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บทท่ี 1 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

 
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการระดบัผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์             

และศาสตราจารย์ของบุคลากรสายวชิาการในสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ผูเ้สนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการจะต้องมีคุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ผลการสอน ผลงานทาง
วชิาการ และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์             
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่6 - 8) พ.ศ. 2555 และ 
(ฉบบัที ่9 – 10) พ.ศ. 2556 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารแต่งตัง้บุคคลใหด้าํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์   
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2553 และ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2556 ดงัต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑก์ารเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

 หลกัเกณฑก์ารเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ ไดก้ําหนดไวใ้นประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

1. ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ผู้เสนอขอต้องมคีุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวชิาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ เพือ่เสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 
1.1 คณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง มรีายละเอยีดดงัน้ี  

1.1.1 สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์
และไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 9 ปี หรือ 

1.1.2 สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์
และไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี หรือ 

1.1.3 สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า ดํารงตําแหน่งอาจารย์
และไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี หรือ 
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ผู้ดํารงตําแหน่งที่เรยีกชื่ออย่างอื่น ผู้ใดได้โอนหรอืย้ายมาบรรจุและแต่งตัง้    
ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําในสถาบนัอุดมศึกษา หากผู้นัน้เคยได้รบัการแต่งตัง้เป็น
อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รบัรองและได้สอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง         
ซึง่เทยีบค่าไดไ้ม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ/ทวภิาค อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารยพ์เิศษใน
ภาคการศกึษาทีส่อนนัน้มาเป็นเวลาในการขอแต่งตัง้ตําแหน่งทางวชิาการ โดยใหค้าํนวณเวลา
ในการสอนพเิศษให ้3 ใน 4 ส่วนของเวลาทีท่ําการสอน กรณีทีอ่าจารยผ์ูใ้ดไดร้บัวุฒเิพิม่ขึน้ 
ใหน้ับเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งอาจารยก่์อนไดร้บัวุฒเิพิม่ขึน้ และเวลาทีไ่ดป้ฏบิตัิ
หน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้ร ับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้ตําแหน่ง          
ผูช้ว่ยศาสตราจารยไ์ดต้ามอตัราสว่นของระยะเวลาทีก่าํหนดไวใ้นคุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง 

1.2 ผลการสอน มชีัว่โมงสอนประจําวชิาใดวชิาหน่ึงทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศกึษาและมคีวามชาํนาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนทีผ่ลติขึน้
ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชา        
ซึง่แต่ละวชิานัน้มผีูส้อนร่วมกนัหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหวัขอ้ที ่  
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมคีุณภาพดแีละได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วโดยผ่าน     
การประเมนิจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
กาํหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั 

1.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ยผลงานดงัต่อไปน้ี 
1.3.1 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หนังสอื หรอืบทความทางวิชาการ    

ซึง่มคีุณภาพดแีละไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด หรอื  
1.3.2 ผลงานวจิยั ซึ่งมคีุณภาพดแีละไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.

กําหนด ทัง้น้ี ไม่นับงานวจิยัทีท่ําเป็นส่วนของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร
ใดๆ หรอื 

1.3.3 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคี ุณภาพดแีละไดร้บัการ
เผยแพร่ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 

1.3.4 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ซึ่งมคีุณภาพด ีโดยผลงานนัน้เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏบิตัหิน้าทีต่ามภาระงานซึง่สถาบนัอุดมศกึษาหรอืคณะวชิาใหค้วามเหน็ชอบและไดร้บั
การเผยแพร่ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กําหนด รวมทัง้ไดร้บัการรบัรองการใชป้ระโยชน์ต่อสงัคมโดย
ปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรม โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ 

1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหน่ง     
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ตอ้งคาํนึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงัน้ี 

1.4.1 ต้องมคีวามซื่อสตัย์ทางวชิาการ ไม่นําผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทัง้ไม่นําผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไป
เผยแพรใ่นวารสารวชิาการมากกวา่หน่ึงฉบบั ในลกัษณะทีจ่ะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม ่
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1.4.2 ต้องใหเ้กยีรตแิละอา้งถงึบุคคลหรอืแหล่งที่มาของขอ้มูลที่นํามาใชใ้น
ผลงานทางวชิาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 

1.4.3 ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธ ิ  
สว่นบุคคลของผูอ้ื่นและสทิธมินุษยชน 

1.4.4 ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลกัวชิาการเป็น
เกณฑ ์ไมม่อีคตมิาเกีย่วขอ้ง และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไมจ่งใจเบีย่งเบนผลการวจิยั
โดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืต้องการสรา้งความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น และเสนอผลงานตาม
ความเป็นจรงิ ไมข่ยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 

1.4.5 ตอ้งนําผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางทีช่อบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
 

2. ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
ผู้เสนอขอต้องมคีุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่งผลการสอน ผลงานทางวิชาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ เพือ่เสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 
2.1 คณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง ผูเ้สนอขอตอ้งดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

และปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
2.2 ผลการสอน มชีัว่โมงสอนประจําวชิาหน่ึงวชิาใดทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสูตรของ

สถาบนัอุดมศกึษาและมคีวามชาํนาญพเิศษในการสอน และเสนอเอกสารคาํสอนทีผ่ลติขึน้ตาม
ภาระงานสอน ในกรณีที่ผูข้อกําหนดตําแหน่งทางวชิาการได้ทําการสอนหลายวชิา ซึ่งแต่ละ
วชิานัน้มผีูส้อนร่วมกนัหลายคน จะตอ้งเสนอเอกสารคําสอนในทุกหวัขอ้ทีผู่ข้อกําหนดตําแหน่ง
เป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด             
ในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนั 

2.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดว้ยผลงาน ดงัต่อไปน้ี 
2.3.1 (1) ผลงานวจิยั ซึ่งมคีุณภาพด ีและไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี ่

ก .พ .อ .  กําหนด ทัง้ น้ีไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรใดๆ หรอื  

(2) ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนัน้เป็น     
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความ
เหน็ชอบ และไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทัง้ไดร้บัการรบัรองการใช้
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรมโดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. หรอื 
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(3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึ่งมคีุณภาพดแีละได้รบัการ-
เผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 

และ 
2.3.2 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หรอืหนังสอื ซึ่งมคีุณภาพด  ีและ

ไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 
ผลงานทางวิชาการตามข้อ 2.3 ต้องไม่ซํ้ากบัผลงานที่ได้เคยใช้สําหรบั  

การพจิารณาแต่งตัง้เป็นผูช้่วยศาสตราจารยม์าแลว้ ทัง้น้ี ต้องมผีลงานทางวชิาการทีเ่พิม่ขึน้ 
หลงัจากไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยด์ว้ย 

2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพจิารณากําหนดตําแหน่ง           
รองศาสตราจารย ์ต้องคํานึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. 
กาํหนดไว ้ตามรายละเอยีดในขอ้ 1.4 

 
3. ตาํแหน่งศาสตราจารย ์  

ผู้เสนอขอต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผลการสอนผลงานทางวิชาการ
จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ เพือ่เสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี 

3.1 คณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง ผูเ้สนอขอต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
และไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3.2 ผลการสอน มชีัว่โมงสอนประจําวชิาหน่ึงวชิาใดทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
สถาบนัอุดมศกึษา และมคีวามเชีย่วชาญในการสอน โดยผ่านการประเมนิจากคณะกรรมการ
พจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ในข้อบงัคบัของสภา
สถาบนั 

3.3 ผลงานทางวิชาการ ผูเ้สนอขออาจเสนอผลงานทางวชิาการได ้2 วธิ ีคอื 
3.3.1 วิธีท่ี 1 ประกอบดว้ยผลงาน ต่อไปน้ี 

(1) 1.1 ผลงานวิจยัซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบัการเผยแพร่ตาม
เกณฑ ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด ทัง้น้ี ไม่นับงานวิจยัที่ทาํเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญา
หรอืประกาศนียบตัรใดๆ หรอื 

1.2 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ซึง่มคีุณภาพดมีาก โดยผลงานนัน้
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตัหิน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบนัอุดมศกึษาหรอืคณะวชิาใหค้วาม
เหน็ชอบ และไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทัง้ไดร้บัการรบัรองการใช้
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรมโดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. หรอื 
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1.3 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึง่มคีุณภาพดมีาก และไดร้บั
การเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 

และ 
1.4 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ตํารา หรอืหนังสอื ซึ่งมคีุณภาพดี

มาก และไดร้บัการเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 
3.3.2 วิธีท่ี 2 ประกอบดว้ยผลงาน ต่อไปน้ี 

(1) ผลงานวจิยั ซึ่งมคีุณภาพดเีด่น และได้รบัการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที ่ ก .พ .อ .  กําหนด  ทัง้ นี้ ไม่น ับงานว ิจยัที ่ทํา เป็นส่วนของการศ ึกษาเพื่อรบั
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆ หรอื 

(2) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม ซึ่งมคีุณภาพดเีด่น โดยผลงานนัน้เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความ
เหน็ชอบ และไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทัง้ไดร้บัการรบัรองการใช้
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยปรากฏผลทีส่ามารถประเมนิไดเ้ป็นรปูธรรมโดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. หรอื 

(3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น ซึ่งมคีุณภาพดเีด่น และได้รบั
การเผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 

(4) ผลงานแต่งตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้ร ับการ
เผยแพรต่ามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. กาํหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ 3.3 ต้องไม่ซํ้ากบัผลงานที่ได้เคยใช้สาํหรบั      
การพจิารณาแต่งตัง้เป็นผูช้ ่วยศาสตราจารย  ์และรองศาสตราจารยม์าแลว้ ทัง้นี้ ต้องมี
ผลงานทางวชิาการทีเ่พิม่ขึน้หลงัจากไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารยด์ว้ย 

3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพจิารณากําหนดตําแหน่ง
ศาสตราจารย ์ต้องคํานึงถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. 
กาํหนดไว ้ตามรายละเอยีดในขอ้ 1.4 
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แนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

แนวปฏิบัติสําหรบัผู้ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีประเด็นสําคญัที่ต้อง
พจิารณา ดงัต่อไปน้ี 

 
1. กรณีได้รบัวฒิุเพ่ิมขึน้ 
นาย ก. ไดร้บัวุฒปิรญิญาตร ีทาํการสอนเป็นเวลา 6 ปี ต่อมาลาศกึษาต่อและไดร้บั

วุฒปิรญิญาโทเพิม่ขึน้ กลบัมาทาํการสอนหลงัจากไดร้บัวุฒปิรญิญาโทแลว้อกี 1 ปี 8 เดอืน ให้
นับระยะเวลาทําการสอนดงักล่าวรวมกนัตามอตัราส่วน คอื สอนหลงัจากปรญิญาตร ี6 ปี 
เท่ากบั 6/9 = 2/3 กบัสอนหลงัจากปรญิญาโท 1 ปี 8 เดอืน เท่ากบั 1/3 เมื่อรวมกนัแลว้ถอืว่า
มสีทิธขิอตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยไ์ด ้

วธิคีาํนวณ ดงัน้ี 
อาจารยใ์ชวุ้ฒปิรญิญาตร ี6 ปี   = 72 เดอืน 
เพราะฉะนัน้ ยงัขาดในสว่นทีใ่ชป้รญิญาตร ี = (9 x 12) 108 – 72 = 36 เดอืน 
ต่อมาจะเทยีบวุฒปิรญิญาโทจะตอ้งเอา .5555 = (108 : (5 x 12) 60) 5/9  
     = 36 x .5555 = 20 เดอืน = 1 ปี 8 เดอืน 
เพราะฉะนัน้ ถา้จะใชวุ้ฒปิรญิญาโท จะตอ้งทาํงานอกี 1 ปี 8 เดอืน 
 

2. กรณีการขอตาํแหน่งทางวิชาการก่อนลาศึกษาต่อหรือเกษียณอายุ
ราชการ 

ผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ ทีจ่ะลาศกึษาต่อหรอืเกษยีณอายุราชการ  
ในปีที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ จะต้องมรีะยะเวลาเสนอขอเพื่อดําเนินการตาม
กระบวนการประเมนิผลการสอนใหเ้รยีบรอ้ยก่อนลาศกึษาต่อหรอืก่อนครบกาํหนดเกษยีณอายุ
ราชการ โดยผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ จะต้องยื่นเรื่องเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ก่อนลาศึกษาต่อหรือเกษียณอายุราชการ อย่างน้อย 90 วนั (มติที่ประชุม
คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ครัง้ที ่4/2555 ลงวนัที ่20 มถุินายน 2555) 
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3. กรณีโอนหรือย้ายมาดาํรงตาํแหน่งอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏั
ลาํปาง  

บุคลากรสายวิชาการที่โอนหรือย้ายมาดํารงตําแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัลําปางแต่เคยสอนในสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ใหน้ับเวลาต่อเน่ือง และดําเนินการตาม
เงือ่นไขดงัต่อไปน้ี 

ผูท้ีด่าํรงตําแหน่งอาจารย ์และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยพ์เิศษ ที ่ก.พ.อ. รบัรอง 
และได้ทําการสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค 
สามารถนําระยะเวลาที่สอนนัน้มาเป็นเวลาในการขอกําหนดตําแหน่งได้ โดยจะนับคํานวณ
เวลาทาํการสอนให ้3 ใน 4 ของเวลาทีท่าํการสอน เชน่ 

ถา้ทาํการสอน 1 ปีการศกึษา  (2 ภาคเรยีน)    จะนบัเวลาให ้ 9  เดอืน 
ถา้ทาํการสอน (1 ภาคเรยีน)                        จะนบัเวลาให ้ 3  เดอืน 
ทัง้น้ีจะตอ้งแนบตารางสอนทีเ่คยทําการสอนทัง้หมดและหนังสอืรบัรองจากคณบดี

คณะทีเ่คยสงักดั (ฉบบัจรงิ) มาพรอ้มกบัหนงัสอืขอกาํหนดตําแหน่งดว้ย 
 

4. แนวทางการประเมินผลการสอน  
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้

บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2550 มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประเมนิผลการสอน ดงัน้ี 

4.1 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอน ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทาง
วชิาการประเมนิผลการสอนว่า ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ มคีวามชํานาญ ชํานาญ
พเิศษ หรอืเชีย่วชาญในการสอน โดยใชแ้นวทางในการประเมนิ ดงัน้ี 

4.1.1 มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ เพือ่ใหผ้ลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุง่หมายทีว่างไว ้โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคาํสอนประกอบ         
การพจิารณา 

4.1.2 มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ วเิคราะห ์วจิารณ์ในวชิาทีส่อน 
4.1.3 มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนต่าง ๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ     

ความสนใจ และตดิตามการสอนตลอดเวลา เชน่ ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่ง สอดแทรก
ประสบการณ์ ใชค้าํถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนคดิ และตอบคาํถามใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน 

4.1.4 มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาทีเ่รยีนกบัวชิา
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.1.5 มคีวามสามารถแนะนําใหผู้เ้รยีนรูจ้กัแหล่งขอ้มลูทีค่น้ควา้ศกึษาเพิม่เตมิ 
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4.1.6 มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

4.1.7 มคีวามสามารถในการใชส้ือ่การสอน และอุปกรณ์ชว่ยสอนทีเ่หมาะสม
เป็นอยา่งด ี

4.1.8 มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนในวชิาทีส่อน 
4.1.9 มคีวามสามารถอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน 

นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ อาจกําหนดแนวทางในการประเมนิเพิม่เตมิขึน้อกี
กไ็ด ้โดยตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนและประกาศใหเ้ป็นทีท่ราบทัว่กนัก่อนการประเมนิ 

4.2 วิธีการประเมินผลการสอน ใหด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
4.2.1 ให้ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ต้น (หวัหน้าสาขาวชิา/หวัหน้าภาควชิา/คณบด)ี 

ประเมนิผลการสอนในชัน้ต้นว่า ผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ มผีลการสอนอยู่ใน
ระดบัใด (ชาํนาญ ชาํนาญพเิศษ หรอืเชีย่วชาญ) 

4.2.2 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ประเมนิผล การสอน
ของผูข้อกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการวา่อยูใ่นระดบัใด (ชาํนาญ ชาํนาญพเิศษ หรอืเชีย่วชาญ) 
ทัง้น้ี อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดต้ามความเหมาะสม โดยมเีกณฑ์
การประเมนิผลการสอน ดงัน้ี 

(1) การประเมนิระดบัความสามารถในการสอน 
 (1.1) ผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ตอ้งมี

ผลการประเมนิอยา่งน้อยระดบัชาํนาญ 
 (1.2) ผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ดาํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ตอ้งมผีล

การประเมนิอยา่งน้อยระดบัชาํนาญพเิศษ 
 (1.3) ผู้ที่ได้รบัการแต่งตัง้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมผีล    

การประเมนิอยา่งน้อยระดบัเชีย่วชาญ 
(2) การประเมนิคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคําสอน 

ตอ้งไดค้ะแนนรวมไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 60 
(2.1) ตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ต้องมผีล

การประเมนิ  
 กรณขีอโดยวธิปีกต ิคุณภาพอยา่งน้อย ระดบัด ี
 และ กรณขีอโดยวธิพีเิศษ คุณภาพอยา่งน้อย ระดบัดมีาก 

(2.2) ตําแหน่งศาสตราจารย ์ตอ้งมผีลการประเมนิ ดงัน้ี 
 กรณขีอโดยวธิทีี ่1 คุณภาพอยา่งน้อย ระดบัดมีาก 
 กรณขีอโดยวธิทีี ่2 คุณภาพอยา่งน้อย ระดบัดเีดน่ 
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5. ลกัษณะการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแต่งตัง้

บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2550 มหีลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

5.1 ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพื่อประกอบการพจิารณาต้องเป็นงานทีผู่ข้อต้อง
เป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการเอง 

5.2 ถา้เป็นงานทีผู่ข้อมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ ผูข้อจะตอ้งมสีว่นรว่มไมน้่อย
กวา่ รอ้ยละ 50 และตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกั* ในเรือ่งนัน้ 

5.3 สาํหรบัการมสีว่นรว่มในผลงานวจิยั ผูข้อตอ้งมสีว่นรว่มไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 50 
หรอืผูข้อตอ้งเป็นผูด้ําเนินการหลกัในผลงานวจิยัเรื่องนัน้ และตอ้งมผีลงานวจิยัอกีหลายเรื่อง 
ที่เกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกนั ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจยัรวมกันแล้วเทียบได้ ไม่น้อยกว่า     
รอ้ยละ 50 ของผลงานวจิยัหน่ึงเรือ่ง 

5.4 ในกรณีงานวจิยัที่เป็นชุดโครงการ research program ผูข้อจะต้องเป็น
ผู้ดําเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุดโครงการนัน้) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมปีรมิาณ
ผลงานรวมแลว้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50    

5.5 ในกรณีงานวจิยัทีด่ําเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกนั ผูข้อจะตอ้งเป็นผูด้ําเนินการ
หลกั และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 

5.6 แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการลงนามรบัรอง การมสีว่นร่วมในผลงานทางวชิาการว่า
หากมกีารเสนอผลงานทางวชิาการทีม่ผีูร้่วมงานหลายคน จะต้องใหผู้ร้่วมงานทุกคนลงนาม
รบัรองว่า แต่ละคนมสี่วนร่วมในผลงานเรื่องนัน้รอ้ยละเท่าใด รวมทัง้ระบุบทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบในผลงานนัน้ ซึง่หากมกีารตรวจสอบพบภายหลงัวา่ผูข้อกาํหนดตําแหน่งระบุ
การมสี่วนร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ จะถอืว่าการกระทําของผูน้ัน้เขา้ข่ายผดิจรยิธรรมไม่
เหมาะสมที่จ ะ ได้ร ับการพิจารณาแต่งตั ้ง ให้ดํ า รงตํ าแหน่งทางวิชาการ  โดยให้
สถาบนัอุดมศกึษาสอบหาขอ้เทจ็จรงิ และดาํเนินการทางวนิยัต่อไป   

การลงนามรบัรองการมสี่วนร่วมในผลงานแต่ละชิน้ เมื่อไดล้งนามรบัรองแลว้
จะเปลีย่นแปลงไมไ่ด ้

5.7 แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเสนอผลงานวจิยัที่ใชป้ระกอบการพจิารณากําหนด
ตําแหน่งทางวชิาการว่าต้องไม่เป็นงานวจิยัทีท่ําเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา
หรอืประกาศนียบตัรใด ๆ หมายความถงึหา้มมใิหผู้เ้สนอขอกําหนดตําแหน่งนําผลงานวจิยัที่
ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใด ๆ ของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่ง มาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการ เวน้แต่ผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่ง
 
* ผูด้ําเนินการวจิยัหลกั หมายถงึ บุคคลที่มบีทบาทและความรบัผดิชอบสาํคญัในการออกแบบการวจิยั 
(research design) การวเิคราะหข์อ้มูล (data analysis) และการสรุปผลการวจิยัและใหข้อ้เสนอแนะ 
(research summary and recommendation) 
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จะได้ทําการศกึษาวจิยัขยายผลต่อจากเรื่องเดมิอย่างต่อเน่ือง จนปรากฏผลความก้าวหน้า
ทางวชิาการอยา่งเหน็ไดช้ดัและจะพจิารณาเฉพาะสว่นทีศ่กึษาเพิม่เตมิจากเดมิเทา่นัน้ 

5.8 ผลงานทางวชิาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
โดยมชีื่อผูใ้ดระบุเป็นเจา้ของผลงาน ผูม้ชีื่อทีร่ะบุทุกรายยอ่มมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ
นัน้ มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่างผูร้่วมงานในผลงานทางวชิาการนัน้ ๆ อนัรวมถงึ
ผลงานทางวชิาการที่เผยแพร่ในรูปของผลงานวจิยั หรอืวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อรบั
ปรญิญา ในกรณีทีผู่ข้อกําหนดตําแหน่งทางวชิาการเป็นที่ปรกึษาหรอือาจารยท์ีป่รกึษาของ
การวจิยัหรอืวทิยานิพนธ์นัน้ ทัง้น้ีเป็นที่เขา้ใจว่า ที่ปรกึษาหรอือาจารยท์ี่ปรกึษาเป็นผูร้เิริม่  
กาํกบัดแูล และมบีทบาทสาํคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยันัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

ตวัอย่าง  แบบแสดงหลกัฐานการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ 

 
แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 
   บทความทางวชิาการ      ตํารา     หนงัสอื      งานวจิยั      ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น 
   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม       
 

ชื่อ/เรือ่ง ............................................................................................................................... 
ผูร้ว่มงาน จาํนวน........คน แต่ละคนมสีว่นรว่มดงัน้ี : 
 

ช่ือผูร่้วมงาน ปริมาณงานร้อยละ  และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  
       ลงชื่อ ............................................ 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................ 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................ 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................ 
        (......................................) 
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เกณฑค์ณุภาพมาตรฐานวารสารวิชาการ 
 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ได้ร่วมมือกนัในการที่จะยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวิชาการ       
ในประเทศใหม้คีุณภาพและเพือ่ผลกัดนัใหเ้กดิมาตรฐานทีใ่กลเ้คยีง หรอืเทยีบไดก้บันานาชาต ิ
มาตรการหน่ึงในบรรดามาตรการทัง้หลาย คอื การสนับสนุนใหเ้กดิวารสารทางวชิาการกลาง 
อนัจะเป็นที่รวมและเผยแพร่ความรู้ของประชาคมวิชาการในประเทศไทย โดยไม่เพยีงแต่
สนองความตอ้งการของสถาบนัใดสถาบนัหน่ึง 

เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย ได้ทําหน้าที่เป็น  
แหล่งกลางในการเผยแพร่งานวชิาการของประชาคมอุดมศึกษา ให้มมีาตรฐานเทยีบเคยีง      
กบัระดบันานาชาต ิดงันัน้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาจงึกําหนดเกณฑค์ุณภาพ
วารสารวชิาการทีส่มควรไดร้บัการสนบัสนุนไว ้ดงัน้ี 

1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์ หรือ
ผูท้รงคุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกจากภายนอกสถาบนัทีจ่ดัพมิพว์ารสารนัน้ หรอืผูท้รงคุณวุฒทิีม่ ี
ผลงานโดดเดน่อยา่งต่อเน่ืองเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ 

2. ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญในสาขานั ้น  ทํางานวิจัยและ              
มผีลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

3. บทความทีด่พีมิพใ์นวารสารวชิาการ ตอ้งมบีทความทีผู่เ้ขยีนมาจากสถาบนัอื่น
ทีม่ใิช่สถาบนัทีจ่ดัทาํวารสารนัน้ไมน้่อยกว่า 10% ของจาํนวนบทความทัง้หมด ในอนาคตควร
มกีารเพิ่มจํานวนบทความประเภทดงักล่าวให้ถึง 25% ของบทความทัง้หมดเพื่อเป็นการ
พฒันาคุณภาพวชิาการของประเทศ 

4. บทความที่เขยีนโดยนักวชิาการในสถาบนัที่จดัทําวารสารนัน้ต้องมผีูป้ระเมนิ
จากสถาบนัภายนอกไมต่ํ่ากวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนผูป้ระเมนิทัง้หมด 

5. กาํหนดใหม้กีารประเมนิคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี ตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
6. บทความแต่ละบทความต้องมบีทคดัย่อภาษาองักฤษ ในกรณีที่ตีพมิพ์เป็น

ภาษาต่างประเทศตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยดว้ย 
7. วารสารตอ้งออกตรงตามเวลาอยา่งต่อเน่ือง 
8. วารสารตอ้งมบีทวจิารณ์หนงัสอื (book review) 
9. วารสารควรมกีารตพีมิพบ์ทความปรทิรรศน์ (review article) เป็นครัง้คราว  
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บญัชีรายช่ือวารสารวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรบัระดบัชาติของ สกอ.  
 

เป็นวารสารที่แนะนําให้ สกอ. ใช้เพื่อตีพมิพ์เผยแพร่วทิยานิพนธ์ระดบัปรญิญาโท  
ตพีมิพเ์ผยแพร่วทิยานิพนธ์ระดบัปรญิญาเอกสําหรบัมหาวทิยาลยัทีม่ไิดเ้น้นการวจิยั รวมถงึ
ผลงานของนกัวชิาการดว้ย ประกอบดว้ยวารสารจาํนวน 84 ฉบบั ดงัน้ี 

1. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 
(คณะพยาบาลศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

2. Chulalongkorn University Dental Journal 
(คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

3. Thai Journal of Veterinary Medicine 
(คณะสตัวแพทย ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

4. Thai Journal of Nursing Research 
(สาํนกังานสภาการพยาบาล) 

5. Ramathibodi Nursing Journal 
(ภาควชิาพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 

6. Vajira Medical Journal 
(วทิยาลยัแพทยศ์าสตรก์รงุเทพมหานครและวชริพยาบาล) 

7. The Thai Journal of Nursing Council 
(สภาการพยาบาล) 

8. KKU Research Journal 
(มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

9. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine 
(ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง 
ประเทศไทย) 

10. The Journal of the Royal Institute of Thailand 
(ราชบณัฑยิสถาน) 

11. Agricultural Science Journal 
(สมาคมวทิยาศาสตรก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ)์ 

12. Ladkrabang Engineering Journal 
(คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั) 

13. Journal of the Nephrology Society of Thailand 
(สมาคมโรคไตแหง่ประเทศไทย) 
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14. ASEAN Journal on Science and Technology for Development 
(ASEAN Committee on Science and Technology) 

15. Journal of the National Research Council of Thailand 
(สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)) 

16. KMUTT Research and Development Journal 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร)ี 

17. International Journal of the Engineering Institute of Thailand 
(วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 

18. Suranaree Journal of Science & Technology 
(สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร)ี 

19. Thammasat International Journal of Science & Technology 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

20. R & D Journal of the Engineering Institute of Thailand 
(วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 

21. Internal Medicine Journal of Thailand 
(อายรุศาสตร)์ 

22. วารสารพยาบาลศาสตร ์
(คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 

23. วารสารธรรมชาตวิทิยาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

24. วารสารโลหะ วสัดุ และแร ่
(สถาบนัวจิยัโลหะและวสัดุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

25. วารสารสขุภาพจติแหง่ประเทศไทย 
(กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ) 

26. วารสารสตัวแพทยศ์าสตร ์มข. 
(คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

27. ศรนีครนิทรวโิรฒเภสชัสาร/ไทยเภสชัสารและวทิยาการสขุภาพ 
(คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 

28. KMITL Science Journal 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั) 
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29. วารสารพยาบาล 
(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภ์ ของสมเด็จพระศร-ี    
นครนิทราบรมราชชนนี) 

30. Chiang Mai Journal of Science 
(คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่ 

31. วารสารเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
(คณะเภสชัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล) 

32. วารสารวจิยัวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
(คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

33. วารสารวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
(สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

34. วารสารพยาบาลทหารบก 
(วทิยาลยัการพยาบาลกองทพับก) 

35. วารสารวชิาการเกษตร 
(กรมวชิาการเกษตร) 

36. ศรนีครนิทรเ์วชสาร 
(คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

37. วารสารวทิยาศาสตร ์มข. 
(คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

38. วารสารมหาวทิยาลยันเรศวร 
(มหาวทิยาลยันเรศวร) 

39. วารสารแพทยสารทหารอากาศ (Royal Thai Air Force Medical Gazette)  
(กรมแพทยท์หารอากาศ มหาวทิยาลยันเรศวร) 

40. วารสารสงขลานครนิทรเ์วชสาร 
(คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 

41. วารสารวทิยาศาสตรบ์รูพา 
(มหาวทิยาลยับรูพา) 

42. วารสารคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา 
(มหาวทิยาลยับรูพา) 

43. วารสารสาธารณสขุมหาวทิยาลยับรูพา 
(มหาวทิยาลยับรูพา) 

44. วารสารพยาบาลสาร (Nursing Journal)  
(คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่ 
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45. วารสารวชิาการพระจอมเกลา้พระนครเหนือ   
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 

46. วารสารสาธารณสขุศาสตร ์(Journal of Public Health) 
(คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 

47. วารสารธรรมศาสตรเ์วชสาร  
(คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

48. ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand (Former Title:  
  Jouranl of the Science Society of Thailand) 
  (สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
49. Songklanakarin Journal of Science and Techonology 
   (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 
50. ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and Communication  
  (ECTI-EEC) 
  (สมาคมวชิาการไฟฟ้า อเิลคทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์โทรคมนาคมและสารสนเทศ) 
51. Thai Journal of Agricultural Science 
  (สมาคมวทิยาศาสตรก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
52. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
  (สมาคมโรคภมูแิพแ้ละวทิยาภมูคิุม้กนัแหง่ประเทศไทย) 
53. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
  (สมาคมเครอืขา่ยศนูยภ์มูภิาควา่ดว้ยเวชศาสตรเ์ขตรอ้น และสาธารณสขุซมีโิอ) 
54. Journal of the Medical Association of Thailand 
  (แพทยสมาคมแหง่ประเทศไทย) 
55. Thai Forest Bulletin 
  (กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื) 
56. Siriraj Medical Journal (ชื่อเดมิ Siriraj Hospital Gazette) 
  (คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล) 
57. Asian Biomedicine (Research, Reviews and News) 
  (คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
58. Journal of Environmental Environment Research 
  (สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
59. Kasetsart Journal: Natural Science  

  (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
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60. Thai Journal of Nursing Research  
  (สภาการพยาบาล) 
61. วารสารนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

(คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
61. วารสารประชากรและสงัคม 

(สมาคมนกัวจิยัประชากรและสงัคม) 
62. วารสารเศรษฐศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์ 

(คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
63. วารสารเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

(คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
64. วารสารเอเชยีปรทิศัน์ 

(สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
65. MANUSYA 

(หน่วยงานอสิระ ดว้ยการสนบัสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
66. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion. 

(มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั) 
67. The Journal 

(คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล) 
68.  วารสารพฒันบรหิารศาสตร ์
 (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร)์ 

69. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
(มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย) 

70. วารสารสงขลานครนิทร ์
(ฉบบัสาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร)์ 

71. วารสารสงัคมลุ่มน้ําโขง 
(มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

72. วารสารสงัคมศาสตร ์
(มหาวทิยาลยัเชยีงใหม)่ 

73. วารสารสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

74. วารสาร JARS 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
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75. วารสาร Sasin Journal of Management  
(จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

76. วารสารเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

 77. วารสารประชากรและสงัคม 
(สมาคมนกัวจิยัประชากรและสงัคม) 

78. วารสารไทยคดศีกึษา 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

79. วารสารศกึษาศาสตร ์
(มหาวทิยาลยับรูพา) 

80. วารสารบรหิารธุรกจิ 
(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

81. วารสารดาํรงวชิาการ 
(คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร) 

82. วารสารรฐัประศาสนศาสตร ์
(คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร)์ 

83. วารสารพฒันาสงัคม 
(คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร)์ 

84. วารสารวทิยาสารเกษตรศาสตร ์ สาขาสงัคมศาสตร ์
(สถาบนัวจิยัและพฒันาแหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

    

การดาํเนินการเพ่ือเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
วธิีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว่าด้วย 
หลกัเกณฑ์และวธิีการแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 มวีธิดีาํเนินการ 2 วธิ ีคอื วธิปีกต ิและวธิพีเิศษ ซึง่มี
ข ัน้ตอนการเสนอขอดงัต่อไปน้ี 
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1. การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ  
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ สามารถดําเนินการตาม

ขัน้ตอน ดงัน้ี 
1.1 ผูเ้สนอขอย่ืนเอกสารท่ีคณะท่ีตนสงักดั  โดยรายการเอกสารท่ีจะต้อง

นําเสนอนัน้ สามารถดาํเนินการได้ 2 กรณี คือ  
1.1.1 กรณีการเสนอขอตาํแหน่งทางวิชาการด้วยตนเอง ใหผู้เ้สนอขอยืน่

เอกสารตามรายการ  ดงัน้ี 
(1) บนัทกึขอ้ความ ลงนามโดยผูเ้สนอขอ 
(2) แบบฟอรม์การยืน่เรือ่งของกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์          

(แบบ วช.01) รองศาสตราจารย ์(แบบ วช.02) และศาสตราจารย ์(แบบ วช.03) จาํนวน 1 ฉบบั 
(3) กพอ. 03  จาํนวน 8 ฉบบั 
(4) เอกสารประกอบการสอน หรอืเอกสารคาํสอน และผลงานทาง

วชิาการอยา่งละ 8 ชุด 
(5) สาํเนาสมดุประวตั ิหรอืสาํเนาแฟ้มประวตั ิจาํนวน 1 ชุด 
(6) แบบแสดงหลกัฐาน กรณมีสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ จาํนวน      

8 ฉบบั 
(7) เอกสารการเผยแพรผ่ลงานตามเกณฑ ์ก.พ.อ. จาํนวน 8 ชุด โดยมี

วธิกีารเผยแพรด่งัต่อไปน้ี 
(1.1) เอกสารประกอบการสอน มลีกัษณะเผยแพร ่ดงัน้ี 

(1.1.1) จดัทาํเป็นรปูเล่ม หรอืถ่ายสาํเนาเยบ็เล่ม หรอื 
(1.1.2) เป็นสือ่อื่น ๆ เชน่ ซดีรีอมทีไ่ดใ้ชป้ระกอบการสอนวชิา

ใดวชิาหน่ึงในหลกัสตูรของสถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ 
(1.2) เอกสารคาํสอน มลีกัษณะการเผยแพร ่ดงัน้ี 

(1.2.1) จดัเป็นรปูเล่มดว้ยการพมิพ ์หรอืถ่ายสาํเนาเยบ็เล่ม 
หรอื 

(1.2.2) เป็นสือ่อื่น ๆ ทีแ่สดงหลกัฐานวา่ไดเ้ผยแพรโ่ดยใชเ้ป็น 
“คาํสอน” ใหแ้ก่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ ๆ มาแลว้ 

(1.3) บทความวชิาการ เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
(1.3.1) เผยแพรใ่นรปูของบทความทางวชิาการ ในวารสารทาง

วชิาการทัง้น้ีวารสารทางวชิาการนัน้ อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพห์รอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
ทีม่กีาํหนดการเผยแพรอ่ยา่งแน่นอนชดัเจน 



 20

(1.3.2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่ม ี      
การบรรณาธกิารประเมนิ และตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนงัสอืนัน้แลว้ 

(1.3.3) เผยแพร่ในหนังสอืประมวลผลการประชุมทางวชิาการ 
(proceedings)  ของการประ ชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ม ี             
การบรรณาธกิารประเมนิและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ทีนํ่าเสนอนัน้แลว้ 

เมื่อได้ เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการ
พจิารณาประเมนิคุณภาพของ “บทความทางวชิาการ” นัน้แลว้ การนํา “บทความทางวชิาการ” 
นัน้ มาแก้ไขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “บทความทางวชิาการ” นัน้อกีครัง้หน่ึงจะกระทาํไมไ่ด ้

(1.4) ตํารา มวีธิกีารเผยแพร ่ดงัน้ี 
(1.4.1) การเผยแพร่ดว้ยวธิกีารพมิพ ์โดยโรงพมิพ ์(printing 

house) หรอืสาํนักพมิพ ์(publishing house) หรอื โดยการถ่ายสาํเนาเยบ็เป็นรปูเล่ม หรอื     
ทาํในรปูแบบอื่น ๆ   

(1.4.2) การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ตวัอยา่งเชน่ 
การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ  

การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่า
การใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเทา่นัน้ จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดง
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั 

ทัง้ น้ีต้องได้ร ับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวชิานัน้  และตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอนมาแลว้ไมน้่อยกวา่หน่ึงภาคการศกึษา 

เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแล้ว     
การนํา “ตํารา” นัน้ไปแก้ไขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” นัน้อีกครัง้หน่ึงอาจกระทําได ้      
แต่จะตอ้งทาํการเผยแพร ่“ตํารา” นัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง  

(1.5) หนงัสอื มวีธิกีารเผยแพร ่ดงัน้ี 
(1.5.1) การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์โดยโรงพมิพ ์(printing 

house) หรอืสาํนกัพมิพ ์(publishing house) 
(1.5.2) การเผยแพรโ่ดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ตวัอยา่งเชน่ 

การเผยแพรใ่นรปูของซดีรีอม ฯลฯ  
การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกวา้งขวาง

มากกว่าการใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จํานวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงที่
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อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพร่
ไดเ้ชน่กนั 

ทัง้ น้ีต้องได้ร ับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวชิานัน้ และตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสอื” ไปแล้ว 
การนํา “หนังสือ” นัน้ไปแก้ไขปรบัปรุงหรือเพิม่เติมเน้ือหาใน “หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “หนงัสอื” นัน้อกีครัง้หน่ึงอาจกระทํา
ไดแ้ต่จะตอ้งทาํการเผยแพร ่“หนงัสอื” นัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง 

(1.6) งานวจิยั เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
(1.6.1) เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ

ทัง้น้ีวารสารทางวชิาการนัน้ อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพห์รอืเป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ ี
กาํหนดการเผยแพรอ่ยา่งแน่นอนชดัเจน 

(1.6.2) เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัในรปูแบบอื่นทีม่ี
การบรรณาธกิารประเมนิและตรวจสอบคุณภาพ 

(1.6.3) นําเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการซึง่
ภายหลงัจากการประชุมทางวชิาการไดม้กีารบรรณาธกิารและนําไปรวมเล่มเผยแพรใ่นหนงัสอื
ประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ของการประชุมทางวชิาการระดบัชาต ิหรอื
นานาชาต ิ

(1 .6 .4)  การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มี
รายละเอยีดและความยาว ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้า่นการประเมนิคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ
และแสดงหลกัฐาน ว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้ และสาขาวชิาที่
เกีย่วขอ้งในประเทศ และต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง 

เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณา
ประเมนิคุณภาพของ “งานวจิยั” นัน้แลว้ การนํา “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิ
สว่นใด สว่นหน่ึง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ 
“งานวจิยั” นัน้ อกีครัง้หน่ึงจะกระทาํไมไ่ด ้

(1.7) ผลงานทางวชิาการรบัใช้สงัคม มกีารเผยแพร่โดยการ-  
จดัเวทนํีาเสนอผลงานในพื้นที่หรอืการเปิดใหเ้ยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมกีารเผยแพร่      
สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงที่สอดคล้องกบัผลงาน โดยการ-
เผยแพร่นัน้จะต้องมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่สามารถใช้อ้างองิ 
หรอืศกึษาค้นคว้าต่อไปได้ 
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1.2 กรณีการเสนอขอตาํแหน่งทางวิชาการโดยผูบ้งัคบับญัชา ใหผู้เ้สนอ
ขอยืน่เอกสาร ดงัน้ี 

1.2.1 บนัทกึขอ้ความ ลงนามโดยคณบด ี(ผูบ้งัคบับญัชา) 
1.2.2 แบบฟอรม์การยืน่เรือ่งของกาํหนดตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

(แบบ วช.01) รองศาสตราจารย ์(แบบ วช.02) และศาสตราจารย ์(แบบ วช.03) จํานวน 1 
ฉบบั 

1.2.3 กพอ. 04 จาํนวน 8 ฉบบั 
1.2.4 เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน และผลงานทาง

วชิาการ อยา่งละ 8 ชุด 
1.2.5 สาํเนาสมดุประวตั ิหรอืสาํเนาแฟ้มประวตั ิ จาํนวน 1 ชุด 
1.2.6 แบบแสดงหลกัฐาน กรณีมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ จาํนวน 8 

ฉบบั 
1.2.7 เอกสารการเผยแพรผ่ลงานตามเกณฑ ์ก.พ.อ. จาํนวน 8 ชุด  
(ใช้เกณฑ์เดยีวกบัการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการด้วยตนเอง 

ขอ้ 7)) 
1.3 คณะรบัเร่ืองและดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง 

โดยคณบดีให้ความเห็นในส่วนที่ 2 ของ ก.พ.อ.03 พร้อมทัง้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมนิผลการสอน จาํนวน 5 คน สทิธิใ์นการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง ณ วนัทีค่ณะรบัเรือ่ง 

1.4 คณะนําเรื่องและเอกสารทัง้หมด เสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

1.5 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ เพื่อประเมนิผลการสอนและประเมนิผลงาน
ทางวชิาการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1.5.1 การประเมนิผลการสอน 
(1) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จํานวน 3 คน   

(โดยคณบดเีสนอรายชื่อ 6 คน และเหน็ชอบโดยอธกิารบด)ี 
(2) ระยะเวลาในการประเมนิผลการสอนไมเ่กนิ 30 วนั 

1.5.2 การประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาการ 

(1) แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลงานทางวชิาการและจรยิธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (reader) จํานวน 3-5 คน จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที ่
ก.พ.อ. กาํหนด สาํหรบัสาขาวชิานัน้ๆ โดยตอ้งเป็นบุคคลภายนอกสถาบนัทีผู่ข้อสงักดั 
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(2) ระยะเวลาในการประเมินผลงานไม่เกิน 90 วนั ในกรณีที่ม ี
ความจําเป็นและมกีารอนัควรใหข้ยายเวลาในการเสนอความเหน็ไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ทัง้น้ีต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 

(3) กําหนดการประชุมคณะกรรมการประเมนิผลงานทางวชิาการ
และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการเพื่อพจิารณาตดัสนิผลทางวชิาการ โดยมกีรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒมิาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดและการตดัสนิของที่
ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 

1.6 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ ผลการประเมนิการสอน และผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิผลงานทาง
วชิาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้นําเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

1.7 สภามหาวิทยาลยัพิจารณา อนุมติั/ไม่อนุมติั โดยมอบใหส้ภาวชิาการให ้          
ความเหน็ชอบ 

1.7.1 กรณีอนุมัติในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์          
ใหอ้ธกิารบด ีออกคาํสัง่แต่งตัง้ และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนั 

1.7.2 กรณีอนุมตัติําแหน่งศาสตราจารย ์ใหเ้สนอรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ผ่าน ก.พ.อ. เพื่อให้นายกรฐัมนตรนํีาความกราบบงัคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ 

1.7.3 กรณไีมอ่นุมตั ิใหแ้จง้ผูเ้สนอขอทราบ 
ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการ

พิจารณานัน้ได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
รบัทราบมต ิ
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สรุปขัน้ตอนการดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์         
รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสนอขอด้วยตนเอง 
- บนัทกึขอ้ความ 
- ก.พ.อ. 03  8 ชุด 
- ผลงานอยา่งละ 8 ชุด 
- เอกสารเผยแพร ่8 ชุด 

1. ผูบ้งัคบับญัชาเสนอ
ขอให้ 
- บนัทกึขอ้ความ 
- ก.พ.อ. 04   8 ชุด 
- ผลงานอยา่งละ 8 ชุด 
- เอกสารเผยแพร ่8 ชุด 

2. คณะ 
- รบัเรือ่ง 
- การแต่งตัง้วนัทีค่ณะรบัเรือ่ง 
- คณบดใีหค้วามเหน็ในสว่นที ่2 ของ ก.พ.อ.03 
 

3. เลขาคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

4. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

- ประเมนิการสอน 
- แต่งตัง้คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ

4.1 ประเมินการสอน 
- อาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 
  จาํนวน 3 คน 
- ไมเ่กนิ 30 วนั 

4.2 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
  (จาํนวน 3 – 5 คน) 
- ประเมนิผลงานไมเ่กนิ 10 วนั 

ประชมุคณะกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒิุ 

6. สภาวิชาการ 
    - ใหค้วามเหน็ 

5. สภามหาวิทยาลยัพิจารณา  กรณี 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์

5. สภามหาวิทยาลยัพิจารณา  กรณี 
  ศาสตราจารย ์

อนุมตั ิ ไม่ อนุมตั ิ ไม่

7. อธิการบดีออก 
     คาํสัง่ 

แจง้ผูเ้สนอ

8. แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ 
ภายใน  ๓๐  วนั 

7. เสนอ  ร.ม.ต. 
     กระทรวง ผา่น ก.พ.อ. 

แจง้ผูเ้สนอขอ 

8. นายกรฐัมนตรีนําความกราบบงัคมทลู 
เพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 
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2. การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
 

สถาบนัอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตัง้ผูด้ํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
หรอืรองศาสตราจารย ์ ซึ่งมคีุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไวใ้น
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งใหด้ํารงตําแหน่งทีส่งูขึน้ได ้ในกรณีการเสนอแต่งตัง้อาจารยป์ระจํา
ใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยที่ผูน้ัน้มไิดด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยม์าก่อน 
หรือ เสนอขอแต่งตัง้ผูช้่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏบิตัิหน้าที่ในตําแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลาที่
กําหนดใหด้ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์หรือ การแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการที่
สูงขึน้ หรือ แต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจาก
สาขาวชิาทีเ่ชีย่วชาญเดมิ โดยมขี ัน้ตอนการเสนอขอ ดงัน้ี 

2.1 ให้เสนอผลงานทางวิชาการ และให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ           
การแต่งตัง้ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์โดย วิธีปกติ โดยอนุโลม 

2.2 ใหแ้ต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(reader) จาํนวน 5 คน 
2.3 การพจิารณาตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 4 ใน        

5 เสยีง 
2.4 ผลงานทางวชิาการต้องมปีรมิาณและคุณภาพของผลงานทางวชิาการทีแ่สดง

ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาวิชานัน้ และมผีลงานทางวิชาการมคีุณภาพในระดบัดีมาก 
สําหรบัผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส่วนตําแหน่ง
ศาสตราจารยต์อ้งมคีุณภาพในระดบัดเีดน่ 

 
หมายเหต ุสาํหรบัตําแหน่งศาสตราจารยใ์หเ้สนอไดเ้ฉพาะวธิปีกต ิเทา่นัน้ 

 



 

บทท่ี 2 
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาํสอน 

 
การจดัทําเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน ที่ถูกต้องตามระบบสากลและ

เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการนัน้ จําแนกออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้นหรือ
สว่นประกอบนําเรื่อง สว่นประกอบตอนกลางหรอืส่วนทีเ่ป็นเน้ือหา และส่วนประกอบตอนทา้ย
หรอืส่วนเสรมิเน้ือหา ในแต่ละสว่นดงักล่าวยงัมอีงคป์ระกอบยอ่ย ๆ ลงไปอกี โดยมรีปูแบบหรอื
โครงสรา้งเฉพาะส่วน ซึ่งผูเ้ขยีนจําเป็นต้องศกึษารายละเอยีด ใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทเ้พราะเป็น
เรือ่งทีส่าํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาํสอน เป็นเอกสารบงัคบัที่
ใชป้ระกอบการพจิารณาการประเมนิผลการสอน ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ ซึง่จะมี
คาํนิยาม รปูแบบ ลกัษณะการเผยแพร ่และลกัษณะคุณภาพตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
 

เอกสารประกอบการสอน 
  

เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารทีผู่เ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการใหด้าํรง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องจดัทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผล      
การสอนซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
1. คาํนิยาม  

เอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานทางวชิาการทีใ่ชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิา
หน่ึงตามหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศกึษาที่สะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาและวธิกีารสอนอย่างเป็น
ระบบ จดัเป็นเครือ่งมอืสาํคญัของผูส้อนในการใชป้ระกอบการสอน 

 
2. รปูแบบ  

รูปแบบเอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารหรอืสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที ่   
ตนสอน ประกอบดว้ย แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และอาจ
มีสิ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ หนังสืออ่านประกอบบท     
เรยีบเรยีงคดัย่อเอกสารทีเ่กีย่วเน่ือง แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) หรอืภาพเลื่อน (slide)      
เป็นตน้ 
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3. การเผยแพร ่ 
เอกสารประกอบการสอน อาจเป็นเอกสารทีจ่ดัทาํเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายสาํเนาเยบ็เล่ม 

หรือเป็นสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของ
สถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ 

 
4. ลกัษณะคณุภาพ  

ลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนอาจอยู่ในดุลยพินิจของสภา
สถาบนัอุดมศกึษาที่จะกําหนดเป็นขอ้บงัคบั โดยขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง ว่าดว้ย 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ
ศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดลกัษณะคุณภาพ  
ของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาํสอน ไวด้งัน้ี 

4.1 ความถูกตอ้งทางวชิาการ อนัไดแ้ก่ ขอ้เทจ็จรงิ หลกัฐานอา้งองิขอ้มลูทีใ่ช ้
4.2 ความดเีดน่ทางวชิาการ อนัไดแ้ก่ แนวคดิใหม ่ความคดิใหม ่ความลกึซึง้  

ความทนัสมยัของเน้ือหาสาระ และครอบคลุมหลกัสตูร 
4.3 ความสามารถในการแต่งเรยีบเรยีง อนัไดแ้ก่ การใชภ้าษาความสอดคลอ้งของ

เน้ือหา 
4.4 รูปแบบ ลักษณะของผลงาน อันได้แก่ การพิมพ์ การจัดทาํเชิงอรรถ 

บรรณานุกรม และความประณีตในการจัดทาํเอกสาร 
4.5 ประโยชน์ทางวชิาการ 
4.6 ความสอดคลอ้งกบัแผนบรหิารการสอน 

 

เอกสารคาํสอน  
 

เป็นเอกสารทีผู่เ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการใหด้าํรงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์
ต้องจัดทําเอกสารคําสอนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการสอน               
มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
1. คาํนิยาม  

เอกสารคําสอนเป็นผลงานทางวชิาการที่ใช้ประกอบการสอนวชิาใดวชิาหน่ึงตาม
หลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาที่สอน และวธิีการสอนอย่างเป็น
ระบบโดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร
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ประกอบการสอน จดัเป็นเครื่องมอืสําคญัของผูเ้รยีนที่นําไปศกึษาด้วยตนเองหรอืเพิม่เตมิขึน้
จากการเรยีนในวชิานัน้ ๆ  

 
2. รปูแบบ  

เอกสารคําสอนเป็นเอกสารหรอืสื่ออื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในวชิาทีต่นสอน ประกอบดว้ย 
แผนการสอน หวัขอ้บรรยาย (มรีายละเอยีดประกอบพอสมควร) และอาจมสีิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
เพิม่ขึน้ เช่น รายชื่อบทความหรอืหนังสอือ่านประกอบ บทเรยีบเรยีงคดัย่อเอกสารทีเ่กีย่วเน่ือง 
แผนภูม ิ แถบเสยีง หรอืภาพเลื่อน ตวัอย่างหรอืกรณีศกึษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ      
แบบฝึกปฏบิตั ิรวมทัง้การอา้งองิเพื่อขยายความทีม่าของสาระและขอ้มูล และบรรณานุกรมที่
ทนัสมยั 

 
3. การเผยแพร ่ 

เอกสารคําสอนต้องไดร้บัการจดัทําเป็นรูปเล่มดว้ยการพมิพ ์หรอืถ่ายสําเนาเยบ็เล่ม 
หรือสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลกัฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานัน้ ๆ 
มาแลว้ 

 
4. ลกัษณะคณุภาพ  

ลกัษณะคุณภาพของเอกสารคําสอนอยู่ในดุลยพนิิจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะ
กาํหนดเป็นขอ้บงัคบั (ลกัษณะคุณภาพเชน่เดยีวกบัเอกสารประกอบการสอน) 
 

รปูแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาํสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน  
เป็นเอกสารบงัคบัที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลการสอนของผู้เสนอขอกําหนด

ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รปูเล่มประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
1.1 ปกนอก  ควรจะมขีอ้ความดงัน้ี 

1.1.1 เอกสารประกอบการสอน 
1.1.2 รายวชิา........................ 
1.1.3 ชื่อผูแ้ต่ง 
1.1.4 คณะ................................................................... 
1.1.5 มหาวทิยาลยั...................................................... 
1.1.6 เลข พ.ศ. ............................................................ 
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ตวัอย่าง  ปกนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  1. รปูภาพบนหน้าปกนอกจะมหีรอืไมม่กีไ็ด ้
       2. ขนาดของตวัอกัษร ระยะของของกระดาษที่กําหนดให้นัน้เป็นเพยีง

แนวทางในการจดัทาํ สามารถปรบัไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 

 
 
 
 
 
 

มณฑา    เขียวสอาด 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

2550 
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1.2 สนัปก ผูเ้ขยีนจะเขยีนขอ้ความบนสนัปกหรอืไมเ่ขยีนกไ็ด ้ถา้หากประสงคจ์ะ
เขยีน จะมขีอ้ความดงัน้ี 

1.2.1 ชื่อวชิา 
1.2.2 ชื่อผูแ้ต่ง 
 

ตวัอย่าง  สนัปก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน                    มณฑา   เขียวสอาด 
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1.3 ปกใน มสีว่นประกอบต่าง ๆ เชน่เดยีวกบัปกนอก แต่ใหเ้พิม่วุฒต่ิอทา้ย        
ชื่อผูแ้ต่งหรอืใตช้ื่อผูแ้ต่ง  
 
ตวัอย่าง   ปกใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 

 
 

 
 
 
 

มณฑา   เขียวสอาด 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

 
 
 

 
 
 
 

คณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

2550 
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1.4  คาํนํา ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ดงัน้ี 
1.4.1 รหสัวชิา ชื่อวชิาทีเ่ขยีนตรงตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
1.4.2 เน้ือความ กล่าวนํา ความสาํคญั ความจาํเป็น จุดมุง่หมาย                

ในการเรยีนการสอนในวชิาทีเ่ขยีน สาระสาํคญัของวชิาทีเ่ขยีน และประโยชน์ทีไ่ดจ้าก             
การทาํเอกสารประกอบการสอน 

1.4.3 ชื่อผูเ้ขยีน 
1.4.4 วนั เดอืน ปีทีพ่มิพ ์
1.4.5 ขอ้เสนอแนะในการเขยีนคาํนํา ควรคาํนึงถงึในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ไมถ่่อมตนจนเกนิไป เชน่ อา้งวา่ไมม่คีวามรู ้หรอืรูน้้อย 
(2) ไมอ่อกตวัโดยไมเ่กดิประโยชน์ เชน่ อา้งวา่มเีวลาน้อย หรอืเรง่รบีทาํ 
(3) ไมร่ะบุขอ้ผดิพลาดบกพรอ่งต่างๆ ซึง่โดยปกตจิะตอ้งไมม่ ี
(4) ไมร่ะบุความชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่นทีแ่สดงวา่ผูเ้ขยีนไมม่คีวามสามารถ  

ทีจ่ะเขยีนเอง 
(5) ความยาวไมค่วรเกนิ 1 หน้ากระดาษ 
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ตวัอย่าง   คาํนํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาํนํา 

 
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน รหสั 2500101   
มวีตัถุประสงค์หลกั เพื่อใช้ประกอบการเรยีนการสอน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่ม ี
ความสลบัซบัซ้อนเพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุพืน้ฐานและปจัจยัที่ทําใหเ้กดิพฤตกิรรม การเขา้ใจถึง
พฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพสงัคมปจัจุบนั การยอมรบัและการพฒันาตนเอง จะทําใหม้นุษย์
สามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่นได ้และใชช้วีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสขุ 
  เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี สาํเรจ็ลุล่วงไดเ้พราะผลงานของนกัวชิาการผูเ้ชีย่วชาญ
และนักวจิยัทางจติวทิยาและสงัคมศาสตรห์ลายท่าน ที่ได้สรา้งสรรค์ผลงานไวซ้ึ่งผูเ้ขยีนได้อาศยั
ศกึษาเรยีนรูเ้พือ่ใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิขอ้มลู เป็นแนวคดิและแนวทางในการเรยีบเรยีงเอกสารฉบบัน้ี
มาเป็นลาํดบั จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย    
 

 
               มณฑา   เขยีวสอาด 
                 พฤษภาคม 2550 
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1.5 สารบญั มสีว่นประกอบทีจ่ะตอ้งลงรายการ ดงัน้ี 
1.5.1 สารบญั (ตรงกลางหน้า) 
1.5.2 หน้า (ชดิขวา) 
1.5.3 คาํนํา ใหน้บัเป็นเลขหน้าในวงเลบ็หรอืตวัอกัษร  ก  ข 
1.5.4 สารบญัอื่นๆ เชน่ สารบญัภาพ สารบญัตาราง  
1.5.5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 
1.5.6 บทที ่
1.5.7 บรรณานุกรม 
1.5.8 ภาคผนวก (ถา้ม)ี 

 
ตวัอย่าง  สารบญั 
 

สารบญั 
 

หน้า 
 

คาํนํา           ก 
สารบญั           ข 
สารบญัภาพ          จ 
สารบญัตาราง          ฉ 
มคอ. 3  รายละเอยีดของรายวชิา        ซ 
บทที ่1   บทนํา           1 
   ........................ ............................................................................... 20 
บทที ่2        ............................................................................... 22 
   ........................ ............................................................................... 40 
บทที ่3        ............................................................................... 42 
   ........................ ............................................................................... 60 
บทที ่4        .............................................................................. 62 
   ........................ .............................................................................. 80 
บรรณานุกรม   ..............................................................................      100 
ภาคผนวก   ..............................................................................      105 
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1.6 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(มคอ.3) หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบั แนวทางการบรหิารจดัการ
ของแต่ละรายวชิาเพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอยีดของหลกัสูตร ซึ่งแต่ละรายวชิาจะกําหนดไวอ้ย่างชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงคแ์ละ
รายละเอียดของเน้ือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงัทักษะต่าง ๆ ตลอดจน
คุณลกัษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได้รบัการพฒันาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน วธิกีารเรยีน การสอน การวดั
และประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนงัสอืหรอืสื่อทางวชิาการอื่น ๆ ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการเรยีนรู ้
นอกจากน้ียงักําหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง ประกอบดว้ย 
7 หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวชิา 

 
1.7 เน้ือหาของเอกสารประกอบการสอน มขีอ้ควรคาํนึงในหลกัการสาํคญั 

ดงัน้ี 
1.7.1 ความถูกต้องดา้นเน้ือหาของวชิา ต้องคํานึงถงึความถูกต้องของ

ขอ้มลู หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัฐาน การอา้งองิ รวมทัง้ครอบคลุมเน้ือหาวชิาตามหลกัสตูร
ของสถาบนัอุดมศกึษาทีส่ะทอ้นใหเ้หน็เน้ือหาวชิาและวธิกีารสอนทีเ่ป็นระบบ ตามทีป่รากฏใน 
มคอ.3: รายละเอยีดของรายวชิา 

1.7.2 ความถูกต้องเหมาะสมดา้นภาษา ต้องคํานึงถงึการใชภ้าษาและ
ถอ้ยคาํทีถู่กตอ้งตรงความหมายตามหลกัภาษา 

1.7.3 ความทันสมัยในวงการวิชาการ ควรคาํนึงถึงเ น้ือหาสาระที่
มีความใหม่ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 

1.7.4 การแบ่งเน้ือหา ควรแบ่งบทใหเ้หมาะสมตามรายละเอยีดของรายวชิา 
1.8 การอ้างอิงและบรรณานุกรม เอกสารประกอบการสอน ตอ้งมกีารอา้งองิ

และลงบรรณานุกรมที่ถูกต้อง ตามหลกัวชิาการซึ่งในสาขาสงัคมศาสตร์ (Social Science)    
นิยมใชร้ะบบ American Psychological Association (APA)  
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 2. เอกสารคาํสอน 
เอกสารคําสอน เป็นเอกสารบังคับในการทําผลงานการขอกําหนดตําแหน่ง           

รองศาสตราจารย ์การกําหนดโครงร่างของรูปเล่มเหมอืนกบัเอกสารประกอบการสอน ยกเว้น  
ขอ้ความจากคําว่า “เอกสารประกอบการสอน” โดยให้เปลี่ยนเป็น “เอกสารคําสอน” และให้มี
เน้ือหาละเอยีดลกึซึง้มากกวา่ “เอกสารประกอบการสอน” การแต่งเรยีบเรยีงเน้ือหาสาระในแต่ละ
บทจะต้องมกีารอา้งองิจากแหล่งอื่น และแต่งเองโดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ การศกึษา      
เล่าเรยีน ความรูจ้ากการคน้ควา้ หรอืงานวจิยัในสดัสว่นทีไ่มน้่อยกวา่กนั 

 
 



บทท่ี 3 
ตาํรา หนังสือ บทความวิชาการ และงานแปล 

 
ตํารา หนงัสอื บทความวชิาการ และงานแปล ทีใ่ชเ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ 

มคีําจํากดัความ รูปแบบ ลกัษณะการเผยแพร่ และลกัษณะคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน
ประกาศ ก .พ .อ . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่ง           
ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2552 (ฉบบัที ่6 - 8) พ.ศ. 2555 
และ (ฉบบัที ่9 – 10) พ.ศ. 2556  

 

ตาํรา  
 

ตําราเป็นผลงานทางวชิาการประเภทหน่ึงที่ผูเ้สนอขอสามารถนําไปเสนอขอกําหนด

ตําแหน่งทางวชิาการได ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. คาํนิยาม   
ตํารา คอื ผลงานทางวชิาการทีเ่รยีบเรยีงขึน้อยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระ

ของวชิาหรอืเป็นสว่นหน่ึงของวชิา หรอืของหลกัสตูรกไ็ด ้ ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามารถใน         
การถ่ายทอดวชิาในระดบัอุดมศกึษาในการเรยีนการสอนในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

เน้ือหาสาระของตําราต้องมคีวามทนัสมยั เมื่อพจิารณาถึงวนัที่ผูข้อยื่นเสนอขอ
ตําแหน่งทางวชิาการ 

ทัง้น้ีผูข้อจะตอ้งระบุวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในหลกัสตูรทีใ่ชต้ําราเล่มทีเ่สนอขอตําแหน่งทาง
วชิาการดว้ย 

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็น “ตํารา” น้ีอาจไดร้บัการพฒันาขึน้จากเอกสารคาํสอนจนถงึ
ระดบัทีม่คีวามสมบูรณ์ทีสุ่ด ซึง่ผูอ้่านอาจเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ แต่สามารถอ่าน
และทาํความเขา้ใจในสาระของตํารานัน้ดว้ยตนเองได ้โดยไมต่อ้งเขา้ศกึษาในวชิานัน้ 

 

2. รปูแบบ 
รปูแบบของตํารา คอื เป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย คาํนํา สารบญั เน้ือเรื่อง การอธบิายหรอื

การวเิคราะห ์การสรุป การอา้งองิและบรรณานุกรม ทัง้น้ีอาจมกีารอา้งองิแหล่งขอ้มลูทีท่นัสมยั
และครบถว้นสมบรูณ์ 
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การอธบิายสาระสาํคญัมคีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอย่างหรอื
กรณศีกึษาประกอบจนผูอ้า่นสามารถทาํความเขา้ใจในสาระสาํคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

 
3. การเผยแพร ่ 

การเผยแพรต่าํรา มลีกัษณะดงัน้ี 
3.1 การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์ โดยโรงพมิพ ์ (printing house) หรอืสาํนกัพมิพ ์

(publishing house) หรอื โดยการถ่ายสาํเนาเยบ็เป็นรปูเล่ม หรอืทาํในรปูแบบอื่น ๆ 
3.2 การเผยแพร่โดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ตวัอย่างเช่น การเผยแพร่ในรปูของ

ซดีรีอมฯลฯ  
การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน      

การเรยีนการสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตรเท่านัน้ จํานวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดง         
การเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั 

ทัง้น้ีตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่ากคณะกรรมการของ
สถาบนัอุดมศกึษา คณะ และ/หรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้ และตอ้งใชใ้น
การเรยีนการสอนมาแลว้ไมน้่อยกวา่หน่ึงภาคการศกึษา 

เมื่อไดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว้ การนํา “ตํารา” นัน้       
ไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ
และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “ตํารา” นัน้อกีครัง้หน่ึงอาจกระทําได ้ แต่จะตอ้งทําการเผยแพร ่
“ตํารา” นัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง 

 

4. ลกัษณะคณุภาพ   
ลกัษณะคุณภาพของตําราม ี3 ระดบั คอื ด ีดมีาก และดเีดน่ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
4.1 ระดบัดี เป็นตําราทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั         

มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา 
4.2 ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้ง 

4.2.1 มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้า
ทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

4.2.2 มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของ
ผูเ้ขยีนทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน 

4.2.3 สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้
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4.3 ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้ง 
4.3.1 มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบัที่

สรา้งองคค์วามรูใ้หม ่(body of knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
4.3.2 มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ต่อเน่ือง 
4.3.3 เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ

และ/หรอืนานาชาต ิ
 

หนังสือ 
 

หนังสอื เป็นผลงานทางวชิาการรูปแบบหน่ึงทีผู่เ้สนอขอ สามารถนํามาใชใ้นการเสนอ

ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการได ้มรีายละเอยีดทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 

1. คาํนิยาม  
หนังสอื คอื ผลงานทางวชิาการที่เรยีบเรยีงขึน้โดยมรีากฐานทางวชิาการที่ม ัน่คง 

และใหท้ศันะของผูเ้ขยีนทีส่รา้งเสรมิปญัญาความคดิ และสรา้งความแขง็แกรง่ทางวชิาการใหแ้ก่
สาขาวชิา นัน้ ๆ และ/หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วเน่ือง มคีวามต่อเน่ืองเชื่อมโยงในเชงิเน้ือหาและ
ครอบคลุมโดยไม่จําเป็นต้องสอดคลอ้งหรอืเป็นไปตามขอ้กําหนดของหลกัสูตรหรอืของวชิาใด
วชิาหน่ึงในหลกัสตูร และไม่จําเป็นต้องนําไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในวชิาใดวชิาหน่ึง 
ทัง้น้ีเน้ือหาสาระของหนงัสอืตอ้งมคีวามทนัสมยั เมือ่พจิารณาถงึวนัทีจ่ดัพมิพ ์

 
2. รปูแบบ  
หนงัสอืมรีปูแบบเป็นรปูเล่มทีป่ระกอบดว้ย คาํนํา สารบญั เน้ือเรื่อง การวเิคราะห ์

การสรุปการอา้งองิและบรรณานุกรม ทัง้น้ีอาจมอีา้งองิแหล่งขอ้มูลที่ทนัสมยัและครบถ้วน
สมบูรณ์ การอธบิายสาระสาํคญัทีม่คีวามชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มลู แผนภาพ ตวัอย่างหรอื
กรณศีกึษาประกอบจนผูอ้า่นสามารถทาํความเขา้ใจในสาระสาํคญันัน้ไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 

 
3. การเผยแพร่  

วธิกีารเผยแพรห่นงัสอื มดีงัน้ี 
3.1 การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์ โดยโรงพมิพ ์ (printing house) หรอืสาํนกัพมิพ ์

(publishing house) 
3.2 การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ตวัอยา่งเช่น การเผยแพร่ในรปูของ

ซดีรีอม ฯลฯ  
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การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการ
เรยีนการสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั  

ทัง้น้ีต้องได้รบัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบนัอุดมศกึษา คณะ และ/หรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้ และตอ้ง
เผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

เมื่อไดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “หนงัสอื” ไปแลว้ การนํา “หนงัสอื” นัน้
ไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาใน “หนังสอื” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “หนงัสอื” นัน้อกีครัง้หน่ึงอาจกระทาํได ้แต่จะตอ้งทาํการ
เผยแพร ่“หนงัสอื” นัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง 

 
4. ลกัษณะคณุภาพ  

ลกัษณะคุณภาพของหนงัสอื ม ี3 ระดบั คอื ด ีดมีาก และดเีดน่ ซึง่มรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 

4.1 ระดบัดี เป็นหนงัสอืทีม่เีน้ือหาสาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบรูณ์และทนัสมยั      
มแีนวคดิและการนําเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 

4.2 ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้ง 
4.2.1 มกีารวเิคราะหแ์ละเสนอความรูห้รอืวธิกีารทีท่นัสมยัต่อความกา้วหน้า  

ทางวชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
4.2.2 มกีารสอดแทรกความคดิรเิริม่และประสบการณ์หรอืผลงานวจิยัของ

ผูเ้ขยีนทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวชิาการ 
4.2.3 สามารถนําไปใชอ้า้งองิหรอืนําไปปฏบิตัไิด ้

4.3 ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้ง 
4.3.1 มลีกัษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะหจ์นถงึระดบั     

ทีส่รา้งองคค์วามรูใ้หม ่(body of knowledge) ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง 
4.3.2 มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและคน้ควา้ต่อเน่ือง 
4.3.3 เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิาการหรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิ

และ/หรอืนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 



 51

รปูแบบการเขียนตาํราหรือหนังสือ   
 

รปูแบบการเขยีนตําราหรอืหนงัสอื ใชร้ปูแบบเดยีวกนักบัการเขยีนเอกสารประกอบ 
การสอนและเอกสารคาํสอน โดยมขีอ้แตกต่างเฉพาะปกนอก ปกในและสารบญั ซึง่มี
รายละเอยีด ดงัน้ี 

 

1. ปกนอก  
ปกนอก  เปลีย่นเป็นชื่อวชิา 

 
ตวัอย่าง  ปกนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
จิตวิทยาสาํหรบัคร ู

 
 
 
 
 

มณฑา    เขียวสอาด 
 
 
 
 
 

คณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

2550 
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2. ปกใน  
ปกใน ใส ่ISBN 

 
ตวัอย่าง  ปกใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จิตวิทยาสาํหรบัคร ู
 
 
 
 
 

มณฑา   เขียวสอาด 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

 
 
 
 
 

คณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

2550 
ISBN ……………. 
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3. สารบญั  
 

ตวัอย่าง  สารบญั 
 

สารบญั 
 

หน้า 
 

คาํนํา           ก 
สารบญั           ข 
สารบญัภาพ          จ 
สารบญัตาราง          ฉ 
บทที ่1   บทนํา           1 
   ........................ ............................................................................... 20 
บทที ่2        ............................................................................... 22 
   ........................ ............................................................................... 40 
บทที ่3        ............................................................................... 42 
   ........................ ............................................................................... 60 
บทที ่4        .............................................................................. 62 
   ........................ .............................................................................. 80 
บรรณานุกรม   ..............................................................................      100 
ภาคผนวก   ..............................................................................      105 

 
 

 
สว่นวธิกีารนําเสนอเน้ือหา ในทีน้ี่จะใชเ้คา้โครงทีนิ่ยมใชใ้นการเขยีนตาํราหรอืหนงัสอื  

มรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
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บทท่ี 1 
ช่ือเรือ่ง ....................... 

  

 เขยีนขอ้ความเพือ่เขา้สูบ่ทนํา ประมาณ 5 ถงึ 10 บรรทดั ก่อนขึน้เน้ือหาในบท         
ดงัตวัอยา่งการกาํหนดหวัขอ้เรือ่ง ดงัน้ี 
 
ความสาํคญัของส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธพลต่อทรพัยากรมนุษย ์
 

1. การดาํเนินชวีติ 
2. การตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์
3. ทีอ่ยูอ่าศยั 
4. สว่นประกอบของรา่งกายมนุษย ์

4.1 สขีองผวิหนงั 
4.2 ขนาดของรา่งกาย 
4.3 ระบบการหายใจ 

5. ความหลากหลายทางวฒันธรรม   
 

ชนิดของส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
 

1. สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ 

1.1.1 ภมูปิระเทศหลกั 
1.1.2 ภมูปิระเทศรอง 

1.2 ลกัษณะภมูอิากาศ 
1.2.1 อุณหภูม ิ
1.2.2 ปรมิาณน้ําฝน 
1.2.3 ลมและพาย ุ

1.3 ทรพัยากรธรรมชาต ิ
2. สิง่แวดลอ้มทางสงัคม 

2.1 ประชากร 
2.2 สิง่แวดลอ้มทางวตัถุ 
2.3 สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม 
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3. บทสรปุ (ถา้หากไมเ่ขยีนหวัขอ้สรปุไว ้ใหย้อ่หน้าลงมาและสรปุเน้ือหาสาํคญั          
ของบทนัน้ไวอ้ยา่งน้อย 1 ยอ่หน้า หรอืประมาณ 5 ถงึ 10 บรรทดั) 

 

การเปรียบเทียบลกัษณะสาํคญัของตาํราและหนังสือโดยสรปุ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงการเปรยีบเทยีบลกัษณะของตําราและหนงัสอื 

รายการ ตาํรา หนังสือ 
1. คาํนิยาม 1. ตรงตามหลกัสตูรและใช้

ประกอบการเรยีนการสอน 
1. เป็นการสรา้งความเขม้แขง็
ทางวชิาการ โดยไมต่อ้ง
เขยีนใหเ้ป็นไปตาม
หลกัสตูร 

2. รปูแบบ 2. มสีว่นประกอบสาํคญัแบบ
เดยีวกนั 

2. มสีว่นประกอบสาํคญัแบบ
เดยีวกนั 

3. การเผยแพร ่ 3. เป็นลกัษณะเดยีวกนั 3. เป็นลกัษณะเดยีวกนั 
4. ลกัษณะคุณภาพ 4. อยูใ่นเกณฑเ์ดยีวกนั 4. อยูใ่นเกณฑเ์ดยีวกนั 

 

 

บทความวิชาการ 
 

บทความวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการอีกรูปแบบหน่ึงที่ผู้เสนอขอสามารถใช้ใน   
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้เฉพาะในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านัน้            
มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

 

1. คาํนิยาม  
งานเขยีนทางวชิาการซึง่มกีารกําหนดประเดน็ทีต่้องการอธบิายหรอืวเิคราะหอ์ย่าง

ชดัเจน ทัง้นี้มกีารวเิคราะหป์ระเดน็ดงักล่าวตามหลกัวชิาการ โดยมกีารสํารวจวรรณกรรม   
เพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ได้ อาจเป็นการนําความรู้จาก 
แหล่งต่างๆ มาประมวลรอ้ยเรยีงเพื่อวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ โดยทีผู่เ้ขยีนแสดงทศันะทาง
วชิาการของตนไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
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2. รปูแบบ  
ประกอบดว้ยการนําความทีแ่สดงเหตุผลหรอืทีม่าของประเดน็ทีต่อ้งการอธบิายหรอื

วเิคราะห  ์กระบวนการอธบิายหรอืวเิคราะหแ์ละบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่
ครบถว้นและสมบรูณ์ 

 
3. การเผยแพร ่ 

วธิกีารเผยแพรบ่ทความทางวชิาการ มดีงัน้ี 
3.1 เผยแพรใ่นรปูของบทความทางวชิาการในวารสารทางวชิาการ ทัง้น้ีวารสารทาง

วชิาการนัน้อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พมิพ์หรอืเป็นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่มกีําหนดการเผยแพร่
อยา่งแน่นอนชดัเจน 

3.2 เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิ  และ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ในหนงัสอืนัน้แลว้ 

3.3 เผยแพร่ในหนังสอืประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (proceedings) ของ
การประชุมทางวชิาการในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่างๆ ทีนํ่าเสนอนัน้แลว้ 

เมือ่ไดเ้ผยแพรต่ามลกัษณะขา้งต้นและไดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของ
“บทความทางวชิาการ” นัน้แลว้ การนํา “บทความทางวชิาการ” นัน้ มาแกไ้ขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิ
ส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อนํามาเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ 
“บทความทางวชิาการ” นัน้อกีครัง้หน่ึงจะกระทาํไมไ่ด ้

 

รปูแบบการเขียนบทความทางวิชาการ 
 

การเขยีนบทความทางวชิาการทัว่ไป มรีปูแบบการเขยีน ดงัน้ี 
1. ช่ือเรื่อง ในการเขยีนบทความวชิาการ การกําหนดชื่อเรื่อง ตอ้งใชภ้าษาทีเ่ป็นทางการ   

ชื่อเรือ่งชดัเจน ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเดน็ของเรือ่ง สว่นในการเขยีนบทความเพื่อเผยแพรใ่น
วารสารกึง่วชิาการอาจไมใ่ชภ้าษาทีเ่ป็นทางการนกั โดยอาจเลอืกใชค้าํหรอืขอ้ความทีด่งึดดูความสนใจ
ของผูอ้่านกไ็ด ้โดยทัว่ไป ชื่อเรื่องจะตอ้งสื่อถงึเน้ือหาของเรื่อง ซึง่ตอ้งมลีกัษณะทีเ่จาะลกึ ไม่กวา้ง
เกนิไป มคีวามใหมแ่ละน่าสนใจสอดคลอ้งกบัเวลา สถานการณ์ และนโยบายของวารสาร 

2. ช่ือผูเ้ขียน ตอ้งใชช้ื่อจรงิ ไมใ่ชน้ามแฝง 
3. บทคดัย่อ วารสารแต่ละรายชื่อ มกัจะกําหนดจาํนวนคาํสาํหรบับทคดัยอ่ บทคดัยอ่

ควรมคีวามยาวประมาณครึง่หน้า ไมค่วรเขยีนบทคดัยอ่ใหม้คีวามยาวเกนิกวา่ 1 หน้า 
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4. ความนํา เขยีนปพูืน้ฐานเพื่อดงึความสนใจของผูอ้่านสูเ่น้ือเรื่อง ใหผู้อ้่านเหน็ความสาํคญั
และสรา้งบรรยากาศใหต้ดิตามต่อไป ควรเขยีนใหก้ระชบั ตรงประเดน็ไมย่ดืเยือ้ ตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้ง
กบัชื่อเรือ่ง โดยจบัประเดน็จากชื่อเรือ่งและนําเรือ่งเขา้สูบ่รบิท  

5. เน้ือเรื่อง เขยีนขอ้มลูใหม้คีวามถูกตอ้ง สมบูรณ์ เพื่อใหผู้อ้่านเกดิความรูค้วามเขา้ใจ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนควรจําแนกหัวข้อ          
หรอืประเดน็ใหช้ดัเจนเพื่อความสะดวกในการอ่านและการทําความเขา้ใจ หวัขอ้ต่าง ๆ ในเน้ือเรื่อง   
ตอ้งเป็นคาํ ขอ้ความ หรอืวลทีีส่มบูรณ์ชดัเจนไมใ่สว่งเลบ็ศพัทภ์าษาองักฤษไวท้ีข่า้งทา้ยหวัขอ้เรื่อง 
หากจาํเป็นตอ้งใสว่งเลบ็คาํศพัทใ์หไ้ปใสไ่วท้ีค่าํแรกทีก่ล่าวถงึในยอ่หน้า และใสเ่พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ 
เน้ือหาสาระแต่ละตอนแบ่งเป็นย่อหน้าแต่ละย่อหน้ามขีอ้ความ ตอนหน่ึงทีม่ใีจความสาํคญัเพยีงเรื่อง
เดยีว โดยอยูต่อนตน้ ตอนกลางหรอืตอนทา้ย ยอ่หน้ากไ็ดแ้ลว้แต่ลลีาการเขยีน แต่โดยทัว่ไปใจความ
สาํคญัมกัอยูต่อนตน้ของยอ่หน้า แต่ละยอ่หน้า ตอ้งมปีระโยคขยายใจความสาํคญัใหแ้จ่มชดัความยาว
ของยอ่หน้าหน่ึง ๆ ไมม่กีาํหนดไว ้แต่โดยทัว่ไปยอ่หน้าหน่ึง ๆ มคีวามยาวประมาณ 3 – 10 บรรทดั  

6. การเตรียมโครงเร่ืองบทความวิชาการ โครงเรื่อง คอื เคา้โครงงานเขยีนแสดงขอบเขต
ของเรื่อง แนวคดิหรอืหวัขอ้สาํคญั ก่อนลงมอืเขยีนบทความทางวชิาการทุกครัง้ตอ้งเขยีนโครงเรื่อง
ก่อน เพราะการเขยีนโครงเรื่องเป็นการจดัความรูค้วามคดิใหเ้ป็นระบบเป็นแนวทางเกบ็รวมรวบขอ้มลู 
และเป็นแนวทางนําเสนอเน้ือหาใหเ้ป็นสดัส่วนเกี่ยวเน่ืองสมัพนัธ์กนั ครอบคลุมประเดน็สําคญัได้
ครบถว้น โดยโครงเรื่องบทความทางวชิาการ แบ่งเป็น 3 สว่นหลกั คอื ความนํา เน้ือเรื่อง และสรุป
ในสว่นเน้ือเรื่องแบ่งเป็นประเดน็ต่าง ๆ โดยจดัลําดบัใหเ้ป็นระบบ ในการจดัลาํดบัจดัไดห้ลาย
แบบแลว้แต่เทคนิคการนําเสนอ อาท ิ

6.1 จดัลาํดบัจากเรือ่งกวา้ง ๆ หรอืเรือ่งทัว่ไป ไปสูเ่รือ่งเฉพาะ 
6.2 จดัลาํดบัจากเรือ่งเฉพาะไปสูเ่รือ่งกวา้ง ๆ หรอืเรือ่งทัว่ไป 
6.3 จดัลาํดบัตามความสาํคญั 
6.4 จดัลาํดบัตามเหตุการณ์หรอืระยะเวลา 
6.5 จดัลาํดบัตามเหตุและผล 
6.7 จดัลาํดบัตามสถานทีห่รอืทศิทาง 

ทัง้น้ี ในการจดัลําดบัโครงเรื่อง แต่ละประเดน็ตอ้งมน้ํีาหนักสมดุลกนั และ    
การแตกเป็นประเดน็ย่อย ตอ้งแตกเป็นลําดบัขัน้อย่างเป็นระบบ ควรใชต้วัเลขหรอืตวัอกัษร
กาํกบัหวัขอ้ประเดน็ต่าง ๆ ไมค่วรใชเ้ครือ่งหมายขดีสัน้ (hyphen) 
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งานแปล 
 

งานแปล เป็นผลงานทางวิชาการอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งผู้เสนอขอสามารถนําไปใช้ใน     
การเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการได ้มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 

1. คาํนิยาม  
งานแปลจากตวังานตน้แบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานดา้นปรชัญา หรอืประวตัศิาสตร์

หรอืวทิยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่คีวามสาํคญัและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่เมื่อนํามาแปลแลว้จะ
เป็นการเสรมิความก้าวหน้าทางวชิาการที่ประจกัษ์ชดั เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย หรอืจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรอืแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็น
ภาษาต่างประเทศอกีภาษาหน่ึง (งานแปลน้ี จดัเป็นผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่นประเภทหน่ึง) 

 

2. รปูแบบของการแปล อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื 
2.1 การแปลตามรปูของภาษา (form) หรอื การแปลตรงตวั/การแปลตามตวัอกัษร ระดบั

ด ี(literal translation) เป็นการแปลทีพ่ยายามรกัษาความหมายและโครงสรา้งของตน้ฉบบัไวม้ากทีสุ่ด 
มุง่ความถูกตอ้งแมน่ยาํเป็นหลกั แต่อาจมกีารเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้ง (structure) และการใชค้ํา
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการใชภ้าษาของภาษาฉบบัแปล การแปลลกัษณะน้ีใชใ้นกลุ่มนกัวชิาการหรอื 
กลุ่มเฉพาะอาชพีทีต่อ้งการความถูกตอ้งของสาระขอ้เทจ็จรงิ เพือ่จุดประสงคใ์นดา้นการศกึษา คน้ควา้
หรอืการนําไปปฏบิตั ิเช่น การแปลฉลากยา ขัน้ตอนการทดลอง คู่มอืปฏบิตักิารกฎหมายสนธสิญัญา
ระหวา่งประเทศรายงาน และเอกสารราชการ 

2.2 การแปลตามความหมาย (meaning) หรอื การแปลสรุปความ (free translation) 
เป็นการแปลทีไ่มไ่ดมุ้ง่รกัษาโครงสรา้ง ตามความหมายหรอืรปูแบบของตน้ฉบบัอยา่งเครง่ครดั มกีาร
โยกยา้ยขยายความ หรอืตดัทอน หรอืเปลีย่นแปลงรปูคาํหรอืไวยากรณ์ การแปลลกัษณะน้ีนิยมใชก้บั
เรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรกัษาความถูกต้องของต้นฉบบั เป็นการแปลที่ใชใ้นสื่อมวลชนทุกประเภท
โดยเฉพาะเพื่อความบนัเทงิ ผูแ้ปลอาจอ่านจบทลีะย่อหน้า ทําความเขา้ใจกบัเน้ือหา วธิคีดิ 
จุดมุง่หมายของผูเ้ขยีน และสิง่ทีล่ะไวใ้นฐานทีเ่ขา้ใจ เมือ่สรปุเน้ือหาหลกัของตน้ฉบบัแลว้ จงึถ่ายทอด
ออกมาโดยเรยีบเรยีงใหม ่ และการแปลลกัษณะน้ีเป็นการแปลทีนิ่ยมแพรห่ลาย ตวัอยา่งของการแปล
ลกัษณะน้ี คอื การแปลนวนิยาย เรือ่งสัน้ นิทาน บทวทิย ุโทรทศัน์  

การแปลทัง้ 2 ชนิด มคีวามจาํเป็นตอ้งเรยีนรู ้เพื่อพฒันาการแปลใหม้คีวามแมน่ยาํ
และสละสลวยมากทีสุ่ด การแปลแมจ้ะสละสลวย กไ็มถ่อืว่าสมบูรณ์ ถา้เน้ือหาผดิไปจากเน้ือหา
เดมิ ส่วนการแปลทีเ่น้ือหาดแีต่ไม่สละสลวยถอืว่าดกีว่า เพราะผูอ้่านสามารถไดร้บัเน้ือหาจาก
ตน้ฉบบัไดต้รงตามเน้ือหาเดมิ  
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3. การเผยแพร ่ 
วธิกีารเผยแพรง่านแปล มดีงัน้ี 
3.1 การเผยแพรด่ว้ยวธิกีารพมิพ ์ โดยโรงพมิพ ์ (printing house) หรอืสาํนกัพมิพ ์

(publishing house) 
3.2 การเผยแพรโ่ดยสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ตวัอยา่งเช่น การเผยแพรใ่นรปูของ

ซดีรีอม ฯลฯ  
การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใชใ้นการเรยีน

การสอนวชิาต่าง ๆ ในหลกัสตูรเท่านัน้ จาํนวนพมิพเ์ป็นดชันีหน่ึงทีอ่าจแสดงการเผยแพรอ่ยา่ง
กวา้งขวางได ้แต่อาจใชด้ชันีอื่นวดัความกวา้งขวางในการเผยแพรไ่ดเ้ชน่กนั  

ทัง้น้ีต้องได้ร ับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ
สถาบนัอุดมศกึษา คณะ และ/หรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิานัน้ และตอ้ง
เผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ไมน้่อยกวา่สีเ่ดอืน 

เมื่อไดม้กีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว้ การนํา “งานแปล” 
นัน้ไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเน้ือหาใน “งานแปล” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วชิาการและใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานแปล” นัน้อกีครัง้หน่ึงอาจกระทําได ้ แต่จะตอ้งทํา  
การเผยแพร ่“งานแปล” นัน้ใหมอ่กีครัง้หน่ึง 

 

4. ลกัษณะคณุภาพ 
ลกัษณะคุณภาพ ไดก้าํหนดไว ้3 ระดบั คอื ด ีดมีาก และดเีดน่ ซึง่มรีายละเอยีด 

ดงัน้ี 
4.1 ระดบัดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทาง

ความคิด และ/วฒันธรรมต้นกําเนิดและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดีมี
การศกึษาวเิคราะหแ์ละตคีวามทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัมี
การใหอ้รรถาธบิายเชงิวชิาการในรปูแบบต่าง ๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบัมหภาคและจุลภาค 

4.2 ระดบัดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท    
แบบแผนทางความคิด และ/หรือวฒันธรรมต้นกําเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อ
ความหมายในระดบัสงูมาก 

มกีารศกึษาวเิคราะห์และตีความทัง้ตวับทและบรบิทของตวังานอย่างละเอยีด
ลกึซึง้ในลกัษณะทีเ่ทยีบไดก้บังานวจิยัของผูส้นัทดักรณ ี

มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อนัเหมาะสมทัง้ในระดบั     
มหภาคและจุลภาค 
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4.3 ระดบัดีเด่น ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์
เดยีวกบัระดบัดมีาก โดยมขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิ ดงัน้ี 

4.3.1 เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสําคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิด            
การเปลีย่นแปลงในทางวชิาการ 

4.3.2 เป็นงานทีแ่ปลอยูใ่นระดบัทีพ่งึยดึถอืเป็นแบบฉบบัได ้
4.3.3 มกีารใหข้อ้สรปุในดา้นของวธิกีารแปลและทฤษฎกีารแปลทีม่ลีกัษณะเป็น

การบุกเบกิทางวชิาการ 
 

 
 



บทท่ี 4 
งานวิจยั บทความวิจยั และผลงานทางวิชาการรบัใช้สงัคม 

 
งานวิจัย เป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ     

ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์มคีําจาํกดัความ ลกัษณะการเผยแพร ่
และลกัษณะคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
พจิารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่5) 
พ.ศ. 2552 (ฉบบัที ่6 - 8) พ.ศ. 2555 และ (ฉบบัที ่9 – 10) พ.ศ. 2556  

 

งานวิจยั 
 
งานวจิยัเป็นผลงานทางวชิาการประเภทหน่ึงทีผู่เ้สนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ

สามารถนําไปเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการได ้มรีายละเอยีดดงัน้ี  
 
1. คาํนิยาม  

ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อยา่งมรีะบบดว้ยวธิวีทิยาการวจิยัที่
เป็นที่ยอมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมวีตัถุประสงค์ทีช่ดัเจนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูล คําตอบหรอื
ขอ้สรปุรวมทีจ่ะนําไปสูค่วามกา้วหน้าทางวชิาการ หรอืเอือ้ต่อการนําวชิาการนัน้ไปประยกุต ์ 

 

2. รปูแบบ  
รปูแบบงานวจิยั อาจจะเขยีนไดเ้ป็น 2 รปูแบบ ดงัน้ี  
2.1 รายงานการวจิยั ทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิ การกําหนดประเดน็ปญัหา วตัถุประสงค ์ การทาํวรรณกรรมปรทิศัน์ 
สมมตฐิาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิจูน์สมมตฐิาน การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรุปผล
และใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่น ๆ  

2.2 บทความวจิยั ทีป่ระมวลสรุปกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้ สาํหรบัการนําเสนอในการประชุมทางวชิาการ หรอืในวารสารทางวชิาการ  
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3. การเผยแพร่ 
งานวจิยัดงักล่าวขา้งตน้อาจเผยแพรไ่ดใ้นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 
3.1 เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารทางวชิาการ ทัง้น้ีวารสารทางวชิาการ

นัน้ อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่พมิพ์หรอืเป็นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่มกีําหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชดัเจน 

3.2 เผยแพร่ในหนังสอืรวมบทความวจิยัในรปูแบบอื่นทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิ
และตรวจสอบคุณภาพ   

3.3 นําเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการ ซึง่ภายหลงัจากการประชุม
ทางวชิาการไดม้กีารบรรณาธกิารและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสอื ประมวลผลการประชุม
ทางวชิาการ (proceedings) ของการประชุมทางวชิาการระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

3.4 การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว       
ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมนิคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒแิละแสดงหลกัฐานว่าได ้
เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้ และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศและ
ต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง  

เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“งานวจิยั” นัน้แลว้ การนํา “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิสว่นใด สว่นหน่ึง      
เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวชิาการ และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ“งานวจิยั” นัน้อกี
ครัง้หน่ึงจะกระทาํไมไ่ด ้ 

 
4. ลกัษณะคณุภาพ   

ลกัษณะคุณภาพ ไดก้ําหนดไว ้3 ระดบั คอื ด ีดมีาก และดเีด่น ซึ่งมรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 

4.1 ระดบัดี เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบ
วธิวีจิยั ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืนําไปประยกุตไ์ด ้

4.2 ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัด ีและตอ้ง 
4.2.1 เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละนําเสนอผลเป็นความรูใ้หมท่ีล่กึซึง้

กวา่งานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ 
4.2.2 เป็นประโยชน์ดา้นวชิาการอยา่งกวา้งขวางหรอืสามารถนําไปประยกุตไ์ด้

อยา่งแพรห่ลาย 
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4.3 ระดบัดีเด่น ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบัดมีาก และตอ้ง 
4.3.1 เป็นงานบุกเบกิทีม่คีุณค่ายิง่ และมกีารสงัเคราะหอ์ยา่งลกึซึง้จนทาํใหเ้ป็น

การสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ (body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ทาํใหเ้กดิความกา้วหน้า
ทางวชิาการอยา่งชดัเจน 

4.3.2 เป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการอา้งองิถงึอยา่งกวา้งขวางในวงวชิาการหรอื
วชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชาต ิและ/หรอืระดบันานาชาต ิ

 

รปูแบบการเขียนรายงานวิจยั 
 

รายงานการวจิยั มลีกัษณะเป็นเอกสารทีม่รีูปแบบของการวจิยัตามหลกัวชิาการ คอื
ประกอบดว้ย การตัง้สมมตฐิาน หรอืมกีารกําหนดปญัหาทีช่ดัเจน สมเหตุสมผลวตัถุประสงคท์ี่
ชดัเจนแน่นอน การรวบรวมข้อมูล พิจารณา วิเคราะห์ ตีความ และการสรุปผลการวิจยัที่
สามารถใหค้าํตอบหรอืบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการได ้

 
1. รปูเล่มรายงานวิจยั  

สว่นประกอบรปูเล่มรายงานวจิยั ประกอบดว้ยสว่นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ปกนอก เป็นส่วนนอกสุดของรายงานการวจิยั โดยทัว่ไปนิยมใช้กระดาษแขง็    

มกีารเขยีนขอ้ความบนหน้าปก เรยีงตามลาํดบัตามตวัอยา่ง ดงัน้ี 
1.1.1 ชื่อเรือ่งทีท่าํวจิยั อาจมเีฉพาะภาษาไทย หรอืมทีัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
1.1.2 ชื่อผูท้าํวจิยั หรอืคณะผูว้จิยั 
1.1.3 ชื่อสาขาวชิาทีท่าํวจิยั 
1.1.4 ชื่อหน่วยงานทีใ่หทุ้นสนบัสนุนการวจิยั (ถา้ม)ี 
1.1.5 ปีทีพ่มิพ ์ 
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ตวัอย่าง  ปกนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหบ์ทบรรณาธิการของหนังสือพิมพท้์องถ่ิน จงัหวดัลาํปาง 
An Analysis of Editorials of Local Newspaper in Lampang Province 

 
 
 
 

สวุรรณี  โพธิศรี 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 
 
 
 
 

งานวิจยัน้ีได้รบัทุนอดุหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 
สิงหาคม  2550 
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1.2 ปกใน ขอ้ความที่ระบุในหน้าน้ีเหมอืนกบัปกนอก หรอือาจแตกต่างโดยเพิม่
รายละเอยีดมากกวา่ปกนอก  

 
ตวัอย่าง  ปกใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การวิเคราะหบ์ทบรรณาธิการของหนังสือพิมพท้์องถ่ิน จงัหวดัลาํปาง 
An Analysis of Editorials of Local Newspaper in Lampang Province 

 
 
 
 
 
 
 

สวุรรณี  โพธิศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

สิงหาคม 2550 
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1.3 บทคดัย่อ เป็นบทสรุปของรายงานการวจิยัที่ส ัน้ กะทดัรดั ชดัเจน และได้
ใจความครอบคลุมเน้ือหาของการวิจยัทัง้หมด โดยเขียนเป็นความเรียง ไม่แยกเป็นข้อ ๆ 
ยกเว้นในส่วนของผลการวิจัย  อาจแยกเป็นข้อ ๆ  ได้ ส่วนความยาวนั ้นไม่ควรเกิน                  
1 หน้ากระดาษ ปกตแิลว้การเขยีนบทคดัย่อจะทําไว ้2 ภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยแบ่งเป็น 2 สว่นคอื สว่นนําและสว่นเน้ือเรือ่ง 

1.3.1 สว่นนํา ประกอบดว้ย ชื่อเรือ่งวจิยั ชื่อผูว้จิยั ชื่อหน่วยงานหรอื
สถาบนัการศกึษา และปีทีพ่มิพ ์ 

1.3.2 สว่นเน้ือหา ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการวจิยั วธิดีาํเนินการวจิยัและ
ผลการวจิยั  
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ตวัอย่าง  การเขยีนบทคดัยอ่ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชือ่เรือ่ง     การวเิคราะหบ์ทบรรณาธกิารหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่ จงัหวดัลาํปาง 
ผูว้จิยั       ผศ.สวุรรณ ี โพธศิร ี
คณะ    วทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 
ปี    2550 
 

บทคดัย่อ 
  

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเน้ือหา รูปแบบ การตัง้ชื่อเรื่อง การเขยีนคํานํา   
การเขยีนความจบ องคป์ระกอบของโครงสรา้งการเขยีน รวมทัง้กระบวนการเขยีนบทบรรณาธกิาร
ในหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ จงัหวดัลําปาง โดยศกึษาดว้ยวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาบทบรรณาธกิารใน
หนังสอืพมิพจ์าํนวน 5 ชื่อฉบบั จาํนวนตวัอยา่งทีศ่กึษา 252 ฉบบั พรอ้มทัง้สมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้ง
กบัการเขยีนบทบรรณาธกิารของหนังสอืพมิพแ์ต่ละฉบบั จาํนวน 5 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลูเพือ่การวเิคราะหเ์น้ือหาและแบบสมัภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่าความถี่ รอ้ยละและการทดสอบค่าไค-สแควร ์ ผลการวจิยัพบวา่ เน้ือหาของบทบรรณาธกิาร
สว่นมากเกีย่วกบัการเมอืง ไมส่อดคลอ้งกบัขา่วหน้าหน่ึงของหนังสอืพมิพฉ์บบัเดยีวกนั ใชร้ปูแบบ
แสดงทศันะและเสนอแนะมากทีสุ่ด ตัง้ชื่อเรื่องแบบบอกเน้ือหา เขยีนคํานําดว้ยการสรุปเรื่อง   
เขยีนความจบดว้ยการย่อความสําคญัของเรื่อง บทบรรณาธกิารส่วนมากมอีงค์ประกอบของ
โครงสรา้งการเขยีน เขยีนไมค่รบถว้น จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งหนังสอืพมิพแ์ต่ละชื่อ
ฉบบัในตวัแปรต่าง ๆ พบวา่ เน้ือหา รปูแบบ การตัง้ชื่อเรื่อง  การเขยีนคาํนํา การเขยีนความจบ 
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาบทบรรณาธกิารกบัข่าวหน้าหน่ึงของหนังสอืพมิพ์ฉบบัเดยีวกนัและ
องคป์ระกอบของโครงสรา้งการเขยีนบทบรรณาธกิารมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติใิน
ดา้นกระบวนการเขยีนบทบรรณาธกิารของหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่นัน้ พบวา่ หนังสอืพมิพท์ัง้ 5 ชื่อ
ฉบบัมอบหมายให้ผูเ้ขยีนเป็นผูต้ดัสนิใจในการเลอืกเรื่อง และกําหนดแนวทางการเขยีนเอง   
การเลอืกเรื่องพจิารณาจากสถานการณ์ในขณะนัน้ เป็นเรื่องทีป่ระชาชนสนใจ อยูใ่นกระแส และ   
มผีลกระทบต่อประชาชน ผูเ้ขยีนสว่นใหญ่เป็นเจา้ของและบรรณาธกิาร บรรณาธกิาร บรรณาธกิาร
บรหิาร และบรรณาธกิารผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณา มจีํานวนตัง้แต่ 1-3 คน การเขยีนอาศยัขอ้มลูจาก
ประสบการณ์สว่นตวั แฟ้มขา่วเก่า ขา่วจากสว่นราชการ  อนิเตอรเ์น็ต และหนังสอืพมิพต่์างๆ 
รปูแบบการเขยีนขึน้อยูก่บัผูเ้ขยีนแต่ละคน เน้ือหา ทีเ่ขยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเลอืกจากขา่วหน้าหน่ึงมา
เขยีน ผูใ้หส้มัภาษณ์เหน็ว่าบทบรรณาธกิารมคีวาม สาํคญัต่อหนังสอืพมิพ ์ และหนังสอืพมิพจ์ะ
ยงัคงเสนอบทบรรณาธกิารต่อไป โดยจะตอ้งมกีารปรบัปรุงในเรือ่งการเขยีนใหน่้าอ่านมากขึน้ และ
การนําเสนอขอ้มลูทีล่กึและกวา้งยิง่ขึน้ 
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ตวัอย่าง  การเขยีนบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Title  An Analysis of Editorials of Local Newspaper in Lampang Province 
Researcher  Assist. Prof. Suvannee  Photisri 
Faculty  Management  Science  Lampang  Rajabhat  Universit 
Year  2007 

 
Abstract 

 

 The purpose of this study is to gain and insight into the editorials of local newspaper in 
Lampang Province pertaining to their content categories, writing patterns, title naming, 
introduction styles, ending styles, elements of writing structure and procedure in editorials 
writing. The sample size of this study covers 252 copies from 5 local newspaper.  Moreover, the 
interview with its editors in each newspaper is also conducted. 

The results of this study show that most of the editorials contents are relevant to politic 
issues; the title are named with label head technique ; the introduction parts are created by 
means of summary lead styles, and the ending by straight away summary styles. The study also 
shows that editorial writing structure is not completed of 6 elements. However, most of editorials 
contents were not related to the news story on the front page. 
 The Chi-square test between each brands of newspaper indicates that there are 
significant differences in all the factors that are the editorials content category, writing pattern, 
title naming, introduction style, ending style, relevance to news on the front page and elements 
of writing structure. 

According to the editorials writing procedure, group of the authors which usually 
consists of 1-3 persons from the top rank of the organization, is authorized to decide about topic 
and opinion in editorial. Writing pattern depends on each author. As for the editorial topics, they 
are selected from human interest issues and consequences, regardless of news on the front 
page. Moreover, the information obtained from the interview shows that the editorial is the 
important article in newspaper and still needs the on-going improvement in both its content and 
writing pattern in order to gain more satisfaction from the readers. 
 



 69

1.4 กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัอาจใชข้อ้ความ คาํขอบคุณหรอื ประกาศคุณูปการ
ซึง่ไมว่า่จะใชข้อ้ความใดกม็คีวามหมายเหมอืนกนั โดยผูว้จิยัจะใชพ้ืน้ทีห่น้าน้ีในการขอบคุณผูท้ี่
มสีว่นชว่ยเหลอืใหง้านวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี
 

ตวัอย่าง  กติตกิรรมประกาศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 การวิจัยครัง้น้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคุณไชยยันต์ เปรมทอง 

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เอกราช คุณบัณฑิต ภักดีวงศ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ ์  
แมงมุม คุณศรบุีตร จนาศกัดิ ์บรรณาธิการผู้พมิพ์ ผู้โฆษณาหนังสอืพมิพ์ลําปางนิวส ์  
คุณไพฑูรย์ ศุภสุข บรรณาธกิารบรหิารหนังสอืพมิพล์านนาโพสต์ และคุณชาตร ียศสมแสน
เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ ที่กรุณาให้ข้อมูลประกอบการวิจัย   
คุณเสาวนีย์ สายปนั ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แมงมุม คุณมานิตย์ สงัรวม กองบรรณาธิการ
หนงัสอืพมิพเ์อกราช ตลอดจนเจา้หน้าทีห่อ้งสมุดมหาวทิยาลยัราชภฏัลําปาง ทีอ่าํนวยความ
สะดวกในการรวบรวมบทบรรณาธกิารหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ทัง้ 252 ฉบบั อาจารยส์ุดจนิดา  
ดังก้อง และอาจารย์กนกพร  เอกกะสินสกุล  ที่ช่วยทดสอบเครื่องมือการวิจัย  และ   
ผูช้่วยศาสตราจารยเ์บญจวรรณ เลาลลติ ทีช่่วยตรวจสอบภาษาและการลําดบัคําถามในแบบ
สมัภาษณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกทา่นทีไ่ดเ้อย่นามมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                     ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์วุรรณ ี โพธศิร ี
                   6 สงิหาคม 2550    
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1.5  สารบญัเรื่อง  
สารบญัเรื่องเป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานการวิจยั 

ช่วยใหผู้อ้่านเหน็โครงสรา้งของรายงานวจิยัทัง้หมดและสะดวกในการคน้ควา้หวัขอ้ที่ต้องการ
อา่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยมสีว่นประกอบดงัน้ี 
 

ตวัอย่าง  สารบญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
เรื่อง                           หน้า 
กติตกิรรมประกาศ               (1) 
บทคดัยอ่ภาษาไทย           (2) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ            (3) 
สารบญั             (4) 
สารบญัตาราง           (6) 
สารบญัภาพ                      (7) 
บทที ่1 บทนํา             1 
 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา         1 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั                   2 
 ปญัหานําวจิยั            3 
 สมมตฐิานการวจิยั           3 
 ขอ้จาํกดัของการวจิยั           4 
            ขอบเขตของการวจิยั          4 
 นิยามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง           4 
 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั                   7 
บทที ่2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง        8 
 แนวคดิเกีย่วกบับทบรรณาธกิาร        8 
 แนวคดิเกีย่วกบัผูร้กัษาชอ่งทางการสือ่สารหรอืผูเ้ฝ้าประตู      20 
 แนวคดิเกีย่วกบัการกาํหนดวาระหรอืประเดน็ทางสงัคม     21 
 แนวคดิเกีย่วกบัหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่      23 
           งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง       26 
บทที ่3 วธิดีาํเนินการวจิยั        31 
 การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      31  
 การกาํหนดตวัแปรทีศ่กึษา       32 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู      32 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู        37 
 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์     38 
บทที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู        40 
 การวเิคราะหเ์นื้อหาของบทบรรณาธกิารในหนงัสอืพมิพแ์ตล่ะชือ่ฉบบั    41 
 การทดสอบสมมตฐิาน         93 
 การสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการเขยีนบทบรรณาธกิาร                               102 
บทที ่5 สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ                               111 
 สรปุผลการวจิยั                                    111 
 อภปิรายผล                                                117 
 ขอ้เสนอแนะ                                                120 
บรรณานุกรม                                     122 
ภาคผนวก                                      124 

ตวัอยา่งเครือ่งมอืฉบบัสมบูรณ์                                 125 
ประวตัผิูว้จิยั                          134 
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1.5.1 สารบญัตาราง เป็นหน้าทีเ่รยีงลําดบัต่อจากสารบญัเรื่อง ทีแ่สดงชื่อตาราง
ทุกตารางทีป่รากฏอยูใ่นรายงานการวจิยั และระบุหน้าทีต่ารางนัน้ ๆ ปรากฏอยู ่ 

 

ตวัอย่าง  สารบญัตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.5.2 สารบญัภาพ เป็นหน้าสุดทา้ยของสว่นตน้ ในรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
ที่แสดงชื่อภาพประกอบ ได้แก่ กราฟ แผนภูม ิแผนผงั และภาพถ่ายต่าง ๆ โดยระบุเลขหน้า
ของภาพประกอบดว้ย  

 

ตวัอย่าง  สารบญัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
สารบญัตาราง 

 
ตารางท่ี                         หน้า 

1. แสดงจาํนวนบทบรรณาธกิารทีเ่สนอในหนงัสอืพมิพแ์ต่ละชื่อฉบบั          43 
2. แสดงเน้ือหาของบทบรรณาธกิารในหนงัสอืพมิพแ์ต่ละชื่อฉบบั           50 
3. แสดงเน้ือหาของบทบรรณาธกิารในหนงัสอืพมิพท์อ้งถิน่โดยรวม          52 
4. แสดงรปูแบบบทบรรณาธกิารในหนงัสอืพมิพแ์ต่ละชื่อฉบบั           60 

 

 
สารบญัภาพ 

 
ภาพท่ี                   หน้า 

แบบจาํลองผูเ้ฝ้าประตขูองด ีเอม็ ไวท ์              20 
แบบจาํลองการกาํหนดวาระขา่วสาร             22 
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1.6 เน้ือหา 
การเขยีนรายงานการวจิยัส่วนเน้ือหา ส่วนเน้ือหาเป็นส่วนที่สําคญัที่สุดของ

รายงานการวจิยั เพราะประกอบดว้ยรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัทัง้หมด โดยทัว่ไปจะ
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 บท ดงักล่าวแลว้ ในแต่ละบทมสีาระสาํคญัและแนวการเขยีน ดงัน้ี 

1.6.1 บทที ่1 บทนํา เป็นการนําเขา้สู่เรื่องทีท่าํการวจิยั โดยผูว้จิยัจะเขยีนเพื่อ
รายงานให้ทราบว่า การวิจยัเรื่องน้ีมีความเป็นมาและความสําคัญอย่างไร มีวตัถุประสงค ์
สมมติฐาน ขอบเขต ข้อตกลง ข้อจํากัด นิยามศัพท์ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับ       
อยา่งไรบา้ง จะเหน็ไดว้า่รายละเอยีดดงักล่าวในบทน้ี สว่นใหญ่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการไปแลว้ ตัง้แต่
การเขยีนเคา้โครงการวจิยั ซึง่ผูว้จิยัสามารถนําขอ้ความเหล่านัน้มาไวใ้นสว่นน้ี ดงัน้ี 

1) ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ เป็นการตกลงกบัผูอ้่านว่า งานวจิยัเรื่องน้ีมขีอ้ตกลง
อะไรบา้ง เชน่ ถอืวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกคนใหข้อ้มลูอยา่งจรงิใจ หรอืตวัแปรตวัน้ีสามารถวดัไดด้ว้ย
เครือ่งมอืชนิดน้ี ตามความเหน็ของวเิชยีร เกตุสงิห ์(2534: 137) เหน็ว่า หวัขอ้น้ีไมจ่าํเป็นตอ้งมี
กไ็ด ้ถา้การวจิยันัน้ไมใ่ชก่ารวจิยัเชงิทฤษฎทีีต่อ้งอาศยัขอ้ตกลงพเิศษ 

2) ข้อจํากดัของการวิจยั หมายถึง บางสิง่บางอย่างที่อาจเกิดขึ้นโดย
บงัเอญิ โดยการจงใจ โดยเหตุสดุวสิยัหรอืสิง่ทีป่รากฏอยูเ่ดมิแลว้โดยธรรมชาต ิเช่น ความคลาด
เคลื่อนอนัเน่ืองจากเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ความคลาดเคลื่อนจากการวดัตวัแปร ซึ่งผูว้จิยัไม่
สามารถควบคุมจดัการ หรอืเปลีย่นแปลงสภาพการณ์นัน้ ๆ ได ้และเป็นสิง่ซึง่จะทาํใหก้ารศกึษา
เรือ่งดงักล่าว ไมไ่ดผ้ลครบถว้นสมบรูณ์ตามทีมุ่ง่หวงัไว ้(ชุตริะ ระบอบ, 2549: 90) 

 

ตวัอย่าง  การเขยีนขอ้จาํกดัของการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อจาํกดัของการวิจยั 
 
 การวจิยัในครัง้น้ี อาจจะขาดความสมบรูณ์ในหลาย ๆ กรณ ีดงัน้ี 
 1. ดว้ยขอ้จํากดัของเวลาที่เกบ็ขอ้มูลในช่วงใกลปิ้ดภาคเรยีน ทําใหไ้ม่ไดร้บัขอ้มูล 
ในสว่นของอาจารยส์งักดัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 2. ในส่วนของนายจ้าง จําเป็นต้องเจาะจงหน่วยงานที่ศึกษา เพื่อความสะดวก   
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
        3. ขาดขอ้มูลทีอ่ยู่ของบณัฑติทีส่ําเรจ็การศกึษาก่อนปี พ.ศ. 2541 จงึไม่สามารถ
เกบ็ขอ้มลูจากบณัฑติรุน่ก่อน ๆ ได ้
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1.6.2 บทที ่2 แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นการศกึษา
คน้ควา้เอกสารต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้นํามาประมวลเขา้
ดว้ยกนัในลกัษณะของการสงัเคราะห ์จากนัน้จงึสรุปแต่ละประเดน็นําเสนอตามแนวความคดิของ
ผูว้จิยั และสรปุเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั  

1.6.3 บทที ่3 วธิดีาํเนินการวจิยั เป็นการกล่าวถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีาร
ทาํวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นส่วนทีผู่ว้จิยักล่าวถงึลกัษณะและ
ขอบเขตของประชากรทีศ่กึษา ตลอดจนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ลอืกมาใชใ้นการศกึษาวา่ไดม้าดว้ยวธิใีด 
จาํนวนเทา่ใด            

(2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นการกล่าวถงึลกัษณะและ
คุณสมบตัิของเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั นอกจากน้ียงัต้องกล่าวถึง
วธิกีารสรา้งเครื่องมอื และการทดลองใชด้ว้ย และในกรณีทีผู่ว้จิยัใชเ้ครื่องมอืของนักวจิยัคนอื่น 
จะตอ้งบอกแหล่งทีม่าของเครือ่งมอืพรอ้มดว้ยคุณภาพของเครือ่งมอืเชน่กนั 

(3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นการกล่าวถงึวธิกีารรวบรวมขอ้มลูของ
ผูว้จิยัวา่ใชว้ธิกีารอยา่งไร โดยจะตอ้งบอกขัน้ตอนและวธิกีารอยา่งละเอยีด 

(4) การวเิคราะหข์อ้มูล เป็นการบอกถงึวธิกีารตลอดจนสถติทิี่ใชใ้น    
การวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูจะตอ้งเหมาะสมกบัชนิดของขอ้มลู ขณะเดยีวกนัก็
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั และสมมตฐิานการวจิยั ในกรณีทีผู่ว้จิยัใชโ้ปรแกรม
สาํเรจ็รปู SPSS กต็อ้งบอกไวด้ว้ย  

1.6.4 บทที ่4 ผลการวจิยั ผลการวจิยัอาจเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า ผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล กไ็ด ้เป็นการเขยีนรายงานขอ้คน้พบจากการวจิยั โดยรายงานเป็นลําดบัจากลกัษณะ
ทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จากนัน้จงึรายงานผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ซึง่มอียู ่4 วธิ ีดงัน้ี 

(1) การนําเสนอในลกัษณะของบทความหรอืบรรยาย ซึง่จะใชก้บัขอ้มูล
ทีม่ตีวัเลขไมม่ากนกั โดยตอ้งการบรรยายในรายละเอยีดเหมอืนกบัเป็นการบรรยายไปเรือ่ยๆ 

(2) การนําเสนอในลกัษณะบรรยายกึง่ตาราง วธิน้ีีเป็นการนําตวัเลขทาง
สถติแิทรกไวใ้นบทความเพือ่ใหม้องเหน็ภาพชดัเจนยิง่ขึน้ 

(3) การนําเสนอในลกัษณะตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งยงัแบ่งย่อย
เป็นอกี 3 แบบ คอื เสนอเป็นบรรยายแลว้ตามดว้ยตาราง เสนอเป็นตารางแลว้ตามดว้ยบรรยาย 
และเสนอผลสรปุแลว้ตามดว้ยรายละเอยีดในตารางและบรรยายใตต้าราง 

(4) การนําเสนอดว้ยรูปภาพ หมายถงึการเสนอผลดว้ยกราฟเสน้ตรง   
เสน้โคง้ แผนภมู ิรวมถงึรปูภาพต่างๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณของขอ้มลู  
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1.6.5 บทที ่5 อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ เป็นสว่นสุดทา้ยของรายงานการวจิยั 
เน้ือหาของสว่นน้ีถอืวา่มคีุณคา่ต่องานวจิยัอยา่งยิง่ สว่นประกอบทีส่าํคญั ๆ มดีงัต่อไปน้ี 

(1) สรุปผลการวจิยั ในส่วนน้ีผูว้จิยัจะต้องเขยีนสรุปถงึกระบวนการทํา
วิจยัตัง้แต่ต้นจนจบ และเขยีนเป็นความเรียงต่อกนั ยกเว้นผลการวิจยัควรเขยีนเป็นหวัข้อ    
ยอ่ย ๆ ตามลาํดบั 

(2) อภปิรายผลการวจิยั สว่นน้ีของรายงานการวจิยัจะเป็นการอภปิราย
ผลการวจิยั เปรยีบเทยีบหลกัเกณฑ ์แนวคดิ ทฤษฎหีรอืผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัครัง้น้ี 
วา่สอดคลอ้งหรอืแตกต่างจากหลกัเกณฑ ์แนวคดิทฤษฎ ีผลงานวจิยัผูอ้ื่นหรอืไม ่อยา่งไร ผูว้จิยั
ตอ้งอภปิรายวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบใหเ้หน็ชดัเจน 

3) ขอ้เสนอแนะ ม ี2 ประการ คอื 
3.1) ขอ้เสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิยัไปใช ้ต้องเสนอขอ้บกพร่อง

หรอืขอ้ควรระวงัในการนํางานวจิยัไปใช ้
3.2) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป ควรเสนอแนะประเดน็ทีค่วร

ศกึษาต่อยอด หรอืศกึษาเพิม่เตมิจากการวจิยัครัง้น้ี 
1.7 บรรณานุกรม เป็นรายชื่อเอกสาร หนังสอื สิ่งพิมพ์ และวสัดุอ้างอิงทัง้หมดที่

ผูว้จิยันํามาใช้ประกอบการเขยีน ศกึษาค้นคว้า และอ้างองิในงานวจิยัของตน เพื่อเป็นหลกัฐาน
ยืนยนัว่า การเขียนรายงานการวิจยัน้ีได้ทําการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และเพื่อ
ประโยชน์สําหรบัผูท้ีส่นใจตดิตามศกึษาเพิม่เตมิจากเอกสารเหล่านัน้ โดยผูว้จิยันํารายชื่อเอกสาร
ดงักล่าวมาเขยีนเรยีงลําดบัอกัษร โดยเรยีงจากเอกสารภาษาไทยก่อน แลว้ตามดว้ยภาษาองักฤษ
ตามลําดบั สาํหรบัหลกัการเขยีนบรรณานุกรมนัน้แต่ละสถาบนัจะกําหนดหลกัการและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ของเอกสารในลกัษณะที่คล้ายคลงึกนั จะแตกต่างกนับ้าง เฉพาะรูปแบบการเขยีนเท่านัน้  
ซึ่งถ้าผูว้จิยัเลอืกใช้รูปแบบการเขยีนแบบใด ก็ควรใช้รูปแบบนัน้ในการเขยีนรายงานการวจิยัทัง้
ฉบบั ซึง่ในสาขาสงัคมศาสตรจ์ะนิยมใช ้ระบบ APA (American Psychological Association Style)  

1.8 ภาคผนวก เป็นรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบังานวจิยัที่ต้องการนําเสนอ
เพื่อยืนยนัหรือแสดงถึงการดําเนินการวิจยัอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของ
ผลงานวจิยั อกีทัง้จะเป็นการชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจรายงานการวจิยัไดด้ยีิง่ขึน้ โดยทัว่ไปภาคผนวก
จะประกอบดว้ยเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง ดงันัน้ จงึนิยมจดัประเภทของภาคผนวกเรยีงตามลําดบั
ตวัอกัษร คอื ก  ข  ค ...ดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอย่าง  การเขยีนภาคผนวก 
 
            
 
 
 
  

 
      

 
ตวัอย่าง    การเขยีนประวตัผิูว้จิยั 

 ประวติัผูวิ้จยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นางสาว  นาง  ยศ 
  2. ทีอ่ยูป่จัจุบนั 
3. ตําแหน่งปจัจุบนั 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร 

และไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) 
5. ประวตักิารศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก    รายนามผูเ้ชีย่วชาญทีต่รวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืวจิยั
ภาคผนวก ข    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ภาคผนวก ค     ผลการหาคุณภาพเครือ่งมอืวจิยั 

 ภาคผนวก ง   รายนามสถานประกอบการทีใ่ชเ้ป็นตวัอยา่ง   
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ประวติัผูวิ้จยั 

 
ชื่อ      นางสวุรรณ ี โพธศิร ี
สถานทีอ่ยูป่จัจุบนั     บา้นเลขที ่119/47 ถนนลาํปาง-แมท่ะ ตาํบลชมพ ูอาํเภอเมอืง       
      จงัหวดัลาํปาง 
ตําแหน่งปจัจุบนั    ผูช้ว่ยศาสตราจารยร์ะดบั 8 
สถานทีท่าํงาน    สาขาวชิานิเทศศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั 
                                ราชภฏัลาํปาง 
ประวตักิารศกึษา   นิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช    

        นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ  (นิเทศศาสตรพฒันาการ)  
                     จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
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ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการวิจยั 
 

พสิณุ  ฟองศร ี(2551) ไดร้วบรวมขอ้บกพรอ่งในการเขยีนรายงานการวจิยัไวใ้นหนงัสอื 
108 ขอ้บกพรอ่ง: แนวทางการปรบัปรงุการเขยีนรายงานวจิยัและวทิยานิพนธ ์ซึง่ผูว้จิยัสามารถ
ตรวจสอบจากแต่ละสว่นของรายงานการวจิยัได ้ดงัน้ี 

 

1. ข้อบกพร่องในการเขียนส่วนประกอบตอนต้น ขอ้บกพรอ่งในสว่นน้ี มไีมม่ากนกั
เน่ืองจาก  ในสว่นน้ีมสีาระน้อย ขอ้บกพรอ่งทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

1.1 ชื่อเรื่อง เช่น มีตัวแปรไม่ครบ (ส่วนใหญ่ขาดตัวแปรต้น) ใช้ตัวแปรตามซํ้า      
ใชค้าํซํ้า ทาํใหภ้าษาไมส่ละสลวย และ ใชต้วัแปรตามขึน้ก่อน  

1.2 การเขยีนบทคดัยอ่ มกัมเีน้ือหามากเกนิไป หรอืน้อยเกนิไป  
1.3 การเขยีนสารบญั โดยอาจมสีาระไม่ครบตามเน้ือหาในเล่ม ชื่อหวัขอ้ไม่ตรงกบั

เน้ือหาในเล่ม ไมม่เีลขหน้า หรอืเลขหน้าไมต่รงกนั  
 

2. ข้อบกพร่องในการเขียนบทนํา ซึง่ขอ้บกพร่องในส่วนน้ี จะส่งผลกระทบต่อ
การเขยีนรายงานในบทอื่น ๆ ดว้ย ขอ้บกพรอ่งทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

2.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา พบว่าเขียนน้อยหรือมากเกินไป    
เขยีนไม่เป็นกรวย คือ จากกว้างไปสู่แคบ หรือใหญ่ไปสู่ย่อย แต่วกไปวนมาจนทําให้เข้าสู่
จุดสําคญัไม่ได้ หรอืจบไม่ลง และในย่อหน้าสุดท้าย ซึ่งต้องแสดงเหตุผลที่จะวจิยั ก็เป็นการ
กล่าวลอย ๆ ไมเ่น้นปญัหาและวธิแีก ้ทาํใหข้าดความน่าเชื่อถอื 

2.2 วตัถุประสงคก์ารวจิยั ซึง่เป็นหวัขอ้สาํคญั เพราะจะเป็นสิง่กําหนดการวเิคราะห์
ขอ้มูล สรุปและอภปิราย ขอ้บกพร่องในการวจิยัแบบบรรยาย อาจหาขอ้สรุปไดย้าก เน่ืองจาก
วตัถุประสงคก์ารวจิยัจะขึน้อยู่กบัคําถามวจิยั แต่ถ้าเป็นการวจิยัเชงิทดลอง จะพบขอ้บกพร่อง
จากการเขยีนวา่จะพฒันาตวัแปรตาม เขยีนไมค่รบ หรอืขยายความมากเกนิไป  

2.3 การเขยีนกรอบแนวคดิการวจิยั ไม่เขยีนเป็นภาพ หรอืเขยีนเป็นภาพทีเ่ป็นขัน้ตอน 
การวจิยั โดยไมแ่สดงความสมัพนัธข์องตวัแปร ทาํใหเ้ขา้ใจยาก 

2.4 การเขยีนขอบเขตการวจิยั พบว่ามกัไม่ระบุคุณลกัษณะ หรอืจาํนวนประชากร
และกลุ่มตวัอย่าง ระบุวธิไีดก้ลุ่มตวัอยา่งไม่ถูกตอ้ง ทําใหเ้ขา้ใจผดิ นอกจากน้ียงัระบุตวัแปรผดิ
ทัง้ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม หรอืผดิตวัใดตวัหน่ึง  

2.5 การเขยีนสมมตฐิาน ทีพ่บว่าบกพรอ่งบ่อย ไดแ้ก่ การเขยีนสมมตฐิานทีท่ดสอบ
ไมไ่ด ้และเขยีนแบบไมม่ทีศิทาง 

2.6 การเขยีนขอ้จาํกดัในการวจิยั ทีพ่บคอื ไมร่ะบุไวท้ัง้ ๆ ทีม่ขีอ้จาํกดั หรอืเขยีนใน
สิง่ทีร่บัไมไ่ด ้
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2.7 นิยามศพัทเ์ฉพาะ พบว่า นิยามไมค่รบตามตวัแปร มตีวัแปรยอ่ยทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
แต่ไมนิ่ยามไว ้นอกจากน้ีใชนิ้ยามศพัทท์ัว่ไป แทนทีจ่ะเป็นนิยามปฏบิตักิาร  

 

3. ข้อบกพรอ่งในการเขียนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   
3.1 ขาดการเกริน่นํา โดยขึน้เน้ือหาเลย ทําใหไ้ม่เหน็สาระโดยรวม และขาดความ

เชื่อมโยง 
3.2 การจดัหมวดหมูห่วัขอ้ พบวา่ ขาดหวัขอ้หลกัสาํคญั เน้ือหาแต่ละหวัขอ้แตกต่าง

กนัมาก หวัขอ้หลกัมหีวัข้อรองบ้าง ไม่มบี้าง ขาดหวัขอ้รองที่สําคญั ใช้ชื่อหวัขอ้รองเหมอืน
หวัขอ้หลกั ใชค้าํซํ้ากบัชื่อบท จดัหวัขอ้รองตรงกบัหวัขอ้หลกั และใชเ้ครื่องหมายหน้าหวัขอ้หรอื
ขอ้ความ 

3.3 ภาพและตาราง มขีอ้บกพร่องคอื ไมร่ะบุแหล่งอา้งองิ ระบุชื่อภาพผดิตําแหน่ง 
และใชค้าํฟุม่เฟือยในการตัง้ชื่อตาราง  

3.4 การเขยีนสรุปเน้ือหา มขีอ้บกพรอ่งหลายประการ ไดแ้ก่ ไมม่กีารสรุป หรอืสรุป
ไมค่รบทุกหวัขอ้ สรปุนอกเรือ่ง ขึน้เป็นหวัขอ้ใหมแ่ละใชค้าํฟุม่เฟือยในการสรปุ 

 

4. ข้อบกพรอ่งในการเขียนวิธีดาํเนินการวิจยั 
4.1 การเขยีนประชากรและตวัอย่าง มกัไม่มรีายละเอยีดเพยีงพอ ยากต่อการทํา

ความเขา้ใจ 
4.2 แบบวจิยั ระบุแบบวจิยัไมต่รงกบัการทดลองจรงิ 
4.3 เครือ่งมอืการวจิยั มขีอ้บกพรอ่งหลายประการ ไดแ้ก่ ไมร่ะบุรายละเอยีดขัน้ตอน

การสรา้งเครื่องมอื แยกรายละเอยีดของเครื่องมอืแต่ละฉบบัออกเป็นส่วน ๆ แทนทีจ่ะรวบรวม
สาระที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดไว้ในฉบบัเดยีวกนั ซึ่งถ้ามเีครื่องมอืหลายฉบบัจะทําใหส้บัสนได้ ไม่
เสนอผลการตรวจสอบเครื่องมือในภาพรวม แต่นําการตรวจสอบคุณภาพรายข้อมาเสนอ 
นอกจากน้ียงันําสว่นอื่น ๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งมาใสไ่วใ้นหวัขอ้น้ี 

4.4 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล มขีอ้บกพร่องหลายประการ ไดแ้ก่ ระบุเฉพาะ
ชื่อสถติ ิระบุชื่อสถติไิม่ครบตามทีใ่ชว้เิคราะห ์ระบุชื่อของสถติไิม่สมบูรณ์ และใชต้วัอกัษรหรอื
สญัลกัษณ์ผดิ 

 

5. ข้อบกพรอ่งในการเขียนผลการวิเคราะหข้์อมลู 
5.1 เขยีนผลการวเิคราะหข์อ้มลูไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั โดยเขยีน

ไมต่รงตามวตัถุประสงค ์เขยีนไมเ่รยีงลาํดบั และเขยีนเกนิวตัถุประสงค ์
5.2 การอธิบายผลจากตาราง อธิบายค่าจากตารางไม่กระชบั โดยอธิบายทุกข้อ    

ทาํใหไ้มน่่าสนใจ 
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5.3 การเขยีนเกนิขอบเขตผลการวเิคราะหข์อ้มูล โดยมกีารแสดงความเหน็จาก    
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ทาํใหม้เีน้ือหาซํ้ากบัการอภปิรายในหวัขอ้ต่อไป 

 

6. ข้อบกพรอ่งท่ีพบในการเขียนสรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
6.1 การสรุปผล มขี้อบกพร่อง คือ สรุปผลไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และนํา

รายละเอยีดตวัเลขมาเสนออกี 
6.2 การอภิปรายผล มขีอ้บกพร่อง คอื ไม่นําสาระในบทที่ 2 มาใช้ หรอืนําสาระ

นอกเหนือจากบทที ่2 มาใช ้อภปิรายผลนอกเรื่อง ใชค้วามรูส้กึ และอภปิรายโดยแสดงเหตุผล
น้อย 

6.3 การใหข้อ้เสนอแนะ มขีอ้บกพร่อง คอื เขยีนขอ้เสนอแนะโดยไม่ยดึผลการวจิยั 
หรอืเสนอไวก้วา้ง ๆ ซึง่แมว้า่ไมท่าํวจิยักอ็าจเสนอแนะได ้ 

 

7. ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานวิจยัส่วนท้าย ผู้วจิยับางคนอาจให้
ความสําคญักบัรายงานวจิยัส่วนทา้ยน้อยเกนิไป ทัง้ๆ ทีส่่วนทา้ยจะแสดงถงึความประณีตของ
ผูว้จิยัเองว่ามคีวามรอบคอบเพยีงใด นอกจากน้ียงัมคีวามสําคญัในแง่ทีว่่าผูส้นใจอ่านงานวจิยั
อาจตอ้งการศกึษาเพิม่เตมิ จะไดส้ามารถตรวจสอบจากรายงานสว่นน้ีได ้ขอ้บกพรอ่งทีม่กัพบใน
แต่ละสว่น มดีงัน้ี  

7.1 บรรณานุกรม มีข้อบกพร่อง คือ มีไม่ครบตามจํานวนแหล่งอ้างอิงที่อ้างไว ้     
ไมเ่รยีงตามลาํดบัตวัอกัษร และใชร้ปูแบบแตกต่างกนั 

7.2 ภาคผนวก มขีอ้บกพร่อง คอื การจดัเรยีงลําดบัและนํารายละเอยีดทีไ่ม่จําเป็น
มาเสนอ เชน่ ภาพต่าง ๆ  

จากการนําเสนอขอ้บกพรอ่งทีม่กัพบในสว่นต่างๆ ของรายงานการวจิยัขา้งตน้น้ี จะเป็น
แนวทางใหผู้ว้จิยัตรวจสอบไดว้่า รายงานการวจิยัของตนนัน้ ยงัมจุีดบกพร่องทีใ่ดบา้ง ซึ่งการ
ปรบัปรงุแกไ้ขกด็จูากสาเหตุ เชน่ การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูไมเ่ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
กย็อ้นกลบัไปดทูีว่ตัถุประสงคข์องการวจิยั แลว้จดัลําดบัการนําเสนอใหมใ่หต้รงกบัวตัถุประสงค ์
เป็นตน้  
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ข้อควรคาํนึงในการเขียนบทความวิจยั 
 

การเขยีนบทความวจิยั ผูเ้ขยีนควรพจิารณาถงึรปูแบบและเทคนิคในการเขยีนบทความ
วจิยั โดยควรคาํนึงถงึสิง่ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ขยีนบทความจําเป็นจะตอ้งมคีวามเขา้ใจกระจ่างแจง้ในเรื่องทีจ่ะทําการรายงาน
วจิยัโดยการศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูประกอบ 

2. การเขยีนบทความวจิยัมใิช่การตดัต่อจากส่วนต่าง ๆ ของรายงานการวจิยั แต่เป็น
การสรุปกระบวนการวิจยัในผลงานวิจยันัน้ งานวิจยัจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะในสาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่นําเสนองานวจิยัในรูปแบบบทความวจิยัเผยแพร่ในวารสารทาง
วชิาการ แทนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ซึง่มจุีดเด่นคอืความทนัสมยั สามารถเผยแพรไ่ด้
รวดเรว็  

3. การเขยีนบทความวจิยั ตอ้งเริม่ดว้ยการกําหนดโครงรา่ง การจดัลําดบัความคดิ  
และการเรยีบเรยีงเน้ือหาสาระ โดยโครงเรื่องของบทความวจิยัจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัโครงสรา้ง
ของวทิยานิพนธ ์ จะประกอบดว้ย บทคดัยอ่ บทนํา วธิกีารวจิยัผลและการวจิารณ์ผล บทสรุป 
ขอ้เสนอแนะในการศกึษาและวจิยัต่อไป หลกัฐานอา้งองิ และภาคผนวก โดยบทความวจิยัตอ้ง
สามารถนาเสนอขอ้มูลใหผู้อ้่านเขา้ใจได้โดยง่ายและรวดเรว็ในประเดน็ ปญัหาที่วจิยัคอือะไร 
นักวจิยัดาเนินการวจิยั ศกึษาปญัหานัน้อย่างไร นักวจิยัคน้พบอะไร และสิง่ทีค่น้พบไดน้ี้มี
ความหมายอยา่งไร 

4. การลําดบัเน้ือหาใหเ้ป็นไปตามหลกัการวจิยั มคีวามต่อเน่ืองตัง้แต่ตน้จนถงึผลสรุป
และการอภปิรายผลการวจิยั การเสนอเน้ือหา จาํเป็นตอ้งความชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 
และสมบรูณ์ 

5. การใชภ้าษาตอ้งมคีวามเป็นมาตรฐาน มคีวามเหมาะสมกบัผูอ้า่นทีเ่ป็นนกัวชิาการ 
และใชภ้าษาถูกตอ้ง การใชค้าํศพัทใ์หเ้ลอืกคาํศพัทท์ีเ่ป็นไปตามศพัทบ์ญัญตั ิ ไดร้บัการรบัรอง
ใชก้นัแพรห่ลาย และใชค้าํศพัทว์ชิาการคงทีแ่บบเดยีวกนัทัง้บทความ  

6. แหล่งตพีมิพเ์ผยแพรบ่ทความวจิยั ปจัจุบนัมกีารจดัทาํวารสารวชิาการออกเผยแพร่
จาํนวนมาก ทัง้โดยสถาบนัการศกึษา หน่วยราชการ สถาบนัวชิาการ สถาบนัคน้ควา้วจิยัเฉพาะ
ทาง สมาคมวชิาการวชิาชพี การเลอืกแหล่งเผยแพร่ผลงานวจิยัทีไ่ดม้าตรฐานเป็นวารสาร
ระดบัชาตจิะช่วยเพิม่ความสาํคญัและเพิม่คุณค่าของบทความวจิยัไปดว้ย ผูเ้ขยีนบทความอาจ
พจิารณารายชื่อจากฐานขอ้มลู Thai Citation Index (TCI) ของศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) 

7. วารสารแต่ละชื่อจะมขีอ้กําหนดในการส่งต้นฉบบับทความเพื่อลงพมิพใ์นวารสาร
นัน้ๆ อาจเรยีกว่า คาํแนะนําสาํหรบัผูเ้ขยีน (Instructions for Authors หรอื Guidelines) 
โดยทัว่ไปในจะมขีอ้กําหนดเกีย่วกบัเรื่องทีจ่ะเสนอตพีมิพ ์ การเตรยีมตน้ฉบบั ซึง่ครอบคลุม
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ความยาวขนาดของกระดาษ การพมิพต์้นฉบบั ขนาดตวัอกัษร ส่วนประกอบของตน้ฉบบั
บทความรปูแบบการอา้งองิเอกสาร การส่งตน้ฉบบั เช่น ส่งเป็นไฟลข์อ้มลู พรอ้มตน้ฉบบั
กระดาษ การประเมนิคุณภาพ และผูเ้ขยีนจาํเป็นจะตอ้งปฏบิตัติามคาแนะนาของวารสารทีจ่ะ
เสนอใหพ้จิารณาพมิพเ์ผยแพรอ่ย่างเคร่งครดั มฉิะนัน้ จะไม่ไดร้บัการพจิารณาตัง้แต่แรกและ
โดยทัว่ไปจะมีกองบรรณาธิการกลัน่กรองความสมบูรณ์ในเบื้องต้นก่อนจดัส่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมนิบทความ 

8. วารสารระดบันานาชาต ิ สว่นใหญ่จดัทาํเป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกส ์ ผูอ้่านและ
หอ้งสมุดบอกรบัเป็นสมาชกิออนไลน์ วารสารบางชื่อจดัทําเป็นวารสารอเิลก็ทรอนิกสเ์ท่านัน้   
แต่บางชื่อมทีัง้ฉบบัพมิพก์ระดาษดว้ย การนําเสนอบทความวจิยัในวารสารอเิลก็ทรอนิกสใ์น
ระดบันานาชาต ิ จงึมโีอกาสไดเ้ผยแพร่ในวงกวา้งและเกดิผลกระทบสูงในวงวชิาการวชิาชพี
ระดบันานาชาต ิ
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ตวัอย่าง   การเขยีนบทความวจิยัโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย  
 

ชื่อเรือ่ง .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 

ชื่อผูว้จิยั.................................................................................................................................. 
สถาบนั .........................................................................................……………………….. 
 

บทนํา 
.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
(ไมค่วรเกนิ  4  หน้า) 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
(ไมค่วรเกนิ  4  หน้า) 

 

วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
(ไมค่วรเกนิ  4  หน้า) 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู และอภิปรายผล 
.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
(ไมค่วรเกนิ  4  หน้า) 

 

สรปุ และข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 
(ไมค่วรเกนิ  3  หน้า) 

 
หมายเหตุ รูปแบบการเขยีนบทความวิจยั ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ของแหล่งเผยแพร่ที่
กาํหนดไว ้
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ผลงานทางวิชาการรบัใช้สงัคม   
 

ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น มคีํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะ 
การเผยแพร ่ดงัน้ี 

 

1. คาํนิยาม  
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมหรอืท้องถิ่น ที่เกดิขึน้โดยใช้ความเชี่ยวชาญ    

ในสาขาวชิาอย่างน้อยหน่ึงสาขาวชิา และปรากฏผลที่สามารถประเมนิได้เป็นรูปธรรมโดย
ประจกัษ์ต่อสาธารณะ 

ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมน้ีต้องเป็นผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ขี ึน้
ทางดา้นใดดา้นหน่ึง หรอืหลายดา้นเกีย่วกบั ชุมชน วถิชีวีติ ศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม อาชพี 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การ      
จดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปญัญาในรปูแบบอื่นทีส่ามารถแสดงไดเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ว่า
สามารถใช้แก้ปญัหาหรอืพฒันาสงัคม และก่อให ้เก ิดประโยชน์อย่างชดัเจน หรอืเป็น       
การเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรบัรู้ในปญัหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน   

ทัง้นี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รบัผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิง
ธุรกิจ 

 

2. รปูแบบ  
จดัทําเป็นเอกสาร  โดยมคีําอธบิาย /ชี ้แจงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้       

เพื ่อชี ้ให เ้หน็ว ่า เป็นผลงานที ่ทํา ให เ้ก ดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต ่อส งัคม  มคีวาม
เปลี่ยนแปลงที่ดขีึน้และเกดิความก้าวหน้าทางวชิาการ หรอืเสรมิสรา้งความรูห้รอืก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสาขาวชิาหน่ึงๆ หรอืหลายสาขาวชิาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่
ประจกัษ์ในประเดน็ต่อไปน้ี 

2.1 สภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
2.2 การมสีว่นรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย 
2.3 กระบวนการทีท่าํใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทีด่ขี ึน้ 
2.4 ความรูห้รอืความเชีย่วชาญทีใ่ชใ้นการทาํใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงนัน้ 
2.5 การคาดการณ์สิง่ทีจ่ะตามมาหลงัจากการเปลี่ยนแปลงไดเ้กดิขึน้แลว้ 
2.6 การประเมนิผลลพัธ์การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ 
2.7 แนวทางการตดิตามและธาํรงรกัษาพฒันาการทีเ่กดิขึน้ใหค้งอยู่ต่อไป 
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ทัง้น้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดงักล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลกัฐาน
เพิม่เติมอื่น ๆ เกี่ยวกบัผลงาน เช่น รูปภาพ หรอืการบนัทึกเป็นภาพยนตร์ หรอืแถบเสยีง 
หรอืวีดีทศัน์ ประกอบการพจิารณาด้วยก็ได้ 

 

3. การเผยแพร่  
ใหม้กีารเผยแพร่โดยการจดัเวทนํีาเสนอผลงานในพื้นที่หรอืการเปิดใหเ้ยี่ยมชม

พื้นที่และจะต้องมกีารเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งที่
สอดคล้องกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะต้องมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรอืเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรที่สามารถใช้อ้างองิ หรอืศกึษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 

4. ลกัษณะคณุภาพ   
ลกัษณะคุณภาพ ไดก้ําหนดไว ้3 ระดบั คอื ด ีดมีาก และดเีด่น ซึ่งมรีายละเอยีด 

ดงัน้ี 
4.1 ระดบัดี มกีารรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศทีช่ดัเจน มกีารระบุปญัหาหรอื

ความต้องการโดยการมสี่วนร่วมของสงัคมกลุ่มเป้าหมาย มกีารวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
ความรูท้ีส่ามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้  หรอืทําความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่างเป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมนัน้ 

4.2 ระดบัดีมาก ใชเ้กณฑ์เดยีวกบัระดบัด ีและต้องสามารถนําไปใช้เป็นตวัอย่าง   
ในการแกไ้ขปญัหาหรอืทําความเขา้ใจสถานการณ์ จนเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ขี ึน้อย่าง
เป็นที่ประจกัษ์ หรอืก่อให้เกิดการพฒันาให้กบัสงัคมอื่นได้ หรอืก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง    
เชงินโยบายในระดบัจงัหวดัหรอืประเทศอยา่งเป็นรปูธรรม 

4.3 ระดบัดีเด่น ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดบัดมีาก และต้องส่งผลกระทบต่อสงัคมหรอื  
แวดวงวชิาการอย่างกวา้งขวาง เป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืไดร้บัรางวลั
จากองคก์รทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิเชน่ UNESCO WHO UNICEF เป็นตน้ 

 



บทท่ี 5 
การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม 

หลกัการใช้อญัประภาษ  และการเขียนตวัอกัษรในภาษาอ่ืน 
  

ในกระบวนการทําผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน การเขียน
บทความทางวชิาการ หรอืการทําวจิยั ผูท้ี่ทําผลงานจะทําการศกึษาคน้ควา้ อ่านผลงานของ
ผู้อื่น เพื่อศึกษาว่าในเรื่องที่ตนศึกษาอยู่นัน้ มผีู้ใดศึกษามาแล้วบ้าง และได้เสนอความคิด     
ขอ้คน้พบ ขอ้สรุป แนวทางการศกึษา และขอ้เสนอแนะอะไรบ้าง มสี่วนใดบ้างทีผู่ท้ําผลงาน
สามารถดงึมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยปญัหาของการละเมดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
จะเกดิขึน้ทนัททีี่มกีารนําผลงานทางวชิาการ ของผูอ้ื่นมาใช ้โดยไม่มกีารอา้งองิไม่ว่าจะเป็น
เพยีงคําศพัท์ วลี ประโยคหรือข้อความทัง้ย่อหน้า หรอืบางส่วน โดยที่ผู้ใช้ผลงาน (ไม่ว่า     
จะโดยเจตนาหรอืไม่เจตนา) ไม่ระบุว่าส่วนใดเป็นของตนเองและส่วนใดเป็นของผูอ้ื่น ดงันัน้
การระบุแหล่งที่มาหรอือา้งองิทีถู่กต้องจงึเป็นเรื่องสําคญัทีผู่ท้ําผลงานทางวชิาการจะต้องให้
ความสําคญั ในบทน้ีจะกล่าวถึงการลงรายการอ้างองิ และการเขยีนบรรณานุกรม โดยแบ่ง 
ตามแหล่งทีม่าของสารสนเทศ 

 

การอ้างอิง  
 

การอา้งองิ หรอืการอา้งถงึเอกสาร (citations) คอื การระบุแหล่งทีม่าของขอ้มลูที่
ผูเ้ขยีนนํามาใชอ้า้งองิในการเขยีนเอกสารทางวชิาการ ทําใหผ้ลงานเขยีนเป็นทีย่อมรบัและ
น่าเชื่อถอื เป็นการใหเ้กยีรตผิูเ้ขยีนคนเดมิซึง่เป็นผูเ้สนอผลงานเรื่องนัน้ไวก่้อนหน้า และแสดง
เจตนาบริสุทธิข์องผู้เขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอกเลียนข้อมูลโดยไม่มีการอ้างอิง      
ซึง่ลกัษณะการอา้งองิในเอกสารทางวชิาการ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื การอา้งองิในเน้ือหา 
และการอา้งองิทา้ยหน้า (เชงิอรรถ) ในทีน้ี่จะกล่าวถงึเฉพาะการอา้งองิในเน้ือหา หรอืการ
อา้งองิแบบนาม-ปี (name-year or author-date style) ซึง่เป็นรปูแบบทีนิ่ยมใชใ้นปจัจุบนั
เทา่นัน้  

โดยการอา้งองิในเน้ือหา หรอืการอา้งองิแบบนาม-ปี เป็นการอา้งองิโดยระบุชื่อผูแ้ต่ง
และปีพมิพข์องเอกสารไวห้น้า หรอืหลงัขอ้ความทีต่้องการอา้ง เพื่อบอกแหล่งทีม่าของ
ขอ้ความนัน้ และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารทีอ่า้งดว้ย ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
 



 86

 
 
1. รปูแบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี 

1.1 การอา้งองิแนวคดิหรอืเน้ือหาเอกสารโดยภาพรวมไมเ่ฉพาะหน้าใดหน้าหน่ึง 
ประกอบดว้ยขอ้มลู 2 สว่น ดงัน้ี 

รปูแบบ (ชื่อผูแ้ต่ง, ปีพมิพ)์ 
ตวัอย่าง (รุง่ แกว้แดง, 2543) หรอื (Napier, 1993) 

1.2 การอา้งองิขอ้มลูบางหน้า บางตอน หรอืบางบท ประกอบดว้ยขอ้มลู 3 สว่น 
ดงัน้ี 

รปูแบบ (ชื่อผูแ้ต่ง, ปีพมิพ:์ เลขหน้าทีอ่า้งองิ) 
ตวัอย่าง (สนิท อกัษรแกว้, 2547: 12) หรอื (Elder, 1995: 14) 
ตวัอย่าง (นิสากร กรวยสวสัดิ,์ 2549, ภาคผนวก) หรอื (Forster, 1997: chap. 4) 

1.3 สาํหรบัเอกสารทีไ่มป่รากฏชื่อผูแ้ต่ง ผูร้บัผดิชอบ หรอืไมป่รากฏปีทีพ่มิพเ์ผยแพร ่
มรีปูแบบการอา้งองิดงัน้ี 

1.3.1 เอกสารทีไ่มป่รากฏชือ่ผูแ้ต่ง 
รปูแบบ (ชื่อเรือ่งเอกสาร, ปีพมิพ:์ เลขหน้าทีอ่า้งองิ) 
ตวัอย่าง (พรรณไมใ้นโครงการหลวง, 2550: 15) หรอื 

(Practical design, 1992: 10) 
รปูแบบ (ชื่อบทความ, ปีพมิพ:์ เลขหน้าทีอ่า้งองิ) 
ตวัอย่าง (เรยีนรูก้ารสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน CAI, 2541: 

37) หรอื (Building theories on sand, 1999: 2) 
1.3.2 เอกสารทีไ่มป่รากฏปีพมิพ ์

รปูแบบ (ชื่อผูแ้ต่ง ไมป่รากฏปีพมิพ:์ เลขหน้าทีอ่า้งองิ) 
ตวัอย่าง (กติตศิพัท ์ศรศีกัดิอ์าํไพ, ม.ป.ป.: 21) หรอื (Lansdowne, n.d.: 169) 

 

2. ตาํแหน่งการอ้างอิงในเน้ือเรือ่ง 
2.1 ระบุหน้าขอ้ความ เน้นทีผู่แ้ต่ง 

รปูแบบ  ชื่อผูแ้ต่ง (ปีพมิพ:์ เลขหน้าทีอ่า้งองิ) "ขอ้ความทีอ่า้ง" 
ตวัอย่าง  ณรงค ์ป้อมบุปผา (2530: 2) กล่าววา่..................................... 

 Yeric and Todd (1989: 17) point out that ………………...." 
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2.2 ระบุหลงัขอ้ความ เน้นทีเ่น้ือหา 
รปูแบบ  "ขอ้ความทีอ่า้ง" (ชื่อผูแ้ต่ง, ปีพมิพ:์ เลขหน้า) 
ตวัอย่าง  ออนไลน์ หมายถงึ เครือ่งมอืหรอืเครือ่งประดษิฐท์ีต่่อโดยตรง

หรอืภายใตก้ารควบคุมของหน่วยประมวลผลกลางหรอืคอมพวิเตอร ์(ณรงค ์ป้อมบุปผา, 
2530: 2) 

…..as suggested in the literature. (Elder, 1995: 15) 
 

3. การลงรายการช่ือผูแ้ต่ง 
3.1 ผูแ้ต่งทีเ่ป็นบุคคล กรณีชาวไทยใหใ้ชช้ื่อ สกุล ไมต่อ้งใสค่าํนําหน้าชื่อ เช่น 

นาย นาง นางสาว ยศ เช่น จ่าสบิเอก รอ้ยตํารวจตร ีพลเอก ฯลฯ ตําแหน่งทางวชิาการ เช่น
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ฯลฯ หากเป็นชาวต่างประเทศใหใ้ชช้ื่อ
สกุลโดยไมต่อ้งถอดเสยีงเป็นภาษาไทย สาํหรบัคาํทีร่ะบุหน้าที ่เช่น บรรณาธกิาร (ed.) ผูแ้ปล 
(trans.) ผูร้วบรวม (comp.) นามแฝง ฯลฯ ไมต่อ้งระบุในการอา้งองิในเน้ือเรือ่ง 

3.2 ผูแ้ต่ง 1 คน 
ตวัอย่าง สนิท อกัษรแกว้ (2547: 12) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (สนิท อกัษรแกว้, 2547: 12) 
ตวัอย่าง Elder (1995: 14) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (Elder, 1995: 14) 
3.3 ผูแ้ต่ง 2 คน 

ตวัอย่าง กุศล ทองงาม และนิวตั ิเชาวศ์ลิป์ (2542: 15) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 
"ขอ้ความทีอ่า้ง" (กุศล ทองงาม และนิวตั ิเชาวศ์ลิป์, 2542: 15) 

ตวัอย่าง Yeric and Todd (1989: 17) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 
"ขอ้ความทีอ่า้ง" (Yeric & Todd, 1989: 17) 

3.4 ผูแ้ต่ง 3-5 คน ใหร้ะบุทุกคน 
ตวัอย่าง ศรศีกัดิ ์จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันะสนิ และวศิษิฏ ์หริญักติต ิ
(2542: 15) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (ศรศีกัดิ ์จามรมาน, กนกวรรณ วอ่งวฒันะสนิ 
และวศิษิฏ ์หริญักติต,ิ 2542: 15) 
ตวัอย่าง Yeric, Todd, Mason, and Muller (1999: 28) "ขอ้ความทีอ่า้ง"หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (Yeric, Todd, Mason, & Muller, 1999: 28) 
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3.5 ผูแ้ต่งมากกวา่ 5 คน ใหร้ะบุเฉพาะผูแ้ต่งคนแรก ตามดว้ยคาํวา่ “และคณะ” 

หรอื “และคนอื่นๆ” หรอื et al. 
ตวัอย่าง สาํเนา ขจรศลิป์ และคณะ (2541: 12) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (สาํเนา ขจรศลิป์ และคณะ, 2541: 12) 
ตวัอย่าง Yeric, et al. (1999: 33) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (Yeric, et al., 1999: 33) 
3.6 ผูแ้ต่งทีม่ฐีานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์ใหร้ะบุตามทีป่รากฏ ไมต่อ้งกลบัคาํทีร่ะบุ

ฐานนัดรศกัดิ ์บรรดาศกัดิ ์สมศกัดิ ์ไวห้ลงัชือ่ 
ตวัอย่าง สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ (2542: 15) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ, 2542: 15) 
3.7 ผูแ้ต่งทีเ่ป็นนิตบุิคคล เชน่ หน่วยงาน องคก์ร สมาคม ใหล้งรายการเฉพาะชือ่

หน่วยงานหรอืชื่อองคก์รทีเ่ป็นหน่วยงานแรกเทา่นัน้ 
ตวัอย่าง สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย (2542: 15) "ขอ้ความทีอ่า้ง" หรอื 

"ขอ้ความทีอ่า้ง" (สมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย, 2542: 15) 
 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม (bibliography) คอื การรวบรวมรายการทรพัยากรสารสนเทศทีใ่ชใ้น
การศกึษาคน้ควา้ทัง้หมด รวมทัง้เอกสารอื่นทีไ่มไ่ดอ้า้งองิไวใ้นเน้ือเรื่อง หากเหน็ว่าเอกสาร
นัน้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่เขยีนและจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ้่าน ดงันัน้ จํานวนรายการ
บรรณานุกรมทา้ยเล่ม จงึอาจมจีํานวนมากกว่าทีอ่า้งองิไวใ้นเน้ือเรื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
การอา้งองิแบบนามปี จงึขอเสนอการเขยีนบรรณานุกรมในรปูแบบ APA Style (American 
Psychological Association) ทีก่ําหนดขึน้โดยสมาคมจติวทิยาแห่งสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะใช้
อา้งองิในสาขาสงัคมศาสตร ์โดยจะเสนอตวัอยา่งการเขยีนบรรณานุกรม ของสื่อบางประเภทที่
เป็นแหล่งสารสนเทศทีนิ่ยมใชใ้นการศกึษาคน้ควา้เทา่นัน้ 
 

1. หนังสือทัว่ไป 
1.1 ผูแ้ต่ง 1 คน  

การอ้างอิง (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2543: 45) 
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บรรณานุกรม สญัญา สญัญาววิฒัน์. (2543). ทฤษฎีสงัคมวิทยา: เน้ือหาแนวการใช้
ประโยชน์เบือ้งต้น. พมิพค์รัง้ที ่8. กรงุเทพฯ: แหง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

การอ้างอิง (Johnston.  1993: 112) 
บรรณานุกรม Johnston, K. (1993). Surviving the first year experience. 2nd ed. 

Melbourne, VIC, Australia: Macmillan. 
1.2 ผูแ้ต่ง 2 คน 

การอ้างอิง (ไพรชั ธชัยพงษ์ และกฤษณะ ชา่งกล่อม. 2541: 45) 
บรรณานุกรม ไพรชั ธชัยพงษ ์และกฤษณะ ชา่งกล่อม. (2541). การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานสารสนเทศแห่งชาติเพ่ือการศึกษา. กรงุเทพฯ:  
สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาแหง่ชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร.ี 

การอ้างอิง (Mitchell & Larson, 1987: 112) 
บรรณานุกรม Mitchell, T.R, & Larson, J.R., Jr.(1987). People in organizations:  

An introduction to organizational behavior.  3 rd ed. New 
York: McGraw-Hill. 

1.3 ผูแ้ต่งมากกวา่ 2 คน แต่ไมเ่กนิ 5 คน 
การอ้างอิง (สาํเนา ขจรศลิป์, บุญเรยีง ขจรศลิป์, สมประสงค ์น่วมบุญลอื, สรุยิา 

เสถยีรกจิอาํไพ และบุญสม ชรีวณชิยกุ์ล. 2541: 29) 
บรรณานุกรม สาํเนา ขจรศลิป์, บุญเรยีง ขจรศลิป์, สมประสงค ์ น่วมบุญลอื, สุรยิา 

เสถยีรกจิอาํไพ และบุญสม ชรีวณิชยกุ์ล. (2541). รายงานการ
วิจยัเร่ือง การพฒันารปูแบบค่ายอาสาพฒันาของนักศึกษา. 
กรงุเทพฯ: สาํนกังานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั. 

การอ้างอิง (Yeric, Todd, Mason, & Muller. 1999: 114). 
บรรณานุกรม Yeric, J., Todd, J., Mason, S., & Muller, P. (1999). Political 

perspectives. Chicago: Peacock. 
1.4 ผูแ้ต่งมากกวา่ 5 คน 

การอ้างอิง (สมจติ สวชนไพบลูย ์และคนอื่น ๆ. 2548: 135) 
บรรณานุกรม   สมจติ สวชนไพบูลย ์และคนอื่น ๆ. (2548). การวิจยัและพฒันาชุด

กิจกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นผู้เรียนเป็นสาํคญั
ด้วยกิจกรรมหลากหลาย. กรุงเทพฯ: ศูนยว์ทิยาศาสตรศ์กึษา
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

การอ้างอิง (Jones et al.  1999:  124) 
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บรรณานุกรม  Jones P.  et al. (1999).  Business management for the new era. 
Adelaide, SA.  Australia: Wyland. 

 
1.5 มผีูร้บัผดิชอบในหน้าทีผู่ร้วบรวม ผูเ้รยีบเรยีง หรอืบรรณาธกิาร 

การอ้างอิง (อดุลย ์วริยิเวชกุล, 2541: 49-52) 
บรรณานุกรม   อดุลย ์วริยิเวชกุล, (บรรณาธกิาร). (2541). คู่มือจดัการเรียนการสอนระดบั

บณัฑิตศึกษา. นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 
การอ้างอิง (Danaher. 1998: 211) 
บรรณานุกรม   Danaher, P. (Ed.). (1998).  Beyond the Ferris wheel. 

Rockhampton, GLD.  Australia: CQU Press. 
1.6 มผีูแ้ต่งเป็นหน่วยงาน สถาบนั องคก์ร หรอืนิตบุิคคล 

การอ้างอิง (กรมเศรษฐกจิการพาณชิย.์  2544:32). 
บรรณานุกรม กรมเศรษฐกจิการพาณชิย.์ (2544). สถิติการค้าและเครื่องช้ีภาวะ

เศรษฐกิจของไทย ปี 2543. กรงุเทพฯ: กรมเศรษฐกจิการ
พาณชิย.์ 

การอ้างอิง Australian Defence Force. (1996: 29) 
บรรณานุกรม Australian Defence Force. (1996). The boat people issue. 

Canbera, ACT. Australia: Australian Government Publishing 
Service. 

1.7 หนงัสอืไมม่ชีื่อผูแ้ต่ง 
การอ้างอิง (รายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2542, 2543: 142). 
บรรณานุกรม รายงานสถานการณ์คณุภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2542. (2543). 

กรงุเทพฯ: สาํนกันโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม. 
การอ้างอิง (Practical design, 1992: 73) 
บรรณานุกรม Practical design. (1992). 2nd ed. Adelaide, SA, Australia: South 

Autralia Design Press. 
 

2. หนังสือแปล 
การอ้างอิง (ซองด,์  2547: 20) 
บรรณานุกรม   ซองด,์ จ.ี (2547). ปีกแห่งพลงั. แปลจาก Les ailes de curage.                    

โดย พลูสขุ อาภาวชัรรตุม ์ตนัพรหม. กรงุเทพฯ: สรา้งสรรคบุ๊์คส.์ 
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การอ้างอิง (Laplace, 1951: 216-219) 
บรรณานุกรม   Laplace, P.S. (1951). A philosophical essay on probabilities. 

Trans. by F.W. Truscott & F.L. Emory. New York: Dover. 
 

3. บทความจากหนังสือรวมเรือ่ง 
การอ้างอิง (ศริพิร สวุรรณะ, 2529: 17). 
บรรณานุกรม   ศริพิร สวุรรณะ. (2529). การศกึษาความตอ้งการสารนิเทศในสาขา

สงัคมศาสตร.์ ใน สารนิเทศกบัการบริหารและการพฒันา: 
เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง สารนิเทศทาง
สงัคมศาสตร:์ ความต้องการและแหล่งสารนิเทศ. หน้า 7-17.  
กรงุเทพฯ: สาํนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒัน-
บรหิารศาสตร.์ 

การอ้างอิง (Byme, 1995: 81-84) 
บรรณานุกรม   Byme, J. (1995). Disabilities in tertiary education. in Voices of a 

margin. (pp. 81-84). Rockhampton QLD, Australia: CQU 
Press. 

 
4. วิทยานิพนธ ์

การอ้างอิง (สรุจติร ทบีวั, 2538: 92).   
บรรณานุกรม   สรุจติร ทบีวั.  (2538).  การศึกษาสภาพการใช้แหล่งชมุชน

ประกอบการสอนวิชาสงัคมศึกษา ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนต้น สงักดักรมสามญัศึกษา ของจงัหวดัขอนแก่น.  
วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. นนทบุร ี: มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

การอ้างอิง (Herbert-Cheshire, 1997: 71) 
บรรณานุกรม   Herbert-Cheshire, L. (1997). Living by the sea. Unpublished 

honours thesis, Central Queensland University, 
Rockhampton, GLD, Australia. 
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6. บทความวารสาร 
การอ้างอิง (วรรธนะ ชลายนเดชะ, 2548: 77). 
บรรณานุกรม   วรรธนะ ชลายนเดชะ. (2548). “ออกกาํลงัอยา่งไรในคนทาํงาน

คอมพวิเตอร,์” หมอชาวบา้น.  27(315) : 77-79 ; กรกฎาคม. 
การอ้างอิง (Wilcox, 1991: 53-54) 
บรรณานุกรม   Wilcox, R. V. (1991). “Shifting roles and synthetic women in Star 

Trek: The Next Generation,” Studies in Popular Culture. 
13(2) : 53-65 ; January. 

 
7. บทความจากหนังสือพิมพ ์

การอ้างอิง (นิรามยั สตนิยานนัต.์ 2549: 6) 
บรรณานุกรม นิรามยั สตนิยานนัต.์ (2549). “ความปลอดภยัในสถานศกึษา กบัหน้าที่

ของแมพ่มิพ,์”  มติชน. (5 กนัยายน). หน้า 6. 
การอ้างอิง (Condren. 1999: 30-31) 
บรรณานุกรม Condren, P. (1999). “Swiss prepare charges,” Weekend Australia, 

(July 30-31). p. 1. 
 

8. บทความจากสารานุกรม 
การอ้างอิง (สฤษดเิดช ขาํปญัญา, 2544: 16049)  
บรรณานุกรม สฤษดเิดช ขาํปญัญา. (2544). แรงงานและสวสัดิการสงัคม.                

ในสารานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (เล่ม 25, หน้า 
16047-16054). นนทบุร:ี สหมติรพริน้ติง้. 

การอ้างอิง (Sturgeon, 1995: 390). 
บรรณานุกรม Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The Encyclopedia 

Americana (vol. 24, pp. 390-392). Danbury, CT: Grolier. 
 

9. ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์
การอ้างอิง (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2554) 
บรรณานุกรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ (2554). “คูม่อืการศกึษาปีการศกึษา 

2554,” [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก: 
http://www.psu.ac.th/handbook/ สบืคน้เมือ่ 3 ธนัวาคม 2554. 
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การอ้างอิง (Brown. 1994).  
บรรณานุกรม Brown, H. (1994). “Citing computer references,” [online]. Available: 

http://neal.ctstateu.edu/history/cite.html. Retrieved April 3, 
1995. 

 
10. โสตทศันวสัด ุ

การอ้างอิง (ยพุด ีพยคัฆพนัธ,์ 2530.) 
บรรณานุกรม ยพุด ีพยคัฆพนัธ ์(ผูบ้รรยาย). (2530). ยาสมนุไพร. (แถบบนัทกึเสยีง). 

กรงุเทพฯ : องคก์ารวทิยาศาสตรก์ารแพทย.์ 
การอ้างอิง (Adams & Peter, 1995) 
บรรณานุกรม Adams, K. (Producer), & Peter, J. (Director). (1995).  

The Holywood sound. (Video recording). New York: Sony 
Classical Film and Video. 

 

การเรียงบรรณานุกรม 
 

เอกสารทุกรายการทีผู่เ้ขยีนผลงานทางวชิาการนํามาอา้งองิ จะถูกนํามารวบรวมไว้
ทา้ยเล่มและใชค้าํวา่บรรณานุกรม มแีนวปฏบิตัดิงัน้ี  

1. เขยีน หรอืพมิพค์าํวา่ บรรณานุกรม ไวก้ลางหน้ากระดาษ 
2. เขยีน หรอืพมิพ์รายการบรรณานุกรมบรรทดัแรกของแต่ละรายการชดิรมิ

หน้ากระดาษซา้ยมอื หากไมจ่บในบรรทดัเดยีว บรรทดัต่อไปใหเ้ริม่ทีต่วัอกัษรตําแหน่งที ่ 9 
ของบรรทดัแรก และใหเ้ริม่ตน้บรรทดัใหมเ่มือ่เขยีนหรอืพมิพร์ายการใหม ่

3. จดัเรยีงรายการเอกสารทีใ่ชอ้า้งองิตามลําดบัอกัษรของรายการแรก อาจเป็นชื่อ    
ผูแ้ต่งหรอืชื่อเรื่องเอกสาร หากไมป่รากฏชื่อผูแ้ต่ง กรณีเป็นชื่อบทความภาษาองักฤษ และ    
มคีาํนําหน้าดว้ย a, an, the ใหจ้ดัเรยีงตามลําดบัอกัษรของคาํถดัไปและไมต่อ้งใสห่มายเลข
ลาํดบัรายการ 

4. จดัเรยีงเอกสารทุกประเภทไวด้ว้ยกนั แต่ใหแ้ยกบรรณนานุกรมภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ หากผลงานวชิาการเป็นภาษาไทยใหจ้ดัเรยีงภาษาไทยไวก่้อน หากเป็น
ภาษาองักฤษใหจ้ดัเรยีงภาษาองักฤษไวก่้อน โดยไมต่อ้งมขีอ้ความระบุว่าเป็นบรรณนานุกรม
ภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษ 

5. กรณีที่อา้งองิเอกสารผูแ้ต่งคนเดยีวกนัหลายรายการ ใหเ้รยีงลําดบัรายการ
บรรณานุกรมตามลาํดบัปีเก่าสดุไปหาปีลา่สดุ เชน่ 
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สมยศ ทุง่หวา้. (2535). 
________. (2541). 

6. กรณีทีผู่แ้ต่งชื่อแรกเป็นคนเดยีวกนัใหเ้รยีงลําดบัรายการเอกสารทีม่ผีูแ้ต่งคนก่อน
รายการทีม่ผีูแ้ต่งหลายคน เชน่  

ป่ิน จนัจุฬา. (2545). หลกัการผลิตโคเน้ือ. 
ป่ิน จนัจุฬา และองักรู พทุธเินตร. (2549). บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน.  

7. กรณีทีอ่า้งองิเอกสารทีม่ผีูแ้ต่งหลายคน โดยผูแ้ต่งชื่อแรกเป็นคนเดยีวกนัใหเ้รยีง
ตามลาํดบัอกัษรของชื่อผูแ้ต่งคนถดัไปตามลาํดบั เชน่ 

จรลั มะลลูมี, กติตมิา อมรทตั และพรพมิล ตรโีชต.ิ (2549). 
จรลั มะลลูมี และสายสมร สมพงศ.์ (2549). 

8. กรณีที่อา้งองิเอกสารของผูแ้ต่งคนเดยีวกนัซึ่งจดัพมิพใ์นปีเดยีวกนั ใหเ้รยีง
ตามลําดบัอกัษรของชื่อเรื่อง ถา้เป็นเอกสารภาษาองักฤษทีเ่ริม่ตน้ดว้ยคาํนําหน้านาม ไดแ้ก่ 
A, An, The ใหเ้รยีงตามลําดบัอกัษรของคําต่อจากคํานําหน้านาม และใหร้ะบุลําดบัของ
เอกสารโดยใชอ้กัษร ก ข ค…หรอื   a, b, c… ต่อจากปีทีพ่มิพ ์เชน่ 
วฒันา สกุณัศลี. (2539 ก). การเปล่ียนแปลง ปัญหา และทางเลือกของชมุชนประมง. 
______. (2539 ข). สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชมุชนประมง. 
Napier, A. (1993a). Fatal storm. 
______. Survival at sea. 
 

หลกัการใช้อญัประภาษ  
 

อญัประภาษ หรอื อญัพจน์ คอื ขอ้ความที่ผูเ้ขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืคําพูด
ของผูอ้ื่น แลว้นํามาไวใ้นผลงานของตน โดยไม่เปลีย่นแปลงส่วนใด ๆ แมแ้ต่ตวัสะกดการนัต ์ 
ส่วนมากเป็นขอ้ความที่สําคญัๆ ที่ผูเ้ขยีนผลงานต้องการอ้างองิ เพื่อสนับสนุนความคดิเหน็
ของตนหรอืขอ้ความในอญัประภาษนัน้เขยีนไวด้มีาก ใชถ้อ้ยคาํสาํนวนโวหารสัน้ กะทดัรดั ได้
ความชดัเจน ซึ่ง ม.ล.จ้อย นันทวิชัรนิทร์ (2514,หน้า 102) ได้สรุปหลกัเกณฑ์การคดัลอก           
อญัประภาษไว ้ดงัน้ี 

 

1. อญัประภาษไม่เกิน  3  บรรทดั 
1.1 ก่อนถงึขอ้ความทีเ่ป็นอญัประภาษ ควรกล่าวนําไวใ้นเน้ือเรื่องว่าเป็นคําพูด

หรอืขอ้คดิของใคร หรอืมคีวามสาํคญัอยา่งไร 
1.2 ต้องลอกอญัประภาษให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบบัเดิมทุกประการ และต้องลง

อา้งองิดว้ยทุกครัง้ 
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1.3 อญัประภาษทีม่คีวามยาวไมเ่กนิ 3 บรรทดั ใหเ้ขยีนหรอืพมิพต่์อไปในเน้ือหา
ของผลงานได ้โดยใสอ่ญัประภาษนัน้ไวใ้นเครือ่งหมาย  อญัประภาศ “   “ และ ถา้อญัประภาษ
เดมิมเีครื่องหมายอญัประกาศอยูก่่อนแลว้  ใหเ้ปลีย่นเป็นเครื่องหมายอญัประกาศเดยีว ‘    ‘  
เชน่  “....’…..’….” 

2. อญัประภาษเกิน  3  บรรทดั 
2.1 อญัประภาษทีม่คีวามยาวเกนิ 3 บรรทดั ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอญัประกาศ  

แต่ให้ขึ้นต้นบรรทดัใหม่ โดยย่อหน้าเข้ามา 4 ช่วงตัวอกัษร เริ่มต้นเขยีนหรือพิมพ์ที่ช่วง
ตวัอกัษรที่ 5 โดยตลอดทุกบรรทดั และเว้นเขา้มา 4 ช่วงตวัอกัษร ตัง้แต่บรรทดัแรกจนจบ
บรรทดัสดุทา้ย 

2.2 ถ้าอญัประภาษมคีวามยาวเกินไป ก็อาจตดัข้อความบางตอนออกบ้างให้
เหลอืแต่ขอ้ความที่สําคญั โดยใส่เครื่องหมายจุด 3 จุด (ellipsis dots).... แทนขอ้ความที ่    
ตดัออก 

2.3 ถ้าต้องการเพิ่มเติมข้อความของผู้เขียนลงไปในอัญประภาษ ให้ใช้
เครือ่งหมายวงเลบ็เหลีย่ม [   ] กาํกบั 

2.4 อญัประภาษทีเ่ป็นบทรอ้ยกรอง ถ้ายาวเกนิ 2 บรรทดั ใหข้ึน้ตน้ย่อหน้าใหม ่ 
วางระยะใหอ้ยู่กลางหน้ากระดาษ  ไม่ต้องใช้เครื่องหมายอญัประกาศ นอกจากจะยกมาอา้ง
พรอ้ม ๆ กนัหลายบท  จงึใชเ้ครือ่งหมายอญัประกาศสาํหรบัแต่ละบททีย่กมา 

2.5 อญัประภาษที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน โดยใส่
เครือ่งหมายอญัประกาศ และใสอ่ญัประภาษภาษาเดมินัน้ในเชงิอรรถเสรมิความ 

2.6 ในผลงานชิน้หน่ึง ๆ ไมค่วรมอีญัประภาษเกนิรอ้ยละ 10 
 

การเขียนตวัอกัษรในภาษาอ่ืน 
 

1. การเขียนตวัอกัษรตวัใหญ่ขึน้ต้นในคาํ 
ในภาษาอังกฤษ มีการเขียนอักษรขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่หรือที่เรียกว่า  

capitalize ในกรณีต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (นอกจากน้ีไม่มีความจําเป็นที่ต้องขึ้นต้นด้วยอกัษร        
ตวัใหญ่) 

1.1 ในคาํแรกของประโยคทีส่มบูรณ์ เช่น Let’s put our heads together and 
fine a plan. 

1.2 ในคาํแรกของประโยคทีต่ามหลงัเครื่องหมาย: เช่น The author made one 
main point :  No explanation that has been suggested so far answers all questions. 
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1.3 ในคําหลกั (ทีม่ใิช่คําconjunctions, articles, และ prepositions) เช่น ชื่อ
หนงัสอื ชื่อบทความ ชื่อบท ชื่อหวัขอ้ หรอืชื่อหวัขอ้หลกั  ชื่อหวัขอ้รอง ชื่อตาราง ชื่อรปู เช่น  
In her book, History of Pathology, หรอื 3.12  Mojor  Words in Title and  Heading. 

1.4 ในคําทีเ่ป็นชื่อเฉพาะ  ชื่อการคา้ ชื่อคน ชื่อสถานที ่ชื่อทีท่ํางาน ชื่อองคก์าร 
ทีใ่ชเ้ป็นการเฉพาะ  แต่ไมใ่ชข่ึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ในชื่อ กฎ สมมตฐิาน ทฤษฎ ี

1.5 ในคํานามที่มตีวัเลขหรอืตวัอกัษรตามหลงั  เช่น On Day 2 หรอื  
Experiment 4 หรอื Group B  แต่ไมใ่ชก้บัหนงัสอืในลกัษณะทีก่ล่าวโดยทัว่ไป เช่น page 
102, row 3, column 5, chapter 4 

1.6 ในคาํทีเ่ป็นชื่อแบบทดสอบ เชน่ Advanced Vocabulary Test 
1.7 ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ที่เขยีนในการลงรายการในบรรณานุกรมหรือใน

รายการเอกสารอา้งองิ ใหข้ึน้ตน้ดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่เฉพาะคาํแรกทีเ่ป็นคาํหลกั สว่นคาํอื่น ๆ 
ใหเ้ขยีนอกัษรตวัธรรมดา ยกเว้น คาํทีเ่ป็นชื่อเฉพาะ 
 

2. การเขียนทบัศพัท ์
ราชบณัฑติยสถานไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารเขยีนทบัศพัทจ์ากภาษาอื่น พอสรปุได ้

ดงัน้ี 
2.1 การทบัศพัทใ์หถ้อดอกัษรในภาษาเดมิพอควรแก่การแสดงทีม่าของรปูศพัท ์ 

และใหเ้ขยีนในรปูทีจ่ะอา่นไดส้ะดวกในภาษาไทย 
2.2 การวางหลกัเกณฑไ์ดแ้ยกกาํหนดหลกัเกณฑก์ารทบัศพัทภ์าษาต่าง ๆ แต่ละ

ภาษา 
2.3 คาํทบัศพัทท์ีใ่ชก้นัมานานจนถอืเป็นคาํไทย และปรากฏในพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑติยสถานแลว้ ใหใ้ชต่้อไปตามเดมิ เชน่ ชอ็กโกเลต, เชิต้, ก๊าซ, แก๊ส 
2.4 คาํวสิามานยนามทีใ่ชก้นัมานานแลว้  อาจใชต่้อไปตามเดมิ  เชน่ 

Victoria  = วกิตอเรยี 
Louis  = หลุยส ์
Cologne = โคโลญ 

2.5 ศพัทว์ชิาการซึง่ใชเ้ฉพาะกลุ่มไมใ่ชศ่พัทท์ัว่ไป  อาจเพิม่หลกัเกณฑข์ึน้ตาม
ความจาํเป็น 
 

3. การเขียนทบัศพัทจ์ากภาษาองักฤษ 
3.1 การเขยีนทบัศพัทไ์มต่อ้งใสว่รรณยกุต ์ยกเว้น 

3.1.1 คําที่ใช้กนัมานานจนเป็นคําไทยและปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถานก่อนแลว้ 
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3.1.2 คาํทีไ่มใ่สว่รรณยกุตแ์ลว้จะไปพอ้งกบัคาํไทย (ทัง้รปูและเสยีง) 
3.2 คาํทีพ่ยญัชนะตวัเดยีวกนัซอ้นเป็นตวัสะกด ถา้เป็นศพัทท์ัว่ไป ใหต้ดัออก 1 ตวั 

แต่ถา้เป็นศพัทว์ชิาการ หรอืชื่อเฉพาะใหใ้สเ่ครือ่งหมายทณัฑฆาตไวท้ีต่วัทา้ย เชน่ 
 football  = ฟุตบอล 
 cell  = เซลล ์
 James  Watt = เจมส ์ วตัต ์

3.3 พยญัชนะ “t” ถา้เป็นพยญัชนะตน้ใหใ้ชแ้ทนดว้ย “ท” (ยกเวน้คาํนิยมใช ้“ต” ก็
ใหใ้ช ้“ต”) ถา้เป็นตวัสะกดใหใ้ช ้ “ต” เชน่ 
  cocktail  = คอ็กเทล 
  Kuwait  = คเูวต 

3.4 คาํทีม่ยีตัภิงัค ์(-)  ใหเ้ขยีนตดิต่อกนัไป  ยกเวน้คาํศพัทเ์ฉพาะ  เชน่ 
  cross – eye = ครอสอาย 
  cobalt – 60 = โคบอลต ์- 60 

3.5 คาํผสมทีภ่าษาองักฤษเขยีนแยกกนั  เมือ่เขยีนเป็นภาษาไทยใหเ้ขยีนตดิกนั 
เชน่ 
  night  clulb = ไนตค์ลบั 

3.6 คาํยอ่จากภาษาองักฤษ  ใหเ้ขยีนตวัยอ่ใหต้ดิกนัและไมต่อ้งใชจุ้ด ยกเว้น           
ชื่อคนใหใ้สจุ่ดตามภาษาเดมิ เชน่ 
  F.B.I  = เอฟบไีอ 
  D.N. Smith = ด.ีเอน็.สมทิ 

3.7 คาํทีผ่กูขึน้จากตวัยอ่  ซึง่อา่นออกเสยีงไดเ้สมอืนคาํคาํหน่ึง มไิดอ้อกเสยีง
เรยีงตวัอกัษร  ใหเ้ขยีนตามเสยีงทีอ่อก และไมต่อ้งใสจุ่ด เชน่ 
  USIS  = ยซูสิ 
  ASEAN  = อาเซยีน 

3.8 คาํทีม่พียญัชนะตน้หลายตวั ไมต่อ้งใสพ่ยญัชนะตวัทีม่ไิดอ้อกเสยีง เชน่ 
  pseudo  = ซวิโด 
  psycho  = ไซโค 

3.9 ชื่อเฉพาะทีอ่อกเสยีงพเิศษออกไป  ใหเ้ขยีนตามเสยีงทีอ่อก เชน่ 
  Worcester = วสูเตอร ์

3.10 คาํทีต่วัสะกดมพียญัชนะอยูข่า้งหน้าและตามขา้งหลงัมาอกี ไดต้ดัพยญัชนะ
ตวัขา้งหน้าออก และใหใ้สเ่ครือ่งหมายทณัฑมาตตวัทีต่ามหลงั เชน่ 

world  = เวลิด ์
quartz  = ควอตซ ์
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3.11 ไมไ้ต่คู ้ ใหใ้ชเ้พือ่ใหค้าํต่างออกไปจากคาํไทยทีม่อียูแ่ละตรงกนั เชน่ 
   log  = ลอ็ก 
หรอืทาํใหเ้สยีงสัน้เขา้เพือ่ใหใ้กลเ้คยีงภาษาเดมิ หรอืเพือ่แยกพยางค ์เชน่  
   Okhotsk = โอค๊อตสก ์

3.12 อกัษร “C” เมือ่เป็นพยญัชนะตน้ใชก้บั a, o, u, r, l ใหใ้ช ้“ค”  (ยกเวน้คาํ
นิยมใช ้“ก”) ถา้ใชก้บั e, i, y ใหใ้ช ้ “ซ”  และเมือ่เป็นตวัสะกดใหใ้ช ้“ก” 

3.13 พยญัชนะทีต่ามสระ  ถา้ไมอ่อกเสยีงใหก้ารนัต ์ เชน่ 
   golf  = กอลฟ์ 

3.14 พยญัชนะ “p”  เมือ่เป็นพยญัชนะตน้ใหใ้ช ้“พ”  ยกเวน้คาํนิยมใช ้ “ป”             
เมือ่เป็นตวัสะกดใหใ้ช ้ “ป”  เชน่ 
   parabola = พาราโบลา 
   topic  = ทอปปิก 

3.15 ศัพท์ทางวิชาการที่มิได้มีคําไทยบัญญัติไว้ หรือไม่สามารถหาคําไทย          
ทีเ่หมาะสมมาใชแ้ทนไดก้ใ็หเ้ขยีนทบัศพัทโ์ดยอาศยัหลกัเกณฑด์งักล่าว 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี  6 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

การเขยีนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพดตีามเกณฑท์ี่กําหนดนัน้ มขีอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการจดัทําเอกสารประกอบการสอน  
เอกสารคาํสอน ตํารา งานแต่งเรยีบเรยีง ซึง่รวบรวมมาจากการประเมนิผลงานทางวชิาการของ
คณะกรรมการประเมนิผลงานทางวชิาการ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 จนถงึปจัจุบนั สรปุไดด้งัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 

1. ข้อเสนอแนะโดยรวมในการเขียนผลงานต่าง ๆ 
การเขยีนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน งานแต่งเรียบเรียง หนังสือ  

ตํารา มขีอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 รปูแบบของการเขียน ควรคํานึงถงึเรื่องต่าง ๆ เช่น การพมิพป์ระณีต ชดัเจน 

เวน้วรรคตอนและชอ่งไฟ มคีวามต่อเน่ืองในการเสนอเน้ือหา มหีวัขอ้ชดัเจน ใชศ้พัทท์างเทคนิค
ถูกตอ้ง มกีารอา้งองิแหล่งวชิาการทีผู่เ้ขยีนไดศ้กึษาคน้ควา้ (เช่น การคดัลอก หรอืยกขอ้ความ 
ภาพ แผนภูมิ ภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ) ในรูปแบบที่สมํ่าเสมอและจัดทําบรรณานุกรม       
และหรอืภาคผนวกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

1.2 ความถูกต้องในด้านเน้ือหาวิชา ควรคํานึงถึงความถูกต้องของข้อมูล   
ทฤษฎ ีสตูร ศกัราช การทดลอง การตคีวาม หลกัฐานอา้งองิ การเสนอแนวความคดิและเหตุผล  
ความทนัสมยัของหลกัวชิาการ เน้ือหา สาระ และขอ้มลู 

1.3 การใช้ภาษา ภาษาที่ใช้เขยีนต้องเป็นภาษาไทย เว้นแต่ตํารา หนังสอื หรอื
เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ หรือหนังสือ ตํารา หรือเอกสารที่ม ี    
ความจาํเป็นพเิศษทีต่อ้งเขยีนเป็นภาษาต่างประเทศ ใหเ้ขยีนเป็นภาษาต่างประเทศได ้  

1.4 ความถกูต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา ต้องคํานึงถงึการใชถ้อ้ยคาํตอ้ง
ให้ชดัเจน แจ่มแจ้ง ถูกหลกัภาษาและตรงความหมาย ใช้คําสุภาพที่นิยมใช้ในภาษาเขยีน  
ตวัสะกดการนัต์ตอ้งถูกต้อง ศพัทบ์ญัญตัต่ิาง ๆ ตอ้งถูกต้องและใหต้รงกนัตลอดทัง้เล่ม การใช้
วรรคตอนเหมาะสม ข้อความอ่านเข้าใจง่าย กระชับ และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างด ี         
การเรยีบเรยีงเรื่องราวในแต่ละย่อหน้า แต่ละบท ต้องมคีวามเกี่ยวเน่ืองกนั สํานวนและโวหาร
ตอ้งเป็นภาษาเขยีนและเหมาะกบัเรือ่งแต่ละตอน 
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1.5 ความสมบูรณ์และความลึกซ้ึง ควรมีขอบเขตคลุมเน้ือหาวิชาที่ผู้เขียน       
มุ่งหมายครบถ้วนแต่ละเรื่อง แต่ละตอน การอธิบายหรอืวเิคราะห์ ควรให้ละเอยีดถี่ถ้วนและ
ลึกซึ้ง ควรมสี่วนประกอบอื่น เช่น ภาพประกอบ ตาราง แผนภูม ิฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่    
การอ่านและการค้นคว้าต่อไปของงานแต่งเรียบเรียง หนังสือ หรือตําราเล่มนัน้ และควร
เสนอแนะหนังสอืหรอืเอกสารประกอบการศกึษาอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หนังสอื ตํารา วารสาร 
และงานวจิยั ฯลฯ 

1.6 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และความทนัสมยัในวงวิชาการระดบัอดุมศึกษา   
หมายถึง ผลงานทางวชิาการทีจ่ ดัทําจะต ้องมเีนื ้อหาสาระทีม่ คีวามใหม ่ สร้างสรรค ์             
เกดิประโยชน์แก่วงวชิาการ และเน้ือหาทีม่ขีอ้มลูใหม่ ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัความเปลี่ยนแปลงทาง
วชิาการในปจัจุบนั ซึง่สิง่ทีจ่ะสะทอ้นใหเ้หน็ คอื แหล่งขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ เช่น  
หนงัสอื ตํารา ทีม่เีน้ือหาเป็นปจัจุบนัและทนัสมยั 
 

2. ข้อเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจยั 
2.1 ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย แสดงความชัดเจนของปญัหาและ      

ความจําเป็นที่จะต้องทําการศกึษาวจิยัในปญัหาดงักล่าว ตลอดจนความน่าสนใจของปญัหาที่
ศกึษา  กาํหนดขอบเขตของปญัหา ขอ้ตกลงเบือ้งตน้และใหค้าํนิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรที่
สาํคญั และศพัทเ์ฉพาะทัง้หมด 

2.2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มกีารประมวลความรูใ้นทาง
ทฤษฎ ีศกึษาผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีก่ําลงัศกึษาและแสดงความเชื่อมโยงความรูท้ีไ่ด้
ศกึษาวเิคราะห ์จากผลงานทีม่อียู่แลว้นัน้กบัการวจิยัปจัจุบนัทีก่ําลงัทาํ เพื่อหาแนวทางและวาง
รปูแบบการวจิยัใหต้อบปญัหาทีต่ ัง้ไวส้าํหรบัการวจิยั 

2.3 แบบแผนของการวิจยั ตอ้งตอบสนองปญัหาซึง่ตัง้ไวส้าํหรบัการวจิยัหากเป็น
งานวิจยัที่มกีารตัง้สมมติฐาน การตัง้สมมติฐานต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น มรีากฐานทาง
วชิาการจากการประมวลความรูใ้นเอกสาร ตํารา และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มนิียามของตวัแปร
อยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัปญัหาการวจิยั 

2.4 กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ และเหมาะสม
กบัปญัหาการวจิยั 

2.5 วิธีดาํเนินการวิจยั มขีัน้ตอนและวธิกีารเหมาะสมต่อเรือ่งทีว่จิยั 
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล มคีวามถูกต้องและเหมาะสม ใช้วธิกีารทางสถติ ิ(ถ้าม)ี  

อย่างเหมาะสมถูกต้อง สามารถทดสอบสมมติฐานที่ตัง้ไว้ได้ พร้อมทัง้รายงานผลการวิจยั            
การวเิคราะหข์อ้มลูและการสรปุผล 
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2.7 สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประมวลและตคีวามตลอดจนอภปิราย
ผลของการวจิยั และแสดงความเชื่อมโยงผลของการวจิยัน้ีเขา้กบัมวลความรูเ้ดมิทีศ่กึษามา 

2.8 การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล มีรูปแบบของการอ้างอิงแหล่งวิชาการ          
ทีถู่กตอ้งตามหลกัสากลนิยม และมคีวามสมํ่าเสมอในการใชร้ปูแบบนัน้ 

2.9 ความสาํคญัและประโยชน์ของเร่ืองท่ีวิจยั เรื่องทีศ่กึษาวจิยัเป็นเรื่องที่มี
คุณค่าและมปีระโยชน์ทางด้านวชิาการหรอืสามารถนําผลการวจิยัไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สว่นรวมได ้
 

3. ข้อควรคาํนึงในการจดัทาํผลงานทางวิชาการ 
3.1 จัดทําต้นฉบับให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดการันต ์         

ถ้าหากเป็นลายมอืเขยีนต้องเขยีนให้อ่านง่าย ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้พมิพ์สามารถพมิพ์ตามต้นฉบบั        
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.2 เพื่อป้องกนัพมิพ์วรรคตอนผดิพลาด ถ้าหากต้องการใหเ้ว้นวรรคในขอ้ความ
ตอนใดใหใ้ชเ้ครือ่งหมายขดีแบ่งไว ้

3.3 ชื่อบทไม่ควรวงเล็บภาษาอังกฤษใส่ไว้ ถ้าหากต้องการจะให้มีจะต้องมี
เหมอืนกนัทุกบท 

3.4 รปูภาพ ตาราง หรอืแผนภมูซิึง่มขีนาดใหญ่ ตอ้งวางไวใ้นแนวนอน และตอ้งวาง
ดา้นบนของภาพ หรอืตาราง ไวท้างดา้นซา้ยมอืของตํารา และใหใ้สเ่ลขหน้าทีม่มุบนขวามอื 

3.5 เน้ือหาทีนํ่ามาพมิพไ์วใ้นแต่ละหน้าควรมปีระมาณ 25 บรรทดั ในกรณีอดัสาํเนา
และประมาณ 30 บรรทดั ในกรณพีมิพจ์ากโรงพมิพ ์

3.6 การจดัพมิพค์วรดาํเนินการ ดงัน้ี 
3.6.1 กระดาษหรือรูปเล่ม กรณีอดัสําเนาให้ใช้กระดาษขนาด A4 สําหรบั    

การพมิพโ์รงพมิพใ์หใ้ชข้นาด 8 หน้ายก 
3.6.2 หวัขอ้หลกัใหพ้มิพต์ดิเสน้กัน้หน้า 
3.6.3 หวัขอ้รองซึ่งเป็นขอ้ย่อยของหวัขอ้หลกัใหย้่อหน้าลกึเขา้มา 8 ตวัอกัษร 

และอยูห่า่งจากขอ้ความของหวัขอ้หลกัขา้งบน 1 บรรทดั 
3.6.4 หวัขอ้ย่อยซึง่เป็นขอ้ย่อยของหวัขอ้รอง (ขอ้ 3.6.3) ใหย้่อหน้ามาใหต้รง

กบัแนวขอ้ความของหวัขอ้รอง และใหช้อ่งวา่งหา่งจากบรรทดับน 1 บรรทดั 
3.6.5 หวัขอ้ย่อยของหวัขอ้ย่อย (ขอ้ 3.6.4) ใหย้่อหน้าใหต้รงกบัขอ้ความของ

หวัขอ้ยอ่ยขา้งบน และใหอ้ยูห่า่งจากขอ้ความแถวขา้งบน 
3.6.6 ถ้าหากมหีวัข้อย่อยมากกว่าน้ี ให้จดัระบบเหมอืนข้อ 3.6.5 กล่าวคือ    

ย่อหน้าหวัขอ้เขา้มาให้ตรงกบัขอ้ความในหวัขอ้ย่อยหลกัขา้งบน และปดัช่องว่างให้ห่างจาก
ขา้งบนเชน่กนั 
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3.6.7 หวัขอ้ในขอ้ 3.6.2 และขอ้ 3.6.3 จะเป็นหวัขอ้ลอย ซึ่งไม่มขีอ้ความอื่น
พมิพ์ต่อหลงัจากที่พมิพ์ขอ้ความของหวัขอ้นัน้หมดแล้ว ส่วนหวัขอ้ย่อยอื่น ๆ หลงัจากพมิพ์
หวัข้อแล้วให้นําข้อความอื่น ๆ มาพิมพ์ต่อได้เลย โดยไม่ต้องย่อหน้า และขึ้นบรรทัดใหม ่ 
ขอ้ความทีม่เีลขประจาํขอ้ ควรยอ่หน้าเมือ่ขึน้เลยขอ้ใหม ่

3.6.8 เพื่อเป็นการเน้นหวัข้อให้เด่น ควรพิมพ์ขนาดตัวอกัษรให้โตขึ้นกว่า
ตวัอกัษรทีพ่มิพเ์น้ือหา 

3.7 ควรพมิพด์ว้ยคอมพวิเตอร ์เพือ่สะดวกในการแกไ้ข 
3.8 ควรพสิูจน์อกัษรด้วยความประณีต โดยการใช้ปลายดนิสอ หรอืปากกาชี้ไป         

ทลีะตวั การพสิจูน์อกัษรโดยการอา่นจะมโีอกาสผดิพลาดไดม้าก 
3.9 การแกค้ําผดิจะใชว้ธิทีําใบแทรกแก้คําผดิไม่ได ้หรอืจะแกโ้ดยเขยีนลงในหน้า  

กไ็มไ่ด ้
3.10 ถ้าหากเป็นงานแต่งเรียบเรียง หนังสือ หรือตํารา หรือเอกสารประกอบ          

การสอน รวมทัง้เอกสารคําสอน ตอ้งพมิพ ์2 หน้า ยกเว้นงานวิจยัสามารถพิมพห์น้าเดียวก็
ได้ 

3.11 รปูภาพหรอืแผนภูม ิตอ้งชดัเจนและสื่อความหมายได ้(ภาพถ่ายปกตเิมื่อถ่าย
เอกสารขาวดําจะไม่ชดัเจนเท่าต้นฉบบั แต่ถ้าหากถ่ายสจีะชดัเจนดมีาก) และจะต้องบอกทีม่า
ของรปูภาพ แผนภูม ิตาราง โดยมหีลกัว่า คาํอธบิายของรปูเอาไวข้า้งล่าง คาํอธบิายของตาราง
เอาไวข้า้งบน สว่นทีม่าของรปูและตารางไวข้า้งล่าง 

3.12 หน้าคํานํา สารบญั สารบญัภาพ และสารบญัตาราง ให้ใช้ตวัอกัษร ก ข ค    
ไม่มวีงเลบ็หรอืตวัเลขในวงเลบ็ เช่น (1) (2) (3) เป็นต้น กํากบัหน้าแต่ไม่พมิพ ์สําหรบัหน้าที่
เป็นบทที ่หรอืบรรณานุกรม ไมต่อ้งพมิพเ์ลขหน้ากํากบัไว ้(สมมตวิ่า บทที ่2 ปรากฏอยูใ่นหน้า 
31 ไมต่อ้งพมิพห์น้า 31 ลงไปเหนือคาํวา่ บทที ่2 แต่ใหพ้มิพห์น้า 32 ไวใ้นหน้าถดัไป) 

3.13 เมื่อขึน้บทใหมทุ่กครัง้ ตอ้งขึน้หน้าใหมเ่สมอและใหอ้ยูห่น้าขวามอื ถงึแมห้น้า
ซา้ยมอืจะว่างกใ็หน้ับหน้าว่างดว้ย สาํหรบัหวัขอ้หลกัไม่ควรขึน้ไวต่้อทา้ยหน้าใดหน้าหน่ึง โดย
ไม่สามารถพมิพข์อ้ความอื่นในขอ้นัน้ต่อไปไดอ้กี ในกรณีน้ีควรขึน้หน้าใหม่แมว้่าในหน้านัน้ ๆ 
จะเหลอืพืน้ทีอ่กี 1 บรรทดักต็าม 

3.14 การแปลตําราจากภาษาต่างประเทศ ผู้แปลจะต้องส่งสําเนาต้นฉบับเดิม            
5 ชุด แนบมาใหผู้ท้รงคุณวุฒติรวจสอบ และผูแ้ปลต้องขออนุญาตเจา้ของลขิสทิธิเ์สยีก่อนและ
แนบใบอนุญาตนัน้มาดว้ย 

3.15 ระบบพมิพต์วัเลขและการอา้งองิ เมือ่ใชแ้บบใดตอ้งใชแ้บบนัน้ตลอดทัง้เล่ม 
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3.16 ผลงานเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ต้องเขยีนเป็นภาษาไทยเท่านัน้ 
ยกเว้น ภาษาต่างประเทศจะเขยีนเป็นภาษาต่างประเทศทัง้หมด หรอืผสมกนัระหว่างภาษาไทย
กบัภาษาต่างประเทศกไ็ด ้(ในสดัสว่นไมน้่อยกวา่กนั) 

3.17 การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอผลงานทัง้เอกสารประกอบ         
การสอนหรือเอกสารคําสอน งานแต่งเรียบเรยีงหนังสอื หรอืตํารา และงานวิจยัที่เป็นสาขา
เดยีวกนั และตรงกบัสาขาวชิาทีข่อกาํหนดตําแหน่ง 

3.18 คําแปลคําศัพท์ทางเทคนิค ให้ใช้คําศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
ยกเว้น ไมไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้หใ้ชค้าํแปลทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชก้นั 

3.19 ไมค่วรแทรกตาราง แผนภมู ิหรอืรปูภาพ ลงในระหวา่งเน้ือหาทีย่งัไมจ่บความ 
3.20 ในกรณีที่จ ัดทําผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เอกสารที่ส่ง            

ในคราวเดยีวกนั เอกสารคําสอนไม่ควรจะมขีอ้ความซํ้าซอ้นกบังานแต่งเรยีบเรยีงหนังสอืหรอื
ตํารา เกนิ 1 ใน 4 ของเล่ม 

 

4. แนวทางในการเขียนผลงานแต่งเรียบเรียงตาํราและหนังสือ 
4.1 จดัทําเค้าโครงการเขยีนตามตวัอย่างนําเสนอมา จะต้องเลอืกใช้แบบใดแบบ

หน่ึงเทา่นัน้ และใหใ้ชแ้บบเดยีวตลอดการเขยีนทัง้เล่ม 
4.2 ในส่วนทีเ่ป็นความนํา จะเป็นการเกริน่เรื่องราวทัว่ ๆ ไปทีจ่ะนํามาเขยีนในบท

นัน้และไม่ควรเขยีนเกนิกว่า 15 บรรทดั สําหรบัในส่วนทีเ่ป็น บทสรปุ กเ็ช่นกนั ไม่ควรเขยีน
เกนิ 15 บรรทดั แต่ในสว่นน้ีจะเป็นการสรปุเน้ือหาสาํคญัของบทนัน้ ๆ ไว ้

4.3 คําถามท้ายบท ควรใช้คําถามแบบอตันัย ซึ่งคําถามท้ายบทน้ี ทุกบทควร        
มปีรมิาณใกลเ้คยีงกนั โดยทัว่ไปแลว้จะมปีระมาณ 10 ถงึ 20 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค์
และเน้ือหา 

4.4 จัดเตรียมรูปภาพและแผนภูมิ ที่จะนํามาใช้ประกอบในแต่ละบทให้พร้อม         
ถา้หากตอ้งการวางรปูภาพหรอืแผนภูมไิวต้รงไหน ขณะทีเ่ขยีนควรเวน้ช่องว่างไวใ้หพ้อเหมาะ
กบัขนาดของรปูหรอืแผนภมูทิีจ่ะนําไปลง การวางรปูภาพและแผนภูม ิควรใชว้ธิกีารจดัภาพเป็น
เกณฑเ์พือ่ความเป็นระเบยีบและสวยงาม และตอ้งระบุแหล่งทีม่าดว้ย 

4.5 ควรพยายามแบ่งเน้ือหาในแต่ละบทใหม้ปีรมิาณใกลเ้คยีงกนั ยกเว้น บทนํา 
4 .6  ศัพท์ เทคนิคที่แปลจากภาษาอังกฤษ  ต้องใช้ตามศัพท์บัญญัติของ

ราชบัณฑิตยสถาน ในสาขาวิชานัน้ ๆ ถ้าหากคําศัพท์ใดไม่เป็นที่คุ้นเคยของคนทัว่ไป          
ควรวงเลบ็ภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย  แต่กระทาํเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ ถา้หากนําไปเขยีนต่อไป 
ไมต่อ้งวงเลบ็ภาษาองักฤษคาํนัน้อกี 

4.7 ชื่อชาวต่างประเทศหรอืการทบัศพัทต์อ้งเขยีนเป็นภาษาไทย การสะกดการนัต์
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน และให้วงเล็บชื่อ
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ภาษาองักฤษนัน้ไวใ้นวงเลบ็ เพื่อป้องกนัการออกเสยีงผดิพลาดควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในสาขา
ภาษานัน้ เชน่ องักฤษ เยอรมนั ฝรัง่เศส จนี และญีปุ่น่ เป็นตน้ 

4.8 เอกสารทางวชิาการ ต้องมกีารอา้งองิทีถู่กต้อง และเป็นระบบเดยีวกนัทัง้เล่ม  
เมื่อมกีารอ้างอิงแล้ว ต้องเสนอแนวความคิดของผู้เขยีนในเรื่องนัน้ ๆ ให้ปรากฏในสดัส่วน          
ที่ไม่น้อยกว่าสิง่ที่คดัลอกอา้งองิมา ยกเว้น สิง่ที่อ้างองิเป็น ระเบยีบ กฎหมาย หรอืหลกัสูตร  
เป็นตน้ 

4.9 สํานวนการเขยีนต้องกะทดัรดั มรีูปภาพ ตวัอย่าง และตารางประกอบอย่าง
เหมาะสม  ในประโยคหน่ึงควรพยายามหลกีเลีย่งการใชค้าํทีซ่ํ้ากนั 

4.10 การเขยีนตําราภาษาไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อแบ่งแยก
ขอ้ความ แต่นิยมใชก้ารเวน้วรรค ถา้หากมเีรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่ตอ้งใชค้าํสนัธานเชื่อมควร
ใชเ้ทา่ทีจ่าํเป็น เชน่ “และ” ซึง่จะใชใ้นสว่นสดุทา้ยเทา่นัน้ 

4 .11 รายชื่อ บุคคลหรือหน่วยงานที่ปรากฏในอ้างอิงต้องมีปรากฏอยู่ ใน
บรรณานุกรม แต่รายชื่อบุคคล หรอืหน่วยงานทีป่รากฏในบรรณานุกรม ไม่จาํเป็นตอ้งมปีรากฏ
ในอา้งองิ ถ้าหากจํานวนหนังสอื หรอืเอกสารที่นํามาอา้งองิในแต่ละบทมไีม่มากนักควรนําไป
เขยีนเป็นบรรณานุกรมทา้ยเล่ม แต่ถา้หากมจีาํนวนมากเพื่อป้องกนัการสบัสนควรนําไปเขยีน
เป็นบรรณานุกรมทา้ยบทแต่ละบท 

4.12 ระบบรปูภาพ หรอืตารางควรใชเ้ป็นระบบตวัเลข เช่น รปูหรอืแผนภูมใินบทที ่
1 จะขึน้ต้นดว้ยรูปที่ 1.1 1.2 บทที่ 2 กจ็ะเป็น รูปที่ 2.1 2.2 เป็นต้น สําหรบัตารางกใ็ชร้ะบบ
เดยีวกนั คอื บทที ่1 กจ็ะขึน้ตน้ดว้ย ตารางที ่1.1 1.2 ฯลฯ จาํนวนรปู และตารางจะนบัแยกจาก
กนั สาํหรบัคําอธบิายภาพจะวางไวใ้ต้ภาพ แต่ถา้หากเป็นตารางจะอยู่ขา้งบนตารางถา้หากรูป
และตารางทีค่ดัลอกมาจากเอกสาร หรอืตําราอื่นจาํเป็นตอ้งอา้งองิดว้ย  

 
ตวัอย่าง   ภาพ 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1   แผนทีแ่สดงการกระจายของประชากรในจงัหวดัฉะเชงิเทรา หน่ึงจุดในแผนที่
เทา่กบัจาํนวนประชากร 100,000 คน 

ทีม่า           (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2536: 10) 
 
 

. . . . . . . . . . 
       .             .              .             .             .             .              .             .            . 
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ตวัอย่าง   ตาราง 
 

ตารางที ่6.1  การเปรยีบเทยีบปรมิาณของก๊าซทีผ่สมอยูใ่นบรรยากาศของโลก 
      
 
 

     

 

ทีม่า  (Landsberg, 1971: 22) 
 

4.13 เมื่อมกีารอา้งองิ รูปภาพ ตาราง หรอืแผนภูมใินขอ้เขยีนนัน้ ตาราง รูปภาพ  
หรอืแผนภูมนิัน้ควรอยู่หน้าเดยีวกบัขอ้เขยีนนัน้ หรอืในหน้าถดัไป ทัง้น้ี เพื่อสะดวกในการอ่าน 
สาํหรบักรณีทีต่อ้งอา้งภาพ หรอืตาราง ทีก่ล่าวไวใ้นบทก่อน ๆ สามารถกระทําไดโ้ดยวงเลบ็รปู
ทีห่รอืตารางที ่ในขอ้เขยีนนัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งนําภาพ หรอืตารางมาเขยีนไวใ้หม ่

4.14 การเขยีนตวัสะกดการนัต์ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ต้องตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอยู่เสมอ ถา้หากไมแ่น่ใจ ใหต้รวจสอบจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานที่
เป็นฉบบัทีจ่ดัพมิพล์่าสดุ 

4.15 เน้ือหาในแต่ละหน้า ไม่ควรเขียนเป็นพืดติดต่อกันตลอดทัง้หน้า ควรม ี      
การแบ่งออกเป็นยอ่หน้า ซึง่แต่ละยอ่หน้าควรมจีาํนวนเน้ือหาใกลเ้คยีงกนั ในหน้าหน่ึง ๆ ควรมี
ประมาณ 3 ยอ่หน้าจะเหมาะสมทีส่ดุ เน้ือหาทีแ่บ่งเป็นขอ้ ๆ ควรยอ่หน้าเมือ่ขึน้ขอ้ใหม ่

4.16 ส่วนประกอบทีส่ําคญัของแต่ละบท ควรประกอบดว้ย บทที่ ชื่อบท ความนํา  
เน้ือหาบทสรุป คาํถามทบทวน และบรรณานุกรม ซึง่บรรณานุกรมอาจรวมของทุก ๆ บทไวท้า้ย
เล่มครัง้เดยีวกไ็ด ้

4.17 การเขยีนภาษาองักฤษในวงเลบ็ คาํศพัทเ์ทคนิค ใหใ้ชต้วัอกัษรธรรมดา จะใช้
อกัษรตัวใหญ่ในตัวแรกของคํา (capitalize) เฉพาะคําที่เป็นชื่อเฉพาะ หรือชื่อคน ชื่อหวัข้อ    
ชื่อเรื่อง ชื่อบท ชื่อตาราง ชื่อรปู ชื่อหนงัสอื ชื่อสถานที ่ชื่อองคก์าร ชื่อการคา้หรอืยีห่อ้และตอ้ง
ใชอ้กัษรตวัใหญ่ตวัแรกของทุกคาํทีเ่ป็นคาํหลกั (major words) 

4.18 คําศพัทท์างเทคนิคทีเ่ป็นภาษาองักฤษและยงัไม่มคีําแปล ใหเ้ขยีนภาษาไทย
ทบัศพัทต์ามหลกัการเขยีนทบัศพัทข์องราชบณัฑติยสถานและใหว้งเวบ็คําภาษาองักฤษเดมิไว้
ขา้งหลงัคาํภาษาไทย 
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คณะกรรมการอาํนวยการ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์ลก็  แสงมอีานุภาพ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มชยั โกศล  รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ  
3. คณบดคีณะครศุาสตร ์
4. คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
5. คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
6. คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
7. คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
8. คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
9. อาจารย ์ดร.วยิดา เหลม่ตระกลู ผูช้ว่ยอธกิารบดดีา้นพฒันาหลกัสตูร  
10. นางสาวตอ้งตา จรญูศรวีฒันา ผูอ้าํนวยการกองบรกิารการศกึษา  

 
คณะกรรมการจดัทาํคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านสงัคมศาสตร ์

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์ณฑา เขยีวสะอาด  ประธาน 
2. รองศาสตราจารยช์ตุมิา เวทการ  กรรมการ  
3. รองศาสตราจารยส์วุรรณ ีโพธศิร ี กรรมการ  
4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จรรีตัน์  สวุรรณ์  กรรมการ  
5. ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระหยดั ชว่ยงาน  กรรมการและเลขานุการ  
6. นางทศันีย ์หน่อแกว้  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 
ผูพิ้มพ ์

นางทศันีย ์ หน่อแกว้  นกัวชิาการศกึษา 
    งานพฒันาวชิาการ กองบรกิารการศกึษา  
 

คณะกรรมการจดัทาํคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ด้าน สงัคมศาสตร ์



แบบฟอร์มการยืน่เร่ืองเพือ่ขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คณะ…………………………………… 

ช่ือผูเ้สนอขอ………………………………………นามสกลุ……………..…………………………. 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง   อาจารย ์     สาขาวชิา…....................................................................................  

เสนอผลงานทางวชิาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการเพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์                     

สาขาวชิา………………………………………………………………………………………………………….……… 

โดยวธีิ    ปกติ        พิเศษ    และส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี                                                                                     

1.   แบบ  ก.พ.อ. 03 หรือ    แบบ  ก.พ.อ. 04                                            

2. เอกสารประกอบการสอน   
2.1  ช่ือ.........................................................................................................................................................  

2.2  ช่ือ.........................................................................................................................................................  

2.3  ช่ือ.........................................................................................................................................................  

3. ผลงานทางวชิาการ 

3.1 งานวจิยั   
3.1.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.1.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.1.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน   

3.2.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.2.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.2.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.3 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตาํรา   

3.3.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.3.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.3.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนงัสือ   

3.4.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.4.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.4.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.5 บทความทางวชิาการ 

3.5.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.5.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.5.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

4.    แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวชิาการ 

5.    หลกัฐานการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.  

6.    สาํเนาสมุดประวติัหรือสาํเนาแฟ้มประวติั  จาํนวน 1 ชุด   

               

ลงช่ือ………………………………………………ผูเ้สนอขอ 

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

หมายเหตุ   เอกสารลาํดบัท่ี 1-5  ใหส่้งจาํนวน  8  ชุด 

คณะ........................................................... 
รับเร่ืองวนัท่ี…………….....เวลา………… 

แบบ วช.01 

สําหรับเจ้าหน้าทีค่ณะ 

1.      มี 

 

2.1    มี      ไม่มี 

2.2    มี      ไม่มี 

2.3    มี      ไม่มี 

 

 

3.1.1    มี      ไม่มี 

3.1.2    มี      ไม่มี 

3.1.3    มี      ไม่มี 

 

3.2.1    มี      ไม่มี 

3.2.2    มี      ไม่มี 

3.2.3    มี      ไม่มี 

 

3.3.1    มี      ไม่มี 

3.3.2    มี      ไม่มี 

3.3.3    มี      ไม่มี 

 

3.4.1    มี      ไม่มี 

3.4.2    มี      ไม่มี 

3.4.3    มี      ไม่มี 

 

3.5.1    มี      ไม่มี 

3.5.2    มี      ไม่มี 

3.5.3    มี      ไม่มี 

4.         มี     ไม่มี 

5.         มี     ไม่มี 

6.         มี 
 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ 

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

........../........../............ 

 

งานพฒันาวชิาการ   

รับเร่ืองวนัท่ี…………….....เวลา………… 

 



                                                     

 

110          
 

1. ตรวจสอบขอ้มูลจาก  แบบ ก.พ.อ.03  หรือ     แบบ ก.พ.อ.04 

การตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น 

 

 

2. คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

 จบปริญญาตรีและปฏิบติัหนา้ท่ีตาํแหน่งอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 9 ปี 

 จบปริญญาโทและปฏิบติัหนา้ท่ีตาํแหน่งอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 จบปริญญาเอกและปฏิบติัหนา้ท่ีตาํแหน่งอาจารยม์าแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

  อ่ืนๆ ........................................................................................................................................ ........ 

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

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

 

3. ผลการสอน 

        มีชัว่โมงสอนประจาํวชิาใดวชิาหน่ึงในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 

        มีเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ ์ก.พ.อ. กาํหนด 

 

4. ผลงานทางวชิาการ 

          มีแบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวชิาการ  ตามเกณฑ ์ก.พ.อ. 

          มีผลงานวจิยั และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

   มีผลงานทางวชิาการลกัษณะอ่ืน และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

   มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตาํรา  และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

   มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนงัสือ  และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

   มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียงบทความทางวชิาการ  และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

5. สาขาวชิาท่ีขอกาํหนดตาํแหน่ง ตรงกบัคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

        กาํหนด และสอดคลอ้งกบัผลงานทางวชิาการ 

  

6. วนัท่ีเสนอขอไม่อยูใ่นช่วงของการลาศึกษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ   

           

                                                                  เสนอมหาวทิยาลยัเพื่อยืน่เร่ืองการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

                      ลงช่ือ……………………………………………… 

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

         คณบดีคณะ………………………………………… 

                        วนัท่ี............................................ 

 
 

สําหรับเจ้าหน้าทีค่ณะ 

 
1.   ถกูตอ้ง 

 
2.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

 

 

3.   ถกูตอ้ง 

          ถกูตอ้ง 

 

 

4.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

5.   ถกูตอ้ง 

 

 

6.   ถกูตอ้ง 

 
 

 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ 

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

........../........../............ 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

 
ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนดใหผู้ข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการเป็นผูรั้กษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ            

ทางวิชาการ  ขา้พเจา้ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  ขอรับรองวา่ ในการทาํผลงานทางวิชาการคร้ังน้ี 

เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการทุกประการ   ดงัน้ี  
1)  ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ื้น   

2) ตอ้งไม่นาํผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกวา่หน่ึงฉบบั             

ในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่ 

3)  ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นผลงานทางวิชาการ            

ของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 

4)  ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น              

และสิทธิมนุษยชน 

5)  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง 

และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการ           

สร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนั

ในทางวิชาการ 

6)  ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

 
ลงช่ือ............................................................. 
        (...........................................................) 
         วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ........ 

 
สําหรับคณบด ี
 ทราบและตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้    เม่ือวนัท่ี..............เดือน..................................พ.ศ...........................  
 
 

                                                                               ลงช่ือ............................................................. 
                                                                                        (...........................................................) 
                                                                                         วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ......... 



แบบฟอร์มการยืน่เร่ืองเพือ่ขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คณะ…………………………………… 

ช่ือผูเ้สนอขอ………………………………………นามสกลุ……………..………………………… 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง   ผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิา…...................................................................  

เสนอผลงานทางวชิาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการเพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์                     

สาขาวชิา………………………………………………………………………………………………………….……… 

โดยวธีิ    ปกติ        พิเศษ    และส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี                                                                                     

1.   แบบ  ก.พ.อ. 03 หรือ   แบบ  ก.พ.อ. 04                                            

2. เอกสารคาํสอน   
2.1  ช่ือ.........................................................................................................................................................  

2.2  ช่ือ.........................................................................................................................................................  

2.3  ช่ือ.........................................................................................................................................................  

3. ผลงานทางวชิาการ 

3.1 งานวจิยั   
3.1.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.1.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.1.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน   

3.2.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.2.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.2.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.3 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตาํรา   

3.3.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.3.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.3.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนงัสือ   

3.4.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.4.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

3.4.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

 

4.   แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวชิาการ 

5.   หลกัฐานการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.  

6.   สาํเนาสมุดประวติัหรือสาํเนาแฟ้มประวติั  จาํนวน 1 ชุด   

               

ลงช่ือ………………………………………………ผูเ้สนอขอ 

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

    
                                                                                      

หมายเหตุ   เอกสารลาํดบัท่ี 1-5  ใหส่้งจาํนวน  8  ชุด 

 

แบบ วช.02 

สําหรับเจ้าหน้าทีค่ณะ 

1.      มี 

 

2.1    มี      ไม่มี 

2.2    มี      ไม่มี 

2.3    มี      ไม่มี 

 

 

3.1.1    มี      ไม่มี 

3.1.2    มี      ไม่มี 

3.1.3    มี      ไม่มี 

 

3.2.1    มี      ไม่มี 

3.2.2    มี      ไม่มี 

3.2.3    มี      ไม่มี 

 

3.3.1    มี      ไม่มี 

3.3.2    มี      ไม่มี 

3.3.3    มี      ไม่มี 

 

3.4.1    มี      ไม่มี 

3.4.2    มี      ไม่มี 

3.4.3    มี      ไม่มี 

 
4.         มี     ไม่มี 

5.         มี     ไม่มี 

6.         มี 
 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ 

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

........../........../............ 

 

คณะ........................................................... 
รับเร่ืองวนัท่ี…………….....เวลา………… 

งานพฒันาวชิาการ   

รับเร่ืองวนัท่ี…………….....เวลา………… 
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1. ตรวจสอบขอ้มูลจาก  แบบ ก.พ.อ.03  หรือ    แบบ ก.พ.อ.04 

การตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น 

 

 

2. คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

 ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  3 ปี 

  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................ 

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

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

 

3. ผลการสอน 

        มีชัว่โมงสอนประจาํวชิาใดวชิาหน่ึงในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
        มีเอกสารคาํสอนและใชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 

 

4. ผลงานทางวชิาการ 

 มีผลงานวจิยั และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 มีผลงานทางวชิาการลกัษณะอ่ืน และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตาํรา และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 มีผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนงัสือ และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

5. สาขาวชิาท่ีขอกาํหนดตาํแหน่ง  

 ตรงกบัคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการกาํหนด และสอดคลอ้งกบัผลงานทางวชิาการ 

 ตรงกบัสาขาวชิาท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์

 เปล่ียนแปลงสาขาวชิา 

 

6. วนัท่ีเสนอขอไม่อยูใ่นช่วงของการลาศึกษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ   

           

                                                                  เสนอมหาวทิยาลยัเพื่อยืน่เร่ืองการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

                      ลงช่ือ……………………………………………… 

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

         คณบดีคณะ………………………………………… 

                                วนัท่ี......................................  

 
 

 

สําหรับเจ้าหน้าทีค่ณะ 

 
1.   ถกูตอ้ง 

 
2.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

 

 

3.   ถกูตอ้ง 

          ถกูตอ้ง 

 

 
4.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

 

5.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

6.   ถกูตอ้ง 

 
 

 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ 

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

........../........../............ 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 

ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนดใหผู้ข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการเป็นผูรั้กษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ            

ทางวิชาการ  ขา้พเจา้ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  ขอรับรองวา่ ในการทาํผลงานทางวิชาการคร้ังน้ี 

เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการทุกประการ   ดงัน้ี  
1)  ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ื้น   

2) ตอ้งไม่นาํผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกวา่หน่ึงฉบบั             

ในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่ 

3)  ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นผลงานทางวิชาการ            

ของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 

4)  ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น              

และสิทธิมนุษยชน 

5)  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง 

และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการ           

สร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนั

ในทางวิชาการ 

6)  ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
        (...........................................................) 
         วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ........ 

 
สําหรับคณบด ี
 ทราบและตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้    เม่ือวนัท่ี..............เดือน..................................พ.ศ...........................  
 
 

                                                                               ลงช่ือ............................................................. 
                                                                                        (...........................................................) 
                                                                                         วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ......... 

 



แบบฟอร์มการยืน่เร่ืองเพือ่ขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย์ 

คณะ…………………………………… 

ช่ือผูเ้สนอขอ………………………………………นามสกลุ……………..………………………… 

ข้อมูลเบือ้งต้น 

ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง   รองศาสตราจารย ์      สาขาวชิา…..................................................................  

เสนอผลงานทางวชิาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการเพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์                     

สาขาวชิา………………………………………………………………………………………………………….……… 

โดยวธีิ    ปกติ        พิเศษ          เสนอผลงานทางวชิาการดว้ยวธีิ      วธีิท่ี 1       วธีิท่ี 2  

 และส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดงัน้ี                                                                                     

1.   แบบ  ก.พ.อ. 03 หรือ   แบบ  ก.พ.อ. 04                                            

2. ผลงานทางวชิาการ 

2.1 งานวจิยั   
2.1.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.1.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.1.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน   

2.2.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.2.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.2.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.3 ผลงานแต่ง ตาํรา   

2.3.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.3.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.3.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.4 ผลงานแต่ง หนงัสือ   

2.4.1  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.4.2  ช่ือ................................................................................................................................................  

2.4.3  ช่ือ................................................................................................................................................  

 

3.   แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวชิาการ 

4.   หลกัฐานการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.  

5.   สาํเนาสมุดประวติัหรือสาํเนาแฟ้มประวติั  จาํนวน 1 ชุด   

 

               

ลงช่ือ………………………………………………ผูเ้สนอขอ 

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

 

    
                                                                         

หมายเหตุ   เอกสารลาํดบัท่ี 1-4 ใหส่้งจาํนวน  8  ชุด 

 
 

แบบ วช.03 

สําหรับเจ้าหน้าทีค่ณะ 

1.      มี 

 

 

2.1.1    มี      ไม่มี 

2.1.2    มี      ไม่มี 

2.1.3    มี      ไม่มี 

 

2.2.1    มี      ไม่มี 

2.2.2    มี      ไม่มี 

2.2.3    มี      ไม่มี 

 

2.3.1    มี      ไม่มี 

2.3.2    มี      ไม่มี 

2.3.3    มี      ไม่มี 

 

2.4.1    มี      ไม่มี 

2.4.2    มี      ไม่มี 

2.4.3    มี      ไม่มี 

 
3.         มี     ไม่มี 

4.         มี     ไม่มี 

5.         มี 
 

 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ 

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

........../........../............ 

 

คณะ........................................................... 
รับเร่ืองวนัท่ี…………….....เวลา………… 

งานพฒันาวชิาการ   

รับเร่ืองวนัท่ี…………….....เวลา………… 
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1. ตรวจสอบขอ้มูลจาก  แบบ ก.พ.อ.03  หรือ   แบบ ก.พ.อ.04 

การตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น 

 

 

2. คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

 ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................ 

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

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

 

3. ผลการสอน 

        มีชัว่โมงสอนประจาํวชิาใดวชิาหน่ึงในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 

        

4. ผลงานทางวชิาการ 

 มีผลงานวจิยั และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 มีผลงานทางวชิาการลกัษณะอ่ืน และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 มีผลงานแต่ง ตาํรา และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 มีผลงานแต่ง หนงัสือ และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 

5. สาขาวชิาท่ีขอกาํหนดตาํแหน่ง  

 ตรงกบัคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการกาํหนด และสอดคลอ้งกบัผลงานทางวชิาการ 

 ตรงกบัสาขาวชิาท่ีดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

 เปล่ียนแปลงสาขาวชิา 

 

6. วนัท่ีเสนอขอไม่อยูใ่นช่วงของการลาศึกษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ   

           

                                                                  เสนอมหาวทิยาลยัเพื่อยืน่เร่ืองการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

 

                      ลงช่ือ……………………………………………… 

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

         คณบดีคณะ………………………………………… 

                                วนัท่ี......................................  

 
 
 

 

สําหรับเจ้าหน้าทีค่ณะ 

 
1.   ถกูตอ้ง 

 
2.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

 

 

3.   ถกูตอ้ง 

         

 

4.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

 

5.   ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 ถกูตอ้ง 

 

6.   ถกูตอ้ง 

 
 

 

 

ลงช่ือผูต้รวจสอบ 

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

........../........../............ 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 

ตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนดใหผู้ข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการเป็นผูรั้กษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ            

ทางวิชาการ  ขา้พเจา้ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  ขอรับรองวา่ ในการทาํผลงานทางวิชาการคร้ังน้ี 

เป็นไปตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการทุกประการ   ดงัน้ี  
1)  ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน

ผลงานของผูอ่ื้น   

2) ตอ้งไม่นาํผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกวา่หน่ึงฉบบั             

ในลกัษณะท่ีจะทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่ 

3)  ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นผลงานทางวิชาการ            

ของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 

4)  ตอ้งไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น              

และสิทธิมนุษยชน 

5)  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ไม่มีอคติมาเก่ียวขอ้ง 

และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการ           

สร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนั

ในทางวิชาการ 

6)  ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 

 
 
 

ลงช่ือ............................................................. 
        (...........................................................) 
         วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ........ 

 
สําหรับคณบด ี
 ทราบและตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้    เม่ือวนัท่ี..............เดือน..................................พ.ศ...........................  
 
 

                                                                               ลงช่ือ............................................................. 
                                                                                        (...........................................................) 
                                                                                         วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ......... 

 



ก.พ.อ.๐๓ 

แบบคาํขอรบัการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนท่ี ๑  :   แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ 

   

แบบประวตัสิว่นตวัและผลงานทางวชิาการ 
เพือ่ขอดาํรงตาํแหน่ง............................................ 

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

โดยวธิ.ี......................... 

ในสาขาวชิา ............................................................ 
ของ.................................................... 

สงักดั ภาค/สาขาวชิา..................................................... 
คณะ..................................มหาวทิยาลยั........................................  

-------------------------------- 
 
๑.  ประวตัสิว่นตวั 

     ๑.๑ วนั เดอืน ปีเกดิ 

     ๑.๒ อาย ุ....... ปี 

     ๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศกึษา (โปรดระบุชือ่เตม็ และเรยีงจากวฒุสิงูสดุตามลาํดบั) 

   คุณวุฒ ิ   ปี พ.ศ. ทีจ่บ   

 ๑.๓.๑  

ชื่อสถานศกึษาและประเทศ 

 ๑.๓.๒  

 ๑.๓.๓  

 ๑.๓.๔  

 (ในกรณทีีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกและปรญิญาบตัรใดๆ ใหร้ะบุหวัขอ้
เรือ่งวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัทีท่าํเป็นสว่นของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ดว้ย) 
 

๒. ประวตักิารรบัราชการ 
     ๒.๑ ปจัจุบนัดาํรงตาํแหน่ง..................................... ระดบั ........ ขัน้ ........................บาท 

     ๒.๒ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์เมือ่วนัที.่...........เดอืน.............................พ.ศ. .... 

     ๒.๓ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูช้ว่ยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา................................................... 
           เมือ่วนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ. ....... 

     ๒.๔ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา...................................................... 
           เมือ่วนัที.่........เดอืน......................พ.ศ. .......    

           อายรุาชการ ...... ปี ........ เดอืน    

     ๒.๕ ตาํแหน่งอืน่ ๆ 

 ๒.๕.๑  

 ๒.๕.๒  

 ๒.๕.๓  

 ๒.๕.๔  
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๓. ภาระงานยอ้นหลงั ๓ ปี (เป็นภาระงานทีท่าํโดยความเหน็ชอบจากเจา้สงักดั) 

    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดบัวา่ปรญิญาตร ีหรอืบณัฑติศกึษา) 

 ระดบั  รายวชิาทีส่อน  ช.ม./สปัดาห ์ เปิดสอนภาค/ปีการศกึษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 

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

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

 

     ๓.๒ งานวจิยั (โปรดระบุเรือ่งทีท่าํการวจิยั และระยะเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละโครงการ) 
 

 

     ๓.๓ งานบรกิารทางวชิาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปรมิาณเวลาทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
                                         ต่อสปัดาห)์ 

 

 

     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบรหิารทีม่สีว่นรบัผดิชอบโดยตรง และปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

 

 

     ๓.๕ งานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  (โปรดระบุประเภทของงานและปรมิาณเวลาทีใ่ชต่้อสปัดาห)์ 

 

 

๔. 

    ไมเ่คยใช ้  

ผลงานทางวชิาการ 
    ๔.๑ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์

 ๔.๑.๑  ผลงานวจิยั 

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

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                   
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

เคยใช ้  (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั............

ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
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          ๔.๑.๑.๒   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                    
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

          ๔.๑.๑.๓   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                    
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

   ไ ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

  ๔.๑.๒.๑   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๑.๒.๒   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๑.๒.๓   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
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 ๔.๑.๓  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

  ๔.๑. ๓.๑ .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๑. ๓.๒  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๑. ๓.๓  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 

๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง  ตาํรา หนงัสอื  หรอืบทความทางวชิาการ 
  ๔.๑. ๔.๑  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                            
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๑. ๔.๒  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                           
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 



 125 

  ๔.๑. ๔.๓  

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

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                            
ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทกุประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ             
อนัประกอบดว้ยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชือ่เรือ่ง  แหลง่พมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มสง่หลกัฐานรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด  

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 
 

    ๔.๒ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

 ๔.๒.๑ ผลงานวจิยั 

  ๔.๒.๑.๑   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                    
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปีพ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๒.๑.๒   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                    
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๒.๑.๓   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                  
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
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 ๔.๒.๒ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 
  ๔.๒.๒.๑   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๒.๒.๒   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๒.๒.๓   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 ๔. ๒.๓ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

  ๔.๒. ๓.๑  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๒. ๓.๒  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

          ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 



 127 

 

  ๔.๒. ๓.๓  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนด
ตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 

 ๔.๒. ๔ ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง  ตาํรา  หรอืหนงัสอื 

  ๔.๒. ๔.๑  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                            
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๒. ๔.๒  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                          
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔. ๒.๔.๓  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง                           
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทกุประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ             
อนัประกอบดว้ยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชือ่เรือ่ง  แหลง่พมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มสง่หลกัฐานรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด  

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 

 

 

 

 



 128 

 

 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาตาํแหน่งศาสตราจารย ์  

 ๔.๓.๑ ผลงานวจิยั 

  ๔.๓.๑.๑   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๓.๑.๒   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๓.๑.๓   .................................................................................................  

   ผลงานวจิยัน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/

หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
 

๔.๓.๒  ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

  ๔.๓.๒.๑   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง          
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๓.๒.๒   .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง          
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
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๔.๓.๒.๓  .................................................................................................  

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง          
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
 

๔.๓.๓  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

  ๔.๓. ๓.๑  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๓. ๓.๒  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๓. ๓.๓  .................................................................................................  

   ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่น้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่ง 
ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอืตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
 

 ๔.๓. ๔ ผลงานแต่งตาํราหรอืหนงัสอื 

  ๔.๓. ๔.๑  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 
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  ๔.๓. ๔.๒  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

  ๔.๓. ๔.๓  .................................................................................................  

   ผลงานน้ีเคยใชส้าํหรบัการพจิารณาขอกาํหนดตาํแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละ/หรอื
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และ/หรอืตาํแหน่งศาสตราจารยม์าแลว้หรอืไม ่

    ไมเ่คยใช ้  

เคยใช ้ (เมือ่ปี พ.ศ....... และผลการพจิารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั.......... 

           ตามเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด) 

 

 (ผลงานทางวชิาการทกุประเภท ใหเ้สนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอา้งองิ             
อนัประกอบดว้ยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ.  ชือ่เรือ่ง  แหลง่พมิพ ์ จาํนวนหน้า  เป็นตน้) 

 (ในกรณทีีม่ผีูเ้ขยีนรว่มหลายคน ใหผู้เ้ขยีนรว่มสง่หลกัฐานรบัรองวา่ มสีว่นรว่มในผลงานเทา่ใด  

มาประกอบการพจิารณาดว้ย) 

 

  ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ  

 

 

          ลงชือ่..........................................................เจา้ของประวตั ิ

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

 ตาํแหน่ง.......................................................... 

        วนัที.่.........เดอืน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนท่ี ๒ แบบประเมินคณุสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชา 

แบบประเมนิแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง...................................... 
(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์/รองศาสตราจารย ์/ศาสตราจารย)์ 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวธิ.ี............................................. 

ของ.................................................... 
สงักดั/ภาค/สาขาวชิา..................................................... 

คณะ.................................มหาวทิยาลยั........................................  

-------------------------------- 

 

      ไดต้รวจสอบคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง...(ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ รองศาสตราจารย/์

ศาสตราจารย)์..  แลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผูม้คีณุสมบตั.ิ.. 

(ครบถว้น/ไมค่รบถว้น)... ตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ.กาํหนด 
 

 

 

ลงชือ่................................................... 

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

ตาํแหน่ง  ..ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้าภาควชิาหรอืเทยีบเทา่.. 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 

 

ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผูม้ี
คณุสมบตั ิ...(เขา้ขา่ย/ ไมเ่ขา้ขา่ย)...  ทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง ... (ผูช้ว่ยศาสตราจารย/์ 

รองศาสตราจารย/์ ศาสตราจารย)์... 
 

 

 

ลงชือ่................................................... 

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

ตาํแหน่ง................................................... 

วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ........ 

 

 



 

แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 

   บทความทางวชิาการ      ตํารา     หนงัสอื      งานวจิยั      ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

   ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

 

ชือ่/เรือ่ง ...............................................................................................................................  
ผูร้ว่มงาน จาํนวน........คน แต่ละคนมสีว่นรว่มดงัน้ี : 
 

ช่ือผูร่้วมงาน ปริมาณงานร้อยละ  และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

  

       ลงชือ่ ............................................  

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

 

       ลงชือ่ ............................................  

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

 

       ลงชือ่ ............................................  

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

 

       ลงชือ่ ............................................  

        (......................................)  
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คณะกรรมการอาํนวยการ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์ลก็  แสงมอีานุภาพ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง  

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มชยั โกศล  รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ  

3. คณบดคีณะครศุาสตร ์
4. คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์
5. คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
6. คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
7. คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

8. คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
9. อาจารย ์ดร.วยิดา เหลม่ตระกลู ผูช้ว่ยอธกิารบดดีา้นพฒันาหลกัสตูร  

10. นางสาวตอ้งตา จรญูศรวีฒันา ผูอ้าํนวยการกองบรกิารการศกึษา  

 

คณะกรรมการจดัทาํคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ ด้านสงัคมศาสตร ์

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารยม์ณฑา เขยีวสอาด  ประธาน 

2. รองศาสตราจารยช์ตุมิา เวทการ  กรรมการ  

3. รองศาสตราจารยส์วุรรณ ีโพธศิร ี กรรมการ  

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จรรีตัน์  สวุรรณ์  กรรมการ  

5. ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระหยดั ชว่ยงาน  กรรมการ  

6. นางทศันีย ์หน่อแกว้  ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

ผูพิ้มพ ์

นางทศันีย ์ หน่อแกว้  นกัวชิาการศกึษา 
    งานพฒันาวชิาการ กองบรกิารการศกึษา  

 

คณะกรรมการจดัทาํคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ด้าน สงัคมศาสตร ์
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