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ค าน าค าน า  
(พิมพ์ครั้งแรก)(พิมพ์ครั้งแรก)  

 
 นับเป็นความจริงที่ชัดเจนว่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคนล้วนเห็นความส าคัญของการท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพด้วยกันทั้งสิ้น แต่มีอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้ยากและมักจะใช้เวลานานจนเกินไป  คือการขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่อง
ลักษณะ และรูปแบบ  ตลอดจนวิธีการเรียบเรียง และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น  
การมีคู่มือการท าผลงานทางวิชาการที่สมบูรณ์จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้
คณาจารย์บรรลุเป้าหมายในการท าผลงานทางวิชาการได้มากยิ่งข้ึน 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมต้องรับภาระในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรในสังกัด  โดยจะต้องด าเนินการให้ผลงานทางวิชาการเหล่านั้นเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนดและควบคุมคุณภาพผลงานทางวิชาการ  มหาวิทยาลัยฯ จึงจ าเป็นต้องจัดให้
มีคู่มือการท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการท าผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ  ของ
คณาจารย์  
 ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าคู่มือการท าผลงานทางวิชาการข้ึนคณะหนึ่ง ให้มีหน้าที่ศึกษาข้อบกพร่องที่พบใน
คู่มือประเภทเดียวกันของสถาบันอ่ืน และร่วมกันเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะได้เพ่ิมเติมเนื้อหาที่ส าคัญ เช่น การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ บรรณานุกรมระบบเอ็มแอลเอและ
ระบบเอพีเอ รูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการพิมพ์   และตัวอย่างการ                    
เรียบเรียงส่วนประกอบที่ส าคัญในผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือการท า
ผลงานทางวิชาการฉบับนี้จะช่วยให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ประสบความส าเร็จในการท าผลงาน
ทางวิชาการตามที่ปรารถนา 
 
        
        คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 
 
 
 

 



 

ค าน า 
(พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขปรับปรุง) 

 
 ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมนั้น 
จะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ ขณะเดียวกันอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการก็เป็นเรื่องส าคัญมากเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา และการจัดล าดับ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจหากได้เรียนกับผู้สอน
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แต่ในทางความ
เป็นจริงกลับพบว่าคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ซึ่งมีสาเหตุหลาย
ประการ เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียบเรียง การจัดรูปเล่ม การจัดระเบียบ             
การพิมพ์ การอ้างอิงและบรรณานุกรม ขาดแรงจูงใจ และความตระหนักที่จะสร้างผลงานทางวิชาการ 
ฯลฯ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เล็งเห็นถึงสาเหตุดังกล่าว ต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
และสนับสนุนให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ จึงได้อนุมัติงบประมาณส าหรับจัดท า “คู่มือการท า
ผลงานทางวิชาการ” เล่มนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดท าคู่มือการท าผลงานทางวิชาการ ให้มีหน้าที่ศึกษาข้อบกพร่อง และปรับปรุงคู่มือการท าผลงานทาง
วิชาการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ประกอบกับได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งการให้ค านิยามของผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิชาการ และค านิยามของ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
และแบบ ก.พ.อ. ๐๓ ส าหรับกรอกข้อมูลเพ่ือยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนั้นใน
คู่มือเล่มนี้ได้สอดแทรกตัวอย่างการพิมพ์ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ การจัดรูปเล่ม ตัวอย่างการ
อ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการท าผลงานทางวิชาการเล่มนี้จะอ านวยความสะดวก ให้ความรู้
ความเข้าใจ ความกระจ่างในการท าผลงานทางวิชาการ และช่วยให้คณาจารย์ทุกคนประสบความส าเร็จ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่มุ่งหวัง 
 
                                                        คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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บทท่ี ๑ 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรบ่งบอกถึงคุณภำพ ประสบกำรณ์ คุณภำพ จริยธรรม และควำมมีจรรยำ
ของอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  ในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรนั้น  สถำบันอุดมศึกษำจะต้องจัดให้
มีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรที่อำจำรย์ได้ผลิตขึ้นในขณะปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์  ส ำหรับผู้ประเมิน
คุณภำพนั้นจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (reader) ที่ตรงตำมสำขำวิชำและมีรำยชื่อตำมบัญชีที่
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.อ.) ได้ก ำหนดไว้     
                                                                     
ความส าคัญของต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 ตัวบ่งชี้ถึงคุณภำพกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่งคือ  ศักยภำพของ
อำจำรย์  สิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภำพของอำจำรย์ในเชิงรูปธรรมนั้น นอกจำกจะพิจำรณำด้ำนปริมำณที่
พอเพียงของอำจำรย์ในสำขำวิชำต่ำง ๆ แล้ว ยังต้องพิจำรณำด้ำนคุณภำพ อันได้แก่ วุฒิทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  และผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบควบคู่กันไปด้วย  
 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์เป็นตัวบ่งชี้ศักยภำพและคุณภำพกำรศึกษำที่ส ำคัญ 
ไม่ยิ่งหย่อนกว่ำวุฒิทำงกำรศึกษำ ซึ่งจะเห็นได้จำกเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. ที่ก ำหนดให้ต้องมีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญำโท หรือผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อย่ำงน้อย  ๒  คน  และอำจำรย์ 
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์จะต้องมีวุฒิปริญญำเอก หรือมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์  
เป็นต้น 
 กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร จะต้องท ำพร้อมกับกำรท ำ
หน้ำที่อำจำรย์ คือ ภำระงำนสอน  ท ำให้ผู้สอนไม่เสียโอกำสในกำรขึ้นขั้นเงินเดือนในแต่ละช่วงเวลำ  
ต่ำงกับกำรเพ่ิมวุฒิทำงกำรศึกษำที่บำงครั้งต้องลำศึกษำต่อโดยที่ไม่ได้รับกำรขึ้นขั้นเงินเดือน  กำรท ำ
ผลงำนทำงวิชำกำร  นอกจำกจะไม่เสียโอกำสในกำรขึ้นขั้นเงินเดือนแล้ว  ยังมีประโยชน์ที่จะได้จำกกำร
ผลิตผลงำนทำงวิชำกำรในประเด็นอ่ืนอีกมำก ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
 

๑.  ความส าคัญต่ออาจารย์ 
  ๑.๑ ผู้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้รับประโยชน์จำกกำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือท ำผลงำนทำง
วิชำกำร  ท ำให้อำจำรย์ผู้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้มีโอกำสพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในองค์
ควำมรู้ในสำขำวิชำที่ได้ศึกษำมำกข้ึน มีควำมม่ันใจ ภูมิใจในตนเองและผลงำน ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขใน
วิชำชีพ และสำขำวิชำกำรที่ตนท ำกำรสอนมำกยิ่งขึ้น 
  ๑.๒ ผู้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงกำรวิชำกำรและกำร
บริหำรกำรศึกษำ  มีโอกำสรับเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยทำงวิชำกำร เป็นผู้ประเมินคุณภำพผลงำนทำง
วิชำกำร  เป็นกรรมกำรต่ำง ๆ รวมถึงเป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ 
  ๑.๓ ผู้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน โดยได้รับจำกเงินประจ ำต ำแหน่ง  รำยได้
จำกกำรพิมพ์จ ำหน่ำยผลงำนทำงวิชำกำร ถ้ำมีกำรพิมพ์จ ำหน่ำย  รำยได้ที่ได้รับจำกข้อ ๑.๒  รวมถึงเงิน
รำงวัลที่สถำบันกำรศึกษำมอบให้เมื่อมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 



                ๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 

๒.  ความส าคัญต่อนักศึกษา  

  ๒.๑ นักศึกษำได้รับควำมรู้ที่ทันสมัย  มีควำมหลำกหลำย กว้ำงขวำง และลึกซึ้ง         
อันเป็นผลเนื่องมำจำกที่อำจำรย์ได้ศึกษำค้นคว้ำเพ่ือท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
  ๒.๒ นักศึกษำมีควำมภูมิใจที่ได้เรียนกับอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร 
  ๒.๓ นักศึกษำมีเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรค ำสอน และต ำรำที่มีเนื้อหำตรงตำม
หลักสูตร  เพื่อใช้ประกอบกำรเรียน กำรค้นคว้ำ 
 

๓.  ความส าคัญต่อสถาบันการศึกษา     
  ๓.๑ สถำบันกำรศึกษำที่มีอำจำรย์ที่มีคุณภำพและศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร          
ส่งผลต่อชื่อเสียงของสถำบัน เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชำกำร   
  ๓.๒ สถำบันกำรศึกษำได้รับผลดีในด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 นอกจำกประโยชน์ของต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่กล่ำวมำแล้ว  ต ำแหน่งทำงวิชำกำรยังเป็น
ต ำแหน่งสำกลที่สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ยอมรับกันทั่วโลก   สำมำรถถ่ำยโอนต ำแหน่งทำงวิชำกำรกันได้
โดยไม่ต้องเริ่มต้นขอก ำหนดต ำแหน่งใหม่อีกด้วย   
 ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นต ำแหน่งที่มี เกียรติ และศักดิ์ศรี สำมำรถใช้น ำหน้ำชื่อได้แม้
เกษียณอำยุแล้ว  เป็นต ำแหน่งที่ไม่มีกำรจ ำกัดจ ำนวนผู้ด ำรงต ำแหน่ง อำจำรย์ทุกคนมีสิทธิและโอกำสที่
จะผลิตผลงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ผู้ใดมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีใจรักที่จะศึกษำค้นคว้ำเพ่ือสร้ำงสรรค์
ผลงำนทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์แก่ตน  แก่นักศึกษำ และแก่องค์กร  เป็นผลงำนที่สำมำรถท ำได้โดย
ไม่ต้องมีกำรแข่งขัน หรือรอคอยผู้ใดทั้งสิ้น  
 อำจำรย์ทุกคนเป็นผู้ได้รับสิทธิและโอกำสในกำรท ำงำนทำงวิชำกำรอย่ำงเสมอภำค  และเต็มที่  
จึงเป็นกำรสมควรอย่ำงยิ่งท่ีอำจำรย์จะใช้สิทธิและโอกำสเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง และสูงสุดต่อไป 
เกณฑ์มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด     
                     

 ก.พ.อ.  ได้ประกำศ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  เพ่ือให้
สถำบันอุดมศึกษำยึดถือปฏิบัติและมีประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕  ประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖  
และประกำศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปรำยละเอียดได้ดังนี้ 
 

๑. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  สำมำรถขอได้  ๒  ลักษณะ  คือ 
 ๑.๑ อำจำรย์ผู้ท ำผลงำนทำงวิชำกำรเป็นผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรเอง  อำจำรย์ผู้
ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรจะต้องกรอก แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.อ. ๐๓) 



                                                                                                                       บทที่ ๑ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ๓  

 

 ๑.๒ ผู้บังคับบัญชำระดับคณบดี หรือเทียบเท่ำของผู้ท ำผลงำนทำงวิชำกำรเป็นผู้เสนอขอ  
ผู้บังคับบัญชำจะต้องกรอก แบบเสนอขอแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย
ผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔)  โดยที่เจ้ำของผลงำนจะต้องลงนำมยินยอม 

 

 ๒. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
     ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๒.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   ๒.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ต้องเป็นผู้ 
   ๑) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 
และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำเก้ำปี หรือ 
    ๒) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 
และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี หรือ 
    ๓) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 
และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี หรือ 
    ๔) ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ผู้ใดได้โอนหรือย้ำยมำบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำในสถำบันอุดมศึกษำ หำกผู้นั้นเคยได้รับกำรแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษใน
สถำบันอุดมศึกษำที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ ำวิชำใดวิชำหนึ่ ง ซึ่งเทียบค่ำได้ไม่น้อยกว่ำสอง
หน่วยกิต/ทวิภำค อำจน ำระยะเวลำระหว่ำงเป็นอำจำรย์พิเศษในภำคกำรศึกษำที่สอนนั้นมำเป็นเวลำใน
กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้ค ำนวณเวลำในกำรสอนพิเศษให้สำมในสี่ส่วนของเวลำที่ท ำ
กำรสอน 
 กรณีท่ีอำจำรย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมข้ึน ให้นับเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งอำจำรย์ก่อน
ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลำที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งอำจำรย์หลังจำกได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอ
แต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ได้ตำมอัตรำส่วนของระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน คุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง 
 ๒.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำใดวิชำหนึ่งที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยและมีควำมช ำนำญในกำรสอน และเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนที่ผลิตขึ้นตำมภำระงำน
สอน ในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำซึ่งแต่ละวิชำนั้นมีผู้สอนร่วมกัน
หลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมี
คุณภำพดีและได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 ๒.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงำนต่อไปนี้ 
  ๑) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือ 
  ๒) ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำรซึ่งมี
คุณภำพดี และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรือ 
  ๓) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่
ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรือ 



                ๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภำพดี 
 ๒.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  กำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง       
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ดังนี้ 
  ๑) ต้องมีควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของ
ตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
  ๒) ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ใน
ผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองและแสดงหลักฐำนของกำรค้นคว้ำ 
  ๓) ต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ     
ส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
  ๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำ  โดยใช้หลักวิชำกำรเป็น
เกณฑ์ ไม่มีอคติมำเกี่ยวข้อง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง       
ไม่ขยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำกำร 
  ๕) ต้องน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 
 

 ๒.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๒.๒.๑ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี 
 ๒.๒.๒ ผลกำรสอน มีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัย และมีควำมช ำนำญพิเศษในกำรสอน และเสนอเอกสำรค ำสอนที่ผลิตขึ้นตำมภำระงำน
สอน ในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำซึ่งแต่ละวิชำนั้นมีผู้สอนร่วมกัน
หลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรค ำสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภำพดี และ
ได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 ๒.๒.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบด้วยผลงำนต่อไปนี้ 
  ๑) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือ 
  ๒) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ๆ ซึ่ งมีคุณภำพดี  และได้รับ          
กำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรือ 
  ๓) ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภำพดี และ 
  ๔) ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภำพดี และได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
  ผลงำนทำงวิชำกำรต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนที่ได้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่เพ่ิมขึ้นหลังจำกได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ด้วย 



                                                                                                                       บทที่ ๑ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ๕  

 

 ๒.๒.๔ จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ในกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒.๑.๔ 
 

 ๒.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 ๒.๓.๑ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 
 ๒.๓.๒ ผลกำรสอน มีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัย และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอน โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 
 ๒.๓.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ ๑ ประกอบด้วยผลงำนต่อไปนี้ 
   ๑) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีมำก และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตร ใด ๆ หรือ 
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภำพดีมำก หรือผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภำพดี
มำก และ 
   ๒) ผลงำนแต่งต ำรำ หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภำพดีมำก และได้รับกำรเผยแพร่ตำม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
   วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 
   ๑) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีเด่น และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตร ใด ๆ หรือ 
   ๒) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภำพดีเด่น หรือ 
   ๓) ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภำพดีเด่น หรือ  
   ๔) ผลงำนแต่งต ำรำ หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภำพดีเด่นและได้รับกำรเผยแพร่ตำม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
  ผลงำนทำงวิชำกำร ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนที่ได้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็น
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์มำแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจำกได้รับ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ด้วย 
 ๒.๓.๔ จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ในกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๒.๑.๔ 

 

๓. วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ  
 ๓.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
  ๓.๑.๑ ให้คณะวิชำเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมแบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่  ก.พ.อ. ก ำหนด 
พร้อมด้วยผลงำนทำงวิชำกำร 
  ๓.๑.๒ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอนโดยอำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม 



                ๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

  ๓.๑.๓ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำร      
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ใน
สำขำวิชำนั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๑) ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   ๒) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนสำมถึงห้ำคน 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร ต้องคัดสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก ำหนดส ำหรับสำขำวิชำ  
นั้น ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผู้ขอสังกัด และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ต ำแหน่งที่เสนอขอ และก ำหนดให้ต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ   เพ่ือท ำหน้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร โดยมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และให้กำรด ำเนินกำรอยู่ในชั้นควำมลับทุก
ขั้นตอน 
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกบัญชี
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ. เป็นรำย ๆ ไป 
 เกณฑ์กำรตัดสิน ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพที่แสดงควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสำขำวิชำนั้น กำรตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 

 ๓.๑.๔ เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ ๓.๑.๓ แล้ว ให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติและให้
อธิกำรบดีออกค ำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
พร้อมกับส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และแบบค ำขอฯ 
 ค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องระบุสำขำวิชำเชี่ยวชำญของต ำแหน่งทำง
วิชำกำรท่ีสั่งแต่งตั้งนั้นด้วย 
 

 ๓.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๓.๒.๑ ให้คณะวิชำเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมแบบค ำขอฯ ที่ ก.พ.อ. ก ำหนดพร้อมด้วยผลงำนทำงวิชำกำร 
  ๓.๒.๒ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอน โดยอำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม 
  ๓.๒.๓ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร       
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้น ๆ  
 หำกเสนอขอตำมวิธีที่ ๑  ให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนสำมถึงห้ำคน พิจำรณำ
ผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เพ่ือเสนอควำมเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำ 



                                                                                                                       บทที่ ๑ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ๗  

 

 หำกเสนอขอตำมวิธีที่ ๒ ให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนห้ำคน พิจำรณำผลงำนทำง
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เ พ่ือเสนอควำมเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำ 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร ต้องคัดสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก ำหนดส ำหรับสำขำวิชำ  
นั้น ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผู้ขอสังกัด และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ต ำแหน่งที่เสนอขอ และก ำหนดให้ต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผล
งำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร โดยมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมำประชุมไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และให้กำรด ำเนินกำรอยู่ในชั้นควำมลับทุกขั้นตอน 
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่มหำวิทยำลัยไม่สำมำรถแต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิจำกบัญชี
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ขอควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ. เป็นรำย ๆ ไป 
 เกณฑ์กำรตัดสินผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพที่แสดงควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสำขำวิชำนั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ กำรตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
  ๓.๒.๔ เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ ๓.๒.๓ แล้ว ให้น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ 
  ๓.๒.๕ เมื่อสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นเพ่ือ
เสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง พร้อมส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  ผลกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร และแบบค ำขอฯ 
 

๔. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
 กรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง มหำวิทยำลัยอำจเสนอแต่งตั้งผู้ด ำรงต ำแหน่ง
อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือรองศำสตรำจำรย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ต่ำงไปจำกที่
ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ (เช่น กำรเสนอแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำ
ให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำก่อน หรือเสนอขอ
แต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งยังไม่ครบระยะเวลำที่ก ำหนดให้ด ำรงต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ หรือกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ 
หรือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสำขำวิชำเชี่ยวชำญที่แตกต่ำงไปจำกสำขำวิชำเชี่ยวชำญเดิม) 
โดยให้ด ำเนินกำรเป็นวิธีพิเศษ 
 กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๔.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธี
พิเศษ  ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรและให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ตำมวิธีปกติโดยอนุโลม  ให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนห้ำ
คน พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  กำรตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำเสียง 



                ๘  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 ทั้งนี้ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรที่แสดงควำม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น และผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพในระดับดีมำก  
 ๔.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ  ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ได้เฉพำะวิธีที่ ๑ เท่ำนั้น และให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนห้ำคน พิจำรณำผลงำน
ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร   กำรตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำเสียง 
 ทั้งนี้ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรที่แสดงควำม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น และผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพในระดับดีเด่น 

 

หมายเหตุ  กำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน
ทำงวิชำกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  ที่มีผลกำรประเมินเป็นเอกฉันท์ว่ำ
คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งอยู่ในเกณฑ์ หรืออำจอยู่ในเกณฑ์
ที่ก.พ.อ.ก ำหนดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท ำหน้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร  จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร จะไม่ก ำหนดให้มีกำร
ประชุมโดยคือเอำผลกำรประเมินดังกล่ำว เป็นผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรง 
คุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำรก็ได้ 



                    ๑๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ผังขั้นตอนและวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

                  ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง กรอกแบบฟอร์ม/ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและลงนำม 
 

                                   คณะ ตรวจสอบคณุสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำร 
  
       มหาวิทยาลัย (กจ.) ตรวจสอบคุณสมบตัิ เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวชิำกำร 

 
 

            คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  กลั่นกรองรูปแบบของผลงำนทำงวิชำกำร 
 

                มหาวิทยาลัย พิจำรณำลงทะเบียนรับเรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 

 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

                 ประเมินคุณภำพเอกสำรประกอบกำรสอน / เอกสำรค ำสอน และประเมินผลกำรสอน 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (๕ศ.) 
พิจำรณำผลงำน  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิประเมินคณุภำพผลงำนทำงวิชำกำร 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 

ประชุม/สรุปผลกำรประเมินคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 
 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (๕ศ.) 
            พิจำรณำผลกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรและผลกำรประเมินของกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิ 

 
สภาวิชาการ  พิจำรณำผลกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 
สภามหาวิทยาลัย พิจำรณำอนุมตัิผลกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย ์
       

มหาวิทยาลัย   ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์  
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ เสนอ ก.พ.อ./รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร/นำยกรัฐมนตรี 

เพื่อทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งศำสตรำจำรย์  
 

*หมายเหตุ    ๕ศ. หมำยถึง คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม   
                  ที่มศีำสตรำจำรยส์ำขำต่ำง ๆ จ ำนวน ๕ คน เป็นกรรมกำร  

ขั้นตอนและวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ๑. ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือผู้บังคับบัญชำ กรอกแบบฟอร์ม  ก.พ.อ. ๐๓  หรือ  
ก.พ.อ. ๐๔ 
 ๒. เสนอเอกสำรพร้อมผลงำนทำงวิชำกำรต่อคณะที่ตนสังกัด 
 ๓. คณะรับเรื่อง  ตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำร   



                ๑๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 ๔. คณะเสนอเรื่องต่อมหำวิทยำลัย เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๕. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร  กลั่นกรองรูปแบบของผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๖. อธิกำรบดีพิจำรณำลงทะเบียนรับเรื่อง (ในฐำนะสภำมหำวิทยำลัย) แต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน (ได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร) 
  ๗. คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน ประเมินคุณภำพของเอกสำรประกอบกำรสอน/
เอกสำรค ำสอน/เอกสำรหรือสื่อกำรสอน และประเมินผลกำรสอน 
 ๘. คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำคุณสมบัติ  ผลงำนทำงวิชำกำร และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๙. คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือตรวจประเมินผลงำนทำงวิชำกำร   
และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
 ๑๐. คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสรุปผลกำรประเมินผล 
  ๑๑. คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑๒. สภำวิชำกำรพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อผลกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ๑๓. สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติ 
            ๑๔. มหำวิทยำลัยออกค ำสั่งแต่งตั้ง กรณีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์
หรือเสนอ กพอ. พิจำรณำน ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และน ำเสนอนำยกรัฐมนตรี เพ่ือ
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ กรณีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
 



 

 

บทท่ี  ๒ 
ประเภทของผลงานทางวิชาการ 

 
 ผลงานทางวิชาการและเอกสารการสอนที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการแบ่งเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ 
ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ก.พ.อ. ได้
ให้ค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของแต่ละประเภทไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดที่น าเสนอในแต่ละประเภท  ดังต่อไปนี้ 
 

เอกสารประกอบการสอน 
  

 ค านิยาม 
 ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษา
ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา  และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้
ประกอบการสอน 

รูปแบบ 
 เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart) แถบเสียง 
(tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น 

การเผยแพร่ 
 อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ เช่น ซีดีรอม  ที่
ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ 
 อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะก าหนดเป็นข้อบังคับ         
 

เอกสารค าสอน 
 ค านิยาม 
 ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้
เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน 



                ๑๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน  จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วย
ตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ 
 เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง  ภาพเลื่อน  
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความ
ที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย 

การเผยแพร่ 
 ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่แสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 

ลักษณะคุณภาพ 
 อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะก าหนดเป็นข้อบังคับ 
 

บทความทางวิชาการ 
 ค านิยาม 
 งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อย
เรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
  รูปแบบ 
 ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
  การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการ
นั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
 ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 



 

 ๓. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
บทความต่าง ๆ ที่น าเสนอแล้วนั้น 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความทาง
วิชาการ” นั้นแล้ว การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” 
นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี  เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 
มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได ้
 ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
 

ต ารา 
 

 ค านิยาม 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในการเรียน
การสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 ทั้งนี้ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ด้วย 



                ๑๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท า
ความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น 
  รูปแบบ 
 เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (printing house) หรือ ส านักพิมพ์ 
(publishing  house) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม  หรือ ท าในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ  
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้  แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” ไปแล้ว การน า “ต ารา” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ต ารา” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “ต ารา” นั้นใหม่       
อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 



 

  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้              
 ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง   
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ      
 

หนังสือ 
 

 ค านิยาม 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียน
ที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขา 
วิชาที่เก่ียวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จ าเป็น  ต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร  และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อ
พิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์  

รูปแบบ 
 เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์ 
 ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้    
แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 



                ๑๘  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน 
อุดมศึกษา  คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การน า “หนังสือ” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “หนังสือ” นั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย  มีแนวคิดและ
การน าเสนอทีช่ัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่ เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้              
 ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง   
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติ 
 

งานวิจัย 
 

 ค านิยาม 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะ
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

รูปแบบ 
 อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 



 

 ๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(research process)  อาทิ  การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์  การท าวรรณกรรมปริทัศน์  
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้
ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืน ๆ 
 ๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและ
สั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
 ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
 ๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว  ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องในประเทศและต่างประเทศ อย่างกว้างขวาง 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้น
แล้ว การน า “งานวิจัย” นั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้ 
 ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
  ๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่าง
แพร่หลาย 
 ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง   



                ๒๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
  ๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
  ๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ    
  

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
 

 ค านิยาม   
  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่าง
น้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลาย
ด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาใน
รูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างชัดเจนอย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหา
และแนวทางแก้ไขของชุมชน 
  ทัง้นี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
  รูปแบบ   
  จัดท าเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร 
ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ๑. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ๒. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 ๓. การบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
 ๔. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดข้ึน 
 ๕. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 
 ๖. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ๗. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดข้ึนให้คงอยู่ต่อไป 
 ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน เ พ่ิ ม เ ติ ม อ่ื นๆ 
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้ 



 

 การเผยแพร่  
  ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดย
การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได ้   
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น 
 ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไข
ปัญหาหรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการ
อย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO  UNICEF เป็นต้น 

 ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณา
การหลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาท
ในขัน้ตอนการท างานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 

 ให้ผู้ใช้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงาน
ทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจ
ไม่ต้องระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้ 
 การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

๑. แนวทางการก าหนดสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ให้ระบุชื่ อสาขาวิชาที่จะแต่งตั้ ง  โดยระบุ เฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดง ความรู้           
ความเชี่ยวชาญหลักของผู้ขอ 



                ๒๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
 ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ได้ใช้
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประสงค์จะเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิ ม โดยใช้ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาแต่หากการก าหนดสาขาวิชานั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพ้ืนฐานของตน ให้
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา และจะต้องเสนอขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

๒. แนวทางการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
  ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่รับรองการ
ใช้ประโยชน์ต่อสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น 
   ๒.๒ ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งแสดงหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคมของ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
  ๓.๒ ประเมินจากหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ
สารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  ๓.๓ นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจ
ประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบ
ด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้ 
 ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 

 ค านิยาม 
 ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน บทความทาง
วิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย   โดยปกติหมายถึง  สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ         
การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ 
หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ



 

ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อ
น ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษา 
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศ
หนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น ส าหรับผลงานที่
มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของ
ผลงาน 

รูปแบบ 
 ๑. อาจจัดเพ่ิมได้หลายรูปแบบทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบ
เสียง 
 ๒. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิด
การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา
หนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
 ๓. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือ
แสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย 

การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์ หรือ โดยการถ่ายส าเนา
เย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
 ๓. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
น าไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 
 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดม 
ศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 



                ๒๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
ลักษณะคุณภาพ 

 ระดับดี  เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง 
 ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  ๑. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่
เสนอหรือ 
  ๒. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ  
 ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 

งานแปล 
 งานแปลจัดเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่ง ก.พ.อ.ได้ให้ค านิยาม การเผยแพร่ และ
ลักษณะคุณภาพไว้ดังนี้ 

ค านิยาม 
 งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ 
หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะ
เป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีก
ภาษาหนึ่ง 

การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 ๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์  
 ๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
 การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้  แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา  
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่
น้อยกว่าสี่เดือน 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การน า “งานแปล” นั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้



 

มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “งานแปล” 
นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ / 
หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และ
ตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย 
 มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบอันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 
 ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก 
 มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งใน
ลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี 
 มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบอันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาค และจุลภาค              
 ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี
มาก โดยมีข้อก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้   
 ๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ในทางวิชาการ 
  ๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
  ๓. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ 



  
 

 

บทท่ี ๓ 
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 
 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ นั้น  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทุกระดับจะต้องน าเสนอผลงานที่เป็นรูปเล่มในลักษณะต่าง ๆ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อก าหนดการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
แต่ละต าแหน่ง รูปแบบของผลงานทางวิชาการมี ๘ ลักษณะ ได้แก่ 
 ๑.  เอกสารประกอบการสอน 
 ๒.  เอกสารค าสอน 
 ๓.  บทความทางวิชาการ 
 ๔.  ต ารา 
 ๕.  หนังสือ 
 ๖.  งานวิจัย 
 ๗.  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 ๘.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 

องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ 
 

 ๑. เอกสารประกอบการสอน 
 

 เอกสารประกอบการสอนให้จัดท าเป็นรูปเล่ม มีองค์ประกอบดังนี้ สันปก ปกนอก ใบรอง
ปกหน้า หน้าปกใน หน้าค าน า สารบัญ สารบัญภาพ (ถ้ามี) สารบัญแผนภูมิ (ถ้ามี)  สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
แผนบริหารการสอนประจ าวิชา แผนบริหารการสอนประจ าบท เนื้อหา ประจ าบท (แต่ละบท            
มีการอ้างอิง บทสรุปและค าถามทบทวน) บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี เช่น เฉลยค าถามทบทวนที่
เป็นการค านวณ หรือการแสดงวิธีท า) ใบรองปกหลัง และปกหลัง ส าหรับตัวอย่างองค์ประกอบของ
เอกสารประกอบการสอนในที่นี้จะน าเสนอเฉพาะ สันปก หน้าปกนอก หน้าปกใน ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
ให้ดูตัวอย่างของเอกสารค าสอน ต ารา หนังสือ ผู้ท าผลงานสามารถน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



                ๒๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ตัวอย่างหน้าปกนอก เอกสารประกอบการสอน 
 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุวิมล  เรืองศรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๒๕ 
 

 

ตัวอย่างหน้าปกใน เอกสารประกอบการสอน 
 
 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สุวิมล  เรืองศร ี
วท.ด. (เคม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
 



                ๒๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ตัวอย่างสันปก เอกสารประกอบการสอน 
 

 

 

  ๒. เอกสารค าสอน   

 เอกสารค าสอนให้จัดท าเป็นรูปเล่ม มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเอกสารประกอบการสอน 
ตามตัวอย่างดังนี ้

 

ตัวอย่างสันปก เอกสารค าสอน 
 

 
 
 
 

 
 

ข้อควรปฏิบัติ    
 ๑. ในการเขียนวุฒิการศึกษาที่หน้าปกในของเอกสารที่เป็นภาษาไทย ให้เขียนอักษรย่อของ
วุฒิเป็นภาษาไทย  ยกเว้นในกรณีท่ีมีแต่วุฒิเป็นภาษาต่างประเทศ 
 ๒. ตรามหาวิทยาลัยที่หน้าปกนอก และหน้าปกในของผลงานทางวิชาการควรมีความสูง
ประมาณ  ๓.๗๕  เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 

    เอกสารค าสอนรายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย             ช านาญ  รอดเหตุภัย  
 

 

    เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น           สุวิมล  เรืองศร ี
 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๒๗ 
 

 

ตัวอย่างหน้าปกนอก เอกสารค าสอน 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารค าสอน 

รายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ   รอดเหตุภัย 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
 



                ๒๘  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ตัวอย่างหน้าปกใน เอกสารค าสอน 
 
 
 

 
 

 
 

เอกสารค าสอน 

รายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ  รอดเหตุภัย 
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) กศ.ม., Ph.D. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๒๙ 
 

 

ตัวอย่างหน้าค าน า เอกสารค าสอน 

   

ค าน า 
 
 การแสวงหาความรู้ความจริงในชีวิต  หรือในศาสตร์สาขาใด ๆ ก็ตาม  กระบวนการที่ท าให้
ได้มาในสิ่งอันพึงประสงค์ดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วไป  คือ  “การวิจัย”  อันเป็น 
“วิธีการแห่งปัญญา” (intellectual method) หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” 
(scientific method) การแสวงหาความรู้เช่นนี้มีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ซึ่งท าให้ได้  “องค์
ความรู้”  ที่มีข้อมูลเป็นหลักฐานยืนยันและสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ ดังนั้นการบริหารจัดการใด ๆ 
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสากลนานาชาติทั่วโลก จึงนิยมใช้ “การวิจัย”  เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารกิจการทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาและการพัฒนาด้วยกันทั้งสิ้น 
 ด้วยเหตุนี้ “การวิจัย” จึงเป็นศาสตร์ที่น ามาใช้ในการแสวงหา “องค์ความรู้” ใหม่ในแวดวง
วิชาการภาษาไทย  ดังจะเห็นตัวอย่างจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๘  ของส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ ซึ่งได้ก าหนดให้มีรายวิชา  “การวิจัยทางภาษาไทย”  รวมอยู่ด้วย  และเมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ก็ยังคงให้มีรายวิชาดังกล่าวไว้ในหลักสูตร
เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการสอนรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  มา
นานแล้ว แต่ก็ไม่ปรากฏต าราวิชาการวิจัยที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรรายวิชานี้  ดังนั้นผู้เรียบเรียงจึงได้
ใช้ประสบการณ์ท่ีเคยสอนรายวิชาวิจัยทางภาษาไทยทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ติดต่อกันมา
เป็นเวลาเกือบสิบปี  จัดการเรียบเรียงเอกสารค าสอนฉบับนี้ขึ้น  โดยให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตาม
หลักสูตร  และได้เพ่ิมเติมสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยทางภาษาไทยให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนด้วย 
 ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณ และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นก าลังใจ
สนับสนุนให้เรียบเรียงเอกสารฉบับนี้ ด้วยความส านึกและซาบซึ้งในน้ าใจของทุกท่านอย่างหาที่สุดมิได้  
เอกสารค าสอนฉบับนี้ผู้เรียบเรียงมีความมั่นใจมากว่าจะสามารถช่วยให้ผู้ที่ก าลังศึกษาเรื่องการวิจัยทาง
ภาษาไทย มีความเข้าใจกระบวนการวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัยทางภาษาไทยมากพอ ที่จะสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ส าเร็จ สามารถเรียบเรียงรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ แก่วงวิชาการ
ภาษาไทย และประเทศชาติสืบต่อไป 
 
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ   รอดเหตุภัย 
                                                                                 ๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 
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ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา ๑๕๔๔๙๐๑         

รายวิชา การวิจัยทางภาษาไทย                                       ๓ (๒ - ๑) 
            Research  Work  in  Thai 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การเลือกหัวข้อ และการเขียนเค้าโครงการวิจัย           
การก าหนดวัตถุประสงค์ และกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่าง  ๆ  การจ าแนก
วิเคราะห์ และการตีความข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ๑. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ พ้ืนฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการวิจัย โดยเฉพาะเรื่อง 
ความหมาย ความเป็นมา บทบาทและความส าคัญ ประเภท ลักษณะทั่วไปของการวิจัย และคุณลักษณะ
ของนักวิจัย 
 ๒. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยโดยทั่วไป และการวิจัยตาม
แนวพุทธศาสตร์ 
 ๓. เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย ทั้งที่เป็นวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยทาง
ภาษาไทยทั่ว ๆ ไป เพ่ือให้ได้เห็นตัวอย่างทั้งด้านที่ควรยึดถือเป็นแนวทางในการท างาน และด้านที่มี
ความขาดตกบกพร่องซึ่งควรแก่การหลีกเลี่ยง 
 

เนื้อหา 
บทที่ ๑  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย       ๖   ชั่วโมง 
    ... ฯลฯ ... 
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วิธีสอนและกิจกรรม 

 ๑. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ๑.๑ การสัมมนาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิจัย 
   อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันวางแผนให้นักศึกษาท างานกลุ่มละ  ๓  คน  โดยให้หา
ความรู้จากเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แล้วน าผลจากการศึกษาค้นคว้ามาสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียน หัวข้อที่มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าได้แก่เรื่องต่อไปนี้ 
   ๑) ความหมายของการวิจัย 
   ๒) ความเป็นมาของการวิจัย 
   ๓) บทบาทและความส าคัญของการวิจัย 
   ๔) ประเภทของการวิจัย 
   ๕) ลักษณะทั่วไปของการวิจัย 
   ๖) คุณลักษณะของนักวิจัย 
  ๑.๒ การสัมมนากระบวนการวิจัยทางภาษาไทย 
   อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันวางแผนให้นักศึกษาท างานกลุ่มละ  ๓  คน โดยให้
ศึกษากระบวนการวิจัยของงานวิจัยทางภาษาไทยที่เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  กลุ่มละ  ๒  เรื่อง  แล้วน าผลการศึกษามาน าเสนอพร้อมเอกสารสรุปผลการศึกษา
เรื่องละ  ๔  หน้า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน   ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
   ๑) การเลือกปัญหาที่จะวิจัยและศิลปะการตั้งชื่องานวิจัย 
   ๒) การเขียนวัตถุประสงค์ 
   ๓) การเขียนสมมุติฐาน 
   ๔) กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑.๓ การค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิง 
   ให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษาวิธีการเขียนเชิงอรรถแบบต่าง ๆ  การอ้างอิงในเนื้อหา 
และการเขียนบรรณานุกรม   พร้อมทั้งน าเสนอผลงานที่เป็นแบบฝึกหัด 

 

 ๒. การศึกษาเอกสารค าสอนและการอภิปรายซักถามอาจารย์ 
  ๒.๑ การศึกษาเอกสารค าสอน “การวิจัยทางภาษาไทย” 
  ให้นักศึกษาอ่านเอกสารค าสอนตามหัวข้อที่ก าหนด แล้วให้ประชุมสัมมนาหาข้อสรุป
ความรู้ที่ได้รับ  และข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
 ๒.๒ การน าเสนอปัญหาที่พบต่อชั้นเรียน 
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     ให้นักศึกษาน าปัญหา  ความไม่เข้าใจ  หรือความคิดเห็นที่เกิดจากการอ่านเอกสารค า
สอนในห้องเรียน  เพ่ือร่วมกันหาค าตอบ  หรือข้อยุติ  โดยให้นักศึกษาท้ังห้องเป็นผู้ร่วมอภิปราย และหา
ข้อสรุปร่วมกัน  เพื่อขอฟังค าอธิบายจากอาจารย์ผู้สอน 
 ๒.๓ การสรุปประเด็นและสาระเรียนรู้ 
     อาจารย์ผู้สอนร่วมอภิปราย  และร่วมสรุปให้นักศึกษาได้สาระที่ควรแก่การจดจ า  หรือ
น าไปเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 

 ๓.  การฝึกปฏิบัติการวิจัย 

 ให้นักศึกษาแต่ละคนฝึกปฏิบัติการวิจัยทางภาษาไทย  โดยแบ่งงานให้ปฏิบัติและให้น าส่ง
อาจารย์ผู้สอนเป็นตอน ๆ เพ่ือให้อาจารย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะ และนักศึกษาได้ปรับปรุง
แก้ไขผลงานของตนให้ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มงานตอนต่อไป   การฝึกปฏิบัติการวิจัยเป็นขั้นเป็นตอนได้แก่
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ๓.๑ การเสนอหัวข้อวิจัย 
  ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยทางภาษาไทยและน าเสนอหัวข้อวิจัยพร้อมทั้งแนวคิดและ
กรอบทฤษฎีที่จะใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒ การเสนอเค้าโครงการวิจัยทางภาษาไทย   
  ให้นักศึกษาเสนอเค้าโครงการวิจัยทางภาษาไทย โดยแยกเป็นตอนต่าง ๆ  ได้แก่ ความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์   สมมุติฐาน  งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ประโยชน์ของงานวิจัย  ฯลฯ 
 ๓.๓ การปฏิบัติการวิจัย 
   ให้นักศึกษาปฏิบัติการวิจัยทางภาษาไทย ด้านหลักภาษา การใช้ภาษา หรือวรรณกรรม 
ด้านใดด้านหนึ่ง  โดยยึดเค้าโครงการวิจัยที่นักศึกษาได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว และการ
เขียนรายงานผลการวิจัยทางภาษาไทย  คนละ  ๑  เรื่อง 

 

 ๔.  สื่อการเรียนการสอน 
 ๔.๑  ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
 ๔.๒ ตัวอย่างผลงานวิจัยทางภาษาไทย 
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การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 
       ๑.  คะแนนระหว่างภาคเรียน ร้อยละ ๘๐ 
   ๑.๑ การท ารายงานผลการศึกษา   ร้อยละ ๑๕  
  ๑.๒ การน าเสนอความรู้และร่วมการสัมมนา  ร้อยละ ๑๕  
  ๑.๓ การปฏิบัติการวิจัยและรายงานผลการวิจัย ร้อยละ ๓๐  
  ๑.๔ การท าแบบฝึกหัด ร้อยละ ๑๐  
  ๑.๕ การทดสอบกลางภาค ร้อยละ ๑๐  
 ๒.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน ร้อยละ ๒๐  

 การประเมินผล 

  คะแนนระหว่าง   ๙๐ – ๑๐๐ ได้ระดับ A 
  คะแนนระหว่าง   ๘๕ – ๘๙ ได้ระดับ B+ 
  คะแนนระหว่าง   ๗๕ – ๘๔ ได้ระดับ B 
  คะแนนระหว่าง   ๗๐ – ๗๔ ได้ระดับ C+ 
  คะแนนระหว่าง   ๖๐ – ๖๙ ไดร้ะดับ C 
  คะแนนระหว่าง   ๕๕ – ๕๙ ได้ระดับ D+ 
  คะแนนระหว่าง   ๕๐ – ๕๔ ได้ระดับ D 
  คะแนนระหว่าง     ๐ – ๔๙ ได้ระดับ E 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

 ๑. ความหมายของการวิจัย   
 ๒. ความหมายของค าส าคัญที่เก่ียวกับ “การวิจัย”   
 ๓. ความเป็นมาของการวิจัย   
 ๔. การเกิดความรู้ในอดีต   
 ๕. การตรัสรู้-การวิจัยแบบวิทยาศาสตร์   
 ๖. ลักษณะทั่วไปของการวิจัย   
 ๗. วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัย   
 ๘. ความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนา   
 ๙.  ลักษณะทั่วไปของการวิจัยที่ดี   
 ๑๐. คุณลักษณะทั่วไปของนักวิจัย   
 ๑๑. คุณลักษณะเฉพาะของนักวิจัย 
 ๑๒. ลักษณะส าคัญของกระบวนการวิจัย   
 ๑๓. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   
 ๑๔. การก าหนดประเภทของการวิจัย  
 ๑๕. ประเภทและรูปแบบของการวิจัย   
 ๑๖. จรรยาบรรณของนักวิจัย   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 ๑. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและลักษณะทั่วไปของ “การวิจัย”พร้อมทั้งสามารถ 
ยกตัวอย่างกิจกรรมอ่ืนใดที่เข้าลักษณะของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  
 ๒. นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างของการปฏิบัติที่เรียกว่า การวิจัย  การวิเคราะห์ 
และการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถยกตัวอย่างได้ 
 ๓. นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลที่จัดให้การวิจัยเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ประเภทที่ใช้
วิธีการแห่งปัญญาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถอธิบายได้ว่า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หรือวิธีการแห่งปัญญา 
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 ๔. นักศึกษาสามารถอธิบายบทบาท และความส าคัญของการวิจัยได้  และสามารถยกตัวอย่าง
เหตุการณ์หรือการกระท าท่ีต้องอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญได้ 
 ๕. นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลในการจ าแนกประเภทการวิจัยแนวต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะ
พิเศษของการวิจัยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
 ๖. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของการวิจัยจากบรรณานุกรมผลงานการวิจัยทาง
ภาษาไทยที่อาจารย์น ามาให้พิจารณาได้อย่างถูกต้อง 
 ๗. นักศึกษาสามารถอธิบายคุณลักษณะที่จ าเป็น   พร้อมทั้งเหตุผลที่ต้องมีคุณลักษณะ
ดังกล่าวส าหรับการเป็นนักวิจัยที่ดีได้อย่างถูกต้อง 
 ๘. นักศึกษาสามารถอธิบายเหตุผลที่ต้องมีการก าหนดจรรยาบรรณส าหรับนักวิจัย  รวมทั้ง
ความหมายและแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
       ๑. วิธีสอน 
 ๑.๑ การประเมินความรู้เดิม 
 ๑.๒ การให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๑.๓ การสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ 
 ๑.๔ การให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 ๑.๕ การฟังการอภิปรายและบรรยาย 
 ๑.๖ การวิเคราะห์เอกสาร 
 ๑.๗ การเชิญวิทยากรบรรยาย  
 ๑.๘ การให้น าเสนอผลการท างานกลุ่ม 
 ๑.๙ การสัมมนาผลการค้นคว้า 

 ๒. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๒.๑ การประเมินความรู้เดิมของนักศึกษา 
  ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักศึกษา  ให้อาจารย์ได้ทราบ
ปัญหาของนักศึกษา  ซึ่งจะช่วยให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ การอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
  อาจารย์น านักศึกษาให้ร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน เกี่ยวกับเรื่องวิธีการแสวงหาค าตอบ
ความสงสัยใคร่รู้  วิธีการแก้ปัญหา  และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของมวลมนุษยชาติ 
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 ๒.๓ การค้นคว้าความรู้และการสัมมนาในชั้นเรียน 
   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย  แล้วน าผลการศึกษา
มาร่วมการสัมมนาในชั้นเรียน  โดยมีผลการค้นคว้าเป็นเอกสารประกอบการสัมมนา 
 ๒.๔ การสัมภาษณ์นักวิจัยทางภาษาไทย 
   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ครู อาจารย์ และผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยทาง
ภาษาไทย  เพ่ือขอทราบแนวคิดในการเลือกหัวข้อวิจัย  การท าเค้าโครงการวิจัย  การด าเนินการวิจัย  
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 ๒.๕ การแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า 
   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท างานสืบค้นความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูล ใน
ระบบอินเทอร์เน็ต  และน าข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาเรียบเรียงเป็นเอกสารและน าเสนอใน ชั้นเรียน 
 ๒.๖ การบรรยายและถามตอบปัญหา 
  ให้นักศึกษาอ่านเอกสารค าสอนล่วงหน้าก่อนฟังบรรยายจากอาจารย์ในชั้นเรียน ซึ่งจะ
เน้นประเด็นที่นักศึกษาอ่านไม่เข้าใจ หรือสิ่งที่จ าเป็นต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติการวิจัย 
 ๒.๗ การวิเคราะห์เอกสารประกอบการบรรยาย 
      ให้นักศึกษาท างานกลุ่ม ร่วมกันศึกษาเอกสารบรรณานุกรมรายชื่อผลงานวิจัยทาง
ภาษาไทย  แล้วร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระทางภาษาไทยที่น ามาวิจัย  เช่น หลัก
ภาษา  การใช้ภาษา  หรือวรรณกรรม  เป็นต้น รวมทั้งเรื่องประเภทของการวิจัย  ประเภทของข้อมูล  
และระเบียบวิธีวิจัย   เป็นต้น 
 ๒.๘ การเชิญวิทยากรบรรยายและอภิปราย 
  อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันเชิญนักวิจัย และผู้มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยมา
อภิปรายให้ความรู้แก่นักศึกษา และร่วมการสัมมนาเพ่ือทราบกระบวนการวิจัยแบบต่าง ๆ   คุณค่าของ
งานวิจัย  และคุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี   รวมถึงเทคนิคการปฏิบัติการวิจัยให้ส าเร็จ 
 ๒.๙ การสัมมนา 
   น าผลที่ได้จากศึกษาค้นคว้ามาร่วมกันสัมมนาในชั้นเรียน โดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัย  คุณลักษณะของนักวิจัย  และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย  เป็นต้น 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 ๑.  แผ่นใสแสดงการจ าแนกประเภทงานวิจัย  และกระบวนการขั้นตอนการวิจัย 
 ๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์และชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ 
 ๓.  วิทยากรบรรยายและอภิปรายเรื่องประสบการณ์ในการท าวิจัยทางภาษาไทย 
 ๔.  ตัวอย่างรายงานการวิจัยทั่วไป และตัวอย่างผลการวิจัยทางภาษาไทย 
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 ๕.  เอกสาร  หนังสือ  และต าราเก่ียวกับการวิจัยทั่วไป  เช่น 
  ๑) การวิจัยเชิงบรรยาย  ของ  สมหวัง   พิธิยานุวัฒน์ 
  ๒) การวิจัยเบื้องต้น  ของ  บุญชม   ศรีสะอาด 
  ๓) การวิจัยเบื้องต้น  ของ  ระพีพรรณ   พิริยะกุล 
  ๔) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  ของ  ภัทรา   นิคมานนท์ 
  ๕) บรรณานุกรมผลงานวิจัยทางภาษาไทย  ของ  ช านาญ  รอดเหตุภัย 
  ๖) ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ของ  สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
  ๗) ระเบียบวิธีวิจัย  ของ  มนสิช   สิทธิสมบูรณ์  
 ๘) วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ  พวงรัตน์   ทวีรัตน์ 
                ๙) วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของ ไพศาล   หวังพานิช  
 ๑๐) วิธีการวิจัยเบื้องต้น  ของ  นภาภรณ์   จันทรศัพท์  และคนอ่ืน ๆ 
                ๑๑) หลักการวิจัยเบื้องต้น  ของ  วีรยา  ภัทรอาชาชัย 
                ๑๒) หลักการวิจัยเบื้องต้น  ของ  อนันต์   ศรีโสภา   
                ๑๓) เอกสารค าสอนรายวิชาการวิจัยทางภาษาไทย  ของ ช านาญ  รอดเหตุภัย 
                ๑๔) เอกสารประกอบการสัมมนาการวิจัยทางภาษาไทย ของ ช านาญ  รอดเหตุภัย 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 ๑. ประเมินความรู้หลังการเรียนเทียบกับความรู้เดิมของนักศึกษา 
  ๒. ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และสาระในการอภิปรายของนักศึกษา 
 ๓. ประเมินผลงานจากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

 ๔. ประเมินการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์  ค าถาม  และผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
 ๕. ประเมินการท างานกลุ่มของนักศึกษา  และผลที่ได้จากการท างานร่วมกัน 
 ๖. ประเมินความสนใจในบทเรียนด้วยการสังเกต  การซักถาม  การมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๗. ประเมินผลการวิเคราะห์งานวิจัยทางภาษาไทย และสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งจะน ามาใช้
เป็นหลักในการท างานวิจัยของนักศึกษา 
 ๘. ประเมินกระบวนการติดต่อเช ิญวิทยากร การต้อนรับ ความสนใ จ และความ
กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้จากวิทยากร  
 ๙. ประเมินความพร้อมที่จะเข้าร่วมการสัมมนา  การมีส่วนร่วม และการน าผลการ
สัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย 
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  ๓. การเขียนบทความทางวิชาการ  

  

 ปัจจุบันแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ที่ได้รับ        
ความนิยม คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร ต ารา หนังสือรวมเรื่อง  เอกสารการประชุมหรือสัมมนาทาง
วิชาการ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซด์ ฐานข้อมูล เป็นต้น  แม้จะเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบที่
ต่างกันแต่โครงสร้างหลักของบทความส่วนใหญ่เหมือนกัน คือ ประกอบด้วย ส่วนน า (introduction) 
ส่วนเนื้อเรื่อง (body) และส่วนสรุปความ (conclusion) ในการจัดเตรียมต้นฉบับนั้น ก่อนอ่ืนผู้เขียน
จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบที่ต้องการน าเสนอ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ กลุ่มผู้อ่านที่เป็น
เป้าหมาย และประสบการณ์ ในการเขียนบทความของผู้เขียนว่าเหมาะที่จะเขียนบทความในรูปแบบใด 
เช่น บทความที่น าเสนอเนื้อหาวิชาการอย่างเข้มข้นส าหรับผู้อ่านในสาขาเฉพาะทาง บทความน าเสนอ
เนื้อหาวิชาการส าหรับผู้อ่านทั่วไป บทความวิจัย หรือบทความวิจารณ์ เป็นต้น 
 เมื่อตัดสินใจในด้านรูปแบบของบทความที่ต้องการเขียนและมีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเป้าหมาย
แล้ว ผู้เขียนควรเลือกช่องทางในการน าเสนอเพ่ือช่วยในการก าหนดกรอบกว้างๆ ในการเขียน เนื่องจาก
แหล่งเผยแพร่บทความมักมีข้อก าหนดส าหรับการเขียนเรื่องลงตีพิมพ์ทั้งด้านเนื้อหา และรูปแบบการ
พิมพ์ เช่น จ านวนหน้า การใช้ตัวอักษร การให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น รูปภาพ ตาราง เป็นต้น 
ข้อก าหนดเหล่านี้จะช่วยผู้เขียนในการตัดสินใจวางเค้าโครงเรื่องและรายละเอียดที่ควรมี  ท าให้สามารถ
ประมาณการในส่วนของเนื้อหา เช่น ความเข้มข้นของแต่ละหัวข้อหรือประเด็นที่ควรขยายความได้ง่าย
มากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนการเขียนทั้งยังช่วยก าหนดขอบเขตของเนื้อหา ท าให้บทความ
มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพ (relevance and unity) มากขึ้น 
 ในด้านการจัดพิมพ์บทความวิชาการผู้เขียนจ าเป็นต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของแหล่ง
เผยแพร่ที่เลือกอย่างเคร่งครัด ซึ่งแหล่งเผยแพร่ที่ต่างกัน เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มักมี
ข้อก าหนดการพิมพ์ไม่เหมือนกันในเรื่องการใช้ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร การอ้างอิง การแทรกรูปภาพ
หรือตาราง เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บางวารสารก าหนดให้ผู้เขียนไม่ต้องใส่เลขหน้า ผู้เขียนก็ไม่ควรเติมเลข
หน้าลงไป บางวารสารก าหนดให้น าตารางไปใส่ไว้ท้ายบทความ ในขณะที่บางวารสารให้น าเสนอใน
รูปแบบตารางเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เป็นต้น การปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้บทความ
ผ่านการพิจารณาด้านรูปแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ระดับความเข้มข้นของเนื้อหาและความซับซ้อนการใช้ภาษาในการเขียนบทความวิชาการ
จะขึ้นอยู่กับผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย เช่น หากเขียนบทความส าหรับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไป ควร
เขียนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย มีการอธิบายค าศัพท์เฉพาะเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้ง่าย 
ส่วนการเขียนเพ่ือให้นักวิชาการในสาขาเฉพาะอ่านผู้เขียนไม่จ าเป็นต้องอธิบายค าศัพท์เฉพาะใน
รายละเอียดเนื่องจากเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้ว ควรเน้นที่ความเข้มข้นของสาระที่ผู้เขียนต้องการ



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๔๑ 
 

 

แสดงออกในด้านแนวคิด มุมมอง อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ของผู้ เขียน ซึ่ง
จ าเป็นต้องตามด้วยการอ้างอิงหลักฐานจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรืองานวิ จัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบ ในการเขียนอ้างอิงนั้น ผู้เขียนจ าเป็นต้องใช้ระบบการอ้างอิงตามที่แหล่งเผยแพร่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัดเช่นกัน และควรตรวจสอบอย่างละเอียดแม้ในการเว้นวรรคหรือการใช้เครื่องหมายวรรคตอน  

 

 ๔. ต ารา 

 

  รูปเล่มของต ารามีองค์ประกอบ ได้แก่ ปกนอก สันปก ใบรองปกหน้า หน้าปกใน หน้าค า
น า สารบัญ  สารบัญภาพ  (ถ้ามี)  สารบัญแผนภูมิ  (ถ้ามี)  สารบัญตาราง (ถ้ามี)  เนื้อหาประจ าบท              
(แต่ละบท ต้องมีการอ้างอิง บทสรุปและอาจมีค าถามทบทวน) บรรณานุกรม   ภาคผนวก (ถ้ามี เช่น 
เฉลยค าถามทบทวนที่เป็นการค านวณ แสดงวิธีท า)   ดรรชนี (ถ้าเป็นการเขียนต าราในระดับที่สูงกว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์)  ใบรองปกหลัง  และปกหลัง 
 
 

ตัวอย่างสันปก ต ารา  (กรณีขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตัวอย่างสันปก ต ารา  (กรณีขอต าแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

    สารสนเทศ การสืบค้นและการอ้างอิง                      ชัยเลิศ ปริสุทธกุล 
 

 

    หลักการจัดดอกไม้                                              วิรัติ จันทรทรัพย์ 



                ๔๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ตัวอย่างปกนอก ต ารา และหนังสือ (กรณีขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 
 
 
 
 
 

หลักการจัดดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 

วิรัติ  จันทรทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
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ตัวอย่างปกใน ต ารา และหนังสือ (กรณีขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 

 
 
 
 
 
 

หลักการจัดดอกไม้ 

 
 
 
 
 
 

วิรัติ  จันทรทรัพย์ 
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
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ตัวอย่างปกนอก ต ารา และหนังสือ (กรณีขอต าแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 
 

 
 
 

สารสนเทศ การสืบค้นและการอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
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ตัวอย่างปกใน ต ารา และหนังสือ (กรณีขอต าแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 
 

 
 
 
 
 
 

สารสนเทศ การสืบค้นและการอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยเลิศ  ปริสุทธกุล 

อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๙ 
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ตัวอย่างหน้าค าน า ต ารา  และหนังสือ 
 

ค าน า 
 
  เนื่องจากปัจจุบันมีวัสดุสารสนเทศทั้งวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้น
มากมายและท่วมท้น   จึงมักพบเสมอว่าหลายคนสืบค้นข้อมูลได้ไม่ตรงตามความต้องการ ไม่ครบถ้วน 
ข้อมูลที่ค้นคว้าได้ยังขาดการกลั่นกรอง ไม่มีการประเมินก่อนน าไปใช้  ไม่ทราบวิธีการอ้างอิงและรูปแบบ
การเขียนบรรณานุกรม  รวมทั้งการจัดระเบียบในรายงานการวิจัยและเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ยังมี
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับสน   ขาดความตระหนักในความส าคัญของสารสนเทศ ความรู้ความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างมีคุณค่า มีจริยธรรม ตลอดจนวิธีการอ้างถึงเจ้าของลิขสิทธิ์และ
เอกสารต้นฉบับที่ใช้ค้นคว้า   
 ต าราเรื่อง สารสนเทศ การสืบค้น และการอ้างอิง เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา นักวิจัย 
นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจอ่ืน ๆ ได้น าไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าส าหรับเขียนรายงานการวิจัย 
รายงานการค้นคว้า โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ วัสดุสารสนเทศต่าง ๆ 
สามารถสืบค้นข้อมูลอย่างถูกวิธี มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลน าไปใช้อ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมได้
อย่างถูกต้อง  ต าราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  ๗ บท ได้แก่ แหล่งสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศ
และการเก็บรวบรวม  การอ้างอิง การอ้างอิงวัสดุตีพิมพ์ การอ้างอิงสารสนเทศลักษณะพิเศษและ
สารสนเทศหมวดอ้างอิง การอ้างอิงวัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สารสนเทศส าหรับการเขียน
รายงานการวิจัย  
 หวังว่าต าราเล่มนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ
ประการใด  ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของ
ต ารา หนังสือ บทความวารสาร  เอกสารทางวิชาการทุกเล่มท่ีผู้เขียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า ท าให้ต าราเล่มนี้
ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 
 
 
                                                         ผูช้่วยศาสตราจารย์ชัยเลิศ   ปริสุทธกุล 
                                                                            ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 
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ตัวอย่างหน้าสารบัญ ต ารา และหนังสือ 
 

สารบัญ 
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ตัวอย่างหน้าสารบัญภาพ 
 

สารบัญภาพ 
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ตัวอย่างหน้าดรรชนี ของต ารา และ หนังสือ 
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  ๕. หนังสือ 
 

 รูปเล่มของหนังสือมีองค์ประกอบคล้ายกับต ารา แต่เพ่ิมเติมส่วนที่แสดงว่าพิมพ์จาก โรงพิมพ์ 
หรือส านักพิมพ์ คือ หน้าลิขสิทธิ์ (อยู่ด้านหลังหน้าปกใน มีรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ 
หรือโรงพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ จ านวนเล่มที่พิมพ์จ าหน่ายเผยแพร่ ข้อมูลทางบรรณานุกรม หมายเลข ISBN  
ดรรชนี (ถ้าเป็นการเขียนหนังสือเพ่ือขอต าแหน่งที่สูงกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์)   ความส าคัญของผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นหนังสือ คือ การแบ่งสาระเป็นบท  แต่ละบทมีการล าดับเนื้อความ เนื้อหาสาระ
ต่อเนื่องกันไป ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าหนังสือ  นอกจากนั้น การแบ่งจ านวนหน้าในแต่
ละบทก็ควรมีจ านวนใกล้เคียงกัน  
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  ๖. งานวิจัย 

 

   ๖.๑ รายงานการวิจัย  รายงานการวิจัยเชิงปริมาณฉบับสมบูรณ์มีประมาณ ๕ บท หาก
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจมีมากกว่า ๕ บทก็ได้  องค์ประกอบของรายงานการวิจัยจะประกอบด้วย
ส่วนที่ส าคัญ  สามส่วน คือ ส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนท้าย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๖.๑.๑  การวิจัยเชิงปริมาณ  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  คือ 
 

 

๑) ส่วนน า ประกอบด้วย    
  ปกนอก (cover)   
 ใบรองปกหน้า (fly page)   
 หน้าปกใน (half title page)   
 ค าน า (preface)   
 บทคัดย่อ (abstract)   
 ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement)     
 สารบัญ  (table of contents)   
 สารบัญตาราง  (list of tables)   
 สารบัญภาพ (list of figures)   
 สารบัญแผนภูมิ (charts) 
 

๒) ส่วนเนื้อหา  โดยปกติแยกเป็น  ๕  บท คือ  
 บทที่ ๑ บทน า  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คือ  
   ภูมิหลัง หรือความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (background or  
   significance of the study)   
   วัตถุประสงค์การวิจัย (purpose of the study)   
  สมมติฐานการวิจัย (hypotheses)  
  กรอบแนวคิดในการวิจัย  (conceptual  framework) 
  ขอบเขตการวิจัย (scope of research)   
  ข้อตกลงเบื้องต้น (basic assumptions)  
  ค านิยามศัพท์เฉพาะ (definition of terms)    
  ข้อจ ากัดการวิจัย (limitation of the study)   
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (benefit of  research) 
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 บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  การเขียนเนื้อหาสาระบทนี้จะเป็นการรายงานผลการศึกษาค้นคว้างานวิจัยอ่ืน ๆ หรือ
งานวิจัยในท านองเดียวกัน รวมทั้งเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับนักวิจัยและผู้อ่านเข้าใจตรงกันส าหรับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อาจแยกเป็น
งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถใช้อ้างอิง หรือเชื่อมโยงเพ่ือ
สนับสนุนหรือคัดค้านผลการวิจัยด้วยก็ได้  การเขียนรายละเอียดบทนี้จะต้องมีการอ้างอิงประกอบ 

 

 บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คือ  
   วัตถุประสงค์การวิจัย (purpose of the study)   
   ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย (methodology)   
  ประชากร (population)   
  กลุ่มตัวอย่าง (sample)  
  วิธีสุ่มตัวอย่าง (sampling)  
  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
   วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (research  instrument)   
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  (use of statistics) 

 

 บทที ่๔  ผลการวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ คือ  
  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผลการวิจัย และการแปลผล อาจมีการจัดท าตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 บทที่ ๕ สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
  เป็นการสรุปวิธีด าเนินการและผลการวิจัยอย่างย่อ ประกอบด้วยหัวข้อ วัตถุประสงค์การ
วิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้  วิธีด าเนินการวิจัยอย่างย่อ  สถิติที่ใช้  สิ่งที่ค้นพบและ
ข้อสรุป (finding and conclusion) อภิปรายผล (application of finding or discussion) และ 
ข้อเสนอแนะ  (recommendation) 
 ส่วนประกอบที่เป็นเนื้อเรื่องตั้งแต่บทที่ ๑ ถึงบทที่ ๕ นอกจากจะมีเนื้อหาสาระแล้ว 
จะต้องมีการอ้างอิงสอดแทรกเพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือ  อ้างแหล่งที่มาของข้อมูล และมี 
อัญประภาษ  (quotation)   ตาราง  (table)  ภาพประกอบ  (figure) แผนภูมิ  (chart)  กราฟ 
(graph)  ฯลฯ 
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๓) ส่วนท้าย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่  
  บรรณานุกรม (bibliography)   
 หน้าบอกตอนภาคผนวก (half-title of appendix)    
 ภาคผนวก (appendix)   
 ประวัตินักวิจัย (biography)   
 ใบรองปกหลัง (fly page)    
 ปกหลัง (back cover)  
 

 
 
 

 ๖.๑.๒  การวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  คือ 
 

 
 
 

๑) ส่วนน า  เหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณ   
 

 ๒) ส่วนเนื้อหา รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้     
 บทที่ ๑ บทน า   ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ คือ  
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
   สมมุติฐานการวิจัย  (ถ้ามี)    
   กรอบแนวคิดในการวิจัย    
   ขอบเขตของการวิจัย   
   วิธีด าเนินการวิจัย   
   ข้อจ ากัดของการวิจัย    
   ข้อตกลงเบื้องต้น   
   ค านิยามศัพท์   
   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
   ประโยชน์ที่ได้รับ 

 บทที่ ๒  ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง   
   ควรเรียบเรียงความรู้ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเท่าท่ีจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้ศึกษางานวิจัย
สามารถท าความเข้าใจกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะกล่าวถึงในบทต่อไป  ในทางปฏิบัติ หากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในบทที่ ๑  มีจ านวนมาก ผู้วิจัยอาจจะน ามารวม กล่าวไว้ในบทที่ ๒  นี้
ก็ได้  



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๕๗ 
 

 

 บทที่ ๓  ผลการวิจัย  (ให้ตั้งชื่อตอนตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑) 
  เรียบเรียงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ  ๑ 
 บทที่ ๔  ผลการวิจัย  (ให้ตั้งชื่อตามวัตถุประสงค์ข้อ ๒) 
   เรียบเรียงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ  ๒ 
 บทที่ ๕  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  เรียบเรียงเนื้อหาสาระตามหัวข้อทั้งสาม  โดยจ าแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ให้สะดวกแก่
การท าความเข้าใจ และการน าไปใช้ 

 

หมายเหตุ   ในกรณีวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีมากกว่า ๒ ข้อ จ านวนบทที่กล่าวถึงผลการวิจัย   
      ก็จะเพ่ิมขึ้นตามจ านวนข้อของวัตถุประสงค์ 
    

 ๓) ส่วนท้าย เหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณ   
 

 
ตัวอย่างการพิมพ์สันปก รายงานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ส าหรับตัวอย่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ไม่อาจน ามาเสนอในที่นี้ได้  เนื่องจากจะมี
ความยาวมาก  จึงได้น าเสนอในลักษณะเป็นส่วนประกอบ หรือรูปแบบแต่ละส่วน  เช่น หน้าบทคัดย่อ   
ส่วนประกอบบทที่ ๑ บทที่ ๕  เพ่ือให้ผู้ท าผลงานทางวิชาการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้          

 

  รายงานการวิจัยเรื่อง พระราชอัจฉริยปรีชญาของ 
  พระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม 

 

 
 

 

  รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของน้ าเสียจากชุมชนเมือง 
  ต่อคุณภาพน้ าเพื่อการประมงและอุปโภคบริโภค 
  บริเวณแหล่งน้ าปิดหนองหาร สกลนคร                          

 

 

     ช านาญ  รอดเหตุภัย 

สุรัตนา  เศรษฐชาญวิทย์ 
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ตัวอย่างปกนอก รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ (ระบุต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน ถ้ามี) 
 

 

 
 
 

รายงานการวิจัยเรือ่ง 
พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทย 

ในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม 
 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ   รอดเหตุภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๕ 
 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๕๙ 
 

 

ตัวอย่างปกในรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ (ระบุต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน ถ้ามี)  

 

 

 
 
 

รายงานการวิจัยเรือ่ง 
พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทย 

ในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ  รอดเหตุภัย 
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑) กศ.ม., Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๕ 
 



                ๖๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ตัวอย่างหน้าค าน า รายงานการวิจัย 
 

ค าน า 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้น
พ้นเกินกว่าจะมีผู้ใดพรรณนาได้ครบถ้วน  นอกจากจะเป็นพระประมุขที่อ านวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
หิตานุหิตประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ และเป็นศูนย์รวมหัวใจของปวงประชานิกรทั้งหลายแล้ว 
พระองค์ยังทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยทั้งมวลมากมายเหลือคณานับ ประชาชนต่างตระหนักใน
น้ าพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์  ล้วนรู้สึกจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือ
เกล้าฯ สูงสุดหาที่เปรียบมิได้ 
 พระบรมฉายาลักษณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระพักตร์ชุ่มชโลมด้วยพระเสโท
และมีหยาดพระเสโทย้อยหยดอยู่ที่ปลายพระนาสิกนั้น เป็นภาพที่ชินตาคนไทยทั่วไปเพราะคนไทยล้วน
ซาบซึ้งมานานแล้วในพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงท างานเพ่ือประชาชนโดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อย
ยากล าบากพระวรกาย  เมื่อประมาณ ๑๕ ปีที่ผ่านมา นิตยสาร Far Eastern Economic Review  ได้
อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์แบบดังกล่าวมาไว้ที่หน้าปกหนังสือ  พร้อมทั้งมีข้อความก ากับไว้ด้วยว่า  
Thailand’s Working Monarch  ชาวต่างประเทศทั่วโลกรู้สึกตื่นเต้น และเกิดความสนใจใคร่รู้พระ
ราชกรณียกิจของพระองค์ ซึ่งยิ่งใหญ่เกินกว่ากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจท าวิทยานิพนธ์ (Doctoral Degree Dissertation) เรื่อง Role of Thai Monarchy 
in Political and Social Development with Special Reference to King Bhumibol 
Adulyadej  เพ่ือให้องค์ความรู้ดังกล่าวได้แพร่หลายกว้างขวางไปทั่วโลก 
 งานวิจัยเรื่อง“พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษา และ
วรรณกรรม” นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความซาบซึ้งในพระราชอัจฉริยะและพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่
ดังกล่าว โดยเฉพาะได้เน้นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรมในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้มีมากเพียงพอที่จะ
เป็นเครื่องชี้วัดถึงพระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ่ทางด้านภาษาและหนังสือของ
พระองค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช านาญ  รอดเหตุภัย 
                          ๖  เมษายน  ๒๕๔๕ 
 
 
 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๖๑ 
 

 

ตัวอย่างหน้าประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ 
 

ประกาศคุณูปการ 
 
 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถอันล้น
พ้นแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดผลงานวิจัยเฉลิมพระเกียรติเรื่องนี้ขึ้น  
ขอขอบพระคุณสถาบันราชภัฏนครปฐมโดยเฉพาะส านักวิจัยที่กรุณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณหอสมุดส านักราชเลขาธิการ  หอสมุดแห่งชาติ  และเครือข่ายกาญจนาภิเษก  ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ด้านข้อมูลด้วยอัธยาศัยไมตรี  ปัจจัยส าคัญที่ท าให้งานวิจัยส าเร็จลงได้ นอกจากก าลังใจ 
ก าลังกาย  ก าลังสติปัญญาจากผู้เป็นที่รัก และกัลยาณมิตรทั้งหลายแล้ว ที่ส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือ 
“พรพระราชทาน” จากวรรณกรรมพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ที่ว่า  
 

“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม  
ก าลังกายที่สมบูรณ์ 

 

May all readers be blessed with pure perseverance, 

sharp wisdom 

and complete physical health” 
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ตัวอย่างบทคัดย่อ 
 

บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและ
วรรณกรรม    มีวัตถุประสงค์ส าคัญ  ๒  ประการ   คือ ๑) เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจทางด้านการสร้างสรรค์
ภาษาและวรรณกรรมของพระบูรพมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา จนถึงรัชกาลที่ ๖  แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์โดยเน้นพิเศษในด้านการสร้างสรรค์ภาษาเฉพาะเรื่องการประดิษฐ์ภาษาเขียน ได้แก่ แบบ
ลักษณ์ของตัวอักษรและอักขรวิธีในแต่ละสมัย  และ ๒) เพื่อศึกษาพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผลการวิจัยพบว่า
พระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนทรงมีอัครมหาคุณูปการเป็นหิตานุหิตประโยชน์ยิ่งใหญ่
แก่ชาติและพสกนิกร  โดยเฉพาะด้านภาษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญที่สุดนั้น ก็นับว่าเป็นความโชคดีของ
ประเทศไทยที่มหาราชของไทยทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระวิริยะอุตสาหะ และเอาพระทัยใส่ในการสร้างสรรค์
ภาษาและวรรณกรรมไทยยิ่งนัก นับตั้งแต่พ่อขุนรามค าแหงมหาราช  เป็นต้นมาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
และที่สุดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ก็นับว่าทรงมีพระราชกรณียกิจและพระ
ปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะทางด้านภาษา  
 ในส่วนที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้น  นอกจากศึกษาเรื่องพระปรีชา
สามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่เก่ียวกับภาษาไทยแล้ว ประการส าคัญอีกด้านหนึ่งที่ได้ศึกษาคือการวิเคราะห์
พระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถที่ปรากฏในวรรณกรรมพระราชนิพนธ์  ๓  เรื่อง  ได้แก่เรื่อง นาย
อินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ  ติโต  และ พระมหาชนก   ผลการศึกษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชนั้น ทรงได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์นักปราชญ์ผู้มีพระปรีชา
สามารถในทุกด้าน กล่าวเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรมนั้น พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระราชอัจฉริยภาพ  พระปรีชา
สามารถ  และพระมหากรุณาธิคุณต่อภาษาและวรรณกรรมอย่างยิ่ง  สรุปประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญแก่ภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยจนกระทั่ง
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิด “วันภาษาไทย” และการท ากิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับภาษาไทยขึ้นในวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ของทุกปี   
 ๒) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาษาไทย  ที่ส าคัญยิ่งคือการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีหนังสือประเภทสารานุกรมภาษาไทย บรรจุสรรพ
วิทยาการครบทุกด้านส าหรับเยาวชนแต่ละรุ่น คือ  เด็กรุ่นเล็ก  รุ่นกลาง  และรุ่นใหญ่ จะสามารถศึกษาค้นคว้า
ได้โดยสะดวก พระองค์จึงพระราชทานพระราชวินิจฉัยและหลักการให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิไปด าเนินการตามพระ
ราชประสงค์ ดังนั้นจึงเกิดมีหนังสือ “สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน” ที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าสูงยิ่ง 

 ๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถทางด้านการใช้ภาษา ทรงเป็นตัวอย่าง ที่ดี
ในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวย นอกจากนั้นยังทรงสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
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อีกหลายภาษาทั้งภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก ส่วนที่ส าคัญมากคือภาษาอังกฤษ  จะเห็นได้จากทรงพระ
ราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกชาดก  เป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทย และทรงแปล
หนังสือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมากกว่าสิบเรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งมีประมาณ ๕๐ เพลงนั้น  แม้ส่วน
ใหญ่พระองค์จะทรงพระราชนิพนธ์แต่ท านองเพลงซึ่งโลกยอมรับในฐานะที่ทรงเป็น “คีตกวี”  แต่มีบางเพลงที่
ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ  นับเป็นพระราชนิพนธ์ “คีตวรรณกรรม” ที่น่าสนใจ 
 ๔)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถทางด้านการวรรณกรรม  หนังสือพระราช
นิพนธ์ที่ส าคัญและงดงามอย่างยิ่งในทุกๆ ด้าน  คือ  พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก”  ซึ่งมีการขยาย
ออกเป็นหลายแบบ (version) นอกจากนั้นหนังสือพระราชนิพนธ์แปลทั้งสองเรื่อง คือ “นายอินทร์ผู้ปิดทอง
หลังพระ”  และเร่ือง  “ติโต”  ก็ล้วนเพียบพร้อมด้วยสารัตถะ อรรถรส และสุนทรียรสเช่นเดียวกัน   หนังสือ
เหล่านี้ แสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพทางด้านภาษาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ 
 ๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาคณิตกรณ์ (คอมพิวเตอร์) 
นอกจากการที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เครื่องคณิตกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทรงพระ
อักษรแล้ว เร่ืองที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งก็คือทรงใช้เครื่องคณิตกรณ์ในการออกแบบตัวอักษรภาษาไทย และตัวอักษร
ภาษาอินเดีย โบราณ  คือ อักษรเทวนาครี  หลักฐานส าคัญที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านนี้ คือการที่
พระองค์ทรง  “ปรุง”  บัตรอวยพรปีใหม่  ด้วยเครื่องคณิตกรณ์เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยอย่าง
ต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การวิจัยในส่วนที่เก่ียวกับพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาของพระมหากษัตริย์
ไทยนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาวิเคราะห์อีกหลายเรื่อง เป็นต้นว่าพระปรีชาสามารถด้านอักษร
ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม  โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ทางด้านฉันทลักษณ์ วรรณศิลป์ สารัตถะ 
และการประยุกต์สาระจากบทพระราชนิพนธ์ต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทยในยุคปัจจุบัน เป็นต้น  
ประเด็นส าคัญก็คือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรน าความรู้จากงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงาน ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือสถาบันการศึกษาทุกระดับควรอย่างยิ่งที่จะต้องน าเอาผลการวิจัยไปประยุกต์เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
เหล่านี้ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ค่านิยม  และวิสัยทัศน์เก่ียวกับความเป็นไทยให้แก่
เยาวชน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเจริญวัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทยที่ควรค่าแก่ความ
ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป   
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ABSTRACT 
 
 The research is aimed at meeting two significant objectives. The first is to 
study the creation of Thai language and literary works by former Thai kings dating  from 
the Sukhothai period to the King Rama 6 of the Ratanakosin period. The research 
focuses on the creation of Thai written language, i.e. letter characteristics, and alphabet 
methodology, in each period.  The second objective is to study the standard of, and 
contributions made by the language and literary works of King Bhumibol Adulyadej, the 
Great. The research finds that Thai kings endeavored to provide tangible benefits to 
Thai people and Thai culture. One of the most important things the kings did was their 
work in preserving and promoting Thai culture, of which language is the most significant 
part.  Thailand fortunately has been reigned over by many benevolent kings whose 
cultural endeavors lead to the successful creation of language and literature. From the 
time of Sukhothai Kingdom until the present time,   the kings’ achievements in, and 
their support of,   language and literary works are evidence of the kings’ abilities in 
language and literature. 
 Amongst the present King’s most significant and well-known achievements  
are  the composition of Pra Maha Janaka (a Bhuddhist story),  and the translations of  
Nai In Phu Pid Thong Lung Phra (“A Man Called Intrepid”) and “Tito”. The study 
found that King Bhumibol Adulyadej, the Great, has been  accepted worldwide as a 
versatile and unique scholar.  The King’s ability, in particular his support for Thai 
language and literature, have been demonstrated through the following : 
 1. The King’s belief in the importance of Thai language  and  its  expression   
has    inspired Thai people and the government to proclaim  “Thai Language Day”, 
which is an annual event held on the 29 of July, where various activities concerning 
Thai language are conducted throughout the country. 
 2. The King’s has enthusiastically supported the study of Thai language. 
One of the most interesting works is the King’s project to establish a Thai Encyclopedia 
for Children. The encyclopedia is carefully prepared to suit three age groups of 
children : junior, middle and senior groups. The contents are suitably designed to 
educate the three groups and to promote independent study. Due to the King’s 
thoughtfulness, the Thai Encyclopedia for Children has been being prepared and 
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published for children throughout the country. The books are widely considered 
amongst the most valuable education resources. 
 3. The King is highly accomplished in language usage.  His literary works are 
said to be examples of tasteful and emotive language. Moreover, the King can fluently 
use many foreign languages, both Eastern and Western in origin.  His success in English 
is demonstrated in his book “Phra Maha Janaka”, which was first written in English and 
then in Thai. The King has translated more than ten famous English books and articles. 
The King has received praise for over fifty songs for which he composed the melody 
and music, however in only four of the songs did the King himself write the lyrics in 
English. These compositions  are considered interesting  musical and literary works.     
 4. The King has great potential in the area of literary composition. Among 
the royal literary works, “Pha Maha Janaka” has been broadly accepted as a work of 
great significance.  In order to suit various interests of readers, the book has been 
simplified and reproduced in many versions.  The two royal translated books, “A Man 
Called Intrepid” and “Tito”, comprise of significant essences, meaningful wordings, and 
aesthetic styles of writing as well. The royal books demonstrate in their complexity the 
King’s genuine language capabilities.  
 5. The King has an avid interest in computers.  Apart from using computers 
in data and word processing, the King has enjoyed success in the computerized design 
of both Thai and ancient Indian - Devanagri alphabets.  One of the best examples of 
the King’s computer skills are his New Year computerized cards, which have been given 
to Thai people for more than ten years. 
 Many topics concerning the kings’ ability in languages, linguistics, and 
literatures are ongoing. Among the various interesting topics, the most attractive ones 
are the creation of poetic forms, literary styles of composition, the content or subject 
matter, and the application of this content in a contemporary Thai context. Any 
organization, both government and non-government, should use this research in their 
own works. Above all, educational institutions and other concerned bodies, should 
study the knowledge derived from the research and apply it to curriculum, texts, and 
study processes.  The research also has validity in enhancing the understanding, values, 
and vision of younger Thai generations. Finally, these desirable qualities demonstrated 
in the research would support the sustained development and suitable evolution of 
Thai culture for the benefit of Thai people. 
 



                ๖๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ตัวอย่างหน้าปก  รายงานการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 

 
รายงานการวิจัยเรื่อง 

ผลกระทบของน้ าเสียจากชุมชนเมืองตอ่คุณภาพน้ าเพ่ือการประมง 
และอุปโภคบริโภค บรเิวณแหล่งน้ าปิดหนองหาร สกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 

สุรัตนา  เศรษฐชาญวิทย์   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๗ 
 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๖๗ 
 

 

ตัวอย่างหน้าปกใน รายงานการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานการวิจัยเรื่อง 
ผลกระทบของน้ าเสียจากชุมชนเมืองตอ่คุณภาพน้ าเพ่ือการประมง 

และอุปโภคบริโภค บรเิวณแหล่งน้ าปิดหนองหาร สกลนคร 
 
 
 
 
 
 

ดร.สรุัตนา  เศรษฐชาญวิทย์   
Ph.D. (Environmental Science) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๕๔๗ 
 



                ๖๘  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

รูปแบบหน้าบทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่องวิจัย พิมพ์ชื่อรายงานวิจัย 
สาขา พิมพ์สาขาวิชาของงานวิจัย 
คณะ พิมพ์คณะที่ผู้วิจัยสังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม               
ที่ปรึกษา พิมพ์ชื่อที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าปรึกษา (ถ้ามี) 
ปีท่ีท าวิจัย พิมพ์ปีที่ท าวิจัยส าเร็จ    
 

บทคัดย่อ   
 
    ย่อหน้า  ............................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

 
 

 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๖๙ 
 

 

ตัวอย่างหน้า ABSTRACT 
 

Research Title พิมพ์ชื่อรายงานวิจัย 
Department พิมพ์สาขาวิชาของงานวิจัย 
Faculty พิมพ์คณะที่ผู้วิจัยสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม               
Advisors พิมพ์ชื่อที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าปรึกษา (ถ้ามี) 
Date พิมพ์ปีที่ท าวิจัยส าเร็จ    
 

ABSTRACT   
 
    ย่อหน้า  ............................................................................................................................ 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
   



                ๗๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

รูปแบบการเรียบเรียงผลงานทางวิชาการ 
  

  เนื้อหาสาระในผลงานทางวิชาการจะต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ  สมบูรณ์  และ
ทันสมัย  นอกจากนั้นการน าเสนอควรให้มีความชัดเจน  เข้าใจในสาระส าคัญ การจัดระเบียบ หรือ
โครงสร้างเป็นรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม เช่น บทที่และชื่อบท หัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวย่อย                     
มีโครงสร้างการน าเสนอ ๔ แบบ  ดังนี้ 

๑. โครงสร้างแบบที่ ๑ 
  โครงสร้างแบบที่  ๑  จะก าหนดให้มีหมายเลขก ากับทุกหัวข้อ ตั้งแต่หัวข้อหลัก หัวข้อรอง  
หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง และหัวข้อย่อย  ด้วยหมายเลขถึง ๔ ระดับ  เมื่อจะแบ่งย่อยลงไปอีก  ให้ใช้วิธี
ก าหนดหมายเลขก ากับในวงเล็บปิดหลังตัวเลข  เมื่อขึ้นบทใหม่ เช่น บทที่ ๑  ให้ใช้หมายเลขประจ าบท  
มาเป็นหมายเลขประจ าหัวข้อหลัก 
   

ตัวอย่างโครงสร้างแบบที่ ๑ 
 

บทท่ี ๑ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
๑.๑ ความน า 
 .................................................................................................................................................... .....
........................................................................ ............................................................................................  
 

๑.๒ ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 
 .............................................................................................................................................. ...........
.................................................................................................... ................................................................ 
 

๑.๓ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ   
 .........................................................................................................................................................
.................................................................................................... ................................................................ 
  

 ๑.๓.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 

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



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๗๑ 

 

  ๑.๓.๑.๑ หนังสือ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๑.๓.๑.๒ วารสาร...........................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๑.๓.๑.๓ หนังสือพิมพ์………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๓.๒ สื่อโสตทัศน์ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ๑.๓.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  …………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ๑.๓.๓.๑ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ...................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๓.๓.๒ ฐานข้อมูล ......................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………. 
  ๑) ฐานข้อมูล Digital Collection …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
  ๒) ฐานข้อมูล SpringleLink  ................................................................... ….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓) ฐานข้อมูล  ACM Portal  ........................................................................  
 ................................................................................................................................................... ……… 
 

๑.๔ การประเมินค่าสารสนเทศ 
 .................................................................................................................................................... .....
.................................................................................................... ................................................................ 
 

๑.๕ บทสรุป 
 ....................................................................................................... ..................................................
.................................................................................................... ................................................................ 
 

๑.๖ ค าถามทบทวน 
 ..................................................................................................................................................... .... 
 



                ๗๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 ๒. โครงสร้างแบบท่ี ๒ 
 โครงสร้างแบบที่  ๒  นี้  มีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างแบบที่ ๑ คือ จะก าหนดให้มี
หมายเลขก ากับหัวข้อ ตั้งแต่หัวข้อหลัก  หัวข้อรอง  หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง และหัวข้อย่อย ด้วย
หมายเลขถึง ๔ ระดับ ยกเว้นหัวข้อ “ความน า” ไม่ต้องมีหมายเลขก ากับ   เมื่อจะแบ่งย่อยลงไปอีก ให้
ใช้วิธีก าหนดหมายเลขก ากับในวงเล็บปิดหลังตัวเลข เมื่อขึ้นบทใหม่ เช่น บทที่ ๑ ให้ใช้หมายเลขประจ า
บท มาเป็นหมายเลขประจ าหัวข้อหลัก   
 
ตัวอย่างโครงสร้างแบบที่ ๒ 

 

บทท่ี ๑ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
  (ความน า) ........................................................................... ..................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

๑.๑ ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑.๒ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ   
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๒.๑ สื่อสิ่งพิมพ์  

  …………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
  ๑.๒.๑.๑ หนังสือ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
  ๑.๒.๑.๒ วารสาร....................................................................................................... ...... 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๒.๑.๓ หนังสือพิมพ์…………………………………………………………………………………………. 

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



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๗๓ 

 

 ๑.๒.๒ สื่อโสตทัศน์ 

  …………………………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………………………….
 ๑.๒.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

  …………………………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………………………….
 ๑.๒.๓.๑ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….
 ๑.๒.๓.๒ ฐานข้อมูล......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….
 ๑) ฐานข้อมูล Digital Collection…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….
 ๒) ฐานข้อมูล SpringleLink…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….
 ๓) ฐานข้อมูล  ACM Portal…………………………………………………………………. 

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

๑.๓ การประเมินค่าสารสนเทศ 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑.๔ บทสรุป 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑.๕ ค าถามทบทวน 
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 



                ๗๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

๓. โครงสร้างแบบที่ ๓ 

  โครงสร้างแบบที่ ๓ นี้  ไม่มีหมายเลขก ากับหัวข้อหลัก  แต่จะมีหมายเลขก ากับตั้งแต่
หัวข้อรอง หัวข้อย่อยของหัวข้อรอง และหัวข้อย่อย ด้วยหมายเลขถึง ๔ ระดับ ตามล าดับ เมื่อจะ
แบ่งย่อยลงไปอีก  ให้ใช้วิธีก าหนดหมายเลขก ากับในวงเล็บปิดหลังตัวเลข   
 
ตัวอย่างโครงสร้างแบบที่ ๓ 
 

บทท่ี ๑ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
 (ข้อความเกริ่นน า)............................................................ .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 
 ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................. 
 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ   
 ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ ............................ 
 ๑. สื่อสิ่งพิมพ์ 
.................................................................................................................................................................... 
 ๑.๑ หนังสือ………………………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................ ............................................ 
 ๑.๒ วารสาร.......................................................................................................................  
................................................................................ .................................................................................... 
 ๑.๓ หนังสือพิมพ์………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................................... 



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๗๕ 

 

 ๒. สื่อโสตทัศน ์
  ................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. ....................... 

 ๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 ๓.๑ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์……………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒ ฐานข้อมูล……………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒.๑ ฐานข้อมูล Digital Collection……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒.๒ ฐานข้อมูล SpringleLink................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.๒.๓ ฐานข้อมูล  ACM Portal ……………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................ 
 

การประเมินค่าสารสนเทศ 
 .. ..........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 

บทสรุป 
 ................. ...........................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................. ………………………………………… 
 

ค าถามทบทวน 
 ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................... ..................................................................... ........ 



                ๗๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

๔. โครงสร้างแบบที่ ๔ 

  โครงสร้างแบบที่ ๔ นี้ คล้ายกับโครงสร้างแบบที่ ๓  ไม่มีหมายเลขก ากับหัวข้อหลัก  เน้น
อธิบาย หรือบรรยายรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ถ้าจ าเป็นต้องมีหัวข้อย่อย ก็ใช้หมายเลขก ากับได้  ๔ 
ระดับ เมื่อจะแบ่งย่อยลงไปอีก  ให้ใช้วิธีก าหนดหมายเลขก ากับในวงเล็บปิดหลังตัวเลข  
 
 (ตัวอย่างโครงสร้างแบบที่ ๔) 
 

บทท่ี ๑ 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
  (ข้อความเกริ่นน า) ....................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 

ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 
            . ...............................................................................................................................................  
.................................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................ ....................... 
 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ   
                 ...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................................. ............. 

สื่อสิ่งพิมพ์   
                 ...........................................................................................................................................  
................................................................................... ............................................................................ 
  ๑. หนังสือ ...................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
  ๒. วารสาร  ..................................................................................................................   
 ............................................................................................................................................................  
  ๓. หนังสือพิมพ์  ..........................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  



                                                                                                           บทที่ ๓ รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ  ๗๗ 

 

 
สื่อโสตทัศน์ 

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

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
                ......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
  ๑. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  ...........................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
  ๒. ฐานข้อมูล  .............................................................................................................    
 ............................................................................................................................................................  
   ๒.๑ ฐานข้อมูล Digital Collection  ......................................................................    
 ............................................................................................................................................................  
   ๒.๒ ฐานข้อมูล SpringleLink  ................................................................................   
 ............................................................................................................................................................  
   ๒.๓ ฐานข้อมูล  ACM Portal .................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 

การประเมินค่าสารสนเทศ 
            ...... ..........................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 

บทสรุป 
   .......................... ......................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 

ค าถามทบทวน 
            ............................ .....................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

 



 

 

 

บทท่ี ๔ 
การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 
 การพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดีตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดนั้น ควรมีความประณีตชัดเจน มีการเว้นวรรคตอนและช่องไฟที่ถูกต้อง  มีความต่อเนื่อง
ในการเสนอเนื้อหา  มีหัวข้อชัดเจน ใช้ศัพท์ทางเทคนิคถูกต้อง มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ผู้เขียนได้ใช้
ประกอบการศึกษาค้นคว้า การคัดลอก การยกข้อความ การใช้ภาพประกอบ แผนภูมิ ภาพ ตาราง และ
การใช้ระบบอ้างอิง ฯลฯ  ในรูปแบบที่สม่ าเสมอ เป็นระบบระเบียบเดียวกันโดยตลอด รวมทั้งการจัดท า 
ส่วนประกอบตอนต้น และส่วนประกอบตอนท้ายทุกรายการอย่างถูกต้องและเหมาะสม    
 

การตรวจทานต้นฉบับก่อนจัดพิมพ์ 
 

 ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้รับการตรวจทานก่อนจัดพิมพ์เพ่ือ
ความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์แบบ  สิ่งส าคัญท่ีจะต้องตรวจก็คือ  

 

๑. ความเป็นเอกภาพ 
 

  ผลงานทางวิชาการต้องมีความเป็นเอกภาพในทุก ๆ ด้าน  เช่น รูปแบบของโครงสร้าง 
รูปแบบของตัวอักษร  การใช้ตัวเลข (เลือกใช้เลขไทย หรือ อารบิก เพียงแบบเดียว)  รูปแบบการอ้างอิง 
ฯลฯ  ยกเว้นกรณีท่ีเป็นการคัดลอกข้อความมาเพ่ือยกตัวอย่าง ต้องคัดลอกให้เหมือนข้อความในต้นฉบับ
แบบการเขียนอัญพจน์ 
 

๒. เนื้อหาสาระ 
 

  ให้อ่านเนื้อเรื่องของผลงานทางวิชาการนั้นโดยตลอดอีกครั้ง  เพ่ือตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  
          ๒.๑ ความสอดคล้องสัมพันธ์กันของเนื้อหากับชื่อบท โดยดูได้จากหัวข้อใหญ่และการ
เรียบเรียงเนื้อหาในแต่ละย่อหน้า ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกัน การก าหนดหัวข้อใหญ่ในแต่ละบทต้องใช้
ภาษาท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น เป็นประโยค เป็นข้อความ เป็นวลี  ฯลฯ  ตัวอย่างเช่น  บทที่ ๔ ชื่อบท 
คือ การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ มีหัวข้อเรื่องท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องสัมพันธ์กับชื่อบทโดยตลอดทุกหัวข้อ 
ได้แก่ 

 

 
 



                  ๘๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 

 บทที่ ๔ การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
  การตรวจทานต้นฉบับก่อนจัดพิมพ์ 

  การจัดหน้ากระดาษผลงานทางวิชาการ 
  การก าหนดแบบและขนาดอักษร 
  การจัดหัวข้อเรื่องและการย่อหน้า 
  การจัดภาพประกอบ 
  การจัดพิมพ์ส่วนประกอบส่วนต้น 
  การพิมพ์ข้อความอัญพจน์ 
  การจัดพิมพ์บรรณานุกรม 
 

อนึ่ง สิ่งที่ไมค่วรท า คือ การเอาชื่อเรื่อง มาเป็นชื่อบท และเอาชื่อบท มาเป็นชื่อหัวข้อใหญ่  
          ๒.๒ การล าดับเนื้อเรื่อง ควรต่อเนื่องกัน  และควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
    ๒.๒.๑ การน าเสนอควรมีการโยงความหรือความน าหรือเกริ่นน าก่อนเข้าสู่หัวข้อ
ใหญ่หรือเนื้อหา 
    ๒.๒.๒ เนื้อความในแต่ละบทควรมีความสมดุลกัน  หากบทใดมีความยาวและ
เนื้อหามากเกินไป ก็ควรแบ่งเป็นอีกบทหนึ่ง หรือตัดทอนตามความเหมาะสม  หัวข้อและเนื้อหาในแต่ละ
บทต้องต่อเนื่องกันไม่สลับสับสนหรือขัดแย้งกัน 
    ๒.๒.๓ แต่ละหน้าควรมีการแบ่งออกเป็นย่อหน้าเพราะเป็นการแบ่งประเด็นส าคัญ
ของเรื่อง ท าให้น่าอ่านและเข้าใจง่าย  ในแต่ละหน้าควรมีย่อหน้าประมาณ ๓ ย่อหน้า  ย่อหน้าละ
ประมาณ ๗-๑๒ บรรทัด ไม่ควรเขียนยาวติดต่อกันตลอดท้ังหน้า  เนื้อหาที่น ามาพิมพ์ไว้ในแต่ละหน้านั้น
ควรมีประมาณ ๒๕-๓๐ บรรทัด 
    ๒.๒.๔ แต่ละย่อหน้าควรมีเอกภาพ คือมีความคิดที่ผู้เขียนมุ่งเสนอแก่ผู้อ่าน หรือ
ความคิดรวบยอดหรือใจความส าคัญเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น  ซึ่งอาจอยู่ตอนต้น กลาง หรือท้าย ย่อหน้าก็
ได้  เนื้อหาในย่อหน้านั้นต้องอธิบายความคิดรวบยอดและมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เชื่อมโยง
ความคิดเป็นเรื่องเดียวกัน  เป็นประโยคขยายความที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้อย่าง
ชัดเจน  เมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ ควรมีประโยคที่เชื่อมโยงกับความในย่อหน้าที่ผ่านมา   อนึ่ง เนื้อหาที่
แบ่งเป็นข้อ ๆ ควรย่อหน้าเมื่อข้ึนข้อใหม่ 
          ๒.๓ ความสมบูรณ์และความลึกซึ้ง  ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระของเรื่องครบถ้วน ไม่
ตกหล่น ผิดพลาด หรือซ้ าซ้อน  ส าหรับเอกสารค าสอนและเอกสารประกอบการสอนควรมีขอบเขต
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาครบถ้วน  การอธิบายหรือวิเคราะห์ ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนและลึกซึ้ง ควรมี
สว่นประกอบอื่น เช่น บทน า สารบัญ ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การอ่าน
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และการค้นคว้าต่อไปของงานแต่ง งานเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือเล่มนั้น และควรเสนอแนะหนังสือ
หรือเอกสารประกอบการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัย ฯลฯ        
ความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชา ควรค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ทฤษฎี สูตร การทดลอง การตีความ 
หลักฐานอ้างอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ฯลฯ  
  ก่อนจัดพิมพ์ต้นฉบับ ควรให้เพ่ือนร่วมสาขาวิชาช่วยอ่าน เพ่ือหาข้อบกพร่อง หรืออาจมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ อาจมีการเพิ่ม-ลด หรือสลับบท หรือสลับตอนใหม่ก็ได้ 
          ๒.๔ ความทันสมัยและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ผลงานทางวิชาการจะต้องมีข้อมูลใหม่ 
ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการในปัจจุบัน  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการ 
  ๒.๕ การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืน  ต้องเขียนแหล่งที่มาให้ชัดเจน การน าผลงานของผู้ อ่ืน
มาเป็นผลงานของตนเอง ถือว่าเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ  ควรค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการเขียนให้มากที่สุด และไม่ควรอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนมากกว่าร้อยละ ๑๐ ในการ 
อ้างอิงนั้นหากมีการอ้างในเรื่องนั้นเหมือนกันหลายเล่มควรใช้เล่มที่เป็นเอกสารปฐมภูมิ 
 

  ๓. ส านวนภาษา  

 

  ส านวนภาษาควรอ่านเข้าใจง่ายเหมาะส าหรับผู้ใช้ซึ่งเป็นนักศึกษา  ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องของการสะกดค าและข้อความ  การเว้นวรรคตอน  ถ้าหากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนให้อ่านง่าย 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้พิมพ์สามารถพิมพ์ตามต้นฉบับได้ถูกต้อง ป้องกันการพิมพ์วรรคตอนผิดพลาด  ถ้าหาก
ต้องการให้เว้นวรรคในข้อความตอนใดให้ใช้เครื่องหมายขีดแบ่งไว้   และควรกวดขันในเรื่องของหลัก
ภาษาและการใช้ภาษาในประเด็นต่อไปนี้    
  ๓.๑ ภาษาที่ใช้เขียน ต้องเป็นภาษาไทย เว้นแต่ต ารา หนังสือ หรือเอกสารที่ใช้ประกอบ 
การเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นพิเศษ ที่ต้องเขียนเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด  
หรืออาจผสมกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศก็ได้  กรณีที่เป็นข้อยกเว้นให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  
    ส าหรับการแปลต าราจากภาษาต่างประเทศนั้น  ผู้แปลต้องส่งส าเนาต้นฉบับ  แนบมาให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ   ถ้าหากผลงานนั้นพิมพ์จ าหน่ายจ่ายแจกต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน
แล้วแนบใบอนุญาตนั้นมาด้วย  ส าหรับงานแปลภาษาศาสตร์  (ภาษาอังกฤษ หรือการวิจัย อาจใช้ผสม
กันระหว่างภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้) 
  ๓.๒ การใช้ภาษา ควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ และถูกบุคคลมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๓.๒.๑ ส านวนและโวหารต้องเป็นภาษาเขียนและเหมาะกับเรื่องแต่ละตอน  ไม่ใช้
ภาษาพูด ใช้ค าสุภาพทีเ่ป็นที่นิยม  ยกเว้นข้อความท่ีคัดลอกมาต้องเขียนแบบอัญพจน์   



                  ๘๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

   ๓.๒.๒ ประโยคต้องสมบูรณ์ความ สื่อความหมายชัดเจนไม่คลุมเครือ หากมีรูปภาพ 
ตัวอย่าง และตารางประกอบ ให้ลงไว้ท้ายข้อความอย่างเหมาะสม ในแต่ละประโยคควรพยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้ค าที่ซ้ ากัน 
           ๓.๒.๓ ค าที่ใช้ เลือกค าเหมาะสม ตรงความหมาย ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและตรงความหมาย    
           ๓.๒.๔ ตัวสะกดการันต์ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย ควรตรวจสอบความ
ถูกต้องอยู่เสมอ ถ้าหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่จัดพิมพ์ครั้งล่าสุด 
           ๓.๒.๕ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนนั้นควรเลือกใช้ในถูกต้อง เครื่องหมายวรรคตอน
บางอย่างไม่นิยมน ามาใช้ในการเขียนภาษาไทย เช่น การใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , )  เพ่ือแบ่งแยก
ข้อความนั้น ภาษาไทยจะใช้การเว้นวรรค 

   ๓.๒.๖ ค าสันธาน ที่ใช้เพื่อเชื่อมค าควรใช้เท่าท่ีจ าเป็น เช่น ค าว่า  “และ” จะใช้ในส่วน
สุดท้ายของประโยคเท่านั้น 

   ๓.๒.๗ ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  หากเป็นศัพทเ์ฉพาะทางวิชาการต้องถูกต้องและ
ใช้ให้ตรงกันตลอดท้ังเล่มโดยใช้ตามศัพทบ์ัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ในสาขาวิชานั้น ๆ  ถ้าศัพท์ค าใด 
ไม่เป็นที่มักคุ้นของคนทั่วไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษก ากับไว้ด้วย แต่ให้ท าเพียงครั้งเดียวในการเขียน
ครั้งต่อไป ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษค านั้นอีก 
  ส าหรับศัพท์เฉพาะทางวิชาการที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติเป็นภาษาไทย ตลอดจนค าที่เป็นชื่อ
เฉพาะในภาษาต่างประเทศ ให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย  การสะกดการันต์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน และให้วงเล็บชื่อภาษาต่างประเทศนั้นไว้ในวงเล็บ เพ่ือป้องกัน
การออกเสียงผิดพลาดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้น เช่น  ภาษาอังกฤษ  เยอรมัน  ฝรั่งเศส  จีน 
และญี่ปุ่น เป็นต้น 
  ค าในภาษาต่างประเทศที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนั้น ให้ใช้ตัวอักษรธรรมดา จะใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ในตัวแรกของค าที่เป็นชื่อเฉพาะเท่านั้น ส าหรับชื่อบท ชื่อเรื่อง ชื่อหัวข้อ ชื่อตาราง ชื่อรูป 
ชื่อหนังสือ ชื่อสถานที่ ชื่อองค์การ ชื่อการค้า ให้ใช้ อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในตัวแรกของทุกค าที่เป็นค าหลัก 
(major word) 
  ๓.๓ การเว้นวรรคตอน  วรรค คือ ค า ข้อความ หรือประโยคช่วงหนึ่ง ๆ   ดังนั้นการเว้น
วรรค หมายถึง การเว้นช่องว่างระหว่างวรรค เพ่ือแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อย  การเว้นวรรคแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ 
          ๓.๓.๑  การเว้นวรรคเล็ก ควรมีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณเท่ากับความกว้างของ
ตัวพยัญชนะ ก 
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          ๓.๓.๒ การเว้นวรรคใหญ่ ควรมีระยะห่างระหว่างวรรคประมาณ ๒ เท่าของการเว้น
วรรคเล็ก 

  การเว้นวรรคตอนควรใช้อย่างเหมาะสม  การเว้นช่องว่างระหว่างค า ข้อความหรือประโยค
ให้ถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะจะท าให้ข้อเขียนนั้นมีความถูกต้อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และอ่านได้ตรง
ตามความต้องการของผู้เขียน  ไม่ควรฉีกค า คือไม่แยกพยางค์ของค าที่เกิน ๑ พยางค์ไว้ต่างบรรทัดกัน  
เช่น   กระ-ทรวง เป็นต้น  การเว้นวรรคในข้อเขียนอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่ายหากไม่ระมัดระวัง 
ตัวอย่างการเว้นวรรคตอนต่างท่ีกันท าให้ความหมายผิดไปจากท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น 
 

 “เครื่องหมายวรรคตอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องใช้ให้ถูกโดยต้องยึดหลักเกณฑ์
ของแต่ละภาษาอย่างเคร่งครัด” 
 
 “เครื่องหมายวรรคตอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะต้องใช้ให้ถูกต้อง โดยยึดหลักเกณฑ์
ของแต่ละภาษาอย่างเคร่งครัด” 
 

  ๓.๔ เอกสารที่ควรใช้ในการตรวจทานต้นฉบับ  ที่เป็นพ้ืนฐานโดยทั่วไป ได้แก่ 
    ๑) หลักเกณฑ์การเขียนทับศพัท์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ดูที่ ภาคผนวก จ) 
    ๒) หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ หลักเกณฑ์      
การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนค าย่อ 
    ๓) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

    ๔) พจนานุกรมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
    ๕) ศัพท์บัญญัตใินสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 

 ๔. ความสมบูรณ์ถูกต้องขององค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ  
 

  การจัดท ารูปแบบของผลงานทางวิชาการนั้น  ให้เลือกจากบทที่ ๓ ที่น าเสนอไว้ จะต้อง
เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น  โดยให้ใช้แบบเดียวกันตลอดการเขียนทั้งเล่ม และตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ตามประเภทของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
          ๔.๑ ความครบถ้วนขององค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง  
          ๔.๒ ความถูกต้องตามรูปแบบขององค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ เช่น รายการและ
การจัดระยะของปกนอก ปกใน ค าน า สารบัญ การท าเชิงอรรถ การเขียนบรรณานุกรม เป็นต้น  
          ๔.๓ การจัดล าดับขององค์ประกอบของผลงานทางวิชาการจะต้องเรียงล าดับอย่างถูกต้อง
ไม่สลับที่กัน 
 



                  ๘๘  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 การจัดหน้ากระดาษผลงานทางวิชาการ  
 

 การจัดหน้ากระดาษผลงานทางวิชาการประเภท ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอน  งานวิจัย มีรูปแบบและรายละเอียดที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 ๑. ขนาดของกระดาษ    
  ใช้กระดาษเอ ๔  ขนาด ๒๑ x ๒๙.๗ เซนติเมตร 

 

  ๒. การเว้นขอบกระดาษผลงานทางวิชาการ   
  ๒.๑ ขอบบน ห่างจากขอบกระดาษ ๓.๕ เซนติเมตร หากเป็นหน้าที่มีชื่อบทหรือชื่อเรื่อง  
(เช่น หน้าค าน า สารบัญ ฯลฯ)  อยู่กลางหน้ากระดาษ ให้เว้นห่างจากขอบบน ๔.๗๕ เซนติเมตร  
  ๒.๒ ขอบล่าง ห่างจากขอบกระดาษ ๒.๕ เซนติเมตร 
  ๒.๓ ขอบหน้า หน้าด้านขวามือห่างจากขอบกระดาษ ๒.๕ เซนติเมตรหน้าด้านซ้ายมือ
ห่างจากขอบกระดาษ ๓.๕ เซนติเมตร 
  ๒.๔ ขอบหลัง หน้าด้านขวามือห่างจากขอบกระดาษ ๒.๕ เซนติเมตร หน้าด้านซ้ายมือ
ห่างจากขอบกระดาษ ๓.๕ เซนติเมตร 

 

 ๓. การให้เลขหน้า 
  ๓.๑ ส่วนต้นของผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่หน้าค าน า  สารบัญ  สารบัญภาพ ฯลฯ  มี
วิธีก าหนด ๒ วิธี 
    ๓.๑.๑ ใช้ตัวอักษร ก ข ค ง จ ฯลฯ 

    ๓.๑.๒ ใช้ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บกลมเช่น (๑) (๒) (๓) หรือ (1) (2) (3) 
ฯลฯ 

            ๓.๒ ส่วนของเนื้อเรื่องและส่วนท้ายของผลงานทางวิชาการ ให้เลขหน้าเป็นตัวเลข ๑ 
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ หรือ 1 2 3 4 5 6 โดยนับต่อเนื่องกันเรื่อยไปจนถึงหน้าสุดท้าย และใช้ตัวเลขก ากับหน้าทุก
หน้าตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ ๑ จนจบเล่ม  การขึ้นบทใหม่ ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอและให้อยู่หน้าขวามือ 
(หน้าคี่)  หากมีหน้าที่ว่าง (หน้าคู่) ก่อนขึ้นบทใหม่ให้นับหน้าต่อเนื่องไปด้วย แต่ไม่ต้องใส่เลขหน้า 
ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ต้องพิมพ์ ๒ หน้า ยกเว้นงานวิจัยสามารถพิมพ์หน้าเดียวได ้

  ๔. ต าแหน่งของเลขหน้า 
  ต าแหน่งของเลขหน้าสามารถก าหนดได้  ดังนี้ 
             ๔.๑ หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน อาจก าหนดไว้ที่หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษก็ได้ หาก
ก าหนดไว้ที่หัวกระดาษ ให้ลงเลขหน้าห่างจากขอบกระดาษบนลงมา ๒.๕ เซนติเมตร หน้าขวาจะห่าง
จากขอบขวา ๒.๕ เซนติเมตร ส่วนหน้าซ้ายห่างจากขอบซ้าย ๒.๕ เซนติเมตร หรือ อาจใช้แบบข้อ ๔.๒ 
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  ๔.๒ หน้าคู่และหน้าคี่เหมือนกัน อาจก าหนดไว้ที่หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษก็ได้ หาก
ก าหนดไว้ที่หัวกระดาษ ให้ลงเลขหน้าห่างจากขอบกระดาษบนลงมา ๒.๕ เซนติเมตร และลงเลขหน้าไว้
กลางหน้ากระดาษ   
  ๔.๓ หน้าที่มีชื่อบท หรือ ชื่อเรื่อง (เช่น หน้าค าน า สารบัญ บรรณานุกรม ฯลฯ) อยู่กลาง
หัวกระดาษหน้านั้นไม่ต้องลงเลขหน้า แต่ให้นับเลขหน้าต่อเนื่องกันไป 

 
ตัวอย่างขนาดของกระดาษ (A4) และการจัดหน้าด้านขวามือ  
 

                                                   
 

                                                                     
                                                                                                        
                                                                                                                             
                                              
 

     
 
                                           
 
                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  
     
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
  
                                                                 
  
  
                     
                                                         
                  

 
 

ภาพที่ ๔.๑  ขนาดของกระดาษและการจัดหน้าด้านขวามือ 

๒๑ ซม. 
 
 
 

๒.๐ ซม.  
 
 
 

๓.๕ ซม. หน้าปกต ิ

 
 
 

๓ 

 
 
 

๓.๕ ซม. 
 
 
 

๒.๕ ซม. 
 
 
 

ต าแหน่งเลขหน้า 
 
 
 

๒๙.๗ ซม.  
 
 
 

 

๒.๕ ซม. 

 
 
 

 

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

 
 
 
 
 

เส้นกรอบนอก คือ ขอบกระดาษ 
กรอบใน คือ พ้ืนที่ส าหรับเขียนเรื่อง 

 ๘ พอยต ์(เฉพาะหน้าที่มีช่ือบท หรือ ช่ือเรื่อง) 

 
 
 



                  ๙๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

การก าหนดแบบและขนาดอักษร 
 

 ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมจัดการเอกสารนั้น ให้ใช้แบบอักษรเหมือนกัน
ตลอดทั้งเล่ม แนะน าให้ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ส าหรับขนาดอักษรให้ก าหนดค่าดังนี้ 
 ๑. ชื่อบท    ใช้ฟอนต์ขนาด ๒๐ พอยต์ ตัวหนา 
 ๒. หัวข้อใหญ่   ใช้ฟอนต์ขนาด ๑๘ พอยต์ ตัวหนา 
 ๓. หัวข้อรอง   ใช้ฟอนต์ขนาด ๑๖ พอยต์ ตัวหนา 
 ๔. หัวข้อย่อย   ใช้ฟอนต์ขนาด ๑๖ พอยต์ ตัวหนา 
 ๕. ส่วนเนื้อหา  ใช้ฟอนต์ขนาด ๑๖ พอยต์ ตัวธรรมดา ถ้าเป็นค าภาษาอังกฤษ อาจเลือก
ฟอนต์ Times New Roman ขนาดฟอนต์ ๑๒ พอยต์ แทนฟอนต์ TH Sarabun New ได ้
 

การจัดหัวข้อเร่ืองและการย่อหน้า 
 

 เนื้อเรื่องในผลงานทางวิชาการ จะประกอบด้วยหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่จัดล าดับกันเข้าเป็นบท    
และในหัวข้อเรื่องเหล่านั้น ประกอบด้วยเนื้อหาที่รวบรวมมาจากการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และน ามา
เรียบเรียงให้ได้เนื้อความตามหัวข้อเรื่องแต่ละหัวข้อ จ านวนหัวข้อเรื่องในแต่ละเรื่องจะมีจ านวนมาก
น้อยเท่าไร ย่อมแล้วแต่ขอบเขตของเรื่อง บรรดาหัวข้อเรื่องเหล่านี้ยัง ต้องจัดระดับต่าง ๆ ตาม
ความส าคัญของประเด็นอีกด้วย เช่น หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย เป็นต้น (ส าหรับระดับต่าง ๆ 
ของหัวข้อเรื่องนั้น ในคู่มือนี้ได้ก าหนดโครงสร้างการน าเสนอไว้ ๔ แบบ ดังรายละเอียดในบทที่ ๓) มี
หลักในการจัดหัวข้อเรื่องและการย่อหน้าดังนี้  
 

  ๑. ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง 
   ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง อยู่กลางหน้ากระดาษห่างขอบบน ๘ พอยต์ ชื่อบทที่ยาวเกิน ๑ 
บรรทัด ให้แบ่งเป็น ๒-๓ บรรทัด ตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาในลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว  
ไม่ควรใส่วงเล็บภาษาอังกฤษไว้  แต่หากต้องการใส่จะต้องมีเหมือนกันทุกบท จากนั้นเว้น ๑ บรรทัดใช้
ขนาด ๑๖ พอยต์  ตัวธรรมดาจึงจะเริ่มพิมพ์ความน าของบทได้ 
 

   ๒.  หัวข้อใหญ่ 
   หัวข้อใหญ่ให้เว้นก่อน ๑ บรรทัด ขนาด ๑๖ พอยต์ โดยพิมพ์ชิดเส้นคั่นหน้า  จะเป็น
หัวข้อลอยที่มีเฉพาะหัวข้อเรื่องเท่านั้น  เนื้อหาสาระของหัวข้อใหญ่ให้เว้นก่อน ๑ บรรทัดขนาด ๘ 
พอยต์  และย่อหน้าขนาด ๑.๕ เซนติเมตร 
    ส าหรับหัวข้อใหญ่ไม่ควรอยู่ท้ายหน้า โดยไม่สามารถพิมพ์ข้อความอ่ืนในหัวข้อนั้นต่อได้
อีก ในกรณีนี้ควรขึ้นหน้าใหม่ แม้ว่าในหน้านั้น ๆ จะเหลือพ้ืนที่อีกหนึ่งบรรทัดก็ตาม 
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   ๓.  หัวข้อรอง 

   หัวข้อรองเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อใหญ่ ย่อหน้าลึกเข้ามาประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร 
และอยู่ห่างจากข้อความของหัวข้อใหญ่ข้างบน ๘ พอยต์ เนื้อหาสาระของหัวข้อรองให้ย่อหน้าเข้ามาให้
ตรงกับแนวข้อความของหัวข้อรอง    
 

  ๔.  หัวข้อย่อย 

   หัวข้อย่อย ให้ย่อหน้าประมาณ  ๒.๐ เซนติเมตร เนื้อหาสาระของหัวข้อย่อยให้เว้น
วรรคจากหัวข้อย่อยแล้วเขียนต่อไปในบรรทัดเดียวกันได้  ถ้าหากมีหัวข้อย่อยที่ย่อยลงไปมากกว่านี้ ให้
จัดระบบเหมือนเดิม คือย่อหน้าหัวข้อเข้ามาให้ตรงกับข้อความในหัวข้อย่อยหลักข้างบน 

   อนึ่ง การย่อหน้านั้นมีข้อสังเกต คือ หัวข้อเรื่องในระดับเดียวกัน การย่อหน้าจะต้อง
ตรงกัน และหัวข้อเรื่องยิ่งเล็ก การย่อหน้ายิ่งลึก 
 ตัวอย่างการจัดหน้าเอกสารและขนาดตัวอักษร 

 
 

บทท่ี ๑ 

ชื่อบท 
 

ความน า 
   

 ความน า ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ตัวธรรมดา ย่อหน้า  ๑.๕ เซนติเมตร 
............................................................ .................................................................................................  
   

หัวข้อใหญ่  
 

 เนื้อหา ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ตัวธรรมดา  ........................................................................  
 

 ๑. หัวข้อรอง 
 

 เนื้อหา ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ตัวธรรมดา ย่อหน้าลึก ๑.๕ เซนติเมตร ให้ตรงกับชื่อหัวข้อ
รองด้านบน  
   ๑.๑ หัวข้อย่อย  ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ตัวหนา ย่อหน้าลึก ๒ เซนติเมตร เนื้อหาให้
เว้นวรรคจากหัวข้อย่อย แล้วพิมพ์ขนาดตัวธรรมดา ............................................................................... 
 

ภาพที่ ๔.๒  ตัวอย่างการจัดหน้าเอกสารและขนาดตัวอักษร 

ชื่อบท ขนาด ๒๐ พอยต์  

หัวข้อใหญ่ ขนาด ๑๘ พอยต ์  

เว้น ๑ บรรทัด ขนาดตัวอักษร ๘  พอยต์ 

ธรรมดา   

 
บรรทัดสุดท้ายของความน า เว้น ๑ บรรทัด ขนาด  ๑๖  พอยต ์

ธรรมดา   

 เว้น ๑ บรรทัด ขนาดตัวอักษร ๘  พอยต์ 

วธรรมดา   

 

เว้น ๑ บรรทัด ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยต์  
  

 

เว้น ๑ บรรทัด ขนาดตัวอักษร ๘  พอยต์ 

วธรรมดา   

 
หัวข้อรอง เป็นหัวข้อลอย ขนาด ๑๖ พอยต์ ตัวหนา  

  เว้น ๑ บรรทัด ขนาดตัวอักษร ๘ พอยต์ 

วธรรมดา   

 

เว้นระยะห่างจากบรรทัด  ๘  พอยต์    
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การจัดภาพประกอบและตาราง 
 
 ภาพประกอบ คือส่วนที่ใช้ประกอบเนื้อเรื่องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ได้แก่  รูปภาพ 
ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ภาพวาด เป็นต้น มีข้อแนะน าในการจัดภาพประกอบและตาราง ดังนี้ 
 

๑. เตรียมภาพประกอบ ตาราง และเนื้อทีท่ี่จะใช้ 
  จัดเตรียมภาพประกอบและตารางที่จะน ามาใช้ประกอบในแต่ละบทให้พร้อม  ให้วาง
ภาพประกอบท้ายข้อความที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรแทรกลงระหว่างเนื้อหาที่ยังไม่จบความ  ดังนั้นจึงควรเว้น
ช่องว่างไว้ให้เหมาะกับขนาดของภาพประกอบที่จะน ามาใช้  ภาพที่น ามาประกอบต้องสอดคล้องกับ
เนื้อหา  การวางภาพประกอบควรใช้จัดให้สวยงามเป็นระเบียบ  และต้องระบุแหล่งที่มาด้วย  หากจัดท า
ขึ้นเองก็ไม่ต้องระบ ุ เมื่อมีการอ้างตาราง หรือภาพประกอบในข้อเขียนนั้น  ตาราง หรือภาพประกอบ
ดังกล่าว  ควรอยู่หน้าเดียวกับข้อเขียน หรือในหน้าถัดไป  ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการอ่าน ส าหรับกรณีที่ต้อง
อ้างภาพประกอบหรือตารางในข้อเขียนนั้นอีกไม่จ าเป็นต้องน าภาพประกอบ หรือตารางมาลงไว้ใหม่  
หากภาพประกอบ หรือตาราง ที่น ามาใช้นั้นมีขนาดใหญ่  และต้องวางไว้ในแนวนอน  ควรวางด้านบน
ของภาพประกอบ หรือตาราง ไว้ทางด้านซ้ายมือของผลงานทางวิชาการ 

 

  ๒. คุณภาพของภาพประกอบ 

  รูปภาพหรือแผนภูมิ ที่น ามาใช้ ต้องชัดเจนและสื่อความหมายได้ (ภาพถ่ายปกติเมื่อถ่าย
เอกสารขาวด า จะไม่ชัดเจนเท่ากับต้นฉบับ ถ้าเป็นถ่ายภาพสีจะชัดเจนดีมาก) 
 

   ๓. การล าดับภาพประกอบและตาราง 

  การล าดับรูปภาพ หรือ ตารางควรใช้เป็นระบบตัวเลข เช่น ภาพประกอบหรือแผนภูมิใน
บทที่ ๑ จะเป็น ภาพที ่๑.๑, ๑.๒  บทที่ ๒ จะเป็น ภาพที่ ๒.๑, ๒.๒ เป็นต้น ส าหรับตารางก็เช่นกันคือ
บทที่ ๑  จะเป็น ตารางที่ ๑.๑, ๑.๒  ฯลฯ  จ านวนภาพประกอบและตารางให้นับแยกจากกัน    
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 ๒๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๔.๓ การวางรูปภาพขนาดใหญใ่นแนวนอน 
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  ๔. การน าเสนอภาพประกอบและตาราง 

 

   การน าเสนอภาพประกอบและตารางมีข้อแนะน าดังนี้ 
  ๔.๑ ภาพประกอบ  เมื่อวางภาพประกอบไว้ในที่ก าหนดแล้วให้เว้น ๑ บรรทัดขนาด
ตัวอักษร ๘ พอยต์ใต้ภาพ  แล้วพิมพ์ค าว่า  “ภาพที่….”  หรือ  “Figure…”   ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยต์ 
ตัวธรรมดา ไว้ที่ริมซ้าย ระบุหมายเลขภาพ ตามด้วยชื่อภาพหรือค าอธิบายภาพนั้น ๆ หากค าอธิบาย
ภาพยาวเกินกว่า ๑ บรรทัดให้แบ่งเป็น ๒-๓ บรรทัดตามความเหมาะสม  โดยให้อักษรตัวแรกของ
ข้อความในบรรทัดที่  ๒  หรือ ๓  ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพหรือค าอธิบายภาพในบรรทัดแรก  
และหากน าภาพประกอบมาจากเอกสารอื่น ให้ใส่การอ้างอิงไว้ต่อจากชื่อภาพโดยขึ้นบรรทัดใหม่ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพที ่๔.๔ กฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี ที่จารึกบนแผ่นดินเหนียว 
ที่มา:  Babylonian law, 2007 
 

ภาพที่ ๔.๔  การน าเสนอภาพประกอบ 
 

  ๔.๒ ตาราง พิมพ์ค าว่า  “ตารางที่….”  แล้วระบุหมายเลขตาราง  ตามด้วยชื่อตาราง
หรือค าอธิบายไว้ด้านบนของตาราง  น าเสนอตารางต่อจากชื่อตารางนั้น หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะ
เสนอตารางในหน้าเดียวกันกับข้อความให้พิมพ์ข้อความอ่ืนต่อจนหมดหน้ากระดาษแล้วจึงเริ่มพิมพ์
ตารางในหน้าถัดไป หากน าตารางมาจากเอกสารอ่ืน ให้ใส่การอ้างอิงไว้ต่อจากตาราง โดยเว้น ๑ 
บรรทัดขนาดตัวอักษร ๘ พอยต์ใต้ตารางก่อนและจึงระบุแหล่งที่มา   
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ตารางที ่๑.๑  การเปรียบเทียบการจัดแบ่งความรู้ของเบคอน แฮริส และดิวอี้  
 

เบคอน แฮริส ดิวอ้ี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ที่มา:  Chan, 1985, p. 218. 
 
 

ภาพที ่๔.๕ การน าเสนอภาพประกอบและตาราง 
 

การจัดพิมพ์สารบัญ 
 

 สารบัญในผลงานทางวิชาการ อาจมีทั้งสารบัญเรื่อง สารบัญภาพ สารบัญตารางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาของผลงานนั้น ๆ การจัดพิมพ์สารบัญมีข้อแนะน าดังนี้ 
 ๑. สารบัญ เป็นส่วนประกอบที่อยู่ตอนต้นเล่ม ต่อจากหน้าค าน า ให้ขึ้นหน้าใหม่ใช้หน้าขวามือ 
(หน้าคี่)   พิมพ์ค าว่า สารบาญ หรือ สารบัญ กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต์ ตัวหนา 
ห่างจากขอบกระดาษด้านบน ๕ เซนติเมตร หรือห่างจากแนวบรรทัดบนสุด ๘ พอยต์ 
 ๒. สารบัญเป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าผลงานเล่มนั้นมีกี่บท แต่ละบทมีหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง
อะไรบ้าง ท าให้ทราบเนื้อหาของผลงานนั้นอย่างคร่าว ๆ  ให้พิมพ์ชื่อบทด้วยตัวหนาขนาด ๑๖ พอยต์ 
และหัวข้อต่าง ๆ นั้นใช้ตัวธรรมดา เลขหน้าที่ระบุนั้นให้พิมพ์เป็นแนวตรงกัน  
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สารบัญ 

 
หน้า  

ค าน า  ................................................ ........................................................................................................................................................................ (๓)  
สารบัญ  ............................................................................................................................. ....................................................................   (๕) 
สารบัญภาพ ........................................................................................................................................................ ....................................   (๙) 
บทที่  1 ชื่อบท   ................................................................................................................................................................................... .....    ๑ 
 หัวข้อใหญ่ ....................... .........................................................................................................................................................................  ๑ 
  หัวข้อรอง   ............... ............................................................................................................................................................. ......... ๒ 
   หัวข้อรอง .... .................................................................................................................................................................................. ..   ๓ 
 หัวข้อใหญ่  .......................................... .......................................................................................................................................................  ๕ 
   หัวข้อรอง  ..........................................................................................................................................................................................  ๖ 
   หัวข้อรอง  ..........................................................................................................................................................................................  ๙ 
   หัวข้อรอง  ......................................................................................................................................................................................  ๑๒ 
 หัวข้อใหญ่ ....................... .........................................................................................................................................................................  ๑๓ 
 หัวข้อใหญ่ ..................... ...........................................................................................................................................................................  ๑๕ 
บทที่  2 ชื่อบท  ......................................................................................................................................................................................  ๑๘ 
 หัวข้อใหญ่ ......................... .......................................................................................................................................................................  ๑๘ 
 หัวข้อใหญ่ ....................... .........................................................................................................................................................................  ๒๒ 
  หัวข้อรอง ................... ...........................................................................................................................................................................  ๒๓ 
  หัวข้อรอง................. ............................................................................................................................................................................ ๒๔ 
 
ภาพที่  ๔.๖ ตัวอย่างการจัดพิมพ์สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 

เว้นระยะห่างจากบรรทัด  ๘  พอยต์    

 
เว้นระยะห่างจากบรรทัด  ๑๖  พอยต์    

 



                                                                                                                           บทที ่๔ การพมิพผ์ลงานทางวชิาการ  ๙๗ 

 

การจัดพิมพ์ข้อความอัญพจน์ 
 
 การใช้อัญพจน์ หรือ อัญประภาษ ซึ่งเป็นข้อความที่ผู้เขียนคัดลอกมาจากข้อเขียน หรือค าพูด
ของผู้อื่น โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อสนับสนุนงานเขียนของตนนั้น มีหลักเกณฑ์ที่สรุปได้ดังนี ้๑ 

 

๑. การเลือกอัญพจน์ 
    ข้อความที่เลือกเป็นอัญพจน์นั้น ควรเป็นข้อความที่มีข้อคิดที่มีความหมายสมบูรณ์ ตรง
กับที่ต้องการอ้างถึงหากจะน ามาเขียนขึ้นใหม่ก็อาจไม่ดีเท่า  หรืออัญพจน์นั้นมีความกะทัดรัด สั้น และ
ได้ใจความชัดเจน  ไม่ต้องถอดความเป็นส านวนผู้เขียนเอง 

 

๒. การคัดลอกอัญพจน์ 
   ๒.๑ ก่อนถึงข้อความที่เป็นอัญพจน์ ควรกล่าวน าไว้ในเนื้อเรื่องว่าเป็นค าพูด หรือ 
ข้อคิดของใคร หรือมีความส าคัญอย่างไร และให้พิมพ์ข้อความของอัญพจน์ต่อเนื่องกับเนื้อหาของผลงาน
ได้ อาจใช้ค าหรือข้อความเชื่อม  ได้แก่ กล่าวว่า  เสนอแนะว่า รายงานว่า ค้นพบว่า ชี้ให้เห็นว่า เป็นต้น 
    ๒.๒ ต้องลอกอัญพจน์ให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับเดิมทุกประการโดยเขียนไว้ใน
เครื่องหมายอัญประกาศ “. . . ”   และถ้าอัญพจน์เดิมนั้นมีเครื่องหมายอัญประกาศอยู่ก่อนแล้ว ก็ให้
เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ‘. . .’  เช่น “. . .‘. . .’. . .”   และต้องลงอ้างอิงด้วยทุกครั้ง 
   ๒.๓ หากต้องการตัดข้อความที่ไม่ต้องการใน อัญประภาษ ออก ให้ใช้เครื่องหมายจุด 
๓ จุด ...  แทนข้อความที่ละไว้ หรือตัดออก เนื่องจากข้อความนั้นยาวเกินไป หรือไม่ตรงกับจุดที่ต้องการ
อ้างถึง  เครื่องหมายนี้จะใส่ไว้ข้างหน้า หรือตามหลังข้อความก็ได้ หรืออยู่ระหว่างข้อความในอัญพจน์
แสดงว่าได้ตัดข้อความที่ไม่จ าเป็นระหว่างนั้นออกไป และแต่ละจุดจะห่างกัน ๑ ระยะตัวพิมพ์เสมอ หาก
ต้องการเพิ่มข้อความของผู้เขียนแทรกลงไประหว่าง อัญพจน์ให้แทรกไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [  ] 
    ๒.๔ การคัดลอกอัญพจน์ไม่เกิน ๓ บรรทัด  ให้เขียนข้อความนั้นต่อในเนื้อหาได้ โดยใช้
เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมข้อความท่ีคัดลอกมา 
  

 การจัดหมู่ (classification) หมายถึง “กระบวนการรวมและแยก คือ รวมสิ่งที่เหมือนกันไว้
ด้วยกัน สิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันก็จะอยู่ใกล้ ๆ กัน สิ่งที่แตกต่างก็จะแยกออกจากกัน”    (ทองหยด  
ประทุมวงศ,์ ๒๕๒๘, หน้า ๖๘) 

 

 

ภาพที ่๔.๗  ตัวอย่างที่ ๑ การลงอัญพจน์ที่ยาวไม่เกิน ๓ บรรทัด 
 

 
 ๑  ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์. แบบบรรณานุกรมและเชิงอรรถ.  (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔).   
หน้า ๑๐๒-๑๐๓. 
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  ๒.๕ การคัดลอกอัญพจน์ที่ยาวเกิน ๓ บรรทัด  ให้ขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าเข้ามา ๔ ช่วง
ตัวอักษร หรือประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศ พิมพ์ข้อความอัญพจน์ที่
ต้องการ และเว้นข้อความด้านหน้าและหลัง ๐.๕  เซนติเมตร ตลอดทุกบรรทัด 
 

 

เรืองชัย   ทรัพย์นิรันดร์ (๒๕๔๓, หน้า ๔๐) กล่าวไว้ในบทความ โง่เพราะไม่อ่านว่า  
  พวกฝรั่ง (ญี่ปุ่นด้วย) เขามีวัฒนธรรมในการอ่านหนังสือที่ฝังลึกเข้าไปในกระดูกด าเลย
ทีเดียว   โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น เขาถามกันว่า ‘คุณอ่าน 
(READ) วิชาอะไร?’ เนื่องจากหลักส าคัญของการศึกษาคือ การอ่านหนังสือเอาเอง” ความรู้ของ
อาจารย์นั้นก็ได้มาจากการอ่านหนังสือแทบทั้งนั้น ถ้าอยากมีความรู้เท่าอาจารย์หรือมากกว่า
อาจารย์ก็อ่านหนังสือเอาเองได้ 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๘  ตัวอย่างที่ ๒ การลงอัญพจน์ที่ยาวเกิน ๓ บรรทัด 

 
 

  ความหมายของการโฆษณาสินค้านั้น ฟ้ืน เพชรรักษ์ (๒๕๒๕, หน้า ๕) ได้อ้างค านิยามจาก
สารานุกรมอเมริกานาและสมาคมการตลาดอเมริกัน  มีความว่า "หมายถึงการส่งเสริมการผลิต บริการ
หรือความคิด เพ่ือผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง . . .” และ ประสาน ปุตรเศรณี (๒๕๒๗, หน้า ๗)  ได้
อธิบายความหมายไว้ดังนี้ 

การโฆษณา คือ การติดต่อสื่อสารหรือการให้ข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลโดยผ่านสื่อมวลชนประเภท
ต่างๆ จากผู้ผลิตสินค้านั้นไปยังกลุ่มผู้บริโภค  ทั้งนี้ ก็เพ่ือจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมาย 
อย่างใดอย่างหนึ่ง   เช่น ก่อให้เกิดการรู้จักสินค้าที่โฆษณา ก่อให้เกิดความประทับใจอยากลอง
สินค้านั้นหรือเพ่ือให้ได้รับรู้สินค้านั้น 

 
 
ภาพที่  ๔.๙ ตัวอย่างการลงอัญพจน์ทั้ง ๒ ประเภท๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒ วัลลภ  สวัสดิวัลลภ และคนอื่น ๆ.  สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้.  (นครปฐม: 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, ๒๕๔๙). หน้า ๓๑๘. 



                                                                                                                           บทที ่๔ การพมิพผ์ลงานทางวชิาการ  ๙๙ 

 

การจัดพิมพ์บรรณานุกรม 
 

 การพิมพ์บรรณานุกรมซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงว่าผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้ามาจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ นั้น  ต้องถูกต้องทั้งการลงรายการส่วนต่าง ๆ การจัดเรียงล าดับ ตัวสะกดการันต์ ตลอดจน
เครื่องหมายวรรคตอน  มีข้อแนะน าในการพิมพ์ดังนี้ 
 ๑. ส่วนของบรรณานุกรม จะอยู่ท้ายเล่มต่อจากส่วนของเนื้อหา โดยขึ้นหน้าใหม่ใช้หน้า
ขวามือ (หน้าคี่)  พิมพ์ค าว่า บรรณานุกรม  กลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต์ ตัวหนา ห่าง
จากขอบกระดาษด้านบน ๕ เซนติเมตร หรือห่างจากแนวบรรทัดบนสุด ๘ พอยต์  
 ๒. เรียงรายการบรรณานุกรมที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้านั้นให้เรียงตามล าดับอักษรของ
ชื่อผู้แต่งภาษาไทยเรียงจาก ก–ฮ โดยใช้หลักการเรียงล าดับตามแบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
ภาษาอังกฤษเรียงจาก A – Z ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เรียงตามล าดับปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก หากไม่มี
ชื่อผู้แต่งให้เรียงตามชื่อเรื่อง และถ้าเป็นตัวเลข ให้สะกดออกมาเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงเรียงตามล าดับ
อักษรนั้น   
 ๓. หากเอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้ามีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ให้แยก
การเรียงบรรณานุกรมแต่ละภาษาจากกัน โดยเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วย
บรรณานุกรมภาษาต่างประเทศ 

 ๔. พิมพ์รายการบรรณานุกรมชิดริมขอบกระดาษ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยต์ หากพิมพ์
บรรทัดเดียวไม่พอเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ต้องย่อหน้าเข้าไป ๑.๕ เซนติเมตร ในลักษณะย่อหน้าค าค้าง 
(hanging indention) คือพิมพ์ระยะที่ ๙ ให้ย่อหน้าตรงกับบรรทัดที่ ๒ ทุกบรรทัดจนจบรายการ 
รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้ง 
 ๕. ช่วงห่างระหว่างรายการเอกสารแต่ละรายการ  จะเว้นห่างกว่าระยะบรรทัดปกติประมาณ
ครึ่งบรรทัด ทั้งนี้เพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบ  ดังนั้นเมื่อจบแต่ละรายการให้เว้น ๑ บรรทัด ใช้ขนาด
ตัวอักษร ๘ พอยต์   
 ๖. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ 
  ๖.๑ ให้เว้น ๑ ระยะตัวอักษรระหว่างชื่อผู้แต่งชาวไทยกับนามสกุล เช่น 

 
 

 เกษตรสนิทวงศ์,ม.ล. 
 

 ชัยเลิศปริสุทธกุล,นารีรัตน์เทียมเมือง,และเบญจรัตน์สีทองสุก 

 

 Bolton,H.C. 
 

 



                  ๑๐๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

  ๖.๒  ระบบเอพีเอ ให้เว้น ๑ ระยะตัวอักษรหลังเครื่องหมายวรรคตอนทุกอัน เช่น 
 

 

บรรณานุกรม 

                                                            
คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.(๒๕๔๒).ชื่อหน่วย 
    ราชการและรัฐวิสาหกิจส าหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทย(พิมพ์ครั้งที่ ๒).              
 กรุงเทพฯ:ผู้แต่ง. 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานทางบรรณานุกรม.(๒๕๔๔).หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อ
บุคคล.กรุงเทพฯ:หอสมุดแห่งชาติ. 

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๒๕๔๘) ค้น
เมื่อ  ๕ มกราคม ๒๕๔๘  จาก http://www.car.chula.ac.th. 

 

เบญจรัตน์สีทองสุก.(๒๕๔๒).เอกสารค าสอนรายวิชา การท ารายการ ๑(พิมพ์ครั้งที่ ๒).
นครปฐม:สถาบันราชภัฏนครปฐม. 

 

     . (๒๕๔๗). การจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอ้ี. ค้นเมื่อ  ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘  จาก  

http://members.thai.net/benjarat/. 

 

เบญจรัตน์ สีทองสุก, อรุณี ทรงพัฒนา, นารีรัตน์ เทียมเมือง, ชัยเลิศ ปริสุทธกุล, และสมรัก เปล่งเจริญศิ
ริชัย. (๒๕๔๘). รายงานการวิจัยเรื่องห้องสมุดมีชีวิต ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  

 

Patton, G. E. (2005). Extending FRBR to authorities. Cataloging & Classification 
Quarterly, 39 (3/4), 39-48. 

  

Fritz, D. A., & Fritz, R. J. (2004). Cataloging with AACR2 & MARC21: for books, 
electronic resources, sound recordings, videorecordings, and serials (2nd 
ed.). Chicago: American Library Association. 

 
 

ภาพที่  ๔.๑๐ ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

เว้นระยะห่างจากบรรทัด ๑๖ พอยต์  

เว้นระยะห่างจากบรรทัด ๘  พอยต์  
ตัวอักษรขนาด ๒๐ พอยต์ 

http://www.car.chula.ac.th/
http://members.thai.net/benjarat/


                                                                                                                           บทที ่๔ การพมิพผ์ลงานทางวชิาการ  ๑๐๑ 

 

  ๖.๓ ระบบเอ็มแอลเอ ให้เว้น ๒ ระยะตัวอักษรหลังเครื่องหมายมหัพภาค ที่ไม่ใช่ชื่อย่อของ
บุคคล และเว้น ๑ ระยะหลังเครื่องหมายวรรคตอนอ่ืน ๆ 
 

 

บรรณานุกรม 

                                                            
คณะท างานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา.ชื่อหน่วยราชการและ

รัฐวิสาหกิจส าหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๒.กรุงเทพฯ: 

ผู้แต่ง,๒๕๔๒. 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานทางบรรณานุกรม.หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อบุคคล. 
กรุงเทพฯ:หอสมุดแห่งชาติ,๒๕๔๔. 

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของห้องสมุดในเครือข่ายสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ค้นเมื่อ ๕ 
มกราคม ๒๕๔๘จาก<http://www.car.chula.ac.th>. 

 

เบญจรัตน์สีทองสุก.เอกสารค าสอนรายวิชา การท ารายการ ๑.พิมพ์ครั้งที่ ๒.นครปฐม: 

สถาบันราชภัฏนครปฐม,๒๕๔๒. 
 

    .   การจัดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอ้ี. ค้นเมื่อ  ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘  จาก 
<http://members.thai.net/benjarat/>. 

 

เบญจรัตน์  สีทองสุก และคนอ่ืน ๆ.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการห้องสมุดมีชีวิต ส านักวิทย
บริการ  มหาวิทยาลัยราชนครปฐม.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๘. 

 

Mortimer, Mary. Learn Descriptive Cataloguing.  2nd ed.  Canberra: DocMatrix Pty, 
1999. 

 

Patton, Glenn E.  “Extending FRBR to Authorities.” Cataloging & Classification 
Quarterly.  39, 3/4 (2005), 39-48. 

  

Fritz, Deborah A., and Richard J. Fritz.  Cataloging with Aacr2 & Marc21: For Books, 
Electronic Resources, Sound Recordings, Videorecordings, and Serials.  
2nd ed. Chicago: American Library Association, 2004. 

 
ภาพที่  ๔.๑๖ ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรมแบบเอ็มแอลเอ 

เว้นระยะห่างจากบรรทัด ๑๖ พอยต์  

ตัวอักษรขนาด ๒๐ พอยต์ 
เว้นระยะห่างจากบรรทัด ๘  พอยต์  



 

บทท่ี ๕ 
การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ 

 
 การอ้างอิงในการเรียบเรียงผลงานทางวิชาการนั้น  เป็นเรื่องที่จ าเป็นและต้องกระท าโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้  เพราะผู้ท าผลงานทางวิชาการจ าเป็นต้องอาศัยสรรพวิทยาการทั้งหลายที่มีอยู่ก่อน
แล้ว การอ้างอิงมีความส าคัญต่อการผลิตผลงานทางวิชาการหลายประการ๑    เป็นต้นว่า 

 ๑. การอ้างอิงช่วยให้สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิมที่ผู้เขียนน ามาอ้างอิงในผลงาน   กรณีมี
ความน่าสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูล   
 ๒. การอ้างอิงช่วยให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ หรือเนื้อความรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณี 
มีประเด็นน่าสนใจนอกเหนือจากข้อความที่น ามาอ้างอิงนั้น   
 ๓. การอ้างอิงสามารถใช้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของงานวิชาการ โดยเฉพาะในด้าน  
การมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือของข้อมูล  
 ๔. การอ้างอิงเป็นการให้เกียรติผู้ เป็นเจ้าของข้อมูลและเป็นจรรยามารยาทที่ส าคัญ 
อย่างหนึ่งของนักวิชาการ การเขียนการอ้างอิงจึงจ าเป็นต้องกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งผู้ผลิตผลงาน
ทางวิชาการต้องศึกษาวิธีการอ้างอิงให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
 

ลักษณะของการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ 
 

 การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการ ท าได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 

 

  ๑. การอ้างอิงในเนื้อหา  

  การอ้างอิงในเนื้อหา (internal or textual citation) หมายถึง การเขียนระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลที่ผู้เขียนผลงานวิชาการได้หยิบยกมากล่าว  คัดลอก หรือสรุปสาระส าคัญมาใช้ในการเรียบ
เรียงผลงานทางวิชาการ  โดยจะเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลไว้ในเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ  ใน
การนี้อาจจะแทรกแหล่งที่มาไว้ในระหว่างข้อความที่ก าลังอธิบาย หรืออาจจะเขียนระบุไว้ในตอนท้าย
ของหน้ากระดาษท่ีมีข้อความนั้น ๆ ก็ได้ ซึ่งจะใช้แบบใดก็ต้องใช้แบบนั้นให้ตลอดทั้งเล่ม 

 

                                                        
 

๑ค าอธิบาย และตัวอย่างในบทนี้ รวบรวมและเรยีบเรยีงจาก ช านาญ รอดเหตภุัย. เอกสารค าสอนรายวิชา
การวิจัยทางภาษาไทย.  (นครปฐม:  มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, ๒๕๔๙).  หน้า ๒๙๐-๓๒๒. 



                  ๑๐๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

๒. การอ้างอิงท้ายบท หรือท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม 

 

  การอ้างอิงท้ายบท หรือท้ายเล่ม (reference) หรือบรรณานุกรม (bibliography) 
หมายถึง การเขียนรายการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์  คือ ระบุชื่อผู้แต่ง ชื่องาน และข้อมูลทางด้านการพิมพ์ 
ข้อมูลเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่อ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย รายการอ้างอิงแบบนี้บางสถาบัน
ก าหนดให้เขียนไว้ในตอนท้ายของแต่ละบท  บางสถาบันก าหนดให้น าทุกรายการไปรวมพิมพ์ไว้ตอนท้าย
เล่มเพียงแห่งเดียว  แต่บางสถาบันก าหนดให้พิมพ์แต่ละรายการไว้ที่ท้ายบทและรวมทุกรายการในแต่ละ
บทไว้ที่ท้ายเล่มด้วย ผู้ท าผลงานทางวิชาการต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของแต่ละสถาบัน  
ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของการอ้างอิงท้ายบท หรือท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม คือจะต้องจัดเรียง
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง หรือตามล าดับอักษรของรายการแรกของชิ้นงานนั้น ๆ  
 

ระบบของการอ้างอิง  
 

 การอ้างอิงทั้งแบบในเนื้อหา แบบท้ายบท หรือแบบท้ายเล่ม หรือที่เรียกว่า บรรณานุกรมนั้นมี
หลายระบบ แต่ละระบบมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน และได้รับความนิยมแตกต่างกันไปในหมู่นักวิชาการ  
แต่ละสาขา เช่น การอ้างอิงระบบ APA, Chicago, B7714, GOST, ISO690, MLA, SISTO2 และ 
Turabian เป็นต้น  ส าหรับประเทศไทยระบบที่นิยมกันมากที่สุด คือ เอพีเอ (APA) และเอ็มแอลเอ 
(MLA) 

 การลงรายการอ้างอิงระบบ MLA (Modern Language Association Style) นิยมใช้ในสาขา
มนุษยศาสตร์ (Humanities) จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Humanities Style ส่วนอีกระบบหนึ่งคือ 
ระบบ APA (American Psychological Association Style) นิยมใช้ในสาขาสังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (Social Sciences and Science) มีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ Scientific Style รูปแบบของ
การลงรายการทั้งสองระบบจะได้กล่าวโดยละเอียดในล าดับถัดไป อย่างไรก็ตามการเลือกใช้รูปแบบของ
การอ้างอิงนั้นขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสถาบัน หรืออาจขึ้นอยู่กับเหตุผลของผู้ท าผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งถ้าหากได้เลือกใช้ระบบใดแล้ว  จะต้องใช้รูปแบบนั้นโดยตลอดทั้งเล่ม 

 

รูปแบบของการอ้างอิงในเนื้อหา   
 

 การอ้างอิงในเนื้อหาจ าแนกตามลักษณะของรูปแบบที่ใช้ในการเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูล
เป็น  ๒ ลักษณะ คือ ๑) การอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-year)  และ ๒) การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
(footnote)  



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๐๕ 
 

๑. การอ้างอิงแบบนาม-ปี   
  การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงที่มีรูปแบบเฉพาะ คือใช้วิธีเขียนบอก
แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. และเลขหน้าของเอกสารไว้ในวงเล็บ  แล้วแทรกวงเล็บนั้น
ไว้ในเนื้อความ (parenthetical citation)  
  ๑.๑ รูปแบบ มี  ๒ แบบดังต่อไปนี้ 
    ๑) แบบที่ ๑  การอ้างชื่อเจ้าของผลงานไว้ในวงเล็บ มีรูปแบบดังนี้ 
 

 ข้อความที่อ้างถึง (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้าเลขหน้าที่อ้าง) 
 (ประไพ อุดมทัศนีย์, ๒๕๕๐, หน้า ๒๐)   
 (Taylor, 2002, pp. 181-182)   
 

 การอ้างอิงแบบนี้ ใช้ในกรณีที่ผู้เรียบเรียงมิได้อ้างชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลขึ้นก่อน แต่จะแทรก
แหล่งที่มาเอาไว้ในเครื่องหมายวงเล็บระหว่างข้อความที่เรียบเรียงดังตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบนามปี แบบท่ี  ๑ 
     

 
 

 
 

 ...ค าว่า นิทาน ในทางคติชนวิทยา  คือเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจนถือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนมากมักจะถ่ายทอดด้วยวิธีมุขปาฐะ (กิ่งแก้ว อัตถากร, ๒๕๒๐, หน้า ๑๒)  
นิทานเหล่านี้จะเรียกว่า นิทานพื้นบ้านบ้าง นิทานพื้นเมืองบ้าง และนิทานชาวบ้านบ้าง มีความหมาย

เฉพาะเจาะจงถึงเรื่องเล่าประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ในที่นี้จะขอเรียกว่า นิทานพื้นบ้าน...  ๒ 
 

  ...ในสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ (Labrador retrievers) ลักษณะขนสีเหลืองควบคุม
โดย จีนด้อย e ซึ่งสามารถข่มจีน B (ขนสีด า) และจีน b (ขนสีน้ าตาล) สุนัขที่มีจีโนไทป์ B–E– จะมี
ขนสีด า  bbE– จะมีขนสีน้ าตาล และ – –ee จะมีขนสีเหลือง (Hartwell, et al., 2004, p. 56) 

…๓ 
 

  จากผลการส ารวจความเห็นของประชาชนต่อสิ ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม พบว่า ร้อยละ 
47.76 ของเกษตรกร  ร้อยละ 66.47 ของผู้บริโภค  และร้อยละ 64.50 ของนักวิชาการ ไม่สนับสนุน ให้

ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, 2549, หน้า 61)  ๔
 

                                                        
 
 ๒ วนิดา ตรีสินธุรส. คติชนวิทยา. (นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๗). หน้า ๓๗.  
 ๓ ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. หลักพันธุศาสตร์. (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐). หน้า ๔๘. 
  ๔ ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. เรื่องเดิม หน้า ๒๓๓. 

 



                  ๑๐๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

   ๒) แบบที่ ๒  การอ้างชื่อเจ้าของผลงานไว้นอกวงเล็บ  มีรูปแบบดังนี้ 
 
 

 ชื่อ-นามสกุล  (ปีที่พิมพ์,  หน้าเลขหน้าที่อ้าง) ข้อความที่อ้าง 
 ประไพ อุดมทัศนีย์ (๒๕๕๐, หน้า ๒๐) ได้กล่าวถึง… 
 โรเบิร์ต เทเลอร์ (Taylor, 2002, pp. 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า… 

 
 

 การอ้างอิงแบบนี้ ใช้ในกรณีท่ีผู้เรียบเรียงได้ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อมูลขึ้นก่อน 
 

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบนามปี  แบบท่ี  ๒ 
 

 การเขียนรายงานการวิจัยเป็นการพรรณนา อธิบาย หรือชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดของงาน วิจัยชิ้น
นั้น ๆ  อย่างตรงไปตรงมา ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานอันหนักแน่นของการท าวิจัยต่อความส าเร็จอย่างสมบูรณ์
ของงานวิจัยชิ้นนั้น ๆ  สุบรรณ พันธ์วิศวาส และชัยวัฒน์  ปัญจพงศ์  (๒๕๒๒, หน้า ๒๑๒) ได้เสนอแนะว่า การ
เขียนรายงานการวิจัย จะต้องรายงานไปตามความเป็นจริง และตามข้อมูลที่ได้รับและได้วิเคราะห์แปลความ

ออกมาด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และปราศจากอคติ (bias) ...๕ 
 
 

 เบนจามิน ลิวอิน (Lewin, 2006, p. 582)  สรุปวิธีการน า cloned  DNA  เข้าสู่เซลล์เป้าหมายไว้ ๔ 
วิธี ได้แก่ การใช้หลักการตามธรรมชาติ  การใช้ไลโพโซม (liposomes)  การฉีดด้วยเข็มขนาดเล็ก 

(microinjection)  และการยิงด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ที่มีความเร็วสูง (gene  gun)๖   

 
ตัวอย่างการอ้างอิงแบบนามปี แบบท่ี  ๑  ร่วมกับแบบที่  ๒ 

 
  

 ความตรงทางด้านเนื้อหายังไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ส าหรับใช้ค านวณและยังไม่มีแนวทางใดแสดงค่า
ความตรงของเนื้อหาเป็นตัวเลขได้ (เรืองอุไร ศรีนิลทา, ๒๕๓๕, หน้า ๓๕)  ขณะที่พวงรัตน์  ทวีรัตน์  (๒๕๓๑, 
หน้า ๑๒๔)  เสนอแนะไว้ว่า  ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา ไม่ควรน้อยกว่า  ๓ ท่าน  ร่วมกัน

พิจารณา  และใช้ดรรชนีความพ้อง  (index  concurrence)  ของความเห็น.... ๗ 

                                                        
 

๕ ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์. พ้ืนฐานการวิจัย. (กรุงเทพฯ:  สุวีริยาสาส์น,  ๒๕๔๓).  หน้า ๑๗๗. 
๖ ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. เรื่องเดิม. หน้า ๒๒๕. 
๗ ยุทธพงษ ์ กัยวรรณ์. เรื่องเดิม. หน้า ๑๒๓. 



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๐๗ 
 
  ๑.๒  หลักเกณฑ์การลงรายการ  ต้องใช้ตามประเภทของเอกสารที่น ามาใช้ค้นคว้า
ตัวอย่างที่น ามาแสดงนี้ เป็นตัวอย่างการอ้างอิงแบบที่  ๑ หากต้องการลงรายการแบบที่  ๒  
ก็สามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
          ๑) หนังสือ 
 

        (ครรชิต มาลัยวงศ์, ๒๕๔๒, หน้า ๗๓) 
        (Gupta, 2001, pp. 397-399)        
               * ใช้ pp. ในกรณีอ้างตั้งแต่สองหน้าขึ้นไป  
 

 

         (๑) หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีผู้รับผิดชอบอ่ืน เช่น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม  

 

          (ชนิดา ปโชติการ, บรรณาธิการ, ๒๕๔๘, หน้า ๖๐-๗๐) 
         (นิดา, ผู้แปล, ๒๕๔๖, หน้า ๖-๗) 
         (Smith, trans, 1996, p. 67)         
             * trans = translator 
 

    

    (๒) หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องแทน 
 

  (โภชนาการก้าวหน้า, ๒๕๔๗, หน้า ๑๕-๑๗) 
          (The commercial bank management reader, 1992, p. 25) 
 

 

    (๓) หนังสือที่ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์       
 

          (สมบูรณ์  ไพรินทร์, ม.ป.ป., หน้า ๒๕) 
        (Davies, n.d., p. 19)        
      * n.d. = no date 
 

 

    (๔) หนังสือหลายเล่มจบ และมีผู้แต่งคนเดียวกันให้ระบุเล่มที่ใช้อ้างด้วย   

    

         (วัลยา ภู่ภิญโญ, ๒๕๔๓, เล่ม ๒, หน้า ๙-๑๐) 
           (Laymar, 2005, vol. 3, p. 16) 
 

 

    (๕) หนังสือที่มีผู้แต่งหลายคน ระบบเอ็มแอลเอถ้าผู้แต่งเกิน ๓ คน จะลงชื่อคนแรก
ตามด้วย และคนอ่ืน ๆ  ถ้าเป็นระบบเอพีเอถ้าผู้แต่งตั้งแต่ ๖ คน ขึ้นไป จะลงชื่อคนแรกตามด้วย
ข้อความว่า และคนอื่น ๆ 
 



                  ๑๐๘  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ทั้ง ๒ ระบบ  (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร, ๒๕๔๗, หน้า ๙๐-๙๒) 
ทั้ง ๒ ระบบ (เบิร์ดแซล, และเฮนสเลย์, ๒๕๔๓, หน้า ๒๕-๒๙) 
เอ็มแอลเอ  (สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ และคนอื่น ๆ, ๒๕๔๖, หน้า ๑๒-๑๗) 
เอพีเอ          (สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์, ปรีชา คล้ายพักตร์, ยงยศ เล็กกลาง, และ 
  สมพงษ์ สิงหะพล, ๒๕๔๖, หน้า ๑๒-๑๗) 
เอ็มแอลเอ  (Borman, et al., 1993, pp. 443-449) 
เอพีเอ          (Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993, pp. 443-449) 
 

 

    (๖) กรณีท่ีสรุปเนื้อหา หรือแนวคิดทั้งเล่ม ไม่จ าเป็นต้องใส่เลขหน้า 
   

         (นวพันธ์  ปิยะวรรณกร, ๒๕๔๙)       
           (Baugh, 1993)                              
 

 

   ๒) วารสาร  มีหลักเกณฑ์การอ้างอิงดังนี้ 
   

           (นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ, ๒๕๔๘, หน้า ๒๕-๓๐) 
           (Chew, 2000, pp. 56-57) 
 

 

            หากไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อบทความ 

      

  (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗,  ๒๕๔๗, หน้า ๑๑๒) 
 

 

      ๓) หนังสือพิมพ์  มีหลักเกณฑ์การอ้างอิงดังนี้ 
     

  (นิติภูมิ นวรัตน์, ๒๕๔๘, หน้า ๒)    
   

 

             กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ใช้ชื่อบทความ 

           

  (กฎหมายแรงงานใหม่.  ๒๕๔๑, หน้า ๖) 
 

 

      ๔) จุลสาร  มีหลักเกณฑ์การอ้างอิงดังนี้ 
      

  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๓, หน้า ๙) 
 
 
 



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๐๙ 
 
              กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้จัดท า 

 

  (แนะน าการท าสมาธิและฝึกจิต, ๒๕๓๖, หน้า ๑) 

 
      ๕) สารานุกรม หรือหนังสือที่มีหลายเล่มจบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

          (พิเศษ เจียจันทน์พงษ์, ๒๕๔๒, เล่ม ๒๔, หน้า ๘๗-๑๓๒)   
          (Kanley, 1993, vol.15, pp. 241-244)      
 

                 กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ใช้ชื่อบทความ 

      

         (คอมพิวเตอร์, ๒๕๓๐, เล่ม ๘, หน้า ๑๙๙-๒๕๖) 
           (Information resource management, 2002, vol. 43, pp. 93-112)      

 
      ๖) การสัมภาษณ์ (interview) ใช้ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตัวอย่าง 
     

         (ยุพา ผลจ ารูญ, ๒๕๔๕) 
 

 
      ๗) รายการวิทยุโทรทัศน์  
     

  (ชุติมา สัจจานันท์, ๒๕๔๐) 
  (ธนาคารกสิกรไทย, ๒๕๔๘) 
 

 

      ๘) สไลด์ วีดิทัศน์ ไมโครฟิล์ม  ไมโครฟิช  แถบบันทึกเสียง  แผ่นใส 

      

  (นารีรัตน์ เทียมเมือง, ๒๕๔๑) 
  (Lee, 2003)  
 

                                       

      ๙) สื่ออิเล็กทรอนิกส์  อินเทอร์เน็ต  ซีดีรอม 
     

  (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ๒๕๔๖)  
  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐) 
                 (Slouka, 2007) 
  (Mankiewicz, 2003) 
 
     



                  ๑๑๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

  ๑.๓ การลงช่ือผู้แต่ง   มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
                   ๑) สามัญชน ให้ตัดยศ  ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก   ไม่ต้องใส่
น าหน้า เช่น นายแพทย์  ทันตแพทย์  รต.  พันเอก  นาย  นาง  ผศ.  รศ.  ศ.  พลเอก ฯลฯ 

 

   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์        ต้องเขียนว่า   เปรม ติณสูลานนท์ 
   นายแพทย์ประเวศ วะสี            ต้องเขียนว่า   ประเวศ วะสี 
   ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์   ต้องเขียนว่า  ชุติมา สัจจานันท์ 
 

                   ๒) นามแฝง ให้ใช้นามแฝงที่ปรากฏจริง  

 

                 (หยก บูรพา, ๒๕๔๖, หน้า ๔๑-๔๕) 
                (นายพันดี, ๒๕๔๓, หน้า ๑๒๔) 
 

                   ๓) ชาวต่างประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นคนไทยที่เขียนเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อและนามสกุล 

 

             Edward T. Dowing     (Dowing, 1993, pp. 56-60) 
                 Bill Eager       (Eager, 1996, p. 224)  
  ผู้แต่งเป็นชาวไทย         (Kasem Suwanagul, 1962, pp. 60-75) 
  ผู้แต่งเป็นชาวไทย          (Thanat Khoman, 1976, pp.16-25)  
 

 กรณีท่ีต้องการอ้างอิงจากผู้แต่งมาก่อนข้อความที่จะอ้าง  ต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึง
ก ากับด้วยชื่อในภาษาอังกฤษ  การเขียนค าอ่านชื่อบุคคลภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เป็น
ภาษาไทยควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนค าอ่านทับศัพท์ด้วย  

 

               ดักลาส ค็อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985, pp. 56-60)  
  เคนเนท อี ดาวลิน (Dowlin, 1980, p. 224) 
 

                    ๔) ผู้มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ องค์กรให้ใช้ปกติท่ีเรียกขาน  

 

      (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, ๒๕๑๖, หน้า ๑๖-๒๕) 
  (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ๒๕๔๘, หน้า ๗๕-๘๖) 
  (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี), ๒๕๑๒, หน้า ๙๕)  
  (วัดพระปฐมเจดีย์, ๒๕๓๘, หน้า ๔๙) 
  (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๐, หน้า ๙๙) 
  (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗, หน้า ๒๗) 
 



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๑๑ 
 
 ๒. การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ  

 

  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถมีรูปแบบเฉพาะคือการเขียนบอกแหล่งที่มาไว้ที่ท้ายหน้า  
แทนที่จะแทรกไว้ในเนื้อหา การพิมพ์เชิงอรรถแบบนี้สมัยก่อนยุคคอมพิวเตอร์จะมีปัญหาค่อนข้างยุ่งยาก  
เพราะการใช้เครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์รายงานนั้นจะต้องประมาณการเนื้อที่เผื่อไว้ส าหรับพิมพ์เชิงอรรถ 
โดยจะต้องพยายามให้ข้อความที่ยกมาใช้ในรายงานกับเชิงอรรถบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ๆ อยู่ใน
หน้าเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะให้กะเนื้อที่ให้ลงตัวพอดี  บางครั้งอาจเผื่อไว้น้อยไปท าให้ไม่พอ
พิมพ์ แต่บางครั้งก็เผื่อไว้มากเกินไปจนเนื้อที่ เหลือ ท าให้ดู ไม่เรียบร้อย  แต่ปัจจุบันนี้มีชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ (computer software)  เช่น ชุดค าสั่งของไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ระบบ 
ปฏิบัติการไมโครซอฟต์ วินโดวส์ (Microsoft Windows)  ชุดค าสั่งดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียบเรียงผลงาน
สามารถพิมพ์เชิงอรรถได้โดยอัตโนมัติ สะดวก และง่ายมาก  โดยใช้ค าสั่ง อ้างอิง ( reference) และ 
เชิงอรรถ (footnote) ในชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะด าเนินการให้ข้อมูลของ
ผู้อื่นที่ยกมาอ้าง กับแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ อยู่ภายในหน้าเดียวกันได้ทันที  โดยค านวณขนาดเนื้อที่
ให้อย่างเหมาะสมและสวยงาม 

 

  ๒.๑ แบบของเชิงอรรถ  ค าว่า “เชิงอรรถ” มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ข้อความที่
เขียนไว้ที่ท้ายหน้า”  มีความหมายกว้างมากกว่าการอ้างอิง  กล่าวคือ เชิงอรรถหมายถึงการเขียนท้าย
หน้า ๓ แบบ ดังนี้ 
   ๑) เชิงอรรถแบบอ้างอิง (citation footnote) หมายถึง เชิงอรรถที่บอกแหล่งที่มาของ
ข้อมูล 
   ๒) เชิงอรรถแบบเสริมความหรือแบบอรรถาธิบาย (content footnote) หมายถึง 
เชิงอรรถที่อธิบายความเพิ่มเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
   ๓) เชิงอรรถแบบเชื่อมโยง (cross-reference footnote) หมายถึง เชิงอรรถที่บอกให้
ผู้อ่านดูเพ่ิมเติมในหน้าอื่นของรายงาน 
 

  ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถแบบต่าง ๆ 
   ๑) ตัวอย่างเชิงอรรถแบบอ้างอิง  
  

   วรรณคดี เป็นค าที่บัญญัติขึ้นใช้เทียบค าภาษาอังกฤษ  คือ literature มีผู้ให้ความหมายว่า 
“หมายถึงบทประพันธ์ที่รัดรึงตรึงใจผู้อ่าน ปลุกมโนคติ (imagination) ท าให้เพลิดเพลินเกิดอารมณ์ต่าง ๆ  
ละม้ายคล้ายคลึงกับอารมณ์ของผู้ประพันธ์”๑ 

  
 

๑ วิทย์   ศิวะศริยานนท์. วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์.  (กรุงเทพฯ: ธรรมชาต,ิ ๒๕๔๑). หน้า ๒๗. 
  



                  ๑๑๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

   ๒) ตัวอย่างเชิงอรรถแบบเสริมความหรืออรรถาธิบาย   
 

 กินขันหมาก  หมายถึง  แต่งงาน  ส านวนนี้มาจากประเพณีแตง่งานที่จะต้องจัดขนัหมากไปหม้ันขั้น
หนึ่งก่อน  เรียกว่า ขันหมากหมั้น พอถึงวันแต่งงานก็จะมีขันหมากอีก ๒ อย่าง  คือ ขันหมากเอกมีขนัใส่หมาก
พลู ข้าวสาร กับเตียบ๑ ใส่อาหารคาว ขันหมากเลวส าหรับใส่ขนมและผลไมไ้ปให้ฝา่ยหญิง เพื่อใช้ส าหรับเลี้ยง
แขกและแจกจ่ายเพื่อนบ้าน  
  

 ๑เตยีบ หมายถึง ตะลุ่มปากผายมฝีาครอบ  ส าหรับใส่ของกิน 
  
   ๓) ตัวอย่างเชิงอรรถเชื่อมโยง 
 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมค าทับศัพท์พร้อมทั้งบริบทที่พบในหนังสือพิมพ์รายวันรวม ๕ ฉบับ ตลอดปี พ.ศ. 
๒๕๔๓ คัดเลือกได้ ๕๐๐ ข้อความ แล้วน าไปให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความเข้าใจความหมายของค าเหลา่นัน้  
ปรากฏว่าส่วนใหญ่เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน๒ 

 

   ๒ศึกษารายละเอียดเรื่องค าทับศัพท์ใน   ช านาญ รอดเหตุภัย.  การศึกษาเจตคติและความเข้าใจ

ของนักศกึษาในการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ. (นครปฐม: พิมพ์ส าเนา,  ๒๕๔๑).  หน้า  ๒๒๐-๒๒๙. 
 

  ๒.๒ การให้หมายเลขเชิงอรรถ  มี  ๓  แบบ ดังนี้ 
    ๑) การให้หมายเลขเชิงอรรถโดยเริ่มใหม่ทุกหน้า 
    ๒) การให้หมายเลขเชิงอรรถต่อเนื่องไปจนจบบท 
    ๓) การให้หมายเลขเชิงอรรถต่อเนื่องไปจนจบเล่ม 
    ในการจัดท าผลงานวิชาการ ให้เลือกวิธีการแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น 

  ๒.๓ การวางต าแหน่งเลขเชิงอรรถ  การวางเลขเชิงอรรถท้ายค า หรือข้อความที่ต้องมี
เชิงอรรถ  ให้พิมพ์ตัวเลขเหนือบรรทัดโดยไม่ต้องเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษร  มีวิธีการแตกต่างกันดังนี้ 
     ๑) การวางเลขเชิงอรรถไว้ท้ายชื่อและนามสกุลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ใช้ใน
กรณีท่ีผู้เรียบเรียงได้น าข้อมูลเดิมมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ มิได้คัดลอกข้อมูลมาโดยตรง 
     ๒) การวางเลขเชิงอรรถไว้ท้ายเครื่องหมายอัญประกาศ  ใช้ส าหรับกรณีที่ยก
ข้อความส าคัญ (อัญพจน์) มาโดยมิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ แต่อาจละข้อความบางส่วนโดยใส่
เครื่องหมาย . . . ก็ได้ และใส่ข้อความเหล่านั้นไว้ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศ   
    ๓) การวางเลขเชิงอรรถไว้ท้ายค าหรือข้อความส าคัญ  ใช้ส าหรับกรณีที่มิได้ระบุ
บอกชื่อและนามสกุลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลไว้ในเนื้อความ เนื่องจากไม่ต้องการให้ดูรุงรังหรืออ่านสะดุด 
และต้องการบอกว่าค าหรือข้อความส าคัญนั้น ๆ มาจากแหล่งใด 



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๑๓ 
 
  ๒.๔ ต าแหน่งของเชิงอรรถ  ให้วางเชิงอรรถไว้ส่วนล่างสุดของแต่ละหน้าที ่มี 
การอ้างอิง  โดยคั่นเนื้อเรื่องกับเชิงอรรถด้วยเส้นขีดจากระยะกั้นหน้า ยาวประมาณ ๑ ใน ๓ ของความ
ยาวบรรทัดพิมพ์ปกติ 
  ให้เริ่มเชิงอรรถโดยย่อหน้าลึกเข้าไปเท่ากับระยะย่อหน้าปกติ  และส าหรับเชิงอรรถที่มี
ข้อความยาวกว่าหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปชิดริมซ้ายของระยะกั้นหน้า๘ 
  ๒.๕ ขนาดตัวอักษรและระยะบรรทัดของเชิงอรรถ  ให้พิมพ์ตัวอักษรในเชิงอรรถเล็ก
กว่าตัวอักษรปกติ ประมาณ ๑-๒ พอยต์ และให้เพ่ิมระยะห่างของบรรทัดระหว่างเชิงอรรถแต่ละข้อ
ประมาณครึ่งเท่า 
  ๒.๖ การเขียนเชิงอรรถเกี่ยวกับเอกสารปฐมภูมิ 
   ๑)  เชิงอรรถแบบสมบูรณ์ หมายถึง การเขียนเชิงอรรถเอกสารที่ อ้างถึงเป็นครั้งแรก  
จึงจ าเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เชิงอรรถแบบสมบูรณ์ส าหรับหนังสือทั่วไป  มีรูปแบบ
ดังต่อไปนี้ 
 

  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  (คร้ังที่พิมพ์; เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ,์ ปีที่พิมพ)์.  หมายเลขหน้า. 
    

   หมายเหตุ   รายละเอียดวิธีลงรายการเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ  ชื่อบทความ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีที่พิมพ์  ให้ศึกษาวิธีลงรายการ
ดังกล่าวในตอนต่อไปที่กล่าวถึงการจัดพิมพ์บรรณานุกรมของเอกสารประเภทต่าง ๆ๙  

   การเขียนหมายเลขหน้า  ให้ใส่หมายเลขหน้าของหนังสือที่ปรากฏข้อความ  ที่ยกมา
อ้าง หรือที่อ้างถึง โดยใช้ค าว่า “หน้า” น าหน้าหมายเลขของหน้านั้น และใช้ตัวย่อ “p.” หรือ  “pp.”  
ส าหรับหน้าเดียว หรือมากกว่า ๑ หน้าตามล าดับ ในกรณีหนังสือภาษาอังกฤษ 

 

   ๒)  เชิงอรรถแบบย่อ ใช้ในกรณีการอ้างอิงซ้ าแหล่งข้อมูลที่เคยอ้างถึงมาก่อนหน้าแล้ว  
ให้ใช้วิธีเขียนย่อตามหลักการต่อไปนี้ 
   กรณีอ้างถึงแหล่งข้อมูลเดิมโดยไม่มีแหล่งอื่นมาคั่น  
    ให้ใช้ค าว่า “เรื่องเดียวกัน” หรือ “Ibid.”  (ย่อมาจากภาษาละติน ว่า “Ibidem”  
แปลว่า  “the same place”)  หากข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ   

                                                        
 
 ๘ เส้นคั่นระหว่างข้อความหลักกับเชิงอรรถ ยาวประมาณ ๒ นิ้ว ตามแบบท่ีเห็นนี้  รวมทั้งตัวเลขบอก
เชิงอรรถซึ่งเป็นแบบตัวยกสูงขึ้น (superscript)  นั้น ระบบชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์จดัการให้โดยอัตโนมตัิ 
 ๙ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  หน้า  ๑๔๘. 
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    หากแหล่งข้อมูลต่างเลขหน้าไปจากเดิม  ให้ใช้ค าว่า “เรื่องเดียวกัน, หน้า…”  หรือ 
“Ibid. ,  p….” 
   กรณีอ้างถึงแหล่งเดียวกันแต่มีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่นและอยู่หน้าเดียวกัน     
    ให้ใช้ค าว่า  “เรื่องเดิม หน้าเดิม” หรือ “loc. cit.”  (ย่อมาจากภาษาละติน ว่า  “loco 
citato”  แปลว่า  “in the place cited”)  หากข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
   กรณีอ้างถึงแหล่งเดียวกัน แต่มีเชิงอรรถอ่ืนมาคั่นและอยู่ต่างหน้ากัน    
    ให้ใส่ชื่อผู้แต่งก่อน  แล้วตามด้วยค าว่า “เรื่องเดิม, หน้า…”  หรือ “op. cit., p….”  
(ย่อมาจาก ภาษาละติน ว่า “opere citato”  แปลว่า “in the work cited”)   

 

  ๒.๗ การเขียนเชิงอรรถเกี่ยวกับเอกสารทุติยภูมิ  เชิงอรรถเกี่ยวกับเอกสารทุติยภูมิ  
หมายถึงการอ้างอิงข้อความที่มีผู้อื่นน ามาอ้างแล้ว  โดยที่ผู้เรียบเรียงไม่สามารถอ้างอิงแหล่งดั้งเดิมที่เป็น
ปฐมภูมิได้  มี  ๒  แบบ  ดังนี้ 
   ๑) แบบเน้นเอกสารปฐมภูมิ ให้ใส่รายการของเอกสารปฐมภูมิตามแบบทั่วไป แล้วใส่
ข้อความ “อ้างถึงใน”  หรือ  “cited by”  หากเป็นภาษาอังกฤษ และตามด้วยรายการของเอกสารทุติย
ภูมิ   
   ๒) แบบเน้นเอกสารทุติยภูมิ ให้ใส่รายการของเอกสารทุติยภูมิตามแบบทั่วไปแล้วใส่
ข้อความว่า “อ้างถึง” หรือ  “cited” หากเป็นภาษาอังกฤษ และตามด้วยรายการของเอกสารปฐมภูมิ  
 

ตัวอย่างเชิงอรรถอ้างอิงลักษณะต่าง ๆ๑๐  
 

  นักมานุษยวิทยา (Anthropologist)๑ นักชาติพันธุ์วิทยา (Ethnologist)๒ และนักชาติพันธุ์วรรณนา 
(Ethnographer)๓  ทั่วโลกได้ศึกษาและสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาและอารยธรรมของชนชาติไทยไว้
เป็นแนวเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นอายุของชาติ และอารยธรรมไทยที่ว่า “ไทย”  เป็นชาติพันธุ์อัน
เก่าแก่ มีอายุของชาติและมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองต่อเนื่องมายาวนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี ใกล้เคียง
กับชาติเก่าแก่ในทวีปเอเชียทั้งสองชาติ  คือ  จีน และอินเดีย๔  นอกจากนั้นนักวิชาการดังกล่าวยังได้เขียน
ตรงกันด้วยว่า  ประเทศไทยมิได้เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดเลย แม้กระทั่งในยุคของการล่าอาณานิคม 
(Colonialism Period)  ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มิได้ตกเป็น
อาณานิคมของประเทศตะวันตก  (Western Colonies)๕ … ฯลฯ ... ปรากฏตามเอกสารภาษาจีนว่ามีค า
โบราณที่เก่ียวกับชนชาติไทยเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งอยู่ ๒  ค า  คือค าว่า “ไต” และ “สยาม”  ค าว่า “ไต” หรือ 
“ไท” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “ไทย” ปรากฏเป็นคร้ังแรกในหนังสือประวัติศาสตร์จีนประมาณ ๑๙๗๒  
 

                                                        
 
  ๑๐ ช านาญ รอดเหตุภัย.  เรื่องเดิม.  หน้า  ๑-๒. 
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ปี ก่อนพุทธศักราช๖  ค านี้  เซอร์ จอห์น เบาริง (Sir John Bowring)๗  และ แอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna 
Leonowens)๘   กล่าวไว้มีสาระตรงกันว่า “ไทย” เป็นค าพื้นเมืองที่คนไทยในราชอาณาจักรสยามตั้งแต่ครั้ง
อดีตกาลใช้เรียกชื่อชนชาติของตนเอง และค านี้มีความหมายว่า “อิสระเสร”ี  
  ส่วนค าว่า “สยาม” นั้นเป็นค าที่มาจากภาษาบาลี  มีความหมายว่า คล้ า ซึ่งน่าจะหมายถึงสีผิวของ
คนไทยที่โดยทั่วไปมักจะคล้ ากว่าคนจีน  ค าว่า “สยาม” มีอยู่ในภาษาจีนด้วยโดยมีความหมายว่า “เที่ยงวัน” 
(high noon) ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายโดยนัยะแสดงถึงการยอมรับนับถือ๙  เรื่องนี้สอดคล้องกับความเห็นของ
จอร์จ มูสเลย์ (George Moseley)๑๐ ที่กล่าวถึงชนชาติไทยว่าในบรรดาชนชาติต่าง ๆ แต่ครั้งโบราณนั้น  
“ไทย”  เป็นชนชาติเดียวเท่านั้น  ที่จีนไม่เคยดูถูกว่าเป็นคนป่าคนดอย  (barbarians)  และดับเบิลยู.ซี. ดอดด์  
ดี.ดี. (W.C. Dodd D.D.)๑๑   ก็ได้ให้ความเห็นไว้คล้ายคลึงกันในหนังสือชื่อ “The Tai Race : The Elder 
Brother of  the Chinese”  …อย่างไรก็ตามการที่บางทฤษฎีกล่าวว่าบรรพบุรุษของไทยมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทาง
ตอนใต้ของลุ่มน้ าแยงซีเกียง และคนจีนเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ฮวน” ซึ่งมีความหมายว่า คนป่า และประกอบด้วย
ชนหลายเผ่ารวมทั้งเผ่าไทยด้วยนั้น “ไทย”  น่าจะเป็นชนเผ่าเดียวที่มิได้ถูกคนจีนดูแคลน๑๒ 

 
 

  ๑มานุษยวิทยา หมายถึง  ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องตัวคนและสิง่ที่คนสร้างขึ้น (อ. anthropology).      
อ้างถึง ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕.  (กรุงเทพฯ, ๒๕๓๘).  หน้า ๖๔๗. 
 ๒ชาติพันธ์ุวิทยา หมายถึง  ศาสตรท์ี่ว่าด้วยการศึกษาเกีย่วกับการแบง่เชื้อชาติของมนุษย์ ก าเนิดของ 
เชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของชนชาติต่างๆ (อ. ethonology).  อ้างถึง    
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖๖.   
 ๓ชาติพันธ์ุวรรณนา หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพรรณนาถึงเรื่องวัฒนธรรมแบบต่างๆ   
(อ. ethnography)  อ้างถึง  เรื่องเดียวกัน.  ชาติพันธ์ุวรรณนาเป็นสาขาหนึ่งของวิชาชาติพันธ์ุวิทยา  เนื่องจากเป็น
การศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย์  ดงันั้น บางครั้งวิชาชาติพันธ์ุวรรณนาจึงถูกจัดเป็นวิชามานุษยวิทยาวฒันธรรม  
(cultural anthropology).  อ้างถึง  เรื่องเดียวกัน. 

 ๔Chamnan Rodhetbhai, Role of Monarchy in Thai Political and Social Development 
with Special Reference to King Bhumibol Adulyadej.  (Doctoral Thesis, 1990) pp. 1-9. 

 ๕Ibid., p. 1.   
 ๖Likhit Hoontrakul, The Historical Record of the Siamese-Chinese Relations.  (Bangkok, 

1951), p. 104.   
 ๗Sir John Bowring, The Kingdom or People of Siam.  (London, 1857)  p. 2. 
 ๘Anna Leonnowens, Siamese Harem Life. (London, 1952)  p. 1.  
 ๙Likhit Hoontrakul, op. cit., p. 104.  
 ๑๐Chamnan Rodhetbhai, op. cit., p.5. cited Frederica M. Bunge (Washington, 1981) p. 9. 
 ๑๑Ibid.  cited Likhit Hoontrakul, op. cit., p. 128.  
 ๑๒Udayanin and Smith, Public Service in Thailand.  (n.p.,  n.d.) p. 8. 
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การอ้างอิงท้ายบทและท้ายเล่ม หรือบรรณานุกรม 
 

 การอ้างอิงท้ายบทและท้ายเล่ม บรรณานุกรม หมายถึงบัญชีรายการของแหล่งข้อมูลทั้งหลาย
ที่ผู้ท าผลงานทางวิชาการน ามาใช้ประกอบ รายการข้อมูลเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่อ้างอิงใน
เนื้อหาด้วย  

 

 ๑. การใช้ค าเรียกการอ้างอิง 

 

  ค าท่ีใช้ส าหรับเรียกการอ้างอิงลักษณะนี้มี ๒ ค า ได้แก่  เอกสารอ้างอิง  และบรรณานุกรม  
ทั้งสองค ามีความหมายและวิธีใช้ที่แตกต่างกันดังนี้ 
  ๑.๑ เอกสารอ้างอิง  (reference) หมายถึง บัญชีรายชื่อหนังสือหรือเอกสารที่ผู้เขียน
น ามาใช้ประกอบการเขียน และใช้อ้างอิงในการท าผลงานทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ   
  ๑.๒ บรรณานุกรม (bibliography) หมายถึง บัญชีรายชื่อหนังสือ หรือเอกสารที่ผู้เขียน
ใช้ในการค้นคว้าเพ่ือท าผลงานทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ งงานวิจัยด้วย นอกจากนั้นอาจมี
รายชื่อหนังสือ และเอกสารที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง
อ่ืน ๆ  ต่อไป เพ่ิมเติมไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ได้    
  จะเห็นได้ว่าค าจ ากัดความทั้งสองค าดังกล่าวข้างต้นมีความคล้ายคลึงกัน ในทางปฏิบัติ  
การท าผลงานวิชาการใด ๆ  ผู้เขียนสามารถเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่ผู้ เขียนใช้หนังสือหรือเอกสารประกอบน้อยเล่ม ประมาณไม่เกิน  ๕  เล่มก็ควรใช้ค าว่า 
เอกสารอ้างอิง   แต่ถ้าใช้หนังสือหรือเอกสารรวมทั้งแหล่งข้อมูลประกอบการค้นคว้าต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก  ก็ควรใช้ค าว่า  บรรณานุกรม 

 

๒. รูปแบบการลงรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  
 

   การลงรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ในระบบเอ็มแอลเอและระบบเอพีเอนั้น มี
ลักษณะของรูปแบบแตกต่างกัน โดยในรายการภาษาอังกฤษ จะมีความแตกต่างกันดังนี้ 
  ๒.๑ ชื่อผู้แต่ง  
   ระบบเอ็มแอลเอ  จะพิมพ์นามสกุลเต็มและชื่อเต็มของผู้แต่ง ถ้ามีผู้แต่งมาก กว่า ๑  คน   
ตั้งแต่คนที่ ๒  เป็นต้นไปจะพิมพ์ชื่อผู้แต่งและตามด้วยนามสกุล       
   ระบบเอพีเอ  จะพิมพ์นามสกุลเต็ม แต่ชื่อย่อของผู้แต่ง ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า ๑ คน จะพิมพ์
ชื่อของทุกคนแบบเดียวกับผู้แต่งคนที่ ๑     
  ๒.๒ ชื่อบทและช่ือหนังสือ   
   ระบบเอ็มแอลเอ จะพิมพ์ชื่อบทและชื่อหนังสือ  โดยใช้ตัวอักษรแรกของค าเป็นอักษร
ตัวใหญ่ (capital letter) ทุกค า     
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   ระบบเอพีเอ จะใช้ตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัวแรกของชื่อบทและชื่อหนั งสือ
เท่านั้นที่ใช้อักษรตัวใหญ่ 
  ๒.๓  เครื่องหมายมหัพภาค 
   ระบบเอ็มแอลเอ หลังเครื่องหมายมหัพภาคจะต้องเว้นวรรคโดยเคาะแป้น ๒ ครั้ง   
   ระบบเอพีเอ หลังเครื่องหมายมหัพภาคจะเว้นวรรคโดยเคาะแป้นครั้งเดียว 
   ๒.๕  ครั้งที่พิมพ์ 
   ระบบเอ็มแอลเอ อักษรย่อของครั้งที่พิมพ์จะใช้ตัวอักษรยกขึ้น (superscript) เช่น  
2nd ,  3rd,  4th  
   ระบบเอพีเอ  อักษรย่อของครั้งท่ีพิมพ์จะใช้ตัวอักษรตามปกติ  เช่น  2nd,  3rd,  4th           
   ๒.๖  ปีท่ีพิมพ์ 
   ระบบเอ็มแอลเอ จะพิมพ์ปีที่พิมพ์หนังสืออยู่ท้ายสุดของรายการ     
   ระบบเอพีเอ  จะพิมพ์ปีที่พิมพ์หนังสือไว้ในวงเล็บท้ายชื่อผู้แต่ง 
 

 ลักษณะของรูปแบบที่ตรงกันทั้งสองระบบได้แก่  การเคาะเว้นวรรค ๑ ครั้ง ระหว่างชื่อผู้แต่ง
กับนามสกุล การพิมพ์เครื่องหมายทวิภาคและจุลภาคชิดตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าและเคาะเว้นวรรค ๑ 
ครั้งก่อนพิมพ์ตัวอักษรต่อจากเครื่องหมายดังกล่าว  การพิมพ์เครื่องหมายนขลิขิตและอัญประกาศห่าง
จากข้อความอ่ืน แต่ให้ตัวอักษรที่อยู่ข้างในอยู่ชิดกับเครื่องหมายทั้งสอง  
 ส าหรับรายการภาษาไทย ใช้วิธีอนุโลมตามแบบรายการภาษาอังกฤษ ยกเว้นชื่อและนามสกุล
ผู้แต่ง  จะคงใช้ค าเต็มและเรียงตามล าดับคือเริ่มจากชื่อก่อน แล้วจึงเป็นนามสกุล 
 

ตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรมท้ัง  ๒  ระบบ 
 

ระบบเอ็มแอลเอ 
Labovitz, Sanford, and Robert Hagedorn.  Introduction to Social  Research.  New York:   
  McGraw-Hill, 1974. 
 

Shytov, Alexander.  Thai Folktales and Law.  Chiang Mai: ACTS, 2005.  
  

ช านาญ รอดเหตุภัย.  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปจัจุบัน.  กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๓. 
 

ระบบเอพีเอ    
Labovitz, S., & Hagedorn, R. (1974). Introduction to social  research. New York: McGraw-Hill. 
 

Shytov, A. (2005). Thai folktales and law.  Chiang Mai: ACTS. 
 

ช านาญ รอดเหตุภัย. (๒๕๒๓). สัมมนาการใช้ภาษาไทยปจัจุบนั. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์.   
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 ๓. วิธีลงรายการของเอกสารอ้างอิง 

 

   การลงรายการของเอกสารและหนังสือที่ใช้อ้างอิงในเนื้อหา กับการอ้างอิงท้ายเล่มหรือ
บรรณานุกรม  มีทั้งลักษณะที่คล้ายกันและแตกต่างกันดังนี้ 
  ๓.๑ การอ ้างอ ิงแบบนาม -ปี ก ับการอ ้างอ ิงท ้ายเล ่ม  การอ ้างอ ิงแบบนาม -ปี 
ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของหนังสือหรือเอกสารที่น าข้อมูลมาอ้างอิง  แต่การ
อ้างอิงท้ายเล่มมีรายการเพ่ิมเติมอีก  ๒  รายการ  คือ  ชื่อเรื่อง  และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์  แต่ไม่มี
เลขหน้า 
  ๓.๒ การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ กับการอ้างอิงท้ายเล่ม    การอ้างอิงทั้งสองแบบมี
องค์ประกอบที่คล้ายกัน  ต่างกันที่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ในการอ้างอิงแบบเชิงอรรถจะอยู่ภายใน
เครื่องหมายวงเล็บ และจะตามด้วยเลขหน้าของหนังสือที่น าข้อความมาอ้างอิง  ส่วนการอ้างอิงท้ายเล่ม
จะไม่มีทั้งเครื่องหมายวงเล็บและเลขหน้า 
 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบการอ้างอิงทั้งสามแบบ  เพ่ือให้เห็นลักษณะที่เหมือนกัน  
และแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

การอ้างอิงในเนื้อความ      
๑. การอ้างอิงแบบนาม-ปี 

 

 ช านาญ รอดเหตุภัย  (๒๕๔๕, หน้า ๗๔) กรณีอ้างชื่อผู้แต่งหนังสือไว้ในข้อความ 
 (ช านาญ รอดเหตุภัย, ๒๕๔๕, หน้า ๗๔)    กรณีไม่อ้างชื่อผู้แต่งหนังสือไว้ในข้อความ 
 

๒.  การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
 

 ๑ช านาญ รอดเหตุภยั.  พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ 
ภาษาและวรรณกรรม.  (นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๕).  หน้า  ๗๔. 

 

 
การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม 

๑. บรรณานุกรมแบบเอ็มแอลเอ 
   

ช านาญ รอดเหตุภัย.  พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและ  
  วรรณกรรม.  นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๕.      
 

๒. บรรณานุกรมแบบเอพีเอ 
 

ช านาญ รอดเหตุภัย. (๒๕๔๕). พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ 
  ภาษาและวรรณกรรม. นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม. 
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หลักการลงรายการของเอกสารอ้างอิง 
 

 การลงรายละเอียดของเอกสารอ้างอิง  มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. การลงรายการเกี่ยวกับผู้แต่ง 

 

  การลงรายการเกี่ยวกับผู้แต่งของการอ้างอิงในเนื้อหา กับการอ้างอิงท้ายเล่ม  หรือ
บรรณานุกรมมีความแตกต่างกันดังนี้ 
  การอ้างอิงในเนื้อหา  (ท้ังแบบนาม-ปี และแบบเชิงอรรถ) 
  ผู้แต่งที่มีราชทินนาม บรรดาศักดิ์ ยศ สมณศักดิ์ หรือผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานองค์กร  ฯลฯ  
ให้พิมพ์รายการเกี่ยวกับผู้แต่งตามที่ใช้เป็นทางการอยู่โดยปกติในภาษา 
  การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม 
  ผู้แต่งที่มีราชทินนาม  บรรดาศักดิ์  ยศ  สมณศักดิ์  หรือผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานองค์กร  
ฯลฯ  จะต้องเรียงเอาชื่อที่แท้จริง  หรือชื่อตัว หรือวิสามานยนามขึ้นก่อน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  
แล้วจึงเป็นค าน าหน้านามที่เป็นราชทินนาม  บรรดาศักดิ์  ยศ  หรือสมณศักดิ์ หรือค าสามานยนามของ
หน่วยงานหรือองค์กร  รายละเอียดเรื่องนี้จะศึกษาได้ในล าดับถัดไป 
  ๑.๑ ชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน  คนไทยให้ลงชื่อแล้วตามด้วย
นามสกุล ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านามอื่น ๆ  เช่น  นาย  นาง  นางสาว  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ฯลฯ 
  ตัวอย่าง 

 

  กิ่งแก้ว อัตถากร, ประจักษ์ ประภาพิทยากร  และอารีย์ สหชาติโกสีย์ 
  ช านาญ รอดเหตุภัย, ด าเกิง มากสิริ, สุมามาลย์ พงศ์ไพบูลย์  และสุวิทย์ ฟักงาม 
 

 

  ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ลงนามสกุลก่อน ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค  แล้วจึงตามด้วย
ชื่อต้น และชื่อกลาง 
  ตัวอย่าง 

 

 ระบบเอ็มแอลเอ   เช่น Dominowski, Roger. 
 ระบบเอพีเอ    เช่น Dominowski, R.  

 ระบบเอ็มแอลเอ  เช่น Ulrich, Richard, Peter Gorwin, and Brown Junior Manion. 
 ระบบเอพีเอ    เช่น Ulrich, R., Gorwin, P., & Manion, B. J. 
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  ๑.๒ ผู้แต่งท่ีมีราชทินนามและบรรดาศักดิ์ ให้ลงราชทินนาม คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  
แล้วจึงตามด้วยบรรดาศักดิ์ หรือลงชื่อ-นามสกุล คั่นด้วยจุลภาคแล้วตามด้วยบรรดาศักดิ์ 
 ตัวอย่าง 

 

  นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา. 
  สุนทรโวหาร, พระ. 
   รัญจวน อินทรก าแหง, คุณ. 
  เต็มสิริ บุณยสิงห์, คุณหญิง. 
 

 
  ๑.๓ ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ ให้ลงชื่อและนามสกุล หรือพระนาม  คั่นด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค  ตามด้วยฐานันดรศักดิ์  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  
 บรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระ 
 คึกฤทธิ์ ปราโมช,  ม.ร.ว. 
 จรัลวิไล จรูญโรจน์,  ม.ล. 
 

 

  ๑.๔  ผู้แต่งท่ีมีสมณศักดิ์ 
   ๑)  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  ให้ลงพระนามแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยค า
ว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า และอิสริยยศ เช่น  

 

 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยา. 
 ปรมานชุิตชโินรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระ. 
 วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  กรมหลวง. 
 

 

   ๒)  สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะระดับสมเด็จ  ให้ลงค าว่า สมเด็จพระสังฆราช  
หรือสมเด็จ แล้วตามด้วยนามเดิมในวงเล็บ   เช่น 

 

 สมเด็จพระสังฆราช  (สา). 
 สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต). 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (จี่). 
 สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ) 
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     ๓)  พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ตั้งแต่รองสมเด็จพระราชาคณะลงมา ให้ลงสมณศักดิ์ที่
พระภิกษุได้รับ แล้วตามด้วยนามเดิมและฉายาในวงเล็บ  เช่น 

 

 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (ปัญญา อินฺทปญฺโญ). 
 พระเทพปริยัติมุนี  (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). 
 พระพิศาลธรรมพาที  (พยอม กลฺยาโณ).   

 

   ๔) พระภิกษุที่ไม่มีสมณศักดิ ์ให้ลงนามเดิมพร้อมฉายา หรือสังฆนาม   เช่น 
 

 ช านาญ โชติธมฺโม. 
 ชูศักดิ์ อคฺคปญฺโญ. 
 พุทธทาสภิกขุ. 
 ปัญญานันทภิกขุ.   
 

 

  ๑.๕ ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบันหรือหน่วยงาน 
   ๑) หน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้ลงชื่อตามท่ีปรากฏ ไม่ต้องกลับสภาพชื่อ
ของหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงานย่อยของหน่วยงานเป็นผู้แต่งหนังสือ ให้ลงชื่อของหน่วยงานย่อยนั้น ๆ  
ต่อจากชื่อของหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานใหญ่ เช่น 

 

 จังหวัดนครปฐม. 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ส านักฝึกอบรมและบริการทางวิชาการ. 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักมาตรฐานการศึกษา. 
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 
 

 

๒) หน่วยงานของเอกชน ประชาคม นิติบุคคล สถาบันทางศาสนา ฯลฯ ให้ลงชื่อทาง
ราชการของหน่วยงาน ตามท่ีปรากฏ ไม่ต้องกลับสภาพชื่อของหน่วยงาน   

 

 มูลนิธิร้อยปีการฝึกหัดครู. 
 วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร. 
 ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม. 
 

 

 กรณีที่หน่วยงานบางแห่งใช้ชื่อเฉพาะขึ้นต้น และตามด้วยชื่อทั่วไปอยู่แล้ว ก็ให้ลงรายการไป
ตามปกติ  เช่น 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 ราชยานยนต์สมาคม. 
 ราชกรีฑาสโมสร. 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. 
 ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย. 
 

 

  ๑.๖ ผู้แต่งหนังสือหรือเอกสารซ้ ากันหลายเล่ม ให้ลงรายการชื่อผู้แต่งเพียงเอกสารเล่ม
เดียว   ส่วนเล่มอ่ืน ๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายขีดเส้นยาวเท่า ๘ ตัวอักษรหรือประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
แทนชื่อผู้แต่ง  แล้วปิดท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค   เช่น 

 

 ช านาญ รอดเหตุภัย.  รามเกียรติ์ปริทัศน์. 
                  .  การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย.  
 

  ๑.๗ หนังสือที่ ไ ม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง  ให้ลงรายการชื่อผู้ จัดพิมพ์ ผู้ รวบรวม หรือ  
บรรณาธิการ แล้วแต่กรณี โดยใส่อักษรย่อ บก. (บรรณาธิการ) ถ้าเป็นภาษาอังกฤษระบบเอ็มแอลเอใช้ 
ed.  ส่วนระบบเอพีเอใช้ (Ed.) หรือ (Eds.) เช่น 

 

๑) ระบบเอ็มแอลเอ 
 ประจักษ์ ประภาพิทยากร, บก. 

 Dominowski, Roger, ed. 
๒) ระบบเอพีเอ  

 ประจักษ์ ประภาพิทยากร. (บก.) 
 Dominowski,  R. (Ed.). 
 McKee, L. & O'Brien, M.B. (Eds.). 

 

  ๑.๘ หนังสือที่ไม่ปรากฏทั้งชื่อผู้แต่ง  ผู้จัดพิมพ์  ผู้รวบรวม  หรือ  บรรณาธิการ  ให้ลง
ชื่อของหนังสือแทน แล้วตามด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์  เช่น   

 

   ๑) ระบบเอ็มแอลเอ    
  ภูมิปัญญาไทย.  กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร,  ๒๕๔๕.   
  Contemporary Cold War.  New York: Harper and Row,  2002. 
   ๒) ระบบเอพีเอ    
  ภูมิปัญญาไทย. (๒๕๔๕). กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร.    
 Contemporary cold war. (2002). New York: Harper & Row. 
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  ๑.๙  หนังสือที่มีผู้แต่งหลายคน  
   ๑) ระบบเอ็มแอลเอ หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน  เช่น  มีผู้แต่ง ๒ คน ให้ใส่ชื่อ  ผู้
แต่งคนที ่๑  และคนที่ ๒ หากมีผู้แต่ง ๓ คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทั้งสามคนตามล าดับ หากมีผู้แต่งมากกว่า ๓ 
คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วตามด้วยค าว่า และคนอ่ืน ๆ หรือ และคณะ (and others หรือ et al.)  
เช่น 

 

  (๑)  ภาษาไทย  เช่น 
 ธีรศักดิ์ วงศ์ค าแน่น  และนิรันดร์ ยงไสว.   
  แน่งน้อย ปัญจพรรดิ์,  อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว  และสมชาย ณ นครพนม.   
  สายทอง มโนมัยอุดม  และคณะ.   

 

    (๒) ภาษาอังกฤษ  เช่น 
 Robinson, Richard,  and  David Goodman.   
  Woodall,  Lach, Deborah K. Rebuck,  and  Frank Voehl.   
  Hannagan, Tim, and others.   
 

 

   ๒) ระบบเอพีเอ หนังสือที่มีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน เช่น มีผู้แต่ง ๒ คน ให้ใส่ชื่อ ผู้แต่ง
คนที ่๑  และคนที่ ๒  หากมีผู้แต่ง  ๖ คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทั้งหกคนตามล าดับ  ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า ๖ คน 
ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรกแล้วตามด้วยค าว่า และคนอื่น ๆ  หรือ และคณะ (and others หรือ et al.)  เช่น 

 

   (๑)  ภาษาไทย  เช่น 

 ธีรศักดิ์ วงศ์ค าแน่น,  และนิรันดร์  ยงไสว.   
  แน่งน้อย ปัญจพรรดิ์,  อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว,  และสมชาย  ณ นครพนม.   
 ประสานสุข ละม่อม, นันทา วิทวุฒิศักดิ์, ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, สุนิตย์ เย็นสบาย,  
 ดวงเดือน ทองวิชิต, และเพชรสมร เพ็ญเพียร. 
  สายทอง มโนมัยอุดม และคณะ.   

 

     (๒) ภาษาอังกฤษ  เช่น 
 Calfee, R. C., & Valencia, R. R. 
 Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. 
 Hannagan, T. et al 

 
  ๑.๑๐ หนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อหรือนามแฝง  ให้ใช้นามย่อหรือนามแฝงตามที่ปรากฏใน
หน้าปกใน หากทราบนามจริงให้วงเล็บต่อท้ายไว้ด้วย เช่น 
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 ทักษาลัย.  
 ไม้ เมืองเดิม (ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา). 
 ทมยันตี (วิมล ศิริไพบลูย์). 

 
๒. การลงรายการปีที่พิมพ์ 

 

  ๒.๑ ให้ลงรายการปีที่พิมพ์ตามที่ปรากฏ  หากปรากฏทั้งปีพิมพ์ และปีลิขสิทธิ์ ให้ลง
รายการปีลิขสิทธิ์ 
  ๒.๒ หนังสือบางเล่มไม่ปรากฏทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์   ให้ใส่อักษรย่อ  ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์)  หรือ  n.d.  (no date of publication)  
  ๒.๓  การลงรายการปีที่พิมพ์ในระบบเอ็มแอลเอ แตกต่างจากระบบเอพีเอ คือ 
   ๑) ระบบเอ็มแอลเอ ให้ใส่รายการปีที่พิมพ์ไว้ท้ายสุดของรายการอ้างอิง  เช่น 

 

ช านาญ รอดเหตุภัย.  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปจัจุบัน.  พิมพค์ร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์.    
  ๒๕๒๖.  
Best,  John.  Research in Education.  3rd ed.  New Jersey: Prentice-Hall, 1977. 

 

 

   ๒) ระบบเอพีเอ  ให้ใส่รายการปีที่พิมพ์ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บต่อท้ายรายการชื่อผู้แต่ง  
เช่น 

 

ช านาญ รอดเหตุภัย. (๒๕๒๖). สัมมนาการใช้ภาษาไทยปจัจุบนั (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: 
    กรุงสยามการพิมพ์.   
Best,  J. (1977). Research in education  (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 

 
 

 

๓. การลงรายการช่ือเร่ือง  

  ๓.๑ ให้ลงรายการชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน 
  ๓.๒ หนังสือที่มีชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย  และมีภาษาอังกฤษก ากับอยู่ด้วย  ให้ลงรายการ
เฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย 
  ๓.๓ ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อเรื่อง 
  ๓.๔ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือเป็นอักษรตัวด า (bold font) 
  ๓.๕ การพิมพ์ชื่อเรื่อง หรือชื่อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ  ระบบเอ็มแอลเอ  และ ระบบ
เอพีเอ มีความแตกต่างกันดังนี้     
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   ๑) ระบบเอ็มแอลเอ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง หรือชื่อหนังสือทุกค า ด้วยอักษร
แบบพิมพ์ใหญ่ เช่น 

 

 An  Introduction  to Educational  Research. 
 Statistical Analysis in  Psychology and Education. 
 

 

   ๒) ระบบเอพีเอ ให้พิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง      และ
ชื่อเฉพาะหรือวิสามานยนาม เท่านั้น  เช่น 

 

 An  introduction  to educational  research. 
 Statistical  analysis  in  psychology  and  education. 
 

 

  ๓.๖ ให้พิมพ์รายการเพิ่มเติมของหนังสือ  เช่น ครั้งที่  หรือเล่มที่  หรือฉบับแก้ไขปรับปรุง  
หรือ ฉบับประหยัด  ฯลฯ (ถ้ามี)  ของหนังสือไว้ ดังตัวอย่าง 

 

    ๑)  ระบบเอ็มแอลเอ   
  สัมมนาการใช้ภาษาไทย.  พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
  คู่มือสอบเรียงความ.  พิมพ์ครั้งที่  ๒  แก้ไขเพิ่มเติม. 
  Foundation  of  Behavioral  Research.  (Vol.4). 
  Research  Methods.  rev. ed. 

    ๒) ระบบเอพีเอ 
  สัมมนาการใช้ภาษาไทย (พิมพค์ร้ังที่ ๓). 
  คู่มือสอบเรียงความ (พิมพ์ครั้งที่  ๒  แก้ไขเพิ่มเติม). 
  Empirical foundation of educational research  (3rd ed.). 
  The advanced learner’s dictionary of current English  (2nd ed., low-priced ed.). 
 
 

๔. การลงรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ 
 

  ๔.๑ สถานที่พิมพ์หรือเมืองท่ีพิมพ์ 
    ๑) ให้พิมพ์ชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์  
    ๒) ถ้าไม่ปรากฏชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด  ให้พิมพ์ว่า ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่
พิมพ์) หรือ  n.p.  (no place of publication) 
    ๓) ให้พิมพ์เครื่องหมายทวิภาค  ต่อท้ายชื่อเมือง 
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  ๔.๒ ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 
    ๑) ให้พิมพ์ชื่อของส านักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ  
     ๒) ถ้าไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์  ให้พิมพ์ชื่อของโรงพิมพ์แทน    
      ๓) ถ้ามีทั้งชื่อส านักพิมพ์ และชื่อโรงพิมพ์  ให้พิมพ์ชื่อส านักพิมพ์ 
     ๔) ให้ตัดค าท่ีบอกลักษณะของธุรกิจการพิมพ์ออกท้ังหมด เช่น ค าว่า  ส านักพิมพ์...  
ห้างหุ้นส่วน...  จ ากัด  บริษัท... จ ากัด  Publishers,  Printing  House,  Printing Office, Company,  
Co.,  Incorporation,  Incorporated, Inc.,  Corporation,  Corp.,  Limited  และ Ltd.,  รวมทั้ง
ค าว่า  The  ด้วย  คงใส่แต่ชื่อเฉพาะ  หรือวิสามานยนาม เท่านั้น 
   ข้อยกเว้น ไม่ตัดค าว่า โรงพิมพ์  หรือ Press ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นความแตกต่างจะได้ทราบ
ว่าเป็นโรงพิมพ์  นอกจากนั้นค าว่าส านักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยก็จะไม่ตัดออกเช่นกัน 
    ๕)  ถ้าไม่ปรากฏทั้ งชื่ อส านักพิมพ์  และชื่ อโรงพิมพ์ ให้ พิมพ์ว่ า   ม .ป .ท .  
(ไม่ปรากฏส านักพิมพ์)  หรือ  n.p.  (no  place  of  publisher) 
    ๖)  ให้พิมพ์เครื่องหมายมหัพภาคปิดท้ายชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์    
ดังตัวอย่างต่อไปนี้   

 

 กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.   
 นครปฐม: ม.ป.ท.  
 San Francisco: Holden-Day.   
 London: Oxford  University.  
 Chicago: n.p. 

  

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์บรรณานุกรม 

 

 วิธีการลงรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑. เรียงตามล าดับอักษรตัวแรกของแต่ละรายการ คือ อาจเป็นชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อเรื่อง แล้วแต่
กรณี  และอาจแยกรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมของแต่ละบท  โดยเอาไว้ท้ายบทนั้น ๆ หรือรวม
ทั้งหมดไว้ท้ายเล่ม หากมีเอกสารจ านวนมากอาจแยกตามประเภทของเอกสาร เช่น หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น  
 ๒. การเขียนรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม บรรทัดแรกของแต่ละรายการจะอยู่ชิดขอบ 
กระดาษซ้ายมือ เว้นระยะ ๑.๕ นิ้ว  บรรทัดที่สองและถัด ๆ ไป  ย่อหน้าเข้าไป ๘ ช่วงตัวอักษร และ
ขึ้นต้นบรรทัดใหม ่เมื่อเริ่มรายการใหม่ 
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 ๓. การลงรายการของผู้แต่งคนเดียวกัน จะเขียนชื่อผู้แต่งเฉพาะรายการแรก เท่านั้น ใน
รายการต่อ ๆ  ไปจะไม่เขียนชื่อซ้ าอีก  แต่จะขีดเส้นตรงยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร แทน แล้วใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (period หรือ full stop)  แล้วจึงลงข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป 
 ๔. รายการอ้างอิงแต่ละรายการ  ให้จัดพิมพ์ระยะห่างกันมากกว่าบรรทัดปกติประมาณครึ่ง
เท่า หรือ ๘ พอยต์    
 ๕. หากมีเอกสารที่อ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ให้เขียนรายการอ้างอิง
ภาษาไทยก่อนจนหมดแล้วจึงเริ่มรายการอ้างอิงภาษาต่างประเทศ 
 

การจัดพิมพ์บรรณานุกรมของเอกสารประเภทต่าง ๆ 
 

๑. บรรณานุกรมประเภทหนังสือทั่วไป 
 

  ๑.๑ รูปแบบของระบบเอ็มแอลเอ 
 

ผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  เล่มที่ (ถ้ามี).  คร้ังที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์  (ชื่อชุดหนังสือ และล าดับที่ (ถ้ามี)),  
  ปีที่พิมพ์.   

 

 

ตัวอย่าง 
 

กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์.  ศรีธนญชัยในอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และ 
  มนุษยศาสตร์, ๒๕๔๑. 
 

ช านาญ รอดเหตุภัย.  พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและ   
  วรรณกรรม.  นครปฐม: สถาบนัราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๕. 
 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.  พระมหาชนก.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ:    
  อมรินทร์,  ๒๕๔๐. 
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(typescript) หรือจุลสาร (pamphlet) หรือแผ่นพับ (brochure) ไว้ท้ายรายการด้วย 
 

ตัวอย่าง 
 

ช านาญ รอดเหตุภัย.  “การจัดตั้งโครงการทวารวดีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.”  นครปฐม:  
  คณะกรรมการทวารวดีศึกษา,  ๒๕๔๙.  (อัดส าเนา). 
 

“การวิจัยเชิงคุณสมบัต.ิ”  นครปฐม: โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม,  ๒๕๔๙ (จุลสาร) 
 

 “Footnote Citation, Easily Made by Word Processor.” (2006). Nakhon Pathom:    
  Computer Centre, Nakhon Pathom Rajabhat University. (brochure) 
 
 

  ๙. บรรณานุกรมของการสัมภาษณ์  
    ๙.๑ รูปแบบของระบบเอ็มแอลเอ 
 

    ผู้ให้สัมภาษณ.์  ต าแหน่ง. (ถ้ามี) สัมภาษณ.์ วัน เดือน ปี.  
 

ตัวอย่าง 

 

พระธรรมปริยัติเวที.  เจ้าคณะภาค ๑๕ และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร. สัมภาษณ์.        
  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙. 
Das, Parimal K. Head of  the Center for Southeast Asian Studies. Interview. 14 August 1985. 
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   ๙.๒ รูปแบบของระบบเอพีเอ 
 

 ผู้ให้สัมภาษณ.์ (ปี, เดือน วัน). ต าแหน่ง. (ถ้ามี) สัมภาษณ.์   
 

ตัวอย่าง 
 

 ช านาญ รอดเหตุภัย. (๒๕๔๔, เมษายน ๒๑). ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครปฐม.  
 สัมภาษณ์.    

   

 Kim, S. B.  (2006, April 2). KOICA Representatives for Vietnam.  Interview.   
 
 
 

 

๑๐. บรรณานุกรมส าหรับโสตทัศนวัสดุ 
 

 โสตทัศนวัสดุทั้งหลาย เป็นต้นว่า  แถบบันทึกเสียง (audio tape) แถบบันทึกภาพ  (video 
tape) แผ่นบันทึกเสียง (CD = compact disc)  แผ่นบันทึกภาพ  (VCD = video compact disc) 
แผ่นซีดีรอม (CD – ROM = compact disc- read only memory)  ฯลฯ  มีรูปแบบของบรรณานุกรม
ดังนี้ 
    ๑๐.๑ รูปแบบของระบบเอ็มแอลเอ 
 

 

ชื่อผู้จัดท าหรือผู้รับผดิชอบ.  ชื่อเรื่อง.  ประเภทของโสตทัศนวสัดุ.  สถานที่ผลิต: หน่วยงานทีผ่ลิต 
 หรือเผยแพร่, ปีที่ผลิต. 

 

ตัวอย่าง 
Allen, Woody, Dir. Annie Hall 1977.  Videocassette.  MGM/UA Home Video, 1991. "Marriage."  
  Encyclopedia Judaica.  CD-ROM. Vers. 1.0.  Jerusalem: Judaica Multimedia, 1997. 

 

 

      ๑๐.๒ รูปแบบของระบบเอพีเอ 
 

ชื่อผู้จัดท าหรือผู้รับผดิชอบ.  (ปทีี่ผลิต).  ชื่อเรื่อง.   [ประเภทของโสตทัศนวสัด]ุ.   สถานที่ผลิต: 
 หน่วยงานที่ผลิตหรือเผยแพร่. 
 

ตัวอย่าง 

 

การสื่อสารแห่งประเทศไทย. (๒๕๓๙). สื่อโลกถึงไทย สื่อใจถึงคุณ. [ซีดี-รอม]. กรุงเทพฯ:  
   การสื่อสารแห่งประเทศไทย. 

 

พระเทพปริยัติมุน.ี (๒๕๔๗). พระธรรมเทศนาเร่ือง ทศพิธราชธรรม. [ซีดี-รอม]. นครปฐม:  
  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร.  
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วิโรจน์ ริจิรานวุัฒน์ (ผู้สร้าง), และวิรัช ริจิรานุวัฒน์ (ผู้อ านวยการสร้าง). (๒๕๓๐). กรุงเทพฯ เมืองอมร  
 [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง. 
 

Reader’s Digest. (2005). Getting smart with Mozart. [Compact disc].  n.p.: The Reader’s
 Digest Association Far East Limited. 
 

Oxford English Dictionary Computer File: On Compact Disc. (1992). [CD-ROM]. Oxford:  
  Oxford University Press. 
 

  ๑๑. บรรณานุกรมของสารสนเทศระบบออนไลน์ 
   ๑๑.๑ รูปแบบของระบบเอ็มแอลเอ 

 

ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ.  “ชื่อบทความ.”   ชื่อเอกสาร.  ค้นเมื่อ วัน เดือน ป ี <URL ที่เก็บแฟม้ข้อมูล  
 ชื่อแฟ้มข้อมูล>.  

 

ตัวอย่าง 
 

เครือข่ายกาญจนาภิเษก – The Golden Jubilee Network.  พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา.   
   ค้นเมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ <http://www.kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html>.  
 

ช านาญ รอดเหตุภัย.  งานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ  ๗๕  พรรษามหาราช เรื่อง  พระราชอัจฉริย 
  ปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม - The Prodigious   
  Ability of Thai Kings in the Creation of Language and Literature.  
 ค้นเมื่อ  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ <http://www.npru.ac.th/king/index.php>. 
  

วิจารณ์ พานิช. การจดัการความรู้คืออะไร (นิยามเพื่อปฏิบัติการ).  ค้นเมื่อ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๔๘  
 <http://www.kmi.trf.or.th/document/aboutKM/abount.KM.pdf>. 
 

Gesterland, Richard. WorldBiz.com Page. Retrieved 1 May 2001 <http://www.worldbiz.com/>. 
     

Edmunds.com.  Home page. Retrieved 28 Apr. 2000 <http://www.edmunds.com/edweb/>. 
    

Business Ethics Resources on WWW.  Centre for Applied Ethics.  Retrieved 2 May 2001  
 <http://www.ethics.ubc.ca/resources/business/>. 
    

Verhovek, Sam Howe. "Some in Seattle Believe Two Microsofts Might Be Better Than One."  
  The New York Times.  1 May 2000. Retrieved 3 June 2001  
  <http://wwwnytimes.com/ library/tech/00/05/biztech_articles/01seat.html>. 
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     ๑๑.๒ รูปแบบของระบบเอพีเอ 

 

ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ.  (ปีทีบ่ันทึกข้อมูล).  ชื่อบทความ.  ชื่อเอกสาร. ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี,  จาก 
 URL ที่เก็บแฟ้มข้อมูล ชื่อแฟ้มข้อมูล.  
 

ตัวอย่าง   
 

เครือข่ายกาญจนาภิเษก – The Golden Jubilee Network. (ม.ป.ป.) “พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา.”   
  ค้นเมื่อ เมษายน ๕, ๒๕๔๙, จาก http://www.kanchanapisek.or.th/activities/index.th.html.  
 

ช านาญ รอดเหตุภัย. (๒๕๔๙). “งานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ  ๗๕  พรรษามหาราช เร่ือง  พระราชอัจฉริย 
  ปรีชญาแห่งพระมหากษตัริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษาและวรรณกรรม - The Prodigious   
  Ability of Thai Kings in the Creation of Language and Literature”  ค้นเมื่อ     
 กุมภาพันธ์  ๑๔, ๒๕๕๐, จาก http://www.npru.ac.th/king/index.php   
    

วิจารณ์ พานิช. (๒๕๔๘). การจดัการความรู้คืออะไร (นิยามเพื่อปฏิบัติการ).  ค้นเมื่อ ตุลาคม ๑๐, 
 ๒๕๔๘, จาก http://www.kmi.trf.or.th/document/aboutKM/abount.KM.pdf 
  

Andersen, A. (2005). Knowledge management news. Retrieved September 9, 2005, from   
 http://www. kmnews.com/index.php?page=themopportunity 
 

Kenneth, I. (1995). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of  
 Buddhist Ethics, 2, 111-113. Retrieved June 15,  2001, from  
 http://www.cac.psu.edu/ 
 

Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8, 1997, from  
 Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club Web site:http://www.bradley.edu/ 
 campusorg/psiphi/ DS9/ep/503r.html 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eae.psu.edu/
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ตัวอย่างบรรณานุกรมระบบเอ็มแอลเอ 

 

ในผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์๑๑ 
 

 

กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์.  ศรีธนญชัยในอุษาคเนย์.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์ 
   และมนุษยศาสตร์.  ๒๕๔๑.  

  

จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล.  แบบบรรณานุกรมและเชิงอรรถ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔. 
 

จันทรดา เขียวแก่.  วิถีชีวิตของสังคมชนบทไทยในบทเพลงลูกทุ่ง.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
  มหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๗.   

 

จิรัฐิ เจริญราษฎร์.  ภาษากวย (ส่วย) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
  สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕.   

 

ช านาญ รอดเหตุภัย.  พระราชอัจฉริยปรีชญาแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างสรรค์ภาษา   
  และวรรณกรรม.  นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๕.   

 

 .  การศึกษาเจตคตแิละความเข้าใจของนักศึกษาในการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ.    
 นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๓๘.   

 

 .  วรรณกรรมไทยลื้อ.  กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมการฝึกหัดครู, ๒๕๑๗.   

 

ฐปนรรฆ์ ตันสกุล.  อาชีพลิเกในอ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร  มหาบัณฑิต  
  สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๗.    

 

ประจักษ์ ประภาพิทยากร.  ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนช้างขุนแผน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
  เจริญธรรม, ๒๕๑๙.  

 

พระยาชมพู.  ม.ป.ท.: ศูนยว์ัฒนธรรมภาคใต้  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และมูลนิธิโตโยต้า 
  แห่งประเทศญี่ปุ่น, ๒๕๒๗.  
 
 

                                                        
 
 ๑๑เลือกสรรจาก  ช านาญ รอดเหตุภยั. การวิจัยทางภาษาไทย.  (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม, 
๒๕๔๙). หน้า ๓๒๑-๓๓๕. 
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พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ ตรวจช าระ.  พระลัก-พระราม (รามเกียรติ์) ส านวนเก่าของอีสาน.  
  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, ๒๕๑๘.   

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา.  นครปฐม: ส านักงาน 
บัณฑิตศึกษา, ๒๕๓๘.   

  

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์ 
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.   

 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔.  
กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์, ๒๕๓๘. 

 

วัลลภ สวัสดิวัลลภ.  เทคนิคการค้นคว้าและเรียบเรียงรายงานและผลงานทางวิชาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๓๘. 
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learn/>.  
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สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย.  กาญจนบุรี: ภาควิชาทดสอบและ 
วิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี,  ๒๕๔๒. 

 
 



                  ๑๔๐  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

อารี บัวคุ้มภัย.  การสร้างแบบฝึกหัดเพื่อเสริมทักษะ การใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้วส าหรับ        
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕.  วิทยานิพนธ์อักษรศาตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาไทย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐.   

 

A.S. Hornby.  Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.  Oxford: 
Oxford University Press, 2000.  

 

Cater, Good V.  Introduction to Education Research.  2 nd ed.  New York: Appleton,  
Century and Grafts, 1963. 

 

Festinger, Leon. and Katz Daniel.  Research Method in the Behavioral Sciences.   
   New York: Holt, Rinchart and Winston, 1953.  

 

Hardwick, Curtis D. and Petrinovich F. Lewid.  Understanding Research in the Social  
Sciences.  Philadelphia: W.B. Saunders, 1975. 

 

Lehmann, Iruin J. and Mehrens A. William.  Educational Research: Readings in Focus.  
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971. 

 

Logical Consequence.  Retrieved 7 December 2006  
<http://www.plato.stanford.edu/entries/ logical-consequence/>. 

 

Noah Webster.  New Webster's Dictionary of the English Language.  n.p.: Delair, 1985.  

 

Pan Pacific Science Congress.  Retrieved 1  March 2006 
<http://www.pacificscience.org/ congress/>. 

 

Reflective Thinking Method.  Retrieved 14 December 2004  
<http://www.ericdigests.org>.  

 

The Teaching of Buddha.  Tokyo: Buddhist Promoting Foundation, 1985.  

 

Travers, Robert W.  An Introduction to Educational Research.  New York: Macmillan, 
1978. 

 

Water, Robert. et al.  Education Research and Introduction.  New York: McGraw–Hill 
Book, 1974. 



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๔๑ 
 

ตัวอย่างบรรณานุกรมระบบเอพีเอ  

 

ในผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ ๑๒ 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (๒๕๔๘). สิทธิบัตร. ค้นเมื่อ ตุลาคม ๒๑, ๒๕๔๘ จาก http://www. 
ipthailand.org/Thai/ShowPatent.aspx?Patend.ID=134  

 

กิดานันท์ มลิทอง. (๒๕๔๑). ดีวีดีแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์. (๒๕๔๓). การสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรบนอินเทอร์เน็ต.  บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ มข., ๑๘ (๓), ๓๔-๕๐. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์. (๒๕๔๐). การค้นคว้า 
และเขียนรายงาน (พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

 

ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. (๒๕๔๘). รองศาสตราจารย์ สาขาชีววทิยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
สัมภาษณ์. ๒๗ กันยายน.   

 

ชัยเลิศ ปริสุทธกุล. (๒๕๔๗). ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์.   
นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครปฐม.  

 

 . (๒๕๔๘). คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาโท: เอกสารประกอบการอบรม เชิง
ปฏิบัติการ. นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (อัดส าเนา). 

 

    .  (๒๕๔๘). เอกสารค าสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และ 
สารนิเทศศาสตร์. นครปฐม: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 

                                                        
 
  ๑๒ เลือกสรรจาก ชัยเลิศ ปรสิุทธกุล. เอกสารค าสอนรายวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์. (นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๘). หน้า ๔๐๐-๔๑๐. 
 



                  ๑๔๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

ชุติมา สัจจานันท์. (๒๕๔๔). การรู้สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาคนไทยและสังคมไทย. 
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, ๑๔ (๓), ๕๑-๖๓. อ้างถึง Association of College and 
Research  Libraries (2000). Competency standards for higher education 
standards, performance  indicator information literacy and outcomes. 
Retrieved October 8, 2005, from  http://www.ala.org/arcl/ilstandardlo.htm 

 

  .  (๒๕๓๒). สถาบันบริการสารนิเทศ. ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาสารนิเทศศาสตร์
เบื้องต้น หน่วยท่ี  ๑-๗. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (๒๕๔๗). ห้องสมดุในทัศนะของข้าพเจ้า.       
ใน  ที่ระลึกพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารี (หน้า ๑๘). กรุงเทพฯ:  
เอ บี เทรดดิ้ง. 

 

นงเยาว์ เปรมกมลเนตร. (๒๕๔๐). เครื่องมือช่วยค้นข้อมูล ข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต.   
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข., ๑๕ (๑), ๑-๕. 

 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (๒๕๔๖). คู่มือการวิจัย การเขียนรายงาน การวิจัยและวิทยานิพนธ์  
(พิมพ์ครั้งที่ ๗). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์. 

 

เบญจรัตน์ สีทองสุก, อรุณี ทรงพัฒนา, นารีรัตน์ เทียมเมือง, ชัยเลิศ ปริสุทธกุล, และ สมรัก  
เปล่งเจริญศิริชัย. (๒๕๔๘). รายงานการวิจัยเรื่องห้องสมุดมีชีวิต ส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 

ประภารัตน์ นววิภาพันธ์. (๒๕๔๐). ความต้องการใช้หอสมุดกลางของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

พิมลพรรณ ประเสริฐวงศ์ เรพเพอร์. (๒๕๔๒). การใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 

ภรณี ศิริโชติ. (๒๕๔๕). การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบของAPA  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕. 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข., ๒๐ (๑), ๗๘-๘๗. 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บัณฑิตวิทยาลัย. (๒๕๔๘). คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        
 ปีการศึกษา  ๒๕๔๘. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

 
 

http://www.ala.org/arcl/ilstandardlo.htm


                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๔๓ 
 
 

            . ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (๒๕๔๘). คู่มือแนะน าการใช้ส านักวิทยบริการ 
[จุลสาร]. นครปฐม: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม.  

 

ยรรยง เต็งอ านวย และ สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (๒๕๔๒). ปัญหาความไม่ถาวรของการอ้างอิงเอกสาร
บนเวิลด์ไวด์เว็บ. วารสารห้องสมุด, ๔๓ (๒), ๑-๑๗. อ้างถึง  De Bondt, C. (1998). How 
do you cite URLs in a bibliography? Retrieved June 30, 2005,  from  
http://pip.dknet.dk/~pip323/ufm/tip-9706 htm. 

 

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๕). ค าชี้แจงการเตรียมต้นฉบับบทความ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน,  
 ๒๗ (๑), ๒๙๓-๒๙๕. 

 

            . (๒๕๔๕). ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน รุ่น ๑.๑ 
[ซีดีรอม]. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 

 

            . (๒๕๓๐). หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอ่ืน ๆ (พิมพ์ครั้งที่ ๒). 
กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน. 

 

            . (๒๕๓๓). หลักเกณฑ์การเว้นวรรคในการเขียนหนังสือภาษาไทย. กรุงเทพฯ:  
ราชบัณฑิตยสถาน.   

  

วัลลภ  สวัสดิวัลลภ. (๒๕๓๘). เทคนิคการค้นคว้า การเรียบเรียงรายงาน และผลงานทางวิชาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ.  กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ. 

 

วัลลภ สวัสดิวัลลภ, สุเวช  ณ หนองคาย,  เบญจรัตน์ สีทองสุก, นารีรัตน์ เทียมเมือง, อรุณี  ทรงพัฒนา  
และชัยเลิศ ปริสุทธกุล. (๒๕๔๒). สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ ๒). นครปฐม: 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครปฐม. 

 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ. (๒๕๔๕). ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย. ค้นเมื่อ ตุลาคม ๑๘, ๒๕๔๙ จาก http://www.bpagr.rit.ac.th. 

 

ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ส านักมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๔๔). คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ. 
กรุงเทพฯ: ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 

 

A  manual of style. (1986). New York: United  States Government Printing Office. 

http://www.bpagr.rit.ac.th/


                  ๑๔๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

Adams, K. H., & Keene, M. L. (2000). Research and writing across the disciplines.  
  (2nd ed.).  Mountain, CA: Mayfield. 
 

American Psychological Association. (2005). Publication manual of the American 
Psychological. Retrieved October 8, 2005,  from  http://www.apastyle.org/ 
elecref.html/. 

 

Baker, P. (1992). Electronic books  and libraries of the future. The Electronic library, 10 
(6), 139-149. 

 

Brandt, C. D. (1992). Compus-wide computing: Accessing electronic journals.  Academic 
and library  computing, 9 (2), 17-20. 

 

Campbell, W. G., Ballou, S., & Slade, C. (1981). Form and style thesis report  paper  
 (6th ed.).  Boston: Houghton Miffin.  

 

Chambers Dictionary & Thesaurus. (2000). Edinburge: Chambers. 
 

 

Chan, L. (1999). Electronic journals and academic libraries. Library hitech, 17 (1), 10-16. 
 

Chulalongkorn  University. (2005). Center of academic resources. Retrieved October 1, 
2005,  from  http://www.car.chula.ac.th/. 

 

Collin illustrated atlas of the world. (2001). London: Harper Collins. 
 

Google. (2005). Google advanced search. Retrieved October 1, 2005,  from  
http://www.google.co.th. 

 

Harnack, A., & Kelppinger, G. (2005). Beyond  the MLA handbook: Documenting  
           electronic source on the internet. Retrieved October 9, 2005, from   
            http://falcon.eku.edu/ honors/beyond-mla. 
 

Inagami, T. & Whittaker, D. Hugh. (2005). The New community firm. Cambridge: 
Cambridge  Univerity Press. 

 
 
 
 

http://www.car.chula.ac.th/
http://www.google.co.th/


                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๔๕ 
 
 

Lancaster, F.W. (1995). The evolution of electronic publishing. Library trends, 43 (4), 
518-527. 

 

Netlibrary. (2005). Electronics book. Retrieved October 1, 2005,  from  
http://www.netlibrary. com. 

 

O’Brien, J. A. (2004). Management  information system: Managing information 
technology  in  the business enterprise (3rd  ed.). Boston: McGraw-Hill. 

 

Schlessinger, B. & Schlessinger, J. H., (Eds.). (1996). The who’s who of Nobel Prize 
winner 1901-1995  (3rd  ed.).  Poenix, AZ: The Oryx. 

 

The World book  encyclopedia of people and places (vol. 6). (1993).  Chicago: 
World Book. 

 

United Nations Development Programma. (1999). Human development report of 
Thailand 1999.  Bangkok, Thailand: United Nations Development Programma. 

 

University of  Chicago. (1993). The Chicago manual of style (14th ed.). Chicago: 
University of Chicago Press.  

 

Webster’s  encyclopedic unabridged dictionary of the English language. (1994). 
Averal, NJ: Gramercy Books. 

 

WIPO.  (2005). Patent document. Retrieved December 7, 2005,  from  
http://www.wipo.int/ classifications/en/ipc/ manual/manual1.htm.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                  ๑๔๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ตัวอย่างบรรณานุกรมระบบเอพีเอ  

 

ในผลงานทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์๑๓ 
 

 

ชลีรัตน์ พยอมแย้ม และพรทิพย์ กายบริบูรณ์. (2544). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการกระจาย
ความถี่ของจีนและความถี่ของจีโนไทป์ที่ควบคุมพันธุกรรมหมู่โลหิตระบบ ABO ใน
ประชากรเขตภาคกลางตอนล่าง. นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม.   

 

บรรพต ณ ป้อมเพชร. (2549). พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ. ใน รายงานการ
ประชุมแนะน าโครงการการจัดท ากรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศไทย. (หน้า 18-29). กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  

 

เบญจวรรณ จ ารูญพงษ์ และคณะ. (2550). ร่างกรอบการด าเนินงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ. ใน ประเทศไทยกับการเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย  ทาง
ชีวภาพ. (หน้า 59-88). กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

 

พิสสวรรณ เจียมสมบัติ และคณะ. (2545). พืชดัดแปรพันธุกรรม (Genetically engineered 
plant).  นครปฐม: หน่วยปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมด้านพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน. 

 

วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ. (2549). บทบาทการมีส่วนร่วมและการสื่อสารความรู้ขององค์กรอิสระ                
ประเดน็การตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม. ใน รายงานการประชุม                
เชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดท ากรอบงานแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศไทย. (หน้า 57-64). กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผน                 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  

                                                        
 

๑๓ เลือกสรรจาก  ชลีรตัน์ พยอมแยม้. หลักพันธุศาสตร์. (นครปฐม: มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม, 
๒๕๕๐).  หนา้ ๒๓๕-๒๓๖. 

 
 
 
 
 



                                                                                          บทที ่๕ รูปแบบการเขยีนผลงานทางวชิาการ  ๑๔๗ 
 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2547). แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม. 
กรุงเทพฯ: พีเอ ลิฟวิง. 

 

Adds, J., Larkcom, E., & Miller, R. (2001). Genetics evolution and biodiversity. London: 
Nelson Thornes. 

 

Auwarakul, C., et al. (2004). Analysis of chromosome aberration that involved 
hemopoietic transcription factor  gene AML1 in Thai acute myeloid leukemia. 
in The fifth Princess Chulabhorn international science congress: Evolving 
genetics and its global impacts. August 16-20, 2004. Bangkok Thailand. 

 

Hartwell, L. H., et al. (2004). Genetics: From genes to genomes (2nd ed.). New York:   
McGraw-Hill. 

 

 Klug, W. S. & Cummings, M. R. (2002). Essential of genetics (4th ed.). New Jersey: 
Prentice Hall. 

 

Lewin, B. (2006). Essential genes. New Jersey: Pearson Prentice-Hall. 
 

Mader, S. S. (2001). Biology (7th ed.). New York: McGraw-Hill. 
 

            . (2004). Biology (8th ed.). New York: McGraw-Hill. 
 

Marshall, B. (2006). How DNA evidence works. Retrieved April 25, 2007, from 
http://science. howstuffworks how DNA evidence works.htm.  

 

Russell, P. J. (2002). Essential genetics. San Francisco: Benjamin Cummings. 
 

Snustad, D. P. & Simmons, M. J. (2000). Principle of genetics (2nd ed.). New York: John 
Wiley &Sons. 

 

 
 



 

 

 

บทท่ี ๖ 
การใช้คอมพิวเตอร์พมิพ์ผลงานทางวิชาการ 

 
  การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าผลงานทาง
วิชาการ นับเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ท าผลงานทางวิชาการ
จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการท างาน จนถึงขั้นการก าหนดรูปแบบใน
โปรแกรมจัดการเอกสาร การสร้างสารบัญ ดัชนี และบรรณานุกรม เนื้อหาในบทนี้ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชัน ๒๐๑๐   

 
รูปแบบของการพิมพ์ปกติ (normal typing) 

 

 ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่า รูปแบบปกติ เพ่ือใช้พิมพ์เนื้อหาผลงานทางวิชาการ ตามค่าที่
ก าหนดไว้คือฟอนต์ TH Sarabun New ขนาด ๑๖ พอยต์ทั้งภาษาไทยและละติน การจัดหน้ากระดาษ
ควรชิดขอบทั้งด้านหน้าและหลัง การย่อหน้าเป็น ๑.๕, ๒.๐, ๒.๕, ๓.๐ และ ๓.๕ เซนติเมตร ตามล าดับ 
มีข้ันตอนการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่าดังนี้ 
 ๑. เลือกเมนู Home ตามภาพท่ี ๖.๑ 
 ๒. ไปที่รูปแบบ (Styles) แล้วเลือกเลือกรูปแบบปกติ (Normal) ตามภาพที่ ๖.๒ (ซ้าย) 
จากนั้นให้ก าหนดฟอนต์ (Font) เป็น TH Sarabun New ขนาด ๑๖ พอยต์ ตามภาพที่ ๖.๒ (ขวา) โดย
ค่าของรูปแบบปกติคือ ค่าท่ีใช้พิมพ์เนื้อหารายงานนั้นเอง 
 
 
 

 

ภาพที่ ๖.๑ การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ในขั้นตอนที่ ๑ 
 
 
 
            

 

ภาพที่ ๖.๒ การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ในขั้นตอนที่ ๒ 



                  ๑๔๖  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 ๓. การจัดหน้ากระดาษให้ชิดขอบทั้งด้านหน้าและหลัง ท าได้โดยไปที่เมนู Home และกดปุ่ม 
 ในช่อง Paragraph ตามภาพที่ ๖.๓ (ซ้าย) ก็จะได้หน้าต่าง Paragraph ปรากฏขึ้นมาตามภาพที่ 

๖.๓ (ขวา)   
 ๔. ที่หน้าต่าง Paragraph ให้เลือกแท็บ Indents and Spacing และเลือกการกระจาย
แบบไทย (Thai Distributed) ในช่อง Alignment ตามที่แสดงในภาพที่ ๖.๓ (ขวา) เพ่ือให้ข้อความที่
พิมพ์ด้านหน้าและหลังจัดตรงกัน  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๖.๓ การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ในขั้นตอนที่ ๓ – ๔ 
 
 

 ๕ . ที่ ห น้ า ต่ า ง  Paragraph ใ ห้ ก ด ปุ่ ม 
Tabs… ที่ด้านล่างของหน้าต่าง Paragraph ตามภาพ
ที่ ๖.๓ (ขวา) ก็จะได้หน้าต่าง Tabs ตามภาพที่ ๖.๔ 
เพ่ือตั้งค่าแท็บเป็น ๑.๕, ๒.๐, ๒.๕, ๓.๐ และ ๓.๕ 
เซนติเมตร ตามล าดับ ส าหรับใช้ในการย่อหน้า เมื่อ
ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่าตามที่ก าหนดแล้วจะได้
ค่าของรูปแบบปกติที่ถูกต้อง 
 
 
ภาพที่ ๖.๔ การตั้งค่าแท็บเพ่ือใช้ในการย่อหน้า 
              ในขั้นตอนที่ ๕ 
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 ๒. รูปแบบหัวเรื่อง ๑ (Heading 1) 
  ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่ารูปแบบหัวเรื่อง ๑ (Heading 1) เพ่ือใช้พิมพ์ชื่อบทหรือชื่อ
เรื่อง ตามข้อก าหนดคือ พิมพ์กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบรรทัดบน ๘ พอยต์ ตัวอักษร ๒๐ พอยต์ 
ตัวหนา โดยท าตามข้ันตอนเหมือนรูปแบบปกติ ตามท่ีแสดงในภาพที่ ๖.๕ 
 

 

ภาพที่ ๖.๕ การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ในหัวเรื่อง ๑ 
 

  ๓.  รูปแบบหัวเรื่อง ๒ (Heading 2) 
 ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่ารูปแบบหัวเรื่อง ๒ เพ่ือใช้พิมพ์หัวข้อเรื่องใหญ่ ตามข้อก าหนด
คือ เว้น ๑ บรรทัดปกติ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ พิมพ์ชิดเส้นคั่นหน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร ๑๘ พอยต์ 
ตัวหนา และเว้นอีก ๑ บรรทัด  ขนาดอักษร ๘ พอยต์ จึงจะเริ่มพิมพ์ข้อความ ถ้าต้องการให้โปรแกรม
จัดการให้อัตโนมัติเมื่อใช้รูปแบบหัวเรื่อง ๒ นั้น ให้ก าหนดที่การย่อหน้าในส่วนระยะห่าง ในส่วนก่อน
เป็น ๑๖ พอยต์ และหลังเป็น ๘ พอยต์ ให้ท าตามขั้นตอนเหมือนรูปแบบปกติ ตามท่ีแสดงในภาพที่ ๖.๖ 

 

 
 

ภาพที่ ๖.๖ การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ในหัวเรื่อง ๒ 
 

๔. รูปแบบหัวเรื่อง ๓ (Heading 3) 
 ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงค่ารูปแบบหัวเรื่อง ๓ เพ่ือใช้พิมพ์หัวข้อเรื่องรอง ตามข้อก าหนด
คือ เว้น ๑ บรรทัด ขนาดอักษร ๘ พอยต์ ย่อหน้า ๑.๕ เซนติเมตร พิมพ์หัวข้อเรื่องรองใช้ตัวอักษร ๑๖ 
พอยต์ ตัวหนา และเว้นอีก ๑ บรรทัด ขนาดอักษร ๘ พอยต์ จึงจะเริ่มพิมพ์ข้อความ ถ้าต้องการให้
โปรแกรมจัดการให้อัตโนมัติเมื่อใช้รูปแบบหัวเรื่อง ๓ นั้น ให้ก าหนดที่การย่อหน้าในส่วนระยะห่างใน
ส่วนก่อนเป็น ๘ พอยต์ และหลังเป็น ๘ พอยต์ ให้ท าตามขั้นตอนเหมือนรูปแบบปกติ ตามที่แสดงใน
ภาพที่ ๖.๗ 
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ภาพที่ ๖.๗ การก าหนดรูปแบบการพิมพ์ในหัวเรื่อง ๓ 
 

การสร้างสารบัญ 
 ในการสร้างสารบัญ ผู้ใช้ต้องก าหนดหัวข้อต่างๆ ที่ต้องการให้ปรากฏในสารบัญ ให้มีรูปแบบ
หัวเรื่อง (Heading) ตามที่กล่าวในข้างต้น ตัวอย่างเช่น ณ ตอนนี้  “บทที่ ๖ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสาร” (หน้า xx) มีรูปแบบหัวเรื่อง ๑ และหัวข้อ “การก าหนดรูปแบบใน
โปรแกรมจัดการเอกสาร” (หน้า xx) มีรูปแบบหัวเรื่อง ๒ การสร้างสารบัญอัตโนมัติท าได้ดังนี้ 
 ๑. ใช้เมาส์คลิกไปที่ต าแหน่งที่ต้องการใส่สารบัญ 
  ๒. เลือกเมนู References ตามภาพที่ ๖.๘ และกดปุ่ม Table of Contents ก็จะได้
หน้าต่างตามภาพที่ ๖.๙ 
 

 
 

ภาพที่ ๖.๘ การสร้างสารบัญในขั้นตอนที่ ๒ 
 

 ๓. สมมุติว่าเลือก Automatic Table 2 ก็จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ ๖.๑๐ (บน) จากนั้นแก้ไข
หัวข้อจาก “Table of Contents” ให้เป็น “สารบัญ” และปรับข้อความต่าง ๆ ให้สวยงาม ก็จะได้
สารบัญตามที่ต้องการตามภาพที่ ๖.๑๐ (ล่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๖.๙ การสร้างสารบัญในขั้นตอนที่ ๒ 
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ภาพที่ ๖.๑๐ การสร้างสารบัญในขั้นตอนที่ ๓ 
 

การสร้างดัชนี 
 พิจารณาเอกสารบทที่ ๖ ในหน้า ๘๙ ถ้าต้องการก าหนดให้ค าว่า “รูปแบบปกติ” “โปรแกรม
คอมพิวเตอร์” และ “โปรแกรมจัดการเอกสาร” เป็นค าที่ปรากฏในอยู่ในดัชนี (Index) ท้ายเล่ม ก็
สามารถท าได้ดังนี ้
 ๑. ใช้เมาส์เลือกข้อความที่ต้องการให้ปรากฏในดรรชนี เช่น ค าว่า “รูปแบบปกติ” จากนั้นไป
ที่เมนู References ตามภาพท่ี ๖.๑๑ 

 

 
 

ภาพที ่๖.๑๑ การสร้างดัชนีในขั้นตอนที่ ๑ 
 
 ๒. กดปุ่ม Mark Entry ในภาพที่ ๖.๑๑ จะได้หน้าต่าง Mark Index Entry ตามภาพที่ 
๖.๑๒ ซึ่งจะเห็นว่าที่ช่อง Main entry: มีค าว่า “รูปแบบปกติ” จากนั้นให้กดปุ่ม Mark ด้านล่าง 
ข้อความที่ใส่ดัชนีจะมีลักษณะดังภาพที่ ๖.๑๓ ซึ่งจะเห็นว่าค าว่า “รูปแบบปกติ” เปลี่ยนเป็น 

{XE”รูปแบบปกติ”} และมีเครื่องหมาย ¶ และ  ปรากฎอยู่ทั่วไปในเนื้อหา (เครื่องหมาย ¶ บอกให้

ทราบถึงการสิ้นสุดในแต่ละบรรทัด ในขณะที่เครื่องหมาย  บอกให้ทราบถึงจ านวนช่องไฟที่อยู่ระหว่าง
ตัวอักษร)  
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ภาพที่ ๖.๑๒ หน้าต่าง Mark Index Entry ในขั้นตอนที่ ๒ 
 

 
 
ภาพที่ ๖.๑๓ ข้อความหลังจากใส่ดัชนีในขั้นตอนที่ ๒ 
 

 ๓. ถ้าต้องการซ่อน (hide) เครื่องหมาย ¶ และ  รวมทั้งเครื่องหมายที่ระบุข้อความที่ใช้เป็น

ตัวดัชนี นั่นคือ  {XE”รูปแบบปกติ”} ก็ท าได้โดยการไปที่เมนู Home และกดปุ่ม ¶ ในแท็บ 

Paragraph ตามภาพท่ี ๖.๑๔ 
 

 
 

ภาพที่ ๖.๑๔ การซ่อนเครื่องหมาย ¶ และ  ในขั้นตอนที่ ๓ 
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 ๔.  ในท านองเดียวกันถ้าต้องการให้ค าว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ในหน้า xx ปรากฏใน
ดรรชนี โดยที่มีค าว่า “โปรแกรม” เป็นชื่อหลัก (main entry) และค าว่า “คอมพิวเตอร์” เป็น 
ชื่อรอง (subentry) ก็เลือกข้อความ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” แล้วกดปุ่ม Mark Entry ในเมนู 
References ตามภาพที่ ๖.๑๑ ก็จะได้หน้าต่างตามภาพที่  ๖.๑๕ (ซ้าย) จากนั้นให้แก้ไขข้อมูลในช่อง 
Main Entry: และ Subentry: ให้เป็นตามภาพที่ ๖.๑๕ (ขวา) แล้วกดปุ่ม Mark ด้านล่าง ข้อความที่
ใส่ดัชนีจะมีลักษณะดังนี้ 

{XE”โปรแกรม:คอมพิวเตอร์”} 
ซึ่งจะมีเครื่องหมาย : คั่นกลางระหว่างชื่อหลักและชื่อรอง 
 

                    
 
ภาพที่ ๖.๑๕ หน้าต่าง Mark Index Entry ในขั้นตอนที่ ๔ 
 
 ๕. ท าลักษณะเดียวกันเหมือนกับขั้นตอนที่ ๔ ส าหรับค าว่า “โปรแกรมจัดการเอกสาร” โดยที่
มีค าว่า “โปรแกรม” เป็นชื่อหลัก และค าว่า “จัดการเอกสาร” เป็นชื่อรอง ก็จะได้ข้อความที่ใส่ดัชนีจะมี

ลักษณะคือ {XE”โปรแกรม:จัดการเอกสาร”} 
 ๖. เมื่อใส่ดัชนีให้กับทุกข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้ใช้เมาส์คลิกไปที่ต าแหน่งที่ต้องการใส่
ดัชนี จากนั้นไปท่ีเมนู References และกดปุ่ม Insert Index ในภาพที่ ๖.๑๑ ก็จะได้หน้าต่าง Index 
ตามภาพท่ี ๖.๑๖  
 ๗. ที่หน้าต่าง Index เลือกรูปแบบของดัชนีที่ต้องการในช่อง Formats: สมมุติว่าในที่นี้เลือก 
From template และท าเป็นแบบ 2 แนวตั้ง (column) ตามภาพที่ ๖.๑๖ จากนั้นกดปุ่ม OK ก็จะได้
ผลลัพธ์ตามที่แสดงในภาพที่ ๖.๑๗ (ในที่นี้ผู้ใช้ต้องพิมพ์หัวเรื่อง “ดัชนี”ด้วยตนเอง) 



                  ๑๕๒  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 

 
 
ภาพที่ ๖.๑๖ หน้าต่าง Index ในขั้นตอนที่ ๖ 
 

ดัชน ี
  

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์, ๘๙ 
จัดการเอกสาร, ๘๙ 

รูปแบบปกติ, ๘๙ 
 
 

ภาพที่ ๖.๑๗ ดัชนีที่สร้างข้ึนจากขั้นตอนที่ ๗ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         บทที่ ๖ การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ๑๕๓ 

 

การสร้างบรรณานุกรม 

 

 พิจารณาตัวอย่างข้อความต่อไปนี้ 

 
บทนี้จะอธิบายการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยจัดการเอกสาร เช่น การก าหนดรูปแบบใน
โปรแกรมจัดการเอกสาร การสร้างสารบัญ ดัชนี บรรณานุกรม เป็นต้น โดยเนื้อหาทั้งหมดจะอ้างอิงจาก
โปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน ๒๐๑๐ 

 
ถ้าต้องการอ้างอิง วารสาร (Journal Articles) 
P. Kovintavewat and S. Koonkarnkhai, “Joint TA suppression and turbo equalization for 
magnetic recording channels,” IEEE Trans. Magnetics, vol. 46, no. 6, pp. 1393 – 1396, 
June 2010 
ที่ต าแหน่งหมายเลข 1  
และอ้างอิง หนังสือ (Book) 
P. Kovintavewat and J. R. Barry, Iterative Timing Recovery: A Per-Survivor Approach. 
VDM Verlag Publisher, September 2009 
ที่ต าแหน่งหมายเลข 2 ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association)  
ก็ท าได้ดังนี้ 
 ๑. ไปที่เมนู References และเลือกรูปแบบเป็น APA ในช่อง Citation & Bibliography 
ตามภาพท่ี ๖.๑๘ 
 ๒.  ใช้เมาส์คลิกไปที่ต าแหน่งที่ 1 ระหว่างค าว่า “คอมพิวเตอร์” และ “มาใช้” จากนั้นไปที่
เมนู References และกดปุ่ม Insert Citation เพ่ือเลือก Add New Source... ก็จะได้หน้าต่าง 
Create Source ตามภาพท่ี ๖.๑๘ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖.๑๘ การอ้างอิงวารสารในขั้นตอนที่ ๒ 
 

1 

2 



                  ๑๕๔  คู่มือการท าผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

 ๓. ใส่รายละเอียดของวารสารต่างๆ ในหน้าต่าง Create Source ได้แก่ ประเภทของเอกสาร 
(Type of Source), ชื่อผู้เขียน (Author), ชื่อวารสาร (Title), ชื่อปีที่พิมพ์ (Year) และเลขหน้า (Pages) 
โดยที่ถ้ามีผู้เขียนหลายคนให้กดปุ่ม Edit เพ่ือเพ่ิมชื่อผู้เขียนร่วม ตามภาพที่ ๖.๑๙ จากนั้นกดปุ่ม OK ก็
จะได้ผลลัพธ์เป็นไปตามภาพที่ ๖.๒๐  

 
 

ภาพที่ ๖.๑๙ หน้าต่าง Create Source เพ่ือใส่รายละเอียดของวารสารในขั้นตอนที่ ๓ 
 
บทนี้จะอธิบายการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Kovintavewat & Koonkarnkhai, 2010) มาใช้ช่วย
จัดการเอกสาร เช่น การก าหนดรูปแบบในโปรแกรมจัดการเอกสาร การสร้างสารบัญ ดัชนี 
บรรณานุกรม เป็นต้น โดยเนื้อหาทั้งหมดจะอ้างอิงจากโปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน ๒๐๑๐ 
(Kovintavewat & Barry, Iterative Timing Recovery: A Per-Survivor Approach, 2009) 
 

ภาพที่ ๖.๒๐ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่อ้างอิงในข้ันตอนที่ ๓ และ ๔ 

 
 ๔. เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๓ ให้ใส่รายละเอียดของหนังสือลงในหน้าต่าง Create Source 
ตามภาพท่ี ๖.๒๑ จากนั้นกดปุ่ม OK ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นไปตามภาพที่ ๖.๒๐ 

 

 
 

ภาพที่ ๖.๒๑ หน้าต่าง Create Source เพ่ือใส่รายละเอียดของหนังสือในขั้นตอนที่ ๓ 



                                                                         บทที่ ๖ การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ผลงานทางวิชาการ  ๑๕๕ 

 

 ๕. เมื่อใส่อ้างอิงครบแล้ว ให้ใช้เมาส์คลิกไปที่ต าแหน่งที่ต้องการใส่บรรณานุกรม จากนั้นไปที่
เมนู References ในช่อง Citation & Bibliography ให้กดปุ่ม Bibliography และสมมุติว่าเลือก 
Bibliography ตามภาพท่ี ๖.๒๒ ก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่แสดงในภาพที่ ๖.๒๓ 

 

 
 
ภาพที่ ๖.๒๒ การใส่บรรณานุกรมในข้ันตอนที่ ๕ 
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ภาพที่ ๖.๒๓ ผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่บรรณานุกรมในขั้นตอนที่ ๕ 
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ภาคผนวก  ก 
 
 ๑. แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยผู้บังคับบัญชำ 
 ๓. ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๔. แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๕. แนวทำงกำรประเมินผลกำรสอน 
 
 
 





เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------ 

๑.   แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่วนที่  ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
เพ่ือขอด ำรงต ำแหน่ง  .......................................... 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ / รองศำสตรำจำรย์ / ศำสตรำจำรย์) 
โดยวิธี  ........................................ 

ในสำขำวิชำ  .............................................. 
ของ  ................................................ 

สังกัด ภำค/สำขำวิชำ  ............................................... 
คณะ .............................  มหำวิทยำลัย ............................................. . 

----------------------------------- 
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  ....................... ..............................................            ...................................... 
 ....................... ..............................................            ...................................... 
 

 ๓.๒   งำนวิจัย   (โปรดระบุเรื่องท่ีท ำกำรวิจัย  และระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละโครงกำร) 
 
 
 

 ๓.๓   งำนบริกำรทำงวิชำกำร   (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม   และปริมำณเวลำที่ใช้ในกำร 
                               ให้บริกำรต่อสัปดำห์) 
 
 

 ๓.๔  งำนบริหำร   (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง    และปริมำณเวลำที่ใช้ 
                ต่อสัปดำห์) 
 
 
 ๓.๕  งำนอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   (โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
 
 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๕๙  

 

 

๔. ผลงำนทำงวิชำกำร 

 ๔.๑  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
  ๔.๑.๑ ผลงำนวิจัย 
   ๔.๑.๑.๑  .................................................................................................. 
  ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๑.๒  ..................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๑.๓  ................................................. ................................................. 
  ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ................................... .ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 ๔.๑.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๑.๒.๑  ..................................................................................................  
  ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๒.๒  ............................................................................. ..................... 
 ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 



                  ๑๖๐  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๒.๓  ..................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมนี้ เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 

  ๔.๑.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๑.๓.๑  ......................................................................................... ......... 
  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๓.๒  ..................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๓.๓  ..................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด)  

 

  ๔.๑.๔  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง  ต ำรำ  หนังสือ  หรือบทควำมทำงวิชำกำร 
   ๔.๑.๔.๑  ...................................................................................................  



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๖๑  

 

 

 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๔.๒  ...................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน     
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๔.๓  ........................................................ ........................................... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี  พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 

 

 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ มีส่วนร่วมในผลงำน
เท่ำใดมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
  

 ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
  ๔.๒.๑  ผลงำนวิจัย 
   ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน     
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................ 
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 



                  ๑๖๒  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน     
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน     
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด)  

 

     ๔.๒.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๒.๒.๑  ..............................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๒.๒  ..............................................................................................  
   ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

   ๔.๒.๒.๓  .............................................................................................. 
   ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๒.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน  
   ๔.๒.๓.๑  ...................................................................................... ........ 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๖๓  

 

 

 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ................................. ...ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๓.๒  ..............................................................................................  
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๓.๓  ...................................................................................... ........ 
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ................................. ...ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๒.๔ ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง  ต ำรำ  หรือหนังสือ 
   ๔.๒.๔.๑  ..............................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่  
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๔.๒  ......................................................... ..................................... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่  
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๔.๓  ..............................................................................................  



                  ๑๖๔  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่  
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท   ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง     
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ  มีส่วนร่วมในผลงำน
เท่ำใด  มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
  

 ๔.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
  ๔.๓.๑  ผลงำนวิจัย  
   ๔.๓.๑.๑  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๑.๒  ............................................................................................... ........... 
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
           ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๑.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๖๕  

 

 

 ๔.๓.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๓.๒.๑  ........................................ .................................................................. 
 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๒.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๒.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๓.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๓.๓.๑  ................................................................. ......................................... 
   ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๓.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
 
 



                  ๑๖๖  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน 
ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๓.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้ เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๓.๔  ผลงำนแต่งต ำรำหรือหนังสือ 
   ๔.๓.๔.๑  ............................................ .............................................................. 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๔.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๔.๓  .......................................................................................................... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

 (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท   ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๖๗  

 

 

 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ  มีส่วนร่วมในผลงำน
เท่ำใด  มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
 
 

  ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
        ลงชื่อ .............................................................. เจ้ำของประวัติ 
                                      (...............................................................) 
            ต ำแหน่ง .....................................................................                  
                      วันที่............  เดือน ...................  พ.ศ.   ............... 
       



                  ๑๖๘  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 

แบบประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง .................................... 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ / รองศำสตรำจำรย์ / ศำสตรำจำรย์) 

ในสำขำวิชำ ............................................................ 
โดยวิธี .................................................... 
ของ ....................................................... 

สังกัด/ภำค/สำขำวิชำ .................................................... 
คณะ .................................  มหำวิทยำลัย..................................... 

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

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..............................(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รอง
ศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์)... แล้วเห็นว่ำ  นำย/นำง/นำงสำว....................... .........................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ........ (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)........ตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
 
 

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

             ต ำแหน่ง  ....ผู้บังคับบัญชำระดับหัวหน้ำภำควิชำหรือเทียบเท่ำ....   
              วันที่............  เดือน ...................  พ.ศ. ................ 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำย/นำง/นำงสำว....................................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ....(เข้ำข่ำย/ไม่เข้ำข่ำย).....   ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง.........(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/   
รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์)....... 
 
 
        ลงชื่อ ..............................................................  
          (.............................................................) 
        ต ำแหน่ง  ..............................................................                 
                       วันที.่...........  เดือน ...................  พ.ศ. ................ 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๖๙  

 

 

ส่วนที่  ๓ :  แบบประเมินผลการสอน 
 

 คณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอน โดยได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร .................(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)..................ในกำรประชุมครั้งที่........../.............
เมื่อวันที่ ........................... ได้ประเมินผลกำรสอนของ นำย/นำง/นำงสำว ..............................................
แล้วเห็นว่ำ บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้มีควำม ...........(ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ)..................ในกำร
สอน  มีคุณภำพ.......(อยู่/ไม่อยู่)........... ในหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สภำสถำบันก ำหนด 
 
 
      ลงชื่อ .................................................................. 
          (........................................... ......................) 
         ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอน  
           วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 
 
 



                  ๑๗๐  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

ส่วนที่ ๔  :  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

 ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   

 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร ในสำขำวิชำ .......................................... ในกำรประชุมครั้งที่......../............เมื่ อ
วันที่ ............................... รวม .............. ครั้ง  ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของ นำย/นำง/นำงสำว 
.............................................. ซ่ึงขอก ำหนดต ำแหน่งเปน็ .....(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ / รองศำสตรำจำรย์ / 
ศำสตรำจำรย์)....... ในสำขำวิชำ ..................................................... แลว้เหน็วำ่ 
 

  ๑) งำนวิจัย ........................ เรื่อง  คุณภำพ ...........(อยู่/ไม่อยู่).......... ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด .................... เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑)  ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๑.๒) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๒) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน .................. เรื่อง คุณภำพ .....(อยู่/ไม่อยู่)............ใน
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด .......................... เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑) .................................................... ............. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๒.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๓) ต ำรำ/หนังสือ ............ เรื่อง คุณภำพ .......(อยู่/ไม่อยู่)........ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
................ เรื่อง  ได้แก่ 
   ๓.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .............. ....
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๓.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๔) บทควำมทำงวิชำกำร .......... เรื่อง คุณภำพ ...(อยู่/ไม่อยู่).... ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ................ เรื่อง ได้แก่ 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๗๑  

 

 

   ๔.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๔.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
 
 

            ลงชื่อ ....................................................... 
                 (.......................................................)  
            ต ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ  
               เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 
                  และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
                   วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 
 ตอนที่  ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร .............(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)................ในกำร
ประชุมครั้งที่ ...... เมื่อวันที่ .......... พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของ นำย/นำง/ นำงสำว  
........................................... ตำมที่คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรเสนอแล้วเห็นว่ำ ....(งำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อ่ืน/และต ำรำ/หนังสือ/บทควำมวิชำกำร) ...คุณภำพ....(อยู่/ไม่อยู่).....ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และ
เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จึงเห็น ....(สมควร/ไม่
สมควร)...ให้ก ำหนดต ำแหน่ง นำย/นำง/นำงสำว ............................เป็นต ำแหน่ง ...(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/
รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์)..ในสำขำวิชำ................................................ และให้น ำเสนอที่ประชุม
สภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
 
 

           ลงชื่อ ............................................................................... 
               (............................................................................. .) 
          ต ำแหน่ง ประธำน/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งวิชำกำร 
                      วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 



                  ๑๗๒  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

ส่วนที่  ๕  :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

 สภำสถำบันอุดมศึกษำ....................(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)....................... ในกำรประชุมครั้งที่
......../........ เมื่อวันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ............ พิจำรณำแล้วมีมติ .........(อนุมัติ/ไม่
อนุมัติ)........ 
  ๑. ให้แต่งตั้งนำย/นำง/นำงสำว ...................................................... ........ ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสำขำวิชำ ....................................................ได้
ตั้งแต่วันที่ ...................................... 
  ๒. (ส ำหรับต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์) ให้อธิกำรบดีออกค ำสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
พร้อมส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และแบบค ำขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
  (ส ำหรับต ำแหน่งศำสตรำจำรย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำ  
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง นำย/นำง/นำงสำว .................................................. ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตร ำจำรย์
ในสำขำวิชำ .................................................. ได้ตั้งแต่วันที่ ........................................พร้อมส่ งส ำเนำ
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร ผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร และแบบค ำขอ (แบบ 
ก.พ.อ. ๐๓) 
 
          ลงชื่อ ................................................................... 
              (....................................................................)  
            ต ำแหน่ง นำยกสภำสถำบัน/เลขำนุกำรสภำสถำบัน  
                 วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๗๓  

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-------------------------------- 

 

๒.  แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา 
 

ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 

เพ่ือแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่ง ...................................... 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ / รองศำสตรำจำรย์ / ศำสตรำจำรย์) 

โดยวิธี ................................. 
ในสำขำวิชำ ...................................................... 
ของ ................................................................. 

สังกัด ภำค/สำขำวิชำ ....................................................... 
คณะ ................................................... มหำวิทยำลัย .........................................  

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

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑   วัน  เดือน  ปีเกิด 
 ๑.๒ อำยุ ............ ปี   
 ๑.๓ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ   (เรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ) 

    คุณวุฒิ                       ปี พ.ศ. ที่จบ             ชื่อสถำนศึกษำและประเทศ 
  ๑.๓.๑    
              ๑.๓.๒ 
  ๑.๓.๓ 
  ๑.๓.๔ 
  ๑.๓.๕  
 

๒. ประวัติกำรรับรำชกำร 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ................................   ระดับ ....... ขั้น   ................    บำท  
 ๒.๒   ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์  เมื่อวันที่ .......  เดือน  .................  พ.ศ. ...........   
 

ก.พ.อ.๐๔ 



                  ๑๗๔  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

 ๒.๓ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ ............................................ ........ 
  เมื่อวันที่ .......  เดือน  .................... พ.ศ.   .................. 
 ๒.๔ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ ........................................................ 
  เมื่อวันที่ .…….....   เดือน..………………...... พ.ศ. ..………..... 
  อำยุรำชกำร .........  ปี   ........... เดือน 
 ๒.๕ ต ำแหน่งอื่น ๆ 
  ๒.๕.๑    
  ๒.๕.๒   
  ๒.๕.๓ 
  ๒.๕.๔ 
  ๒.๕.๕ 
 

๓.   ภำระงำนย้อนหลัง  ๓  ปี  (เป็นภำระงำนที่ท ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด)   
 ๓.๑  งำนสอน   (โปรดระบุระดับว่ำปริญญำตรี  หรือบัณฑิตศึกษำ) 
 ระดับ             รำยวิชำที่สอน       ช.ม./สัปดำห์     เปิดสอนภำค/ปีกำรศึกษำ 
 ....................... ..............................................            ...................................... 
  ....................... ..............................................            ...................................... 
 ....................... ..............................................            ...................................... 
 

 ๓.๒   งำนวิจัย   (โปรดระบุเรื่องที่ท ำกำรวิจัย  และระยะเวลำที่ใช้ในแต่ละโครงกำร) 
 
 
 

 ๓.๓  งำนบริกำรทำงวิชำกำร   (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม  และปริมำณเวลำที่ใช้ในกำร
ให้บริกำรต่อสัปดำห์) 
 
 

 ๓.๔  งำนบริหำร  (โปรดระบุงำนบริหำรที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมำณเวลำที่ใช้ต่อ
สัปดำห์) 
 
 
 ๓.๕  งำนอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง   (โปรดระบุประเภทของงำนและปริมำณเวลำที่ใช้ต่อสัปดำห์) 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๗๕  

 

 

๔.  ผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๔.๑  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
  ๔.๑.๑  ผลงำนวิจัย 
   ๔.๑.๑.๑  .................................................................................................. 
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ........ 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๑.๒  ..................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๑.๓  ..................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม ่
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

   ๔.๑.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๑.๒.๑  ............................................................................ .............................. 
 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
มำแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๒.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 



                  ๑๗๖  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

   ๔.๑.๒.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม ่
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
  ๔.๑.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๑.๓.๑  .................................................................................................. 
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๓.๒  ..................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้ เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ........ 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๓.๓  ..................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
  

  ๔.๑.๔  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง  ต ำรำ  หนังสือ  หรือบทควำมทำงวิชำกำร 
   ๔.๑.๔.๑  ...................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๗๗  

 

 

   ๔.๑.๔.๒  ................................................................................................... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๑.๔.๓  ......................................................................................... .......... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
                  ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี  พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ มีส่วนร่วมในผลงำน
เท่ำใดมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
 

 ๔.๒  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
  ๔.๒.๑ ผลงำนวิจัย 
   ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๑.๒  .......................................................................... ...................... 
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 



                  ๑๗๘  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

   ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

   ๔.๒.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๒.๒.๑  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๒.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
   ๔.๒.๒.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๗๙  

 

 

 
  ๔.๒.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน  
   ๔.๒.๓.๑  ..............................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม ่
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๓.๒  ..............................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๓.๓  .............................................................................................. 
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
          ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๒.๔ ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง  ต ำรำ  หรือหนังสือ 
   ๔.๒.๔.๑  ..............................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๔.๒  .............................................................................................. 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 



                  ๑๘๐  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๒.๔.๓  ..............................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 

  (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท  ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง      
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ  มีส่วนร่วมในผลงำน
เท่ำใด  มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
 

 ๔.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
  ๔.๓.๑ ผลงำนวิจัย  
   ๔.๓.๑.๑  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๑.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๑.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิจัยนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือ
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๘๑  

 

 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
๔.๓.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๓.๒.๑  .................................................................................... ...................... 
 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๒.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
   ๔.๓.๒.๓  ................................. ......................................................................... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

   ๔.๓.๒  ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 
   ๔.๓.๒.๑  ..........................................................................................................  
 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด) 



                  ๑๘๒  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

   ๔.๓.๒.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๒.๓  ............................................................ .............................................. 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
    ไม่เคยใช้ 
    เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ....... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ใน    
 ระดับ....................................ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
  ๔.๓.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 
   ๔.๓.๓.๑  ..........................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้ เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
มำแล้วหรือไม ่
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๓.๒  ..........................................................................................................  
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม ่
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ..... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๘๓  

 

 

   ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. ......... 
 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
 

  ๔.๓.๔ ผลงำนแต่งต ำรำหรือหนังสือ 
   ๔.๓.๔.๑  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๔.๒  ................................................... ....................................................... 
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ........ และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 
   ๔.๓.๔.๓  ..........................................................................................................  
 ผลงำนนี้เคยใช้ส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ/หรือต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ และ/หรือต ำแหน่งศำสตรำจำรย์มำแล้วหรือไม่ 
     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เม่ือปี พ.ศ. ...... และผลกำรพิจำรณำคุณภำพอยู่ในระดับ......... 
         ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด) 

 

  (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท   ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลำยคน  ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐำนรับรองว่ำ  มีส่วนร่วมในผลงำน
เท่ำใด  มำประกอบกำรพิจำรณำด้วย) 
 
 



                  ๑๘๔  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

  ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
                    ลงชื่อ ..............................................................  

              (...............................................................) 
                       ต ำแหน่ง ...ผู้บังคับบัญชำระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำ...        
                        วันที่............  เดือน ...................  พ.ศ.   ............... 
 
  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ต ำแหน่ง 
.. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำเสนอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเป็น 
........................................... ในสำขำวิชำ ........................................... 
 
          ลงชื่อ .............................................................. เจ้ำของประวัติ 

          (...............................................................) 
                 ต ำแหน่ง ............................................................                   
                          วันที่............  เดือน ...................  พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๘๕  

 

 

ส่วนที่  ๒  : แบบประเมินผลการสอน 
   

 คณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอน โดยได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร .....(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)........... ในกำรประชุมครั้งที่ ........../............ เมื่อวันที่ 
....................... ได้ประเมินผลกำรสอนของ นำย/นำง/นำงสำว..............................................แล้วเห็นว่ำ 
บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้มีควำม .........(ช ำนำญ/ช ำนำญพิเศษ/เชี่ยวชำญ)............. ในกำรสอน มีคุณภำพ ....
(อยู่/ไม่อยู่).... ในหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่สภำสถำบันก ำหนด 
 
                       ลงชื่อ ....................................................... 
                           (.......................................................)  
                   ต ำแหน่ง ประธำนคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอน  
                        วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 



                  ๑๘๖  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

ส่วนที่ ๓  : แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
  

 ตอนที่ ๑  การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง 
           วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร ในสำขำวิชำ ....................................... ในกำรประชุมครั้งที่........../.............เมื่อ
วันที่ ............................... รวม ............. ครั้ง  ประเมินผลงำนทำงวิช ำกำรของ นำย/นำง/นำงสำว 
............................................. ซ่ึงขอก ำหนดต ำแหน่งเปน็ ......(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ / รองศำสตรำจำรย์ / 
ศำสตรำจำรย์)...... ในสำขำวิชำ ..................................................... แล้วเห็นว่ำ  
 

  ๑) งำนวิจัย ............................. เรื่อง  คุณภำพ ...........(อยู่/ไม่อยู่).......... ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนด .................... เรื่อง ได้แก่ 
   ๑.๑)  ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๑.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ...................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๒) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ................... เรื่อง คุณภำพ .....(อยู่/ไม่อยู่)...........ใน
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด .......................... เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๒.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๓) ต ำรำ/หนังสือ ............ เรื่อง คุณภำพ .......(อยู่/ไม่อยู่ )........ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
................ เรื่อง  ได้แก่ 
   ๓.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๓.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
 

  ๔) บทควำมทำงวิชำกำร .......... เรื่อง คุณภำพ ...(อยู่/ไม่อยู่).... ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ................ เรื่อง ได้แก ่



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๘๗  

 

 

   ๔.๑) ................................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ ................................. 
   ๔.๒) ................................................................ ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ ..................
คุณภำพอยู่ในระดับ .................................  

 

  (ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง       
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ ำนวนหน้ำ  เป็นต้น) 
 

       ลงชื่อ  ....................................................... 
             (.......................................................)  
     ต ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน 
        ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
                      วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 
 ตอนที่  ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ...............(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)..............ในกำร
ประชุมครั้งที่ ........ เมื่อวันที่ .............. พิจำรณำผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของ นำย/นำง/
นำงสำว ........................................... ตำมที่คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรเสนอ แล้วเห็นว่ำ ...(งำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะอ่ืน/และต ำรำ/หนังสือ/บทควำมวิชำกำร) ...คุณภำพ....(อยู่/ไม่อยู่).....ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จึงเห็น ....(สมควร/ไม่
สมควร)...ให้ก ำหนดต ำแหน่ง นำย/นำง/นำงสำว ............................เปน็ต ำแหน่ง ...(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/
รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์)..ในสำขำวิชำ........... .......... ........................... และให้น ำเสนอท่ีประชุม
สภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
 
 

          ลงชื่อ ............................................................................... 
                (..............................................................................)  
         ต ำแหน่ง ประธำน/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งวิชำกำร  
                          วันที่ ........  เดอืน .................. พ.ศ................ 
 
 
 



                  ๑๘๘  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

ส่วนที่  ๔  :  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 

 สภำสถำบันอุดมศึกษำ.......(มหำวิทยำลัย/สถำบัน)........... ในกำรประชุมครั้งที่......../........ เมื่อ
วันที่ ........ เดือน .............. พ.ศ. ............ พิจำรณำแล้วมีมติ .........(อนมัุติ/ไม่อนมัุติ)........ 
  ๑. ให้แต่งตั้งนำย/นำง/นำงสำว .............................................................. ให้ด ำรงต ำแหน่ง
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์/ศำสตรำจำรย์) ในสำขำวิชำ ...................................................... 
.......................................ได้ตั้งแต่วันที่ ...................................... 
  ๒. (ส ำหรับต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์) ให้อธิกำรบดีออกค ำสั่ง
แต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวในข้อ ๑ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
พร้อมส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และแบบเสนอแต่งตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
   (ส ำหรับต ำแหน่งศำสตรำจำรย์) ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ควำมเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง นำย/นำง/นำงสำว ................................................. ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์
ในสำขำวิชำ ......................................................... ได้ตั้งแต่วันที่ ..............................................      พร้อม
ส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร และแบบเสนอ
แต่งตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
                ลงชื่อ ................................................................... 
                      (....................................................................)  
                   ต ำแหน่ง นำยกสภำสถำบัน/เลขำนุกำรสภำสถำบัน  
                          วันที่ ........  เดือน .................. พ.ศ................ 
 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๘๙  

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
------------------------------------ 

 
๓.  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 
 ๓.๑ ผลงำนทำงวิชำกำรที่เสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำต้องเป็นงำนที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้ำของ
และเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 
 ๓.๒ ถ้ำเป็นงำนที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ ๕๐  และต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลักในเรื่องนั้น 
 ๓.๓ ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมในผลงำนวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ หรือผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลักในผลงำนวิจัยเรื่องนั้นและต้องมีผลงำนวิจัยอีกหลำยเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมำณผลงำนวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของผลงำนวิจัย
หนึ่งเรื่อง 
 ๓.๔ ในกรณีงำนวิจัยที่เป็นชุดโครงกำร Research Program ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก
ในบำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมำณผลงำนรวมแล้วไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ ๕๐  
 ๓.๕ ในกรณีงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลักและมี
ปริมำณผลงำนรวมแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ 
 ผู้ด ำเนินกำรวิจัยหลัก หมำยถึง บุคคลที่มีบทบำทและควำมรับผิดชอบส ำคัญในกำรออกแบบ
กำรวิจัย (Research Design) กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) และกำรสรุปผลกำรวิจัยและให้ 
ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 
 ๓.๖ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงนำมรับรองกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรว่ำ หำกมีกำร
เสนอผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีผู้ร่วมงำนหลำยคน จะต้องให้ผู้ร่วมงำนทุกคนลงนำมรับรองว่ำ แต่ละคน  มี
ส่วนร่วมในผลงำนเรื่องนั้นร้อยละเท่ำใด รวมทั้งระบุบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในผลงำนนั้น 
 หำกตรวจสอบพบภำยหลังว่ำผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งระบุกำรมีส่วนร่วมไม่ตรงกับควำมเป็นจริง 
จะถือว่ำกำรกระท ำของผู้นั้นเข้ำข่ำยผิดจริยธรรมไม่เหมำะสมที่จะได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้สถำบันอุดมศึกษำสอบหำข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป 
 กำรลงนำมรับรองกำรมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละชิ้น  เมื่อได้ลงนำมรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ 



                  ๑๙๐  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

 ๓.๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเสนอผลงำนวิจัยที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรว่ำต้องไม่เป็นงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ  
หมำยควำมถึงห้ำมมิให้ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งน ำผลงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ ของผู้ก ำหนดต ำแหน่ง มำเป็นผลงำนเพ่ือเสนอขอต ำแหน่ งทำง
วิชำกำร เว้นแต่ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งจะได้ท ำกำรศึกษำวิจัยขยำยผลต่อจำกเรื่องเดิมอย่ำงต่อเนื่อง
จนปรำกฏผลควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัดและจะพิจำรณำเฉพำะส่วนที่ศึกษำเพ่ิมเติม   
จำกเดิมเท่ำนั้น 
 ๓.๘ ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด โดยมีชื่อผู้ใด
ระบุเป็นเจ้ำของผลงำน ผู้มีชื่อท่ีระบุทุกรำยย่อมมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำรนั้น มำกหรือน้อยขึ้นอยู่
กับข้อตกลงระหว่ำงผู้ร่วมงำนในผลงำนทำงวิชำกำรนั้น ๆ อันรวมถึงผลงำนทำงวิชำกำรที่เผยแพร่ในรูป
ของผลงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเพ่ือรับปริญญำในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
เป็นที่ปรึกษำหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำของกำรวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้ำใจว่ำที่ปรึกษำ             
หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ริเริ่ม ก ำกับดูแล และมีบทบำทส ำคัญในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
ผลกำรวิจัยนั้น 
 
   



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๙๑  

 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
---------------------------------- 

 
๔.  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

 

  บทควำมทำงวิชำกำร   ต ำรำ    หนังสือ    งำนวิจัย    ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 
 
ผู้ร่วมงำน  จ ำนวน................  คน  แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้  :   
 

ชื่อผู้ร่วมงำน ปริมำณงำนร้อยละ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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



                  ๑๙๒  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------------------- 

 
๕.   แนวทางการประเมินผลการสอน 

 

หลักเกณฑ์ 
 

 ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอนว่ำ ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร มีควำมช ำนำญ ช ำนำญพิเศษ หรือเชี่ยวชำญในกำรสอน โดยใช้แนวทำงในกำรประเมิน 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีกำรวำงแผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ผลกำรสอนเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ 
โดยเสนอเอกสำรประกอบกำรสอน หรือเอกสำรค ำสอน (ค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภำพ  ดังตำรำงแนบท้ำย) 
 ๒. มีควำมสำมำรถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเครำะห์  วิจำรณ์ในวิชำที่สอน 
 ๓. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิควิธีสอนต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและติดตำม
กำรสอนตลอดเวลำ  เช่น  ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย  ยกตัวอย่ำง สอดแทรกประสบกำรณ์  ใช้ค ำถำมเพ่ือให้  
ผู้เรียนคิด และตอบค ำถำมให้เข้ำใจได้ชัดเจน 
 ๔. มีควำมสำมำรถให้ผู้เรียนมองเห็นควำมสัมพันธ์ของวิชำที่เรียนกับวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. มีควำมสำมำรถแนะน ำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ำศึกษำเพ่ิมเติม 
 ๖. มีควำมสำมำรถจัดให้ผู้เรียนแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตำมควำม
เหมำะสม 
 ๗. มีควำมสำมำรถในกำรใช้สื่อกำรสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมำะสมเป็นอย่ำงดี 
 ๘. มีควำมสำมำรถในกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนในวิชำที่สอน 
 ๙. มีควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอน 
 

 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรฯ อำจก ำหนดแนวทำงในกำรประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได้ โดยต้อง
ก ำหนดให้ชัดเจนและประกำศให้เป็นที่ทรำบทั่วกันก่อนกำรประเมิน 
 

 
 
 



                                                                                                                     ภำคผนวก ก.  ๑๙๓  

 

 

วิธีการ 
 ๑. ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้น (หัวหน้ำสำขำวิชำ/หัวหน้ำภำควิชำ/คณบดี) ประเมินผล        
กำรสอนในชั้นต้นว่ำ ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร มีผลกำรสอนอยู่ในระดับใด (ช ำนำญ 
ช ำนำญพิเศษ  หรือเชี่ยวชำญ) 
 ๒. ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอนของผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรว่ำอยู่ในระดับใด (ช ำนำญ ช ำนำญพิเศษ  หรื อ เ ชี่ ย วช ำญ)  ทั้ งนี้  อำจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม    
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ภาคผนวก  ข 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 



                                                                                                 ภำคผนวก ข.  ๑๙๑ 

 

 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
-------------------------------- 

 
 ด้วยเป็นกำรสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ และมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
   “มหำวิทยำลัย” หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
   “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยถึง   สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
   “สภำวิชำกำร” หมำยถึง  สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
   “ก.พ.อ.” หมำยถึง คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
   “อธิกำรบดี” หมำยถึง อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

 ข้อ ๔ หลักเกณฑ์  และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และรำยละเอียดอ่ืน ๆ   
ที่ก ำหนดในข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๕ ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ประกอบด้วย 
  (๑) ประธำนกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งจำกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 



                  ๑๙๒  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 

  (๒) กรรมกำร จ ำนวน ๕ – ๑๐ คน ซึ่งแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก ำหนด       
ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสำขำวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยโดยค ำแนะน ำของ      
สภำวิชำกำร 
  เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรจำกบุคคลที่อธิกำรบดีแนะน ำ 
  ประธำนกรรมกำร  และกรรมกำร ให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง ๓ ปี และอำจได้รับ
แต่งตั้งใหม่ได ้
 

 ข้อ ๖  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์           
ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และให้มีอ ำนำจก ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในกำรพิจำรณำ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 

 ข้อ ๗ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผล
กำรสอน ประกอบด้วย 
  (๑)  ผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร 
  (๒) ผู้ที่สภำวิชำกำรมอบหมำย จ ำนวน ๒ คน เป็นกรรมกำร 
   ให้คณะอนุกรรมกำรเลือกกรรมกำร ๑ คน เป็นเลขำนุกำร และให้อธิกำรบดีแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขำนุกำร ๑ คน 
 

 ข้อ ๘ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรสอน เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมช ำนำญ  ช ำนำญพิเศษ  และควำมเชี่ยวชำญ 

 

 ข้อ ๙ ก ำหนดวันแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/รองศำสตรำจำรย์ให้ถือเกณฑ์
ดังนี้ 
  (๑)  กรณีท่ีไม่มีกำรแก้ไขผลงำน หรือมีกำรแก้ไขผลงำนภำยในก ำหนด ๙๐ วัน นับจำก
วันที่คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีมติให้แก้ไข วันที่อนุมัติและแต่งตั้ง จะอนุมัติได้ไม่
ก่อนวันที่มหำวิทยำลัยได้ลงทะเบียนรับเรื่องกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
  (๒)  กรณีที่มีกำรแก้ไขผลงำนเกินกว่ำ ๙๐ วัน นับจำกวันที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีมติให้แก้ไข วันที่อนุมัติและแต่งตั้ง จะอนุมัติได้ไม่ก่อนวันที่มหำวิทยำลัยได้รับ
เรื่องกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำน 
 

 ข้อ ๑๐  ก ำหนดวันแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ให้เป็นไปตำมที่ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
 



                                                                                                 ภำคผนวก ข.  ๑๙๓ 

 

 ข้อ ๑๑  ผู้ที่เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงำนทำงวิชำกำรแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ด ำเนินกำรต่อไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
 

 ข้อ ๑๒  ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และมีอ ำนำจตีควำมวินิจฉัยปัญหำ    
อันเกิดจำกกำรใช้ข้อบังคับนี้ 
 

     ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

(ศำสตรำจำรย์พิเศษ ภำวิช  ทองโรจน์) 
นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ๑๙๔  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
 
 





                                                                                                                     ภำคผนวก ค.  ๑๙๗ 

 

 

 

 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

-------------------------------- 
  
 ตำมมติคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ 
๕ มิถุนำยน ๒๕๔๙ มอบให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมก ำหนด หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
สอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑(๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐมจึงก ำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ 
 

 ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน ประเมินเอกสำรกำรสอนและประเมินกำรสอนของผู้
ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรว่ำอยู่ในระดับใด (ช ำนำญ ช ำนำญพิเศษ หรือเชี่ยวชำญ) โดยประเมินผล
กำรสอนจำกองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

 ๑.  การประเมินคุณภาพเอกสารการสอน 
  ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนเป็นผู้ประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภำพเอกสำร
กำรสอน (กส. ๑) เป็นแนวทำงในกำรประเมิน ทั้งนี้หำกผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด
คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนอำจมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประเมินใหม่ได้ 
 

 ๒. การประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
  ให้ใช้ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำตำมแบบประเมินกำรสอนอำจำรย์ 
(ป.๐๓) ย้อนหลัง ๑ ปีกำรศกึษำที่คณะเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 

 ๓. การประเมินการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
  ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน ประเมินกำรสอนตำมแบบประเมินกำรสอนโดย
คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน (กส. ๒) 
 
 
 
 
 
 



                ๑๙๘  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 

วิธีการ 
 ๑. ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนให้คะแนนกำรสอนโดยพิจำรณำจำก (๑) ผลกำร
ประเมินคุณภำพเอกสำรกำรสอน (๒) ผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ และ (๓) ผลกำรประเมิน
กำรสอนโดยคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน โดยให้มีน้ ำหนักคะแนนเท่ำกับ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ 
 ๒. ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนตัดสินผลกำรสอนว่ำผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำรมีผลกำรสอนอยู่ในระดับใด (ช ำนำญ ช ำนำญพิเศษ หรือเชี่ยวชำญ) โดยก ำหนดระดับและเกณฑ์
กำรตัดสินผลกำรสอน ดังนี้ 
  ๒.๑ ก ำหนดระดับของผลกำรสอน ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ เชี่ยวชำญ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
   ๒.๑.๒ ช ำนำญพิเศษ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ ๗๐ – ๗๙  
   ๒.๑.๓ ช ำนำญ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ ๖๐ – ๖๙      
    ๒.๑.๔ ปรับปรุง เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  

  ๒.๒ ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินผลกำรสอน ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ จะต้องได้ผลกำรสอนในระดับเชี่ยวชำญ จึง
จะถือว่ำผ่ำนเกณฑก์ำรประเมิน 
   ๒.๒.๒ ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ จะต้องได้ผลกำรสอนในระดับช ำนำญ
พิเศษขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
   ๒.๒.๓ ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จะต้องได้ผลกำรสอนในระดับช ำนำญ
ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
 

  กำรประเมินผลกำรสอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้ใช้แบบประเมินท้ำย
ประกำศนี ้
 
  ประกำศ     ณ     วันที่      ๓๑     กรกฎำคม        พ.ศ.     ๒๕๔๙ 
 
 

                       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิวัต   กลิ่นงำม) 
                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                  ภำคผนวก ค.  ๑๙๙  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบประเมินคุณภาพเอกสารการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กส. ๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประเภทเอกสารการสอน    เอกสารประกอบการสอน    เอกสารค าสอน    เอกสาร 
๒. ช่ือเอกสารประกอบการสอน ........................................................................................................ 
 ใช้ประกอบการสอนวิชา .............................................................................................................. 
๓. ช่ือผู้เสนอ ..................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน .................................................... 
 ระดับ .......................... ข้ัน .............................. บาท คณะ ........................................................... 
๔. ต าแหน่งท่ีขอก าหนด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์      ศาสตราจารย์ 
๕. คุณภาพเอกสารการสอน 

ข้อที ่ รายการประเมิน คะแนนเตม็ 
คะแนนท่ี

ได้รับ 
หมายเหต ุ

๑. ความถูกต้องในด้านวิชาการ (ข้อเท็จจริง   หลักฐานอ้างอิง 
ข้อมูลที่ใช้) 

๒๐   

๒. ความดีเด่นทางวิชาการ (แนวคิดใหม่  ความรู้ใหม่  ความลึกซึ้ง  
ความทันสมัยของเนื้อหาสาระและครอบคลุมหลักสูตร) 

๒๐   

๓. ความสามารถในการแต่ง/เรียบเรียง (การใช้ภาษา  ความ
สอดคล้องของเนื้อหา   การท าความเข้าใจ) 

๒๐   

๔. รูปแบบ/ลักษณะของผลงาน (การพิมพ์     การจัดท าเชิงอรรถ   
บรรณานุกรม และความประณีต) 

๑๐   

๕. ประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ๑๕   
๖. ลักษณะความมุ่งหมายและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑๕   

รวม ๑๐๐   
 

ลงช่ือ ......................................................... กรรมการ 
(...............................................................) 

วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
หมายเหตุ 
 ๑.  เอกสารการสอน หมายถึง เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนหรือเอกสารที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่ง 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์ ตามล าดับ 
๒.  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องได้คะแนนแต่ละข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
       และคะแนนรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 

 



                ๒๐๐  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบสรุปการประเมินคุณภาพเอกสารการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กส. ๑ส) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 

แบบประเมินการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(กส. ๒) 

 
 
 
 
 

๑. ประเภทเอกสารการสอน    เอกสารประกอบการสอน    เอกสารค าสอน    เอกสาร 
๒. ช่ือเอกสารประกอบการสอน ........................................................................................................ 
 ใช้ประกอบการสอนวิชา .............................................................................................................. 
๓. ช่ือผู้เสนอ ..................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน .................................................... 
 ระดับ .......................... ข้ัน .............................. บาท คณะ ........................................................... 
๔. ต าแหน่งท่ีขอก าหนด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์      ศาสตราจารย์ 
๕. คุณภาพเอกสารการสอน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนจากกรรมการท่านท่ี 

รวม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ความถูกต้องในด้านวิชาการ (ข้อเท็จจริง   หลักฐาน
อ้างอิง   ข้อมูลที่ใช้) 

๒๐       

๒. ความดีเด่นทางวิชาการ (แนวคิดใหม่   ความรู้ใหม่ ความ
ลึกซึ้ง   ความทันสมัยของเนื้อหาสาระและครอบคลุม
หลักสูตร) 

๒๐       

๓. ความสามารถในการแต่ง/เรียบเรียง (การใช้ภาษา ความ
สอดคล้องของเนื้อหา   การท าความเข้าใจ) 

๒๐       

๔. รูปแบบ/ลักษณะของผลงาน (การพิมพ์   การจัดท า
เชิงอรรถ   บรรณานุกรม และความประณีต) 

๑๐       

๕. ประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ๑๕       
๖. ลักษณะความมุ่งหมายและการจัดกิจกรรม การเรียนการ

สอน 
๑๕       

รวม ๑๐๐       
คะแนนรวมเฉลี่ย  
 

    ลงช่ือ .....................................................................  ประธานกรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
               ...................................................................  กรรมการและเลขานุการ  
            วันท่ี........... เดือน.......................พ.ศ. ................. 
 



                                                                                                                                  ภำคผนวก ค.  ๒๐๑  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบประเมินการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กส. ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ช่ือผู้รับการประเมิน .................................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน ...................... 
 ระดับ ............... ข้ัน ........................................... บาท คณะ ......................................................... 
 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. ต าแหน่งท่ีขอก าหนด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์      ศาสตราจารย์ 
๓. ผลการสอน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

มากที่สุด<---->น้อยที่สุด 
๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ      
๒. มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน      
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และตดิตามการสอนตลอดเวลา 
     

๔. มีความสามารถใหผู้้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวชิาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

     

๕. มีความสามารถแนะน าให้ผูเ้รียนรูจ้ักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม      
๖. มีความสามารถจัดให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ตามความเหมาะสม 
     

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอน      
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน      
๙. มีความสามารถในการสอนได้ตรงและครบถ้วนตามหลักสตูร      

๑๐. มีความสามารถในการสอนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุันและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

รวม      
รวมคะแนน  
 
    ลงช่ือ ....................................................  กรรมการ 
               (..................................................) 
                 วันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. .............. 
หมายเหตุ  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องได้คะแนนแต่ละข้อไม่น้อยกว่า  ๒ และ 
 คะแนนรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 



                ๒๐๒  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบสรุปการประเมินการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กส. ๒ส) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

แบบสรุปผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(กส.๑ – ๒ส) 

 

 
 
 
 
 

๑. ช่ือผู้รับการประเมิน .................................................................... ต าแหนง่ปัจจุบนั ...................... 
 ระดับ ............... ข้ัน ........................................... บาท คณะ ......................................................... 
 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. ต าแหน่งท่ีขอก าหนด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์      ศาสตราจารย์ 
๓. ผลการสอน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
คะแนนจาก

กรรมการท่านท่ี 
รวม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ       
๒. มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในวิชาที่สอน       
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ อย่างหลากหลายให้ผู้เรียน

เกิดความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา 
      

๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

      

๕. มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม       
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ตามความเหมาะสม 
      

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอน       
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน       
๙. มีความสามารถในการสอนได้ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตร       

๑๐. มีความสามารถในการสอนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

      

รวม       
คะแนนรวมเฉลี่ย  
 

    ลงช่ือ ......................................................................ประธานกรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
               ...................................................................  กรรมการและเลขานุการ  
            วันท่ี........... เดือน.......................พ.ศ. ................. 
 



                                                                                                                                  ภำคผนวก ค.  ๒๐๓  

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
แบบสรุปผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กส. ๑-๒ส) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ช่ือผู้รับการประเมิน .................................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน ...................... 
 ระดับ ............... ข้ัน ........................................... บาท คณะ ......................................................... 
 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒. ต าแหน่งท่ีขอก าหนด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์      ศาสตราจารย์ 
๓. ผลการสอน 

ที ่ การประเมินผลการสอน 
คะแนน

ดิบ 
ก าหนดน้ าหนัก 

(๑๐๐) 
ปรับคะแนนตาม

น้ าหนัก 
๑. คุณภาพเอกสารประกอบการสอน (กส. ๑ส)  ๗๐ ๐.๗๐ = 
๒. การประเมินการสอนโดยนักศึกษา (จากคณะ)  ๒๐  ๔.๐๐ = 
๓. การประ เมิ นการสอนโดยคณะอนุ กร รมการ

ประเมินผลการสอน (กส. ๒ ส) 
 ๑๐  ๐.๒๕ = 

รวม  
ผลการประเมินผลการสอน 
(     )   เชี่ยวชาญ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป 
(     )   ช านาญพิเศษ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ ๗๐-๗๙  
(     )   ช านาญ เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ ๖๐-๖๙  
(     )   ปรับปรุง เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 

    ลงช่ือ .................................................................. ประธานกรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
             .................................................................... กรรมการ 
               ................................................................... กรรมการและเลขานุการ  
            วันท่ี........... เดือน.......................พ.ศ. ................. 

หมายเหตุ 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องได้ผลการสอนระดับเชี่ยวชาญ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องได้ผลการสอนระดับช านาญพิเศษขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องได้ผลการสอนระดับช านาญขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 
 





 

 

ภาคผนวก  ง 

 
 ๑. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๔. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๖. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๗. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๔ (๓) และมำตรำ ๒๘  แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  และ  ศำสตรำจำรย์ ไว้ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกำศ ก.พ.อ. และเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์  และ
ศำสตรำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ประกำศ ก.พ.อ. นี้แทน 
 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกำศ ก.พ.อ. นี้นับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

หมวดที่ ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 ข้อ ๓ ให้สภำสถำบันแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ซึ่งประกอบด้วย 
  ๓.๑   ประธำนกรรมกำร ต้องเป็นกรรมกำรสภำสถำบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓.๒ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลภำยนอกสถำบัน โดยคัดสรรจำกบัญชี
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสำขำวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำบันนั้น ๆ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินสิบคน 
 

  กำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่
ก ำหนดในข้อ ๔ และข้อ ๕ ตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อ ๖ – ข้อ ๑๐ 
 

 ข้อ ๔  กำรพิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่ง  ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  ให้พิจำรณำจำกคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  ผล



                ๒๐๘  คู่มือกำรท ำผลงำนทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  

 

กำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำร และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ตำมที่ก ำหนดในประกำศ
ฉบับนี้ 
  กำรพิจำรณำแต่งตั้งในวรรคแรกกระท ำได้ ๒ วิธี คือ กำรแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และกำร
แต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 
 

 ข้อ ๕ กำรแต่งตั้งอำจำรยป์ระจ ำให้ด ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำรโดยวิธีปกติให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๕.๑ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
   ๕.๑.๑  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ และ
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำเก้ำปี หรือ  
  ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ และ
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี หรือ 
  ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 
และได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี หรือ 
  ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ผู้ใดได้โอนหรือย้ำยมำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์ประจ ำในสถำบันอุดมศึกษำ หำกผู้นั้นเคยได้รับกำรแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษใน
สถำบันอุดมศึกษำที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ ำวิชำใดวิชำหนึ่ง ซึ่งเทียบค่ำได้ไม่น้อยกว่ำสอง    
หน่วยกิต/ทวิภำค อำจน ำระยะเวลำระหว่ำงเป็นอำจำรย์พิเศษในภำคกำรศึกษำที่สอนนั้นมำเป็นเวลำใน
กำรขอแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้ค ำนวณเวลำในกำรสอนพิเศษให้สำมในสี่ส่วนของเวลำที่ท ำกำร
สอน 
   กรณีที่อำจำรย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งอำจำรย์
ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลำที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งอำจำรย์หลังจำกได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือ
ขอแต่งตั้งต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ได้ตำมอัตรำส่วนของระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง 
   ๕.๑.๒  ผลกำรสอน มีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำใดวิชำหนึ่งที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถำบันอุดมศึกษำและมีควำมช ำนำญในกำรสอน และเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนที่ผลิตขึ้นตำมภำระงำน
สอน ในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำซึ่งแต่ละวิชำนั้นมีผู้สอนร่วมกัน
หลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภำพดี 
และได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของสภำสถำบัน 
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   ๕.๑.๓  ผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 
   (๑)  ๑.๑ ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือ 
        ๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภำพดี  และ 
    (๒) ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำรซึ่งมีคุณภำพ 
และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
   ๕.๑.๔  จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร กำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ดังนี้ 
   (๑) ต้องมีควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตนและ
ไม่ลอกเลียนผลงำนของผู้ อ่ืน รวมทั้ งไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
   (๒) ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในผลงำนทำง
วิชำกำรของตนเองและแสดงหลักฐำนของกำรค้นคว้ำ 
   (๓) ต้องไมค่ ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
   (๔) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์  ไม่มี
อคติมำเกี่ยวข้อง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่
ขยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำกำร 
   (๕) ต้องน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 
  ๕.๒ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 
   ๕.๒.๑  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี 
   ๕.๒.๒ ผลกำรสอน มีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถำบันอุดมศึกษำ และมีควำมช ำนำญพิเศษในกำรสอน และเสนอเอกสำรค ำสอนที่ผลิตขึ้นตำมภำระ
งำนสอน ในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำซึ่งแต่ละวิชำนั้นมีผู้สอน
ร่วมกันหลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรค ำสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมี
คุณภำพดี และได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของสภำสถำบัน 
   ๕.๒.๓  ผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 
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   (๑)  ๑.๑ ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือ 
        ๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภำพดี และ 
   (๒)  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภำพดี และได้รับกำร
เผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
  ผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อ ๕.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนที่ได้เคยใช้ส ำหรับ
กำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่เพ่ิมขึ้น
หลังจำกได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ด้วย 
   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ในกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๔ 
  ๕.๓ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
   ๕.๓.๑  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และได้ปฏิบัติหน้ำที่
ในต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 
   ๕.๓.๒  ผลกำรสอน มีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถำบันอุดมศึกษำ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอน โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของสภำสถำบัน 
   ๕.๓.๓ ผลงำนทำงวิชำกำร ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ ๑  ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 
   (๑)  ๑.๑ ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีมำก และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือ 
        ๑.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภำพดีมำก และ 
   (๒) ผลงำนแต่งต ำรำ หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภำพดีมำก และได้รับกำรเผยแพร่ตำม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 
   วิธีที่  ๒  ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 
   (๑) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีเด่น และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงำนวิจัยที่ท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใด ๆ หรือ 
   (๒) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภำพดีเด่น หรือ 
   (๓) ผลงำนแต่งต ำรำ หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภำพดีเด่นและได้รับกำรเผยแพร่ตำม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 



                                                                                                                         ภำคผนวก ง.   ๒๑๑  

 

 

  ผลงำนทำงวิชำกำรตำมข้อ ๕.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ ำกับผลงำนที่ได้เคยใช้
ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์มำแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงำน  
ทำงวิชำกำรท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจำกได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ด้วย 
   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ในกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕.๑.๔ 
 

 ข้อ ๖ วิธีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์โดยวิธีปกติ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๖.๑ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ 
   ๖.๑.๑ ให้คณะวิชำเสนอชื ่อผู ้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมแบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด พร้อมด้วยผลงำนทำงวิชำกำร 
   ๖.๑.๒  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอนโดยอำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม 
   ๖.๑.๓  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (๑) ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
    (๒) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนสำมถึงห้ำคน 
 

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ต้องคัดสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ . ก ำหนด
ส ำหรับสำขำวิชำนั้น ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภำยนอกสถำบันที่ผู้ขอสังกัด และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร   
ไม่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งที่เสนอขอ และก ำหนดให้ต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร โดยมีกรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิ  
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และให้กำรด ำเนินกำรอยู่ในชั้นควำมลับทุก
ขั้นตอน 
   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่สถำบันอุดมศึกษำไม่สำมำรถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ขอควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ. เป็นรำย ๆ ไป 
   เกณฑ์กำรตัดสิน ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพที่แสดงควำมเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น กำรตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
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   ๖.๑.๔  เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้น ำเสนอต่อสภำสถำบันพิจำรณำอนุมัติและให้
อธิกำรบดีออกค ำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
พร้อมกับส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร และแบบค ำขอฯ 
   ค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องระบุสำขำวิชำเชี่ยวชำญของต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรท่ีสั่งแต่งตั้งนั้นด้วย 
  ๖.๒ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
   ๖.๒.๑ ให้คณะวิชำเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมแบบค ำขอฯ ที่ ก.พ.อ. ก ำหนดพร้อมด้วยผลงำนทำงวิชำกำร 
   ๖.๒.๒ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรประเมินผลกำรสอน โดยอำจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม 
   ๖.๒.๓ ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรใน
สำขำวิชำนั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    (๑) ประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
    (๒) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
    หำกเสนอขอตำมวิธีที่ ๑ ให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนสำมถึงห้ำคน 
พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เพ่ือเสนอควำมเห็นเบื้องต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำ 
    หำกเสนอขอตำมวิธีที่  ๒ ให้แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน ห้ำคน 
พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร เพ่ือเสนอควำมเห็นเบื้องต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำ 
    กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ต้องคัดสรรจำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก ำหนด
ส ำหรับสำขำวิชำนั้น ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภำยนอกสถำบันที่ผู้ขอสังกัด และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่
ต่ ำกว่ำต ำแหน่งที่เสนอขอ และก ำหนดให้ต้องมีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่
ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร โดยมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และให้กำรด ำเนินกำรอยู่ในชั้นควำมลับทุก
ขั้นตอน 
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   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือควำมจ ำเป็นที่สถำบันอุดมศึกษำไม่สำมำรถแต่งตั้งทรงคุณวุฒิ
จำกบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ขอควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ. เป็นรำย ๆ ไป 
   เกณฑ์กำรตัดสิน ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพที่แสดงควำมเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ กำรตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
   ๖.๒.๔  เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมข้อ ๖.๒.๓ แล้ว ให้น ำเสนอต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำ 
   ๖.๒.๕  เมื ่อสภำสถำบ ันอ ุดมศ ึกษำพ ิจำรณำอน ุม ัต ิแล ้ว  ให ้เสนอ ก .พ .อ .  
ให้ควำมเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั ้ง พร้อมส่งส ำเนำค ำสั ่ งแต่งตั ้งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร      
ผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนทำงวิชำกำร และแบบค ำขอฯ 
 

 ข้อ ๗ กำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ 
  กรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง สถำบันอุดมศึกษำอำจเสนอแต่งตั้งผู้ด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือรองศำสตรำจำรย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
ที่ต่ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นก็ได้ (เช่น กำรเสนอ
แต่งตั ้งอำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ โดยที ่ผู ้นั ้นมิได้ด ำรงต ำแหน่งผู ้ช ่วย
ศำสตรำจำรย์มำก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง ยังไม่ครบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ หรือกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่
ส ูงขึ ้น โดย เปลี ่ยนแปลงส ำขำว ิชำ เชี ่ยวชำญ หร ือแต ่งตั ้ง ให ้ด ำรงต ำแหน ่งทำงว ิชำกำร 
ในสำขำวิชำเชี่ยวชำญที่แตกต่ำงไปจำสำขำวิชำเชี่ยวชำญเดิม) โดยให้ด ำเนินกำรเป็นวิธีพิเศษ 
  กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยวิธีพิเศษ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 

  ๗.๑ กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์โดยวิธีพิเศษ 
  ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรและให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรเช่นเดียวกับกำรแต่งตั้ง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนห้ำคน พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  
โดยกำรตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำเสียง 
  ทั้งนี้ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรที่แสดงควำม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น และผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพในระดับดีมำก  
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  ๗.๒ กำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์โดยวิธีพิเศษ 
  ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที่ ๑ เท่ำนั้น และให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำร
เช่นเดียวกับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนห้ำคน พิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 
โดยกำรตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำเสียง 
  ทั้งนี้ผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีปริมำณและคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรที่แสดงควำม
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนั้น และผลงำนทำงวิชำกำรต้องมีคุณภำพในระดับดีเด่น 
 

 ข้อ ๘ แบบค ำขอฯ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร แนวทำงในกำรประเมินผลกำรสอนของผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ลักษณะกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร ค ำจ ำกัดควำมของผลงำนทำง
วิชำกำร ลักษณะกำรเผยแพร่และผลงำนทำงวิชำกำรที่จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ท้ำยประกำศนี้ 
 

 ข้อ ๙ กรณีกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับต ำแหน่งและสำขำวิชำเดียวกันกับ
ที่ได้เคยขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำแล้ว หำกมีกำรน ำผลงำนทำงวิชำกำรเดิมที่เคยเสนอเพ่ือ
พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรครำวก่อน มำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง ให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำมำแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรนั้นใหม่อีก 
 
 

หมวดที่  ๒ 
การลงโทษ 

 
 ข้อ ๑๐  ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและลงโทษ ผู้ขอ
ก ำหนดต ำแหน่งอันส่อให้เห็นว่ำเป็นผู้ที่กระท ำผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณอันเกี่ยวข้องกับ
ผลงำนทำงวิชำกำรและเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติไม่เหมำะสมที่จะได้รับกำรพิจำรณำให้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร ดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่ำผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งระบุกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงหรือมีพฤติกำรณ์ส่อว่ำมีกำรลอกเลียนผลงำนทำงวิชำกำรของผู้อ่ืน หรือน ำผลงำนทำง
วิชำกำรของผู้อ่ืนไปใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยอ้ำงว่ำเป็นผลงำนทำงวิชำกำรของ
ตนเอง ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำมีมติให้งดกำรพิจำรณำกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรในครั้งนั้นและ
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ด ำเนินกำรทำงวินัยตำมข้อเท็จจริงและควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ำม
ผู้กระท ำผิดนั้นเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับตั้งแต่วันที่สภำ
สถำบันอุดมศึกษำมีมติ 
  ๑๐.๒ กรณีท่ีได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไปแล้วหำกภำยหลัง
ตรวจสอบพบหรือทรำบว่ำผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรครั้งนั้น เป็น
กำรลอกเลียนผลงำนของผู้อ่ืนหรือน ำเอำผลงำนของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้ำงว่ำเป็นผลงำนของตนเอง ให้
สภำสถำบันอุดมศึกษำมีมติถอดถอนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์ 
และรองศำสตรำจำรย์ พิเศษ ส่วนต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  และศำสตรำจำรย์ พิเศษให้สภำ
สถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ถอดถอน และด ำเนินกำรทำงวินัยตำมข้อเท็จจริ งและควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำผิด   
เป็นกรณี ๆ ไป และห้ำมผู้กระท ำผิดนั้นเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร  มีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
นับตั้งแต่วันที่สภำสถำบันอุดมศึกษำมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ถอดถอน แล้วแต่กรณี 
 
 

หมวดที่  ๓ 
การอุทธรณ์ 

 
 ข้อ ๑๑  กรณีที่ผลกำรพิจำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรอำจยื่นอุทธรณ์ผลกำรพิจำรณำนั้นได้ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อ       
สภำสถำบันอุดมศึกษำได้ภำยในเก้ำสิบวัน นับแต่วันที่รับทรำบมติ 
  เมื่อสภำสถำบันอุดมศึกษำได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้วให้ส่งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรพิจำรณำค ำอุทธรณ์ เมื่อมีควำมเห็นประกำรใดให้เสนอต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำวินิจฉัย
และให้ค ำวินิจฉัยของสภำสถำบันอุดมศึกษำถือเป็นที่สุด 
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บทเฉพาะกาล 

 

 
 ข้อ ๑๒  กำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สภำสถำบันอุดมศึกษำ
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๔๙ ต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่
กำรละเมิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ให้ใช้ประกำศนี้บังคับ 
 
  ประกำศ   ณ   วันที่     ๑     มีนำคม    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
              (นำยวิจิตร  ศรีสอ้ำน) 
         รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
                   ประธำน ก.พ.อ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         ภำคผนวก ง.   ๒๑๗  

 

 

 
 
 
 

ประกำศ   ก.พ.อ. 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์   และศำสตรำจำรย์   (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๐    
------------------------------------- 

 ตำมประกำศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ก ำหนดให้กำร
แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ต้อง
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร  ก.พ.อ.  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๔ (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร  ส ำหรับกำรก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์   ทั้ง
วิธีปกติและวิธีพิเศษ  ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  ประกำศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๒ กำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมิน 
ผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  ที่มีผลกำรประเมินเป็นเอกฉันท์ว่ำ
คุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. 
ก ำหนด   อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง    ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร   จะไม่ก ำหนดให้มีกำรประชุม   โดยถือเอำผล
กำรประเมินดังกล่ำวเป็นผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำน
ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรก็ได้ 
 

 ข้อ ๓ ประกำศ ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับกับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
และรองศำสตรำจำรย์   ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำสถำบันอุดมศึกษำอยู่ในวันที่ประกำศนี้ใช้
บังคับ 
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 ข้อ ๔ ประกำศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลำหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
 

                   ประกำศ   ณ   วันที่   ๘    พฤษภำคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
            (นำยวิจิตร     ศรีสอ้ำน) 
                    รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
                                 ประธำน  ก.พ.อ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         ภำคผนวก ง.   ๒๑๙  
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                                                                                                                         ภำคผนวก ง.   ๒๒๑  
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                                                                                                                         ภำคผนวก ง.   ๒๒๕  
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ภาคผนวก  จ 

 
หลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ ของรำชบัณฑิตยสถำน 

จำก http://www.royin.go.th/th/profile/index.php 
 
 
 
 
 





 

 

หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน 
 

 ๑. กำรทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภำษำเดิมพอควรแก่กำรแสดงที่มำของรูปศัพท์ และให้เขียน
ในรูปที่อ่ำนได้สะดวกในภำษำไทย 
 ๒. กำรวำงหลักเกณฑ์ได้แยกก ำหนดหลักเกณฑ์กำรทับศัพท์ภำษำต่ำง ๆ แต่ละภำษำไป 
 ๓. ค ำทับศัพท์ที่ใช้กันมำนำนจนถือเป็นภำษำไทย  และปรำกฏในพจนำนุกรม ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำนแล้ว ให้ใช้ต่อไปตำมเดิม เช่น ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, ก๊ำซ, แก๊ส 
 ๔. ค ำวิสำมำนยนำมที่ใช้กันมำนำนแล้ว อำจใช้ต่อไปตำมเดิม เช่น 
   Victoria  =  วิกตอเรีย 
   Louis   =  หลุยส์ 
   Cologne  =  โคโลญ 
 ๕. ศัพท์วิชำกำรซึ่งใช้เฉพำะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป อำจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ข้ึนตำมควำมจ ำเป็น 
 

หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

 ๑. สระ ให้ถอดตำมกำรออกเสียงในพจนำนุกรมภำษำอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภำษำไทย
ตำมตำรำงเทียบเสียงสระภำษำอังกฤษ 
 ๒.  พยัญชนะ ให้ถอดเป็นพยัญชนะภำษำไทยตำมหลักเกณฑ์ในตำรำงเทียบพยัญชนะ
ภำษำอังกฤษ 
 ๓. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต 
  ๓.๑ พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภำษำไทย ให้ใส่เครื่องหมำยทัณฑฆำตก ำกับไว้ เช่น 
  horn    =  ฮอร์น 
  Windsor   =  วินด์เซอร์ 
  ๓.๒ ค ำหรือพยำงค์ท่ีตัวสะกดมีพยัญชนะตำมมำหลำยตัว ให้ใส่เครื่องหมำย 
ทัณฑฆำตไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้ำยแต่เพียงแห่งเดียว เช่น 
   Okhotsk   =  โอค็อตสก์ 
   Barents    =   แบเร็นตส์ 
  ๓.๓ ค ำหรือพยำงค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้ำตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะตำมหลังมำ
อีก ให้ตัดพยัญชนะท่ีอยู่หน้ำตัวสะกดออก และใส่เครื่องหมำยทัณฑฆำตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้ำย เช่น 
   world    =  เวิลด์ 
   quartz     =   ควอตซ ์
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   Johns    =   จอนส์ 
   first     =  เฟิสต์ 
 ๔.  การใช้ไม้ไต่คู้  ควรใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
  ๔.๑ เพ่ือให้เห็นแตกต่ำงจำกค ำไทย เช่น 
   log    =   ล็อก 
  ๔.๒ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ำนแยกพยำงค์ได้ถูกต้อง เช่น 
   Okhotsk   =  โอค็อตสก์ 
 ๕.  การใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ กำรเขียนค ำทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่องหมำยวรรณยุกต์ 
ยกเว้นในกรณีที่ค ำนั้นมีเสียงซ้ ำกับค ำไทย จนท ำให้เกิดควำมสับสน อำจใส่เครื่องหมำยวรรณยุกต์ได้ เช่น 
   coke    =  โค้ก 
   coma    =  โคม่ำ 
 ๖.  พยัญชนะซ้อน (double letter)  ค ำท่ีมีพยัญชนะซ้อนเป็นตัวสะกด ถ้ำเป็นศัพท์ทั่วไปให้
ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น  
   football   =   ฟุตบอล 
 แต่ถ้ำเป็นศัพท์ทำงวิชำกำรหรือวิสำมำนยนำมให้เก็บไว้ทั้ง ๒ ตัว โดยใส่เครื่องหมำยทัณฑฆำต
ไว้ที่ตัวท้ำย เช่น 
   cell     =   เซลล์ 
    James Watt   =   เจมส์ วัตต์ 
 ถ้ำพยัญชนะซ้อนอยู่กลำงศัพท์ให้ถือว่ำ พยัญชนะซ้อนตัวแรกเป็นตัวสะกดของพยำงค์หน้ำ 
และพยัญชนะซ้อนตัวหลังเป็นพยัญชนะต้นของพยำงค์ต่อไป ฉะนั้น  กำรใช้พยัญชนะตัวสะกดและ
พยัญชนะต้น จะต่ำงกันตำมหลักเกณฑ์กำรเทียบพยัญชนะในตำรำงข้ำงท้ำย เช่น 
   pattern    =   แพตเทิร์น 
   Missouri   =   มิสซูรี 
   broccoli   =   บรอกโคลี 
 ๗.   ค าที่ตัวสะกดของพยางค์หน้าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของพยำงค์ตัวต่อไปด้วย ให้ถือ
หลักเกณฑ์ดังนี้  
 ๗.๑ ถ้ำสระของพยำงค์หน้ำเป็นเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพท์ต้องใช้รูปไม้หันอำกำศ ให้ซ้อน
พยัญชนะตัวสะกดของพยำงค์หน้ำเข้ำอีกตัวหนึ่งเพ่ือเป็นพยัญชนะต้นของพยำงค์ต่อไป เช่น  
   couple    =   คัปเปิล 
   double    =   ดับเบิล 



                                                                                                                     ภำคผนวก จ.  ๒๒๓ 

 

 ๗.๒ ถ้ำสระของพยำงค์หน้ำเป็นสระอ่ืนที่ไม่ใช่สระอะ ให้ทับศัพท์ตำมรูปพยัญชนะ
ภำษำอังกฤษโดยไม่ต้องซ้อนพยัญชนะ เช่น 
   California   =   แคลิฟอร์เนีย 
   general    =   เจเนอรัล  
 ๗.๓ ถ้ำเป็นค ำที่เกิดจำกกำรเติมปัจจัย เช่น -er, -ing, -ic, -y และกำรทับศัพท์ตำมรูป
พยัญชนะภำษำอังกฤษดังข้อ ๗.๒ อำจท ำให้ออกเสียงผิดไปจำกภำษำเดิมมำก ให้ซ้อนพยัญชนะ
ตัวสะกดของพยำงค์ต้นอีกหนึ่ง   เพ่ือให้เห็นเค้ำค ำเดิม เช่น 
   sweater   =   สเวตเตอร์ 
   booking   =   บุกกิง 
   Snoopy   =   สนูปปี 
 ๘.   ค าประสมท่ีมีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) ให้ทับศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป เช่น  
   cross-stitch   =   ครอสสติตช์ 
  ยกเว้นในกรณีที่เป็นศัพท์ทำงวิชำกำรหรือวิสำมำนยนำม เช่น 
   cobalt-60   =  โคบอลต์-๖๐ 
   McGraw-Hill  =   แมกกรอว์-ฮิลล์ 
 ๙.  ค าประสมซึ่งในภำษำอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพท์ให้เขียนติดกันไปไม่ต้องแยกค ำ
ตำมภำษำเดิม เช่น 
  calcium carbonate   =   แคลเซียมคำร์บอเนต 
  night club    =   ไนต์คลับ 
  New Guinea  =   นิวกินี 
 ๑๐.  ค าคุณศัพท์ที่มำจำกค ำนำม ซึ่งมีปัญหำว่ำจะทับศัพท์ในรูปค ำนำมหรือค ำคุณศัพท์นั้น 
ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 ๑๐.๑ ถ้ำค ำคุณศัพท์นั้นมีควำมหมำยเหมือนค ำนำม หรือหมำยควำมว่ำ "เป็นของ" หรือ "เป็น
เรื่องของ" ค ำนำมนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปค ำนำม เช่น 
  hyperbolic curve   =    ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลำ 
  electronic charge  =    ประจุอิเล็กตรอน 
  focal length   =    ควำมยำวโฟกัส 
 ๑๐.๒ ถ้ำค ำคุณศัพท์นั้นมีควำมหมำยว่ำ "เกี่ยวข้องกับ" หรือ "เกี่ยวเนื่องจำก" ค ำนำมนั้น  ให้
ทับศัพท์ในรูปค ำนำมโดยใช้ค ำประกอบ เชิง แบบ อย่ำง ทำง ชนิด ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ควำมหมำย เช่น 
  atomic absorption  =   กำรดูดกลืนโดยอะตอม 
   electronic power conversion  =   กำรแปลงผันก ำลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๑๐.๓ ในกรณีที่กำรทับศัพท์ในรูปค ำนำมตำมข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ ท ำให้เกิดควำมหมำย
ก ำกวมหรือคลำดเคลื่อน ให้ทับศัพท์ในรูปค ำคุณศัพท์ เช่น 
  sulphuric acid    =   กรดซัลฟิวริก 
  feudal system    =   ระบบฟิวดัล 
  metric system    =   ระบบเมตริก 
  hyperbolic function   =   ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก 
 ๑๑. ค าคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล ให้ทับศัพท์ตำมชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใช้ค ำประกอบ 
ของ แบบ ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ควำมหมำย เช่น 
  Euclidean geometry   =   เรขำคณิตระบบยุคลิด 
  Eulerian function   =   ฟังก์ชันแบบออยเลอร์ 
  Napierian logarithm    =   ลอกำริทึมแบบเนเปียร์ 
  ยกเว้นในกรณีที่ค ำคุณศัพท์ที่มำจำกชื่อบุคคล เป็นชื่อเฉพำะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแต่ละ
วงกำร ซึ่งอำจสังเกตได้จำกกำรที่ในภำษำ อังกฤษไม่ได้ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น ให้ทับศัพท์ 
ในรูปค ำคุณศัพท ์เช่น 
  abelian group    =   กลุ่มอำบีเลียน 
         ๑๒.   ค าคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ให้ทับศัพท์ในรูปค ำนำมท่ีเป็นชื่อประเทศ เช่น 
  Swedish people    =   คนสวีเดน 
  Hungarian dance   =   ระบ ำฮังกำรี 
  ยกเว้นชื่อที่เคยใช้มำนำนแล้ว ได้แก่  
  ประเทศเยอรมนีใช้ว่ำ …เยอรมัน  เช่น ภำษำเยอรมัน  
  ประเทศกรีซ ใช้ว่ำ …กรีก เช่น เรือกรีก 
  ประเทศไอร์แลนด์ ใช้ว่ำ …ไอริช เช่น ชำวไอริช 
  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้ว่ำ …ฮอลันดำ เช่น ชำวฮอลันดำ หรือ ดัตช์ เช่น ภำษำดัตช์ 
  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ว่ำ …สวิส เช่น ผ้ำสวิส 
  สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ใช้ว่ำ ...อังกฤษ เช่น คนอังกฤษ 
  สหรัฐอเมริกำ ใช้ว่ำ …อเมริกัน เช่น รถอเมริกัน 
  ส ำหรับสหภำพโซเวียต ซึ่งในภำษำอังกฤษใช้ค ำคุณศัพท์ ๒ ค ำ คือ Soviet…และ 
Russian…ใช้ว่ำ …โซเวียต และ …รัสเซีย เช่น  
  Soviet Style (of architecture)   =   (สถำปัตยกรรม) แบบโซเวียต 
  Russian food   =   อำหำรรัสเซีย 
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 ๑๓.  การวางต าแหน่งค าคุณศัพท์ในค าทับศัพท์ ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 
     ๑๓.๑  ค ำคุณศัพท์ที่ประกอบค ำนำมที่เป็นภำษำไทย หรือเป็นค ำทับศัพท์ แต่ได้ใช้ใน
ภำษำไทยมำจนถือเป็นค ำไทยแล้ว ให้วำงค ำคุณศัพท์ไว้หลังค ำนำม เช่น 
  cosmic ray   =   รังสีคอสมิก 
  gross ton    =    ตันกรอส 
  ๑๓.๒  ถ้ำท้ังค ำคุณศัพท์และค ำนำมเป็นค ำทับศัพท์ที่ยังไม่ถือเป็นค ำไทย       ให้ทับศัพท์
ตรงตำมศัพท์เดิม เช่น 
  Arctic Circle   =    อำร์กติกเซอร์เคิล 
  adrenal cortex   =    อะดรีนัลคอร์เทกซ์ 
              ๑๓.๓  ถ้ำต้องกำรเน้นว่ำค ำนำมนั้นเป็นสิ่งที่มีหลำยชนิดและค ำคุณศัพท์ที่ประกอบเป็น
ชนิดหนึ่งของค ำนำมนั้น อำจทับศัพท์โดยใช้ค ำประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มำแทรกไว้ระหว่ำง
ค ำนำมกับค ำคุณศัพท์ เช่น 
  normal matrix   =   เมทริกซ์แบบนอร์แมล 
  thermoseting plastic   =   พลำสติกชนิดเทอร์โมเซตติง 
         ๑๔.  ค าย่อ ให้เขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเป็นภำษำไทย ดังนี้ 
  A  = เอ  B  = บี  C  = ซี  D  = ดี  E = อี  F = เอฟ   G = จ ี  
  H  = เอช  I  = ไอ  J  = เจ  K  = เค  L = แอล M = เอ็ม    N = เอ็น 
  O  = โอ  P  = พี  Q  = คิว R  = อำร์  S = เอส  T  = ที   U = ยู  
  V  = วี   W  = ดับเบิลยู      X = เอกซ์  Y = วำย Z = แซด 
  และให้เขียนโดยไม่ต้องใส่จุดและไม่เว้นช่องไฟ เช่น 
  BBC     =   บีบีซี 
  F.B.I    =   เอฟบีไอ 
  DDT     =   ดีดีท ี
         ๑๕.  ค าทับศัพท์ที่ผูกขึ้นจากตัวย่อ ซึ่งอ่ำนออกเสียงได้เสมือนค ำค ำหนึ่ง มิได้ออกเสียงเรียง
ตัวอักษร ให้เขียนตำมเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จุด เช่น 
  USIS     =   ยูซิส 
  UNESCO  =   ยูเนสโก 
  ASEAN    =   อำเซียน 
         ๑๖.  ตัวย่อชื่อบุคคล ให้เขียนโดยใส่จุด และเว้นช่องไฟระหว่ำงชื่อกับนำมสกุล เช่น 
  D.N. Smith   =    ดี.เอ็น. สมิท 
  G.H.D. Cold    =   จี.เอช.ดี. โคลด์ 
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ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ 
 

สระ ใช้ ตัวอย่าง 
A     

a แอ  badminton  =    แบดมนิตัน           

 อะ  aluminium  =   อะลูมิเนียม 
 อำ  Chicago  =   ชิคำโก 

 เอ  Asia  =    เอเชีย 
 ออ  football  =    ฟุตบอล 

ar แอ  arrow  =   แอร์โรว์ 

 อำ  bar  =   บำร์ 
 ออ  ward  =   วอร์ด 

 เออ  Edward  =   เอดเวิร์ด 

are แอ  máre  =   แมร ์
 

หมายเหตุ ยกเว้น are (verb to be) ใช้อำร ์ 
  

aa อำ    bazaar             =  บำซำร์             

 แอ  Aaron =  แอรอน 

ae อี  Aegean =  อีเจียน 
 แอ   aerosphere =  แอโรสเฟียร์ 

 เอ  sundae =  ซันเด 
aea  เอีย  Judaea =  จูเดีย 

aer เออ  kaersutite =  เคอร์ซูไทต์ 

ai เอ  Spain =  สเปน 
 ไอ  Cairo =  ไคโร 

air แอ  Bel Air =  เบลแอร์ 

ao  เอำ  Mindanao =  มินดำเนำ 
au อำ  laugh =  ลำฟ 

 ออ  Augusta =  ออกัสตำ 

 เอำ  Bissau =  บิสเซำ 
 โอ  Auger =  โอเจอร์ 
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 แอ  Laughlin =  แลฟลิน 

aw ออ  lawernce =  ลอว์เรนซ์ 

ay เอ  Malay =  มำเลย์ 
ayr แอ  Ayrshire =  แอร์เชอร์  

E     
e อี    Sweden            =  สวีเดน              

 เอ  Lebanon =  เลบำนอน 

 อิ  electronics =  อิเล็กทรอนิกส์ 
 เอะ   Mexico =  เม็กซิโก 

er เออ  Canberra =  แคนเบอร์รำ 

 อำ  Clerk =  คลำร์ก 
ere เอีย     Cashmere          =  แคชเมียร์       

ea อี  Guinea =  กิน ี

 เอ  Dead Sea            =  เดดซ ี                   
 เอีย    Caribbean        =  แคริบเบียน   

ear แอ     Bear                        =  แบร์                    
 เอีย   gear =  เกียร ์

 อำ  Heart =  ฮำร์ต 

 เออ  Pearl Harbour     =  เพิร์ลฮำร์เบอร์ 
eau โอ  Beaufort =  โบฟอร์ด 

 อิว  beauty =  บิวตี 

ee อี  Greenwich =  กรีนิช 
eer เอีย  beer =  เบียร์ 

ei อี  Neit =  นีล                        

 ไอ  Einsteinium =  ไอน์สไตเนียม 
 เอ    Beirut                     =  เบรุต                   

eir แอ  heir                       =  แอร์ 
 เอีย  Peirse =  เพียร์ส 

 เออ  Peirce =  เพิร์ซ 

eo อี  people =  พีเพิล 
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 เอ  Leominster =  เลมินสเตอร์ 

 เอีย  Napoleon =  นะโปเลียน 

 เอียว  Borneo =  บอร์เนียว 
eou โอ  Seoul =  โซล 

eu อิว  leukemia =  ลิวคีเมีย 
 ยุ     Europe                  =  ยุโรป                  

 ยู  Euphrates =  ยูเฟรทีส            

 เอีย  oleum =  โอเลียม 
 อู  Reuben =  รูเบ็น 

eur เออ  fleur-de-lis =  เฟลอร์เดอลีส์ 

ew อิว  New York =  นิวยอร์ก 
 โอ  sew =  โซว์ 

 อู  Andrew =  แอนดรูว์ 
ey เอ  Yardley =  ยำร์ดเลย์ 

 อี  key  =  คีย ์

I     
ire ไอ  Ireland =  ไอร์แลนด์ 

 
เออ, 
เอีย   

 Hampshire       = 
 แเฮมป์เชอร์, แฮมป์     
 เชียร์     

ia เอีย  India =  อินเดีย 

ie อี  riebeckite =  รีเบกไกต ์
 เอีย  Soviet =  โซเวียต 

 อำย  pie =  พำย 

 ไอ  necktie =  เนกไท 
ier เอีย  glacier =  เกลเชียร์ 

iew อิว  view =  วิว 

ion  เอียน  Union =  ยูเนียน 
 อัน  lotion =  โลชัน 

iu เอีย  aluminium =  อะลูมิเนียม 
O     
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o โอ       Cairo                  =  ไคโร                       

 ออ  Tom =  ทอม 

 อะ  Washington =  วอชิงตัน 
 อู  Today =  ทูเดย ์

or ออ  corruption =  คอร์รัปชัน 
 เออ  Windsor =  วินด์เซอร์ 

ore ออ  Thomas More =  ทอมัส มอร์ 

 โอ  Ben More =  เบนโมร์ 
oa ออ  Broadway =  บรอดเวย์ 

 โอ  Oakland =  โอกแลนด์ 

 อัว  Samoa =  ซำมัว 
 U     

u อะ Hungary =  ฮังกำรี 
 อิว Cuba =  คิวบำ 

 อุ Lilliput =  ลิลลิพุต 

 อู Kuwait =  คูเวต 
 ยู Uranium =  ยูเรเนียม 

 อิ  busy    =  บิซี 

ur เออ  hurricane     =  เฮอร์ริเคน 
ure อัว  Sure    =  ชัวร์ 

 เออ  lecture     =  เลกเชอร์ 

 เอียว  Pure   =  เพียวร์ 
ua อัว  Guadalupe    =  กัวดำลูป 

ue อิว  Tuesday      =  ทิวส์เดย์ 
 อู  wuestite   =  วูสไทต ์

ui อุ  fruit      =  ฟรุต 

 อู  juice     =  จูซ 
 อิ  circuit     =  เซอร์คิต 

 ไอ  Ruislip Northwood         =  ไรสลิปนอร์ทวูด       

uir อิว  Muir      =  มิวร์ 
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uy ไอ  Schuyler      =  สไกลเลอร์ 

 อำย  Guy    =  กำย 

Y       
y อิ     Odyssey                          =  โอดิสซีย์             

 อี  Syria =  ซีเรีย 
 ไอ  cyclone =  ไซโคลน 

ye ไอ  rye =  ไรย์ 

yr เออ     Myrna =  เมอร์นำ 
 

  ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ 
    พยัญชนะ พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ 

 ใช้ ตัวอย่ำง ใช้ ตัวอย่ำง 

b บ  base = เบส บ  Gibb = กิบบ ์

c+a ค  cat = แคต ก  cubic =  คิวบิก 
+o   cone = โคน   

+u   Cuba =  คิวบำ   

+r   crown = ครำวน์   
+l   Cleo = คลีโอ   

c+e ซ  cell =  เซลล์ ซ  Greece =  กรีซ 

+i   cigar = ซิกำร์   
+y   cyclone = ไซโคลน   

c (ออกเสียง ช) ช  glacier =  เกลเชียร์ - - 
 

หมายเหตุ  ค ำท่ีพยำงค์สุดท้ำยเป็น ca, co และ cer (ที่ออกเสียงเกอร์) ซึ่งไทยเรำนิยมใช้เสียง ก  
 ให้ใช้ ก  เช่น    
  America   =   อเมริกำ 
  disco    =   ดิสโก     
                soccer    =   ซอกเกอร์     

พยัญชนะ พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ 

 ใช้ ตัวอย่ำง ใช้ ตัวอย่ำง 
ch (ออกเสียง ช) ช  Chicago = ชิคำโก ช  Beach  = บีช 
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ch (ออกเสียง ค) ค  Chios =  คิออส ก Angioch = แอนติออก 

-ck   ก 
 
Brunswick = บรันสวิก 

 

หมายเหตุ  ck เมื่อเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยำงค์ต่อไปให้ใช้ กก เช่น    
                    Rocky   =   รอกก ี
                    locket   =   ล็อกเกต 
 

พยัญชนะ 
พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ 

ใช้ ตัวอย่ำง ใช้ ตัวอย่ำง 
d ด  dextrin = เดกซ์ทริน ด  Dead Sea = เดดซ ี

f ฟ  Fox =  ฟอกซ์ ฟ  Clifion = คลิฟตัน 

g+e จ  gestagen = เจสตำเจน จ  rouge = รูจ 
+i   engineer = เอนจิเนียร์   

+y   gyro =  ไจโร   
g+a ก  galaxy =  กำแล็กซี ก magnesium = แมกนีเซียม 

+e  
forget-me-not = 
ฟอร์เกตมีนอต 

  

+i   gift  = กิฟต์   

+o   golf  = กอล์ฟ   
+u   gulf  =  กัลฟ์   

+l  
 Gladstone = แ ก ล ด ส
โตน 

  

+r   grand = แกรนด์   

gh ก  ghetto =  เกตโต ฟ  Gough  =  กอฟ 
   ก  Pittsburgh = พิตส์เบิร์ก 

gh ( ไม่ออกเสียง) -  -  Hugh = ฮิว 

 gn (g ไม่ออก
เสียง) 

น  gneiss = ไนส์ น  design = ดีไซน์ 

 

 หมายเหตุ  gn ถ้ำเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยำงค์ถัดไป แล้วออกเสียง /ñ/ ใช้ นญ เช่น 
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                    Bologna   =   โบโลนญำ 
                    Cognac     =   คอนญัก 
 

gu (ออกเสียง กว) กว penguin = เพนกวิน   

gu (ออกเสียง ก) ก 
Guildford = กิลด์
ฟอร์ด 

ก league = ลีก 

h ฮ Haematite = ฮีมำไทต ์   
h (ไม่ออกเสียง) - honour = ออเนอร ์ ห John = จอห์น 

j จ Jim = จิม   

k ค Kansas = แคนซัส ก York = ยอร์ก 
k (เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ก bunker = บังเกอร์   

ของพยำงค์สุดท้ำย) 
 

market = มำร์เกต 
Yankee = แยงกี 

  

kh ค khartoum = คำร์ทูม ก Sikh = ซิก 
l ล locket = ล็อกเกต ล Shell = เชลล ์

m ม micro = ไมโคร ม Tom = ทอม 

n น nucleus = นิวเคลียส น cyclone = ไซโคลน 
 

หมายเหตุ  n เมือ่เป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ c ch g k qu ฯลฯ ตำมแล้วท ำให้เสียง n ที่เป็น 
 ตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ให้ถอด n เป็น ง เช่น 
 Anglo-Saxon    =   แองโกลแซกซัน 
 function    =   ฟังก์ชัน 
 parenchyma    =   พำเรงคิมำ 
 Frank     =   แฟรงก ์
 

p พ parabola = พำรำโบลำ ป capsule = แคปซูล 

 
 

หมายเหตุ  p เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบำงกลุ่มท่ีไทย นิยมใช้ 
 เสียง ป ให้ใช้ ป ดังนี้ super-, -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus  
 และ –py  ตัวอย่ำง 
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 superman   =   ซูเปอร์แมน 
 Europa    =   ยูโรปำ 
 bumper   =   บัมเปอร์ 
 topic    =   ทอปปิก 
 shopping   =   ชอปปิง 
 hippy    =  ฮิปปี 
 hippo   =  ฮิปโป 
 olympus  =  โอลิมปัส 
  

พยัญชนะ 
พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ 

ใช้ ตัวอย่ำง ใช้ ตัวอย่ำง 

ph ฟ 
 

phosphorous = ฟอสฟอรัส ฟ  graph =  กรำฟ 

q ก  Qatar  =  กำตำร ์ ก  Iraq = อิรัก 
qu (ออกเสียง คว) คว  Quebec  = ควิเบก - - 

qu (ออกเสียง ค) ค  Liquor  = ลิเคอร์ ก  Mozambique = โมซัมบิก 
r ร  radium   = เรเดียม ร  barley =  บำร์เลย์ 

rh ร  rhodonite  = โรโดไนต์ ห  myrrh  = เมอรห์ 

   murrha   =  เมอร์รำ   
s (+ สระ) ซ  Silicon  =  ซิลิคอน ส  Lagos =  ลำกอส 

 (+ พยัญชนะ) ส  Sweden = สวีเดน - - 

(ออกเสียง ช) ช  Asia = เอเชีย - - 
son (อยู่ท้ำยชื่อ) สัน  Johnson = จอห์นสัน   

's - - ส์  King's Cup = คิงส์คัป 
sc (ออกเสียง ซ) ซ  scene = ซีน   

(ออกเสียง สก) สก  screw = สกรูว สก  disc = ดิสก ์

sch (ออกเสียง ซ) ซ  scheelite = ซีไลต์   
(ออกเสียง ช) ช  schism = ซิซึม   

(ออกเสียง สก) สก  school = สกูล   

sh ช  shamal = ชำมำล ช  harsh = ฮำร์ช 
sk สก  skyros = สกิรอส สก  task = ทำสก ์
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sm - - ซึม protoplasm = โพรโทพลำซึม 

sp สป  spray  = สเปรย์   

   spore = สปอร์   
st สต  Stanford = สแตนฟอร์ด   

   strip = สตริป   
 

หมายเหตุ  sc, sk, sp และ st ที่ถอดเป็น สก  สก  สป  และ สต ตำมล ำดับ ถ้ำ s อยู่กลำงศัพท์ และ 
 เป็นตัวสะกดของพยำงค์หน้ำ ให้ถอด c, k, p และ t นั้น เป็น ค  ค  พ และ ท เช่น 
 Wisconsin    =  วิสคอนซิน    
 Muskegon     =   มัสคีกัน 
      asparagus    =   แอสพำรำกัส 
         distemper     =   ดิสเทมเปอร์ 
 

พยัญชนะ 
พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ 

ใช้ ตัวอย่ำง ใช้ ตัวอย่ำง 

t ท Tasmania = แทสเมเนีย ต Kuwait  = คูเวต 
  trombone =  ทรอมโบน   

 

หมายเหตุ  t เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ใช้ ท โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบำงกลุ่มท่ีไทยเรำนิยมใช้ 
 เสียง ต ให้ใช้ ต ดังนี้ anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -
to,  -ton, - tor, -tre, - tum, -tus และ -ty  เช่น        
             antibody    =   แอนติบอด ี    
 intercom    =   อินเตอร์คอม     
 computer    =   คอมพิวเตอร์     
 quantum     =   ควอนตัม     
 zygomata    =  ไซโกมำตำ 
 

พยัญชนะ 
พยัญชนะต้น ตัวสะกดและตัวการันต์ 

ใช้ ตัวอย่ำง ใช้ ตัวอย่ำง 

th ท  thorium = ทอเรียม ท  zenith = เซนิท 
thm - - ทึม  biorhythm = ไบโอริทึม 

     logarithm = ลอกำริทึม 
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ti (ออกเสียง ช) ช  nation = เนชัน   

   strontium = สตรอนเชียม   

v (เมื่อเป็นตัวสะกดของ
พยำงค์ต้นและเป็นตัวน ำ
ของพยำงค์ต่อไปด้วย) 

ว  volt = โวลต์ ฟ  love =  เลิฟ 

    
perovskite  = เพอรอฟ 
สไกต์ 

 - - ฟว Livingstone = ลิฟวิงสโตน 

w ว Wales = เวลส์ ว  cowboy  =  คำวบอย 
wh (ออกเสียง ว) ว White = ไวต์ - - 

wh (ออกเสียง ฮ) ฮ Whewell = ฮิวเอลล์   

x ซ  Xenon = ซีนอน         กซ 
 boxer = บอกเซอร์            
    

      oxford = ออกซฟอร์ด 
      onyx = โอนิกซ ์

y ย  Yale = เยล ย  key = คีย ์

z ซ  zone = โซน ซ  Vaduz = วำดุซ 
หมายเหตุ 
 ๑. ค ำหรือพยำงค์ที่มีพยัญชนะต้นหลำยตัว และตัวหน้ำไม่ออกเสียง  เมื่อเขียนทับศัพท์เป็น
ภำษำไทย ไม่ต้องใส่พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียง เช่น 
 gnat    =    แนต     
 knight    =   ไนต์     
 psycho    =    ไซโค 
 pneumonia   =    นิวมอเนีย  
 ๒. วิสำมำนยนำม ที่ในภำษำอังกฤษออกเสียงเฉพำะพิเศษนอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในตำรำง 
ให้ถอดตำมกำรออกเสียง เช่น       
 Worcester    =  วูสเตอร์ 
 Marble Arch   =    มำร์บะลำช  
 


