 

1.0201 5050 

1.0252 5125 

1.0066 6667 

1.0133 7778 

1.0201 3363 

1.0269 3452 

1.0337 8075 

1.0075 0000 

1.0150 5625 

1.0226 6917 

1.0303 3919 

1.0380 6673 

1.0100 0000 

1.0201 0000 

1.0303 0100 

1.0406 0401 

1.0510 1005 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.0615 2015 

1.0721 3535 

1.0828 5671 

1.0936 8527 

1.4046 2213 

1.0303 7751 

1.0355 2940 

1.0407 0704 

1.0459 1058 

1.0511 4013 

1.0406 7262 

1.0476 1044 

1.0545 9451 

1.0616 2514 

1.0687 0264 

1.0458 5224 

1.0536 9613 

1.0615 9885 

1.0695 6084 

1.0775 8255 

1.0615 2015 

1.0721 3535 

1.0828 5671 

1.0936 8527 

1.1046 2213 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1.1156 6835 

1.1268 2503 

1.1380 9328 

1.1494 7421 

1.1609 6896 

1.0563 9583 

1.0616 7781 

1.0669 8620 

1.0723 2113 

1.0776 8274 

1.0758 2732 

1.0829 9951 

1.0902 1950 

1.0974 8763 

1.1048 0422 

1.0856 6441 

1.0938 0690 

1.1020 1045 

1.1102 7553 

1.1186 0259 

1.1156 6835 

1.1268 2503 

1.1380 9328 

1.1494 7412 

1.1609 6896 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1.1725 7864 

1.1843 0443 

1.1961 4748 

1.2081 0895 

1.2201 9004 

1.0830 7115 

1.0884 8651 

1.0939 2894 

1.0993 9858 

1.1048 9558 

1.1121 6958 

1.1195 8404 

1.1270 4794 

1.1345 6159 

1.1421 2533 

1.1269 9211 

1.1354 4455 

1.1439 6039 

1.1525 4009 

1.1611 8414 

1.1725 7864 

1.1843 0443 

1.1961 4748 

1.2091 0895 

1.2201 9004 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1.0538 3352 

1.0564 6810 

1.0591 0927 

1.0617 5704 

1.0644 1144 

1.1104 2006 

1.1159 7216 

1.1215 5202 

1.1271 5978 

1.1327 9558 

1.1497 3950 

1.1574 0443 

1.1651 2046 

1.1728 8793 

1.1807 0718 

1.1698 9302 

1.1786 6722 

1.1875 0723 

1.1964 1353 

1.2053 8663 

1.2323 9194 

1.2447 1986 

1.2571 6302 

1.2697 3465 

1.2824 3200 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1.0670 7247 

1.0697 4015 

1.0724 1450 

1.0750 9553 

1.0777 8327 

1.1384 9555 

1.1441 5185 

1.1498 7261 

1.1556 2197 

1.1614 0008 

1.1885 7857 

1.1965 0242 

1.2044 7911 

1.2125 0897 

1.2205 9236 

1.2144 2703 

1.2235 3523 

1.2327 1175 

1.2419 5709 

1.2512 7176 

1.2952 5631 

1.3082 0888 

1.3212 9097 

1.3345 0388 

1.3478 4892 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

1.0804 7771 

1.0831 7892 

1.0858 8687 

1.0886 0159 

1.0913 2309 

1.1672 0708 

1.1730 4312 

1.1789 0833 

1.1848 0288 

1.1907 2689 

1.2287 2964 

1.2369 2117 

1.2451 6731 

1.2534 6843 

1.2618 2489 

1.2606 5630 

1.2701 1122 

1.2796 3706 

1.2892 3434 

1.2989 0359 

1.3613 2740 

1.3749 4068 

1.3886 9009 

1.4025 7699 

1.4166 0276 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

1.0940 3140 

1.0967 8653 

1.0995 2850 

1.1022 7732 

1.1050 3301 

1.1966 8052 

1.2026 6393 

1.2086 7725 

1.21472063 

1.2207 9424 

1.2702 3705 

1.2787 0530 

1.2872 3000 

1.2958 1153 

1.3044 5028 

1.3086 4537 

1.3184 6021 

1.3283 4866 

1.3383 1128 

1.3483 4861 

1.4307 6878 

1.4450 7647 

1.4595 2724 

1.4741 2251                                       

1.4888 6373 

36 

37 

38 

39 

40 

 

ที่มา : (สนั่น  โยมญาติ, 2547) 
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กรณีที่ตารางมีตอใหพิมพดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 
 

n 
2

% 1
4

2 % 1
2

2 % 3
4

2 % 3% n 

1 

2 

3 

4 

5 

1.0200 0000 

1.0404 0000 

1.0612 0800 

1.0824 2106 

1.1040 8080 

1.0225 0000 

1.0435 0625 

1.0690 3014 

1.0930 8332 

1.1176 7769 

1.0250 0000 

1.0506 2500 

1.0768 9063 

1.1038 1289 

1.1314 0821 

1.0275 0000 

1.0557 5625 

1.0847 8955 

1.1146 2126 

1.1452 7334 

1.0300 0009 

1.0609 0000 

1.0927 2700 

1.1255 0881 

1.1592 7407 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1.1261 6242 

1.1486 8567 

1.1716 5938 

1.1950 9257 

1.2189 9442 

1.1428 2544 

1.1685 3901 

1.1948 3114 

1.2217 1484 

1.2492 0343 

1.1596 9342 

1.1886 8575 

1.2184 0290 

1.2488 6297 

1.2800 8454 

1.1767 6836 

1.2091 2949 

1.2423 8053 

1.2765 4602 

1.3116 5103 

1.1940 5210 

1.2298 7387 

1.2667 7008 

1.3047 7318 

1.1439 1638 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1.2433 7431 

1.2682 4179 

1.2936 0663 

1.3194 7876 

1.3458 6834 

1.2773 1050 

1.3060 4999 

1.3354 3611 

1.3654 8343 

1.3962 0680 

1.3120 8666 

1.3448 8882 

1.3785 1104 

1.4129 7382 

1.4482 9817 

1.3477 2144 

1.3847 8378 

1.4228 6533 

1.4619 9413 

1.5021 9896 

1.3842 3387 

1.4257 0089 

1.4658 3371 

1.5125 8972 

1.5579 6742 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1.3727 8571 

1.4002 4142 

1.4282 4625 

1.4562 1117 

1.4859 4740 

1.4276 2146 

1.4597 4294 

1.4925 8716 

1.5261 7037 

1.5605 0920 

1.4845 0562 

1.5216 1826 

1.5596 5872 

1.5986 5872 

1.6386 1644 

1.5435 0944 

1.5859 5595 

1.6295 6973 

1.6743 8290 

1.7204 2843 

1.6047 0644 

1.6528 4763 

1.7024 3306 

1.7535 0605 

1.8061 1123 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1.5156 6634 

1.5459 7967 

1.5768 9926 

1.6084 3725 

1.6406 0599 

1.5956 2066 

1.6315 2212 

1.6682 3137 

1.7057 6658 

1.7441 4632 

1.6795 8185 

1.7215 7140 

1.7646 1068 

1.8087 2595 

1.8539 4410 

1.7677 4021 

1.8163 5307 

1.8663 0278 

1.9176 2610 

1.9703 6082 

1.8502 9457 

1.9161 0341 

1.9735 8651 

2.0327 9411 

2.0937 7793 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1.6734 1811 

1.7068 8648 

1.7410 2421 

1.7758 4469 

1.8113 6158 

1.7833 8962 

1.8235 1588 

1.8645 4499 

1.9064 9725 

1.9493 9344 

1.9002 9270 

1.9478 0002 

1.9964 9502 

2.0464 0739 

2.0975 6758 

2.0245 4575 

2.0802 2075 

2.1374 2682 

2.1962 0606 

2.2566 0173 

2.1565 9127 

2.2212 8901 

2.2879 2768 

2.3565 6551 

2.4272 6247 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

1.8475 8882 

1.8845 4059 

1.9222 3140 

1.9606 7603 

1.9998 8955 

1.9932 5479 

2.0381 0303 

2.00839 6034 

2.1308 4945 

2.1787 9356 

2.1500 0677 

2.2037 5694 

2.2588 5086 

2.3153 2213 

2.3732 0519 

2.3186 5828 

2.3824 2198 

2.4479 3797 

2.5152 5626 

2.5844 2581 

2.5000 8035 

2.5750 8276 

2.6523 3524 

2.7319 0530 

2.8138 6245 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

2.0398 8734 

2.0806 8509 

2.1222 4477 

2.01647 4477 

2.2080 3966 

2.2278 1642 

2.2779 4229 

2.3291 9599 

2.3816 0290 

2.4351 8897 

2.4325 3532 

2.4933 4870 

2.5556 8242 

2.6159 7448 

2.6850 6384 

2.6554 9752 

2.7385 2370 

2.8035 5810 

2.8806 5595 

2.9598 7399 

2.8982 7833 

2.9852 2668 

3.0747 8348 

3.1670 2698 

3.2620 3779 

36 

37 

38 

39 

40 

 

ที่มา : (สนั่น  โยมญาติ, 2547) 
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การพิมพภาพ  

 1. ภาพหมายถึง รูปภาพ  ภาพถาย  แผนภูมิ  แผนที่  แผนภาพ  และกราฟ  ซึ่งจะตองดําเนินการ

จัดพิมพหรือทําสําเนาใหมีความชัดเจน 

 2. ภาพ 1 ภาพ ประกอบดวย ตัวภาพ คาํอธิบายภาพ และอาจมีการอางอิงท่ีมาของภาพ 

 3. ใหจัดวางภาพแทรกไวตามสวนเนื้อหาท่ีระบุถึงภาพนั้น ๆ ยกเวนภาพที่มีความจําเปนนอย

หรือไมมีความสัมพันธตอการอธิบายเน้ือหาโดยตรง ใหรวมไวในภาคผนวก การจัดวางภาพใหวางอยู

ในตําแหนงที่เหมาะสม เรียบรอยและสวยงาม 

 4. สําหรับการพิมพคําอธิบายภาพ ควรใหพิมพไวใตภาพนั้น ๆ โดยพิมพคําวา “ภาพที่…” หรือ

“Figure..” ในตําแหนงที่เหมาะสม แลวระบุลําดับที่ของภาพโดยใชตัวเลขอารบิก การลําดับตัวเลข

ของภาพใหลําดับตามตัวเลขของบท เชน ภาพที่ 1 ของบทที่ 1 จะลําดับที่ เปน “ภาพท่ี 1.1” หรือ

“Figure 1.1” จากนั้นใหเวน 1 ตัวอักษรแลวควรพิมพชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพโดยใชตัวอักษร       

แบบธรรมดา หากคําอธิบายภาพยาวเกินกวา 1 บรรทัดใหแบงเปน 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม 

โดยใหอักษรตัวแรกของขอความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพหรือคําอธิบายภาพ 

ในบรรทัดแรก 

 5. การพิมพอางอิงแหลงที่มาของภาพ ใหพิมพไวทายสุดในบรรทัดถัดจากคําอธิบายภาพและ

พิมพใหตรงกับขอบซายของภาพหรือคําอธิบายภาพนั้น ๆ ดังตัวอยาง ภาพที่ 3.1 เนื้อหาและขอมูล

ภายในรูปภาพอาจใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได  โดยรูปภาพทุกรูป และจะตองมีหมายเลขของ

รูปภาพและคําบรรยายอยางชัดเจน  ในการใสตาราง รูปภาพ และกราฟ ในบทความ  ควรจะตองใส

หลังจากมีการกลาวถึงแลวในเนื้อหา  โดยวางไวก่ึงกลางหนากระดาษ  รูปภาพ ภาพถาย แผนภูมิ 

แผนที่ แผนภาพ และกราฟ ควรมีขนาดไมเกิน 13.5 x 23 cm และควรมีความละเอียดที่เหมาะสม 

โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะตองมีขนาดใหญสามารถ อานไดงาย  สะดวก และตองไมเล็กกวา

ตัวอักษรในเน้ือเรื่อง และเมื่อยอขนาดลงท่ีความกวาง 8 cm จะตองยังสามารถเห็นรายละเอียดของ

ภาพที่ชัดเจน รูปลายเสนของรูปภาพจะตองเปนเสนสีดํา  สวนรูปถายควรจะเปนรูปขาวดําที่มีความคมชัด 

รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเทาที่จําเปนเทานั้น และเพื่อความสวยงามใหเวนบรรทัดเหนือรูปภาพ    

1 บรรทัด และเวนใตคําบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพ ชิดริมซาย โดยวางไวใตภาพ ภาษาไทย

ควรใชคําวา ภาพที่ ภาษาอังกฤษ ใชคําวา Figure ตามดวยหมายเลขภาพหางจากคําวาภาพที่ 1 

ตัวอักษร ใชลักษณะตัวเลขเปนตัวหนา และเวน 1 ตัวอักษรตามดวยชื่อภาพ ควรระบุที่มาของภาพ 

(ถามี) โดยระบุคําวา ที่มา โดยใหตรงกับคําวาภาพที่ ดวยรูปแบบอักษรปกติ ตามดวยเครื่องหมาย

วงเล็บ แหลงอางอิงตามหลักการอางอิง  
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ตัวอยาง  ภาพที่นํามาจากอินเทอรเนต 

รูปแบบ   

ภาพที่ 1.5  ชื่อภาพ 

ที่มา : (ชื่อ-นามสกุลของผูนําเสนอขอมูล หรือ กรณีไมทราบชื่อ-นามสกุลใหใชชื่อบทความหรือชื่อของ

หัวเรื่อง, ป พ.ศ.ที่นําเสนอขอมูล  หรอืกรณีไมทราบป พ.ศ.ที่นําเสนอขอมูลใหใช มปป. ) 

เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 การถายทาํรายการ ทุงแสงตะวัน ของ บรษิัท ปาใหญครีเอชั่น จํากัด 

ที่มา : (ปาใหญ ครีเอชั่น, 2554) 

 

 

 

    
 

ภาพที่ 3.3 รถ Mobile unit และรถ OB Van   

ที่มา : (VIA STORIA, 2555)     
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ตัวอยาง  ภาพที่นํามาจากหนังสือ  วารสาร 

รูปแบบ   

ภาพที่ 9.1  ชื่อภาพ 

ที่มา : (ชื่อ-นามสกุลของผูแตง, ป พ.ศ.ที่แตง : หมายเลขหนา ) 

เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1 แผนผังหองควบคุมรายการ 

ที่มา : (สมเจต เมฆพายัพ, 2547 : 77) 
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การพิมพคําภาษาตางประเทศ 

 1. ผลงานทางวิชาการที่พิมพเปนภาษาไทย  ไมควรพิมพคําภาษาตางประเทศเปนสวนหนึ่ง

ของเนื้อหาโดยที่ไมใชคํานั้นที่มีอยูแลวในภาษาไทย เชน คําวา “คอมพิวเตอร” ไมควรพิมพวา

“Computer” หรอื “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไมควรพิมพคําวา “Information Technology”   เปนตน 

 2. กรณีที่ภาษาตางประเทศนั้น ๆ ยังไมมีคําที่ใชในภาษาไทย ควรเขียนเปนภาษาไทยทับศัพท

ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เชน เว็บไซต มาจากคําวา  

Web Site สวนคําภาษาตางประเทศที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติวิธีเขียนทับศัพทไวแลวใหใชคํา

ตามที่บัญญัติไวนั้น เชน รัฐแอริโซนา รัฐอินดีแอนา เปนตน 

 3. การพิมพคําศัพท อาจวงเล็บคําภาษาตางประเทศกํากับไว เชน เว็บไซต (Web Site)   

หรอื รัฐแอรโิซนา (Arizona) เปนตน ทั้งนี้ใหวงเล็บคร้ังแรกครั้งเดียวเทานั้น การพิมพในคร้ังตอ ๆ ไป 

ไมตองวงเล็บคําภาษาตางประเทศนั้น ๆ อีกครั้ง การพิมพคําในวงเล็บควรใชตัวอักษรใหเปนรูปแบบ

เดียวกันตลอดทั้งเลม 

 

การพิมพช่ือวิทยาศาสตร 

 การพิมพชื่อวิทยาศาสตรใหใชตามประมวลนามศาสตร และทําใหเดนชัดแตกตางจากอักษร

อ่ืนหรือขอความอ่ืน ๆ โดย ขีดเสนใต หรือพิมพดวย ตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตรเปนไปตาม Binomial 

System คือประกอบดวย 2 คําแรก เปนชื่อ Genus ขึ้นดวยตัวอักษรพิมพใหญ คาํหลังเปน Specific 

Epithet ควรเขียนหางจากคําแรกเล็กนอยและขึ้นตนดวยตัวอักษรพิมพเล็ก สําหรับทายชื่อเฉพาะทาง

วิทยาศาสตร มักมีชื่อบุคคลแรกท่ีกําหนดชื่อและคําบรรยายของสิ่งมีชีวิตนั้นกํากับอยูดวย ชื่อของ

บุคคลมักใชชื่อสกุลเทาน้ัน ถาเปนชื่อผูมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักแพรหลายแลวควรจะใชชื่อยอ เชน 

Linnaeus ยอเปน Linn. หรือ L. ในบางครั้ง มีผูกําหนดชื่อ 2 คน ก็ใหใช 2 ชื่อ เชน 

 1. จุลชีพ เชน  Escherichia coli, 

                            Bacillus subtilis, 

                           Azospirillum brasilense 

   2. พืช เชน  Coccinia grandis L., 

                         Canna indica Linn., 

                         Cocos nucifera Linn. 

 3. สัตว เชน  Ptilolaemus tickeli, 

                          Panthera tigris 
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บทที่ 4 

การอางองิ 
 

 ในการเขียนรายงานหรือผลงานทางวิชาการผู เขียนจําเปนตองใชแหลงขอมูลตาง ๆ            

ที่หลากหลาย ไมวาจะเปนหนังสือ บทความจากวารสาร บทความจากหนังสือพิมพ สื่อโสตทัศนวัสดุ

หรือสื่ออินเทอรเน็ต ฉะนั้นการเขียน การอางอิง และบรรณานุกรมจึงเปนเรื่องที่จําเปนและหลีกเลี่ยง

ไมไดในการเขียนรายงานหรือผลงานทางวิชาการที่จะตองศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสรางความนาเชื่อถือ

แกผูอานใหทราบวารายงานหรือผลงานทางวิชาการที่จัดทําข้ึนนั้นเปนผลงานท่ีไดผานการศึกษา

คนควาอยางมีระบบและมีหลักฐาน อีกทั้งยังเปนการใหเกียรติแกเจาของผลงาน และยังชวยใหผูอาน

ตรวจสอบหรือติดตามศึกษาคนควาเพิ่มเติมในเร่ืองที่สนใจไดเปนการแสดงถึงความมีจริยธรรมตาม

กฎหมายลิขสิทธ์ิ ไมละเมิดลิขสทิธ์ิของเจาของผลงาน 

 การอางอิงหรือการทําบรรณานุกรมชวยใหผูอานสามารถติดตามเอกสารที่ ไดอางอิง          

ในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ ดังนั้น ความถูกตองแมนยําจึงมีความสําคัญอยางย่ิง รายการทุกรายการ  

ที่ปรากฏในการอางอิงหรือบรรณานุกรมตองถูกตองตรงกับที่มา  ขอมูลในรายการอางอิงที่ตอง

ตรวจสอบใหถูกตองไดแก ชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร ฉบับท่ี ปที่ เลขหนา เปนตน ในหนังสือ 

Publication Manual of the American Psychological Association ไดนิยามคําวา “บรรณานุกรม” 

(Bibliography) และ “รายการเอกสารอางอิง” (Reference List) ไวดังนี้ 

 เอกสารอางอิง หมายถึง รายการเอกสารอางอิงที่อางถึงงานท่ีผูเขียนใชประกอบการเขียน

งานชิ้นนั้น ๆ เทานั้น ในขณะที่บรรณานุกรมจะอางถึงผลงานที่ผูเขียนใชอานสําหรับรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานหรอืเปนแหลงสําหรับการคนควาอานเพิ่มเติมตอไปอีก ทั้งนี้เอกสารอางอิงที่อยูทายเลมจะตอง

สอดคลองกับการอางอิงในเนื้อหาดวย ในงานเขียนวิทยานิพนธซึ่งถือเปนงานวิจัยใหใชคําวา 

เอกสารอางอิง 

 บรรณานุกรม  คือ บัญชีรายชื่อหนงัสือหรือเอกสารที่ใชประกอบการคนควา 

 รายการเอกสารอางอิง คือ รายชื่อหนังสือหรือเอกสารที่นํามาอางอิงในการเขียนผลงานเร่ืองใด

เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ดังนั้น ในการเขียนหนังสือ ถาผูเขียนตองการใหผูอานไดทราบถึงรายชื่อหนังสือหรือเอกสาร

เพื่อการศึกษาคนควาตอไป ใหใชคําวา “บรรณานุกรม” หากเขียนเปนภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา 

“Bibliography” แตถาตองการใหผูอานทราบวา มีเอกสารอะไรบางที่ผู เขียนไดนํามาประกอบ     

การเขียนและใชอางอิงใหใชคําวา “เอกสารอางอิง” สําหรับรายช่ือเอกสารภาษาไทย และใชคําวา 

“References” หรือ Reference (ในกรณีท่ีมีรายการอางอิงเพียงรายการเดียว) ในรายชื่อเอกสาร

ภาษาอังกฤษ 
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 ในการเขียนวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธและบทความในวารสาร สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน

กําหนดใหใชคาํวา “เอกสารอางอิง” ไมนิยมใชคําวา “บรรณานุกรม” 

ในคูมือเลมนี้จะใหตัวอยางการอางอิงในระบบ APA ทั้งท่ีเปนการอางอิงแทรกในเนื้อหา ซึ่ง

ตอไปจะใชคําวา การอางอิง ควบคูไปกับคําวาบรรณานุกรม ซึ่งในที่นี้ หมายถึง เอกสารอางอิงโดยจะ

เริ่มดวยหลักเกณฑท่ัวไปในการลงรายการเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรมกอน 

 สําหรับ APA 6th edition มีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยี โดยไดเพิ่มแนวทางในการลงรายการอางอิงสําหรับสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ขอมูลเสริม 

และการอางอิงจากเว็บไซต โดยในบางสวนไดดัดแปลงใหเหมาะสมกับการนํามาใชในการอางอิง 

เอกสารภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและขอมูลบางอยางแตกตางจากเอกสารในภาษาอังกฤษ 

การลงรายการอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การอางอิงแทรกในเนื้อหา (Internal or Parenthetical in-text Citation) เปนการ

อางอิงขอมูลเมื่อผูอางคัดลอก ถอดความ หรือสรุปสาระสําคัญของผูอ่ืนมาไวในงานของตน ลักษณะ

ของการลงรายการอางอิงแบบนี้เปนการลงอยางสั้น ๆ กะทดัรัด โดยมีเคร่ืองหมายวงเล็บเปนสวนหนึ่ง

ของการลงรายการอางอิงดวย นอกเหนือจากรายการ ผูแตง ปท่ีพิมพ และเลขหนา ซึ่งเปนรายการหลัก 

วัตถุประสงคของการลงรายการอางอิงลักษณะนี้คือ ตองการบอกแหลงที่มาของขอมูลที่ผูอางใช และ

โยงใหผูอานไปดูการอางอิงทายเลมของงานหรือเอกสารนั้น การลงรายการอางอิงลักษณะนี้เขามา

แทนที่การอางอิงแบบเดิม ซึ่งอยูตอนลางของหนากระดาษที่เรยีกวา เชิงอรรถ (footnotes) 

2. การอางอิงทายเลมหรือบรรณานุกรม  จะเปนการลงรายการอางอิงอยางสมบูรณ คือ       

ผูแตง ชื่องานหรือสิ่งพิมพ ขอมูลทางดานการพิมพ ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองสอดคลองกับขอมูลท่ีอางอิง

แทรกไวในเนื้อหาดวย รายการอางอิงแตละชิ้นในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไวตามลําดับอักษรผูแตง

หรือตามลําดับอักษรตัวแรกของแตละรายการ บรรณานุกรมนี้ใชระบบ MLA จะเรียกวา Works 

Cited ในขณะที่ระบบ APA เรียกวา References การอางอิงทั้งสองระบบ และสองลักษณะเชนวาน้ี

ใชอ างอิงในแหลงอางอิงที่ เปนสิ่ งพิมพ  (printed sources) และแหลงอางอิงอิเล็กทรอนิกส 

(electronic sources) 

  

4.1 การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) การอางอิงแบบนี้ใชกับ

ขอความที่คดัลอกมาหรือประมวลมา เปนการเขียนอางอิง แหลงที่มาของขอมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ 

โดยระบุชื่อผูแตงและปพิมพในกรณีที่เปนการอางอิงเน้ือหา โดยตรงหรือแนวคิดบางสวนหรือเปน   

การคัดลอกขอความบางสวนมาโดยตรง ควรระบุเลขหนาไวดวย โดยพิมพตอทายปพิมพ คั่นดวย

เครื่องหมายจุลภาค (,) อยางไรก็ตามการไมระบุเลขหนาอาจทําไดในกรณีท่ีเปนการอางอิงงานของ

ผูอื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น  
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 การอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาเปนระบบนาม-ป ใหขอมูลผูแตง ปพิมพและ เลขหนาที่ มี

ขอความท่ีอางถึง  

 รูปแบบการอางอิงแบบแทรกในเน้ือหา มี 3 รปูแบบ ดังน้ี 

 1. (ผูแตง, ปพิมพ, เลขหนา) ไวทายขอความที่อางอิง  

    (สุนียมัลลิกะมาลย, 2549 : 200-205)  

    (McCartney & Phillips, 2006 : 498-499)  

    (Murphy, 1999 : 85)  

    กรณทีี่ไมปรากฏเลขหนาใหลงแคชื่อผูแตงกับปพิมพไวในวงเล็บเดียวกัน  

    (สุนีย มัลลิกะมาลย, 2549)  

 2. ผูแตง (ปพิมพ, เลขหนา) กรณีมีการระบุชื่อผูแตงในเนื้อหาแลว ไมตองระบุ ไวในวงเล็บ

ทายขอความที่อางอีก 

    ลดาพร บุญฤทธ์ิ (2539 : 49) ไดศึกษาถึง................................  

    Kanokon Boonsarngsuk (2002 : 14) studied………………………………….  

    กรณทีี่ไมปรากฏเลขหนาใหลงแคชื่อผูแตงกับปพิมพโดยลงปพิมพไวในวงเล็บ  

    ลดาพร บุญฤทธ์ิ (2539)  

 3. ปพิมพ ผูแตง (เลขหนา) กรณีมีการระบุปพิมพและผูแตงในเนื้อหาแลว (ปพิมพและผูแตง

สามารถสลับที่กันได) ใหระบุเฉพาะเลขหนาที่อางถึงในวงเล็บเทานั้น  

 ในป 2542 เสรี วงษมณฑา ไดใหความหมายวา “การประชาสัมพันธเปนการกระทําท้ังหลาย

ทั้งปวง ท่ีเกิดจากการวางแผนลวงหนาในการที่จะสรางความเขาใจกับสาธารณชนที่เก่ียวของ เพื่อให

เกิดทัศนคติท่ีดี ภาพพจนที่ดี อันนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงานและสาธารณชนที่ เก่ียวของ 

กอใหเกิดการสนับสนุนและความรวมมือเปนอยางดี” (น. 9)  

 In 1996, According to Kaplan and Norton, “the implementation of the Balanced 

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

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

process problem” (p. 7).  

 หากขอความท่ีคัดลอกมามีความยาวไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอเนื่องกับ เน้ือหาโดยไม

ตองยอหนาใหมและใหใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ (“……”)  
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ตัวอยางที่ 1  

 Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the “therapists in 

dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the 

adolescent without adequately responding to the adolescent’s needs or concerns” 

(p. 541), contributing to an overall climate of negativity.  

 ในป 2000 Nahavandi กลาวถึงความหมายของภาวะผูนําวา “ภาวะผูนําเปนผลจาก การรวม

กระบวนการปฏิสัมพันธในหมูของผูนํา ผูตามและสถานการณ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้เปน สวนสําคัญ

ที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ” (น. 4)  
 

ตัวอยางที่ 2  

 Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, 

whereby “medical needs are met by those in the medical disciplines; nonmedical 

needs may be addressed by anyone on the team” (Csikai & Chaitin, 2006 : 112). 

 การสื่อสารมีความจําเปนตอองคกร เพราะในการทํางานนั้น จะตองมีการติดตอ รับคําสั่งและ

รายงาน กับหัวหนา ประสานงานกับฝายอื่นในการทํางาน ทําใหการสื่อสารกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญ

ในการปฏิบัติงาน โดยไดมีผูใหความหมายของการติดตอสื่อสารภายในองคกรวา “เปนการแสดงออก

และ การแปลความหมายขาวสารระหวางหนวยการติดตอสื่อสารตางๆ หรือบุคคลในตําแหนงตางๆ ท่ี

อยู ภายในองคการ” (สมยศ นาวีการ, 2527 : 4)  

 ถาขอความท่ีอางมีความยาวเกิน 3 บรรทัด ใหขึ้นบรรทัดใหมแลวยอหนา เขามา 0.8 นิ้ว 

และใหอยูในรูป block quotation กลาวคือขอความบรรทัดตอไปใหยอหนาเขา มาเทากับ

บรรทัดแรก ในกรณีท่ีมียอหนาภายในอัญประภาษก็ใหยอเขามาอีก 0.3 นิ้ว ทุกยอหนา โดยไมตอง

ใสเคร่ืองหมายอัญประกาศ  
 

ตัวอยาง  

Others have contradicted this views:  

   Co-presence does not ensure intimate interaction among all group 

   members. Consider large-scale social gatherings in which hundreds  

   or thousands of people gather in a location to perform a ritual  

   or celebrate an event.  

    In these instances, participants are able to see the visible 

   manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability  

   to make direct, intimate connections with those around them  

0.3 น้ิว 

0.8 น้ิว 



127 

   is limited by the sheer magnitudes of the assembly. (Purcell, 1997 :  

   111-112).  

ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาและความยืดหยุนในการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดบุคคล 

นี้……………………………………………………………………………………………………………………………….  

   ตามขอเท็จจริงนั้น โครงการท่ีขอรับการสงเสรมิมีความจําเปนที่ตองการความ 

   ชวยเหลือ จากรฐัในดานภาษีอากรไมเทากัน การกําหนดใหไดรบัสิทธิและประโยชน 

   ในดานภาษี อากรเทากันหมดทุกราย จะมีผลเสียทั้งสองดาน คือ ผูไดรับการสงเสรมิ 

   อาจไดรับสิทธิ และประโยชนจากรัฐมากเกินกวาท่ีจะเปนและควรไดรับ  

    ปจจุบันรฐัไดปรับปรุงระบบการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา โดยผูมีรายได 

   ต่ํากวา 10,000 บาท จะยกเวนการเสียภาษี และผูที่อุปการะเลี้ยงดบูิดา – มารดา 

   สามารถ นํามายกเวนการเสียภาษีไดดวย (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ 

   ลงทุน, 2515 : 17) 

  กรณีขอความท่ีอางนํามาจากอินเทอรเน็ตหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสไม ปรากฏเลขหนา 

แตอาจมีหมายเลขกํากับแตละยอหนา ถามีใหใสตามที่ปรากฏ ถาไมระบุ หมายเลขของยอหนาให

นับเอง ใหใชลําดับที่ของยอหนาแทนโดยใชตัวยอ para. หรือ ยอหนาที่  
 

ตัวอยาง  

 Basu and Jones (2007) went so far as to suggest the need for a new 

“intellectual framework in which to consider the nature and form of regulation in 

cyberspace” (para. 4).  

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดนิยามวา “การสื่อสาร คือ วิธีการนํา 

ถอยคําขอความหรือหนังสือเปนตน จากบุคคลหน่ึงหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหน่ึงหรือสถานที่ 

หนึ่ง” (ยอหนาที่ 1)  

 หากขอความที่อางนํามาจากเอกสารที่ช่ือเร่ืองยาวไมตองใสช่ือท้ังหมด ใสเครื่องหมาย

อัญประกาศระหวางช่ือเรื่อง  
 

ตัวอยาง  

 “Empirical studies have found mixed results on the efficiency of labels in 

educating consumers and changing consumption behavior” (Golan, Kuchler & Krissof, 

2007, “Mandatory Labeling Has Targeted,” para. 4).  

(ชื่ อ เ รื่ อ ง เ ต็ ม คื อ  Mandatory Labeling Has Targeted Information Gaps and Social 

Objectives) 
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4.2 หลักเกณฑการลงรายการ 

1. การลงรายการชื่อผูแตง 

1.1 ลงชื่อผูแตงทุกคนโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนผูแตง ถาผูแตงเปนคนไทยใหลงรายการ

ดวยชื่อตัวและตามดวยนามสกุล ถาเปนชาวตางประเทศใหใชชื่อสกุลข้ึนกอน คั่นดวยเครื่องหมาย

จุลภาค ( , ) แลวตามดวยอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง เชน 

 1.1.1 ผูแตงเปนคนไทย 

    

   ดวงใจ กวียะ 

   ธารณิี เปรมศรีรัตน 

   Waeorath Chotnipat 

   Phunthip Kanchanachittra Saisoonthorn 

 

 1.1.2 ผูแตงชาวตางประเทศ 

 

   Robert Brown   ลงวา Brown, R. 

   Mary Elizabeth. Faimon ลงวา Faimon, M. E. 

   Robert von Kraft-Ebing ลงวา Kraft-Ebing, R. von 

   สเปนเซอร จอหนสัน  ลงวา จอหนสัน, สเปนเซอร 

 

1.2 ผูแตงท่ีมีราชทินนามหรือบรรดาศักดิ์ เชน นาย ขุน หลวง พระ พระยา เจาพระยา 

คุณหญิ ง คุณ (คุณหญิงท่ีไม ไดสมรส) หรือ Sir ในภาษาอังกฤษ ใหลงชื่อราชทินนามคั่นดวย

เครื่องหมายจุลภาค ( , ) แลวจึงลงบรรดาศักดิ์ที่ไดรับพระราชทานคร้ังหลังสุด เชน 

 คงฤทธ์ิศึกษาการ, ขุน 

 บุเรศบํารุงการ, หลวง 

 พินิจชนคดี, พระ 

 อนุมานราชธน, พระยา 

 ธรรมศักดิ์มนตรี, เจาพระยา 

 บรมมหาศรีสุริยวงศ, สมเด็จเจาพระยา 

 นลิวรรณ ปนทอง, คณุ 

 จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง 

 จงกล กิตติขจร, ทานผูหญิง 
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1.3 ผูแตงที่มีฐานันดรศักดิ์ เชน ม.ล., ม.ร.ว., ม.จ., พระองคเจา, เจาฟา ฯลฯ ใหลงชื่อ

และนามสกุล หรือพระนาม คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค ( , ) แลวลงสกุลยศไปตามลําดับ เชน 

 

 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. 

 เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. 

 สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 

 นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จเจาฟากรมพระยา 

 จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ 

 มงกุฏเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ 

 

1.4 ผูแตงที่เปนพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือพระภิกษุท่ัวไป 

1.4.1 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระสังฆราชที่เปนเชื้อพระวงศและไดทรง

กรมใหลงพระนามคั่นดวยจุลภาค ตามดวยคําวาสมเด็จพระสังฆราชเจา หรือสมเด็จพระมหาสมณเจา 

และลงทายดวยอิสรยิยศที่ทรงไดรบัการสถาปนา  เชน 

 

 วชิรญาณวงศ, สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวง 

 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระ 

 

1.4.2 พระภิกษุท่ีมีสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระสังฆราชที่เปนสามัญชน ใหลงตําแหนง 

สมเด็จพระสังฆราช ตามดวยนามเดิม เชน 

  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 

 สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 

 สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (วาสน)  

 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) 

 Somdet Phra Yanasangwon (Charoen)  

 Phra Kru Bhavannanuvat  

 Phra Thepwethi (Prayudh) 

 

1.4.3 พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์พระภิกษุทั่วไป เชน เปนราชาคณะ พระครู ใหลงชื่อ

ตามสมณศักดิ์นั้น เชน 
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  พระเทพโสภณ (สิงห ชาคโร) 

 พระเทพโสภณ (นิยม ฐานิสฺสโร) 

 พระเทียน จิตฺตสุโภ 

 Buddhadasa Bhikkhu 

 Phra Maha Somjin Sammapanno 

 

1.4.4 ผูแตงท่ีเปนพระภิกษุไมมีสมณศักดิ์ ใหลงนามฉายา (นามที่พระอุปชฌายตั้ง

ให) สวนพระภิกษุที่ ใชสังฆนาม (นามเฉพาะที่นอกเหนือจากนามฉายา) ใหลงชื่อสังฆนามเปน           

ผูแตง เชน 

 พุทธทาสภิกขุ 

 ปญญานันทภิกขุ 

 

1.5 ผูแตงที่เปนสถาบัน 

1.5.1 หนวยงานราชการ ใหลงชื่อตามหนวยงานราชการที่ปรากฏ ไมมีการกลับ

สภาพชื่อของหนวยงาน เชน 

 

 กรมการฝกหัดครู 

 กรมการปกครอง 

 กระทรวงศึกษาธิการ  

 จังหวัดนครราชสีมา  

 สํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา  

 สํานักงานอัยการสูงสุด  

 

1.5.2 สถาบันการศกึษา 

 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

 

1.5.3 สถาบันอ่ืน ๆ เชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล 

ถือหลักการลงรายการเชนเดยีวกับหนวยราชการ เชน 
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 องคการเชื้อเพลิง  

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

 ธนาคารกสิกรไทย  

 มูลนิธิเอเชีย  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 สยามสมาคม 

 ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ราชนาวีสโมสร 

 เนติบัณฑิตยสภา 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

 

1.6 ผูแตงที่มยีศทางทหาร ตํารวจ มีตําแหนงวิชาการ หรือมีคําเรียกทางวิชาชีพ เชน   

พลเอก ศาสตราจารย นายแพทย นายสัตวแพทย เปนตน ไมตองใสยศ ตําแหนงทางวิชาการ         

และคําเรียกทางวิชาชีพ  

 

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท   ลงวา เปรม ติณสูลานนท  

ศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน  ลงวา สุรพล นิติไกรพจน  

ทันตแพทยเชิดพันธุ เบญจกุล   ลงวา เชิดพันธุ เบญจกุล  

Assistant Professor Preeyachat Uttamayodhin  

      ลงวา Preeyachat Uttamayodhin 

 

1.7 ผูแตงใชนามแฝง ใหใสนามแฝงตามที่ปรากฏในงาน  

 

  โสภาค สุวรรณ  

  ว. วินิจฉัยกุล  

  โรสลาเรน  

  Idris  

  Hunter 
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ตัวอยางการลงรายการผูแตง 

ถามีผูแตงมากกวาหนึ่งคนใหลงชื่อทุกคน คั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ระหวางชื่อผูแตงแต

ละคนและใหใชคําวา “และ” ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรือเคร่ืองหมาย ampersand “&”     ใน

ภาษาอังกฤษหรือคําวา “and” นําหนาคนสุดทาย  

1. ผูแตงคนเดียว 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (นวนิตย อินทรามะ, 2541 : 3-7) 

บรรณานุกรม นวนิตย อินทรามะ. (2541). การพัฒนาหองสมุดกับการควบคุมคุณภาพ. 

      วารสารสํานักวิทยบริการ, 3 (3), 3-7. 

การอางอิงในเนื้อหา (Bekerian, 1993 : 574-576) 

บรรณานุกรม Bekerian, D.A. (1993). In search of the typical eyewitness. 

   American Psychologist, 48, 574-576. 

 

หมายเหตุ  :  ตัวอยางบรรณานุกรมภาษาอังกฤษไมใสตัวเลขฉบับที่ ในเคร่ืองหมาย  (   )   

 ตอจากเลขของปท่ี เนื่องจากวารสารรายการน้ันนบัหนาตอเนื่องกันทุกฉบับใน 1 ป 
 

2. ผูแตง 2 คน กรณีท่ีมีผูแตง 2 คน ใช และ คั่นระหวางชื่อกรณีที่เปนชาวไทย and  

สําหรับชาวตางประเทศถาชื่อผูแตงอยูในวงเล็บ ใสเครื่องหมาย & (ampersand) แทนคําวา and 

 ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา Harlow and Simpson (2004 : 25)  

  (Harlow & Simpson, 2004 : 25) 

กมล บุษบา และสายทอง อมรวิเชษฐ (2546 : 45)  

(กมล บุษบา และสายทอง อมรวิเชษฐ, 2546 : 45)  

  (จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์, 2542 : 98-106) 

บรรณานุกรม  จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสดิ์. (2542). วิวัฒนาการและ 

  ทางเลือกของนโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย.  

  วารสารครุศาสตร, 27 (2), 98-106. 

  Klimoski, R. , & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring 

   Process In organizations. Consulting Psychology  

   Journal : Practice and Research, 45 (2). 10-36. 

เวนระยะ 8 ตัวอักษร 
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3. ผูแตงต้ังแต 3 - 5 คน ลงชื่อทุกคน (สาหรับชาวตางประเทศลงเฉพาะชื่อสกุลชาวไทย

ลงทั้งชื่อและชื่อสกุล) ในการอางคร้ังแรก ใสเคร่ืองหมายจุลภาคคั่นแตละชื่อ นําหนาชื่อคนสุดทาย

ดวยคาวา และ หรอื and หรอื &  

 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา 

Kisangau, Lyaruu, Hosea, and Joseph (2007 : 12) 

(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993 : 443-449) 

กาญจนา แกวเทพ, กิตติ กันภัย, และปารชิาติ สถาปตานนท (2543 : 5) 

กมล บุษบา, สายทอง อมรวิเชษฐ, กาญจนา แกวเทพ, กิตติ กันภัย, และปาริ

ชาติ สถาปตานนท (2543 : 15) 

 (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, สุกรี รอดโพธ์ิทอง และวิชุดา รัตนเพียร, 2541 : 

90-101) 

บรรณานุกรม อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง และวิชุดา รัตนเพียร. (2541).   

 แนวทางพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  

 วารสารครุศาสตร, 27 (1), 90-101. 

 อรจรีย ณ ตะก่ัวทุง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, จุมพจน วนิชกุล และวิชุดา รัตน 

  เพียร. (2542, พฤษภาคม-สิงหาคม).  รูปแบบการอางอิงตาม 

  หลักเกณฑ APA. วารสารสํานักวิทยบริการ, 4 (2), 51-75. 

 Borman, W.C., Hanson, M. A., Oppler, E. D. & White, L. A. (1993).  

  Role of early supervisory experience in supervisor\ 

  performance. Journal of Applied Psychology, 78,  

  443-449. 

 

 

4. ผูแตง 6 คนหรือมากกวา 6 คนข้ึนไปลงเฉพาะผูแตงคนแรกตามดวยคําวา et al. 

หรอื และคณะ 
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ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา Kosslyn et al. (1996 : 40)  

(โสภา สงวนเกียรติ และคณะ, 2548 : 35) 

บรรณานุกรม  โสภา สงวนเกียรติ และคณะ. (2548). นวัตกรรมการศึกษา. พิมพคร้ังที่ 2. 

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเกษตรศาสตร. 

  Klimoski, R. et al. (1993). The ADA and the hiring process 

In organizations. New York : McGraw-Hill. 

 

 1.8 หนังสอืที่มีผูจัดพิมพ ผูรวบรวมหรือบรรณาธิการ ใหลงชื่อสกุลแลวระบุในวงเล็บ    

คําวา “บก.” หรือ “ผูรวบรวม” สําหรับหนังสือภาษาไทย และระบุ “Ed.” หรือ “Eds.” สําหรับ

บรรณาธิการ และ “Comp.” หรือ “Comps.” สําหรับผูรวบรวมหนังสือภาษาอังกฤษ เชน  

 

 ไพศาล เหลาสุวรรณ (บรรณาธิการ) 

 ผกาวรรณ เดชเทวพร (ผูรวบรวม). 

 Pattishall, E. O., Jr. (Ed.) 

 Allmsn, L. R., & Jaffe, D. T. (Eds.) 

 Thompson E.M. (Comp.) 

 

1.9 หนังสือที่ไมมีชื่อผูแตง ใหลงชื่อหนังสือแทนแลวตามดวยปที่พิมพ เชน 

 

 หวยใตดิน. (2525). กรุงเทพฯ : โรงพิมพเสรี. 

 The U.S. and the USSR. (1982). New York : New York University Press. 

 

2. การลงรายการปที่พิมพ 

  2.1 ใหลงรายการปที่พิมพดวยปลิขสิทธ์ิ ถาหนังสือนั้นไมมีปลิขสิทธ์ิใหลงรายการดวยป

ที่หนังสือนั้นไดจัดพิมพ และใหลงเฉพาะตวัเลข ไมตองระบุคําวา พ.ศ. หรอื ค.ศ. 

  2.2 ปที่พิมพอยูในเคร่ืองหมายวงเล็บเล็ก ( ) 

  2.3 ถาหนังสืออยูระหวางการจัดพิมพ ใหใชวา “อยูระหวางการพิมพ” ในเคร่ืองหมาย

วงเล็บเล็ก ถาเปนภาษาอังกฤษใหใชคําวา “in press” ไมตองระบุปที่พิมพจวบจนกระทั่ง

หนังสือนั้นไดพิมพออกมาเปนรปูเลมเรียบรอยแลว 
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  2.4 หลังเครื่องหมายวงเล็บปด ใสเครื่องหมายมหัพภาค “ . ” ตัวอยาง 

 (2524). 

 (อยูระหวางการพิมพ). 

 (1987). 

 (in press). 

หมายเหตุ  :  ถาไมปรากฏปที่พิมพ  ลงวา ม.ป.ป. หรือ n.d. เชน 

โสภา สงวนเกียรติ และคณะ. (ม.ป.ป.). นวัตกรรมการศึกษา.  

พิมพคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเกษตรศาสตร. 

  Klimoski, R. et al. (n.d.). The ADA and the hiring process 

In organizations. New York : McGraw-Hill. 

 

3. การลงรายการช่ือเร่ือง (Title) 

  การลงรายการชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ ใหลงชื่อเร่ืองตามที่ปรากฏในหนาปกชื่อเร่ือง

ภาษาไทยที่มีภาษาตางประเทศกํากับใหลงรายการเฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย ถาเปนหนังสือ

ภาษาอังกฤษ การเขียนชื่อเรื่องใหขึ้นตนดวยอักษรตัวใหญเฉพาะคําแรก อักษรแรกของชื่อเร่ือง

ยอย (ถามี) และช่ือเฉพาะ หรือ วิสามานยนาม ใสเครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อเรื่องแลวขีดเสนใต

ชื่อเรื่อง (ในการเรียงพิมพอาจจะใชอักษรตัวเอนหรือตัวดําเขมแทนการขีดเสนใตก็ได) 

ตัวอยาง 

 

คูมือการเขียนรายงานทางวิชาการ. 

Writing a research paper. 

ตัวอยาง ชื่อเร่ืองที่มีภาษาตางประเทศกํากับ 

จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) 

ลงรายการชื่อเร่ืองวา 

จิตวิทยาการพัฒนาการ. 

ตัวอยาง ชื่อเร่ืองที่มีชื่อเร่ืองยอย 

บรรณารักษศาสตรเบ้ืองตน : กลาวถึงวิธีใชหนังสือและหองสมุด. 

Writing English : A composition for foreign students. 

 

หมายเหตุ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษท่ีมี 2 ตอน ใหใชตัวเลขอารบิก อยาใชตัวเลขโรมัน ยกเวน แตเพียง

ตัวเลขโรมันเปนสวนหนึ่งของชื่อเร่ือง ตัวอยาง 
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Brown, P., Brill, B., & Faimon, M.E. 1. Art in Thailand 2. Ban Chiang 

 Collection. Art Education 39 (4), pp. 425-500 

 

4. การลงรายการคร้ังที่พิมพ  

พิมพครั้งที่ ใหลงในเคร่ืองหมายวงเล็บหลังชื่อเร่ือง โดยไมตองใสเครื่องหมายมหัพภาค  

( . ) หลังชื่อเรื่อง  แตใหใสหลังเคร่ืองหมายวงเล็บ เชน  

 

 หองสมุดและการศกึษาคนควา. พิมพครั้งที่ 2. 

 หลักการตลาด. พิมพครั้งท่ี 3 แกไขเพ่ิมเติม. 

 ส่ีแผนดิน เลม 2. พิมพครั้งที่ 2. 

 The messenger’s motives. 2nd ed. 

 Government and mass communications  Vol. 2. 

 The road to serfdom (105-166). 

 หมายเหตุ  : พิมพครั้งท่ี 1 ไมตองลง   

 

5. ขอมูลเกี่ยวกับการพิมพ  ประกอบดวย 2 สวน คือ 

  5.1 สถานที่พิมพ  

5.1.1 ใหลงชื่อเมืองท่ีสํานักพิมพหรือโรงพิมพนั้นตั้งอยู 

5.1.2 หลังชื่อเมืองใสเคร่ืองหมายมหัพภาคคูหรือทวิภาค ( : ) 

 

  กรุงเทพฯ : 

  นครศรีธรรมราช : 

  New York : 
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5.1.3 ตัวอยาง สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544 : 52-53) ไดใหตัวอยาง 

เกี่ยวกับขอมูลการพิมพ “สถานท่ีพิมพ”  ดังนี้ 

  กรุงเทพฯ : หรือกรุงเทพมหานคร : 

  เชียงใหม : 

  London : 

  New York : 

  Tokyo : 

  Essex, England : 

  Luzon, Philippines : 

  Reading, England : 

  Reading, MA : 

   (MA  ยอมาจาก Massachusetts) 

  Springfield, MA : 

  Springfield, MO : 

   (MO ยอมาจาก Missouri) 

  Miami, FL : 

    (FL ยอมาจาก Florida) 

  Miami, OH : 

    (OH ยอมาจาก Ohio) 

5.1.4 เมืองสําคัญ  สําหรับเมืองตางๆ ที่มีชื่อเสียงดานการพิมพที่ไมตองใสชื่อรัฐหรือ

ประเทศมีดังตอไปนี้ 

(1) เมืองในประเทศสหรฐัอเมริกา 

Baltimore 

  Boston 

  Chicago 

  Los Angeles 

  New York 

  Philadelphia 

  San Francisco 
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(2) เมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

Amsterdam 

  Jerusalem 

  London 

  Milan 

  Moscow 

  Paris 

  Rome 

  Tokyo 

  Stockholm 

  Vienna 
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ตารางที่ 1  อักษรยอสําหรับชื่อรัฐและดินแดนที่อยูอาณัติของสหรัฐอเมริกา 
 

รัฐและเขตแดน อักษรยอ รัฐและเขตแดน อักษรยอ 

Alabama 

Alaska 

American Samoa 

Arizona 

Arkansas 

California 

Canal Zone 

Colorado 

Connecticut 

Delaware 

District of Columbia 

Florida 

Georgia 

Guam 

Hawaii 

AL 

AK 

AS 

AZ 

AR 

CA 

CZ 

CO 

CT 

DE 

DC 

FL 

GA 

GU 

HI 

Maine 

Maryland 

Massachusetts 

Michigan 

Minnesota 

Mississippi 

Missouri 

Montana 

Nebraska 

Nevada 

New Hampshire 

New Jersey 

New Mexico 

New York 

North Carolina 

ME 

MD 

MA 

MI 

MN 

MS 

MO 

MT 

NE 

NV 

NH 

NJ 

NM 

NY 

NC 

Idaho ID North Dakota ND 

Idaho ID North Dakota ND 

Illinois IL Ohio OH 

Indiana IN Oklahoma OK 

Iowa IA Oregon OR 

Kansas              KS Pennsylvania           PA 

Kentucky              KY Puerto Rico           PR 

Louisiana              LA Rhode Island          RI 

South Carolina              SC Virgin Island         VI 

South Dakota              SD Virginia         VA 

Tennessee              TN Washington         WA 

Texas              TX West Virginia         WV 

Utah              UT Wisconsin        WI 

Vermont              VT Wyoming        WY 
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สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวา    สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงวา    โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5.2 สํานักพิมพและโรงพิมพ 

 5.2.1 ลงชื่อสํานักพิมพตามท่ีปรากฏในหนาปกในของหนังสือ ถามีทั้งสํานักพิมพ

และโรงพิมพใหใสชื่อสํานักพิมพ ถาไมมีสํานักพิมพใหลงรายการดวยโรงพิมพแทน 

 5.2.2 ลงรายการชื่อสํานักพิมพหรือโรงพิมพสั้น ๆ ในรูปแบบที่ทุกคนเขาใจตัดคํา   

ที่เปนสวนหนึ่งของสํานักพิมพออก เชน สํานักพิมพ หางหุนสวน...จํากัด บริษัท...จํากัด ในภาษาอังกฤษ 

ใหตัดคําเหลานี้ออก เชน Publishers, Printing House, Printing Office, Company หรือ Co., 

Incorporation, Incorporated, หรือ Inc., Corporation, Corporated หรือ Corp., Limited หรือ 

Ltd. และคําวา The แตคงคาํวา Books และ Press เอาไว   

ตัวอยาง  

 

      หางหุนสวน รวมสาสน จํากัด   ลงวา    รวมสาสน 

      สํานักพิมพแพรวิทยา    ลงวา    แพรวิทยา 

      บริษัท สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด ลงวา ไทยวัฒนาพานิช 

      The Scarecrow Press, Inc.              ลงวา    Scarecrow Press 

      The H. W. Wilson Co.                       ลงวา    H. W. Wilson 

      Jonathan David Publishers                  ลงวา    Jonathan David 

 

 กรณีหนวยงานราชการที่มีสํานักพิมพหรือโรงพิมพ ใหลงรายการชื่อเต็มหรือ

ตามที่ปรากฏในหนาปกหนังสือ ดังนี้ 

ตัวอยาง  

 

 

 

 

5.2.3 ถาชื่อเมืองท่ีสํานักพิมพนั้นตั้งอยูมีสองแหง ใหใชชื่อแรกที่สํานักพิมพนั้นตั้งอยู 

แตถาจะใชเฉพาะเจาะจงใหใชชื่อเมืองที่สํานักพิมพน้ันตั้งอยู ตัวอยาง สํานักพิมพดวงกมลมีสํานักงาน

ใหญอยูท่ีกรุงเทพฯ สํานักพิมพสาขาอยูที่เชียงใหม ในหนังสือใหขอมูลเก่ียวกับสํานักพิมพวา 

 

 

 

 

สํานักพิมพดวงกลม 

กรุงเทพฯ เชียงใหม 
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 ใหลงรายการวา 

   กรุงเทพฯ : ดวงกมล. 

 แตถาหนังสือนั้นไดชี้เฉพาะเจาะจงวาพิมพท่ีเชียงใหม ถึงแมจะระบุเมืองที่พิมพทั้งสอง

เมืองวา กรงุเทพฯ เชียงใหม ใหลงรายการวา 

   เชียงใหม : ดวงกมล. 

5.2.4 ใสเคร่ืองหมายมหัพภาคหลังสํานักพิมพ หรือโรงพิมพ ตัวอยาง 

   กรุงเทพฯ : แพรวิทยา. 

   กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีหงศ. 

   New York : Random House. 

   Garden City, NY : T. T. Printing Office. 

 

6. สวนประกอบเพ่ิมเติม 

 นอกจากรายการผูแตง ปท่ีพิมพ ชื่อเร่ือง และขอมูลเก่ียวกับการพิมพหนังสือแลวยังมี

สวนประกอบที่จําเปนตองมีและตองใชใหถูกตอง  ไดแก  คํายอตาง ๆ และเครื่องหมายวรรคตอน  

รวมท้ังการเวนระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอน  ไดแก 
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           6.1 คํายอ 

คํายอ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 

ch. chapter มาตรา ใชกับพระราชบัญญัติ, 

กฎหมาย, ฯลฯ 

chap. chapter บทที่ พหูพจนใช chaps. 

col. color สี ใชกับทัศนวัสดุที่ ถาย

ทําเปนภาพสี พหูพจน

ใช cols. 

comp. compiler ผูรวบรวม พหูพจนใช comps. 

Ed. editor บรรณาธิการ พหูพจนใช Eds. 

 edited by บรรณาธิการโดย  

ed. edition คร้ังที่พิมพ  

enl.ed enlarged edition ฉบับพิมพใหม มีการแกไขเพิ่มเติม  

rev.ed revised edition ฉบับพิมพใหม มีการแกไขเพิ่มเติม  

2nd ed. second edition พิมพคร้ังท่ี 2  

3rd ed. third edition พิมพคร้ังท่ี 3  

5th ed. fifth edition พิมพครั้งท่ี 5  

et al. et all และคนอื่น ๆ (and others)  

illus. illustrator ผูวาดภาพประกอบ  

 illustrated by วาดภาพประกอบโดย  

n.p. no place of publication ไมปรากฏสถานที่พิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 

 no place of publisher ไมปรากฏสํานักพิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ท. 

n.d. no date of publication ไมปรากฏปท่ีพิมพ ภาษาไทยใช ม.ป.ป. 

no. number ฉบับที่  

p. page หนา พหูพจน pp. 

sec. section ตอนที ่ พหูพจนใช secs. 

tr. translator ผูแปล พหูพจนใช trs. 

 translated by แปลโดย  

Vol. Volume เลมที ่ พหูพจนใช Vols. 
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 6.2 เคร่ืองหมายวรรคตอนและการเวนระยะ 

  . period  = มหัพภาค 

  , comma = จุลภาค 

  : colon  = ทวิภาค 

  ; semi-colon = อัฒภาค 

  & ampersand = และ 

                    -   pyphen = ยัติภังค 

  ( ) parentheses = วงเล็บ 

  / slash = ทับ 

  \  หลังเคร่ืองหมายทุกชนิด เวน 1 ระยะ 
 

7. การใสเลขหนา 

การลงรายการเลขหนาใหใสตามท่ีปรากฏในหนังสือ  

ตัวอยาง 

 

หนา 17-18    ลงวา 17-18 

หนา 3ข    ลงวา 3ข 

กรณีท่ีไมมีเลขหนา   ลงวา ไมปรากฏเลขหนา 

กรณีท่ีเลขหนาไมเรียงลําดับ  ลงวา เลขหนาไมเรียงลําดับ 

 

8. การอธิบายเพิ่มเติมและการอางเอกสารใตตารางและภาพ  

8.1 การอธิบายเพ่ิมเติมใตตารางท่ีพิมพขึ้นเองโดยไมไดอางมาจาก แหลงอ่ืน มี 3 

ประเภท คือ  

8.1.1 General Note เปนการอธิบายหรือใหขอมูลทั่วไปที่เก่ียวกับตาราง โดยใส

คําวา หมายเหตุ หรือ Note ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  

Note. Factor loadings greater than .45 are shown in boldface. M = match process; N = 

nonmatch process.  

8.1.2 Specific Note อธิบายเฉพาะแถวหรือคอลัมน โดยจะใชสัญลักษณเรียง

ตามลําดับตัวอักษรเปนตัวพิมพยก เชน a, b, c หรือ ก ข ค ในตารางและใหพิมพคําอธิบายไวในสวนทาย

ของตารางในบรรทัดถัดจาก general note  

Note. The participants . . . responses.  
an = 25. bn = 42.  
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8.1.3 Probability Note ใชในกรณีท่ีมีการอธิบายคาของความนาจะเปนโดยใช

เครื่องหมายดอกจัน (*) ตอทายขอมูลในตารางที่ตองการอธิบาย ถามีมากกวาหนึ่งขอมูล ใหเพิ่ม

เครื่องหมายดอกจันตามลาดับ แตถาตองการแยกใหเห็นความแตกตางของขอมูลสามารถใชสัญลักษณ

อ่ืนแทนได สวนคําอธิบายใหพิมพไวในสวนทายของตารางในบรรทัดถัดจาก specific note และ 

probability note โดยใชสัญลักษณ *p หรือ +p  

Note. The participants . . . responses.  
an = 25. bn = 42.  

*p < .05. **p < .01. 

 

ตัวอยาง  

Table X  

 

Hierarchical Multiple Regression Analyses Predicting Postabortion Positive Well-Being 

From Preabortion Social Support and Preabortion Social Conflict With Mother, 

Partner, and Friend 

Predictor  

Source of social support and social conflict 

Mother Partner Friend 

ΔR2  β ΔR2  β ΔR2  β 

Step 1  .13*   .10***  .10***  

Control variables a     

Step 2  .16***   .19***  .22***  

Positive affect   .31***   .32***   .35*** 

Negative affect   -.25***   -.27***   -.30*** 

Step 3  .02   .05***  .01*  

Social support   .17*   .17***   .08+  

Social conflict   .09   -.08   -.06  

Step 4  .01   .00  .00  

Social Support x     

Social Conflict   -.14  -.00  -.07 

Total R2  .32***   .33***  .34***  

n  153   455  373  

เวน 1 บรรทัด 
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Note. Adapted from “Mixed Messages: Implications of Social Conflict and Social 

Support Within Close Relationships for Adjustment to a Stressful Life Event,” by B. 

Major, J. M. Zubek, M. L. Cooper, C. Cozzarelli, and C. Richards, 1997, Journal of 

Personality and Social Psychology, 72, p. 1359. Copyright 1997 by the American 

Psychological Association. aControl variables included age, race, education, marital 

status, religion, abortion history, depression history, and prior mental health 

counseling. +p < .10. *p < .05. ***p < .001. 
 

7.2 การอางเอกสารใตตารางและภาพ ใหใส Note. หรือ หมายเหตุ. ไวขางใตเพื่อ

อธิบายแหลงท่ีมาของตารางและภาพดังกลาว  

ตัวอยาง การเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของตารางจากบทความวารสารวิชาการ 

 และรายการอางอิงทายรายงาน  

Table 1.1  
 

Factor Loadings and Uniqueness for Confirmatory Factor Model of Type A 

Behavior Pattern Variables 

Unstandardized 

Measure and variable  factor loading SE Uniqueness 

SI---Speech Characteristics  

Loud and explosive  .60 --- .32 

Response latency  .71 .04 .16 

Verbal competitiveness  .82 .05 .25 

SI---Answer Content  

Competitiveness  .60 --- .34 

Speed  .59 .04 .27 

Impatience  .67 .05 .28 

SI---Hostility  

Stylistic rating  .60 --- .22 

Content rating  .60 .05 .17 

Thurstone Activity Scale  

Variable 1  .60 --- .73 

Variable 2  .88 .08 .39 

Variable 3  .71 .07 .54 

เวน 1 บรรทัด 
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Note. From “The Nomological Validity of the Type A Personality Among Employed  

Adults,” by D. C. Ganster, J. Schaubroeck, W. E. Sime, and B. T. Mayes, 1991, Journal of Applied 

Psychology, 76, p. 154. 

 

ตัวอยาง การเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของตารางจากหนังสือและรายการอางอิง 

 ทายรายงาน  

ตารางที่ 2.8  

 

เปอรเซน็ตความชื้น โปรตีน และวัตถุแหงของขาวฟางที่ตัดเมื่ออายุตางกัน 

อายุขณะตัด 

(สัปดาห) 

ความชื้น 

(เปอรเซ็นต) 

โปรตนีรวม 

(เปอรเซ็นต) 

 

 

วัตถุแหงเม่ือเทียบ

กับวัตถุแหงสูงสุด 

(เปอรเซน็ต) 

6 

8 

10 

12 

14 

83 

83 

80 

78 

73 

12.3 

9.1 

6.7 

4.8 

5.4 

 39 

62 

95 

100 

85 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. จาก พืชอาหารสัตวเขตรอน (น. 73), โดย สายัณห ทัดศรี, 2547, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

เกษตรศาสตร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวน 1 บรรทัด 
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ตัวอยาง การเขียนการอางอิงในเน้ือหาที่มาของรูปภาพจากหนงัสือและรายการอางอิง  

 ทายรายงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 การปรับปรุงเคร่ืองมือการดําเนินชีวิตในอดีต. จาก เพลิดเพลินเปน 100 เทา  

กับการเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุ : วิธีดําเนินกิจกรรมการปรบัปรุงและวิธีเพ่ิมพลังความคิด  

สรางสรรค (น. 60), โดย วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล, 2544, กรุงเทพฯ : ธรรกมลการพิมพ.  
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ตัวอยาง การเขียนอธิบายเพ่ิมเติมใตภาพและการอางอิงในเนื้อหาที่มาของรปูภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure X. Schematic of the criterial recollection task. At study, each black word was 

followed by the same word in red letters (depicted in italics) or by a  

colored picture. Black words were used at test as retrieval cues, under various  

retrieval instructions (picture test shown, with correct responses in quotes).  

Adapted from “Retrieval Monitoring and Anosognosia in Alzheimer’s Disease,”  

by D. A. Gallo, J. M. Chen, A. L. Wiseman, D. L. Schacter, and A. E. Budson,  

2007, Neuropsychology, 21, p. 560. Copyright 2007 by the American  

Psychological Association. 
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4.3 รูปแบบการอางอิงแทรกในเนื้อหาและการอางองิทายเลมจากเอกสารประเภทตาง ๆ 

1. บทความ 

1.1 บทความวารสารวิชาการ 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง  

(วัชราภรณ สังขทอง, 2547 : 52) 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง วัชราภรณ สังขทอง. (2547). หองสมุดกับการพัฒนาโปรแกรม 

                                การเรียนรูสารสนเทศสําหรับการศึกษาทางไกล. วารสาร

หองสมุด, 48, 50-62. 

 

1.2 บทความในนิตยสาร 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง  

 (ลอม เพ็งแกว, 2542 : 103-105) 

 (Posner, 1993 : 673-674) 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 

 

(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คดัลอกมา) 

ผูแตง.\(ป, เดือน วันที่พิมพ).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\เลขปท่ี (ฉบับที่),\เลขหนา. 

(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คัดลอกมา) 

ผูแตง.\(ป, เดือน วันที่พิมพ).\ชื่อบทความ.\ช่ือนิตยสาร,\เลขปที่,\เลขหนา. 
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 ตัวอยาง 

 ลอม เพ็งแกว. (2542, มิถุนายน). สุนทรภูเกิดท่ีไหน. ศิลปวัฒนธรรม, 

 20 (8), 103-105. 

 Posner, M. I. (1993, October 29). Seeing the mind. Science, 262, 

 673-674. 

 

1.3 บทความในจดหมายขาว ไมปรากฏชื่อผูแตง 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง  

  (ราชภัฏกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุก, 2542 : 1) 

  (The new health-care lexicon, 1993 : 1-2) 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง 

 ราชภัฏกําหนดยุทธศาสตรเชิงรกุสู พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 

 ขอเวลา 3 ปเห็นผล. (2542, สิงหาคม 27). จดหมายขาว 

 สํานกังานสภาสถาบันราชภัฏ, 1. 

 The new health-care lexicon. (1993, August / September). Copy  

 Editor, 4, 1-2. 

  

1.4 บทความในหนังสือพิมพ 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

 

 

(ชื่อบทความ,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คัดลอกมา) 

ชื่อบทความ.\(ป, เดือน วันที่พิมพ).\ช่ือจดหมายขาว,\เลขหนา. 

(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คดัลอกมา) 
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 ตัวอยาง  

 (ภาคภูมิ ปองภัย, 2542 : 12) 

 (Erlich, 1994 : 4) 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง 

 ภาคภูมิ ปองภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที่ถูกลมืในพระราชวัง 

 บางปะอิน. มติชน, 12. 

 Erlich, Richard S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit 

 CDs. Bangkok Post, 4. 

 

** บทความในหนังสือพิมพไมปรากฏชื่อผูแตง 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

 

 ตัวอยาง  

 (ภาษีน้ํามัน, 2542 : 2) 

 (New drug, 1993 : A12) 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 ตัวอยาง 

 ภาษีน้ํามัน คิดตามอัตราตามปริมาณ. (2542, กันยายน 29). มติชน, หนา 2. 

 New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. 

 (1993, July 15). The Washington Post, A12. 

 

 

ผูแตง.\(ป,\เดือน\วันที่พิมพ).\ชื่อบทความ.\ช่ือหนังสือพิมพ,\เลขหนา. 

(ชื่อบทความ,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คัดลอก

มา) 

ชื่อบทความ.\(ป,\เดือน\วันท่ีพิมพ).\ช่ือหนังสือพิมพ,\เลขหนา. 
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2. หนังสือ 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 

2.1 หนังสือท่ัวไป 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ไพรัช ธัชยพงษ  และกฤษณะ ชางกลอม, 2541 : 60) 

 (ประสานสุข ละมอม, และคณะ, 2526 : 40) 

 (Mitchell & Larson, 1987 : 156) 

บรรณานุกรม ไพรชั ธัชยพงษ  และกฤษณะ ชางกลอม. (2541). การพัฒนาโครงสราง 

 พื้นฐานสารสนเทศแหงชาติเพื่อการศกึษา. กรุงเทพฯ : 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรฐัมนตรี. 

 ประสานสุข ละมอม, นันทา วิทวุฒิศักดิ์, ฉวีวรรณ คูหาภินันท, สุนิตย 

 เย็นสบาย, ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชัย เอ่ียมลออ, สุชารัตน 

 คูหามกุต และเพชรสมร เพ็ญเพียร. (2526). บรรณารักษศาสตร. 

 กรุงเทพฯ : แพรพิทยา. 

 Mitchell T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations 

: An introduction to organizational behavior. 3rd ed. New 

York : McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คดัลอกมา) 

ผูแตง.\(ปที่พิมพ).\ช่ือเรื่อง.\คร้ังท่ีพิมพ.\สถานที่พิมพ\:\สํานักพิมพ. 
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2.2 หนังสือท่ีผูแตงเปนหนวยงานราชการ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535 : 10) 

บรรณานุกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). รวมบทความการศึกษา 

                                            นอก โรงเรียน เลม 11. กรุงเทพฯ : กรมการศึกษา 

                                              นอกโรงเรียน. 

หมายเหตุ  :  ในกรณีที่ชื่อผูแตงและชื่อสํานักพิมพเปนชื่อเดียวกัน ใหลงคําวาผูแตง สําหรับภาษาไทย 

และคําวา Author สําหรับภาษาอังกฤษในรายการชื่อสํานักพิมพ (ผูแตงอาจเปนบุคคลหรือสถาบัน   

ก็ได) 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Australian Bureau of Statistics, 1991 : 20-25) 

บรรณานุกรม Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident  

Population by age and sex in statistical local areas, 

New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra, 

Australian Capital Territory : Australian Bureau of Statistics. 

 

2.3 หนังสือท่ีมีผูรับผิดชอบในการจัดทํา เชน บรรณาธิการ ผูรวบรวม 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (อดุลย วิรยิเวชกุล, (บรรณาธิการ), 2541 : 77) 

 (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991 : 180-190) 

บรรณานุกรม อดุลย วิริยเวชกุล (บรรณาธิการ). (2541). คูมือจัดการเรียนการสอนระดับ 

  บัณฑิตศึกษา. นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color : 

 Psychological interventions with minority youth.  

 San Francisco : Jossy-Bass. 
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2.4 หนังสือท่ีไมปรากฏช่ือผูแตง 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สวดมนตไหวพระ..., 2541 : 20) 

 (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993 : 202) 

บรรณานุกรม สวดมนตไหวพระฉบับชาวบานและผูปฏิบัติธรรม. (2541). กรุงเทพฯ : 

 สุวีริยาสาสน. 

 Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). 10th ed. 

 Springfield, MA : Merriam-Webster. 

 

หมายเหตุ  :  ในการลงรายการอางอิง ใหระบุชื่อหนังสืออยางสั้น หรอืท้ังหมด ถาระบุอยางสั้น       

                ใหตามดวยเคร่ืองหมาย ... 

2.5 หนังสือท่ีมีความยาวหลายเลมจบ ชวงการพมิพมากกวา 1 ป 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Koch, (Ed.), 1959-1963) 

บรรณานุกรม Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology : A Study of science  

 (Vols. 1-6). New York : McGraw-Hill. 

 

2.6 หนังสือสารานุกรม หรือพจนานุกรม 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สุธิวงศ พงษไพบูลย, (บรรณาธิการ), 2529 : 29) 

 (Sadie, (Ed.), 1980 : 55-57) 

บรรณานุกรม สุธิวงศ พงษไพบูลย (บรรณาธิการ). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต 

 พ.ศ. 2529 เลม 1-10. สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา. 

 Sadie,  S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and  

 musicians (Vols. 1-20). 6th ed. London : Macmillan. 
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2.7 หนังสือแปล 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

 

 บรรณานุกรม  

 รูปแบบ  

  

 

 

 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ฟสค, 2542 : 156) 

    (Laplace, 1951 : 9) 

บรรณานุกรม  ฟสค, อี.บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและ 

     ฉันทานุมัติ (แปลจาก Decentralization of education :  

     Politics and consensus โดยภัทรนันท พัฒยะ). กรงุเทพฯ : 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

 Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities  

  (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York : Dover 

  (Original work published 1814). 

 

2.8 จุลสาร แผนพบั เอกสารประชาสัมพันธ 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

  

 บรรณานุกรม  

   รูปแบบ 

    

 

(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คดัลอกมา) 

ผูแตง.\(ปที่พิมพ).\ชื่อหนังสือที่แปลแลว\(แปลจาก\ช่ือหนังสือเดิม\โดยผูแปล).\ 

 สถานที่พิมพ\:\สํานักพิมพ. 

(ผูแตงหรือหนวยงานที่จัดทํา,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คดัลอกมา) 

ผูแตง.\(ปที่พิมพ).\ชื่อเรื่อง\[ประเภทของสื่อ].\สถานที่พิมพ\:\สํานักพิมพ. 
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ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Shocked, 1992) 

  (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2541) 

 (Research and Training Center on Independent Living, 1993) 

บรรณานุกรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2541). ทองเที่ยวสงขลา [แผนพับ]. สงขลา :  

            การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 

 Research and Training Center on Independent Living. (1993). 

Guidelines for reporting and writing about people with 

disabilities [Brochure] 4th ed. Lawrence, KS : Research 

and Training Center on Independent Living. 

 Shocked, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas travels 

[CD]. New York : Polygram Music. 

 

2.9 บทความในหนังสือ  

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

 

 บรรณานุกรม  

   รูปแบบ 

 

 ผูเขียนบทความ.\(ปที่พิมพ).\ชื่อบทความ.\ในผูรับผิดชอบหนังสือ,\ช่ือหนังสือ 

  (หนาที่มีบทความ).\สถานที่พิมพ\:\สํานักพิมพ. 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\เลขหนาขอความที่คดัลอกมา) 
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ตัวอยาง  

การอางอิงในเนื้อหา (Massaro, 1992 : 51-84) 

 (สมบูรณ พรรณนาภพ, 2535 : 407-415) 

บรรณานุกรม Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical  

Model of perception. In H. L. Pick, Jr., P. Van den Broek & 

D. C. Knill (Eds.), Cognition : Conceptual and 

methodological issues (pp. 51-84). Washington, D. C. : 

American Psychological Association. 

 สมบูรณ พรรณนาภพ.  (2535).  อภิปรชัญากับการศกึษา.  

                                                ในคณะกรรมการ โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร  

                                                มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ (บก.), สารานุกรมศึกษาศาสตร 

ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (หนา 407-415). กรุงเทพฯ : คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

หมายเหตุ  :  ในการลงรายการผูแปล หรอืบรรณาธิการ ไมตองกลับชื่อสกุลเหมือนผูแตงใหลงเรียง 

 

2.10 เนื้อหาในหนังสือชุด 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (เทียนฉาย กีระนันทน, 2540 : 1-24) 

 (Maccoby & Martin, 1983 : 1-101) 

บรรณานุกรม เทียนฉาย กีระนันทน. (2540). การวางแผนและการจัดทําโครงการของรัฐ. 

 ใน สมหวัง พิรยิานุวัฒน (บก.), รวมบทความทางการประเมิน 

 โครงการ : ชุดรวมบทความ เลมที่ 4. (หนา 1-24). กรุงเทพฯ : 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

  Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of  

 the family : Parent-child interaction. In P. H. Mussen 

Iseries (Ed.) & M. Hetherington (Vol.Ed.), Handbook of 

child psychology : Vol.4 Socialization, personality, and 

social development. (pp. 1-101). 4th ed. New York : 

Wiley. 
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2.11 บทความในหนังสือที่ไมไดเขียนเปนภาษาอังกฤษ ใหแปลชื่อบทความเปนภาษาอังกฤษ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Davydov, 1972) 

บรรณานุกรม Davydov, V. V. (1972). De introductie van het begrip grootheid in  

de Eerste klas van de basisschool : Een experimenteel 

onderzoek [The introduction of the concept of quantity 

in the first grade of the primary school : An experimental 

study]. In C. F. VanParreren & J. A. M. Carpay (Eds.). 

Sovietpsychologen aan hetwoord (pp. 227-289). 

Groningen, The Netherlands : Wolters-Noordhoff. 

 

2.12 บทความในหนังสือสารานุกรม 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

  

 บรรณานุกรม 

 รูปแบบ  

 

 
 

ตัวอยาง  

 

การอางอิงในเนื้อหา (นันทสาร สีสลับ, 2542, เลม 23 : 11-30) 

 (Bergmann, 1993, Vol. 26 : 501-508) 

บรรณานุกรม Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia 

 Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago : Encyclopedia 

 Britannica. 

  นันทสาร สีสลับ. (2542). ภูมิปญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (เลม 23, 

หนา 11-30). กรุงเทพฯ : อมรนิทร พร้ินติ้ง. 

(ผูเขียนบทความ,\ปที่พิมพ,\เลมที่\:\หนา) 

ผูเขียนบทความ.\(ปที่พิมพ).\ชื่อบทความ.\ใน\ชื่อสารานุกรม\(เลมที่,\หนา).\  

 สถานท่ีพิมพ\:\สาํนักพิมพ. 
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2.13 บทความแปลในหนังสือชุด หรือ หนังสือรวมเลม 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Freud, 1923/1961, Vol. 19 : 3-66) 

บรรณานุกรม Freud, S. (1961). The ego and the id. In J. Strachey (Ed. & Trans.), 

 The standard edition of the complete psychological  

works of Sigmund Freud (Vol. 19, pp. 3-66). London : 

Hogarth (Original work published 1923). 

 

2.14 พิมพซ้ําบทความแปลในหนังสือรวมเลม จากแหลงอื่น 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Piaget, 1988). 

บรรณานุกรม Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget’s theory (G. Gellerier & J. 

 Langer, Trans.). In K. Richardson & S. Sheldon (Eds.), 

Cognitive development to adolescence : A Reader (pp. 3-

18). Hillsdale, NJ : Erlbaum. (Reprinted from Manual of 

child psychology, pp. 703-732, by P. H. Mussen, (Ed.), 

1970, New York : Wiley). 

 

3. รายงานทางวิชาการ รายงานการวิจัย (Technical and Research Reports) 

3.1 รายงานทางวิชาการ 

 การอางอิงในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

  

 บรรณานุกรม 

 รูปแบบ 

 

  

 

(ผูแตง,\ปท่ีพิมพ) 

ผูแตง.\(ปท่ีพิมพ).\รายงาน.\สถานที่พิมพ\:\สํานักพิมพ. 
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ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (ศภุัช ศุภชลาศัย, 2539) 

   (บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉํ่า, คะนึงนิตย ชื่นคา  

   และอมรา พงษปญญา, 2542) 

  (Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein, 1991) 

บรรณานุกรม  บุญมา พงษโหมด, ชุตินันท บุญฉํ่า, คะนงึนิตย ชื่นคา  

    และอมรา พงษปญญา. (2542). งานวิจัยเร่ืองการศึกษา 

    สภาพแวดลอมวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา :  

    สถาบันราชภัฏราชนครินทร. 

   ศุภัช ศุภชลาศยั. (2539). รายงานฉบับสมบูรณเรื่องลูทางและโอกาสการ 

    สงออก และผลกระทบจากการมีเขตการคาเสรีอาเซียน 

    (สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ) เสนอตอสภาอุตสาหกรรมแหง 

    ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ฝายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา 

    สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

   Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K.T., & 

    Muhlstein, A. (1991). Comparability of computer and 

    paper-and-pencil scores for two CLEP general 

    examinations (College Board Rep. No. 91-95). Princeton,  

    NJ : Educational Testing Service. 

 

3.2 รายงานประเภทสิ่งพิมพรัฐบาล 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (คณะกรรมการตดิตามผลการมีงานทําของบัณฑิต, 2542) 

   (National Institute of Mental Health, 1990) 

บรรณานุกรม  คณะกรรมการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑติ. (2542). รายงานการ 

    ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

    ปการศึกษา 2540-2541. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและฝายทะเบียน 

    วัดผล สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 

   National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in 

     serious mentalillness (DHHS Publication No. ADM  

     90-1679). Washington, D. C : U.S. Government Printing 

     Office. 
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3.3 รายงานประเภทสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัย 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย, 2539) 

   (Broadhurst & Maller, 1991) 

บรรณานุกรม  มหาวิทยาลัยศลิปากร บัณฑิตวิทยาลัย. (2539). รายงานประจําป 2538. 

    กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

  Broadhurst, R. G., & Maller, R. A. (1991). Sex offending and 

    Recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Western 

    Australia : University of Western Australia, Crime 

    Research Centre. 

 

3.4 รายงานประเภทสิ่งพิมพของหนวยงานเอกชน 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (คณะกรรมการการประมงและอุตสาหกรรมตอเน่ืองหอการคาไทย, 2540) 

   (Employee Benefit Research Institute, 1992) 

บรรณานุกรม  คณะกรรมการการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องหอการคาไทย. (2540). 

    รายงานการสัมมนาโตะกลม ปญหาและแนวทางการพัฒนา 

    ประมงไทย. กรงุเทพฯ :  คณะกรรมการการประมงและอุตสาหกรรม 

    ตอเนื่องหอการคาไทย. 

  Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources 

    of health insurance and characteristics of the 

    uninsured (Issue Brief No. 123). Washington, D.C :  

    Employee Benefit Research Institute. 
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3.5 รายงานการประชุม (Proceeding of Meetings and Symposia) 

3.5.1 รายงานการประชุมท่ีพิมพเปนเลม 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (นิทัศน ภัทรโยธิน, 2540 : 30) 

   (Deci & Ryan, 1991 : 237-238) 

บรรณานุกรม  นิทัศน ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา. ใน การ 

    ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ คร้ังที่ 15 วิสัยทัศนนกับัญชีไทย 

    วันท่ี 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หนา 19-35). กรุงเทพฯ : 

    สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย. 

  Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to  

    self : Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), 

    Nebraska Symposium on Motivation : Vol. 38. 

    Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln : 

    University of Nebraska. 

 3.5.2 รายงานการประชุมท่ีมีการตีพิมพอยางสมํ่าเสมอ 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Cynx & Nottebohm, 1992) 

บรรณานุกรม   Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). 

    Hemisphneric differences in avian soung 

    discrimination. Proceedings of the National  

    Academy of Sciences, USA, 89, 1372-1375. 

 

3.5.3 รายงานการประชุมท่ีไมไดตีพิมพเปนรูปเลม 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Lanktree & Briere, 1991) 

บรรณานุกรม  Lanktree, C., & Briere, J. (1991, January). Early data on the 

    Trauma Sysptom Checklist for children (TSC-C).  

    Paper presented at the Meeting of the American 

    Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 

    CA. 
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(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\หนา) 

ผูแตง.\(ปที่พิมพ).\ชื่อวิทยานิพนธ.\ระดับวิทยานิพนธ\สาขา,\สถาบันการศึกษา. 

 

 

 

 

 

3.5.4 เอกสารนําเสนอผลงานในที่ประชุม (Poster session) 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม) 

   (Lee, 1982, June) 

บรรณานุกรม  ลมุล รตัตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบหองสมุด. เอกสารเสนอตอท่ี 

    ประชุมของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 

  Lee, Hwa-Wei. (1982, June). Exchange librarians. Paper 

    presented at the Annual Conference of the 

    American Library Association, Philadelphia. 

หมายเหตุ : ใหใสเดือนที่ประชุม ใสอักษรยอชื่อรัฐหรือประเทศ ถาชื่อเมืองที่จัดประชุมนั้นไมเปนที่

รูจักกันดี 

 

4. วิทยานพินธ 

 การอางองิในเนื้อหา 

 รูปแบบ 

 

  

 บรรณานุกรม 

 รูปแบบ 

   

 

4.1 บทคัดยอวิทยานิพนธจาก Dissertation Abstracts International (DAI) และ 

 จัดทําโดย University Microfilm 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Bower, 1993 : 86) 

บรรณานุกรม  Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory 

    Referrals : Characteristics of referring and non referring 

    supervisors. Dissertation Abstracts International, 54 

    (01), 534B. (University Microfilms No. AAD93-15947). 
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4.2 บทคดัยอวิทยานิพนธจาก Dissertation Abstracts International (DAI). 

และจัดทําโดยมหาวิทยาลัย 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Ross, 1990 : 112) 

บรรณานุกรม  Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken 

    identity : When a witness misidentifies a familiar but 

    innocent person from a lineup (Doctoral dissertation, 

    Cornell University, 1990). Dissertation Abstracts 

    International, 49. Z5055. 

 

4.3 วิทยานพินธระดับปริญญาเอกที่ไมไดจัดพิมพจําหนาย 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Wilfley, 1989 : 190) 

บรรณานุกรม  Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia :  

    Normal weight and obese. Unpublished doctoral 

    dissertation, University of Missouri, Columbia. 

 

4.4 วิทยานพินธระดับปริญญาโทที่ไมไดจัดพิมพจําหนาย 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ, 2535 : 65) 

   (Almeida, 1990 : 80) 

บรรณานุกรม  พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาขาวสารและ 

    การใชเทคโนโลยีการส่ือสารของบริษัทธุรกิจเอกชนท่ีมียอดขาย 

    สูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาวารสาร ศาสตรและสื่อสารมวลชน,  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

  Almeida, D. M. (1990). Father’s participation in family work : 

    Consequences for fathers’ stress and father-child 

    relations. Unpublished master’s thesis, Victoria, British 

    Columbia, Canada. 
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5. การลงรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพที่ไมไดพมิพเผยแพร หรือจัดพิมพในจํานวนจํากัด 

5.1 ตนฉบับสิ่งพิมพที่ไมไดจัดพิมพเผยแพรทั่วๆ ไป 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Stinson, Milbrath, Reidbord & Bucci, 1992 : 10) 

บรรณานุกรม  Stinson, C., Mibrath, C., Reidbord, S., & Bucci, W. (1992). 

    Thematic segmentation of psychotherapy 

    transcripts for convergent analysis. Unpublished 

    manuscript. 

 

5.2 ตนฉบับสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยท่ีไมไดจัดพิมพเผยแพร 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Depret & Fiske, 1993 : 20) 

บรรณานุกรม  Depret, E. F. & Fiske, S. T. (1993). Perceiving the powerful :  

    Intriguing individuals versus threatening groups. 

    Unpublished manuscript, University of Massachusetts  

    at Amherst. 

 

5.3 ตนฉบับขอมูลของการทดลองศึกษา ยังไมมีชื่อเร่ือง 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Bordi & Ledux, 1993 : 15) 

บรรณานุกรม  Bordi F., & Ledux J. E., (1993). [Auditory response latencies in

    rat auditory cortox]. Unpublished raw data. 

 

5.4 สิ่งพิมพที่จัดพิมพจํานวนจํากัด 

ตัวอยาง 

การอางอิงในเนื้อหา (Klombers, 1993 : 12) 

บรรณานุกรม  Klombers, N. (Ed.). (1993, Spring). ADAA Reporter. (Retrieved from 

    the Anxiety Disorders Association of America, 6000 

    Executive Boulevard, Suite 513, Rockville, MD 20892). 
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(ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\หนา\อางถึงใน\ผูแตง,\ปที่พิมพ\:\หนา) 

ผูแตง.\(ปที่พิมพ).\ช่ือเรื่อง.\สถานท่ีพิมพ\:\สํานักพิมพ\;\อางถึงใน\ผูแตง.\(ปที่พิมพ).\ 

 ชื่อเรื่อง.\สถานท่ีพิมพ\:\สํานักพิมพ. 

5.5 การอางเอกสารช้ันรอง (secondary source) จากวารสาร ใหระบุรายการของ 

เอกสารชั้นรองในรายการบรรณานุกรม ในการอางอิง 

ถาใหความสําคัญของเอกสารเดิมมากกวา ใหข้ึนตนดวยผูแตงและชื่อเร่ืองของ 

เอกสารเดิม ใชคําวา “อางถึงใน” หรือ “กลาวถึงใน” “quoted in” หรือ “cited by” หรือ “as 

cited in” นําหนาชื่อผูแตงของเอกสาร 

  การอางอิงในเนื้อหา 

  รูปแบบ 

 

  

  บรรณานุกรม 

 รูปแบบ 

   

 

 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สุทธิลักษณา อําพันวงศ, 2510 : 48 อางถึงใน กมลา รุงอุทัย, 2531 : 23) 

   (แนวคิดในการประกันคุณภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. 

   2537, 110 อางถึงใน วรางคณา อินทรพินทุวัฒน, 2541 : 12-17) 

   (Seidenberg and McClelland’s study. (n.d.). as cited in 

   Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993 : 589-608) 

บรรณานุกรม   สุทธิลักษณา อําพันวงศ. (2510). หลักเกณฑการทําบัตรรายการหนังสือ 

    ภาษาไทยฉบับสมบูรณและตัวอยางบัตร. พระนคร : ไทยวัฒนา 

    พานิช ; อางถึงใน กมลา รุงอุทัย. (2531). หลักเกณฑการลง 

    รายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพคร้ังท่ี 2 (AACR2).  

    ม.ป.ท. : ม.ป.พ. 

  แนวคิดใหมการประกันคณุภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

   เอกชน. (2537). อางถึงใน วรางคณา อินทรพินทุวัฒน (2541, 

   กันยายน-ธันวาคม).  บทบาทของบุคลากรสารนิเทศกับ 

   ความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา. 

   วารสารสํานักวิทยบริการ, 3 (3) 12-17. 
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  Seidenberg and McClelland’s study. (n.d.). as cited in 

   Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). 

   Models of reading aloud ; Dual-route and parallel- 

   distributed-processing Approaches. Pychological 

   Review, 100, 589-608. 

6. การลงรายการบรรณานุกรมการวิจารณหนังสือ และอื่นๆ 

6.1 การวิจารณหนังสือ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Baumeister, 1993) 

บรรณานุกรม  Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth 

    [Review of The book The self-knower : A hero under 

    control]. Contemporary Psychology, 38, 466-457. 

 

6.2 การวิจารณภาพยนตร 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Webb, 1984) 

บรรณานุกรม  Webb, W. B. (1984). Sleep, perchance to recall a dream [Review 

    of the Film Theater of the night : The Science of sleep 

    and dreams]. Contemporary Psychology, 29, 260. 

 

7. โสตทัศนวัสดุและวัสดุยอสวน 

7.1 ภาพยนตร 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (วิโรจน ริจิรานุวัฒน, 2530) 

บรรณานุกรม  วิโรจน ริจิรานุวัฒน (ผูสราง) และวิรัช ริจิรานุวัฒน (ผูอํานวยการสราง). 

    (2530). นองพ่ีที่รัก [ภาพยนตร]. กรงุเทพฯ : ทัวรทอง. 
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7.2 แผนเสียง 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Shocken, 1992) 

บรรณานุกรม  Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler  

     [CD-ROM]. New York : Polygram Music. 

 

7.3 แถบบันทึกเสียง 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ยุพดี พยัคฆพันธ, 2530) 

บรรณานุกรม  ยุพดี พยัคฆพันธ (ผูบรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร (แถบบันทึกเสียง เลขที่ 

    312). กรุงเทพฯ : องคการวิทยาศาสตรการแพทย. 

 

8. การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแหงชาติ (ใหใชตามคําแนะนํา 

ของกองจดหมายเหตุแหงชาติ) 

8.1 เอกสาร 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2452-2461 : 11) 

บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6  

    กระทรวงยุติธรรม ร.6 ย.1/1 เรื่องโรงเรียนกฎหมาย 

    กุมภาพันธ 2452-1 ตุลาคม 2461). 

 

8.2 เอกสารเย็บเลม 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จ.ศ. 1229-1230 : 10) 

บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 

    กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เลม 1 (จ.ศ. 1229-1230). 
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8.3 ราชกิจจานุเบกษา 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538, 2538 : 1-21) 

บรรณานุกรม พระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538. (2538). ราชกิจจานุเบกษา 

   ฉบับกฤษฎีกา, 112 (ตอนที่ 4 ก), 1-21. 

 

8.4 ภาพ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, ภ.สบ.19.2 1/9) 

บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. ภาพสวนบุคคลเจาการิละวงศ ณ เชียงใหม 

    ภ.สบ.19.2 1/9 ภาพพระที่น่ังอนันตสมาคม. 

 

8.5 รูปถายทางอากาศ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2489) 

บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. รูปถายทางอากาศ ชุด WilliamsHunt ภ. WH. 

    2/1 รูปบริเวณพระบรมรูปทรงมา (พ.ศ. 2489). 

 

8.6 แผนท่ี แบบแปลน แผนผงั 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2438) 

บรรณานุกรม  กองจดหมายเหตุแหงชาติ. แผนที่กรมราชเลขาธิการ รชักาลที่ 5 

    กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนที่แสดงที่พักทหาร 

    ฝายสยามจับพวกขบถปาหัง (พ.ศ. 2438). 
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9. การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแหงชาติ (ใหใชตาม 

คําแนะนําของกองหอสมุดแหงชาติ) 

9.1 หนังสือใบลาน 

9.1.1 หนังสือใบลาน ที่ปรากฏช่ือผูแตง ช่ือแบบฉบับและชื่อฉบับ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา, ม.ป.ป.) 

บรรณานุกรม  ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.). หอสมุด 

    แหงชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร.  

    ฉบับทอง. ม.ป.ส. เลขท่ี 3890/ก/1). 

 

9.1.2 หนังสือใบลาน ที่ไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.) 

บรรณานุกรม  สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือ 

    ใบลาน 1 ผูก.อักษรขอม. ภาษาบาลี. เสนจาร. ฉบับลองชาด. ม.ป.ส. 

    เลขท่ี 813/ฉ./1.). 

 

9.2 หนงัสือสมุดไทย 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ความทรงจํา เร่ืองกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, 

   2310) 

บรรณานุกรม  ความทรงจํา เร่ืองกรุงเกาเสียแลว เจาตากมาตั้งเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. 

    (2310). หอสมุดแหงชาติ. (หนังสือสมุดไทยดํา. อักษรไทย. 

    ภาษาไทย. เสนขาวเลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.). 
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9.3 กระดาษเพลา 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354) 

บรรณานุกรม  กฎกระทรวงกลาโหมไดแกพระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354). 

    หอสมุดแหงชาติ. (กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. 

    เลขท่ี 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.). 

 

9.4 กระดาษฝร่ัง 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319) 

บรรณานุกรม  สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแหงชาติ.  

    (กระดาษฝร่ัง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนหมึก. เลขที่ 7/ก หมวด 

    จดหมายเหตุ ธบ.). 

 

9.5 สมุดฝร่ัง 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สําเนาคําปรึกษาเร่ืองตั้งพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144,  

   2325). 

บรรณานุกรม  สําเนาคําปรึกษาเร่ืองต้ังพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จ.ศ. 1144. 

    (2325). หอสมุดแหงชาติ. (สมุดฝร่ัง.อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน 

    หมึก. เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.1). 
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10. การลงรายการบรรณานกุรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) 

10.1  การลงรายการบรรณานุกรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส (WWW) 

 ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน, 2542) 

   (วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร, 2542) 

   (Academic American encyclopedia, 1995) 

บรรณานุกรม   อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน. (2542). ประวัติและความเปนมาของวิชาการ 

    ความอุดมสมบูรณของดิน ในความอุดมสมบูรณของดิน. 

    (ออนไลน). แหลงที่มา : http://158.108.200.11/soil/009hom- 

    1/009421/chap1.htm#era1. 25 ตุลาคม 2542.  

   วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเลม 11.  

    (2542). (ออนไลน). แหลงที่มา :  

    http://kanchanapisek.or.th/kp6/book11/chapter1/T11-1- 

    12.htm#sect4. 25 ตุลาคม 2542. 

   Academic American encyclopedia. (1995). (online). 

    Grolier (producer). Available : Dow Jones News Retrieval 

    Service/ENCYC. 27 May 1995. 

    

10.2  การลงรายการบรรณานุกรมวารสารและหนงัสือพิมพอิเล็กทรอนิกส 

10.2.1 วารสารอิเล็กทรอนกิส  

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ซมู, 25 ตุลาคม 2542) 

   (Kenneth, 1998) 

บรรณานุกรม   ซูม. (2542, ตุลาคม 25). บุญของคนไทย ในไทยรัฐ. (ออนไลน).  

    แหลงที่มา : http://www.thairath.co.th. 25 ตุลาคม 2542. 

   Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to the nature of human 

    rights. Journal of Buddhist Ethics, 2, (9 pars.). (online).  

    Available : http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.  

15 june 1998. 
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(ชื่อ-นามสกุล (ชางภาพ).\(ปที่พิมพ) 

ชื่อ-นามสกุล (ชางภาพ).\(ป,\เดือน\วันที่เผยแพร).\ช่ือผลงาน [digital image].\(ออนไลน).\ 

 แหลงที่มา\:\http//www.xxxx.\วันที่สืบคนขอมูล. 

10.2.2 บทความที่มีเลข DOI 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Herbs-Damm, K. L. & Kulik, J. A., 2005) 

บรรณานุกรม   Herbs-Damm, K. L. & Kulik, J. A., (2005). Volunteer support, 

    marital status, and the survival time of terminally ill 

    patients. Health Psychology, 24 (115), 225-229.  

    DOI : 1037/0278-6133.24.2.225  

 

10.2.3 การลงรายการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Corliss, 1992) 

บรรณานุกรม   Corliss, B. (1992, September 16). News from Seattle [e-mail to 

    X.Li], (online). Available e-mail : XLI@UVMVM.UVM.EDU. 

. 

10.3 ภาพจากเว็บไซต 

  การอางอิงในเนื้อหา 

  รูปแบบ 

 

 

  

   บรรณานุกรม 

 รูปแบบ 
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 ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (Ballard, Brenda D. (Photographer). (1972, June 18) 

บรรณานุกรม   Ballard, Brenda D. (Photographer). (1972, June 18). Talk to  

  Your Neighbors [digital image]. (online). Available : 

    http://www.picketfencephotos.com/brenda-ballard.  

    22 June 1972.  

 

11. การลงรายการบรรณานุกรมการสัมภาษณ 

11.1 การสัมภาษณ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ดลิก บุญเรอืงรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 

   (Page, 1991, March 5) 

บรรณานุกรม   ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, สถาบันราชภัฏสวน 

    สุนันทา. สัมภาษณ. 

   Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State 

    University. Interview. 

 

11.2 บทสัมภาษณตีพมิพ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, 2543, มกราคม) 

   (Hanks, 1974, October 7) 

บรรณานุกรม   สมศักด์ิ ปรศินานันทกุล. (2543, มกราคม). รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

    ศึกษาธิการ. สัมภาษณ. วารสารวิชาการ, 3(1), 7-12. 

   Hanks, N. (1974, October 7). Chairperson, National Endowment 

    of the Arts. Interview. U.S. News and World Report,  

    58-60. 
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 11.3 จดหมาย 

11.3.1 จดหมายสวนตัว 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (ชวน หลีกภัย, 2543, มกราคม 16) 

   (Weathers, 1991, March 5) 

บรรณานุกรม   ชวน หลีกภัย. (2543, มกราคม 16). จดหมายถึงครู. 

   Weathers, W. (1991, March 5). Letter to the author. 

 

11.3.2 จดหมายตีพิมพ 

ตัวอยาง 

 

การอางอิงในเนื้อหา (พระยาอนุมานราชธน, 2481, กรกฎาคม 24) 

   (Eisenhower, D. 1968, April 20) 

บรรณานุกรม   อนุมานราชธน, พระยา. (2481, กรกฎาคม 24). จดหมายถึงสมใจ. 

    จดหมายจากพอถึงลูก. โดย พระยาอนุมานราชธน. (2532). 

    กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 

   Eisenhower, D. (1968, April 20). Letter to Richard Nixon. 

    Memoirs of Richard Nixon. By Richard Nixon. (1978).  

    New York : Grosset. 

 

การพิมพบรรณานุกรม 

 1. เริ่มพิมพบรรณานุกรมในหนาใหม พิมพคําวา “บรรณานุกรม” ใหตําแหนงกลางหนากระดาษ  

โดยพิมพหางจากขอบบนประมาณ 2 นิ้ว และไมตองขีดเสนใต 

 2. เรียงรายชื่อหนังสือหรือวัสดุที่จะพิมพในรายชื่อเอกสารอางอิงตามลําดับตัวอักษรของชื่อ 

ผูแตง ตั้งแต ก-ฮ หรือ A-Z ถาไมมีชื่อผูแตงใหเรียงตามชื่อหนังสือ 

 3. ถ าเอกสารประกอบการศึกษาคนควานั้ น  มี ท้ั งเอกสารภาษาไทยและเอกสาร

ภาษาตางประเทศ  ให เรียงบรรณานุกรมเอกสารภาษาไทยไวกอน  แลวตามดวยเอกสาร

ภาษาตางประเทศ 

 4. การพิมพรายชื่อของบรรณานุกรมแตละรายการใหขึ้นบรรทัดใหมทุกครั้ง 



176 

 5. พิมพบรรณานุกรมติดกับขอบกระดาษดานซายมือ ถารายการเดียวไมพอในหนึ่งบรรทัด 

ใหข้ึนบรรทัดใหมโดยยอหนาเขาไป 7 ชวงตัวอักษรพิมพ ใหเริ่มพิมพตัวอักษรที่ 8 ถาไมจบใน 2 

บรรทัดใหตอในบรรทัดที่ 3 และ 4 ตามลําดับ โดยพิมพใหตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ 

 6. การเวนระยะการพิมพหลังเคร่ืองหมายวรรคตอนทุกเครื่องหมายเวน 1 ระยะเสมอยกเวน

เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

การเรียงลําดับบรรณานุกรม 

 1. จัดเรียงเอกสารภาษาไทยแยกจากเอกสารภาษาตางประเทศ โดยเรียงบรรณานุกรมที่เปน

เอกสารภาษาไทยกอน 

 2. เอกสารภาษาไทยเรียงตามลําดับอักษรของชื่อ-สกุลผูแตง แตถาเปนชาวตางประเทศ   

ควรเรียงตามนามสกุล 

 3. กรณทีี่ไมมีสระกํากับใหเรยีงลําดับพยัญชนะดังนี้ 

 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ 

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ 

น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร 

ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ว ศ ษ ส ห ฬ  อ 

ฮ           

 4. กรณทีี่มกีลุมสระกํากับใหพิจารณาเรียงตามรูปสระ มิใชจัดเรียงตามเสียงสระ ดังนี้ 

 

อะ อั อัว อัวะ อา อํา อิ อี อึ อื อุ 

อู เอ เอะ เอา เอาะ เอิอ เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ 

แอะ โอ โอะ ใอ ไอ       

 

 5. กรณีที่ชื่อผูแตงซ้ํากัน ใหเรียงลําดับตามนามสกุล กรณีที่ผูแตงเปนคนเดียวกันใหเรียงลําดับ

บรรณานุกรมตามชื่อหนังสือหรือเอกสาร โดยไมตองคํานึงวาเปนเอกสารประเภทใด 

 6. กรณีท่ีชื่อผูแตงและชื่อหนังสือหรือเอกสารซ้ํากัน ใหพิจารณาจากครั้งที่พิมพ ปที่ ฉบับที่แทน 

 7. หากรายการใดไมปรากฏชื่อผูแตงใหเรยีงลําดับตามชื่อหนังสือหรือเอกสารแทน 
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ประกาศ ก.พ.อ. 
เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับคุคลให้ดาํรงตําแหน่ง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 เพ่ือใหหลักเกณฑการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย    

และศาสตราจารย ์เป็นชอ่งทางในการพฒันาคุณภาพวชิาการและนวตักรรมของประเทศ รวมทงั 

ครอบคลุมผลงานทคีณาจารยไ์ดนํ้าความรูค้วามเชยีวชาญในสาขาวชิาของตนมาใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาและพฒันาชุมชน สงัคม หรอืประเทศ ตลอดจนผลักดนัใหส้ถาบนัอุดมศึกษาไทยกา้วสู่

ความเป็นสถาบนัอุดมศกึษาชนันําระดบันานาชาติและเพมิขดีความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัต ิ   

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิมเติมโดย

พระราชบัญญัติ  ระเบียบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ก.พ.อ. กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออก

ขอ้บงัคบั ทงันี สภาสถาบนัอุดมศกึษาอาจกาํหนดหลกัเกณฑ์ เพอืใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั

พันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ตํากว่า

มาตรฐานกลางท ีก.พ.อ. กาํหนด ดงัต่อไปน ี

ขอ้ ๑ ใหย้กเลกิประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. ดงัน ี

        ๑.๑ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรอืง หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการพิจารณาแต่งตังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย ์(ฉบบัท ี๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

                  ๑.๒ ประกาศ ก.พ.อ. เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคคล ใหด้ํารง

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัท ี๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                  ๑.๓ ประกาศ ก.พ.อ. เรอืง หลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคคล ใหด้ํารง

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัท ี๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                  ๑.๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตงับุคคล ใหด้ํารง

ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัท ี๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                  ๑.๕ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรอืง หลักเกณฑ ์

และวธิีการพจิารณาแต่งตงับุคคลให้ดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย ์(ฉบบัท ี๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 ๑.๖ ประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรอืง หลกัเกณฑ ์

และวธิกีารพจิารณาแต่งตงับคุคลใหด้าํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย(์ฉบบัท ี๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ข้อ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. นี ให้ใช้บังคับเมือพ้นกําหนดหนึงปี นับตังแต่วันประกาศ        

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๒/๑ ใหส้ภาสถาบนัอดุมศกึษามหีน้าทใีนการพฒันาคณาจารยใ์หด้าํรง

ตําแหน่งทางวชิาการทสีงูขนึ 
 

หมวด ๑ 

การแต่งตงัอาจารยป์ระจาํให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

……………………………………………………………. 

 ขอ้ ๓ ใหส้ภาสถาบนัแต่งตงัคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ประกอบดว้ย 

 ๓.๑ ประธานกรรมการ ซงึต้องเป็นกรรมการสภาสถาบนัประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิ

ทดีํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์

 ๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งตองเปนบุคคลที่มิใชบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา   

นนั ๆ โดยคดัสรรจากบญัชรีายชอืผูท้รงคุณวุฒเิพอืแต่งตงัเป็นคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่ง

ทางวชิาการท ีก.พ.อ. กําหนด ซงึครอบคลุมคณะหรอืสาขาวชิาทมีกีารจดัการเรยีนการสอนใน

สถาบนันนั ๆ จาํนวนไม่น้อยกว่าหา้คน การพจิารณาแต่งตงัอาจารย์ประจาํใหด้ํารงตําแหน่งทาง

วชิาการ ใหด้ําเนินการตามหลกัเกณฑท์กีําหนดในขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ตามวธิกีารทกีาํหนดในขอ้ ๖ 

ถงึขอ้ ๑๐ 

 ขอ ๔ การพิจารณาแต งตั้ งอาจารยประจําใหดํ ารงตําแหน งผูช วยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารย 

และศาสตราจารย์ ให้พจิารณาจากคุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวชิาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามทกีําหนดในประกาศนีและเอกสารแนบท้าย   

การพิจารณาแต่งตังในวรรคแรกกระทําได้ ๒ วธิี คือ การแต่งตังโดยวธิีปกติ และการแต่งตงั   

โดยวธิพีเิศษ 

 ข้อ ๕ การแต่งตังอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้

ดาํเนินการ ดงันี 

 ๕.๑ การแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 

 ๕.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง 

 ในกรณีทสีําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผู้นันต้อง

ดาํรงตําแหน่งอาจารย ์และทาํการสอนมาแลว้ไม่น้อยกว่าหกปี หรอื  
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 ในกรณีทสีําเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารง

ตําแหนงอาจารย และทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสปีี หรอื 

 ในกรณีทสีาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ผูน้นัตอ้ง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์ และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึงปี และพ้นระยะทดลองการ

ปฏบิตังิานทกีาํหนดโดยสถาบนันนั ๆ 

 ในกรณีทีผู้ขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตังเป็น

อาจารยพ์เิศษในสถาบนัอุดมศกึษาท ีก.พ.อ. รบัรอง และไดส้อนประจาํวชิาใดวชิาหนึง ซงึเทยีบ

ค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทีใช้ความรู้ความ

เชยีวชาญในสาขาวชิาทเีสนอขอกาํหนดตําแหน่งมาแล้ว อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์

พเิศษในภาคการศกึษาทสีอนหรอืปฏบิตังิานด้านวชิาชพีนันมารวมคํานวณเวลาในการสอนให้

สามในสสีว่นของเวลาททีาํการสอน 

 ในกรณีทอีาจารย์ผู้ใดได้รบัวุฒิเพมิ ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ

หน้าทีในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รบัวุฒิเพิมขนึและเวลาทีปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่งอาจารย์

หลงัจากได้รบัวุฒิเพมิขนึรวมกนั เพอืขอแต่งตงัตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอตัราส่วน

ของระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้นคุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง 

 ๕.๑.๒ ผลการสอน ตอ้งประเมนิคณุภาพการสอนของผูข้อทคีรอบคลุมขอ้มลู 

ทจีําเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพอืช่วยให้ผูเ้รยีนได้เกดิ

การเรยีนรู้และสามารถประเมนิการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องทสีุด ทงัในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

รองศาสตราจารย์หรอืศาสตราจารย ์แต่สภาสถาบนัอุดมศกึษาอาจกําหนดให้สูงขนึตามระดบั

ตําแหน่งทปีระเมนิได ้

 ผูข้อต้องมชีวัโมงสอนประจาํวชิาใดวชิาหนึงทกีําหนดไวใ้นหลกัสตูร 

ของสถาบนัอุดมศกึษา ซงึเทยีบคา่ไดไ้มน้่อยกวา่สามหน่วยกติระบบทวภิาค และมคีวามชาํนาญ

ในการสอน จะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานทใีชใ้นการประเมนิผลการสอนทผีลติขนึตามภาระงาน

สอน สาํหรบักรณีทผีูข้อได้ทาํการสอนหลายวชิาหรอืสอนวชิาทมีผีูส้อนรว่มกนัหลายคน จะตอ้ง

เสนอเอกสารหลกัฐานทใีช้ในการประเมนิผลการสอน ในทุกวชิาหรอืทุกหวัขอ้ทผีู้ขอเป็นผู้สอน 

แล้วแต่กรณี ซงึรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติระบบทวภิาค และมคีุณภาพดมีกีารอ้างองิ

แหล่งทมีาและไดใ้ช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณา

ตําแหน่งทางวชิาการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีาํหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัตามขอ้ ๕ 

แนวทางการประเมนิผลการสอนในเอกสารแนบทา้ย 

 ๕.๑.๓ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานซึงมีคุณภาพดี และมี

ปรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี 

 (๑) ผลงานวจิยั ๒ เรอืง หรอื 
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 (๒) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื 

๑ รายการ หรอื 

 (๓) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ๑ เรอืง หรอื 

 

 (๔) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง และตําราหรอืหนังสอื ๑ เล่ม 

 สําหรับการเสนอขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร 

และมนุษยศาสตรน์ัน ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอนื หรอืผลงานวชิาการรบัใช้

สงัคม หรอืบทความทางวชิาการซงึมคีณุภาพดมีาก แทนงานวจิยั ตาม (๒) - (๔) ได ้ 

 การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ทีทําเป็นส่วนหนึงของการศึกษา    

เพือรบัปริญญาประกาศนียบัตร หรือเพือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ   

ตามขอ้นีจะกระทาํมไิด ้ เวน้แต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ทําการศกึษาหรอืวจิัยเพมิเตมิขยาย

ผลต่อจากเรืองเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ช ัด ในกรณีเช่นนีให้

พจิารณาเฉพาะผลการศกึษาหรอืวจิยัทเีพมิขนึจากเดมิเทา่นัน 

 ทงันี ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพ      

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน ๆ หรอืสาขาวชิาทีเกียวขอ้ง (peer reviewer) 

ทมีาจากหลากหลายสถาบนัตามเอกสารแนบทา้ย 

 ๕.๑.๔ จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพจิารณากาํหนด

ตําแหน่ง ผูช้ว่ยศาสตราจารยต์อ้งคาํนึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงันี 

 (๑) ต้องมคีวามซอืสตัย์ทางวชิาการ ไม่นําผลงานของผูอ้นืมาเป็น

ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อืน ไม่นําผลงานของตนเองในเรืองเดียวกันไป

เผยแพร่ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึงฉบบั รวมถึงไม่คดัลอกขอ้ความใด ๆ จากผลงานเดิม

ของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดมิตามหลกัวชิาการ ทงันี ในลกัษณะทจีะทําให้เขา้ใจผดิว่าเป็น

ผลงานใหม ่

 (๒) ต้องอ้างถงึบุคคลหรอืแหล่งทมีาของขอ้มูลทนํีามาใชใ้นผลงาน

ทางวชิาการของตนเองเพอืแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 

 (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ

สว่นบุคคลของผูอ้นืหรอืสทิธมินุษยชน 

 (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลัก

วิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบียงเบน        

ผลการศึกษาหรอืวจิยั โดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพอืก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้อืน 

และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
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 (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

 (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการวิจัยในคน 

หรอืสตัว ์ผูข้อตําแหน่งจะตอ้งยนืหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั

ของสถาบนัทมีกีารดําเนินการ 

 ๕.๒ การแต่งตงัใหด้ํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 ๕.๒.๑ คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง ผูข้อตอ้งดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์

และปฏบิตัหิน้าทใีนตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี 

 ๕.๒.๒ ผลการสอน ใหนํ้าความในขอ้ ๕.๑.๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่ตอ้ง

มคีวามชาํนาญพเิศษในการสอน 

 ๕.๒.๓ ผลงานทางวชิาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการ ได้ ๒ วธิ ีดงันี 

 วธิที ี๑ ผลงานทางวชิาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานซงึมคีุณภาพด ี

และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี 

 (๑) ผลงานวจิยั ๒ เรอืง หรอื 

 (๒) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื 

๑ รายการ  

 หรอื 

 (๓) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง และผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ๑ เรอืง 

และ 

 (๔) ตํารา หรอื หนังสอื ๑ เล่ม 

 วธิ ีที ๒ ผลงานทางวชิาการต้องประกอบด้วยผลงานซึงมีคุณภาพ

และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปน ี

 (๑) ผลงานวจิยัอย่างน้อย ๓ เรือง ซึงมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย    

๒ เรอืง และมคีณุภาพด ี๑ เรอืง หรอื 

 (๒) ผลงานวจิยัซงึมคุีณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรอืง และผลงาน

ทางวชิาการในลกัษณะอนืซงึมคีณุภาพด ีหรอื 

 (๓) ผลงานวจิยัซงึมคุีณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรอืง และผลงาน

วชิาการรบัใชส้งัคมซงึมคีุณภาพด ี

 สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร โดยวิธีที่ ๒ น้ัน ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม

และมคีณุภาพด ี๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได ้

 การนํางานวจิยัหรอืงานใด ๆ ททีําเป็นส่วนหนึงของการศกึษาเพอื

รับปริญญา  ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอน้ี       
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จะกระทํามไิด้เวน้แต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าได้ทําการศกึษาหรอืวจิยัเพมิเตมิขยายผลต่อจาก

เรอืงเดิม จนปรากฏความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชดั ในกรณีเช่นนีใหพ้จิารณาเฉพาะ

ผลการศกึษาหรอืวจิยัทเีพมิขนึจากเดมิเทา่นนั 

 ทงันี ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากได้รบั

การแต่งตงัใหด้ํารงตาํแหน่งทางวชิาการเดมิ และตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ ีก.พ.อ. 

กําหนดพรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นันได้ผ่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน ๆ หรอืสาขาวชิาทเีกยีวขอ้ง (peer reviewer) ทมีาจากหลากหลาย

สถาบนัตามเอกสารแนบทา้ย 

 ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทกีําหนดไว้

ในขอ้ ๕.๑.๔ 

 ๕.๓ การแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์

 ๕.๓.๑ คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏบิตัหิน้าทใีนตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี 

 ๕.๓.๒ ผลการสอน ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษา 

 ๕.๓.๓ ผลงานทางวชิาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได้ ๒ วธิ ีดงันี 

 วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก

และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปน ี

 (๑) ผลงานวจิยั ๕ เรอืง ซงึต้องไดร้บัการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ

ทอียูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามท ีก.พ.อ. กาํหนด หรอื 

 (๒) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง ซงึต้องไดร้บัการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ

ทอียู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามท ีก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื

ซงึต้องได้รบัการเผยแพร่ในระดบันานาชาติตามท ีก.พ.อ. กําหนด หรอืผลงานวชิาการรบัใช้

สงัคม รวมกนัทงัหมดอยา่งน้อย ๕ เรอืง 

 และ 

 (๓) ตํารา หรอื หนังสอื ๑ เล่ม 

 วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดน

และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปน ี

 (๑) ผลงานวจิยั ๕ เรอืง ซงึตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ 

ทอียูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามท ีก.พ.อ. กาํหนด หรอื 

 (๒) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง ซงึตอ้งไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการ 
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ทอียู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามท ีก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอนื

ซึ่งตองไดรับการเผยแพร ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม 

รวมกนัทงัหมดอยา่งน้อย ๕ เรอืง 

 สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรน์นั ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้๒ วธิ ีดงันี 

 วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก

และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปน ี

 (๑) ผลงานวจิยั ๒ เรอืง ซงึต้องไดร้บัการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ

ทอียู่ในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามท ีก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม ๑ หรอื (๒) 

ผลงานวิจัย ๑ เรอืง ซึงต้องได้รบัการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ทีอยู่ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม รวมกนัทงัหมดอยา่งน้อย ๒ เรอืง 

และ 

 (๓) ตํารา หรอื หนังสอื ๒ เล่ม 

 วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดน 

และมปีรมิาณอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี 

 (๑) ผลงานวจิยั ๓ เรอืง ซงึต้องไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการ 

ทอียูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามท ีก.พ.อ. กาํหนด หรอืฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม ๑ หรอื  

 (๒) ผลงานวจิยั ๑ เรอืง ซงึต้องไดร้บัการเผยแพร่ในวารสารวชิาการ

ทอียู่ในฐานขอ้มูลระดบันานาชาตติามท ีก.พ.อ. กําหนด หรอืฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม ๑ หรอื ตํารา 

หรอื หนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน หรอืผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

รวมกนัทงัหมดอยา่งน้อย ๓ เรอืง หรอื 

 (๓) ตํารา หรอื หนังสอื ๓ เล่ม 

 การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืเพอืสําเรจ็การศกึษา มาเสนอเป็นผลงานทางวชิาการ ตามขอ้นี 

จะกระทาํมไิด ้เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลกัฐานว่าไดท้ําการศกึษาหรอืวจิยัเพมิเตมิขยายผลต่อจาก

เรอืงเดิม จนปรากฏความกา้วหน้าทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชดั ในกรณีเช่นนีใหพ้จิารณาเฉพาะ

ผลการศกึษาหรอืวจิยัทเีพมิขนึจากเดมิเทา่นนั  

 ทงันี ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากได้รบั

การแต่งตงัใหด้ํารงตาํแหน่งทางวชิาการเดมิ และตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ ีก.พ.อ. 

กําหนดพรอ้มแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นันได้ผ่านการประเมนิคุณภาพโดยคณะกรรมการ
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ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน ๆ หรอืสาขาวชิาทเีกยีวขอ้ง (peer reviewer) ทมีาจากหลากหลาย

สถาบนัตามเอกสารแนบทา้ย 

 ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนด

ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการตามทกีําหนดไว้

ในขอ้ ๕.๑.๔ 

 ขอ ๖ วิธีการแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย ์โดยวธิปีกตใิหด้าํเนินการ ดงันี 

 ๖.๑ การแต่งตงัใหด้ํารงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

 ๖.๑.๑ ใหค้ณะวชิาเสนอชอืผู้มคีุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคําขอรบัการพจิารณากําหนดตําแหน่งทางวชิาการท ี

ก.พ.อ. กาํหนด พรอ้มด้วยผลงานทางวชิาการตามเอกสารแนบทา้ย 

 ๖.๑.๒ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประเมนิผลการสอน

โดยอาจแต่งตงัคณะอนุกรรมการเพอืประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม 

 ๖.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพือทําหน้าทีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ           

ทางวชิาการในสาขาวชิานนั ๆ ซงึมอีงคป์ระกอบ ดงัน ี

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งตองแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนง 

ทางวชิาการ 

 (๒) กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิจาํนวนสามถงึหา้คน  

 การแต่งตงักรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพอืทําหน้าทปีระเมนิผลงานทางวชิาการ

และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ต้องคดัสรรจากบญัชรีายชอืผูท้รงคุณวุฒทิ ีก.พ.อ. 

กาํหนดสาํหรบัสาขาวชิาทเีสนอขอ หรอืมคีวามรูค้วามเชยีวชาญเกยีวขอ้งกบัผลงานทเีสนอขอ 

โดยต้องเป็นบุคคลทมีใิช่บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษาทผีูข้อสงักดัและไม่ไดอ้ยู่ในบงัคบับญัชา

ของสถาบันอุดมศึกษานั้นรวมทั้งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่ เสนอขอและกําหนด        

ใหต้้องมกีารประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพอืทําหน้าทปีระเมนิผลงานทางวชิาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่า       

กงึหนงึของจํานวนกรรมการทงัหมดและใหก้ารดาํเนินการอยูใ่นชนัความลบัทกุขนัตอน  

 ในกรณีทมีีเหตุผลหรอืความจําเป็นทสีถาบนัอุดมศกึษาไม่สามารถแต่งตัง

ผูท้รงคุณวุฒจิากบญัชรีายชอืผูท้รงคณุวฒุทิ ีก.พ.อ. กาํหนดได ้ใหข้อความเหน็ชอบจาก ก.พ.อ. 

เป็นราย ๆ ไป 

 ทงันี เกณฑก์ารตดัสนิของทปีระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก  
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 ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เพอืทําหน้าทปีระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตําแหน่ง

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์ทมีผีลการประเมนิเป็นเอกฉันทว์่าคุณภาพของผลงาน

ทางวิชาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ท ีก.พ.อ. กําหนดนัน    

สภาสถาบันอุดมศกึษาอาจกําหนดยกเว้น การประชุมไว้ในข้อบงัคบัของสภาสถาบัน โดยให้

ถอืเอาผลการประเมนิดงักล่าวเป็นผลการพจิารณาของคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒเิพอืทําหน้าที

ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการกไ็ด ้

 ในกรณีทีผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้ส ังคม สภาสถาบันอุดมศึกษา     

อาจกําหนดไว้ในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัอุดมศกึษา ใหแ้ต่งตงัผู้ทรงคุณวุฒใินชุมชนหรอืผู้ที

ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนทีมีความรู้หรือความเชียวชาญเกียวข้องกับสาขาวิชาทีเสนอขอ         

ทาํหน้าทเีป็นกรรมการ 

 ๖.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒติามขอ้ ๖.๑.๓ แล้ว ใหนํ้าเสนอต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณา

อนุมตัแิละใหอ้ธกิารบดอีอกคําสงัแต่งตงั และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายในสามสบิวนั นับแต่วนัที

ออกคําสงัแต่งตงั พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ตามท ีก.พ.อ. กาํหนด  ทงันี ก.พ.อ. จะพจิารณาการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทกีาํหนด

ในประกาศนี รวมทังสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผล       

การพจิารณาใหส้ภาสถาบนัอดุมศกึษาทราบต่อไป และใหส้ภาสถาบนัอดุมศกึษาปฏบิตัติามนัน 

 คาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการตอ้งระบุสาขาวชิาของตาํแหน่งทาง

วชิาการทแีสดงใหเ้หน็ถงึความเชยีวชาญของผูข้อดว้ย 

 ๖.๒ การแต่งตงัใหด้าํรงตําแหน่งศาสตราจารย ์

 ๖.๒.๑ ให้นําความในข้อ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๓ มาใช้บังคับกับการแต่งตัง     

ตามขอ้นีด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพอืทําหน้าที

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒมิาประชุมไมน้่อยกว่ากงึหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด 

 ๖.๒.๒ เมอืคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการพจิารณาความเหน็

ของคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุแิล้ว ใหนํ้าเสนอต่อสภาสถาบนัอดุมศกึษาพจิารณา 

 ๖.๒.๓ เมือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.     

ให้ความเห็น เพือเสนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเพือนําเสนอนายกรฐัมนตรนํีา    

ความกราบบังคมทูล เพอืทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตงั พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ  

การพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการตามท ีก.พ.อ. กาํหนด 

 ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษสถาบันอุดมศึกษา

อาจเสนอแต่งตังผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึงมี



191 

คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งทต่ีางไปจากทกีําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งใหด้ํารง

ตําแหน่งสูงขนึก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตังผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึงปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่ง         

ยงัไม่ครบระยะเวลาทกีําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรอืการเสนอแต่งตงัอาจารย์

ประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน 

 การแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการโดยวธิพีเิศษ ใหด้ําเนินการ ดงันี 

 ๗.๑ การแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ 

 ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ      

การแต่งตังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตังกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒุจิาํนวนอย่างน้อยหา้คน พจิารณาผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ โดยการตัดสินของทีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทังนี ผลงานทางวิชาการต้อง       

มคีณุภาพอยู่ในระดบัดมีาก 

 ๗.๒ การแต่งตงัใหด้ํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ 

 ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที ๑ เท่านัน และให้ดําเนินการ    

ตามวธิีการเช่นเดียวกบัการแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวธิีปกติโดยอนุโลม 

โดยใหแ้ต่งตงักรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิํา นวนอย่างน้อยหา้คน พจิารณาผลงานทางวชิาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตดัสินของทปีระชุมให้ถือเสยีงขา้งมาก ทงัน ี

ผลงานทางวชิาการตอ้งมคุีณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก 

 ๗.๓ การแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์โดยวธิพีเิศษ 

 ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที ๑ เท่านัน และให้ดําเนินการ   

ตามวธิกีารเช่นเดยีวกบัการแต่งตงัใหด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารยโ์ดยวธิปีกตโิดยอนุโลม โดยให้

แต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํา นวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตดัสนิของทปีระชุมต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่

น้อยกวา่สใีนหา้เสยีง ทงัน ีผลงานทางวชิาการตอ้งมคีุณภาพอยูใ่นระดบัดเีด่น 

 ขอ้ ๘ แบบคาํขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตงัฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง

หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอ

กําหนดตําแหน่งทางวชิาการ ลกัษณะการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ คําจํากดัความของ

ผลงานทางวชิาการลกัษณะการเผยแพรแ่ละผลงานทางวชิาการทจีาํแนกตามระดบัคุณภาพ และ

อนื ๆ ใหเ้ป็นไปตามท ีก.พ.อ. กาํหนด 

 ขอ้ ๙ กรณีการขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการในระดบัตําแหน่งและสาขาวชิาเดยีวกนั

กบัทไีด้เคยขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการมาแล้ว หากมกีารนําผลงานทางวิชาการเดิมทเีคย

เสนอเพอืพจิารณากาํหนดตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ 

อกีครงัหนึงทงันี ไม่ว่าโดยผูข้อคนเดมิหรอืผูข้อคนใหม่ ใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ใช้ผล

การพจิารณาผลงานทางวชิาการเดมิแต่ละชนิทผีา่นการพจิารณามาแลว้นัน โดยไมต่้องพจิารณา
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ผลงาน ทางวชิาการนันใหม่อกี เวน้แต่คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒฯิ เหน็ว่าเป็นผลงานทลีา้สมยั

หรือมีเหตุสมควรอืนทีจะไม่ใช้ผลการพิจารณานันอีกต่อไป ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒฯิ ตอ้งระบุเหตุผลทางวชิาการโดยชดัแจง้ด้วย 

 

หมวด ๒ 

การลงโทษ 

……………………………………………………………. 

 ขอ้ ๑๐ ใหส้ภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณากําหนดมาตรการในการป้องกนัและลงโทษ  

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ทีกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอัน

เกยีวขอ้งกบัผลงานทางวชิาการและเป็นผูท้มีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมทจีะไดร้บัการพจิารณา

ใหด้ํารงตาํแหน่งทางวชิาการ ดงัต่อไปน ี

 ๑๐.๑ กรณีทตีรวจพบว่าผูข้อระบุการมสี่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกบัความเป็น

จริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อืน หรือนําผลงานทาง

วชิาการของผูอ้นื ไปใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการโดยอา้งว่าเป็นผลงานทางวชิาการ

ของตนเอง หรอืนําผลงานของตนเองในเรอืงเดยีวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวชิาการมากกว่าหนึง

ฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลัก

วชิาการ ทงันี ในลกัษณะทจีะทําให้เขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ หรอืละเลยหรอืละเมดิสทิธิส่วน

บุคคลของผู้อนืหรือสิทธิมนุษยชน เพือก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้อนื และกระทําการใด ๆ     

ที เบีย งเบน ผล การศึกษ าหรือวิจัย และไม่ เสน อผลงานตามความ เป็น จริง ให้ สภ า

สถาบนัอุดมศกึษามมีตใิหง้ดการพจิารณาการขอตําแหน่งทางวชิาการในครงันันและดําเนินการ

ทางวนิัยตามขอ้เทจ็จรงิและความรา้ยแรงแห่งการกระทําผดิเป็นกรณี ๆ ไป และหา้มผูก้ระทํา

ผดินันเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี แต่ไม่เกนิสบิปี นับตังแต่

วนัทสีภาสถาบนัอุดมศกึษามมีต ิ

 ๑๐.๒ กรณีทีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   

หากภายหลังตรวจสอบพบหรอืทราบว่าผลงานทางวชิาการทใีช้ในการเสนอขอตําแหน่งทาง

วชิาการครงันัน เป็นการลอกเลยีนผลงานของผูอ้นืหรอืนําเอาผลงานของผูอ้นืไปใช ้โดยอา้งว่า

เป็นผลงานของตนเองหรอืนําผลงานของตนเองในเรอืงเดยีวกันไปเผยแพร่ในวารสารวชิาการ

มากกว่าหนึงฉบบั หรอืคดัลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างองิผลงานเดิม

ตามหลกัวชิาการ ทงันี ในลกัษณะทจีะทําให้เขา้ใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ หรอืละเลยหรอืละเมดิ

สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และกระทําการใด ๆ     

ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอผลงานตามความเปนจริง ใหสภาสถาบันอุดมศกึษามมีติ

ถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย์ สําหรบัตําแหน่งศาสตราจารย์ให้
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สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพือนําความกราบบังคมทูลเพือ   

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวนิัยตามข้อเทจ็จรงิและความรา้ยแรง

แห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนันเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ          

มกีาํหนดเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปี แต่ไม่เกนิสบิปี นบัตงัแต่ 

 

หมวด ๓ 

การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

……………………………………………………………. 

 ขอ้ ๑๑ กรณีทผีลการพจิารณาคุณภาพของผลงานทางวชิาการไม่อยู่ในเกณฑท์ ีก.พ.อ. 

กําหนดผูข้ออาจเสนอขอทบทวนผลการพจิารณาต่อสภาสถาบนัอุดมศกึษา และสามารถเสนอ

ขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวน

ดงักล่าวแต่ละครงัใหย้นืเรอืงไดภ้ายในเกา้สบิวนันับแต่วนัทรีบัทราบมต ิ

 ภายใต้บ ังคับข้อ ๖.๑.๔ เมือสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรืองการขอทบทวนผล       

การพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว   ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ

พจิารณา เมอืคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการมคีวามเห็นประการใดให้เสนอต่อ

สภาสถาบนัอุดมศกึษาวนิิจฉยั และใหค้าํวนิิจฉยัของสภาสถาบนัอดุมศกึษาเป็นทสีดุ 

 ขอ้ ๑๒ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ดําเนินการดงันี 

 (๑) การทบทวนผลการพจิารณาครงัทหีนึง 

 (ก) ในกรณทีี่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับพิจารณาได 

 (ข) ในกรณีทเีห็นว่าคําชแีจงขอ้โต้แย้งมเีหตุผลทางวชิาการ ให้มมีตริบัไว้พจิารณา

โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพอืทํา หน้าทปีระเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม 

และจรรยาบรรณทางวชิาการชดุเดมิพจิารณาคาํชแีจงขอ้โตแ้ยง้นนั 

 (๒) การทบทวนผลการพจิารณาครงัทสีอง 

 (ก) ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจง ขอโตแยง 

โดยมเีหตุผลเพมิเตมิจากครงัทหีนึง จะมมีตไิมร่บัพจิารณากไ็ด ้

 (ข) ในกรณีทีเห็นว่าคําชีแจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชีแจงเหตุผล

เพิมเติมจากการขอทบทวนครงัทีหนึง ให้แต่งตังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทําหน้าที

ประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเพมิเตมิ จากทแีต่งตงัไว้

เดิม จํานวนสองถึงสามคน เพอืพจิารณาคําชแีจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ 

ทงันี ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทําหน้าทีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการชุดเดมิทาํหน้าทเีป็นประธาน 
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 ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งตังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือทําหน้าทีประเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิมเติม ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงิน

สมนาคุณกรรมการ  สําหรบัการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวชิาการของกรรมการที

แต่งตงัเพมินนัด้วย 

 ขอ้ ๑๔ สภาสถาบนัอุดมศกึษาอาจพจิารณาเฉพาะคาํชแีจงขอ้โต้แยง้ของผลงานทาง

วชิาการทยีนืไวเ้ดมิทุกประเภททคีุณภาพไมอ่ยู่ในหลกัเกณฑ์ท ีก.พ.อ. กาํหนดเทา่นนั ทงัน ี

หากผูข้อมผีลงานทางวชิาการใหมเ่พมิเตมิ หรอืมกีารแกไ้ขผลงานเดมิ กรณนีีจะตอ้งดําเนินการ

เสนอขอกําหนดตาํแหน่งทางวชิาการใหม่ และใหถ้อืว่าวนัทยีนืผลงานทางวชิาการเพมิเตมิหรอื

วนัทยีนืขอแกไ้ขผลงานเดมิเป็นวนัเสนอขอตาํแหน่งทางวชิาการใหม่  

 ภายใตบังคับขอ ๖.๑.๔. กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้ ใหสภาสถาบันอุดมศกึษา

เป็นผูว้นิจิฉัยชขีาดและใหค้าํวนิจิฉัยของสภาสถาบนัอดุมศกึษาเป็นทสีดุ 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ ๑๕ การพจิารณาแต่งตงับคุคลใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการทสีภาสถาบนัอุดมศกึษา 

ไดร้บัเรอืงไวแ้ล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในวนัก่อนวนัทปีระกาศนีใชบ้งัคบัใหเ้นินการ

พจิารณากําหนดตําแหน่ง ตามประกาศ ก.พ.อ. เรอืงหลักเกณฑ์และวธิีการพิจารณาแต่งตัง

บุคคล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัที ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และทแีก้ไขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัท ี๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบบัท ี๘) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบบัท ี๙) พ.ศ. ๒๕๕๖และ (ฉบบัที ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไปจนแล้วเสรจ็ ทงัน ี

สภาสถาบนัอุดมศกึษา จะแต่งตงับุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย ์ไดไ้มก่อ่นวนัทปีระกาศ ก.พ.อ. ฉบบันนั ๆ มผีลบงัคบัใช ้

 ขอ้ ๑๖ มใิหนํ้าความในขอ้ ๓ (๓.๑) มาใชบ้งัคบักบัสถาบนัอุดมศกึษา ซงึไมม่กีรรมการ

สภาสถาบนัประเภทผูท้รงคุณวุฒิทดีํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์อยู่ในวนัก่อนวนัทปีระกาศนีใช้

บงัคบัจนกว่าจะมกีารแต่งตงักรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวุฒขินึใหม ่

 

 ประกาศ ณ วนัท ี๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ 

                                                               รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

                                                                  ประธาน ก.พ.อ. 
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ประกาศ ก.พ.อ.  

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

           ๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

สวนที่  ๑  :  แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอดํารงตําแหนง........................................................ 

(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................................... 

ในสาขาวิชา..................................................................... 

  (เชี่ยวชาญ……………………………………………………………) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 

          สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................................................... 

คณะ...........................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน .............................................. 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

    ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด  …………………………………………………………… 

    ๑.๒ อายุ......................ป 

    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพรอมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิ

สูงสุดตามลําดับ และกรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

                         คุณวุฒิ               ป พ.ศ. ท่ีจบ         ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

          ๑.๓.๑ 

          ๑.๓.๒ 

          ๑.๓.๓ 

          ๑.๓.๔ 

          ๑.๓.๕ 

ก.พ.อ.๐๓ 
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 (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปรญิญาบัตรใด ๆ ให

ระบุหัวขอเรื่องวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรบัปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรนั้น ๆ ดวย) 
 

๒. ประวัติการรบัราชการ 

    ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง.........................................................รับเงินเดือน.............................บาท 

    ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่..........เดือน….…............................พ.ศ............ 

    ๒.๓ ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวิชา................................ 

          เมื่อวันท่ี..................เดือน.........................................................พ.ศ................... 

    ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวิชา............................ 

          เมื่อวันท่ี..................เดือน.........................................................พ.ศ................... 

 

          (ในกรณีที่เคยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอ่ืน หรอืเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา/

อาจารยพิเศษในสังกัดอื่น ใหระบุตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ที่ดํารงตําแหนงนั้นดวย) 

           อายุราชการ.....................ป........................เดือน 

    ๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ  

          ๒.๕.๑ 

          ๒.๕.๒ 

          ๒.๕.๓ 

          ๒.๕.๔ 

          ๒.๕.๕ 

 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป  (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศกึษา) 

 ระดับ               รายวิชาท่ีสอน          ช.ม./สัปดาห         เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

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

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

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

 

    ๓.๒ งานวิจัย  (โปรดระบุเร่ืองท่ีทําการวิจัย  และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 

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

          ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

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

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

    ๓.๔ งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

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

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

    ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

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

๔. ผลงานทางวิชาการ 

    ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

          ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

                  ๔.๑.๑.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

                  ๔.๑.๑.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                  ๔.๑.๑.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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            (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน  หรืองานวิจัยที่เปนชุดโครงการ 

หรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง  โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาวขางตนเปน

งานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคลองกันอยางไร และผูขอเปนผูดําเนินการหลักใน

งานวิจัยเร่ืองใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 

 ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

                   ๔.๑.๒.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๒.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๒.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม                                

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

                   ๔.๑.๓.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดบั............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๑.๓.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมือ่ป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๓.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๔ ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

                   ๔.๑.๔.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๔.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๑.๔.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรใน

วารสารทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

    ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 

                   ๔.๒.๑.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๑.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๒.๑.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)                   

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

                   ๔.๑.๒.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๒.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                              ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๒.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม                                

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

                   ๔.๒.๓.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๓.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๓.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๒.๔ ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

                   ๔.๒.๔.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๒.๔.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๔.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ จํานวนหนา  เปนตน และกรณีท่ีเผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

    ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 

๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 

                   ๔.๓.๑.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 

 



204 

                   ๔.๓.๑.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                           ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๑.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

                   ๔.๓.๒.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๒.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๓.๒.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย

มาแลวหรือไม                                

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

                   ๔.๓.๓.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลว

หรอืไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๓.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลว

หรอืไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๓.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                            ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลว

หรอืไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๓.๔ ตํารา  หรือหนังสือ   

                   ๔.๓.๔.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๔.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๔.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณทีี่เผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

(ในกรณีท่ีมีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

ขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ......................................................เจาของประวัติ 

(.................................................................) 

ตําแหนง...................................................... 

วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 
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สวนที่  ๒  :  แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง.................................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา................................................................... 

โดยวิธี.................................................................... 

ของ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................. 

               สังกัด/ภาค/สาขาวิชา............................................................................... 

               คณะ...................................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................................. 

 
 

       ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง…(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / 

ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา  นาย/นาง/นางสาว................................................................................... 

เปนผูมีคุณสมบัติ… (ครบถวน / ไมครบถวน)… ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 

 

ลงชื่อ..................................................... 

(.............................................................) 

ตําแหนง .. ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา… 

วันที่.........เดือน................พ.ศ.............. 

 
 

ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 

 

ไดพิจารณาแลวเห็นวา  นาย/นาง /นางสาว.............................................................. 

เปนผูมีคุณสมบัติ (เขาขาย/ ไมเขาขาย) ที่จะไดรบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

 (ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) 
 

 

ลงชื่อ........................................................... 

(..................................................................) 

ตําแหนง....................................................... 

วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.......... 
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สวนที่  ๓  :  แบบประเมินผลการสอน 

 

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  ในการประชุมครั้งที่........../............ 

เมื่อวันที่......................................ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).......................................... ไดประเมินผลการสอนรหัสวิชา………………………….

ของ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... แลวเห็นวา บุคคลดังกลาว

เปนผูมีความ (ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)  ในการสอน  มีคุณภาพ (อยู/ไมอยู)  ในหลักเกณฑ

และวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 

 

ลงชื่อ.......................................................... 

(................................................................) 

                                         ตําแหนง  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 

                                                  วันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ. .............. 
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สวนที่  ๔    แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

        คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา.....................................................ในการประชุม

คร้ังที่......../............. เมื่อวันที่...........................รวม...........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ  

นาย/นาง/นางสาว................................ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน  

(ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)ในสาขาวิชา........................................... 

แลวเห็นวา 

            ๑) งานวิจัย........เร่ือง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด...........เร่ือง  ไดแก 

                ๑.๑) .................................................................................ผูขอมสีวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                ๑.๒) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

            ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน........รายการ คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่  

ก.พ.อ. กําหนด...........รายการ  ไดแก 

                ๒.๑) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                ๒.๒) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

            ๓) ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม...........เร่ือง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑท่ี ก.พ.อ.  

กําหนด...........เรื่อง  ไดแก 

                ๓.๑) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                ๓.๒) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 
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            ๔) ตํารา/หนังสือ...........เลม คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด...........เลม 

ไดแก 

                ๔.๑) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                ๔.๒) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

            ๕) บทความทางวิชาการ...........เรื่อง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด

..........เรื่อง  ไดแก 

               ๕.๑) ..................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

               ๕.๒) ..................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณทีี่เผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

                (กรณีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ พิจารณา

แลวเห็นวางานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยท่ีมีลักษณะเปนงานที่เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  หรืองานวิจัยที่

เปนชุดโครงการหรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง  โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาว

ขางตนเปนงานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคลองกันอยางไร มาประกอบการ

พิจารณาดวย) 
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         สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  

ผลท่ีไดรับ การนําไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................... 

(...............................................................) 

ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วันที่............เดือน............................................พ.ศ........... 

 

ตอนที่  ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)…ในการประชุม 

คร้ังที่..............เมื่อวันที่............................................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ  

นาย/นาง/นางสาว...............................................................ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ  แลวเห็นวา... 

(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิขาการรับใชสังคม/ตํารา/หนังสือ/บทความทาง

วิชาการ)...คณุภาพ...(อยู/ไมอยู)…ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง  

นาย/นาง/นางสาว.........................................เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/

ศาสตราจารย)...ในสาขาวิชา.........................................และใหนําเสนอท่ีประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ลงชื่อ............................................... 

(………………………………………………………………….…………….) 

      ตําแหนง  ประธาน / เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................ 
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สวนที่  ๕  :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

(สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน)....................................ในการประชุมครั้งที่........./.......... 

เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ..............พิจารณาแลวมีมติ...(อนุมัติ/ไมอนุมัติ)... 

                ๑. ใหแตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว..................................................ใหดํารงตําแหนง  

(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา.................................................. 

ไดตั้งแตวันที่..................................................ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ไดรับผลงานฉบับ

ปรบัปรุงสมบูรณ/ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/อ่ืนๆ ระบุ...)… 

                ๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง

แตงต้ังบุคคลดังกลาวในขอ  ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง

แตงต้ังพรอมสงสําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) 

(สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคับทูลเพ่ือทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯแตงต้ัง นาย/นาง/นางสาว..............................................................ใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชา...................................................ไดตั้งแตวันท่ี...............................................

ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ไดรบัผลงานฉบับปรับปรงุสมบูรณ/ไดรับผลงานฉบับตีพิมพ

เผยแพร/อ่ืน ๆ ระบุ...)....พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ผลการประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคาํขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 

 

 

(ลงชื่อ)...................................................... 

(................................................................) 

                                     ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน / เลขานุการสภาสถาบัน 

วันที่..........เดือน…………………..................พ.ศ................ 
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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

            ๒. แบบเสนอแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา 

 

สวนที่  ๑  :  แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนง........................................................ 

(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................................... 

ในสาขาวิชา..................................................................... 

  (เชี่ยวชาญ……………………………………………………………) 

ของ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 

          สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................................................... 

          คณะ...................................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน ................................................... 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

    ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด  …………………………………………………………… 

    ๑.๒ อายุ......................ป 

    ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพรอมสาขาวิชา โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด 

ตามลําดับ และกรณีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหระบุเปนภาษาอังกฤษ) 

                         คุณวุฒิ               ป พ.ศ. ท่ีจบ         ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 

          ๑.๓.๑ 

          ๑.๓.๒ 

          ๑.๓.๓ 

          ๑.๓.๔ 

          ๑.๓.๕ 

ก.พ.อ.๐๔ 
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 (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปรญิญาบัตรใด ๆ ให

ระบุหัวขอเรื่องวิทยานิพนธและงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรบัปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรนั้น ๆ ดวย) 

 

๒. ประวัติการรบัราชการ 

    ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง............................................................รับเงนิเดือน..........................บาท 

    ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่..............เดือน…..…….....................พ.ศ............ 

    ๒.๓ ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวิชา............................... 

          เมื่อวันท่ี..................เดือน.........................................................พ.ศ................... 

    ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารย (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ)  ในสาขาวิชา........................... 

          เมื่อวันท่ี..................เดือน.........................................................พ.ศ................... 

 

          (ในกรณีที่เคยบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอ่ืน หรอืเคยดํารงตําแหนงอาจารยประจํา/

อาจารยพิเศษในสังกัดอื่น ใหระบุตําแหนง สังกัด และวัน เดือน ป ที่ดํารงตําแหนงนั้นดวย) 

           อายุราชการ.....................ป........................เดือน 

    ๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ  

          ๒.๕.๑ 

          ๒.๕.๒ 

          ๒.๕.๓ 

          ๒.๕.๔ 

          ๒.๕.๕ 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป  (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศกึษา) 

 ระดับ              รายวิชาที่สอน           ช.ม./สัปดาห         เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

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

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

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

 

    ๓.๒ งานวิจัย  (โปรดระบุเร่ืองท่ีทําการวิจัย  และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 

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

          ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ  (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

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

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

    ๓.๔ งานบริหาร  (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 

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

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

    ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 

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

๔. ผลงานทางวิชาการ 

    ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 

                   ๔.๑.๑.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๑.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๑.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน  หรืองานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการ 

หรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง  โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาวขางตนเปน

งานวิจัยเก่ียวกับเร่ืองใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคลองกันอยางไร และผูขอเปนผูดําเนินการหลักใน

งานวิจัยเร่ืองใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 

 ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

                   ๔.๑.๒.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๒.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๒.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม                                

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

                   ๔.๑.๓.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๑.๓.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๓.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๔ ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

                   ๔.๑.๔.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๑.๔.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมือ่ป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๑.๔.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณทีี่เผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

    ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 

๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 

                   ๔.๒.๑.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๑.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๒.๑.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด)                   

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

                   ๔.๒.๒.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๒.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๒.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม                                

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

                   ๔.๒.๓.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                                  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๓.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๓.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๒.๔ ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

                   ๔.๒.๔.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 

 

 

 



221 

                   ๔.๒.๔.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๒.๔.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณทีี่เผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

 

    ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย 

๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 

                   ๔.๓.๑.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๓.๑.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๑.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย  และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 ๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

                   ๔.๓.๒.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๒.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย

มาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 
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                   ๔.๓.๒.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารย

มาแลวหรือไม                                

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

                   ๔.๓.๓.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลว

หรอืไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดบั............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๓.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลว

หรอืไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                  ๔.๓.๓.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                              ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลว

หรอืไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

 



224 

๔.๓.๔ ตํารา  หรือหนังสือ   

                   ๔.๓.๔.๑ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๔.๒ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

                   ๔.๓.๔.๓ ………………………………………………………………………………………... 

                               ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

และ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 

     ไมเคยใช 

   เคยใช  (เมื่อป พ.ศ........... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูใน

ระดับ............ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด) 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  

อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน และกรณทีี่เผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

(ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมลงนามรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 

มาประกอบการพิจารณาดวย) 

ขอรบัรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

                ลงชื่อ............................................................... 

(.............................................................) 

ตําแหนง .. ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา… 

วันที่.........เดือน................พ.ศ.............. 
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               ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..

ตําแหนง………………………………….ยินยอมใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เปน……………………………………..ในสาขาวิชา…………………………………………………………………… 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................(เจาของประวัติ) 

                     (.................................................................) 

                                                 ตําแหนง...................................................... 

วันที่...............เดือน……………………................พ.ศ.............. 
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สวนที่  ๒  :  แบบประเมินผลการสอน 

 

คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน  ในการประชุมครั้งที่........../............ 

เมื่อวันที่..................................................ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)...............................................ไดประเมินผลการสอนรหัสวิชา…………… 

ของ นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... แลวเห็นวา บุคคลดังกลาว

เปนผูมีความ …(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)...ในการสอน  มีคณุภาพ... (อยู/ไมอยู)...ใน

หลักเกณฑและวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 

 

ลงชื่อ.......................................................... 

(................................................................) 

                                         ตําแหนง  ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 

                                                  วันท่ี................เดือน.......................................พ.ศ. .............. 
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สวนที่  ๓    แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน 

             ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

        คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา......................................................ในการประชุม

คร้ังที่............/................ เมื่อวันที่...........................รวม...........คร้ัง ประเมินผลงานทางวิชาการของ 

นาย/นาง/นางสาว...............................ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน...(ผูชวยศาสตราจารย /  

รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)..ในสาขาวิชา..................... แลวเห็นวา 

            ๑) งานวิจัย........เร่ือง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด...........เร่ือง  ไดแก 

                ๑.๑) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                ๑.๒) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

 

            ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน........รายการ คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่  

ก.พ.อ. กําหนด...........รายการ  ไดแก 

                ๒.๑) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                ๒.๒) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

 

           ๓) ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม...........เร่ือง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ.  

กําหนด...........เรื่อง  ไดแก 

               ๓.๑) ..................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

               ๓.๒) ..................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 
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           ๔) ตํารา/หนังสือ...........เลม คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด...........เลม 

ไดแก 

              ๔.๑) .................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

             ๔.๒) ...................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

 

             ๕) บทความทางวิชาการ........เร่ือง คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)...ในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด

..........เรื่อง  ไดแก 

                 ๕.๑) ................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

                 ๕.๒) ................................................................................ผูขอมีสวนรวมรอยละ..............

คุณภาพอยูในระดับ..................... 

 

(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง 

อันประกอบดวยชื่อผูแตง  ป พ.ศ. ชื่อเร่ือง  แหลงพิมพ จํานวนหนา  เปนตน และกรณทีี่เผยแพรในวารสาร 

ทางวิชาการใหระบุวาอยูในฐานขอมูลใด ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.) 

                (กรณีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ฯ พิจารณา

แลวเห็นวางานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัยที่มีลักษณะเปนงานที่เก่ียวเนื่องสอดคลองกัน  หรืองานวิจัยที่

เปนชุดโครงการหรอืงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง  โปรดระบุวางานวิจัยตามลักษณะดังกลาว

ขางตนเปนงานวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคลองกันอยางไร มาประกอบ 

การพิจารณาดวย) 
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สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบดวย : ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  

ผลท่ีไดรับ การนําไปใชประโยชน และแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................... 

(...............................................................) 

ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วันที่............เดือน............................................พ.ศ........... 

 

ตอนที่  ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ...(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)…ในการประชุม 

คร้ังที่..............เมื่อวันที่............................................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ  

นาย/นาง/นางสาว...............................................................ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ  แลวเห็นวา... 

(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใชสังคม/ตํารา/หนังสือ/บทความทาง

วิชาการ)...คณุภาพ...(อยู/ไมอยู)…ในเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น...(สมควร/ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/

นางสาว..................................เปนตําแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)...

ในสาขาวิชา..............................................และใหนําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให

ความเห็นชอบตอไป 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(………………………………………………………………….…………….) 

                             ตําแหนง  ประธาน / เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ................ 
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สวนที่  ๔  :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 

 

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน)....................................ในการประชุมคร้ังที่........./.......... 

เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ..............พิจารณาแลวมีมติ...(อนุมัติ/ไมอนุมัติ)... 

                ๑. ใหแตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว..................................................ใหดํารงตําแหนง  

(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) ในสาขาวิชา.................................................. 

ไดตั้งแตวันที่..................................................ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน...(ไดรับเรื่อง/ไดรับผลงานฉบับ

ปรบัปรุงสมบูรณ/ไดรับผลงานฉบับตีพิมพเผยแพร/อ่ืน ๆ ระบุ...)… 

                ๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง

แตงต้ังบุคคลดังกลาวในขอ  ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่ง

แตงต้ังพรอมสงสําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบเสนอแตงต้ัง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 

(สําหรับตําแหนงศาสตราจารย) ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคับทูลเพ่ือทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว..............................................................ใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ในสาขาวิชา...................................................ไดตั้งแตวันท่ี.............................................. 

ซึ่งเปนวันที่สภาสถาบัน....(ไดรับเร่ือง/ไดรับผลงานฉบับปรับปรงุสมบูรณ/ไดรับผลงานฉบับตีพิมพ

เผยแพร/อ่ืน ๆ ระบุ...)....พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   ผลการประเมินผลงานทาง

วิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบเสนอแตงตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 

 

 

(ลงชื่อ)...................................................... 

   (................................................................) 

                                     ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน / เลขานุการสภาสถาบัน 

วันที่..........เดือน…………………..................พ.ศ................ 
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จรรยาบรรณนักวิจัย : 9 ประการ 

 

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว 9 ขอดังนี้ 

1. นักวิจัยตองซ่ือสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

 นักวิจัยตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมลอกเลียน

งานของผูอ่ืน ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลท่ีนํามาใชในงานวิจัยตองซื่อตรง

ตอการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเปนธรรมเกี่ยวกับผลประโยชนที่ไดจากการวิจัย 

2. นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทํางานวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงาน 

ที่สนับสนุนการวิจัย และตอหนวยงานท่ีตนสังกัด 

 นักวิจัยตองปฏิบัติตามพันธกรณี และขอตกลงการวิจัยที่ผูเก่ียวของทุกฝายยอมรับรวมกัน 

อุทิศเวลาทํางานวิจัยใหไดผลที่ดีที่สุด และเปนไปตามกําหนดเวลามีความรับผิดชอบ ไมละทิ้งงาน

ระหวางดําเนินการ 

3. นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 

 นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัยอยางเพียงพอ และมีความรู              

ความชํานาญ หรือมีประสบการณเกี่ยวเน่ืองกับเรื่องท่ีทําวิจัย เพื่อนําไปสูงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ

เพื่อปองกันปญหาการวิเคราะห การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

ตองานวิจัย 

4. นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัยไมวาจะเปนส่ิงที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

 นักวิจัยตองดําเนินการดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเท่ียงตรงในการทําวิจัย                 

ที่เกี่ยวของกับคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกและมีปณิธาน              

ที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5. นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

 นักวิจัยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพ                  

ในศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย ตองถือเปนภาระหนาที่ท่ีจะอธิบายจุดมุงหมายของการวิจัยแกบุคคล              

ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยไมหลอกลวง หรอืบีบบังคบัและไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล 

6. นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 

 นักวิจัยไมมีอิสระทางความคิด ตองตระหนักวาอคติสวนตน หรือความลําเอียง                   

ทางวิชาการ อาจสงผลใหมีการบิดเบือนขอมูลและขอคนพบทางวิชาการ อันเปนเหตุใหเกิดผล

เสียหายตองานวิจัย 
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7. นักวิจัยพงึนาํผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

 นักวิจัยพึงเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อประโยชนทางวิชาการและสังคม ไมขยายผล                    

ขอคนพบจนเกินความเปนจริง และไมใชผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ 

8. นักวิจัยพงึเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

 นัก วิจัย พึงมีใจกวาง พรอมที่ จะเปด เผยขอมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟ ง                   

ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู อ่ืนและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขงานวิจัยของตน                 

ใหถูกตอง 

9. นักวิจัยมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ 

 นักวิจัยพึงมี จิตสํานึกที่ จะอุทิศกําลังสติปญญาในการทําวิจัย เพื่อความกาวหนา               

ทางวิชาการ เพ่ือความเจริญและประโยชนสุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ 

 

 เจตนารมณของการออก จรรยาบรรณนักวิจัยคราวนี้  เชื่อวามิไดหวังวาจะใหใชเฉพาะ

ขาราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเทานั้น หากแตนักวิจัยจากทุกวงการควรจะ

ยึดถือเปนแนวทางอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางย่ิงนักวิจัยที่ชอบสํารวจความคิดเห็นทางการเมือง    

ซึ่งถูกครหาวาเปนมือปนรับจางควรคํานึงใหมากไว 
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                                  บันทึกขอความ 
สวนราชการ ………………………………………………..โทร............................. 

ท่ี ........................................................................วันที่................................................ 

เร่ือง  ขอยื่นกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ…(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)  

เรียน  ประธานหลักสูตร/ประธานสาขา/หัวหนาภาควิชา ……………………………….. 

                          ดวยขาพเจา....................................................................ตําแหนง.................................... 

สงักัดคณะ................................... มีความประสงคกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ (ผูชวยศาสตราจารย/ 

รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย) โดยมีเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

       ๑ . เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนรายวิชา……… (ระบุชื่อเอกสาร)           จํานวน  ๗ ชุด 

       ๒ . ไฟลเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนรายวิชา……… (ระบุชื่อเอกสาร)      จํานวน  ๑ ชุด     

       ๓ . เอกสารหลักฐานรองรอยการสอนหรือภาพถายวีดิทัศนการสอน                       จํานวน  ๑ ชุด     

       ๔ . แบบยื่นคําขอรับการประเมินผลการสอน  (บป.ส.๑)                                    จํานวน  ๑ ชุด       

       ๕ . แบบรับเรื่องการขอรับการประเมินผลการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (บป.ส.๒)  จํานวน  ๑ ชุด                                

       ๖. ก.พ.อ. ๐๓                                                                                จํานวน ๑ ชุด 

       ๗. ก.พ.อ. ๐๔                                                                            จํานวน ๑ ชุด               

       ๘. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

           /ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม/ตาํรา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)                  จํานวน ๗ ชุด  

       ๙. หลักฐานการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ                             จํานวน ๗ ชุด 

     ๑๐. หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ (ถามี)                 จํานวน ๗ ชุด          

     ๑๑. มคอ.๓  (ถาสงตํารา)                 จํานวน ๗ ชุด                                          

                        (สามารถเพิ่มรายละเอียดได) 

                          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(...............ลงชื่อผูขอกําหนดตําแหนง.............) 
.................................................................................................. 

หมายเหตุ  บันทึกผานสาขา/ภาควิชา  และคณะท่ีสังกัด (เวลาสงจริงใหลบบรรทัดน้ีออก) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี “ขุมปญญาแหงภูมิภาคตะวันออกและอาเซียน” 

RAMBHAI BARNI RAJABHAT UNIVERSITY : THE WISDOM TREASURE TROVE OF THE EAST AND ASEAN 
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แบบยื่นคําขอรับการประเมินผลการสอน 

 

เรียน  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

 

 ขาพเจา…(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………… 
 

ย่ืนคําขอเมื่อ  วันท่ี/เดือน/ ป ………………………………………………………. 

ขอยื่นคําขอรับการประเมินผลการสอน เพ่ือขอดํารงตําแหนง.......................................................................... 

                                                               (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 
 

โดยวิธี..........................................ในสาขาวิชา................................................................................................. 

               (ปกติ/พิเศษ) 

อนุสาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

สงักัด .................................................................................คณะ...................................................................... 

                (ภาควิชา………/สาขาวิชา………) 
 

มหาวิทยาลัย...................................................................................... 
 

วัน/เดือน/ ปเกิด …………………………………………     อายุ……………ป  

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดบั) 

คุณวุฒิ                 ป พ.ศ. ท่ีจบ              ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

บป.ส.๑ 
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 ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................เงินเดือน.............................บาท 

ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย  เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ.............. 

ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชา...................................................................... 

อนุสาขาวิชา …………………………………………………………………………………………………………………….. 

เมื่อวันท่ี........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 

ไดรับการแตงต้ังเปนรองศาสตราจารย  ในสาขาวิชา......................................................................... 

อนุสาขาวิชา ………………………………………………………………………………………………………………………. 

เมื่อวันท่ี........................เดือน..................................พ.ศ.................................... 

อายุราชการ.................ป.........................เดือน     

           

 ขอย่ืนประเมินผลการสอนครบระยะเวลาตามที่กําหนดไวสําหรับคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงแลว 

โดยสง………………………………………………………………. ชื่อรายวิชา…………………………………………………………… 

         เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  
 

รหัสวิชา…………………………………………… 
 

ภาระงานสอนยอนหลัง ๓ ป  (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 

       (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี  หรือบัณฑิตศึกษา รายวิชาท่ีสอน ระบุช่ือตามดวยรหัสวิชา) 

     ระดบั            รายวิชาที่สอน                              ชม./สัปดาห           เปดสอนภาค/ปการศึกษา 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................     ……………………………………………………    …………………..                  .................... 
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ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

              ลงช่ือ.............................................................ผูขอกําหนดตําแหนง 

                         (.................................................................) 

                         ตําแหนง...................................................... 

วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 

               ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนง.......................................................................... 

                                     (ผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย / ศาสตราจารย)   

 

                แลวเห็นวา  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................. 

 

   มีระยะเวลาไมครบกําหนดมีคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงแลว 

   มรีะยะเวลาครบกําหนดมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงแลว  

   หมายเหตุ เลือกไดชองใดชองหนึ่งเทานั้น 

 

ลงช่ือ..................................................... 

(.............................................................) 

                                                ตําแหนงหัวหนาภาค/ประธานสาขา…………………………………........ 

วันที่...............เดือน.................พ.ศ.............. 
 

 

 

ไดพิจารณาแลวเห็นวา  (นาย / นาง / นางสาว)................................................................. 
 

เปนผูมีคุณสมบัติ…………………………………… ที่จะไดรับการประเมินผลการสอน  

                       (เขาขาย / ไมเขาขาย) 

ลงช่ือ........................................................... 

  (..................................................................) 

ตําแหนงคณบดีคณะ................................................. 

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ............... 
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แบบรับเร่ืองการขอรับการประเมินผลการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

๑. ชื่อผูเสนอขอกําหนดตําแหนง (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………     

    สังกัดคณะ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………. 

                                      (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 
 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.  เอกสารที่จัดสง 

     ๔.๑ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๒ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๓ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๔ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๕ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๖ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๗ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

     ๔.๘ …………………………………………………………………………… จํานวน………ชุด 

 

 

 

                                            

                              ลงชื่อ................................................................ผูขอกําหนดตําแหนง                  

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

    

                              วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

บป.ส.๒ 
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ไดตรวจเอกสารแลวพบวาหลักฐานและคําขอ 

 ถูกตอง ครบถวน  สามารถดําเนินการขั้นตอนตอไป 

 ไม ถูกตอง หรือ ไมครบถวน  ใหสงเร่ืองคืนผูขอกําหนดตําแหนงและแจงคณบดี 

ผูบังคับบัญชาของผูย่ืนคําขอทราบ 

 

 

วัน/เดือน/ป ที่รับเร่ืองการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ..................................................................... 
 

 

 

 ลงชื่อ...........................................ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                  

    (……………………………………...) 

        วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

              ผูรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
 

 

 

        ลงชื่อ............................................ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                  

    (………………………………………)       

        วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

              ผูตรวจทานการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน 
 

 

 

 ลงชื่อ..............................................เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                  

              (…………………………………………)                                       

        วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

                         ผูอนุมัติการรับคําขอ 

 

หมายเหตุ   สําเนาการรับเร่ืองใหผูขอกําหนดตําแหนงใหผูย่ืนคําขอเก็บไวเปนหลักฐาน 

 

                                                                            สําหรับเจาหนาที่เก็บไวเปนหลักฐาน 
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การรับคําขอสมบูรณเมื่อ……………………………………………………………….. (ระบุวัน/เดือน/ป) และ

ภายใน ๖๐ วัน.....................................................................(ระบุวัน/เดือน/ป) ที่จะไดรับแจงผล 

การประเมนิผลการสอน 

                                                             

                  ลงชื่อ................................................................ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

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

                  วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

                  ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่ 

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

                  วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

                

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                สําหรับผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเก็บไวเปนหลักฐาน 

 

การรับคําขอสมบูรณเมื่อ……………………………………………………………….. (ระบุวัน/เดือน/ป) และ

ภายใน ๖๐ วัน.....................................................................(ระบุวัน/เดือน/ป) ที่จะไดรบัแจงผล 

การประเมนิผลการสอน 

                                                             

                  ลงชื่อ................................................................ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

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

                  วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

                  ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่ 

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

                  วันที่.....................เดือน............................พ.ศ.................  

      

ยังไมตองลงนามเจาหนาท่ีจะเชิญใหไปลงนามทีหลัง 

ยังไมตองลงนามเจาหนาที่จะเชิญใหไปลงนามทีหลัง 
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แบบประเมินความสามารถในการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง …………………………………………………………… 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….  

๔. การประเมินผลการสอน (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตาม    

   จุดมุงหมายที่วางไว 
      

๒. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและตดิตาม   

    การสอนตลอดเวลา 
      

๓.มีความสามารถท่ีจะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูได  

ดวยตนเอง ดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเปนผูเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (Lifelong learner) 

      

๔.มีความสามารถใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน       
๕.มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ       

๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม       

ความเหมาะสม 
      

๗.มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี

สามารถจําลองสถานการณสมมติเพ่ือใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 
      

๘.มีความสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน (Interpersonal 

skill) ความสามารถในการแสดงออก การแกปญหา การปรับ (Adaptability) และรับ

ความคิดเห็น 

      

๙.มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน       
๑๐.มีความสามารถในการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีผลการประเมินการสอนผาน

ระบบออนไลนในรายวิชาที่สอนไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม  ๕ 
      

รวม       

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน                    

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๓ 
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- ๒ - 

เกณฑการประเมิน ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน        มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

 ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน         มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

 ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน        มีความชํานาญในการสอน 

 ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน         มีการสอนระดับพอใช 

 

สรุปผลการประเมิน           

                                        มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

            มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

            มีความชํานาญในการสอน 

                               มีการสอนระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ลงชื่อ................................................................ประธานอนุกรรมการ                  

                                                (………………………………………………………)  

                     วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

           
 

 

 

หมายเหตุ   

๑. ผลการประเมินผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยตองมีความชํานาญในการสอนขึ้นไป 

๒. ผลการประเมินผูท่ีขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารยตองมีความชํานาญพิเศษในการสอนข้ึนไป 

๓. ผลการประเมินผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับศาสตราจารยตองมีความเชี่ยวชาญในการสอน 
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แบบประเมินความสามารถในการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………………..……....................... 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินผลการสอน (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตาม    

   จุดมุงหมายที่วางไว 
      

๒. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและตดิตาม   

    การสอนตลอดเวลา 
      

๓.มีความสามารถท่ีจะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูได  

ดวยตนเอง ดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเปนผูเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (Lifelong learner) 

      

๔.มีความสามารถใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน       
๕.มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ       

๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม       

ความเหมาะสม 
      

๗.มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี

สามารถจําลองสถานการณสมมติเพ่ือใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 
      

๘.มีความสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน (Interpersonal 

skill) ความสามารถในการแสดงออก การแกปญหา การปรับ (Adaptability) และรับ

ความคิดเห็น 

      

๙.มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน       
๑๐.มีความสามารถในการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีผลการประเมินการสอนผาน

ระบบออนไลนในรายวิชาที่สอนไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม  ๕ 
      

รวม       

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน                    

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๓ 
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- ๒ - 

เกณฑการประเมิน ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน        มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

 ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน         มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

 ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน        มีความชํานาญในการสอน 

                     ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน         มีการสอนระดับพอใช 

 

สรุปผลการประเมิน           

                                        มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

            มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

            มีความชํานาญในการสอน 

                               มีการสอนระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการ                  

                                                        (………………………………………………………) 

                              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
 

 

หมายเหตุ   

๑. ผลการประเมินผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยตองมีความชํานาญในการสอนขึ้นไป 

๒. ผลการประเมินผูท่ีขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารยตองมีความชํานาญพิเศษในการสอนข้ึนไป 

๓. ผลการประเมินผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับศาสตราจารยตองมีความเชี่ยวชาญในการสอน 
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แบบประเมินผลการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………………..…….................... 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา……………………………. 

๔. การประเมินผลการสอน (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตาม    

   จุดมุงหมายที่วางไว 
      

๒. มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและตดิตาม   

    การสอนตลอดเวลา 
      

๓.มีความสามารถท่ีจะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูได  

ดวยตนเอง ดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเปนผูเรียนรู

อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต (Lifelong learner) 

      

๔.มีความสามารถใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาท่ีสอน       
๕.มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ       

๖. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตาม       

ความเหมาะสม 
      

๗.มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี

สามารถจําลองสถานการณสมมติเพ่ือใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 
      

๘.มีความสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน (Interpersonal 

skill) ความสามารถในการแสดงออก การแกปญหา การปรับ (Adaptability) และรับ

ความคิดเห็น 

      

๙.มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน       
๑๐.มีความสามารถในการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีผลการประเมินการสอนผาน

ระบบออนไลนในรายวิชาที่สอนไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม  ๕ 
      

รวม       

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน                   

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๓ 
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- ๒ - 

เกณฑการประเมิน ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน        มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

 ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน         มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

 ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน        มีความชํานาญในการสอน 

 ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน         มีการสอนระดับพอใช 

 

สรุปผลการประเมิน           

                                        มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

            มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

            มีความชํานาญในการสอน 

                               มีการสอนระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                               ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ                  

                                      (………………………………………………………)   

   วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

           
 

 

 

 

หมายเหตุ   

๑. ผลการประเมินผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยตองมีความชํานาญในการสอนขึ้นไป 

๒. ผลการประเมินผูท่ีขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารยตองมีความชํานาญพิเศษในการสอนข้ึนไป 

๓. ผลการประเมินผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับศาสตราจารยตองมีความเชี่ยวชาญในการสอน 
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แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง   ………………………………………………………………..……......... 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..……………………………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินเอกสารประกอบการสอน  (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย       

๒.การเขียนเน้ือหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา       

๓.มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ       

๔.มีเน้ือหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ       

๕.มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิงท่ีเหมาะสม       

๖.การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม       

๗.มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม       

๘.มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชานั้น ๆ       

๙.มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมอืการเขียนผลงานทางวิชาการ       

๑๐.เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน       

รวม       

 

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

 

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๔-๑ 
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- ๒ - 

 

เกณฑการประเมิน            ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน  คณุภาพอยูในระดับดีเดน 

                                   ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

                                   ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดี 

                                   ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน  คณุภาพอยูในระดับพอใช 

 

สรุปผลการประเมิน          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

            คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

            คุณภาพอยูในระดับดี 

                               คุณภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ลงชื่อ................................................................ประธานอนุกรรมการ                  

                                               (………………………………………………………)  

             วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนของผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารย 

ตองมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป
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แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง   ………………………………………………………………..……......... 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..……………………………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินเอกสารประกอบการสอน  (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย       

๒.การเขียนเน้ือหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา       

๓.มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ       

๔.มีเน้ือหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ       

๕.มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิงท่ีเหมาะสม       

๖.การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม       

๗.มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม       

๘.มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชานั้น ๆ       

๙.มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการ       

๑๐.เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน       

รวม       

 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

 

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๔-๑ 
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- ๒ - 

 

เกณฑการประเมิน            ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน  คณุภาพอยูในระดับดีเดน 

                                   ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

                                   ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดี 

                                   ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน  คณุภาพอยูในระดับพอใช 

 

สรุปผลการประเมิน          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

            คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

            คุณภาพอยูในระดับดี 

                               คุณภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการ                  

                                                         (………………………………………………………) 

             วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนของผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารย 

ตองมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
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แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง   ………………………………………………………………..…….................... 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..……………………………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินเอกสารประกอบการสอน  (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย       

๒.การเขียนเน้ือหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา       

๓.มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ       

๔.มีเน้ือหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ       

๕.มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิงท่ีเหมาะสม       

๖.การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม       

๗.มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม       

๘.มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชานั้น ๆ       

๙.มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมอืการเขียนผลงานทางวิชาการ       

๑๐.เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน       

รวม       

 

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๔-๑ 
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- ๒ - 

 

เกณฑการประเมิน            ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน  คณุภาพอยูในระดับดีเดน 

                                   ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

                                   ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดี 

                                   ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน  คณุภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

            คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

            คุณภาพอยูในระดับดี 

                               คุณภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ                  

                                      (………………………………………………………)   

    วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนของผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารย 

ตองมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
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แบบประเมินเอกสารคําสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง   ………………………………………………………………..……............ 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..……………………………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินเอกสารคําสอน  (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย       

๒.การเขียนเน้ือหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา       

๓.มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ       

๔.มีเน้ือหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ       

๕.มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิงท่ีเหมาะสม       

๖.การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม       

๗.มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม       

๘.มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชาน้ัน ๆ       

๙.มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมอืการเขียนผลงานทางวิชาการ       

๑๐.เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน       

รวม       

 

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรุง  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

 

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๔-๒ 
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- ๒ - 

 

เกณฑการประเมิน            ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน  คณุภาพอยูในระดับดีเดน 

                                   ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

                                   ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดี 

                                   ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน  คณุภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

สรุปผลการประเมิน          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

            คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

            คุณภาพอยูในระดับดี 

                               คุณภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ลงชื่อ................................................................ประธานอนุกรรมการ                  

                                              (………………………………………………………)  

                    วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

ผลการประเมินเอกสารคําสอนของผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 

ตองมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป
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แบบประเมินเอกสารคําสอนเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง   ………………………………………………………………..…….............. 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..……………………………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินเอกสารคําสอน  (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย       

๒.การเขียนเน้ือหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา       

๓.มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ       

๔.มีเน้ือหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ       

๕.มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิงท่ีเหมาะสม       

๖.การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม       

๗.มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม       

๘.มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชานั้น ๆ       

๙.มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมอืการเขียนผลงานทางวิชาการ       

๑๐.เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน       

รวม       

 

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๔-๒ 
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- ๒ - 

 

เกณฑการประเมิน            ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน  คณุภาพอยูในระดับดีเดน 

                                   ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

                                   ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดี 

                                   ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน  คณุภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

สรุปผลการประเมิน          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

            คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

            คุณภาพอยูในระดับดี 

                               คุณภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการ                  

                                                         (………………………………………………………) 

            วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

ผลการประเมินเอกสารคําสอนของผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 

ตองมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
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แบบประเมินเอกสารคําสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อ – สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง   ………………………………………………………………..……............... 

๒. ระดับที่ขอกําหนดตําแหนง ………………………………………………………..……………………………… 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๔. การประเมินเอกสารคําสอน  (ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ได) 

 

หัวขอการประเมิน คะแนนที่ได 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑.เน้ือหามีความถูกตองและมีความทันสมัย       

๒.การเขียนเน้ือหาครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา       

๓.มีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสมและเปนระบบ       

๔.มีเน้ือหาสอดคลองกับวิธีการสอนอยางเปนระบบ       

๕.มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงอางอิงท่ีเหมาะสม       

๖.การใชภาษาในการเขียนมีความถูกตองและเหมาะสม       

๗.มีแนวความคิดในการเขียนท่ีชัดเจนและเหมาะสม       

๘.มีประโยชนสําหรับการศึกษารายวิชานั้น ๆ       

๙.มีรูปแบบการเขียนถูกตองตามคูมอืการเขียนผลงานทางวิชาการ       

๑๐.เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน       

รวม       

 

คะแนนรวมท่ีไดทั้งหมด……………………………….คะแนน 

 

ระดับคุณภาพ  ๖ ระดับ  ดังนี้ 

ไมมีขอมูลหรือไมอาจประเมินได  เทากับ ๐ คะแนน         ควรปรับปรงุ  เทากับ ๑ คะแนน 

พอใช  เทากับ ๒ คะแนน                                        คอนขางดี   เทากับ ๓ คะแนน 

ดี    เทากับ ๔ คะแนน                                           ดีมาก   เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

๒/เกณฑ... 

บป.ส.๔-๒ 
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- ๒ - 

 

เกณฑการประเมิน            ๔๐.๑-๕๐.๐     คะแนน  คณุภาพอยูในระดับดีเดน 

                                   ๓๕.๑-๔๐.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

                                   ๓๐.๐-๓๕.๐     คะแนน  คุณภาพอยูในระดับดี 

                                   ต่ํากวา ๓๐.๐    คะแนน  คณุภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

สรุปผลการประเมิน          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

            คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

            คุณภาพอยูในระดับดี 

                               คุณภาพอยูในระดับพอใช 

 

 

 

 

 

 

 

                                ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ                  

                                       (………………………………………………………)   

   วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   

ผลการประเมินเอกสารคําสอนของผูที่ขอกําหนดตําแหนงระดับรองศาสตราจารย 

ตองมีคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
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     แบบแจงผลการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อผูเสนอขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………………………………………………………  

    สังกัดคณะ …………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………                                                       

                                        (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 
 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา……………………………. 

๔. วัน/เดอืน/ป ที่รบัเร่ืองการย่ืนขอประเมินผลการสอน................................................................... 

๕. ผลการประเมินผลการสอน 

๕.๑ การประเมินผลการสอน 

          มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

           มีความชํานาญพิเศษในการสอน 

  มีความชํานาญในการสอน 

  มีการสอนระดับพอใช 

๕.๒ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  

     (กรอกรายละเอียดเฉพาะผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย  

     หรอืรองศาสตราจารย) 

          คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

          คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

  คุณภาพอยูในระดับดี 

  คุณภาพอยูในระดับพอใช 

     สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

       ผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ.  

       ผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. โดยมีขอเสนอแนะในการปรบัปรุงผลงาน 

            และสงภายใน……………วัน  

       ไมผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

 

 

บป.ส.๕ 
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      แจงผลการประเมินผลการสอนเม่ือ (วันที่/เดือน/ป) ......................................  

 

   ลงชื่อ..............................................เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ                  

                 (………………………………………………)                                       

       วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

๖. ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดรับแจงเรื่องผลการประเมินผลการสอน  

   เมื่อ  (วันที่/เดือน/ป)........................... 

                                                                                                                

            ลงชื่อ................................................................ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

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

            วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

หมายเหตุ   

1. คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการสอนใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรบัคําขอ   

    สมบูรณและสําเนาแจงผลการประเมินใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทราบ 

2. หากผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรงุผลงาน ใหแกไขปรับปรุง    

    ตามคําแนะนําและสงภายในเวลาที่กําหนด 
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     แบบสรุปการประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อผูขอกําหนดตําแหนง …………………………………………………….. สังกัดคณะ …………………………… 

๒. ชื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน……………………………………………………………………… 

๓. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………. 

                                       (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย) 
 

๔. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………..อนุสาขาวิชา…………………………….

๕. เวลาดําเนินการ 

 วัน/เดือน/ป  ที่รบัเร่ืองการประเมินผลการสอน........................................................ 

 วัน/เดือน/ป  ที่คาํสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน.................................... 

 วัน/เดือน/ป  ที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน................................................. 

๖.  ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 

     (กรอกรายละเอียดเฉพาะผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย 

      หรือรองศาสตราจารย) 

 ระดับดีเดน   

 ระดับดีมาก   

 ระดับดี   

 ระดับพอใช   

๗.  ผลการประเมินผลการสอน  

 มีความเชี่ยวชาญ 

 มีความชํานาญพิเศษ 

 มีความชํานาญในการสอน   

 มีความสามารถในการสอนระดับพอใช 

 

บป.ส.๖ 
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๘.  สรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

       ผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ.  

       ผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. โดยมีขอเสนอแนะในการปรบัปรุงผลงาน 

            และสงภายใน……………วัน  

       ไมผานเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

      แจงผลการประเมินผลการสอนเม่ือ (วันที่/เดือน/ป) ......................................  

  

 

 

              ลงชื่อ................................................................ประธานอนุกรรมการ                  

                                       (…………………………………………………………)   

                       วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

 

                                  ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการ 

                     (…………………………………………………………)   

               วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 

 

 

                                ลงชื่อ................................................................อนุกรรมการและเลขานุการ 

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

       วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิจัย 

๑. ชื่อผูเสนองานวิจัย …………………………………………………………………………………………………………..

สังกัด ................................................................................................................................................. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

    ชื่อผลงานวิจัย ................................................................................................................................... 

 เผยแพรในรปูของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมลูที่ ก.พ.อ.กําหนด 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 เเผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัย 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการที่เปนฉบับเต็มของการประชุม 

(Proceedings) 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 เผยแพรในรปูของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 เผยแพรในรปูของหนังสือ (Monograph) 

 

 

 

 

บป.ว. ๑ 
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๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปใชประโยชนได 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม 

                   ที่เคยมีผูศึกษาแลว 

๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแพรหลาย 

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดมีาก และตอง 

๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปน 

                    การสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ทําใหเกิด  

                     ความกาวหนาทางวิชาการหรือเกิดการใชประโยชนในแนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ  

                     ที่จะมผีลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ 

    เก่ียวของในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ                                            

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดํารงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
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เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรบัใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม…………………………………………………………………………..

สังกัด ................................................................................................................................................. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ...................................................................................................................................................... 

 เผยแพรในรูปบทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุม

วิชาการที่มีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 เผยแพรในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหาตาม

รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรมและมีการประเมินโดยคณะผูทรงคุณวุฒิ 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวของจากหลากหลายสถาบัน 

 เผยแพรในเอกสารแสดงทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากผลงานดังกลาว 

เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ขอตกลงอนุญาตใหใชสิทธิ (licensing agreement) 

                โดยมีเอกสารประกอบที่มีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 เผยแพรในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดเผย โดยมีเนื้อหาหรือ 

                มีเอกสารประกอบที่มีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และตอง 

                มีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะได แตมีหลักฐานรับรองวา 

                ไดนําไปใชประโยชนแลว 

 เผยแพรในรายงานการประเมินจากหนวยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจาก

การวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผูเสนอตองจัดทํา

เอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

บป.ว. ๒-๑ 
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๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความ

ตองการโดยการมีสวนรวมของอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหหรือ

สังเคราะหความรูที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความเขาใจสถานการณ จนมี

แนวโนมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนอยางเปนที่ประจักษ หรือมีแนวโนม

กอใหเกิดการพัฒนา 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

สามารถนําไปใช เปนตัวอยางในการแกปญหาทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการ

เปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนอยางเปนท่ีประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาใหกับอุตสาหกรรมอ่ืน

ได หรือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในวงกวางในระดับจังหวัดหรือประเทศอยาง

เปนรูปธรรม 

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดมีาก และตอง 

สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวงวิชาการอยางกวางขวางอยางมีนัยสําคัญ 

เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับรางวัลจากองคกรที่ไดรับ

การยอมรับในระดับนานาชาติ 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําผลงานวิชาการ 

                    เพ่ืออุตสาหกรรมครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
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เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

               วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือ 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู……………………………………….

สังกัด ................................................................................................................................................. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ .......................................................................................................................................................... 

 เผยแพรเปนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะ

ผูทรงคุณวุฒิและมีหลักฐานการเผยแพรผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา

นั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

 เผยแพรในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูทรงคุณ วุฒิดาน          

การพัฒนาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

 เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. 

กําหนด ท้ังนี้  วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลม สิ่ งพิมพ  หรือสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 เผยแพรในรูปของบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ที่มีการ

บรรณาธิการโดยคณะผูทรงคณุวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 เผยแพรในรปูของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส โดยมีคําอธิบายแนวคดิ 

การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน วิธีการใช และผลที่เกิดกับผูเรียน 

บป.ว. ๒-๒ 
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๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี   

๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเปนงานริเริ่มสรางสรรคที่ปรับจาก

แนวคิดเดิมหรือเปนแนวคิดใหม 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาที่พัฒนาข้ึนนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู

หรอืคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคไดจริง 

 ระดับดีมาก   

๑. มีคณุลักษณะเหมือนระดับดี และ 

๒. มีขอมูลหลักฐานชัดเจนวาผลงานการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนา

ผูเรียนกลุมอ่ืนได 

๓. ผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี 

impact factors 

 ระดับดีเดน   

๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 

๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือการยกยองดานการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา 

หรอืงานประดิษฐคดิคน ในระดับชาติและ/หรอืระดับนานาชาติ 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําเพื่อพัฒนาการเรียน         

                    การสอนและการเรียนรูครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
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เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

               วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ……………………………………………………………. 

สังกัด ..................................................................................................................................................... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ................................................................................................................................... 

 ไดมีการนําเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คําสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พรอมคําอธิบาย 

                ตอผูมีสวนไดเสีย และเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ                                    

                ทั้ง ไดมีการนําไปสูการพิจารณาหรือดําเนินการโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของ 

 ไดมีการเผยแพรนโยบายสาธารณะนั้นไปยังผูเก่ียวของ 

 ๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนผลงานที่แสดงการวิเคราะหสังเคราะหที่มีหลักฐานขอมูลหรือเหตุผล

สนับสนุน ซึ่งแสดงความกาวหนาทางวิชาการ 

 ระดับดีมาก  เปนเกณฑเดียวกับระดับดีแตตองเปนขอเสนอใหมที่ครอบคลุมการแกปญหา 

หรือพัฒนาท่ีกวางขวางกวาขอเสนอเดิม โดยตองมีรางกฎหมาย รางนโยบาย รางแผน ฯลฯ   

ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอางอิงโดยผูเก่ียวของ 

 ระดับดีเดน  เปนเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงอภิปรายอยาง

กวางขวางในสังคม หรือไดรับการนําไปใชโดยผูรับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และ

เกิดประโยชน 

 

 

บป.ว. ๒-๓ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําเพื่อพัฒนานโยบาย 

                    สาธารณะคร้ังตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

               วันที่.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการกรณีศกึษา (Case Study) 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการกรณีศึกษา (Case Study)........................................................................ 

    สังกัด ............................................................................................................................................... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ................................................................................................................................... 

 เผยแพรในลักษณะของสิ่งตีพิมพหรือสิ่งพิมพ อิเล็กทรอนิกสมีคณะผูทรงคุณวุฒิ          

ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้งเปนผูประเมินคุณภาพ หรือเผยแพรในหนังสือหรือ    

แหลงรวบรวมกรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี   

๑. เปนกรณีศึกษาที่มีองคประกอบครบถวน คือ บทนํา เนื้อหา บทสงทายรายละเอียด

ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชน ตาราง และรูปภาพ 

๒. เปนกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการ

สอนในระดับอุดมศึกษา 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

เปนกรณีศึกษาที่มีการเสนอเน้ือหาและการวิเคราะหที่ทันตอความกาวหนาทาง

วิชาการ เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกตใชได

อยางแพรหลาย 

 

 

บป.ว. ๒-๔ 

 



287 

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดมีาก และตอง 

๑. เปนกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นําเสนอปญหาหรือประเด็นที่ไมเคยมีผูศึกษามา

กอน มีการสังเคราะหขอมูลอยางลึกซึ้ง และสรางความรูใหมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ทําให

เกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนกรณีศึกษาท่ีกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาในวิชาการ หรือวิชาชีพที่

เก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

    

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการงานแปล 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการงานแปล...................................................................................................

สังกัด ................................................................................................................................................... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ................................................................................................................................... 

 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ อาทิ การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนการถายทอดเนื้อหาจากตนฉบับเดิมไดสมบูรณพรอมทั้งมีบทนําของผูแปล

ที่ใหขอมูลครบถวนเก่ียวกับเอกสารที่แปล 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใชภาษาที่สละสลวย และอานเขาใจงาย 

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีบทนําเชิงวิเคราะหที่แสดงความรู

ความเขาใจของผูแปลในเร่ืองนั้น ๆ และเรื่องอ่ืนที่ เก่ียวของกัน หรือมีการคนควา

เพ่ิมเติมของผูแปลใสไวในบทนํา หรอืในเชิงอรรถ แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

บป.ว. ๒-๕ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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 แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม  

และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน

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

สังกัด ................................................................................................................................................. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ......................................................................................................................................................... 

 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนงานอางอิงท่ีใหความรูพื้นฐานอันถูกตองและทันสมัย ครอบคลุมเน้ือหาท่ี

กวางขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองมีการใหขอมูลและทัศนะท่ีชี้ใหเห็นถึง

วิวัฒนาการของศพัท หัวขอ หรือหนวยยอยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองมีการชี้ทางใหผูอาน หรือผูใชเกิด

ความคิดเชิงวิพากษและ/หรอื เกิดความสนใจ ท่ีจะศึกษาคนควาตอไป 

 

 

 

 

บป.ว. ๒-๖ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 

 

 



299 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

สังกัด ................................................................................................................................................. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ......................................................................................................................................................... 

 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะการบันทึกภาพ 

การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ 

 เอกสารประกอบ ตองพิมพเผยแพร หรอืเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส  

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรูเชิงวิชาการมี

ผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจนเชื่อถือได และการนําผลงานนั้นไปใชมีศักยภาพใน

การสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 

 ระดับดีมาก  เปนผลงานที่แสดงให เห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรู         

เชิงวิชาการมาข้ึน มีผลการทดสอบตามหลักวิชาท่ีชัดเจน เชื่อถือได และการนําผลงาน

นั้นไปใชมีศักยภาพในการสงผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

 ระดับดี เดน  เปนผลงานที่แสดงให เห็นถึงความคิดสรางสรรคซึ่งตองใชความรู          

เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาท่ีชัดเจน เชื่อถือได ผลงานมีคุณสมบัติ

โดดเดน และมีศักยภาพสูงในการนําไปใชประโยชน หรือกอใหเกิดการใชประโยชนใน

แนวทางหรือรูปแบบใหม ๆ ที่จะมผีลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

บป.ว. ๒-๗ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ

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

สังกัด ................................................................................................................................................. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ .......................................................................................................................................................... 

 วรรณ กรรมต นแบบ และ เอกสารประกอบ ต อ งพิ มพ เผยแพ ร  หรือ เผยแพ ร                

โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารการบันทึกภาพ    

การบันทึกเสียง ภาพถาย แถบบันทึกภาพ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนผลงานท่ีที่มีคุณคาทางศิลปะ โดยที่ผูประพันธสามารถ อธิบายหลักการ

และกระบวนการสรางสรรคท่ีสื่อความกับผูรับไดเปนอยางดี 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และเปนตัวอยางอันดีท่ียังประโยชนเดนชัดตอ

วรรณกรรมศึกษา วิชาการดานการเขียนสรางสรรค (creative writing) และการศึกษาศิลปะ

แขนงนั้น ๆ  

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนงานท่ีสรางมิติใหมในดานการ

สรางสรรค สุนทรียศาสตร วรรณกรรมศึกษา การเขียนสรางสรรค (creative writing) 

และการศึกษาศิลปะ 

 

บป.ว. ๒-๘ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการสิทธิบัตร 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการสิทธิบัตร.................................................................................................

สังกัด .................................................................................................................................................... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ................................................................................................................................... 

 ตีพิมพมีหลักฐานการนําสิทธิบัตรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เก่ียวของ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปวิจัยหรือพัฒนาตอ

ยอด 

 ระดับดีมาก  เปนสิทธิบัตรท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพิสูจนไดวามีผูนําไปใชประโยชนในเชิง

พาณิชยระดับชาติ  

 ระดับดีเดน  เปนสิทธิบัตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนแลวและพิสูจนไดวามีผูนําไปใช

ประโยชนในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานวาไดนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิง

สาธารณประโยชนอยางกวางขวาง 

 

 

 

 

 

 

บป.ว. ๒-๙ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมคีุณภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงตองไดรบัการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือ 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานวิชาการซอฟตแวร (software) 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานวิชาการซอฟตแวร (software)............................................................................. 

สังกัด .................................................................................................................................................... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ................................................................................................................................... 

 มีหลักฐานการนําซอฟตแวรไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลายในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เก่ียวของ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี  เปนงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกตอง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตใชได 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม 

ที่เคยมีผูศึกษามาแลว 

๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 

 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองไดรับการอางอิงและใชงานอยาง

กวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของระดับชาติ 

 

 

 

บป.ว. ๒-๑๐ 
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๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดมีาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

แบบประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

๑. ชื่อผูเสนอผลงานทางวิชาการรบัใชสังคม……………………………………………………………………………….    

สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ......................................................................................................................................................... 

 มีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเย่ียมชมพื้นที่และ

จะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสอดคลอง

กับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือเปนลายลักษณอักษร

ที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

   ระดับดี  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน  มีการระบุปญหาหรือความ 

                     ตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย บุคลากรภาครัฐหรือบุคลากร 

ภาคเอกชน มีการวิเคราะหหรือสังเคราะหความรูที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

หรอืทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่

ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมองคกรภาครัฐหรือองคกร

ภาคเอกชน 

 

 

 

บป.ว. ๓ 
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 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางในการ  

     แกไขปญหาหรือทําความเขาใจสถานการณ  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

อยางเปนท่ีประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาสังคม องคกรภาครัฐ หรือองคกร

ภาคเอกชนหรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศ

อยางเปนรูปธรรม 

   ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงลกระทบตอสังคมหรือแวดวง 

                     วิชาการอยางกวางขวาง  เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไดรับรางวัล 

                     จากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ  เชน UNESCO WHO UNICEF เปนตน 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
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เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 



327 

 

 

แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

แบบประเมินผลงานตํารา 

๑. ชื่อผูเสนอตํารา  ……………..………………………………………………………………………………………………..    

    สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ......................................................................................................................................................... 

 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม, e-learning, 

online learning 

 การเผยแพรเปน e-book โดยสํานักพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ 

  

บป.ว. ๔-๑ 
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๕. สรุปผลการประเมิน  

  ระดับพอใช ตํ่ากวาระดับดี 

   ระดับดี  เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัยมีแนวคิด 

                 และการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรยีนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

    ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนา  

        ทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

           ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน 

                         การแสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน  

                    ๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

   ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

     ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ี 

         สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

                     ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเนื่องเปนที่เชื่อถือและยอมรบั          

                         ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ หรือ นานาชาติ 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
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เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

แบบประเมินผลงานหนังสือ 

 

๑. ชื่อผูเสนอหนังสือ………………………….…………………………………………………………………………………..    

สังกัด …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ ......................................................................................................................................................... 

 การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ 

 การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส อาทิ การเผยแพรในรูปของซีดีรอม 

 การเผยแพรเปน e-book โดยสํานักพิมพซึ่งเปนที่ยอมรับ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

   ระดับดี  เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทนัสมัยมีแนวคิด 

                     และการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

     ๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนา                    

         ทางวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

                     ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยที่เปนการแสดง 

                         ใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

                     ๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

 

 

บป.ว. ๔-๒ 
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   ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมากและตอง 

     ๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับ 

        ท่ีสรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

                     ๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 

                     ๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ  

                         หรือนานาชาติ 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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แบบประเมินผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

แบบประเมินผลงานบทความวิชาการ 

๑. ชื่อผูเสนอบทความวิชาการ ……………………………………………………………………………………………. 

สังกัด ............................................................................................................................................... 

๒. ระดับการขอกําหนดตําแหนง  ……………………………………………………………………………………………. 

๓. สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  ………………………………………………………………………………………… 

    อนุสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง  …………………………………………………………………………………… 

๔. รายงานการเผยแพร 

ชื่อ……………………………........................................................................................................................ 

 เผยแพรในรูปของบทความวิชาการในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ.

กําหนด 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

 เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 

      ระดบัชาติ              ระดับนานาชาติ 

๕. สรุปผลการประเมิน 

 ระดับพอใช ต่ํากวาระดับดี 

 ระดับดี เปนบทความทางวิชาการที่ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ

ทันสมัยมีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

 ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีและตอง 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมยัตอความกาวหนาทางวิชาการ 

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

๒. สามารถนําไปอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

 

บป.ว. ๔-๓ 
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 ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดมีากและตอง 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง 

องคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับ 

๖.  สรุปความเห็นของผูประเมิน 

        ประเมินดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแลว 

           ไมมีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

           มีการผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

        ประเมินผลงานทางวิชาการแลว 

                    สมควรแตงตั้งดํารงตาํแหนง โดยไมมีขอแกไขหรือขอเสนอแนะ 

           สมควรแตงตั้งดาํรงตําแหนง โดยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

          ไมสมควรแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

เนื่องจาก.............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

     ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                     (…………………………………………………………) 

              วันท่ี.....................เดือน............................พ.ศ................. 
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หมายเหตุ   

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย                                      

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ  

    (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมหรือบทความทางวิชาการ 

ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได 

 

ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 

    วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 

    (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ 

    (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม ๑ เรื่อง 

    และ 

    (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 

    วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอยางนอยดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง  

          และมีคุณภาพดี ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   

          ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 

     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เร่ือง และผลงานวิชาการรบัใชสังคม 

          ซึ่งมีคุณภาพดี 

           สํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการสาขาวิชาทางสั งคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรโดยวิธีที่ ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม     

และมีคณุภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
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ผูท่ีสมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย  

    วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ  

          นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรบัการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับ 

การเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคมรวมกันทั้งหมด

อยางนอย ๕ เร่ือง  และ 

       (๓) ตํารา หรือ หนังสอื ๑ เลม 

       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

      (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งตองไดรับการเผยแพร ใน

ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง 

       สําหรบัการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น  

ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

       วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ผลงานวิจัย ๒ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

       (๒) ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

หรอืผลงานวิชาการรบัใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง  และ 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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       วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 

        (๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื 

        (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดบั

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรอื ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม และ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย ๓ เร่ือง 

หรอื 

        (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
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