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สาส์นจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีพนั ธกิจหลัก ๔ ด้าน คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งระบุว่า “ ให้มหาวิทยาลัย
เป็ น สถาบัน อุ ด มศึก ษาเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่เ สริม สร้า งพลัง
ปญั ญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู…
้ ” และกาหนดหน้าทีใ่ น
การด าเนิ น งานเพื่อ ให้บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ต ามมาตรา ๗ ไว้ ใ น
มาตรา ๘ จ านวน ๘ ข้อ นั น้ จะเห็น ถึง ความส าคัญ ของกลไก
ทีจ่ ะต้องเข้มแข็งทีส่ ุดของมหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งในการดาเนินงาน
ต า ม ห น้ า ที่ เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ
ให้สมบูรณ์ คือ ศักยภาพของบุคลากรทัง้ มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน
ทัง้ ทางด้านวิชาการ และทางด้านการสนับสนุ น และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บุคลากรสายวิชาการ ทีต่ ้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาไป
พร้อ มๆ กับ การพัฒ นาผู้เ รีย นเพื่อ ให้ ส าเร็จ การศึก ษาไปเป็ น
บัณ ฑิต ที่ม ีคุ ณ ภาพออกไปรับ ใช้ส ัง คมเพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่
เสริมสร้างพลังปญั ญาของแผ่นดินได้อย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดตัง้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนัน้ คณาจารย์
ทุ ก ค นเ มื่ อ ไ ด้ ร ั บ กา รบ รรจุ แ ต่ งใน ต า แหน่ งอ าจา รย์ แ ล้ ว
จึงจาเป็นต้องขนขวยในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ ทางด้าน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่ ง ทางวิช าการที่สู ง ขึ้น ในต าแหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต่อไป
คู่มอื การเขียนผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จดั ทาขึน้
เล่ ม นี้ จะสามารถใช้ เ ป็ น แนวทางการเขีย นผลงานเพื่อ เข้ า สู่
ตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ได้เป็ นอย่างดี และหวังว่า
อาจารย์ทุ ก ท่ า นจะใช้เ ป็ น คู่ ม ือ ในการศึก ษาขัน้ ตอนการจัด ท า
ผลงานทางวิช าการได้ถู ก ต้อ งตามหลัก วิช าการ ทัง้ รูปแบบการ
เขียนผลงาน การอ้างอิงเอกสาร และการดาเนินตามลาดับขัน้ ตอน

รองศาสตราจารย์ ดร. เปรือ่ ง จันดา
อธิการบดี

การเขีย นผลงานทางวิช าการ
เพื่อนาไปสู่ผลงานทางวิชาการที่
มีคุ ณ ภาพและความส าเร็จ ของ
การขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการของอาจารย์แต่ ล ะท่า น
ต่อไป ในนามของมหาวิทยาลัย
ขอเป็นกาลังใจให้อาจารย์น้อง ๆ
ทุกท่านได้พฒ
ั นาตนเองให้เ ต็ม
ความสามารถและประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพต่อไป
ขอขอบคุณสานักส่งเสริม
วิช าการและงานทะเบีย นที่ไ ด้
ทุ่มเทและเสียสละเวลาเรียบเรียง
เอกสารคู่ม ือ เล่ มนี้ เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร ต่ อ ไ ป
จึงขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คำนิยม
ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เพชรบู ร ณ์ ตระหนั ก เป็ น
อ ย่ า ง ดี ใ นก ารเร่ ง พั ฒ น า
คุณภาพของคณาจารย์ในทุก
ด้าน ทัง้ ด้านการเพิม่ วุฒ ิ และ
ตาแหน่ งทางวิชาการทีส่ ูงขึน้
ต ล อ ด จ น ก า รเ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศัก ยภาพในด้ า นวิจ ัย เพื่อ
เป็ นการส่งเสริมให้คณาจารย์
มีความรูค้ วามสามารถในการ
สร้างผลงานทางวิชาการผ่าน
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ทุ ก ด้า น โดยมุ่ ง หวัง การให้
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เ ป็ น ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ในภาพรวม
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของ
สั ด ส่ ว น วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า
ปริญ ญาโท ต่ อ ปริญ ญาเอก
เป็ น 70 : 30 และสัดส่ ว น
อาจารย์ต่ อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ เป็ น 60 : 40
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
บุคลากรของสายวิชาการ

คู่มอื การเขีย นผลงานวิช าการของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เล่มนี้ ได้จดั ทาขึน้ ตามหลักวิชาการที่เป็ นสากลเพื่อให้
อาจารย์ใ ช้เ ป็ นแนวทางตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องผู้ท่ีจะเสนอขอ
ต าแหน่ ง ทางวิช าการและศึก ษาขัน้ ตอนการจัด ท าผลงานทาง
วิชาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และประกาศ ก.พ.อ.
ตลอดจนรูปแบบการเขียนผลงานและการอ้างอิงเอกสาร ซึง่ สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รวบรวมและเรียบเรียงได้เป็ น
อย่างดี โดยแบ่งเนื้อหาเป็ น 7 บท คือ บทที่ 1 ตาแหน่ งทาง
วิชาการ ผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ บทที่ 2 องค์ประกอบ
ของผลงานทางวิชาการประเภทแต่งเรียบเรียง บทที่ 3 รูปแบบการ
เขียนเอกสารประเภทแต่งเรียบเรียง บทที่ 4 การเขียนรายงาน
ผลการวิจยั บทที่ 5 การอ้างอิงและบรรณานุ กรม บทที่ 6 ระบบ
การอ้างอิงเอกสาร บทที่ 7 ข้อสังเกตบางประการของผูป้ ระเมินผล
งานวิชาการ และภาคผนวกซึ่ง เป็ น ส่ ว นเพิ่ม เติม ที่เ กี่ยวข้อ งกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ.
ตลอดจนแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ
เ พื่ อ แ ต่ ง ตั ้ ง บุ ค ค ล ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
จึงหวังว่า คู่มอื เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็ นแนวทางการเขียน
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์ได้เป็ นอย่างดี
และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าอาจารย์ทุกท่านจะใช้เป็ นคู่มอื ในการศึกษา
ขั ้ น ต อ น ก า ร จั ด ท า ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง
จึงขอขอบคุณสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้เสียสละ
เวลาเรียบเรียงเอกสารคู่มอื เล่มนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิชาการและคุณภาพมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ดร.ชาตรี นาคะกุล
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั

คำนำ
คู่ม ือ การเขียนผลงานทางวิชาการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เพชรบูร ณ์ เ ล่ ม นี้ จัดท าโดยสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สาหรับใช้เป็ นคู่มอื ในการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการ
ของคณาจารย์โดยได้ปรับปรุงและเรียบเรียงมาจากจากคู่มอื การเขียนผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 และคู่มอื การเขียนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจน
หลักวิชาการทีเ่ ป็ นสากล เพื่อให้อาจารย์ใช้เป็ นแนวทางตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะเสนอขอตาแหน่ ง
ทางวิชาการและศึกษาขัน้ ตอนการจัดทาผลงานทางวิชาการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ รูปแบบการ
เขียนผลงานและการอ้างอิงเอกสาร ซึ่งผูเ้ รียบเรียงคู่มอื การเขียนผลงานทางวิชาการเล่มนี้ ได้จดั แบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น 7 บท คือ บทที่ 1 ตาแหน่ งทางวิชาการ ผลงานวิชาการและการเผยแพร่ บทที่ 2
องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการประเภทแต่งเรียบเรียง บทที่ 3 รูปแบบการเขียนเอกสารประเภท
แต่งเรียบเรียง บทที่ 4 การเขียนรายงานผลการวิจยั บทที่ 5 การอ้างอิงและบรรณานุ กรม บทที่ 6 ระบบ
การอ้างอิงเอกสาร บทที่ 7 ข้อสังเกตบางประการของผูป้ ระเมินผลงานวิชาการ และภาคผนวกซึง่ เป็ น
ส่วนเพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. ตลอดจน
แบบค าขอรับ การพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการเพื่ อ แต่ ง ตั ง้ บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จึงได้ปรับปรุงคู่มอื และรูปแบบของหลักการ
เขียนให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
คู่มอื การเขียนผลงานทางวิช าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยความ
ช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลจากงานหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ และความเสียสละการในการเขียน
แล ะ เรี ย บเรี ย งต้ น ฉ บั บ รว ม ทั ้ง ก าร ต รว จทา นอั ก ษ ร การ พิ ม พ์ จ าก ผู้ ช่ ว ยศ าสต ราจ าร ย์
ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนขอขอบพระคุ ณ
เป็ นอย่างยิง่ จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั ดร.ชาตรี นาคะกุล และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อ ง จันดา ซึ่ง เป็ นที่ปรึกษาในการจัดทาคู่มอื เล่มนี้ไว้ ณ
โอกาสนี้
ขอบคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บุคลากร สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกท่านที่ม ี
ส่ ว นร่ ว มและด าเนิ น งานจัด ท ารูป เล่ ม เอกสารจนเสร็จ สมบู ร ณ์ เพื่อ ประโยชน์ ท างวิช าการในครัง้ นี้
ประโยชน์ทค่ี ณาจารย์ซง่ึ ได้รบั จากคู่มอื เล่มนี้ จงเป็นอานิสงค์แห่งความเจริญทุกด้านของท่าน ต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สารบัญ
สาส์นจากอธิ การบดี
คานิ ยม
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

หน้ า
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(ฉ)
(ช)

บทที่ 1 ตาแหน่ งทางวิ ชาการ ผลงานวิ ชาการและการเผยแพร่
หลักเกณฑ์วธิ กี ารแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งของผูเ้ สนอขอตาแหน่ง
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
แนวทางเผยแพร่และประเมินผลงานวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
บทที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทางวิ ชาการประเภทแต่งเรียบเรียง
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคาสอน
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บทที่ 1
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร ผลงำนวิชำกำรและกำรเผยแพร่
การเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการในระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ของข้า ราชการพลเรือ นในสถาบันการศึกษาระดับ อุ ด มศึกษา ผู้เ สนอขอเข้าสู่ต าแหน่ งจะต้อ งมี
คุ ณ สมบัติ เ ฉพาะตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ที่ ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณาเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้

1.1 หลักเกณฑ์วิธีกำรแต่งตัง้ อำจำรย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ งทำงวิชำกำร
1.1.1 กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรพิ จำรณำตำแหน่ งทำงวิ ชำกำร
ก าหนดให้ส ภามหาวิท ยาลัย แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการ ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงวุฒ ิ
2. กรรมการผูท้ รงวุฒติ ้องเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผูท้ รงวุฒทิ ่ี ก.พ.อ. กาหนด ซึง่ ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
นัน้ ๆ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

1.1.2 หลักเกณฑ์
การพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ ข้ า ราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ให้ถอื คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ ง ความรูค้ วามสามารถ
และผลงานทางวิชาการตามทีก่ าหนดในประกาศฉบับนี้ การพิจารณาแต่งตัง้ ในวรรคแรกกระทาได้ 2 วิธ ี
คือ การแต่งตัง้ โดยวิธปี กติและการแต่งตัง้ โดยวิธพี เิ ศษ
1. กำรแต่งตัง้ โดยวิ ธีปกติ
การแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธปี กติให้ดาเนินการดังนี้
1) ตำแหน่ งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
1.1) คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ ง
เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องดารงตาแหน่ งอาจารย์และ
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าต้องดารงตาแหน่ งอาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องดารงตาแหน่ งอาจารย์และได้ปฏิบตั ิ
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หน้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น แต่ได้โอน
หรือย้ายมาบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัย หากผู้นัน้ เคยได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็นอาจารย์พเิ ศษในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ซึง่ เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค
อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์พเิ ศษในภาคการศึกษาทีส่ อนนัน้ มาเป็ นเวลาในการขอ
แต่งตัง้ ตาแหน่ งทางวิชาการ โดยให้คานวณเวลาในการสอนพิเศษให้ 3 ใน 4 ของเวลาทีท่ าการสอน ใน
กรณีท่อี าจารย์ผู้ใดได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึน้ ให้นับเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่ งอาจารย์ก่อนได้รบั วุฒ ิ
เพิม่ ขึน้ และเวลาที่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งอาจารย์หลังจากได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึ้ นรวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในวรรคแรก
1.2) ผลกำรสอน
มีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาใดวิชาหนึ่ง ทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมี
ความชานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนทีผ่ ลิตขึน้ สาหรับการสอนทัง้ รายวิชาไม่
น้อยกว่า 1 รายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการ ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารในข้อ บัง คับ ของสภา
มหาวิทยาลัย
1.3) ผลงำนทำงวิ ชำกำร
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
1.3.1 ผลงานวิจยั ซึง่ มีคุณภาพดีและได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กาหนด
ทัง้ นี้ ไม่นับงานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดีและ
1.3.2 งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือบทความทางวิชาการ ซึง่ มีคุณภาพดีและได้รบั
การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
2) ตำแหน่ งรองศำสตรำจำรย์
ผู้ท่จี ะได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งผลการสอนและ
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้
2.1) คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง
จะต้องดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี
2.2) ผลกำรสอน
มีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใด ทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมี
ความชานาญพิ เศษในการสอน และเสนอเอกสารคาสอนทีผ่ ลิตขึน้ สาหรับการสอนทัง้ รายวิชาไม่น้อย
กว่า 1 รายวิชาซึง่ มีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย
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2.3) ผลงำนทำงวิ ชำกำร
ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
2.3.1) ผลงานวิจยั ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
กาหนด ทัง้ นี้ไม่นบั งานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ มีคุณภาพดี และ
2.3.2) งานแต่ ง เรียบเรียง ต าราหรือ หนัง สือ ที่ใ ช้ประกอบการศึกษาในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มีคุณภาพดี และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนดผลงานทาง
วิชาการตามข้อ 2.3.1) และ 2.3.2) จะต้องไม่ซ้ากับผลงานที่เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทัง้ นี้จะต้องมีผลงานทางวิชาการทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ด้วย
3) ตำแหน่ งศำสตรำจำรย์
3.1) คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง
จะต้องดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
3.2) ผลกำรสอน
มีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใด ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและ
มีความเชีย่ วชาญในการสอนและเสนอเอกสารหรือสื่อการสอนตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลัย
3.3) ผลงำนทำงวิ ชำกำร
ผูข้ ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธ ี ดังนี้
ก. เสนอขอวิ ธีที่ 1 ประกอบด้วย (1) และ (2) ต่อไปนี้
(1) ผลงำนวิ จยั
1.1 ผลงานวิจยั ซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่กี .พ.อ.
กาหนด ทัง้ นี้ไม่นบั งานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีมาก และ
(2) งำนแต่ง ตำรำ หรือหนังสือ
งานแต่ง ตารา หรือหนังสือ ทีใ่ ช้ประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อย
กว่า 1 เล่ม ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีมาก และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
ข. เสนอขอวิ ธีที่ 2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) ต่อไปนี้
(1) ผลงำนวิ จยั
ผลงานวิจยั ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเด่นและได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.
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กาหนด ทัง้ นี้ไม่นบั งานวิจยั ทีท่ าเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(2) ผลงำนทำงวิ ชำกำรในลักษณะอื่น ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีเด่น หรือ
(3) งำนแต่ง ตำรำ หรือหนังสือ
งานแต่ง ตารา หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม ซึง่ มีคุณภาพดีเด่น และได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานทางวิชาการตามข้อ 3.3) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้วทัง้ นี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังจากได้รบั
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ดว้ ย
2. กำรแต่งตัง้ โดยวิ ธีพิเศษ
การแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการโดยวิธพี เิ ศษ กรณีมเี หตุผลและ
ความจาเป็ นอย่างยิง่ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตัง้ ผูด้ ารงตาแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ งให้ดารงตาแหน่ งสูงขึน้ (เช่น การเสนอแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ โดยทีผ่ ู้นัน้ มิได้ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือ เสนอขอแต่งตัง้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ซงึ ่ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาทีก่ าหนดให้ดารงตาแหน่ งรองศาสตราจารย์
หรือ การแต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ งทางวิชาการทีส่ ูงขึ้นโดยเปลีย่ นแปลงสาขาวิชาเชีย่ วชาญ ) โดยให้
ดาเนินการ ดังนี้
1) ผลงำนวิ ชำกำร
1.1) ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
การแต่ ง ตัง้ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์โ ดยวิธ ีพิเ ศษจะต้ อ งเสนอผลงานทางวิช าการ
เช่นเดียวกับการแต่งตัง้ โดยวิธปี กติและผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
1.2) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
การแต่งตัง้ ตาแหน่ ง รองศาสตราจารย์โดยวิธพี เิ ศษจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับการแต่งตัง้ โดยวิธปี กติและผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
1.3) ตาแหน่งศาสตราจารย์
การแต่งตัง้ ตาแหน่ งศาสตราจารย์โดยวิธพี เิ ศษสามารถเสนอผลงานทางวิชาการได้
เฉพาะวิธที ่ี 1 เท่านัน้ และผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีเด่น

1.1.3 วิ ธีกำร
วิธกี ารแต่งตัง้ อาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ โดยวิธปี กติให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กำรแต่งตัง้ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ และตำแหน่ งรองศำสตรำจำรย์
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1.1 ให้คณะเสนอชื่อผู้ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการ ตามแบบคาขอเสนอแต่งตัง้ ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทา
หน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.3.1 ประธานกรรมการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
1.3.2 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3-5 คน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการต้อง
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ท รงคุณวุฒทิ ่ี ก.พ.อ. กาหนดสาหรับสาขาวิชานัน้ ๆ โดยต้องเป็ น
บุ ค คลภายนอกสถาบัน ที่ผู้ข อสัง กัด และมีต าแหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ า กว่ า ต าแหน่ ง ที่เ สนอขอและ
ก าหนดให้ม ีก ารประชุม คณะกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุฒเิ พื่อ ทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิช าการโดยมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมดและให้ การดาเนิ นการอยู่ในชัน้
ความลับ ทุ ก ขัน้ ตอนในกรณี ท่ีม ีเ หตุ ผ ลหรือ ความจ าเป็ น ที่ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาไม่ส ามารถแต่ ง ตัง้
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็ นราย ๆ ไป เกณฑ์การ
ตัดสินผลงานทางวิชาการต้อ งมีปริมาณและคุ ณภาพที่แสดงความเป็ นผู้ทรงคุ ณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้
การตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
1.4
เมื่อ คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ ง ทางวิช าการพิจ ารณาความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ามข้อ 1.3 แล้ว ให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั แิ ละให้
อธิการบดีออกคาสังแต่
่ งตัง้ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีอ่ อกคาสังแต่
่ งตัง้ พร้อม
กับสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ และแบบคา
ขอแต่งตัง้ ฯ คาสังแต่
่ งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาเชีย่ วชาญของตาแหน่งทาง
วิชาการทีส่ งแต่
ั ่ งตัง้ นัน้ ด้วย
(2) กำรแต่งตัง้ ดำรงตำแหน่ งศำสตรำจำรย์
2.1 ให้คณะเสนอชื่อผู้ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการ ตามแบบคาขอเสนอแต่งตัง้ ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
2.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
2.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อทา
หน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.3.1 ประธานกรรมการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ
2.3.2 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
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หำกเสนอขอตำมวิ ธีที่ 1 ให้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3–5 ท่าน
พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อ ความเห็นเบื้อ งต้นก่ อ นเสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทาง
วิชาการพิจารณา
หำกเสนอขอตำมวิ ธีที่ 2 ให้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 5 ท่าน
พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอความเห็นเบือ้ งต้นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการพิจารณา การแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการต้อง
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ่ี ก.พ.อ. กาหนดสาหรับสาขาวิชานัน้ ๆ โดยต้องเป็ น
บุค คลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่ งที่เสนอขอและ
กาหนดให้มกี ารประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อ ทาหน้ าที่ประเมินผลงานทางวิชาการโดยมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของคณะกรรมการทัง้ หมด และให้ การดาเนิ นการอยู่ในชัน้
ความลับ ทุ ก ขัน้ ตอน ในกรณีท่ีม ีเ หตุ ผ ลหรือ ความจ าเป็ น ที่ส ถาบัน อุ ด มศึก ษาไม่ส ามารถแต่ ง ตัง้
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็ นราย ๆ ไป เกณฑ์การ
ตัดสินผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพทีแ่ สดงความเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ โดย
วิธที ่ี 1 หรือวิธที ่ี 2 การตัดสินของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
2.4 เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒติ ามข้อ 2.3 แล้ว ให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
2.5 เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มตั แิ ล้วให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่าน
ก.พ.อ. เพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
พร้อมส่งสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ จานวน 1 ชุด
(3) วิ ธีกำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งทำงวิ ชำกำรวิ ธีพิเศษ
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการวิธพี เิ ศษ ให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ตาแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์วธิ พี เิ ศษ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการแต่งตัง้ ตาแหน่ งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์โดยวิธปี กติโดยอนุ โลม โดยให้แต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ จานวน 5 ท่าน เป็ น
คณะกรรมการเพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการ และการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รบั คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียงทัง้ นี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ทีแ่ สดงความเป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้
3.2 ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์วธิ พี เิ ศษ ให้ดาเนินการตามวิธกี ารเช่นเดียวกับการแต่งตัง้
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธปี กติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 5 ท่าน
เป็นคณะกรรมการเพื่อทาหน้าทีป่ ระเมินผลงานทางวิชาการและการตัดสินของทีป่ ระชุมต้องได้รบั คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการทีแ่ สดงความเป็นผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้
3.3 ตาแหน่ งศาสตราจารย์วธิ พี เิ ศษ ให้ดาเนินการตามวิธกี ารเช่นเดียวกับการแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์วธิ ปี กติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่านเป็น
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คณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รบั คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง
ทัง้ นี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ และผูเ้ ขียนขอผลงานต้องเสนอผลงานพร้อมแบบคาขอ (แบบ ก.พ.อ. 03)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูเ้ สนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ คาจากัดความของผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ลักษณะการมีส่วน
ร่ ว มในผลงานทางวิช าการ
ลัก ษณะการตี พิม พ์ เ ผยแพร่ แ ละผลงานทางวิช าการทีจ่ าแนก
ตามระดับคุณภาพ

1.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ งของผู้เสนอขอตำแหน่ ง
1.2.1 เกณฑ์ระยะเวลำในกำรปฏิ บตั ิ งำนเฉพำะตำแหน่ งที่มีวฒ
ุ ิ เดิ มปกติ
เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการในประเด็นแรกนี้ จะระบุถงึ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
เฉพาะตาแหน่ งที่มวี ุฒเิ ดิมปกติ หรือการดารงตาแหน่ งเดิมก่อนที่จะขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการที่
สูงขึน้ โดยมีรายละเอียดตามทีแ่ สดงในตารางที่ 1.1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1.1 เกณฑ์ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านเฉพาะตาแหน่ งของผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับตำแหน่ ง
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ ง
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ดารงตาแหน่ ง
อาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า
9 ปี หรือ
1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ดารงตาแหน่ ง
อาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือ
1.3 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ดารงตาแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือ
ผูด้ ารงตาแหน่ งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้ใดได้โอนหรือย้ายมา
บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต่ ง ตั ้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หากผูน้ นั ้ เคยได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชาใดวิชา
หนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่ วยกิต /ทวิภาค อาจนา
ระยะเวลาระหว่างเป็ นอาจารย์พเิ ศษในภาคการศึกษาที่สอนนัน้ มา
เป็นเวลาในการขอแต่งตัง้ ตาแหน่ งทางวิชาการ โดยให้คานวณเวลา
ในการสอนพิเศษให้สามในสีส่ ่วนของเวลาทีท่ าการสอน
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คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ ง
กรณีทอ่ี าจารย์ผใู้ ดได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึน้ ให้นับเวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นตาแหน่ งอาจารย์ก่อนได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึน้ และเวลาทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นตาแหน่ งอาจารย์หลังจากได้รบั วุฒเิ พิม่ ขึน้ รวมกัน เพื่อขอ
แต่งตัง้ ตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลา
ทีก่ าหนดไว้ในคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง (ดูกรณีตวั อย่าง)
ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบตั หิ น้ าที่ในตาแหน่ ง
ดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ดารงตาแหน่ งรองผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ ง
ดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ระดับตำแหน่ ง

2. รองศาสตราจารย์
3. ศาสตราจารย์

1.2.2 เกณฑ์ระยะเวลำในกำรปฏิ บตั ิ งำนเฉพำะตำแหน่ งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงวุฒิ
เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการในประเด็นนี้ และอาจมีประเด็นปญั หาทีต่ ้องพิจารณา
หลายกรณี ดังต่อไปนี้
กรณี ที่ 1 ผู้ขอเข้าสู่ตาแหน่ งทางวิชาการ จบปริญญาตรี และปฏิบตั หิ น้าที่ในตาแหน่ ง
ไม่ต่ากว่าอาจารย์ มาระยะเวลาหนึ่งแล้วไปศึกษาต่อปริญญาโทจนจบและกลับมาปฏิบตั หิ น้าที่ แล้วจะขอ
เข้าสู่ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์จะนับเวลาการดารงตาแหน่งอย่างไร
การนับเวลาตามเกณฑ์การปฏิบตั งิ านเฉพาะตาแหน่งซึง่ ผูข้ อเข้าสู่ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ซึง่ ผูท้ ข่ี อมีการเปลีย่ นแปลงวุฒจิ ากปริญญาตรีไปเป็นปริญญาโท ให้ใช้สตู รคานวณ ดังนี้
ป.ตรี

+
108

ป.โท
60

=1

………………………………

จากสมการ  ผูข้ อตาแหน่ งทางวิชาการที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
จะต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี เมื่อนามา
คานวณให้มหี น่วยเป็น “เดือน” จึงมีค่าเท่ากับ 108 เดือน
ทานองเดียวกัน ผู้ขอตาแหน่ งทางวิชาการที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
จะต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อนามา
คานวณให้มหี น่วยเป็น “เดือน” จึงมีค่าเท่ากับ 60 เดือน
กรณี ที่ 2 ผูข้ อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จบปริญญาโท และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งไม่ต่ ากว่า
อาจารย์ มาระยะเวลาหนึ่งแล้วไปศึกษาต่อปริญญาเอกจนจบและกลับมาปฏิบตั หิ น้าที่ แล้วจะขอเข้าสู่
ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์จะนับเวลาการดารงตาแหน่งอย่างไร
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การนับเวลาตามเกณฑ์การปฏิบตั งิ านเฉพาะตาแหน่งซึง่ ผูข้ อเข้าสู่ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ซึง่ ผูท้ ข่ี อมีการเปลีย่ นแปลงวุฒจิ ากปริญญาโทไปเป็นปริญญาเอก ให้ใช้สตู รคานวณ ดังนี้
ป.โท
60

+

ป.เอก
24

=1

………………………………

จากสมการ  ผู้ขอตาแหน่ งทางวิชาการที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
จะต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื่อนามา
คานวณให้มหี น่วยเป็น “เดือน” จึงมีค่าเท่ากับ 60 เดือน
ทานองเดียวกัน ผู้ขอตาแหน่ งทางวิชาการที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จะต้องดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่ งดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี เมื่อนามา
คานวณให้มหี น่วยเป็น “เดือน” จึงมีค่าเท่ากับ 24 เดือน
จากสมการ  หรือ  สามารถค านวณหาระยะเวลาการปฏิบตั ิห น้ าที่ในตาแหน่ ง ปจั จุบนั
ได้โดยสมมติระยะเวลาทีป่ ฏิบตั เิ ป็น X เดือน ดังกรณีศกึ ษาที่ 1 นี้
กรณี ตวั อย่ำงที่ 1 บรรจุวุฒปิ ริญญาตรีและลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
“ นำยสมเกียรติ รักวิ นัย ตำแหน่ งอำจำรย์ 2 ระดับ 7 ขัน้ 19,350 บำท บรรจุ
เข้ำรับรำชกำรวุฒิปริ ญญำตรี เมื่อ 13 มิ ถนุ ำยน 2551 ลำศึ กษำต่ อระดับปริ ญญำโท เมื่อวันที่
1 มิ ถนุ ำยน 2553 กลับจำกลำศึกษำต่ อ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2555 ต่ อมำเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2556
เขำได้รบั กำรอนุมตั ิ วฒ
ุ ิ ปริ ญญำโท อยำกทรำบว่ำ นำยเกียรติ รักวิ นัย จะต้ องปฏิ บตั ิ งำนในตำแหน่ ง
อำจำรย์ภำยหลังที่ได้รบั อนุมตั ิ วฒ
ุ ิ ปริ ญญำโทต่อไปอีกกี่ปี กี่เดือน และกี่วนั ”
วิ ธีคำนวณ
นายสมเกียรติ รักวินยั ปฏิบตั งิ านวุฒปิ ริญญาตรี เมือ่ 13 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม
2553 เป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน 18 วัน
เขาลาศึกษาต่อปริญญาโท เมือ่ 1 มิถุนายน 2553 กลับจากลาศึกษาต่อ 17 ธันวาคม 2555
นับระยะเวลาจากวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2556 เป็นเวลา 2 เดือน 22 วัน
รวมระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านวุฒปิ ริญญาตรี ได้เป็ นเวลา 2 ปี 2 เดือน 10 วัน
คานวณให้เป็นหน่วย “เดือน” คิดเป็น 26 เดือน
สมมติ ให้ X เป็ นระยะเวลาที่ นายสมเกียรติ รักวินัย จะต้องปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งอาจารย์
ภายหลังทีไ่ ด้รบั อนุมตั วิ ุฒปิ ริญญาโทเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 ต่อไปอีกเป็น ปี เดือน และวัน
จากจากสมการ  ได้ว่า
ดังนัน้

ป.ตรี

+
108

ป.โท
60

=1

26 X

1
108 60
9

จึงได้

X
26
 1
60
108
X
82

60 108
82
X 
 60
108
5
X  45
9

นันคื
่ อ นายสมเกียรติ รักวินยั จะต้องปฏิบตั งิ านต่อไปอีกเป็นเวลา
ซึง่ แปลงหน่วยเศษ 5 เดือน ให้เป็นหน่วย “วัน” ได้คอื
9

45

5
9

เดือน

5
 30  16 วัน
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และแปลงหน่วย 45 เดือน ให้เป็นหน่วย “ปี เดือน” ได้คอื 3 ปี 9 เดือน
จึงสรุปได้ว่ำ นายสมเกียรติ รักวินยั จะต้องปฏิบตั งิ านต่อจากวันที่ 10 มีนาคม 2556 ไปอีก
เป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน 16 วัน
นัน่ คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายสมเกียรติ รักวินัย จึงจะมีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ทจ่ี ะขอ
ตาแหน่งทางวิชาการได้

กรณี ตวั อย่ำงที่ 2 บรรจุวุฒปิ ริญญาโทและลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
“ นำยเลิ ศเกียรติ เรียนเก่งกว่ำ บรรจุเข้ำเป็ นพนักงำนมหำวิ ทยำลัยวุฒิปริ ญญำโท เมื่อ
วันที่ 13 มิ ถนุ ำยน 2551 และลำศึกษำต่ อระดับปริ ญญำเอก เมื่อวันที่ 1 มิ ถนุ ำยน 2553 ต่ อมำ
กลับจำกลำศึกษำต่ อ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2555 และได้รบั กำรอนุมตั ิ วฒ
ุ ิ ปริ ญญำเอก เมื่อวันที่
10 มีนำคม 2556 เช่นเดียวกัน อยำกทรำบว่ำ นำยเลิ ศเกียรติ เรียนเก่งกว่ำ จะต้ องปฏิ บตั ิ งำนใน
ตำแหน่ งอำจำรย์ภำยหลังที่ ได้รบั อนุมตั ิ วฒ
ุ ิ ปริ ญญำเอกต่ อไปอีกกี่ปี กี่เดือน และกี่วนั ”
วิ ธีคำนวณ
นายเลิ ศ เกี ย รติ เรี ย นเก่ ง กว่ า บรรจุ เ ข้ า เป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย วุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาโท
เมือ่ วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 เป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน 18 วัน
ต่อมาเขาลาศึกษาต่อปริญญาเอก เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2533 และกลับจากลาศึกษาต่อเมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2535 นับระยะเวลาจากวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2556 เป็ นเวลา 2 เดือน
22 วัน
รวมระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านวุฒปิ ริญญาโทได้ เป็นเวลา 2 ปี 2 เดือน 10 วัน
คานวณให้เป็นหน่วย “เดือน” คิดเป็น 26 เดือน
สมมติ ให้ Y เป็ นระยะเวลาที่ นายเลิศเกียรติ เรียนเก่ งกว่า จะต้องปฏิบตั ิงานในตาแหน่ ง
อาจารย์ภายหลังทีไ่ ด้รบั อนุ มตั วิ ุฒปิ ริญญาเอกเมือ่ วันที่ 10 มีนาคม 2556 ต่อไปอีกเป็น ปี เดือน และวัน
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และแปลงหน่วย 13 เดือน ให้เป็นหน่วย “ปี เดือน” ได้คอื 1 ปี 1 เดือน
จึงสรุปได้ว่ำ นายเลิศเกียรติ เรียนเก่งกว่า จะต้องปฏิบตั งิ านต่อจากวันที่ 10 มีนาคม 2556 ไป
อีกเป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน 18 วัน
ผูอ้ ่านลองคิดคานวณวันที่ ตามปฏิทนิ ว่าเป็ นวันทีเ่ ท่าไร ที่นายเลิศเกียรติ เรียนเก่งกว่า จึงจะมี
คุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ทจ่ี ะขอตาแหน่งทางวิชาการได้ดว้ ยตัวเอง
และนายเลิศเกียรติ เรียนเก่งกว่า มีสทิ ธิ ์เสนอขอผลงานในปี พ.ศ. 2559 หรือยัง


1.2.3 เกณฑ์ระยะเวลำในกำรปฏิ บตั ิ งำนเฉพำะตำแหน่ งที่มีกรณี กำรโอนหรือย้ำย
กรณีท่ผี ู้ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการมีการโอนหรือย้าย มาดารงตาแหน่ งอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ แต่ได้เคยสอนในสถาบันอุดมศึกษา
อื่นมาก่อนแล้ว จะนับเวลาให้ต่อเนื่องอย่างไร และมีเงือ่ นไขอะไรทีผ่ ดู้ ารงตาแหน่ งอาจารย์ และได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นอาจารย์พเิ ศษ (อาจารย์ประจาพิเศษ) ที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้ทาการสอนประจาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ซึง่ เทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต/ทวิภาค มาแล้ว จะสามารถนาระยะเวลาทีส่ อนนัน้ มา
เป็นเวลาในการขอกาหนดตาแหน่งได้
โดยจะนับคำนวณเวลำทำกำรสอนให้ 3 ใน 4 ของเวลำที่ทำกำรสอน ดังนี้
ถ้าทาการสอน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) จะนับเวลาให้ 9 เดือน
ถ้าทาการสอน (1 ภาคการศึกษา) จะนับเวลาให้ 3 เดือน
ทัง้ นี้จะต้องแนบตารางสอนที่เคยทาการสอนทัง้ หมดและหนังสือรับรองจากคณบดีของคณะที่
เคยสังกัดและปฏิบตั งิ านสอน (ฉบับจริง) มาพร้อมกับหนังสือขอกาหนดตาแหน่งด้วย
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1.3 ลักษณะผลงำนทำงวิชำกำร
ลักษณะผลงานทางวิชาการ มี 7 ประเภท ดังนี้
1. เอกสำรประกอบกำรสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่น ๆทีใ่ ช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบจานวน
หน้าไม่น้อยกว่า 100 หน้า
2. เอกสำรคำสอน หมายถึง เอกสารคาบรรยายหรือสื่ออื่น ๆ ทีใ่ ช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบและมีความสมบูรณ์
กว่าเอกสารประกอบการสอน
3. บทควำมทำงวิ ชำกำร หมายถึง งานเขียนซึง่ มีการกาหนดประเด็นทีช่ ดั เจน มีการวิเคราะห์
ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น อาจเป็ นการนาความรูจ้ ากแหล่งต่างๆ มา
สังเคราะห์ โดยทีผ่ เู้ ขียนสามารถให้ทศั นะทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจน
4. ตำรำ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื้อหาทัง้ หมดของรายวิชา หรือเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรูเ้ กี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาใน
บางกรณีผเู้ ขียนอาจเสนอตาราในรูปของสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดรี อม หรืออาจใช้ทงั ้ เอกสารและสื่ออื่น ๆ
ประกอบกันตามความเหมาะสม
5. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ ขียนขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรูไ้ ปสู่วงวิชาการ และ/
หรือผูอ้ ่านทัวไป
่ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร หรือต้องนามาประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นี้ จะต้องเป็ นเอกสารที่เรียบเรียงขึน้ อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทาง
วิชาการที่มนคงและให้
ั่
ทศั นะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และหรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง ในบางกรณีผเู้ ขียนอาจเสนอหนังสือมาในรูป
ของสื่ออื่นๆ เช่น ซีดรี อม หรืออาจใช้ทงั ้ เอกสารและสื่ออื่น ๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม
6. งำนวิ จยั หมายถึง งานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจนเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูล
หลัก การหรือ ข้อ สรุปรวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้ าทางวิชาการ หรือ เอื้อ ต่อการนาวิชาการนัน้ ไป
ประยุกต์ มีลกั ษณะเป็นเอกสารทีม่ รี ะเบียบวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
7. ผลงำนทำงวิ ชำกำรในลักษณะอื่ น หมายถึง ผลงานอย่างอื่นทีม่ ใิ ช่เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคาสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตาราหรืองานวิจยั โดยปกติ หมายถึง สิง่ ประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ เครือ่ งทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิง่ มีชวี ติ พันธุใ์ หม่ วัคซีน หรือสิง่ ก่อสร้าง ผลงาน
ด้านศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็ นภาพยนตร์หรือแถบเสียงได้ รวมถึงงานแปล
จากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็ นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์ หรือวิทยาการสาขา
อื่นบางสาขาที่มคี วามสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็ นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชดั เป็ นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็ นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศหรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษา
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หนึ่งผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ สนอจะต้องประกอบด้วยคาอธิบายทีช่ ใ้ี ห้เห็นว่างานดังกล่าวทา
ให้เกิดความก้าวหน้ าทางวิชาการหรือ เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือ ให้ว ิธ ีการที่จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
สาขาวิชานัน้ และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานัน้ สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบตั ิ
จะต้องผ่านการพิสจู น์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน

1.4 แนวทำงเผยแพร่และประเมินผลงำนวิชำกำร
แนวทางการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดต าแหน่ งทางวิชาการนัน้ คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ ง จะประเมินว่าผลการสอนของผูข้ อกาหนดตาแหน่ งนัน้ มีความชานาญ ชานาญพิเศษ
หรือเชีย่ วชาญ ซึง่ เกณฑ์การผ่านการประเมินของแต่ละตาแหน่งทางวิชาการแสดง ดังตารางที่ 1.2
ตำรำงที่ 1.2 เกณฑ์ผลการสอนเฉพาะตาแหน่งของผูข้ อกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับตำแหน่ ง
เกณฑ์ผลกำรสอนเฉพำะตำแหน่ ง
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1.1 มีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาใดวิชาหนึ่งทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาและมีความชานาญในการสอน และ
1.2 เสนอเอกสำรประกอบกำรสอน* ทีผ่ ลิตขึน้ ตามภาระงานสอน
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
2. รองศาสตราจารย์
2.1 มีชวโมงสอนประจ
ั่
าวิชาหนึ่งวิชาใดทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความชานาญพิ เศษในการสอน และ
2.2 เสนอเอกสำรคำสอน* ที่ผ ลิต ขึ้นตามภาระงานสอน
ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
3. ศาสตราจารย์
มีช วั ่ โมงสอนประจาวิช าหนึ่ ง วิชาใดที่ก าหนดไว้ใ นหลัก สูต รของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชีย่ วชาญในการสอน
* ในกรณีทผ่ี ขู้ อกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการได้ทาการสอนหลายวิชาซึง่ แต่ละวิชานัน้ มีผสู้ อนร่วมกันหลาย
คน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อทีผ่ ขู้ อกาหนดตาแหน่งเป็ นผูส้ อน
และใช้แนวทางการประเมินโดยสรุป คานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน
วิชาการ เป็นดังนี้

1.4.1 เอกสำรประกอบกำรสอน
ค ำนิ ยำม ผลงานทางวิช าการที่ใ ช้ป ระกอบการสอนวิช าใดวิช าหนึ่ ง ตามหลัก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ จัดเป็ นเครื่องมือสาคัญของ
ผูส้ อนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ เป็ นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในวิชาทีต่ นสอน ประกอบด้วย แผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพิม่ ขึน้ อีกก็ได้ เช่น
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รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูม ิ (Chart)
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น
กำรเผยแพร่ อาจเป็ นเอกสารทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็ นสื่ออื่น ๆ เช่น
ซีดรี อมทีไ่ ด้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว
ลักษณะคุณภำพ อยูใ่ นดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนด หรือออกเป็นข้อบังคับ

1.4.2 เอกสำรคำสอน
คำนิ ยำม ผลงานทางวิชาการทีใ่ ช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็ นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่
นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิม่ เติมขึน้ จากการเรียนในวิชานัน้ ๆ
รูปแบบ เป็ นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสงิ่ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิม่ ขึน้ เช่น
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารทีเ่ กี่ยวเนื่อง แผนภูม ิ แถบเสียง
ภาพเลื่อน ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาทีใ่ ช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การอ้างอิงเพื่อ
ขยายความทีม่ าของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมทีท่ นั สมัย
กำรเผยแพร่ ต้องได้รบั การจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่น ๆ
ทีแ่ สดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผเู้ รียนในวิชานัน้ ๆ มาแล้ว
ลักษณะคุณภำพ อยูใ่ นดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะกาหนด หรือออกเป็นข้อบังคับ

1.4.3 บทควำมทำงวิ ชำกำร
คำนิ ยำม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง
ชัดเจน ทัง้ นี้มกี ารวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็น
นัน้ ได้ อาจเป็ นการนาความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยที่
ผูเ้ ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ เป็นบทความทีม่ คี วามยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการนาความทีแ่ สดงเหตุผลหรือทีม่ า
ของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุปมีการอ้างอิง
และบรรณานุกรมทีค่ รบถ้วนและสมบูรณ์
กำรเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการทัง้ นี้วารสารทางวิชาการนัน้
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทม่ี กี าหนดการเผยแพร่อย่างแน่ นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มกี ารบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสือนัน้ แล้ว
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3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มกี ารบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของ
บทความต่าง ๆ ที่นาเสนอนัน้ แล้ว เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มกี ารพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “บทความทางวิชาการ” นัน้ แล้ว การนา “บทความทางวิชาการ” นัน้ มาแก้ไขปรับปรุง หรือ
เพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการ และให้มกี ารประเมินคุณภาพ
“บทความทางวิชาการ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะคุณภำพ
ระดับดี เป็ นบทความทางวิชาการที่มเี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมี
แนวคิดและการนาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารที่ทนั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็ น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม ดังนี้
1. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่
(Body of Knowledge) ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็ นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

1.4.4 ตำรำ
คำนิ ยำม ผลงานทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงขึน้ อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เป็ นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุ ดมศึก ษาในการเรียนการสอนในหลักสูต รระดับอุ ดมศึกษาเนื้อหาสาระของตาราต้อ งมีค วาม
ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีผ่ ขู้ อยื่นเสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ ทัง้ นี้ผขู้ อจะต้องระบุวชิ าทีเ่ กี่ยวข้อง
ในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มทีเ่ สนอขอตาแหน่ งทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็ น “ตารา” นี้อาจ
ได้รบั การพัฒนาขึน้ จากเอกสารคาสอนจนถึงระดับทีม่ คี วามสมบูรณ์ท่สี ุด ซึง่ ผูอ้ ่านอาจเป็ นบุคคลอื่นที่
มิใช่ผเู้ รียนในวิชานัน้ แต่สามารถอ่านและทาความเข้าใจในสาระของตารานัน้ ด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้อง
เข้าศึกษาในวิชานัน้
รูปแบบ เป็ นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์
การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทัง้ นี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาประกอบจน
ผูอ้ ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้ โดยเบ็ดเสร็จ

15

กำรเผยแพร่ มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือสานักพิมพ์ (Publishing
House) หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่น ๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นีอ่นื
วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ทัง้ นี้ต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้
และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา เมื่อได้มกี ารพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “ตารา” ไปแล้วการนา “ตารา” นัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “ตารา”
เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “ตารา” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งอาจ
กระทาได้แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “ตารา” นัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะคุณภำพ
ระดับดี เป็ นตาราที่มเี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารที่ทนั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็ น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียนทีเ่ ป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
3. สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
2. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

1.4.5 หนังสือ
คำนิ ยำม ผลงานทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงขึน้ โดยมีรากฐานทางวิชาการทีม่ นคง
ั่
และให้ทศั นะ
ของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จาเป็ นต้อง
สอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็ นต้อง
นาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
เมือ่ พิจารณาถึงวันทีจ่ ดั พิมพ์
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รูปแบบ เป็ นรูปเล่มทีป่ ระกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิง
และบรรณานุกรม ทัง้ นี้อาจมีอา้ งอิงแหล่งข้อมูลทีท่ นั สมัยและครบถ้วนสมบูรณ์การอธิบายสาระสาคัญทีม่ ี
ความชัดเจนโดยอาจใช้ขอ้ มูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษาประกอบ จนผู้ผ่านสามารถทาความ
เข้าใจในสาระสาคัญนัน้ ได้โดยเบ็ดเสร็จ
กำรเผยแพร่ มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ
ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชั นี
อื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน ทัง้ นี้ต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่
จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้
และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่ำสี่ เดื อน เมื่อได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ
“หนังสือ” ไปแล้ว การนา “หนังสือ” นัน้ ไป แก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนามา
เสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งอาจกระทา
ได้แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “หนังสือ” นัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะคุณภำพ
ระดับดี เป็ นหนังสือทีม่ เี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นาเสนอทีช่ ดั เจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรูห้ รือวิธกี ารที่ทนั สมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็ น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริม่ และประสบการณ์หรือผลงานวิจยั ของผูเ้ ขียนทีเ่ ป็ นการแสดงให้
เห็นถึงความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
3. สามารถนาไปใช้อา้ งอิงหรือนาไปปฏิบตั ไิ ด้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มีลกั ษณะเป็ นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
2. มีการกระตุน้ ให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นทีเ่ ชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

1.4.6 งำนวิ จยั
คำนิ ยำม ผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธวี ทิ ยาการวิจยั
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ และมีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจนเพื่อให้ได้มาซึง่ ข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุป
รวมทีจ่ ะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอือ้ ต่อการนาวิชาการนัน้ ไปประยุกต์
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รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิจยั ทีม่ คี วามครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั (Research
Process) อาทิ การกาหนดประเด็นปญั หา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรมปริทศั น์ สมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล การประมวลสรุปผลและให้ขอ้ เสนอแนะ
การอ้างอิง และอื่น ๆ
2. บทความวิจยั ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจยั ในผลงานวิจยั นัน้ ให้มคี วามกระชับและสัน้
สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
กำรเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการ ทัง้ นี้วารสารทางวิชาการนัน้ อาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิง่ พิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทม่ี กี าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจยั ในรูปแบบอื่นทีม่ กี ารบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ
3. นาเสนอเป็นบทความวิจยั ต่อทีป่ ระชุมทางวิชาการ ซึง่ ภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้
มีก ารบรรณาธิการและนาไปรวมเล่ มเผยแพร่ใ นหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการของการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
4. การเผยแพร่รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ทีม่ รี ายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒแิ ละแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานัน้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวางเมื่อได้
เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจยั ” นัน้ แล้ว การนา
“งานวิจยั ” นัน้ มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทาง
วิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานวิจยั ” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งจะกระทาไม่ได้

1.4.7 ผลงำนทำงวิ ชำกำรอื่น ๆ
คำนิ ยำม ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นทีม่ ใิ ช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจยั โดยปกติหมายถึง สิง่ ประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ
การประดิษฐ์เครือ่ งทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิง่ มีชวี ติ พันธุใ์ หม่ วัคซีน สิง่ ก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ
หรือสารานุ กรมรวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็ นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัตศิ าสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสาคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชานัน้ ๆ ซึง่ เมื่อ
น ามาแปลแล้ว จะเป็ น การเสริม ความก้ า วหน้ า ทางวิช าการที่ป ระจัก ษ์ ช ัด
เป็ น การแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรือ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรือ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นทีเ่ สนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ทอ่ี ธิบายและชีใ้ ห้เห็นว่างานดังกล่าวทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ
เสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วธิ กี ารทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานัน้ และแสดงถึงความสามารถในการ
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บุกเบิกในสาขาวิชานัน้ สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบตั ิจะต้ องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียด
ต่าง ๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน
รูปแบบ
1. อาจจัดเพิม่ ได้หลายรูปแบบ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง
2. มีคาอธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจนประกอบผลงานนัน้ เพื่อชีใ้ ห้เห็นว่าเป็ นผลงานทีท่ าให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรูห้ รือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ
หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
3. กรณีผลงานทีเ่ ป็ นสิง่ ประดิษฐ์ หรือผลงานทีม่ ุ่งในเชิงปฏิบตั ิ จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดง
หลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทีแ่ สดงถึงคุณค่าของผลงานนัน้ ด้วย
กำรเผยแพร่ มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์ หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็ น
รูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่นๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการนาไปใช้
หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายการเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ ทัง้ นี้ต้องได้รบั การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่
จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้
และต้องเผยแพร่ส่สู าธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน
ลักษณะคุณภำพ
ระดับดี เป็ นผลงานใหม่หรือเป็ นการนาสิง่ ทีม่ อี ยู่แล้วมาประยุกต์ดว้ ยวิธกี ารใหม่ ๆ และผลงาน
นัน้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง
ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. ได้รบั การรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในสาขาวิชาทีเ่ สนอหรือ
2. เป็นผลงานทีส่ ร้างสรรค์ตอ้ งเป็นทีย่ อมรับของผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาวิชานัน้ ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปในวงวิ
่
ชาการ และ/
หรือ วงวิชาชีพทัง้ ในระดับชาติ

1.4.8 งำนแปล
คำนิ ยำม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็ นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัตศิ าสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาวิชาทีม่ คี วามสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานัน้ ๆ ซึง่ เมื่อ
น ามาแปลแล้ว จะเป็ น การเสริม ความก้ า วหน้ า ทางวิช าการที่ป ระจัก ษ์ ช ัด
เป็ น การแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย
หรือ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรือ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็ นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็ นผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)
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กำรเผยแพร่ มีวธิ กี ารเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ดว้ ยวิธกี ารพิมพ์โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดรี อม ฯลฯ
การเผยแพร่ดงั กล่าวนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านัน้ จานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ่งทีอ่ าจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในการ
เผยแพร่ ไ ด้เ ช่ น กัน ทัง้ นี้ ต้ อ งได้ร ับ การตรวจสอบและรับ รองการเผยแพร่ จ ากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้ และต้องเผยแพร่
สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสีเ่ ดือน เมื่อได้มกี ารพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว
การนา “งานแปล” นัน้ ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่ เติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งทางวิชาการและให้มกี ารประเมินคุณภาพ “งานแปล” นัน้ อีกครัง้ หนึ่งอาจกระทาได้แต่จะต้อง
ทาการเผยแพร่ “งานแปล” นัน้ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง
ลักษณะคุณภำพ
ระดับดี เป็ นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ
วัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชีค้ วามสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และ
ตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะทีเ่ ทียบได้กบั งานวิจยั มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการ
ในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทัง้ ใน ระดับมหภาค และจุลภาค
ระดับดีมำก เป็นงานแปลทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ในตัวบท แบบแผนทางความคิด
และ/หรือ วัฒ นธรรมต้น ก าเนิด และบ่ ง ชี้ถึง ความสามารถในการสื่อ ความหมายในระดับสูง มาก
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึง้ ในลักษณะทีเ่ ทียบได้
กับงานวิจยั ของผู้สนั ทัดกรณีมกี ารให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทัง้ ใน
ระดับมหภาคและจุลภาค
ระดับดีเด่น ให้ขอ้ สรุปในด้านของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลใช้ เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก
โดยมีขอ้ กาหนดเพิม่ เติม ดังนี้
1. เป็ นงานทีแ่ ปลมาจากต้นแบบทีม่ คี วามสาคัญ ในระดับทีม่ ผี ลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทาง
วิชาการ
2. เป็นงานทีแ่ ปลอยูใ่ นระดับทีพ่ งึ ยึดถือเป็ นแบบฉบับได้
3. มีการให้ขอ้ สรุปในด้านของวิธกี ารแปลและทฤษฎีการแปลที่มลี ักษณะเป็ นการบุกเบิกทาง
วิชาการ
หมำยเหตุ (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555)
คุณภำพของผลงำน ผลงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นงานทีม่ ลี กั ษณะคุณภาพระดับดี และมี
3 องค์ประกอบดังนี้ ร่วมด้วย คือ
1) ก่อให้เกิดความรูใ้ หม่ และ
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2) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ
3) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ
กำหนดลักษณะของผลงำนทำงวิ ชำกำรสำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่ งทุกตำแหน่ ง ดังนี้
ผลงานทางวิชาการสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการทุกตาแหน่ ง ต้องเป็ นผลงานที่ม ี
ทิศทางการศึกษาหรือวิจยั ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้
1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ ที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ
2) เพื่อให้รเู้ ท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของบริบทโลก
3) เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มคี วามเข้มแข็ง
5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

1.5 จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทุกตาแหน่งจะต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ดังนี้
1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผูอ้ ่นื รวมทัง้ ไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับในลักษณะทีจ่ ะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่นื และ
สิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ไม่มอี คติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็ นจริง ไม่จงใจเบีย่ งเบนผลการวิจยั โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่นื และเสนอผลงานตามความเป็ นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
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บทที่ 2
องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการประเภทแต่งเรียบเรียง
ผลงานทางวิชาการประเภทแต่งเรียบเรียงทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่มซึง่ จะกล่าวในบทนี้ ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคาสอน บทความทางวิชาการ ตารา หนังสือ งานวิจยั และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่น ทีถ่ ูกต้องตามระบบสากลและเป็ นทีย่ อมรับในวงวิชาการนัน้ ๆ มีองค์ประกอบจาแนกได้
เป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบตอนต้นหรือ ส่วนประกอบนาเรื่อง ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนที่
เป็ นเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนเสริมเนื้อหา ในแต่ละส่วนดังกล่าวยังมีองค์ประกอบ
ย่อยๆ ลงไปอีก โดยมีรูปแบบหรือโครงสร้างเฉพาะส่วน ซึ่งผูเ้ ขียนขอผลงานทางวิชาการจาเป็ นต้อง
ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ ดังจะได้กล่าว ต่อไปนี้

2.1 เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่น ๆทีใ่ ช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบจานวน
หน้าไม่น้อยกว่า 100 หน้า เทียบเคียงกับ เอกสารคาสอน หมายถึง เอกสารคาบรรยายหรือสื่ออื่น ๆ ที่
ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่าง
เป็นระบบและมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน เป็ น เอกสารบัง คับ ที่ใ ช้ป ระกอบการพิจ ารณาขอต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเอกสารคาสอน เป็ นเอกสารบังคับที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ โดยโครงร่างของรูปเล่มประกอบด้วยส่วนสาคัญเหมือน ๆ กัน ดังนี้

1.1 ปกนอก
ควรจะมีขอ้ ความ ดังนี้
1.1.1 เอกสารประกอบการสอน
1.1.2 รายวิชา …
1.1.3 ชื่อผูแ้ ต่ง ให้ใส่ช่อื ยศ (ถ้ามี และไม่ระบุคานาหน้าชื่อ)
1.1.4 คณะ …
1.1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ …
1.1.6 เลข พ.ศ. ทีพ่ มิ พ์
หมายเหตุ : ส่ วนประกอบของโครงร่างหลักอาจมีรายละเอียดเพิม่ เติม แตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยตามข้อกาหนดหรือแนวปฏิบตั ขิ องสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซึง่ ได้กาหนดเพิม่ เติมขึน้
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ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ าปกนอก “เอกสารประกอบการสอน”

ภาพที่ 2.1 แสดงตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกนอก “เอกสารประกอบการสอน”
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
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ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ าปกนอก “เอกสารคาสอน”

ภาพที่ 2.2 แสดงตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกนอก “เอกสารคาสอน”
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
หมายเหตุ : รูปภาพบนหน้าปก ปกนอกของหนังสือหรือตารา จะมีหรือไม่มกี ไ็ ด้
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ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ าปกนอก “รายงานวิจยั ”

ภาพที่ 2.3 แสดงตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกนอก “รายงานวิจยั ”
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
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1.2 สันปก
ผูเ้ ขียนจะเขียนข้อความบนสันปกหรือไม่เขียนก็ได้ ถ้าหากประสงค์จะเขียน จะมีขอ้ ความ
ดังนี้
1.2.1 ชื่อวิชา
1.2.2 ชื่อผูแ้ ต่ง
ตัวอย่างการพิ มพ์สนั ปก “เอกสารประกอบการสอน”

ตัวอย่างการพิ มพ์สนั ปก “เอกสารคาสอน”

ตัวอย่างการพิ มพ์สนั ปก “ตารา”

ตัวอย่างการพิ มพ์สนั ปก “รายงานวิจยั ”

ภาพที่ 2.4 แสดงตัวอย่างการพิมพ์สนั ปก
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
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1.3 ปกใน
ปกในมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นเดียวกับปกนอก แต่ให้เพิม่ วุฒติ ่อท้ายชื่อผูแ้ ต่งหรือใต้ ช่อื
ผูแ้ ต่ง ถ้ามีเลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number - ISBN) ให้ใส่ไว้
ก่อนเลข พ.ศ. ดังตัวอย่างหน้าปกใน
ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ าปกใน “เอกสารประกอบการสอน”

ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกใน “เอกสารประกอบการสอน”
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
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ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ าปกใน “เอกสารคาสอน”

ภาพที่ 2.6 แสดงตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกใน “เอกสารคาสอน”
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
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ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ าปกใน “ตารา”

ภาพที่ 2.7 แสดงตัวอย่างการพิมพ์หน้าปกใน “ตารา”
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2555)
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1.4 คานา
ประกอบด้วยสาระสาคัญ คือ
1.4.1 รหัสวิชา ชื่อวิชาทีเ่ ขียนตรงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.4.2 เนื้อความ กล่าวนา ความสาคัญ ความจาเป็ น จุดมุ่งหมายในการเขียน การสอนใน
วิชาทีเ่ ขียน สาระสาคัญของวิชาทีเ่ ขียน และประโยชน์ทไ่ี ด้จากการทาเอกสารประกอบการสอน
1.4.3 ชื่อผูเ้ ขียน
1.4.4 วัน เดือน ปี ทีพ่ มิ พ์
ตัวอย่างการเขียนหน้ า “คานา”

คำนำ
ตาราทฤษฎีจานวน เล่มนี้ เขียนขึน้ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าสาหรับนิสติ นักศึกษาและผูส้ นใจ
ทัวไป
่ ที่ส นใจแสวงหาความรู้ท างทฤษฎีจ านวนตามมาตรฐานหลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยแบ่งเนื้อหาไว้จานวน 11 บท
ประกอบด้ว ย โครงสร้างและระบบทางคณิตศาสตร์ ระบบจ านวนและสมบัติการหารลงตัว จานวนเฉพาะ
ฟ งั ก์ ช ั น ทฤษฎี จ านวน สมภาค การสมภาคเชิ ง เส้ น และสมภาคก าลั ง สอง สมการไดโอแฟนไทน์
ฟงั ก์ชนั ก่อกาเนิดของความสัมพันธ์เวียนเกิด จานวนฟี โบนักชีและจานวนลูคสั จานวนเพลล์และจานวน
เพลล์-ลูคสั จานวน เค-ฟี โบนักชี และจานวน เค-ลูคสั เป็ นการเรียบเรียงตามแนวคิดของระบบจานวนและ
ทฤษฎีจานวนเต็มเพื่อเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้เข้าใจแนวคิดทางด้านทฤษฎีจานวนเต็ มเป็ นหลัก ซึง่ ผูเ้ ขียนได้
เรียบเรียงขึน้ จากประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทงั ้ ระดับปริญญาตรีและ
ระดับ บัณ ฑิตศึกษา ตลอดจนการพัฒ นาเนื้ อหาให้ม ีความทันสมัย ด้วยการเขียนเรีย บเรีย งเนื้ อหาเพิ่มเติม
จากผลงานวิจยั ใหม่ ๆ ดังนัน้ ตาราเล่ มนี้ จึงเป็ นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบการเรียน หรือศึกษาค้นคว้า
เพิ่ม เติม ในรายวิช าทฤษฎี จ านวนของหลัก สู ต รระดับ ปริญ ญาตรีแ ละระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาของสาขาวิช า
คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
ตาราทฤษฎีจานวน เล่มนี้ ได้รวบรวมจากเอกสารตารา รายงานวิจยั และบทความวิจยั หลายเล่ม
ซึง่ ผูเ้ ขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเน้นให้ ผเู้ รียนใช้สบื ค้นอ้างอิง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง
เพือ่ ทบทวนความรู้ และศึกษาสาระวิชาทางด้านทฤษฎีจานวนได้เป็ นอย่างดี หากมีขอ้ เสนอแนะและคาแนะนา
เพิม่ เติมเพื่อให้ตาราเล่มนี้มคี ุณค่ามากขึน้ ผูเ้ ขียนยินดี น้อมรับข้อเสนอแนะและคาแนะนาดังกล่าวไปปรับปรุง
ต่อไป
ชัยณรงค์ ขันผนึก
4 มีนาคม 2558
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1.4.5 ข้อเสนอแนะในการเขียนคานา ควรคานึงถึงในข้อต่อไปนี้
1.4.5.1 ไม่ถ่อมตนจนเกินไป เช่น อ้างว่าไม่มคี วามรู้ หรือรูน้ ้อย
1.4.5.2 ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่น อ้างว่ามีเวลาน้อยหรือเร่งรีบทา
1.4.5.3 ไม่ระบุขอ้ ผิดพลาดบกพร่องต่าง ๆ ซึง่ โดยปกติจะต้องไม่ม ี
1.4.5.4 ไม่ระบุความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ทีแ่ สดงว่าผูเ้ ขียนไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะเขียนเอง
1.4.5.5 ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ

1.5 สารบัญ
มีส่วนประกอบทีจ่ ะต้องลงรายการ ดังนี้
1.5.1 สารบัญ (ตรงกลางหน้า)
1.5.2 หน้า (ชิดขวา)
1.5.3 คานา ให้ใส่ตวั เลขหน้าในวงเล็บ หรือตัวอักษร ก ข ค
1.5.4 สารบัญอื่น ๆ
1.5.5 แผนบริหารการสอนประจาวิชา
1.5.6 แผนบริหารการสอนประจาบท
1.5.7 บทที่
1.5.8 บรรณานุกรม
1.5.9 ภาคผนวก (ถ้ามี)
ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ า “สารบัญเอกสารประกอบการสอน”

สารบัญ
หน้ า
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
แผนบริหารการสอนประจาวิชา
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
บทที่ 1 โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
วิธกี ารพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน

(1)
(2)
(4)
(12)
1
3
3
5
21
22
32

หน้ า
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 2
บทที่ 2 ระบบสัจพจน์
ระบบสัจพจน์
การตรวจสอบระบบสัจพจน์
วิธกี ารของระบบสัจพจน์
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 3
บทที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิ ต
การสร้างรูปเรขาคณิตด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน
การสร้างรูปเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
การแปลงทางเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 4
บทที่ 4 การพิ สจู น์ ทฤษฎี บทเรขาคณิ ตของยุคลิ ด
อิลเิ มนต์ของยุคลิด
วิธกี ารเขียนอิลเิ มนต์ของยุคลิด
วิธพี สิ จู น์ประพจน์ของยุคลิด
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 5
บทที่ 5 ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส
ประวัตปิ ีทาโกรัส
วิธพี สิ จู น์ทฤษฎีบทปีทาโกรัสตามแนวคิดของเลโอนาร์โด ดาวินชี
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 6
บทที่ 6 เรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิ ด
ข้อบกพร่องของเรขาคณิตแบบยุคลิด
สัจพจน์ของฮิลเบิรต์
พัฒนาการของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
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25
27
27
30
39
49
49
53
55
55
67
78
87
87
89
91
91
96
98
148
148
151
153
153
154
183
183
185
187
187
194
197

หน้ า
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 7
บทที่ 7 การประยุกต์เรขาคณิ ตเชิ งศิ ลปะ
แนวคิดพืน้ ฐานในการประยุกต์เรขาคณิตเชิงศิลปะ
การสร้างรูปเรขาคณิตเชิงศิลปะ
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดรรชนี
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215
215
217
219
219
220
226
226
227
229
245

ตัวอย่างการพิ มพ์หน้ า “สารบัญตารา”

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างและระบบทางคณิ ตศาสตร์
โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
ระบบสัจพจน์
ระบบสัจพจน์จานวนจริง
วิธกี ารพิสจู น์
พืน้ ฐานเกีย่ วกับลาดับและอนุกรม
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 2 ระบบจานวนและสมบัติการหารลงตัว
ระบบจานวน
สัญกรณ์ผลบวกและสัญกรณ์ผลคูณ
ตัวหารร่วมมาก
ตัวคูณร่วมน้อย
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 3 จานวนเฉพาะ
จานวนเฉพาะ
ทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต
จานวนเฉพาะสัมพัทธ์
บทตัง้ ของยูคลิด
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 4 ฟังก์ชนั ทฤษฎีจานวน
ฟงั ก์ชนั (n)
ฟงั ก์ชนั (n)
ฟงั ก์ชนั (n)
ฟงั ก์ชนั (n)
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หน้า
ก
ข
1
1
3
5
13
29
39
40
43
43
49
55
69
74
75
77
77
83
85
87
89
90
91
91
96
104
115

หน้า

บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

บทที่ 8

ฟงั ก์ชนั  x 
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
สมภาค
สมภาค
สมบัตกิ ารสมภาค
ระบบเศษตกค้างสมบูรณ์
สมภาคพหุนาม
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
การสมภาคเชิ งเส้นและสมภาคกาลังสอง
สมภาคเชิงเส้น
สมภาคเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมภาคเชิงเส้น
สมภาคกาลังสอง
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
สมการไดโอแฟนไทน์
สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร
สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสามตัวแปร
สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น n ตัวแปร
ไดโอแฟนไทน์ k – เตรด n อันดับ
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
ฟังก์ชนั ก่อกาเนิ ดของความสัมพันธ์เวียนเกิ ด
ความสัมพันธ์เวียนเกิด
ลาดับเวียนเกิดและจานวนเวียนเกิด
ฟงั ก์ชนั ก่อกาเนิดของลาดับเวียนเกิด
สูตรไบเนตของลาดับเวียนเกิด
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
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119
123
124
127
127
129
136
142
150
151
153
153
157
162
169
172
173
175
175
182
184
184
189
189
191
191
194
196
202
208
209

บทที่ 9

จานวนฟี โบนักชีและจานวนลูคสั
ลาดับฟีโบนักชีและจานวนฟีโบนักชี
ลาดับลูคสั และจานวนลูคสั
ฟงั ก์ชนั ก่อกาเนิดของลาดับฟีโบนักชีและลาดับลูคสั
ความสัมพันธ์ของลาดับฟีโบนักชีและลาดับลูคสั
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 10 จานวนเพลล์และจานวนเพลล์-ลูคสั
ลาดับเพลล์และจานวนเพลล์
ลาดับเพลล์เกีย่ วเนื่องและจานวนเพลล์เกีย่ วเนื่อง
ลาดับเพลล์-ลูคสั และจานวนเพลล์-ลูคสั
ฟงั ก์ชนั ก่อกาเนิดของลาดับเพลล์ ลาดับเพลล์เกีย่ วเนื่อง และลาดับเพลล์-ลูคสั
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 11 จานวน เค-ฟี โบนักชี และจานวน เค-ลูคสั
ลาดับ เค-ฟีโบนักชีและจานวน เค-ฟีโบนักชี
ลาดับ เค-ลูคสั และจานวน เค-ลูคสั
ฟงั ก์ชนั ก่อกาเนิดของลาดับ เค-ฟีโบนักชี และลาดับ เค-ลูคสั
ความสัมพันธ์ของลาดับ เค-ฟีโบนักชี และลาดับ เค-ลูคสั
สรุปท้ายบท
แบบฝึกหัดทบทวน
บรรณานุกรม
ดรรชนี

หน้า
211
211
214
217
222
232
233
235
235
238
241
250
265
265
267
267
272
276
279
299
300
301
303

1.6 แผนบริ หารการสอน
มีรายละเอียดในส่วนนี้ม ี ดังนี้
1.6.1 แผนบริหารการสอนประจาวิชา จะประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อต่อไปนี้
1.6.1.1 ชื่อวิชา รหัสวิชา จานวนหน่ วยกิต จานวนชัวโมง
่
และเวลาเรียนทัง้ หมด
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ไม่รวมการวัดผล ประเมินผล)
1.6.1.2 คาอธิบายรายวิชา
1.6.1.3 วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
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1.6.1.4 เนื้อหาสาระ นาเนื้อหาจากคาอธิบายรายวิชามากาหนดเป็ นหัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง และกาหนดเวลาที่ใช้สอนแต่ละหัวข้อหรือแต่ละเรื่องว่าใช้เวลาในการสอนกี่ชวโมงโดยยึ
ั่
ด
จานวนชัวโมงที
่
ร่ ายวิชากาหนด
1.6.1.5 วิธสี อนและกิจกรรม ให้กาหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสนอแนะทีห่ ลากหลายเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูต้ ามเนื้อหาทีก่ าหนด
1.6.1.6 สื่อการเรียนการสอน กาหนดสื่อและนวัตกรรมที่จะใช้ในการเรียนรูเ้ นื้อหา
สาระของรายวิชา ทีเ่ ด่นและทันสมัย
1.6.1.7 การวัดผลและประเมินผล ให้เสนอวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา
เช่น การทดสอบการประเมินจากสภาพทีเ่ ป็ นจริง การกาหนดน้ าหนักคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
เรียนให้เป็นไปตามผลการเรียนรูร้ ายวิชาครอบคลุมตามหมวดผลการเรียนรูท้ งั ้ 5 ด้าน เป็นต้น
ตัวอย่างแผนบริ หารการสอนประจาวิ ชา

แผนบริหารการสอนประจาวิชา
รหัสวิ ชา MATH305 เรขาคณิตแบบยุคลิด
รายวิ ชา เรขาคณิตแบบยุคลิด
(Euclidean Geometry)

3(3-0-6)

เวลาเรียนทัง้ หมด

45 ชัวโมง
่

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึก ษาระบบสัจ พจน์ พัฒนาการเรขาคณิต ของยูค ลิด ทฤษฎีบ ทของสามเหลี่ย ม สี่เ หลี่ย ม
วงกลม มุม การสร้างและการพิสจู น์
Study axiom system, development of the Euclidean geometry, theorems of triangles,
triangular, circles, angles, construction, and proofs.
แนวคิ ด
ศึกษาแนวคิดการจัดโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ตามแผนแบบเรขาคณิตของยุคลิด การวางระบบ
สัจพจน์ของเรขาคณิตยุคลิด แนวคิดการสร้างและการพิสูจน์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต สามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ ม
วงกลม มุม แนวคิดการพิสจู น์เชิงเรขาคณิตแบบสังเคราะห์กบั กระบวนการให้เหตุผลประกอบการอธิบาย
และความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์เรขาคณิตไปสู่ศลิ ปะทางคณิตศาสตร์และการนาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
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วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
1. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้
2. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ขอ้ ความในรูป PC ได้
3. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ขอ้ ความในรูป PC ได้
4. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ขอ้ ความโดยการแย้งสลับที่ ได้
5. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ขอ้ ความโดยการพิสูจน์แบบอ้อม ได้
6. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ขอ้ ความโดยการแจงกรณี ได้
7. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงวิธกี ารพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 9 วิธ ี
8. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจและอธิบายถึงความสาคัญของระบบสัจพจน์ได้
9. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายคุณสมบัตขิ องระบบสัจพจน์ได้
10. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบระบบสัจพจน์ ได้
11. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงวิธกี ารของระบบสัจพจน์ได้
12. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถยกตัวอย่างระบบสัจพจน์และอธิบายวิธกี ารของระบบสัจพจน์ นนั ้ ได้
13. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายการสร้างรูปเรขาคณิตด้วยไม้บรรทัดและวงเวียนได้
14. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการสร้างเส้นตัง้ ฉากและเส้นขนานได้
15. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการสร้างรูปสามเหลีย่ ม สีเ่ หลีย่ ม ห้าเหลีย่ ม หกเหลีย่ ม
และแปดเหลีย่ มด้านเท่าได้
16. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการสร้างวงกลม และวงรี ได้
17. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการสร้างรูปเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad ได้
18. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนอิลเิ มนต์ของยุคลิดได้
19. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจวิธกี ารเขียนอิลเิ มนต์ของยุคลิดได้
20. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงวิธพี สิ จู น์ประพจน์ของยุคลิดได้
21. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายความเหมือนและแตกต่างของอักเซียมและสัจพจน์
ทางเรขาคณิตยุคลิดได้
22. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ประพจน์ทางเรขาคณิตต่าง ๆ ทีก่ าหนดให้ได้
23. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจและบอกประวัตปิ ีทาโกรัสทีเ่ กี่ยวข้องกับเรขาคณิตของยุคลิดได้
24. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงวิธพี สิ จู น์ทฤษฎีบทปีทาโกรัสตามแนวคิดของของยุคลิดได้
25. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงวิธพี สิ จู น์ทฤษฎีบทปีทาโกรัสตามแนวคิดของเลโอนาร์โดดาวินชี
26. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถแสดงการพิสจู น์ทฤษฎีบทปีทาโกรัสตามแนวคิดของตนเองได้
27. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของเรขาคณิตแบบยุคลิดได้
28. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจและอธิบายวิธกี ารของระบบสัจพจน์ของฮิลเบิรต์ ได้
29. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถอธิบายพัฒนาการของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดได้
30. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานในการสร้างศิลปะเชิงคณิตศาสตร์จากจุดและเส้นได้
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31. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถสร้างรูปประยุกต์เรขาคณิตเชิงศิลปะได้
32. เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถสร้างรูปเรขาคณิตเชิงศิลปะตามจินตนาการและการออกแบบอิสระได้
33. เพื่อให้ผู้เ รียนสามารถสร้าง ประดิษ ฐ์ โดยประยุกต์ศิล ปะเชิงคณิต ศาสตร์ไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้
เนื้ อหา
บทที่ 1 โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
1.1 โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
1.2 วิธกี ารพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์
1.3 สรุปท้ายบท
1.4 แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 2 ระบบสัจพจน์
2.1 ระบบสัจพจน์
2.2 การตรวจสอบระบบสัจพจน์
2.3 วิธกี ารของระบบสัจพจน์
2.4 สรุปท้ายบท
2.5 แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 3 การสร้างรูปเรขาคณิ ต
3.1 การสร้างรูปเรขาคณิตด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน
3.2 การสร้างรูปเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
3.3 การแปลงทางเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
3.4 สรุปท้ายบท
3.5 แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 4 การพิ สจู น์ ทฤษฎี บทเรขาคณิ ตของยุคลิ ด
4.1 อิลเิ มนต์ของยุคลิด
4.2 วิธกี ารเขียนอิลเิ มนต์ของยุคลิด
4.3 วิธพี สิ จู น์ประพจน์ของยุคลิด
4.4 สรุปท้ายบท
4.5 แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 5 ทฤษฎีบทปี ทาโกรัส
5.1 ประวัตปิ ีทาโกรัส
5.2 วิธพี สิ จู น์ทฤษฎีบทปีทาโกรัสตามแนวคิดของเลโอนาร์โด ดาวินชี
5.3 สรุปท้ายบท
5.4 แบบฝึกหัดทบทวน
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6 ชัวโมง
่

6 ชัวโมง
่

6 ชัวโมง
่

9 ชัวโมง
่

6 ชัวโมง
่

บทที่ 6 เรขาคณิ ตนอกแบบยุคลิ ด
6.1 ข้อบกพร่องของเรขาคณิตแบบยุคลิด
6.2 สัจพจน์ของฮิลเบิรต์
6.3 พัฒนาการของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
6.4 สรุปท้ายบท
6.5 แบบฝึกหัดทบทวน
บทที่ 7 การประยุกต์เรขาคณิ ตเชิ งศิ ลปะ
7.1 แนวคิดพืน้ ฐานในการประยุกต์เรขาคณิตเชิงศิลปะ
7.2 การสร้างรูปเรขาคณิตเชิงศิลปะ
7.3 สรุปท้ายบท
7.4 แบบฝึกหัดทบทวน

6 ชัวโมง
่

6 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนและกิ จกรรม
1. ศึกษาเอกสารคาสอนและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ปฏิบตั กิ ารสร้างรูปเรขาคณิตด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน
3. ปฏิบตั กิ ารสร้างรูปเรขาคณิตด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิม่ เติมเกีย่ วกับการใช้งานทางเรขาคณิตด้วยโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad
5. ศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเรขาคณิตแบบยุคลิด
6. สืบค้นงานวิชาการเกีย่ วกับเรขาคณิตแบบยุคลิดในระดับชาติและนานาชาติ
7. สืบค้นบทความทางวิชาการเกีย่ วกับเรขาคณิตแบบยุคลิดในระดับนานาชาติ
8. แบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิม่ เติม จัดทารายงานการสืบค้น และอภิปรายในชัน้ เรียน
9. ผูส้ อนสรุป อภิปรายเพิม่ เติม โดยใช้แผ่นใส หรือ power point ประกอบการบรรยาย
10. ทากิจกรรมเสริมบทเรียนจากแบบฝึกปฏิบตั กิ ารเรขาคณิตแบบยุคลิด และตอบคาถาม
11. ตอบแบบฝึกหัดทบทวน
สื่อการเรียนการสอน
1. แผ่นใส วีดที ศั น์ และ Power point
2. โปรแกรมสาเร็จรูป The Geometer’s Sketchpad
3. เครือ่ งฉายแผ่นใส
4. เครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์
5. เครือ่ งคอมพิวเตอร์
6. แบบฝึกปฏิบตั กิ ารเรขาคณิตแบบยุคลิด
7. เอกสารคาสอนรายวิชาเรขาคณิตแบบยุคลิด
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เกณฑ์การวัดผลและการประเมิ นผล
1. เกณฑ์การวัดผล
1.1. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน
หมวดผลการเรียนรู้ที่ประเมิ น*

วิ ธีการวัดผล

(60 %)
สัดส่วนของ
การประเมิ น

หมวดคุณธรรม จริยธรรม
สังเกตและจดบันทึก
หมวดทัก ษะความสัมพัน ธ์ระหว่า ง - การเข้าเรียน
10%
- การตรงต่อเวลา
บุคคลและความรับผิดชอบ
- การรับผิดชอบต่องานทีม่ อบหมาย
สอบกลางภาค
หมวดความรู้
30%
- การสอบข้อเขียน
หมวดความรู้
สังเกตและสอบปากเปล่า
- การนาเสนอ
หมวด ทักษะทางปญั ญา
20%
หมวดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข - การสื่อความหมาย
การสื่อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี - การแสดงเหตุผลจากการอภิปรายและการ
นาเสนอปากเปล่า
สารสนเทศ
1.2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้ ปลายภาค
(40 %)
หมวดความรู้
- การสอบข้อเขียน
40%
หมายเหตุ: * หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูต้ ามหมวดผลการเรียนรูต้ าม Curriculum mapping
ทัง้ 5 Domains
2. เกณฑ์การประเมิ นผล
คะแนนระหว่าง 80 – 100
คะแนนระหว่าง 75 – 79
คะแนนระหว่าง 70 – 74
คะแนนระหว่าง 65 – 69
คะแนนระหว่าง 60 – 64
คะแนนระหว่าง 55 – 59
คะแนนระหว่าง 50 – 54
คะแนนระหว่าง 0 – 49

ได้ระดับ A
ได้ระดับ B+
ได้ระดับ B
ได้ระดับ C+
ได้ระดับ C
ได้ระดับ D+
ได้ระดับ D
ได้ระดับ E
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1.6.2 แผนบริหารการสอนประจาบท เป็ นการกาหนดรายละเอียดของเนื้อหาสาระของแต่ละบท
ให้มคี วามชัดเจนทัง้ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธสี อนและกิจกรรม สื่อและการประเมินผล ซึง่ จะประกอบด้วย
รายละเอียดของหัวข้อต่อไปนี้
1.6.2.1 แผนบริหารการสอนประจาบท
1.6.2.2 หัวข้อเนื้อหาประจาบท
1.6.2.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.6.2.4 วิธสี อนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1.6.2.5 สื่อการเรียนการสอน
1.6.2.6 การวัดผลและการประเมินผล
ตัวอย่างแผนบริ หารการสอนประจาบท

แผนบริหำรกำรสอนประจำบทที่ 1
หัวข้อเนื้ อหาประจาบท
1. โครงสร้างทางคณิตศาสตร์
2. วิธกี ารพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์
3. สรุปท้ายบท
4. แบบฝึกหัดทบทวน
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
เมือ่ ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีทกั ษะทางปญั ญาและความสามารถในประเด็น
ต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ได้
2. สามารถแสดงการพิสูจน์ขอ้ ความในรูป PC ได้
3. สามารถแสดงการพิสูจน์ขอ้ ความในรูป PC ได้
4. สามารถแสดงการพิสูจน์ขอ้ ความโดยการแย้งสลับทีไ่ ด้
5. สามารถแสดงการพิสูจน์ขอ้ ความโดยการพิสูจน์แบบอ้อมได้
6. สามารถแสดงการพิสูจน์ขอ้ ความโดยการแจงกรณีได้
7. สามารถแสดงวิธกี ารพิสจู น์ทางคณิตศาสตร์แบบต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 9 วิธ ี
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วิ ธีสอนและกิ จกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. วิ ธีสอน
1.1 วิธสี อนแบบบรรยาย
1.2 วิธสี อนแบบอภิปราย
2. กิ จกรรมการเรียนการสอน
2.1 ศึกษาเอกสารคาสอนและเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ทเ่ี กี่ยวข้องกับเรขาคณิตแบบยุคลิด
2.3 สืบค้นงานวิชาการเกีย่ วกับเรขาคณิตแบบยุคลิดในระดับชาติและนานาชาติ
2.4 สืบค้นบทความทางวิชาการเกีย่ วกับเรขาคณิตแบบยุคลิดในระดับนานาชาติ
2.5 แบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิม่ เติม จัดทารายงานการสืบค้น และอภิปรายในชัน้ เรียน
2.6 ผูส้ อนสรุป อภิปรายเพิม่ เติม โดยใช้แผ่นใส หรือ Power point ประกอบการบรรยาย
2.7 ทากิจกรรมเสริมบทเรียนจากแบบฝึกปฏิบตั กิ าร และตอบคาถามแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
สื่อการเรียนการสอน
1. แผ่นใส และ Power point
2. เครือ่ งฉายแผ่นใส
3. เครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์
4. เครือ่ งคอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์การศึกษาสาระเกีย่ วกับเรขาคณิตแบบยุคลิดที่
http://mathworld.wolfram.com/topics/Geometry.html
http://www.pitt.edu/~jdnorton/teaching/HPS_0410/chapters
http://blog.eduzones.com/dena/3224
6. เอกสารคาสอน เรือ่ ง เรขาคณิตแบบยุคลิด
7. แบบฝึกปฏิบตั กิ าร เรขาคณิตแบบยุคลิด
วิ ธีการวัดผลและการประเมิ นผล
1. สังเกตความสนใจในการเรียน
2. ตรวจรายงาน การสืบค้น และผลการอภิปราย
3. ตรวจแบบฝึกปฏิบตั กิ าร เรขาคณิตแบบยุคลิด
4. ตรวจแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท
5. ทดสอบหลังการเรียน
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2.2 เอกสารคาสอน
เอกสารคาสอน หมายถึง เอกสารคาบรรยายหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีส่ ะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธกี ารสอนอย่างเป็ นระบบ และมีความ
สมบูรณ์ ก ว่าเอกสารประกอบการสอนเนื้ อ หาสาระเอกสารค าสอนส าหรับการขอเข้าสู่ต าแหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์จะต้องมีความละเอียดลึกซึง้ มากกว่าเอกสารประกอบการสอนทีใ่ ช้ในการขอเข้าสู่ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์การแต่งเรียบเรียงเนื้อหาสาระในแต่ละบท จะต้องมีการอ้างอิงจากแหล่งอื่น และแต่ง
เองโดยอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์ หรือความรูจ้ ากการค้นคว้าอื่น ๆ ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากัน
เอกสารคาสอนเป็นเอกสารบังคับในการทา ผลงานการขอกาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ การกาหนด
โครงร่างของรูปเล่มเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน ยกเว้น ข้อความจากคาว่า “เอกสารประกอบการ
สอน” ให้เปลีย่ นเป็น “เอกสารคาสอน” และให้มเี นื้อหาละเอียดลึกซึง้ มากกว่า“เอกสารประกอบการสอน”

2.3 ตารา
ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ รียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทัง้ หมดของรายวิชา หรือเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรูเ้ กี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณี
ผูเ้ ขียนอาจเสนอตาราในรูปของสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดรี อมหรืออาจใช้ทงั ้ เอกสารและสื่ออื่นๆ ประกอบกันตาม
ความเหมาะสม
โครงร่างของรูปเล่ มเหมือนกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน แต่ใ ห้ต ัดค าว่าเอกสาร
ประกอบการสอนออก และไม่ต้องมีแผนบริหารการสอน คานาไม่ต้องระบุรหัสวิชาการนาเสนอสาระ
ค่อนข้างลึกซึง้ และใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง

2.4 หนังสือ
หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการทีเ่ ขียนขึน้ เพื่อเผยแพร่ความรูไ้ ปสู่วงวิชาการและ/หรือ
ผูอ้ ่านทัวไป
่ โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร หรือต้องนามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นี้ จะต้องเป็ นเอกสารทีเ่ รียบเรียงขึน้ อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่
มันคงและให้
่
ทศั นะของผูเ้ ขียนทีส่ ร้างเสริมปญั ญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานัน้ ๆ และหรือสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง ในบางกรณีผเู้ ขียนอาจเสนอหนังสือมาในรูปของสื่ออื่น ๆ
เช่น ซีดรี อม หรืออาจใช้ทงั ้ เอกสารและสื่ออื่นๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม
โครงร่างของรูปเล่มหนังสือเหมือนกับการเขียนตารา คานาไม่ต้องระบุรหัสวิชาการนาเสนอสาระ
ค่อนข้างลึกซึง้ และใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง
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2.5 งานแปล
งานแปลเป็ นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบทีเ่ ป็ นงาน
วรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัตศิ าสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาทีม่ คี วามสาคัญ
และทรงคุณค่ าในสาขานัน้ ๆ ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็ นการเสริมความก้าวหน้ าทางวิชาการ
ที่ป ระจัก ษ์ ช ัด เป็ น การแปลจากภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรือ จากภาษาไทยเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
โครงร่างของรูปเล่มงานแปลเหมือนกับการเขียนตารา หรือหนังสือ ทีเ่ ป็ นต้นฉบับ นาเสนอสาระ
ค่อนข้างลึกซึง้ และใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง
สาหรับผลงานทางวิชาการประเภทศึกษาค้นคว้า เช่น งานวิจยั ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเอกสารที่ม ี
รูปแบบของการวิจยั ตามหลักวิชาการ จะนาไปกล่าวไปในบทที่ 4 ต่อไป
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บทที่ 3
รูปแบบการเขียนเอกสารประเภทแต่งเรียบเรียง
ผลงานทางวิชาการทีจ่ ดั ทาเป็ นรูปเล่ม ทัง้ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา หรือ
หนังสือ นอกจากต้องมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีความทันสมัยแล้ว ยังต้องมี
รูปแบบการเขียน หรือโครงสร้างของเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้การนาเสนอชัดเจน
เข้าใจสาระสาคัญได้ง่ายเป็ นรูปแบบเดียวกันโดยตลอด และก่อให้เกิดความสนใจของผูอ้ ่านได้ตดิ ตาม
สาระของเนื้อหาวิชาทีน่ าเสนออย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผูเ้ ขียนจะต้องเลือกรูปแบบการเขียนเอกสารประเภทแต่ ง
เรียบเรียงในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1 รูปแบบการเขียนแบบที่ 1
เค้าโครงแบบที่ 1 กาหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกาหนดเป็ นตัวเลข เริม่ ต้นจากเลขที่ 1
(ชื่อบท) เลข 1.1 -1.2 ชื่อสาระย่อยในบทที่ 1 แบ่งสาระย่อย ๆ ด้วยตัวเลข 3 ถึง 4 หลัก เมื่อจะแบ่งย่อย
ลงไปอีกให้ใช้วธิ กี าหนดตัวเลขด้วยตัวเลขในวงเล็บ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บทที่ 1
สิ่งแวดล้อมและชนิดของสิ่งแวดล้อม
1.1 ความนา (เขียนเกริน่ นา โดยกาหนดให้คาว่า “ความนา” เป็ นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่ง เพื่อแสดงให้
เห็นว่าเนื้อหาที่จะเรียบเรียงในบทนี้ประกอบด้วยอะไร สาคัญอย่างไรบ้างโดยสังเขป ประมาณ 5-10
บรรทัด)

1.2 ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
1.2.1 การดาเนินชีวติ
1.2.2 การตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร
1.2.3 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.2.4 ส่วนประกอบของร่างกาย
1.2.4.1 สีของผิว
1.2.4.2 ขนาดของร่างกาย
1.2.4.3 ระบบการหายใจ
1.2.5 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ
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1.3 ชนิ ดของสิ่ งแวดล้อม
1.3.1 สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
1.3.1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
(1) ภูมปิ ระเทศหลัก
(2) ภูมปิ ระเทศรอง
1.3.1.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ
(1) อุณหภูม ิ
(2) ปริมาณน้าฝน
(3) ลมและพายุ
1.3.2 สิง่ แวดล้อมทางสังคม
1.3.2.1 ประชากร
1.3.2.2 สิง่ แวดล้อมทางวัตถุ
1.3.2.3 สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม

1.4 บทสรุป (ให้เขียนอย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
1.5 คาถามทบทวน (คาถามทีต่ อ้ งแสดงวิธที า ให้เฉลยคาตอบไว้ทภ่ี าคผนวก)
1.6 เอกสารอ้างอิ ง (ถ้ามีจานวนมากรายการให้แยกไว้ตามบทต่าง ๆ แต่ถ้ามีจานวนน้อยรายการให้
นาไปใส่ไว้ทบ่ี รรณานุกรมเพียงครัง้ เดียวก็ได้)

3.2 รูปแบบการเขียนแบบที่ 2
เค้าโครงแบบที่ 2 เขียนข้อความเพื่อเป็ นการเข้าสู่เนื้อหาของบทก่อนที่จะขึน้ เนื้อหาของบท
ประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด กาหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกาหนดเป็ นตัวเลข เริม่ ต้นจากเลขที่ 1
(ชื่อบท) เลข 1.1 -1.2 ชื่อสาระย่อยในบทที่ 1 แบ่งสาระย่อย ๆ ด้วยตัวเลข 3 ถึง 4 หลัก เมื่อจะแบ่งย่อย
ลงไปอีก ไม่ตอ้ งกากับด้วยตัวเลข แต่ให้ใช้หวั ข้อย่อยได้เลย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บทที่ 1
สิ่งแวดล้อมและชนิดของสิ่งแวดล้อม
ความนา (เขียนเกริน่ นา โดยไม่ตอ้ งเขียนคาว่า “ความนา ” ให้เห็นว่าเนื้อหาทีจ่ ะเรียบเรียงใน
บทนี้ประกอบด้วยอะไร สาคัญอย่างไรบ้างโดยสังเขป ประมาณ 5-10 บรรทัด)
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1.1 ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
1.1.1 การดาเนินชีวติ
1.1.2 การตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร
1.1.3 ทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.1.4 ส่วนประกอบของร่างกาย
1.1.4.1 สีของผิว
1.1.4.2 ขนาดของร่างกาย
1.1.4.3 ระบบการหายใจ
1.1.5 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ

1.2 ชนิ ดของสิ่ งแวดล้อม
1.2.1 สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
1.2.1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศภูมปิ ระเทศหลักภูมปิ ระเทศรอง
1.2.1.2 ลักษณะภูมอิ ากาศอุณหภูม ิ ปริมาณน้าฝน ลมและพายุ
1.2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2.2 สิง่ แวดล้อมทางสังคม
1.2.2.1 ประชากร
1.2.2.2 สิง่ แวดล้อมทางวัตถุ
1.2.2.3 สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม

1.3 บทสรุป (ให้เขียนอย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
1.4 คาถามทบทวน (คาถามทีต่ อ้ งแสดงวิธที า ให้เฉลยคาตอบไว้ทภ่ี าคผนวก)
1.5 เอกสารอ้างอิ ง (ถ้ามีจานวนมากรายการให้แยกไว้ตามบทต่าง ๆ แต่ถ้ามีจานวนน้อยรายการให้
นาไปใส่ไว้ทบ่ี รรณานุกรมเพียงครัง้ เดียวก็ได้)

3.3 รูปแบบการเขียนแบบที่ 3
เค้าโครงแบบที่ 3 เขียนข้อความเพื่อเข้าสู่เนื้อหาสาระของบท ประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด
ก าหนดแต่ ล ะสาระในแต่ ล ะบทด้ว ยการกาหนดเป็ น หัว ข้อ สาระหลัก โดยไม่ต้อ งมีเ ลขก ากับ แล้ว จึง
กาหนดตัวเลขในแต่ละสาระย่อยด้วยตัวเลข 1 ถึง 4 หลัก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
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บทที่ 1
สิ่งแวดล้อมและชนิดของสิ่งแวดล้อม
ความนา (เขียนเกริน่ นา โดยไม่ตอ้ งเขียนคาว่า “ความนา ” ให้เห็นว่าเนื้อหาทีจ่ ะเรียบเรียงใน
บทนี้ประกอบด้วยอะไร สาคัญอย่างไรบ้างโดยสังเขป ประมาณ 5-10 บรรทัด)

ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อม
1. การดาเนินชีวติ
2. การตัง้ ถิน่ ฐานของประชากร
3. ทีอ่ ยูอ่ าศัย
4. ส่วนประกอบของร่างกาย
4.1 สีของผิว
4.2 ขนาดของร่างกาย
4.3 ระบบการหายใจ
5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ

ชนิ ดของสิ่ งแวดล้อม
1. สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
1.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
1.1.1 ภูมปิ ระเทศหลัก
1.1.2 ภูมปิ ระเทศรอง
1.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ
1.2.1 อุณหภูม ิ
1.2.2 ปริมาณน้าฝน
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
2. สิง่ แวดล้อมทางสังคม
2.1 ประชากร
2.2 สิง่ แวดล้อมทางวัตถุ
2.3 สิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม

บทสรุป (ให้เขียนอย่างน้อย 1 ย่อหน้า หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด)
คาถามทบทวน (คาถามทีต่ อ้ งแสดงวิธที า ให้เฉลยคาตอบไว้ทภ่ี าคผนวก)
เอกสารอ้างอิ ง (ถ้ามีจานวนมากรายการให้แยกไว้ตามบทต่าง ๆ แต่ถ้ามีจานวนน้อยรายการให้นาไป
ใส่ไว้ทบ่ี รรณานุกรมเพียงครัง้ เดียวก็ได้)
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3.4 รูปแบบการเขียนแบบที่ 4
เค้าโครงแบบที่ 4 คล้ายคลึงกับเค้าโครงแบบที่ 3 โดยเขียนข้อความเพื่อเข้าสู่เนื้อหาสาระของ
บทประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด กาหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกาหนดเป็ นหัวข้อสาระหลัก
หลีกเลีย่ งการกาหนดตัวเลขในแต่ละสาระย่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

บทที่ 1
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ความนา (เขียนเกริน่ นา โดยไม่ตอ้ งเขียนคาว่า “ความนา ” ให้เห็นว่าเนื้อหาทีจ่ ะเรียบเรียงใน
บทนี้ประกอบด้วยอะไร สาคัญอย่างไรบ้างโดยสังเขป ประมาณ 5-10 บรรทัด)

ความเข้าใจเบือ้ งต้นด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(ข้อความอารัมภบท) …………………………………………………………………..…………………….
.....................................................................................................………………………......................
...............................................................................………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..……………………

ความหมายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(ความหมายโดยศัพท์) …………………………………………………………………..…………………..
.....................................................................................................………………………......................
...............................................................................………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………..……………………………………….…….……………
(ความหมายโดยนักวิชาการ) …………………………………………………………………..….…………
.....................................................................................................………………………......................
...............................................................................………………………………………………………
(ความหมายโดยสรุป) …………………………………………………………………..……………………
.....................................................................................................………………………......................
...............................................................................………………………………………………………

ความสาคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
.....................................................................................................………………………......................
...............................................................................………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..……………………
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วัตถุประสงค์ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1.......................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................
ฯลฯ

ปรัชญาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
.....................................................................................................………………………......................
...............................................................................………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………..……………………………………….…….……………
……………………………………………………..……………………………………….…….……………

วิ วฒ
ั นาการการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1. ยุคโบราณ
1.1 สมัยเริม่ ต้น
1.2 สมัยปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม
2. ยุคกลาง
2.1 สมัยทีเ่ ริม่ แนวคิดด้านการจัดการแบบวิทยาศาสตร์
2.2 สมัยทีเ่ ริม่ แนวคิดด้านการจัดการแบบมนุษยศาสตร์
3. ยุคปจั จุบนั
3.1 การประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับการปฏิบตั ติ ามของรัฐบาลนายจ้าง ลูกจ้าง
3.2 ผลของการขยายตัวของสังคมโลกาภิวตั น์ต่อแนวคิดใหม่ ๆ
(ข้อความบทสรุป)
……………………………..……………………………………………………..……………………………
………................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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บทที่ 4
การเขียนรายงานผลการวิจยั
รายงานงานวิ จ ั ย มี ล ั ก ษณะเป็ นเอกสารที่ ม ี รู ป แบบของการวิ จ ั ย ตามหลั ก วิ ช าการ
อันประกอบด้วย การตัง้ สมมติฐาน หรือมีการกาหนดปญั หาที่ชดั เจน สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนแน่ นอน การรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์ ตีความ และการสรุปผลการวิจยั ทีส่ ามารถให้
คาตอบหรือบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี อ้ งการได้

4.1 งานวิจยั
งานวิ จยั หมายถึง งานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีวตั ถุประสงค์ ทช่ี ดั เจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
หลัก การหรือ ข้อ สรุป รวมที่จ ะน าไปสู่ค วามก้า วหน้ าทางวิช าการหรือ เอื้อ ต่ อ การน าวิชาการนัน้ ไป
ประยุกต์มลี กั ษณะเป็นเอกสารทีม่ รี ะเบียบวิธวี จิ ยั ทีเ่ หมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
องค์ประกอบของรายงานการวิ จยั
การเขียนรายงานการวิจยั ก าหนดให้เ รีย บเรียงเป็ นรายงานแบบสมบูร ณ์ คือ จะต้อ งมี
ส่วนประกอบและเนื้อหาสาระครบทัง้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้น (The front
matter or preliminaries) ส่วนเนื้อเรื่องหรือส่วนประกอบตอนกลาง (text or body or content) ส่วน
อ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (references) ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้น
1.1 ปก หรือ ปกนอก (cover)
1.2 หน้าปกใน (title page)
1.3 บทคัดย่อภาษาไทย (abstract in Thai)
1.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract in English)
1.5 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment)
1.6 สารบัญ (table of contents)
1.7 สารบัญตาราง (list of tables)
1.8 สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูม ิ (list of figures or list of charts)
2. ส่วนเนื้อเรือ่ ง
2.1 ส่วนเนื้อหา
2.1.1 บทที่ 1 บทนา
2.1.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.3 บทที่ 3 วิธดี าเนินการวิจยั
2.1.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
53

2.2 ส่วนประกอบในเนื้อหา
2.2.1 การอ้างอิง (references)
2.2.2 ตาราง (tables)
2.2.3 ภาพประกอบ (figures)
2.2.4 แผนภูม ิ (charts)
3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย
3.1 เอกสารอ้างอิง (references)
3.2 ภาคผนวก (appendixes)
3.3 ประวัตผิ วู้ จิ ยั (biography)
ส่วนประกอบของงานวิจยั ทีก่ ล่าวถึงข้างต้นมีวธิ กี ารเขียนในแต่ละส่วน ดังนี้

4.2 ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้นของรายงานวิจยั
ส่วนนาหรือส่วนประกอบตอนต้น เป็ นส่วนแนะนาและ/หรือให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับงานวิจยั
ทัง้ เล่ม ซึง่ มีรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ ดังนี้
1. ปก
กาหนดลักษณะ ดังนี้
1.1 ปกนอกของงานวิจยั เป็ นปกแข็งสีทาด้ว ยผ้าหรือ กระดาษแลกซีน หรือหนังเทียม
พิมพ์ขอ้ ความบนปกด้วยตัวอักษรขนาด 20-24 พอยต์ เป็ นตัวอักษรแบบเดียวกับทีใ่ ช้พมิ พ์ขอ้ ความใน
เนื้อหา
1.2 ข้อความบนปกประกอบด้วย
1.2.1 ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏขนาด 1 ½ นิ้ว อยูต่ รงกึง่ กลางห่างจากขอบบนลงมา 1 นิ้ว
1.2.2 ชื่องานวิจยั ภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามชื่อทีป่ รากฏจริง โดยจัดข้อความไว้
กลางหน้ ากระดาษ ถ้าข้อความยาวให้จดั เป็ นรูปหน้าจัวหั
่ วกลับและตัดข้อความให้ถูกต้องตามหลัก
ภาษา
1.2.3 ชื่อของผูท้ างานวิจยั ให้ระบุเพียงชื่อ สกุล ยกเว้นผูม้ ยี ศ ฐานันดรศักดิ ์ ราชทินนาม
และสมณศักดิ ์ให้ใส่ดว้ ย
1.2.4 ข้อความส่วนท้าย ให้ระบุว่า งานวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของการได้รบั ทุนในการวิจยั
จากไหน ชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีส่ งั กัด ปี พ.ศ.ทีท่ าผลงานวิจยั เสร็จสมบูรณ์และระบุหมายเลข
มาตรฐานสากลประจาหนังสือ (International Standard Book Number-ISBN) บรรทัดสุดท้ายของ
หน้าปกพิมพ์ขอ้ ความว่า ลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทีส่ งั กัด
1.2.5 สันปกนอกให้พมิ พ์ช่อื งานวิจยั ชื่อผูท้ าวิจยั ปี พ.ศ. ทีท่ าวิจยั
2. หน้ าปกใน
หน้านี้ให้มขี อ้ ความเหมือนกับปกนอกและระหว่างหน้าปกนอกและหน้าปกใน ให้มใี บรอง
ปกเป็นกระดาษว่าง 1 แผ่น
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3. บทคัดย่อภาษาไทย
หน้านี้เป็ นข้อความโดยสรุปของรายงานผลการวิจยั ที่สนั ้ กะทัดรัดชัดเจน และได้ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานผลการศึกษาทัง้ หมดโดยตัดรายละเอียดออก ซึ่งบทคัดย่อดังกล่าวมี
ส่วนประกอบดังนี้
3.1 ชื่องานวิจยั ชื่อผูท้ าผลงานการวิจยั ชื่อผูท้ าวิจยั ร่วม
3.2 ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ส่วนแรกให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาลักษณะจานวน
ของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา วิธเี ก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่
สองให้สรุปผลสาคัญทีไ่ ด้จากการศึกษาตามลาดับของวัตถุประสงค์ โดยอาจเขียนบรรยายต่อเนื่องกัน
หรือแยกเขียนเป็ นรายวัตถุประสงค์ และการสรุปผลการศึกษานี้จะต้องไม่มคี าวิจารณ์ หรืออภิปรายผล
แทรกอยู่ แต่อาจมีขอ้ เสนอแนะทีส่ าคัญทีไ่ ด้จากการศึกษาและเป็ นประโยชน์
4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
มีรูป แบบการเขีย นและเนื้ อ หาสาระเช่ น เดีย วกับ บทคัด ย่อ ภาษาไทยแต่ ถ อดความเป็ น
ภาษาอังกฤษ ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษเป็ นอย่างดี บทคัดย่อจะ
มีจานวน 3-5 ย่อหน้า
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
หน้านี้เป็นส่วนทีผ่ วู้ จิ ยั จะกล่าวขอบคุณผูช้ ่วยเหลือ และหรือให้ความร่วมมือในการทาวิจยั นี้
ถ้ากล่าวถึงชื่อบุคคลให้เขียนชื่อและนามสกุลจริงทีถ่ ูกต้องครบถ้วนอย่างเป็ นทางการ และให้พมิ พ์ช่อื
ผูว้ จิ ยั ไว้ตอนท้ายข้อความด้วย
6. สารบัญ
หน้ านี้เป็ นการแสดงรายการว่า ส่ว นประกอบสาคัญของงานวิจยั มีหวั ข้อข้อ ใดบ้างและ
เรียงลาดับเนื้อหาอย่างไร แต่ละหัวข้ออยูท่ ห่ี น้าใดในเล่มผลงานวิจยั
7. สารบัญตาราง
หน้านี้เป็นรายการทีร่ ะบุช่อื ของตารางทัง้ หมดทีแ่ สดงไว้ในงานวิจยั ตามลาดับหมายเลขของ
ตาราง
8. สารบัญภาพ
สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูม ิ หน้านี้เป็ นรายการทีแ่ สดงว่าในงานวิจยั นี้มภี าพ แผนภูม ิ
แผนที่ หรือกราฟประกอบการเรียบเรียงวิจยั อะไรบ้าง และอยูท่ ห่ี น้าใดเรียงตามลาดับส่วนเนื้อเรือ่ ง

4.3 ส่วนเนื้ อเรื่องหรือส่วนประกอบตอนกลางของรายงานวิจยั
ส่วนเนื้อเรื่องอาจแบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหาจานวน 5 บท และส่วนประกอบในเนื้อหา
ได้แก่ การอ้างอิง ตาราง ภาพ หรือแผนภูม ิ ส่วนทีเ่ ป็นเนื้อหา มีดงั นี้
4.3.1 บทที่ 1 บทนา
การเขีย นบรรยายรายละเอีย ดในส่ ว นของบทน านี้ ให้ใ ช้แ นวทางการเขียน และ
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเขียนเค้าโครงทีน่ ามาใช้เขียนหนังสือ หรือ ตารา ในบทที่ 3 บางส่วนอาจ
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เหมือนกัน บางส่วนอาจต้องเรียบเรียงเพิม่ เติมขยายความให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เช่น ความเป็ นมาและ
ความสาคัญของปญั หา
4.3.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การเขียนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ควรประกอบด้วย 2 ส่วนต่อไปนี้ คือ แนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีศ่ กึ ษา และผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องทีศ่ กึ ษาการเขียนบรรยาย
รายงานผลการศึกษาทบทวนเอกสาร และงานวิจยั ทีผ่ ศู้ กึ ษาวิจยั ได้คดั สรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์แล้ว
ว่าเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องและเป็ นพืน้ ฐานสาคัญทีส่ ามารถยืนยัน และ หรือ อธิบายแนวความคิดทีน่ ามาสู่
การศึกษาวิจยั ในประเด็นนัน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นการนาเสนอหลักวิชาทีเ่ ป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีน่ าไปสู่แนว
ทางการดาเนินการศึกษาวิจยั ต่อไปได้จนสาเร็จ ซึง่ จะนาไปสู่การค้นพบคาตอบของประเด็นปญั หาทีต่ งั ้
ไว้ พร้อมทัง้ สามารถยืนยันได้ว่าเป็ นองค์ความรูท้ ่ี ถูกต้องเชื่อถือได้อย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ อาจมี
บางส่วนทีต่ อ้ งเรียบเรียงเพิม่ เติมขยายความให้สมบูรณ์ รวมทัง้ อาจเลือกนาเสนอได้ในลักษณะนาเสนอ
แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องแล้ว ตามด้วยผลงานการวิจยั ที่เ กี่ยวข้อง หรือนาเสนอแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อควบคู่ไปกับ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนัน้ ๆ การเขียนอ้างอิงในส่วนของ
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องเขียนอ้างอิงให้ถูกต้อง และใช้ระบบการอ้างอิงแบบเดียวกัน
4.3.3 บทที่ 3 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในส่วนของวิธดี าเนินการวิจยั ควรมีส่วนประกอบอย่างน้อย 5 ส่วน คือ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล วิธกี ารเขียนในบทนี้ใช้หลักการเกีย่ วกับ การเขียนวิธดี าเนินการวิจยั โดยเขียนตามสิง่ ที่
ดาเนินการจริงเป็นหลัก ประกอบด้วย
(1) ประชากร
(2) กลุ่มตัวอย่าง
(3) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
(4) ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
(5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(6) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.3.4 บทที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การเขียนบรรยายรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลอาจใช้แนวทางการเขียน ดังนี้
1. นาเสนอให้เห็นภาพรวมก่อนว่าในบทนี้จะเสนอเนื้อหาสาระอะไรบ้าง แบ่งเป็นกีต่ อน
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ นกรอบในการ
นาเสนอ โดยนาเสนอเป็นตอน ๆ เพื่อให้ขอ้ มูลสะท้อนประเด็นของวัตถุประสงค์
3. นาเสนอความหมายสัญลักษณ์ทางสถิตหิ รือสัญลักษณ์ทจ่ี ะใช้ในตารางไว้ในตอนต้นบท
4. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางควรดาเนินการ ดังนี้
4.1 ลักษณะของตารางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
56

4.2 เมือ่ นาเสนอตารางแล้ว จะต้องแปลผลหรือแปลความหมายของข้อมูลของแต่ละ
ตาราง โดยให้แปลผลส่วนทีเ่ ด่นและด้อยทีค่ วรจะเน้น ไม่ควรแปลผลทุกรายการจนคาอธิบายหรือคา
อ่านตารางยาวเกินความจาเป็น การแปลผลควรเป็ นส่วนประกอบทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการชีใ้ ห้ผอู้ ่านได้เห็นเป็ น
พิเ ศษและเพื่อ การเชื่อ มโยงไปถึง การเขียนสรุปผลการวิจยั และการอภิป รายผลการวิจ ั ยและ/หรือ
ข้อเสนอแนะในบทที่ 5 ด้วย
4.3 ผูว้ จิ ยั จะต้องเข้าใจผลการวิจยั ที่สาคัญ และ/หรือไม่สาคัญอย่างชัดเจนจึงจะ
สามารถแปลผลการวิจยั ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และควรแปลผลในลักษณะของการแปลความเชิง
สถิติ (translation) มากกว่าการตีความ (interpretation) หรือขยายความเพิม่ เติม (extrapolation)
4.4 ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าตัวแปรต่าง ๆ เช่น ค่า t-test ค่า
F-test หรือ Chi-square Test จะต้องแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางให้ถูกต้องทัง้
การใช้สญ
ั ลักษณ์ รูปแบบของตาราง ค่าสถิตติ ่าง ๆ รวมทัง้ การแสดงระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติ (*)
4.3.5 บทที่ 5 สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในบทนี้จะเป็ นการสรุปงานวิจยั ทัง้ หมด เพื่อให้ผู้สนใจงานวิจยั นี้แต่มเี วลาน้ อยหรือไม่
สันทัดในการอ่านตารางหรือรายละเอียดในบทที่ 4 สามารถอ่านงานวิจยั จากบทที่ 5 นี้เพียงบทเดียวก็
เข้าใจเนื้อหาสาระทีค่ น้ พบได้โดยตลอด
1. ส่วนประกอบในบทที่ 5 ควรประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.1 วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และวิธดี าเนินการวิจยั โดยสังเขป
1.2 สรุปผลการวิจยั
1.3 อภิปรายผลการวิจยั
1.4 ข้อเสนอแนะ
2. วิธกี ารเขียนบทที่ 5 อาจใช้ในแนวทางการเขียน ดังนี้
2.1 เขียนวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั ตามแนวทางที่เขียนในบทที่ 1 หรือ
บทที่ 2
2.2 สรุปวิธดี าเนินการวิจยั เฉพาะสาระสาคัญจากบทที่ 3 โดยระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง คือ
ใคร ได้มาอย่างไร มีจานวนเท่าไร ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือมีลกั ษณะ
อย่างไรใช้ค่าสถิตอิ ะไรบ้างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 สรุปผลการวิจยั โดยการเขียนแยกเป็นข้อ ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ว่าได้ผล
อย่างไรบ้าง สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานทีก่ าหนดไว้อย่างไร โดยทัวไปการสรุ
่
ปผลการวิจยั จะ
เรียบเรียงมาจากการแปลผลตารางต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งนาเสนอค่าสถิตเิ หมือนบทที่ 4
2.4 ส่วนของการอภิปรายผลการวิจยั นี้ นับเป็ นส่วนที่สาคัญทีส่ ุดทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่า
ผู้วจิ ยั มีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์ มีแนวคิดในการอ้างเหตุผลของการวิจยั ได้อย่างลึกซึ้ง
แหลมคมสามารถสร้างสรรค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั ให้ได้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างไรบ้าง การอภิปราย
ผลการวิจยั อาจต้องอ้างอิงหลักวิชา ทฤษฎี หรือผลงานวิจยั อื่นประกอบ เพื่อจะได้อภิปรายผลได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นทีย่ อมรับเชื่อถือได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
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2.5 ในการนาเสนอส่วนของข้อเสนอแนะ ผูว้ จิ ยั จะต้องเสนอแนะแนวทางทีบ่ ุคคลหรือ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรนาผลการวิจยั ทีไ่ ด้น้ีไปปฏิบตั ิ โดยเริม่ จากระบุว่ามีผลการวิจยั อะไร และจาก
ผลการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั เสนอแนะว่าอย่างไร ทัง้ นี้ขอ้ เสนอแนะจะต้องเป็นข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั เท่านัน้
ไม่ใช่มาจากความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นส่วนตัวของผูว้ จิ ยั
ข้อเสนอแนะอีกลักษณะทีค่ วรมีคอื ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ซึง่ อาจเป็ นข้อเสนอ
จากการสรุปผลการวิจยั ที่ผู้วจิ ยั พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรได้ รบั การศึกษาวิจยั ต่อเนื่อง หรือเป็ น
ข้อเสนอจากการพบว่าการวิจยั ครัง้ นี้น่าจะมีข้อผิดพลาดจากการควบคุมตัว แปรบางประเด็น จึง
เสนอแนะให้ทาการศึกษาวิจยั ต่อเพื่อจะได้ทราบผลการวิจยั ทีช่ ดั เจนสมบูรณ์ในเรือ่ งนัน้ ๆ

4.4 ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย
ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวกและประวัตผิ ู้วจิ ยั รายละเอียดของส่วนประกอบ
ตอนท้ายมีดงั นี้
1. เอกสารอ้างอิ ง
เอกสารอ้างอิง คือ ที่รวมรายการสารนิเทศอ้างอิงทัง้ หมดที่ผู้วจิ ยั นามาประกอบการเรียบ
เรียงเป็ นรายงานการวิจยั ดังนัน้ การอ้างอิงที่ปรากฏในส่วนเนื้อหาทัง้ หมดจะต้องนามารวบรวมให้
ปรากฏรายละเอียดทีส่ มบูรณ์ในส่วนของเอกสารอ้างอิงนี้และจะต้องอ้างอย่างถูกต้องตามระบบใดระบบ
หนึ่งทีเ่ ลือกใช้
2. ภาคผนวก
ภาคผนวก คือ ส่วนเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อเรือ่ งของงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาแสดงประกอบไว้
เพื่อให้เนื้อหาของรายงานการวิจยั นี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เช่น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จดหมายที่
ใช้ตดิ ต่อกับหน่ วยงานต่าง ๆ รายชื่อของแหล่งข้อมูล รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ต่ี รวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือค่าสถิตบิ างส่วนทีไ่ ม่จาเป็ นต้องแสดงไว้ในส่วนเนื้อหา แต่อาจมี ผูอ้ ่านบางคนสนใจในข้อมูล
ส่วนนัน้ ภาคผนวกนี้จะมีหรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ นและความเหมาะสม ถ้าต้องมีภาคผนวกก็ต้อง
จัดลาดับให้ถูกต้อง พร้อมทัง้ มีหน้าบอกตอนด้วย
3. ประวัติผ้วู ิ จยั
ประวัตผิ วู้ จิ ยั คือ ส่วนทีแ่ สดงรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผูว้ จิ ยั ซึง่ จะเป็นประโยชน์
และอานวยความสะดวกให้แก่ผทู้ ต่ี อ้ งการติดต่อกับผูว้ จิ ยั
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ตัวอย่างโครงร่างงานวิ จยั
งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
แบบที่ 1
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
ข้อจากัดของการวิจยั
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการวิจยั
นิยามศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีทส่ี มั พันธ์กบั เรือ่ งทีว่ จิ ยั
แนวคิดทีส่ มั พันธ์กบั เรือ่ งทีว่ จิ ยั
งานวิจยั ทีส่ มั พันธ์กบั เรือ่ งทีว่ จิ ยั
บทที่ 3 วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
การกาหนดตัวแปรทีศ่ กึ ษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล (สูตรสถิตใิ ส่ไว้ตรงนี้)
บทที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทที่ 5 สรุป อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ตัวอย่างเครื่องมือ
ประวัติผว้ ู ิ จยั
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แบบที่ 2
กิ ตติ กรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา
วัตถุประสงค์การวิจยั
ขอบเขตการวิจยั
ข้อตกลงเบือ้ งต้น (ถ้ามี)
ข้อจากัดการวิจยั (ถ้ามี)
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี แนวคิดต่างๆ และข้อวิพากษ์ต่างๆ (เกีย่ วกับตัวแปรทีท่ าการศึกษา)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา
สภาพและลักษณะของหน่วยงานและหน่วยในการวิเคราะห์
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
กรอบแนวคิด (การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือการกาหนดตัวแปรทีศ่ กึ ษา)
สมมติฐานการวิจยั
คานิยามศัพท์เฉพาะ (นาตัวแปรทีก่ าหนดกรอบแนวคิดมากาหนดนิยาม)
บทที่ 3 ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การสร้างเครือ่ งมือ
การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้
บทที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
(หัวข้อกาหนดตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้)
บทที่ 5 สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิ ง
ภาคผนวก
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ตัวอย่างโครงร่างงานวิ จยั
งานวิ จยั เชิ งคุณภาพ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั
วิธดี าเนินการวิจยั
ข้อจากัดของการวิจยั
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
คานิยามศัพท์
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจยั
บทที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล (เชิ งพรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ)
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
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ตัวอย่าง
รูปแบบองค์ประกอบงานวิ จยั
หน้ าบทคัดย่อภาษาไทย
หัวข้องานวิ จยั

ผูว้ ิ จยั
สาขา
ปี การศึกษา

บทบาทของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อการจัดทาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที1่ -2 สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุพรรณบุร ี
นางสาวจริยา แก้วสะอาด
การบริหารการศึกษา
2547

การวิจ ัย ครัง้ นี้ ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาบทบาทของผู้บ ริห ารที่ม ีต่ อ การจัด ท าและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา เปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ ริหารที่ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ที่มตี ่อการจัดทาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รวมทัง้ สังเคราะห์ปญั หาและ
แนวทางแก้ปญั หาการจัดทาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ช่วงชัน้ ที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือผูบ้ ริหารและครูวชิ าการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 1-2
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี จานวน 270 คน ได้มาโดยการสุ่มตามระดับชัน้ อย่างเป็ น
สัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา (Proportional stratified random sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) กาหนดคาตอบเป็ น ข้อความ 5
ระดับซึง่ มีค่าความเชื่อมัน่ (reliability) เท่ากับ 0.974 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for
Windows version 10.0 สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way anova)
ผลการวิจยั พบว่า ผู้บริหารปฏิบตั ิตามบทบาท ที่มตี ่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามลาดับการปฏิบตั ิ
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านจัดให้มแี ผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาด้านเป็ นผู้นาในการจัดทาหลักสูตร โดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อกาหนด
วิสยั ทัศน์ และคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนสาระหลักสูตรของสถานศึกษาด้าน
สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านจัดให้ม ี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนการปฏิบตั ติ ามบทบาททีม่ ตี ่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านจัดให้มกี ารนิเทศ
ภายในเพื่อให้มกี ารกากับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีระบบอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน
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คือ ด้านจัดให้มกี ารประเมินการนาหลักสูต รไปใช้ เพื่อ การปรับปรุงพัฒนาสาระของหลักสูต ร
สถานศึกษาให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน และท้องถิน่
ผลการเปรีย บเทีย บบทบาทหน้ า ที่ข องผู้บ ริห าร ที่ม ีต่ อ การจัด ท าและการใช้ห ลัก สูต ร
สถานศึกษาจาแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและเป็ น
รายด้านไม่แตกต่างกัน
ปญั หาทีพ่ บมากและแนวทางการแก้ปญั หา ในการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่ อ
การจัดทาหลักสูตรที่สาคัญ 3 อันดับแรก คือ ปญั หาขาดบุคลากรที่มคี วามรูใ้ นการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา มีแนวทางแก้ปญั หาคือ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโดยเชิญวิทยากรหรือผู้รมู้ าให้
คาแนะนา ปญั หารองลงมา คือ ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการเพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ มีแนวทาง
แก้ไขโดย จัดการระดมทุนจากชุมชน และปญั หาแผนพัฒนาสถานศึกษาปฏิบตั ไิ ม่ได้ตามแผนทีก่ าหนด
เนื่อ งจากขาดแคลนงบประมาณ มีแนวทางแก้ไขโดยจัดระดมทุนจากชุมชนและวางแผนกาหนด
แนวทางปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน ส่วนปญั หาทีพ่ บมากในการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทีส่ าคัญ 3 อันดับแรกคือ ปญั หาครูขาดความรูใ้ นการวิเคราะห์และประเมินผล
การนาหลักสูตรไปใช้ มีแนวทางแก้ปญั หาโดย จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ปญั หารองลงมาคือ การสร้าง
เครื่องมือเพื่อประเมินการนาหลักสูตรไปใช้ยงั ไม่เหมาะสม มีแนวทางแก้ปญั หาโดย ขอคาแนะนาจาก
ศึกษานิเทศก์ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และปญั หาลาดับสุดท้าย คือ ผูบ้ ริหารและครูมภี าระงานอื่นมาก
ทาให้การนิเทศขาดความต่อเนื่อง มีแนวทางแก้ปญั หา โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศภายในจัดทา
ปฏิทนิ การปฏิบตั งิ านและจัดลาดับความสาคัญของงาน
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The purposes of this study were to study the administrators’ roles in developing and
implementing school curriculum, to compare roles of the administrators in small, medium
sized and large schools in developing and implementing school curriculum, and to
synthesize problems and find out the way to solve problems in developing and implementing
the school curriculum of level 1-2 basic education of schools under the Educational Service
Area Office Suphan Buri.
The samples in this study consisted of 270 administrators and academic teachers in level 1-2
basic education schools with different sizes, obtained by the proportional stratified random
sampling. A constructed 5 level rating scale questionnaire with the reliability of 0.974 was
used as the instrument to collect data. The statistics employed for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA through SPSS for Windows
version 10.0.
The result of this study revealed that the administrators’ role in developing and
implementing school curriculum was overall at a high level. When each area was considered
separately, it was discovered that three areas were at a high level, ranking from more to less
as follows: having a school development plan for school administration; being a leader in
developing school curriculum with the cooperation of personnel to specify school vision and
desirable characteristics of students as well as the subject matter of school curriculum; supporting
organizing learning environment. One area was at a moderate level, that is, having public
relation of school curriculum. The administrators’ roles in implementing school curriculum
were overall at a high level. One area was at a high level, however, when each area was
considered separately, that is, having an internal supervision to follow up the using of school
curriculum systematically. One area was at a moderate level, namely having an evaluation of
school curriculum to improve and update the subject matter of the curriculum,
corresponding to the need of learners and local communities.
The result of comparing the roles of administrators in schools of different sizes in
developing and implementing school curriculum revealed no difference. The administrators
had 3 problems in developing school curriculum. There was no qualified and knowledgeable
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personnel to developing school curriculum. This problem could be solved by having a work
shop seminar on this matter. The second problem was lacking budget to organize learning
environment. This problem could be solved by recruiting fund from the communities. The
school development plan could not be worked out as specified due to the lack of budget was
the third problem. This problem could be solved by recruiting fund from the local
communities and having a clear implementation plan. As for the administrators’
implementing of school curriculum, there were 3 problems. The teachers lacked knowledge
in synthesizing and evaluating the curriculum. This could be solved by conducting a
workshop. The second problem was unsuitable instrument for the evaluation of
implementing curriculum. This could be solved by asking for advice from supervisors in
their educational areas. The administrators and teachers had overloaded work, resulting in
discontinuous supervision, was the last problem. This could be solved by appointing internal
supervisor of the schools, having a fixed working implementation diary, and prioritizing the
tasks.

หน้ าประกาศคุณูปการ หรือ หน้ ากิ ตติ กรรมประกาศ
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จได้โดยได้รบั ความอนุ เคราะห์อย่างดียงิ่ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาเพ็ญ
จริยะเศรษฐ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง กรรมการทีป่ รึกษางานวิจยั ทีไ่ ด้กรุณาให้
คาปรึกษาแนะนาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้กาลังใจตลอดระยะเวลาทีท่ าการศึกษาวิจยั จนเสร็จ
สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึง้ อย่างยิง่ ไว้ ณ โอกาสนี้และขอกราบขอบพระคุณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล คงแถวทอง ผูท้ รงคุณวุฒทิ ก่ี รุณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจนทาให้
งานวิจยั มีความถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้รบั ความกรุณาจากผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้แก่ นายอดิศกั ดิ ์ สามงามแสน นายชัย
ณรงค์ อินทร์อานวย นายประยูร ชินสุวรรณ นายบารุง มีสุขและนางสาวจันทร์พมิ พ์ วงศ์ประชารัตน์ ที่
ได้กรุณาตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงเครือ่ งมือวิจยั ผูอ้ านวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี เขต13 บุคลากรสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุร ี เขต 1-3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และคณะครูของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุร ี ทีก่ รุณาอานวยความสะดวก ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ตลอดจนทุกคนในครอบครัวที่ให้
กาลังใจ ช่วยเหลือ สนับสนุน อานวยความสะดวกมาโดยตลอดจึงขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
ประโยชน์ ท่ีพ ึง ได้รบั จากงานวิจ ยั ฉบับนี้ ผู้ว ิจ ยั ขอน้ อ มร าลึกถึงพระคุ ณ ของบรรพบุ รุษ
บูรพาจารย์ และผูม้ พี ระคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้อบรมสังสอนให้
่
ผวู้ จิ ยั สามารถดารงตนและมานะพยายาม
ศึกษาจนบรรลุผลสาเร็จด้วยดีเสมอมา
จริยา แก้วสะอาด
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4.5 รูปแบบรายงานผลการวิจยั ฉบับย่อ
รูปแบบรายงานผลการวิจยั ฉบับย่อ ทีจ่ ะตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการ ควรมีความยาว ไม่เกิน
20 หน้ า (ความยาวอาจน้อยกว่านี้ได้ และรูปแบบอักษร รวมทัง้ การเรียงหัวข้ออาจขึ้นอยู่กบั แต่ละ
บรรณาธิการของวารสารฉบับนัน้ ๆ กาหนดไว้) ซึง่ มีหวั ข้อสาคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
รายงานผลการวิจยั
เรือ่ ง ................................................................................................................................................
ชื่อผูว้ จิ ยั ..........................................................................................................................................
คณะ ………………………………………………………………………………………..……………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ……………………………………………………………………………………….
บทนา (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) ………………………………………………………………………………..
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) ………………………………………….…………
วิธกี ารดาเนินงานวิจยั (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) …………………………………………………..…………..
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผล (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) …………………………………….……….
สรุปและข้อเสนอแนะ (ไม่ควรเกิน 3 หน้า) ........................................................................................
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บทที่ 5
การอ้างอิงและบรรณานุกรม
ในการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ผู้เขียนจาเป็ นต้องมีการอ้างอิงถึงข้อเขียน
หรืองานของผู้อ่นื หรือที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้อ่นื อยู่เสมอ นอกจากนี้ การอ้างอิงจะทาให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์แหล่งข้อมูลทีอ่ ้างอิงไว้ได้ การลงรายการอ้างอิงจึงจาเป็ นต้องถูกต้อง
และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง นัน่ คือ รายการอ้างอิงจะต้องประกอบด้วย รายการผูแ้ ต่ง ปีทพ่ี มิ พ์ ชื่อ
เรื่อง และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ ดังนัน้ การได้ศกึ ษาวิธกี ารและแนวทางในการจัดทาทีถ่ ูกต้องใน
เรือ่ งนี้จงึ เป็นสิง่ สาคัญประการหนึ่งของการเขียนผลงานทางวิชาการ
รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงทีใ่ ช้กนั แพร่หลายอยู่ในปจั จุบนั มีอยู่ 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ
ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซึ่งจะใช้อ้างอิงในสาขามนุ ษยศาสตร์
(Humanities) จึงมีช่อื เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Humanities Style ส่วนอีกระบบหนึ่งคือ ระบบ APA
(American Psychological Association Style) ซึง่ จะใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Social Sciences and Science) อีกชื่อหนึ่งของระบบนี้ คือ Scientific Style การลงรายการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า ทาได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (internal or parenthetical in text citation) เป็ นการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลเมือ่ ผูอ้ า้ งคัดลอก ถอดความ หรือ สรุปสาระสาคัญของข้อเขียน ของผูอ้ ่นื มาไว้ในงานของ
ตน ลักษณะของการลงรายการอ้างอิงแบบนี้เป็ นการลงอย่างสัน้ ๆ กะทัดรัด โดยมีเครื่องหมาย
วงเล็บเป็ นส่วนหนึ่งของการอ้างอิงด้วย นอกเหนือจากรายการ ผูแ้ ต่ง ปีทพ่ี มิ พ์ และเลขหน้า ซึง่ เป็ น
รายการหลักวัตถุประสงค์ของการลงรายการอ้างอิงลักษณะนี้ คือ ต้องการบอกแหล่งทีม่ าของข้อมูลที่
อ้างใช้ และโยงให้ผอู้ ่านไปดูการอ้างอิงท้ายเล่มของงานหรือเอกสารนัน้ การลงรายการอ้างอิงลักษณะ
นี้เข้ามาแทนทีก่ ารอ้างอิงแบบเก่า ซึง่ อยูต่ อนล่างของหน้ากระดาษทีเ่ รียกว่าเชิงอรรถ (footnotes)
2. การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุ กรม (bibliography) บรรณานุ กรมจะเป็ นการลงรายการ
อ้างอิงอย่างสมบูรณ์ คือ ผูแ้ ต่ง ชื่องาน ข้อมูลทางด้านการพิมพ์ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลทีอ่ า้ งอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย รายการอ้างอิงแต่ละชิน้ ในบรรณานุ กรมจะจัดเรียงไว้ตามลาดับ
อักษรผูแ้ ต่ง หรือ ตามลาดับอักษรของรายการแรกของชิน้ งานนัน้ ๆ บรรณานุ กรมนี้ในระบบ MLA จะ
เรียกว่า works cited ในขณะทีร่ ะบบ APA เรียกว่า references ในหนังสือ Publication Manual of
the American Psychological Association ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั (2001, p.215) ได้ให้
ความหมายของคาว่า เอกสารอ้างอิง (references) และบรรณานุกรม (bibliography) ไว้ดงั นี้
เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการเอกสารอ้างอิงทีอ่ ้างถึงงานที่ผเู้ ขียนใช้ประกอบการเขียน
งานชิน้ นัน้ ๆ เท่านัน้ ในขณะทีบ่ รรณานุ กรมจะอ้างถึงผลงานทีผ่ เู้ ขียนใช้อ่านสาหรับรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานหรือเป็ นแหล่งสาหรับการค้นคว้าอ่านเพิม่ เติมต่อไปอีก ทัง้ นี้เอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่ม
จะต้องสอดคล้องกับการอ้างอิงในเนื้อหาด้วย ในงานเขียนวิทยานิพนธ์ซง่ึ ถือเป็นงานวิจยั ให้ใช้คาว่า
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5.1 เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงทัง้ 2 ระบบและ 2 ลักษณะเช่นว่านี้ใช้อา้ งทัง้ ในแหล่งอ้างอิงทีเ่ ป็นสิง่ พิมพ์ (print
sources) เอกสารลักษณะพิเศษ (special feature document) โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน
(audiovisual & microform sources) แหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sources) และการ
สัมภาษณ์ (interview)
ในคู่มอื เล่มนี้จะให้ตวั อย่างการอ้างอิ งในระบบ APA ทัง้ ทีเ่ ป็ นการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาซึง่
ต่อไปจะใช้คาว่า การอ้างอิ ง ควบคู่ไปกับคาว่า บรรณานุกรม ซึง่ ในทีน่ ้ี หมายถึง เอกสารอ้างอิง
โดยจะเริม่ ด้วยหลักเกณฑ์ทวไปในการลงรายการเอกสารอ้
ั่
างอิงหรือบรรณานุกรมก่อน ดังนี้

5.2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม
5.2.1 ผูแ้ ต่ง
1. ลงชื่ อผู้แต่ งทุกคนโดยไม่ต้องคานึ งถึงจานวนผู้แต่ ง ถ้าผูแ้ ต่งเป็ นคนไทยให้ลง
รายการด้วยชื่อต้นและตามด้วยชื่อสกุล ถ้าเป็ นชาวต่างประเทศให้ใช้ช่อื สกุลขึน้ ก่อน คันด้
่ วย
เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) แล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง เช่น
ดวงใจ กวียะ
ธาริณี เปรมศรีรตั น์
Robert Brown
ลงว่า Brown, R.
Mary Elizabeth Faimon
ลงว่า Faimon, M. E.
Robert von Kraft-Ebing
ลงว่า Kraft-Ebing, R. von
หมายเหตุ : ชื่อผูแ้ ต่งชาวต่างประเทศ อาจใช้ช่อื ต้นตามทีป่ รากฏแต่ให้ใช้อกั ษรย่อของชื่อกลาง
2. ผูแ้ ต่งที่มีราชทิ นนามหรือบรรดาศักดิ์ เช่น นาย ขุน หลวง พระ พระยา เจ้าพระยา
คุณหญิง คุณ (คุณหญิงที่ไม่ได้สมรส) หรือ Sir ในภาษาอังกฤษ ให้ลงชื่อราชทินนามคันด้
่ วย
เครือ่ งหมายจุลภาค (,) แล้วจึงลงบรรดาศักดิ ์ทีไ่ ด้รบั พระราชทานครัง้ หลังสุด เช่น
คงฤทธิ ์ศึกษาการ, ขุน
บุเรศบารุงการ, หลวง
พินิจชนคดี, พระ
อนุมานราชธน, พระยา
ธรรมศักดิ ์มนตรี, เจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุรยิ วงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา
นิลวรรณ ปิ่นทอง, คุณ
จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง
จงกล กิตติขจร, ท่านผูห้ ญิง
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3. ผู้แต่ งที่ มีฐานันดรศักดิ์ เช่น ม.ล., ม.ร.ว., ม.จ., พระองค์เจ้า, เจ้าฟ้า ฯลฯ ให้ลงชื่อ
และชื่อสกุล หรือพระนาม คันด้
่ วยเครือ่ งหมายจุลภาค (,) แล้วลงสกุลยศไปตามลาดับ เช่น
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.
เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว.
สุภทั รดิศ ดิศกุล, ม.จ.
นริศรานุวดั ติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั , พระบาทสมเด็จพระ
4. ผูแ้ ต่งที่เป็ นสมณศักดิ์
4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็ นเชื้อพระวงศ์และได้ทรงกรมให้ลงพระนาม คันด้
่ วย
จุลภาค ตามด้วยคาว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าและลงท้ายด้วยอิสริยยศที่
ทรงได้รบั การสถาปนาให้ทรงกรม เช่น
วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง
ปรมานุชติ ชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
4.2 สมเด็จพระสังฆราชทีเ่ ป็นสามัญชน ให้ลงตาแหน่ ง สมเด็จพระสังฆราช ตามด้วย
นามเดิม เช่น
สมเด็จพระสังฆราช (สา)
สมเด็จพระสังฆราช (สุก)
4.3 พระภิกษุทม่ี สี มณศักดิ ์ระดับต่ าลงมา เช่น เป็ นราชาคณะ พระครู ให้ลงชื่อตาม
สมณศักดิ ์นัน้ เช่น
พระเทพโสภณ (สิงห์ ชาคโร)
พระเทพโสภณ (นิยม ฐานิสฺสโร)
4.4 ผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นพระภิกษุไม่มสี มณศักดิ ์ ให้ลงนามฉายา(นามทีพ่ ระอุปชั ฌาย์ตงั ้ ให้)
ส่วนพระภิกษุทใ่ี ช้สงั ฆนาม (นามเฉพาะทีน่ อกเหนือจากนามฉายา) ให้ลงชื่อสังฆนามเป็นผูแ้ ต่ง เช่น
พุทธทาสภิกขุ
ปญั ญานันทภิกขุ
5. ผูแ้ ต่งที่เป็ นสถาบัน
5.1 หน่วยงานราชการ ให้ลงชื่อตามหน่ วยงานราชการทีป่ รากฏ ไม่มกี ารกลับสภาพชื่อ
ของหน่วยงาน เช่น
กรมการฝึกหัดครู
กรมการปกครอง
กระทรวงศึกษาธิการ
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จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานอัยการสูงสุด
5.2 สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
5.3 สถาบันอื่น ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธ ิ ธนาคาร โรงพยาบาล ถือ
หลักการลงรายการเช่นเดียวกับหน่วยราชการ เช่น
องค์การเชือ้ เพลิง
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธเิ อเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
สยามสมาคม
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ราชนาวีสโมสร
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
6. ถ้ามีผแ้ ู ต่งมากกว่าหนึ่ งคนให้ ลงชื่ อทุกคน คันด้
่ วยเครื่องหมายจุลภาคระหว่างชื่อผู้
แต่งแต่ละคน และให้ใช้คาว่า "และ"ในบรรณานุ กรมภาษาไทย หรือเครื่องหมาย ampersand "&" ใน
ภาษาอังกฤษนาหน้าคนสุดท้าย ตัวอย่าง
ั ้ , และ นนทนา เผือกผ่อง
อัมพร ปนศรี
มารศรี ศิวรักษ์,ชุตมิ า สัจจานันท์, และ นวลจันทร์ รัตนากร
Stueart, R. D, & Eastlich, J.T.
Shafer, R. E., Stabb, C., & Smith, K.
หมายเหตุ : การลงรายการผูแ้ ต่งซ้าให้ใช้เครื่องหมายยัตภิ งั ค์ (-) จานวน 4-7 ครัง้ แล้วใส่
เครือ่ งหมายมหัพภาค (.)
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7. หนังสื อที่ มีผ้จู ดั พิ มพ์ ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิ การ ให้เขียนชื่อบรรณาธิการแล้ว
วงเล็บ คาว่า บก. หรือ Ed. (s). (ย่อมาจาก editor (s)) ในภาษาอังกฤษ เช่น
ไพศาล เหล่าสุวรรณ. (บก.).
Pattishall, E. O., Jr. (Ed.).
Allmsn, L. R., & Jaffe, D. T. (Eds.).
8. หนังสือที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง ให้ลงชื่อหนังสือแทนแล้วตามด้วยปีทพ่ี มิ พ์
หวยใต้ดิน. (2525). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสรี.
The U.S. and the USSR. (1982). New York: New York University.
หมายเหตุ : ในการลงรายการผูแ้ ต่งในการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา สาหรับชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะ
ชื่อสกุล ผูแ้ ต่งทีม่ รี าชทินนาม หรือบรรดาศักดิ ์ ฐานันดรศักดิ ์ สมณศักดิ ์ และผูแ้ ต่งทีเ่ ป็ นสถาบัน ให้ลง
ไปตามปกติ ไม่ตอ้ งกลับสถานภาพไปไว้ทา้ ย เช่น
Brown
พระยาอนุ มานราชธน
ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ ปราโมช
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุร ี
มูลนิธเิ อเชีย

5.2.2. ปี ที่พิมพ์
1. ให้ลงรายการปีทพ่ี มิ พ์ดว้ ยปีลขิ สิทธิ ์ ถ้าหนังสือนัน้ ไม่มปี ีลขิ สิทธิ ์ให้ลงรายการด้วยปี ท่ี
หนังสือนัน้ ได้จดั พิมพ์ และให้ลงเฉพาะตัวเลข ไม่ตอ้ งระบุคาว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ.
2. ปีทพ่ี มิ พ์อยูใ่ นเครือ่ งหมายวงเล็บเล็ก ( )
3. ถ้าหนังสืออยูร่ ะหว่างการจัดพิมพ์ ให้ใช้ว่า "อยู่ระหว่างการพิมพ์" ในเครื่องหมายวงเล็บ
เล็ก ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้คาว่า "in press" ไม่ต้องระบุปีทพ่ี มิ พ์จนกระทังหนั
่ งสือนัน้ ได้พมิ พ์
ออกมาเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว
4. หลังเครือ่ งหมายวงเล็บปิด ใส่เครือ่ งหมายมหัพภาค (.) ตัวอย่าง
(2524).
(อยูร่ ะหว่างการพิมพ์).
(1987).
(in press).
หมายเหตุ : ถ้าไม่ปรากฏปีทพ่ี มิ พ์ ลงว่า ม.ป.ป. หรือ n.d.
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5.2.3. ชื่อเรื่อง (Title)
1. การลงรายการชื่อเรือ่ งหรือชื่อหนังสือ ให้ลงชื่อเรื่องตามทีป่ รากฏในหน้าปกใน ชื่อเรื่อง
ภาษาไทยที่มภี าษาต่ างประเทศก ากับให้ล งรายการเฉพาะชื่อ เรื่อ งภาษาไทย ถ้าเป็ นหนังสือ
ภาษาอังกฤษ การเขียนชื่อเรื่องให้ขึ้นต้นด้วยอักษร ตัวใหญ่ เฉพาะคาแรก อักษรแรกของชื่ อ
เรื่องย่อย (ถ้ามี) และชื่อเฉพาะ หรือวิ สามานยนาม ใส่เครื่องหมายมหัพภาคหลังชื่อเรื่องแล้วขีด
เส้นใต้ช่อื เรือ่ ง (ในการเรียงพิมพ์อาจจะใช้อกั ษรตัวเอนหรือตัวดาเข้มแทนการขีดเส้นใต้กไ็ ด้)
ตัวอย่าง
คู่มือการเขียนรายงานทางวิ ชาการ.
Writing a research paper.
ตัวอย่าง ชื่อเรือ่ งทีม่ ภี าษาต่างประเทศกากับ
จิ ตวิ ทยาพัฒนาการ (Developmental psychology)
ลงรายการชื่อเรือ่ งว่า
จิ ตวิ ทยาพัฒนาการ.
ตัวอย่าง ชื่อเรือ่ งทีม่ ชี ่อื เรือ่ งย่อย
บรรณารักษศาสตร์เบือ้ งต้น: กล่าวถึงวิ ธีใช้หนังสือและห้องสมุด.
Writing English: A composition for foreign students.
หมายเหตุ : การลงรายการชื่อเรื่องของหนังสือ วารสาร (รวมทัง้ เลขปีท่)ี หนังสือพิมพ์ จุลสาร และ
เอกสารอื่น ๆ ใช้ ตัวอักษรธรรมดาแล้วขีดเส้นใต้ หรือตัวหนา หรือตัวเอนก็ได้
2. ลงรายการเพิม่ เติมสา หรับหนังสือเล่มนัน้ (เช่น พิมพ์ครัง้ ที่ หรือเล่มที)่ ในเครื่องหมาย
วงเล็บ หลังชื่อเรื่อง อย่าใช้มหัพภาคคันระหว่
่
างชื่อเรื่องและข้อมูลทีม่ อี ยู่ในวงเล็บให้ใช้มหัพภาคหลัง
เครือ่ งหมายวงเล็บปิด
ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครัง้ ที่ 2).
หลักการตลาด (พิมพ์ครัง้ ที่ 3).
สี่แผ่นดิ น (2 เล่ม).
The messenger's motives (2nd ed.).
Government and mass communications (Vol. 2).
The road to Serfdom (pp. 105-166).
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3. ชื่อเรือ่ งภาษาอังกฤษทีม่ ี 2 ตอน ให้ใช้ตวั เลขอารบิก อย่าใช้ตวั เลขโรมัน ยกเว้นแต่
เพียงตัวเลขโรมันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเรือ่ ง ตัวอย่าง
Brown, P., Brill, B., & Faimon, M.E. 1. Art in Thailand 2. Ban Chiang
Collection. Art Education 39 (4), 425-500
หมายเหตุ : พิมพ์ครัง้ ที่ 1 ไม่ตอ้ งลง

5.2.4. ข้อมูลเกี่ยวกับการพิ มพ์
ข้อมูลเกีย่ วกับการพิมพ์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สถานทีพ่ มิ พ์ และสานักพิมพ์
1. สถานที่ พิมพ์ ให้ลงชื่อเมืองที่สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์นัน้ ตัง้ อยู่ หลังชื่อเมืองใส่
เครือ่ งหมายมหัพภาคคู่ (:) การลงชื่อเมืองต่างประเทศ ถ้าเมืองนัน้ ไม่เป็ นที่รจู้ กั กันดีหรือไม่มชี ่อื เสียง
สาหรับการพิมพ์ หรือชื่อเมืองนัน้ มีช่อื ซ้า ๆ กันหลายเมือง ให้ระบุช่อื รัฐหรือชื่อประเทศกากับไว้ดว้ ย
ถ้าเป็ นชื่อเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้อกั ษรย่อ ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขสหรัฐอเมริกา
กาหนด (ดูตารางที่ 5.1)
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ:
เชียงใหม่:
London:
New York:
Tokyo:
Essex, England:
Luzon, Philippines:
Reading, England:
Reading, MA:
(MA ย่อมาจาก Massachusetts)
Springfield, MA:
Springfield, MO:
(MO ย่อมาจาก Missouri)
Miami, FL:
(FL ย่อมาจาก Florida)
Miami, OH:
(OH ย่อมาจาก Ohio)
สาหรับเมืองต่าง ๆ ทีม่ ชี ่อื เสียงด้านการพิมพ์ ทีไ่ ม่ตอ้ งใส่ช่อื รัฐหรือประเทศดังต่อไปนี้
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เมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กา
Baltimore
Boston
Chicago
Los Angeles
New York
Philadelphia
San Francisco
เมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
Amsterdam
Jerusalem
London
Milan
Moscow
Paris
Rome
Stockholm
Tokyo
Vienna
ตารางที่ 5.1 อักษรย่อสาหรับชื่อรัฐและดินแดนทีอ่ ยูใ่ นอาณัตขิ องสหรัฐอเมริกา
รัฐและเขตแดน
อักษรย่อ
Alabama
AL
Alaska
AK
American Samoa
AS
Arizona
AZ
Arkansas
AR
California
CA
Canal Zone
CZ
Colorado
CO
Connecticut
CT
Delaware
DE
District of Columbia
DC
Florida
FL
Georgia
GA
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รัฐและเขตแดน
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota

อักษรย่อ
GU
HI
ID
IL
IN
IA
KS
KY
LA
ME
MD
MA
MI
MO
MT
MS
MN
NE
NV
NH
NJ
NM
NY
NC
ND
OH
OK
OR
PA
PR
RI
SC
SD
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รัฐและเขตแดน
อักษรย่อ
Tennessee
TN
Texas
TX
Utah
UT
Vermont
VT
Virgin Island
VI
Virginia
VA
Washington
WA
West Virginia
WV
Wisconsin
WI
Wyoming
WY
2. สานักพิ มพ์และโรงพิ มพ์
1. ลงชื่อสานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีทงั ้ สานักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่ช่อื
สานักพิมพ์ ถ้าไม่มสี านักพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์แทน
2. ลงรายการชื่อสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์สนั ้ ๆ ในรูปแบบทีท่ ุกคนเข้าใจตัดคาทีเ่ ป็ นส่วน
หนึ่งของสานักพิมพ์ออก เช่น สานักพิมพ์ ห้างหุน้ ส่วน…จากัด บริษทั …จากัดในภาษาอังกฤษให้ตดั
คาเหล่านี้ออก เช่น Publishers, Printing House, Printing Office, Company หรือ Co.,
Incorporation, Incorporated, หรือ Inc., Corporation, Corporated หรือ Corp., Limited หรือ
Ltd. และคาว่า The แต่คงคาว่า Books และ Press เอาไว้ ตัวอย่าง
ห้างหุน้ ส่วน รวมสาส์น จากัด
ลงว่า รวมสาส์น
สานักพิมพ์แพร่พทิ ยา
ลงว่า แพร่พทิ ยา
บริษทั สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จากัด ลงว่า ไทยวัฒนาพานิช
The Scarecrow Press, Inc.
ลงว่า Scarecrow Press
The H. W. Wilson Co.
ลงว่า H. W. Wilson
Jonathan David Publishers
ลงว่า Jonathan David
3. ถ้าชื่อเมืองทีส่ านักพิมพ์นนั ้ ตัง้ อยูม่ สี องแห่ง หรือหลายแห่ง ให้ใช้ช่อื แรกทีส่ านักพิมพ์นนั ้
ตัง้ อยู่ แต่ถา้ จะใช้เฉพาะเจาะจงให้ใช้ช่อื เมืองทีส่ านักพิมพ์นนั ้ ตัง้ อยู่
ตัวอย่าง สานักพิมพ์ดวงกมลมีสานักงานใหญ่อยู่ทก่ี รุงเทพฯ สานักพิมพ์สาขาอยู่ทเ่ี ชียงใหม่
ในหนังสือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสานักพิมพ์ว่า
สานักพิมพ์ดวงกมล
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
ให้ลงรายการว่า
กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
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แต่ถา้ หนังสือนัน้ ได้ชเ้ี ฉพาะเจาะจงว่าพิมพ์ทเ่ี ชียงใหม่ ถึงแม้จะระบุเมืองทีพ่ มิ พ์ทงั ้
สองเมืองว่า กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ให้ลงรายการว่า
เชียงใหม่: ดวงกมล.
4. ใส่เครือ่ งหมายมหัพภาคหลังสานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ: แพร่วทิ ยา.
กรุงเทพฯ: ศรีหงศ์.
New York: Random House.
Garden City, NY: T. T.
หมายเหตุ:

ถ้าไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์ ลงว่า ม.ป.ท. หรือ n.p.
ถ้าไม่ปรากฏสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ลงว่า ม.ป.ท. หรือ n.p.
ถ้าไม่ปรากฏทัง้ สถานทีพ่ มิ พ์และสานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ลงว่า ม.ป.ท. หรือ n.p.
เพียงครัง้ เดียว

5.2.5. ส่วนประกอบเพิ่ มเติ ม
นอกจากรายการผู้แต่ง ปี ท่พี มิ พ์ ชื่อเรื่อง และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์แล้วยังมี
ส่วนประกอบ ทีจ่ าเป็นต้องมีและต้องใช้ให้ถูกต้องด้วย ได้แก่ คาย่อต่าง ๆ และเครื่องหมายวรรคตอน
รวมทัง้ การเว้นระยะหลังเครือ่ งหมายวรรคตอน ซึง่ จะกล่าวตามลาดับ ดังนี้
1. คำย่อ
ตารางที่ 5.2 คาย่อ คาเต็ม และความหมาย
คำย่อ
คำเต็ม
chap.
Chapter
col.
color

col.
Comp.
col.
Comp.
e.g.
Ed.
ed.
Rev. ed.

Column
Compiler
Column
Compiler
exempli gratia
Editor
edition
Revised edition

ควำมหมำย
บทที่
สี

หมำยเหตุ
พหูพจน์ใช้ chaps.
ใช้กบั ทัศนวัสดุท่ี
ถ่ายทาเป็นภาพสี
พหูพจน์ใช้ cols.
พหูพจน์ใช้ cols.
พหูพจน์ใช้ Comps.
พหูพจน์ใช้ cols.
พหูพจน์ใช้ Comps.

คอลัมน์
ผูร้ วบรวม
คอลัมน์
ผูร้ วบรวม
ตัวอย่าง (for example)
บรรณาธิการ
พหูพจน์ใช้ Eds.
ครัง้ ทีพ่ มิ พ์
ฉบับพิมพ์ใหม่ มีการปรับปรุงแก้ไข
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คำย่อ
2nd ed.
3rd ed.
5th ed.
et al.
illus.
n.p.
n.d.
No.
p.
Pt.
Rep.
[sic]

Tech.Rep.
Suppl.
Vol.
vols.

คำเต็ม
second edition
third edition
fifth edition
et alii
illustrations
illustrator
no place of
publication
noplace of publisher
no date of
publication
Number
page
Part
Report
so หรือ thus

Technical Report
Supplement
Volume
volumes

ควำมหมำย
หมำยเหตุ
พิมพ์ครัง้ ที่ 2
พิมพ์ครัง้ ที่ 3
พิมพ์ครัง้ ที่ 5
และคนอื่น ๆ (and others)
ภาพประกอบ
ผูว้ าดภาพประกอบ
ไม่ปรากฏสถานทีพ่ มิ พ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท.
ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป.
ไม่ปรากฏปีทพ่ี มิ พ์
พหูพจน์ใช้ pp.(pages)
ฉบับที่
หน้า
ตอนที่
รายงาน
ใช้ใส่หลังคาทีส่ ะกดไม่
เป็นเช่นนัน้
ถูกต้องในงาน
ชิน้ เดิมโดยเป็น
ส่วนหนึ่งในอัญพจน์
ทีผ่ เู้ ขียนนามาอ้าง
ในงานเขียนของตน
รายงานทางวิชาการ
ส่วนเพิม่ เติม
เล่มที่
(เช่น Vol. 1)
เล่ม
(เช่น 5 vols.)

2. เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ
& ampersand (และ)
; semi colon (อัฒภาค)
- hyphen (ยัติภงั ค์)
( ) parentheses (วงเล็บ หรื อ วงเล็บเล็ก)
. period (มหัพภาค)
[ ] brackets (วงเล็บใหญ่)
, comma (จุลภาค)
/ slash (ทับ)
: colon (มหัพภาคคู่)
หมายเหตุ : หลังเครือ่ งหมายทุกชนิด เว้น 1 ระยะ
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บทที่ 6
ระบบการอ้างอิงเอกสาร
ในการเขียนผลงานเพื่อขอตาแหน่ งทางวิชาการ ผูเ้ ขียนเอกสารทางวิชาการจาเป็ นต้องมีการ
อ้างอิงถึงข้อเขียน หรืองานของผูอ้ ่นื หรือทีเ่ กี่ยวข้องกับงานของผูอ้ ่นื อยู่เสมอ การอ้างอิงทาให้ผอู้ ่าน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์แหล่งข้อมูลทีอ่ ้างอิงไว้ได้ การลงรายการอ้างอิงจึงจาเป็ นต้องถูกต้อง
และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง นัน่ คือ รายการอ้างอิงจะต้องประกอบด้วย รายการผูแ้ ต่ง ปีทพ่ี มิ พ์ ชื่อ
เรือ่ ง และข้อมูลเกีย่ วกับการพิมพ์
สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ บทความ (articles) หนังสือ (books) วิทยานิพนธ์
(theses, dissertations) รายงานทางวิชาการ และรายงานการวิจยั (technical reports and research
reports) เอกสารการประชุม (proceedings) จุลสาร แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ (pamphlet,
brochure) เอกสารลักษณะพิเศษ โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน การสัมภาษณ์ และการอ้างเอกสาร
อันดับรอง (secondary sources) ซึง่ จะนาเสนอตามลาดับ

6.1 การอ้างอิงข้อมูลจากบทความวารสาร
6.1.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์, เลขหน้าทีม่ ขี อ้ ความทีค่ ดั ลอกมา)
(วัชราภรณ์ สังข์ทอง, 2547: 52)

6.1.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีท,่ี เลขหน้า.
วัชราภรณ์ สังข์ทอง. (2547). ห้องสมุดกับการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรูส้ ารสนเทศสาหรับการศึกษาทางไกล. วารสาร
ห้องสมุด, 48, 50-62.

(1) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากผูแ้ ต่งคนเดียว
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(นวนิตย์ อินทรามะ, 2541: 3-7)
(Bekerian, 1993: 575)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
นวนิตย์ อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุม
คุณภาพ.วารสารสานักวิ ทยบริ การ, 3, 3-7.
Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness.
American Psychologist, 48, 574-576.
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(2) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากผูแ้ ต่ง 2 คน
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(จุมพล พูลภัทรชีวนิ และรัตนา ตุงคสวัสดิ ์, 2542: 100)
(Klimoski & Palmer, 1993: 33-35)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
จุมพล พูลภัทรชีวนิ , และรัตนา ตุงคสวัสดิ ์. (2542). วิวฒ
ั นาการและ
ทางเลือกของนโยบายการครุศกึ ษาของรัฐบาลไทย.
วารสารครุศาสตร์, 27, 98-106.
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring
process in organizations. Consulting Psychology
Journal: Practice and research, 45, 10-36.
(3) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากผูแ้ ต่ง 3-5 คน
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(อรจรีย์ ณ ตะกัวทุ
่ ่ง, สุกรี รอดโพธิ ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร,
2541: 90-101)
(Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993: 443-449)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
อรจรีย์ ณ ตะกัวทุ
่ ่ง, สุกรี รอดโพธิ ์ทอง, และวิชุดา รัตนเพียร.
(2541). แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา.วารสารครุศาสตร์, 27, 90-101.
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., &
White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in
supervisor performance. Journal of Applied Psychology,
78, 443-449.
(4) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากผูแ้ ต่ง 6 คน หรือมากกว่า
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(จุมพจน์ วนิชกุล, และคนอื่น ๆ, 2542: 51-75)
(Kneip, et al., 1993)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
จุมพจน์ วนิชกุล, ฉันทนา ชาญพาณิช, นันทา วิทวุฒศิ กั ดิ ์, พรทิพย์
วัฒนสุวกุล, ภิญญาพร นิตยะประภา,
และอัญญาณี คล้ายสุบรรณ์.(2542). การอ้างอิง.
วารสารสานักวิ ทยบริ การ, 4, 51-75.
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Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T., Milford, C.,
Salvia, L., & Schwartz, D. (1993). Self and spouse
ratings of anger and hostility as predictors of
coronary heart disease. Health Psychology, 12,
301-307.

6.2 การอ้างอิงข้อมูลจากบทความหนังสือพิมพ์
6.2.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์: หน้า)
(ภาคภูม ิ ป้องภัย, 2542: 12)

6.2.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปี, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า.
ภาคภูม ิ ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมทีถ่ ูกลืมในพระราชวัง
บางปะอิน. มติ ชน, หน้า 12.
(1) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากบทความที่ มีผ้แู ต่ง
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ภาคภูม ิ ป้องภัย, 2542: 12)
(Erlich, 1994: 4)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ภาคภูม ิ ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมทีถ่ ูกลืมในพระราชวัง
บางปะอิน. มติ ชน, หน้า 12.
Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit
CDs. Bangkok Post, p. 4.
(2) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากบทความที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ภาษีน้ ามัน, 2542: 2)
(New drug, 1993: A12)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ภาษีน้ ามัน คิดตามอัตราปริมาณ. (2542, กันยายน 29). มติ ชน,
หน้า 2.
New drug appears to sharply cut risk of death from heart
failure. (1993, July 15). The Washington Post,
p. A12.
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หมายเหตุ : 1. ในกรณีทไ่ี ม่มผี แู้ ต่ง ให้ลงชื่อบทความในตาแหน่งผูแ้ ต่ง นอกนัน้ เหมือนเดิม
2. ถ้าเป็ นการอ้างอิงที่คดั ลอกข้อเขียนของผู้เขียนผู้อ่นื มา ต้องลงเลขหน้าที่คดั ลอก
ข้อความนัน้ ด้วย แต่ถ้าเป็ นการสรุปความมา ก็ลงเฉพาะรายการผูเ้ ขียน และปี เท่านัน้ (ดูเพิม่ เติมใน
หัวข้อหลักการใช้อญ
ั พจน์ในบทที่ 7)
3. บทความหนังสือพิมพ์จะลงคาว่า หน้าควบคู่กบั เลขหน้าด้วย ในขณะทีบ่ ทความ
วารสารไม่ตอ้ งลงคาว่า หน้า

6.3 การอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ
6.3.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์: หน้า)
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541: 58)

6.3.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อเรื่อง. สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
ไพรัช ธัชยพงษ์, และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.

(1) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือทัวไปที
่
่ มีผแ้ ู ต่ง 1 คน
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2558: 19)
(Andrew, 1971: 56).
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ชัยณรงค์ ขันผนึก. (2541). ทฤษฎีจานวน. เพชรบูรณ์:
เพชรบูรณ์ก๊อปปี้ .
Andrew, G.E. (1971). Number Theory. Philadelphia:
W.B. Saunders.
(2) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือทัวไปที
่
่ มีผแ้ ู ต่ง 2 คน
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541: 58)
(Mitchell & Larson, 1987: 156).
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บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ไพรัช ธัชยพงษ์ , และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in
organizations: An introduction to organizational
behavior (3rd ed.). NewYork: McGraw-Hill.
(3) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือทัวไปที
่
่ มีผแ้ ู ต่งหลายคน
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ประสานสุข ละม่อม, และคนอื่น ๆ, 2526: 98)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ประสานสุข ละม่อม, นันทา วิทวุฒศิ กั ดิ ์, ฉวีวรรณ คูหาภินันท์,
สุนิตย์ เย็นสบาย,ดวงเดือน ทองวิชติ , ศรชัย เอีย่ มละออ,
สุชารัตน์ คูหามุกต์, และเพชรสมร เพ็ญเพียร. (2526).
บรรณารักษศาสตร์. กรุงเทพฯ: แพร่พทิ ยา.
(4) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือที่ผแ้ ู ต่งเป็ นสถาบัน
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535: 39)
(Australian Bureau of Statistics, 1991: 77-79)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). รวมบทความการศึกษา
นอกโรงเรียน เล่ม 11. กรุงเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident
populationby age and sex in statistical local areas,
New South Wales, June 1990 (No. 3209.1). Canberra,
Australian Capital Territory: Author.
หมายเหตุ: ในกรณีทช่ี ่อื ผูแ้ ต่งและชื่อสานักพิมพ์เป็นชื่อเดียวกัน ให้ลงคาว่า ผูแ้ ต่ง สาหรับภาษาไทย
และคาว่า Author สาหรับภาษาอังกฤษในรายการชื่อสานักพิมพ์ (ผูแ้ ต่งอาจเป็นบุคคล
หรือ สถาบัน ก็ได้)
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(5) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือที่มีผ้รู บั ผิดชอบในการจัดทา เช่น บรรณาธิ การ
ผูร้ วบรวม
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(อดุลย์ วิรยิ เวชกุล, (บก.), 2541: 77)
(Gibbs & Huang, (Eds.), 1991: 189-192)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
อดุลย์ วิรยิ เวชกุล. (บก.). (2541). คู่มือจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิ ตศึกษา. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color:
Psychological interventions with minority youth.
San Francisco: Jossey-Bass.
(6) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(สวดมนต์ไหว้พระ…, 2541: 29)
(Merriam-Webster's collegiate dictionary, 1993, p. 203)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
สวดมนต์ไหว้พระฉบับชาวบ้านและผู้ปฏิ บตั ิ ธรรม. (2541).
กรุงเทพฯ: สุวรี ยิ าสาส์น.
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993).
Springfield, MA: Merriam-Webster.
หมายเหตุ: ในการลงรายการอ้างอิง ให้ระบุช่อื หนังสืออย่างสัน้ หรือทัง้ หมด ถ้าระบุอย่างสัน้ ให้
ตามด้วยเครือ่ งหมาย…
(7) กรณี อ้างอิ งข้อมูลจากหนังสือสารานุกรม หรือพจนานุกรม
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(สุธวิ งศ์ พงษ์ไพบูลย์, (บก.), 2529, หน้า 99)
(Sadie, (Ed.), 1980)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
สุธวิ งศ์ พงษ์ไพบูลย์. (บก.). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต้ พ.ศ. 2529 (เล่ม 1-10). สงขลา: สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา.
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Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of
music and Musicians (6th ed., Vols. 1-20).
London: Macmillan.

6.4 การอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือแปล
6.4.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์: หน้า)
(ฟิสค์, 2542: 156)

6.4.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อหนังสือทีแ่ ปลแล้ว (แปลจาก ชื่อหนังสือเดิ ม
โดยผูแ้ ปล). สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
ฟิสค์, อี. บี. (2542). การกระจายอานาจทางการศึกษา
การเมืองและฉันทานุมตั ิ (แปลจาก Decentralization of
education: Politics and consensus โดยภัทรนันท์
พัฒยิ ะ). กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.

6.5 การอ้างอิงข้อมูลจากบทความ ในหนังสือ
6.5.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์: หน้า)
(สมบูรณ์ พรรณาภพ, 2535: 407-415)
(Massaro, 1992: 51-84)

6.5.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูเ้ ขียนบทความ. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อบทความ. ใน ผูร้ บั ผิดชอบหนังสือ,
ชื่อหนังสือ (หน้าทีม่ บี ทความ). สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา.
ในคณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(บก.), สารานุกรม
ศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิ มพระเกียรติ (หน้า
407-415). กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy
logical model of perception. In H. L. Pick., Jr., P.
Van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition:
Conceptual and methodological
issues (pp. 51-84). Washington, D. C: American
Psychological Association.
หมายเหตุ : ในการลงรายการผูแ้ ปล หรือ บรรณาธิการ ไม่ตอ้ งกลับชื่อสกุลเหมือนผูแ้ ต่งให้ลงเรียงไป
ตามปกติเพราะไม่ได้อยูใ่ นตาแหน่งผูแ้ ต่ง

6.6 การอ้างอิงข้อมูลจากบทความในสารานุกรม
6.6.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูเ้ ขียนบทความ, ปีทพ่ี มิ พ์, เล่มที:่ หน้า)
(นันทสาร สีสลับ, 2542, เล่ม 23: หน้า 11-30)
(Bergmann, 1993, Vol. 26: 501-508)

6.6.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูเ้ ขียนบทความ. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อบทความ.
ใน ชื่อสารานุกรม (เล่มที,่ หน้า).สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
นันทสาร สีสลับ. (2542). ภูมปิ ญั ญาไทย. ใน สารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (เล่ม 23, หน้า 11-30).
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ ติง้ .
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia
Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago:
Encyclopedia Britannica.

6.7 การอ้างอิงข้อมูลจากวิทยานิพนธ์
การอ้างอิงข้อมูลวิชาการจากวิทยานิพนธ์ซง่ึ จัดพิมพ์เป็ นเล่มในนามของสถาบันการศึกษา
เป็นดังนี้

6.7.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์: หน้า)
(พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ, 2535: 65)
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6.7.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. สาขา คณะ สถาบันการศึกษา.
พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติ กรรมการแสวงหา
ข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของบริ ษทั
ธุรกิ จเอกชนที่มียอดขายสูงสุดของประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิตคณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

(1) การอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ลจากบทคัด ย่ อ วิ ท ยานิ พนธ์จาก Dissertation Abstracts
International (DAI) และจัดทาโดย University Microfilm
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(Bower, 1993: 86)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs
supervisory referrals: Characteristics of referring and
nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts
International, 54, 534B. (University Microfilms No.
AAD93-15947)
(2) วิ ทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโทที่ไม่ได้จดั พิ มพ์จาหน่ าย
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(Almeida, 1990: 112)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
Almeida, D. M. (1990). Fathers' participation in family work:
Consequences for fathers' stress and father-child
relations. Unpublished master's thesis, University of
Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.
(3) วิ ทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอกที่ไม่ได้จดั พิ มพ์จาหน่ าย
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(Wilfley, 1989: 48)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia:
Normalweightandobese. Unpublished doctoral
dissertation, University of Missouri, Columbia.
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6.8 การอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารการประชุม
เอกสารการประชุมที่ตพี มิ พ์เป็ นเล่มมีรูปแบบการลงรายการเช่นเดียวกับบทความในหนังสือ
ส่วนเอกสารนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุม ลงได้ดงั นี้

6.8.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปี, เดือน)
(ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม)
(Lee, 1982, June)

6.8.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปี, เดือน). ชื่อเรื่องของเอกสาร. ชื่อการประชุม,
สถานทีจ่ ดั ประชุม.
ลมุล รัตตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบห้องสมุด. เอกสารเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
Lee, Hwa-Wei. (1982, June). Exchange librarians. Paper
presented at the annual conference of the American
Library Association, Philadelphia.

หมายเหตุ : ให้ใส่ปีและเดือนทีป่ ระชุม ใส่อกั ษรย่อชื่อรัฐหรือประเทศ ถ้าชื่อเมืองทีจ่ ดั ประชุมนัน้
ไม่เป็นทีร่ จู้ กั กันดี

6.9 การอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการวิจยั
6.9.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์: 69-72)
(ศุภชั ศุภชลาศัย, 2539: 108)
(บุญมา พงษ์โหมด, ชุตนิ นั ท์ บุญฉ่ า, คนึงนิตย์ ชื่นค้า,
และ อมรา พงษ์ปญั ญา, 2542)
(Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein,
1991: 72-76)

6.9.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่องานทางวิชาการ. สถานทีพ่ มิ พ์: สานักพิมพ์.
ศุภชั ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่องลู่ทางและ
โอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้า
เสรีอาเซียน (สาหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอ)เสนอต่อสภา
88

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันราช
ภัฏราชนครินทร์.
บุญมา พงษ์โหมด, ชุตนิ นั ท์ บุญฉ่ า, คนึงนิตย์ ชื่นค้า,
และ อมรา พงษ์ปญั ญา. (2542).งานวิ จยั เรื่องการศึกษา
สภาพแวดล้อมวัดโสธรวรารามวรวิ หาร.ฉะเชิงเทรา:
ฝา่ ยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย.
Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., &
Muhlstein, A. (1991). Comparability of computer and
paper-and-pencil scores for two CLEP general
examinations (College Board Rep. No. 91-5).
Princeton, NJ: Educational Testing Service.

6.10 การอ้างอิงข้อมูลจากจุลสาร แผ่นพับ เอกสารอัดสาเนา เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และซีดี
6.10.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูแ้ ต่ง/หน่วยงานทีจ่ ดั ทา, ปีทพ่ี มิ พ์)
(การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2541)
(Shocked, 1992)
(Research and Training Center on Independent Living, 1993)

6.10.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. สถานทีพ่ มิ พ์:
สานักพิมพ์.
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเที่ยวสงขลา.
[แผ่นพับ]. สงขลา: ผูแ้ ต่ง.
Shocked, M. (1992).Over the waterfall. On Arkansas travels.
[CD]. New York: Polygram Music.
Research and Training Center on Independent Living. (1993).
Guidelines for reporting and writing about people with
disabilities(4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS: Author.
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6.11 การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์
6.11.1 การอ้างอิ ง
รูปแบบ
ตัวอย่าง

(ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์, ปี , เดือน วันทีใ่ ห้สมั ภาษณ์)
(ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14)
(Page, 1991, March 5)

6.11.2 บรรณานุกรม
รูปแบบ
ตัวอย่าง

ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. (ปี , เดือน วันทีใ่ ห้สมั ภาษณ์). ตาแหน่งผูใ้ ห้
สัมภาษณ์. หน่วยงานผูใ้ ห้สมั ภาษณ์. สัมภาษณ์.
ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี. สถาบัน
ราชภัฏสวนสุนนั ทา. สัมภาษณ์.
Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State
University. Interview.

6.12 การอ้างอิงข้อมูลจากการลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
การลงรายการอ้า งอิง สารสนเทศอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ใ นที่น้ี ไ ด้ย ึด รูป แบบของ
American
Psychological Association (2001) เป็ นหลัก และได้ปรับบางส่วนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้
งานมากยิง่ ขึน้ สาหรับสารนิเทศทีน่ ามายกตัวอย่างไว้ มี 5 กลุ่ม คือ บทความวารสาร บทความ
หนังสือพิมพ์เอกสารการประชุม รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลน์อ่นื ๆ ซึ่งจะได้นาเสนอ
ตามลาดับ ดังนี้
(1) บทความวารสาร
การอ้างอิ ง
รูปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์)
ตัวอย่าง
(Kenneth, 1995)
บรรณานุกรม
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีท,่ี เลขหน้า.
ค้นเมือ่ เดือน วัน, ปี, จากURL ของเว็บไซต์ทส่ี บื ค้น
ตัวอย่าง
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/
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(2) บทความหนังสือพิ มพ์
การอ้างอิ ง
รูปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์)
ตัวอย่าง
(Filkins, 2001)
บรรณานุกรม
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี, เดือน วัน). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิ มพ์.
ค้นเมือ่ เดือน วัน, ปี, จากURL ของเว็บไซต์ทส่ี บื ค้น
ตัวอย่าง
Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say they
have taken a 2 nd Afghan city. New York Times.
Retrieved November 12, 2001, from
http://www.nytimes.com/
(3) เอกสารการประชุม
การอ้างอิ ง
รูปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์)
ตัวอย่าง
(Bryans, 1999)
บรรณานุกรม
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปี, เดือน, วันทีป่ ระชุม). ชื่อเรื่องเอกสารการประชุม.
ชื่อการประชุม.ค้นเมือ่ เดือน วัน, ปี, จาก URL ของเว็บไซต์ทส่ี บื ค้น
ตัวอย่าง
Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and
women learn from making mistakes at work? Paper
presented at the International Conference on lifelong
learning: Policy, practice and possibility. Abstract
retrieved November 20, 2001, from http://brs.Leeds.
Acvk/~bei www/BEIA/illc 99.htm
(4) รายงานทางวิ ชาการ
การอ้างอิ ง
รูปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์)
ตัวอย่าง
(UNESCO, 2000)
บรรณานุกรม
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อรายงาน. ค้นเมือ่ เดือน วัน, ปี, จาก URL
ของเว็บไซต์ ทีเ่ ข้าไปสืบค้น
ตัวอย่าง
UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved
November 20, 2001,
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from http://www.unesco.org/education/information/wer/
html ENG/ presentation.htm
(5) เอกสารออนไลน์ อื่น ๆ
การอ้างอิ ง
รูปแบบ
(ผูแ้ ต่ง, ปีทพ่ี มิ พ์)
ตัวอย่าง
(สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2545)
(American Psychological Association, 2001)
บรรณานุกรม
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชื่อเรือ่ งของเอกสาร. ค้นเมือ่ เดือน วัน, ปี ,
จาก URL ของเว็บไซต์ทส่ี บื ค้น
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. (2545). จรรยาบรรณ
นักวิ จยั . ค้นเมือ่ พฤษภาคม 3, 2548, จาก
http://www.nrct.go.th~research/ethies.html
American Psychological Association. (2001). APA style for
electronic resources. Retrieved August 1, 2001, from
http://www.apastyle.org/
หมายเหตุ: 1. ถ้าไม่มผี เู้ ขียน ให้ลงรายการชื่อเรือ่ งของเอกสารนัน้ ๆ ในตาแหน่งผูเ้ ขียน
2. การแยก URL ในกรณีทต่ี ้องต่อในบรรทัดถัดไป ให้แยกก่อนเครื่องหมาย / หรือ
หลังเครือ่ งหมาย . ห้ามใช้เครือ่ งหมาย –

6.13 การอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารลักษณะพิเศษ
(1) การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ (ให้ใช้ตาม
คาแนะนาของกองจดหมายเหตุแห่งชาติ)
(2) เอกสาร
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง

(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2452-2461)
จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6
กระทรวงยุตธิ รรม ร.6 ย. 1/1 เรือ่ งโรงเรียนกฎหมาย (24
กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461)
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(3) เอกสารเย็บเล่ม
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จ.ศ. 1229-1230, หน้า 10)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เล่ม 1
(จ.ศ. 1229-1230)
(4) ภาพ
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ภ.สบ. 19.2. 1/9)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. ภาพส่วนบุคคลเจ้ากาวิละวงศ์
ณ เชียงใหม่ 20, 2001, from
http://www.unesco.org/education/information/wer/
html ENG/ presentation.htm
(5) รูปถ่ายทางอากาศ
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2489)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. รูปถ่ายทางอากาศ ชุด Williams Hunt
ภ. WH.2/1 รูปบริเวณพระบรมรูปทรงม้า (พ.ศ. 2489)
(6) แผนที่ แบบแปลน แผนผัง
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2438)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. แผนทีก่ รมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5
กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนทีแ่ สดงทีพ่ กั ทหาร
ฝา่ ยสยามจับพวกขบถปาหัง (พ.ศ. 2438)
(7) การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแห่งชาติ (ให้ใช้ตาม
คาแนะนาของกองหอสมุดแห่งชาติ)

93

(8) หนังสือใบลาน
หนังสือใบลาน ที่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ขุททกสิ กขา. บาลีพระขุททกสิ กขา, ม.ป.ป.)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ขุททกสิ กขา. บาลีพระขุททกสิ กขา โดยพระธรรมศิร.ิ (ม.ป.ป.)
หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม.
ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับทอง. ม.ป.ส. เลขที่ 3890/ก/1)
(9) หนังสือใบลาน ที่ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง แต่มีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแห่งชาติ.
(หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร.
ฉบับล่องชาด ม.ป.ส. เลขที่ 813/ฉ./1.)
(10) หนังสือสมุดไทย
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ความทรงจา เรื่องกรุงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาตัง้ เมืองธนบุรี
จ.ศ. 1129, 2310)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ความทรงจา เรื่องกรุงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาตัง้ เมืองธนบุรี
จ.ศ. 1129. (2310). หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือสมุดไทยดา
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นขาว. เลขที่ 28.
หมวดจดหมายเหตุ ธบ.)
(11) กระดาษเพลา
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173,
2354)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173.
(2354). หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษเพลา. อักษรไทย.
ภาษาไทย. เส้นดินสอ. เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ
กท.ร.2.)
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(12) กระดาษฝรัง่
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง

(13) สมุดฝรัง่
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง

(สาเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319)
สาเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแห่งชาติ.
(กระดาษฝรัง.่ อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 7/ก
หมวดจดหมายเหตุ ธบ.)

(สาเนาคาปรึกษาเรื่องตัง้ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
จ.ศ. 1144, 2325)
สาเนาคาปรึกษาเรื่องตัง้ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
จ.ศ. 1144. (2325). หอสมุดแห่งชาติ. (สมุดฝรัง.่
อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 1/ข หมวด
จดหมายเหตุ กท.ร. 1)

(14) โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน
14.1) ภาพยนตร์
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(วิโรจน์ ริจริ านุวฒ
ั น์, 2530)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
วิโรจน์ ริจริ านุวฒ
ั น์ (ผูส้ ร้าง), และวิรชั ริจริ านุวฒ
ั น์
(ผูอ้ านวยการสร้าง). (2530). กรุงเทพฯ เมืองอมร
[ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง.
14.2) แผ่นเสียง
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(Shocken, 1992)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler
[CD]. New York: Polygram Music.
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14.3) แถบบันทึกเสียง
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(ยุพดี พยัคฆพันธ์, 2530)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
ยุพดี พยัคฆพันธ์ (ผูบ้ รรยาย). (2530). ยาสมุนไพร
[แถบบันทึกเสียงเลขที่ 312]. กรุงเทพฯ: องค์การ
วิทยาศาสตร์การแพทย์.
(15) การอ้างเอกสารอันดับรอง
การอ้างเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุตยิ ภูม ิ ใช้เมื่อผูเ้ ขียนไม่มโี อกาสอ่านเอกสารชิน้
เดิมหรือเอกสารปฐมภูม ิ (original work or primary sources) ของงานชิน้ นัน้ ๆ มีวธิ กี ารอ้างคือใน
รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ให้อ้างงานชิ้ นเดิ มหรือเอกสารปฐมภูมิ ใช้คาว่า "อ้างถึงใน" หรือ
"กล่าวถึงใน" ("cited in" หรือ "quoted in" หรือ "as cited in" ) แล้วบอกแหล่งเอกสารทุตยิ ภูม ิ ส่วน
ในรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ให้ลงรายการเอกสารทุตยิ ภูมไิ ปตามประเภทของเอกสาร
นัน้ ๆ เช่น หนังสือ บทความ ฯลฯ เช่น
การอ้างอิ ง
ตัวอย่าง
(สถาบันสิง่ แวดล้อมไทย อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์,
2542: 88-89)
(สานักราชเลขาธิการ กล่าวถึงใน กิง่ แก้ว อ่วมศรี, 2544: 12)
(Cremmins' s study as cited in Lancaster, 1998: 32)
(Lenz quoted in D. E. Norton & S. E. Norton, 1999: 23-27)
บรรณานุกรม
ตัวอย่าง
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2542). การบังคับใช้ กฎหมายสิ่ งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ:นิตธิ รรม.
กิง่ แก้ว อ่วมศรี. (2544). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย. วารสารห้องสมุด, 45, 2-13.
Lancaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory
and practice (2 nd ed.). London: Library Association.
Norton, D. E., & Norton, S. E. (1999). Through the eyes of a
child: An introduction to children' s literature (5 th
ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
หมายเหตุ: ผูแ้ ต่งทีม่ ชี ่อื สกุล เหมือนกัน ลงรายการอักษรตัวแรกของชื่อต้นและชื่อรอง ตามด้วยชื่อ
สกุลของผูแ้ ต่งทัง้ สองคน
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บทที่ 7
ข้อสังเกตบางประการของผูป้ ระเมินผลงานวิชาการ
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ งทางวิชาการให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพดีตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดนัน้ มีขอ้ เสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการเสนอผลงานวิจยั ดังนี้

7.1 ข้อแนะนาบางประการเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ
7.1.1 ข้อแนะนาการจัดทาผลงานทางวิ ชาการประเภทแต่งเรียบเรียง
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสือ และตารา ทีม่ คี ุณภาพ ควรคานึงถึงเรื่อง
ต่อไปนี้
1. รูปแบบของการเขียน ควรคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ควรมีความประณีตชัดเจน
มีการเว้นวรรคตอนและช่องไฟทีถ่ ูกต้อง มีความต่อเนื่องในการเสนอเนื้อหา มีหวั ข้อชัดเจน ใช้ศพั ท์ทาง
เทคนิคถูกต้อง มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการทีผ่ เู้ ขียนได้ศกึ ษาค้นคว้า (เช่น การคัดลอก หรือยกข้อความ
ภาพ แผนภูม ิ ภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ) ในรูปแบบทีส่ ม่าเสมอ และจัดทาบรรณานุ กรมและหรือ
ภาคผนวกไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ความถูกต้องในด้านเนื้อหาวิชา ควรคานึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ทฤษฎี สูตรการ
ทดลอง การตีความ หลักฐานอ้างอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของหลักวิชาการ ฯลฯ
3. การใช้ภาษา ภาษาที่ใช้เขียนต้องเป็ นภาษาไทย เว้นแต่ตาราหนังสือหรือเอกสารที่ใช้
ประกอบการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ หรือตาราหนังสือ หรือเอกสารทีม่ คี วามจาเป็ นพิเศษ ทีต่ ้อง
เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ กรณีทเ่ี ป็นข้อยกเว้นให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป
4. ความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา ต้องคานึงถึง การใช้ถ้อยคาต้องให้ชดั เจน
แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาและตรงความหมาย ใช้คาสุภาพทีน่ ิยมใช้ในภาษาเขียน ตัวสะกดการันต์ต้อง
ถูกต้องศัพท์บญ
ั ญัตติ ่าง ๆ ต้องถูกต้องและให้ตรงกันตลอดทัง้ เล่ม การใช้วรรคตอนเหมาะสม ข้อความ
อ่านเข้าใจง่าย กระชับ และมีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างดี การเรียบเรียงเรื่องราวในแต่ละย่อหน้ า
แต่ละบทต้องมีความเกีย่ วเนื่องกัน สานวนและโวหารต้องเป็นภาษาเขียนและเหมาะกับเรือ่ งแต่ละตอน
5. ความสมบูรณ์และความลึกซึง้ ควรมีขอบเขตคลุมเนื้อหาวิชาทีผ่ เู้ ขียนมุ่งหมายครบถ้วนแต่
ละเรื่องแต่ละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห์ ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนและลึกซึง้ ควรมีส่วนประกอบอื่น เช่น
บทนา สารบัญ ภาพประกอบ ตาราง แผนภูม ิ ฯลฯ ซึง่ เป็ นประโยชน์แก่การอ่านและการค้นคว้าต่อไป
ของงานแต่ง งานเรียบเรียง ตารา หรือหนังสือเล่มนัน้ และควรเสนอแนะหนังสือหรือเอกสารประกอบ
การศึกษาอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น หนังสือ ตารา วารสาร และงานวิจยั ฯลฯ หนังสือ ตารา (งานแต่งงาน
เรียบเรียง) จะต้องมีความละเอียดสมบูรณ์และลึกซึง้ มาก แต่ไม่จาเป็นว่าเนื้อหาจะต้องครอบคลุมรายวิชา
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ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ส่วนเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาสอน จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุม
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั องค์ความรูค้ รบตามสาระทีก่ าหนดไว้

7.1.2 ข้อแนะนาการจัดทาผลงานทางวิ ชาการประเภทผลงานวิ จยั
เอกสารประเภทผลงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพ ควรคานึงถึงเรือ่ งต่อไปนี้
1. ความชัดเจนของปญั หาการวิจยั แสดงความชัดเจนของปญั หาและความจาเป็ นทีจ่ ะต้อง
ทาการศึกษาวิจยั ในปญั หาดังกล่าว ตลอดจนความน่ าสนใจของปญั หาที่ศกึ ษา กาหนดขอบเขตของ
ปญั หา ข้อตกลงเบือ้ งต้นและให้คานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรทีส่ าคัญและศัพท์เฉพาะทัง้ หมด
2. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีการประมวลความรูใ้ นทางทฤษฎี ศึกษา
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กาลังศึกษาค้นคว้าและแสดงความเชื่อมโยงความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาวิเคราะห์
จากผลงานที่มอี ยู่แล้วนัน้ กับการวิจยั ปจั จุบนั ทีก่ าลังทา เพื่อหาแนวทางและวางรูปแบบของการวิจยั ให้
ตอบปญั หาทีต่ งั ้ ไว้สาหรับการวิจยั
3. แบบแผนของการวิจยั ต้องตอบสนองปญั หาทีต่ งั ้ ไว้สาหรับการวิจยั หากเป็ นการวิจยั ที่ตงั ้
สมมติฐาน การตัง้ สมมุตฐิ านต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง เช่น มีรากฐานทางวิชาการจากการประมวลความรูใ้ น
เอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง มีนิยามของตัวแปรอย่างชัดเจนสอดคล้องกับปญั หาของการวิจยั
4. กลุ่มตัวอย่างและวิธกี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับปญั หาการวิจยั
5. วิธกี ารดาเนินการวิจยั มีขนั ้ ตอนและวิธกี ารเหมาะสมต่อเรือ่ งทีว่ จิ ยั
6. วิเคราะห์ขอ้ มูล มีความถูกต้องและเหมาะสม ใช้วธิ กี ารทางสถิติ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม
ถูกต้องสามารถทดสอบสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ได้ พร้อมทัง้ รายงานผลการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการ
สรุปผล
7. การสรุปและอภิปรายรายงานผลการวิจยั ประมวลผลและตีความตลอดจนอภิปรายผลงาน
การวิจยั และแสดงความเชื่อม โยงผลของการวิจยั นี้เข้ากับมวลความรูเ้ ดิมทีศ่ กึ ษามา
8. การอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูล มีรูปแบบของการอ้างอิงแหล่งวิชาการทีถ่ ูกต้องตามหลัก
สากลนิยมซึง่ โดยทัวไปควรใช้
่
ระบบใดระบบหนึ่ง และมีความสม่าเสมอในการใช้รปู แบบนัน้ เช่น ระบบ
APA ควรอ้างอิงให้สอดคล้องกันทัง้ การอ้างอิงและบรรณานุกรม
9. ความสาคัญและประโยชน์ของเรื่องทีว่ จิ ยั เรื่องที่วจิ ยั เป็ นเรื่องที่มคี ุณค่าและมีประโยชน์
ทางด้านวิชาการ หรือสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้

98

7.2 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
7.2.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบและอักษรการพิ มพ์
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสือ และตารา ทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒผิ ูป้ ระเมินมักให้
ข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงการกาหนดรูปแบบและอักษรการพิมพ์ให้ดขี น้ึ ควรคานึงถึงเรือ่ งต่อไปนี้
1) การจัดทาต้นฉบับ ควรตรวจสอบการเรียงเลขหน้าให้ถูกต้องเรียบร้อย ตรวจสอบความถูก
ต้องของการสะกดคาและข้อความ ถ้าหากเป็ นลายมือเขียนต้องเขียนให้อ่านง่าย ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้พมิ พ์
สามารถพิมพ์ตามต้นฉบับได้ถูกต้อง
2) เพื่อป้องกันการพิมพ์วรรคตอนผิดพลาด ถ้าหากต้องการให้เว้นวรรคในข้อความตอนใดให้ใช้
เครือ่ งหมายขีดแบ่งไว้
3) ชื่อบทความไม่ควรวงเล็บภาษาอังกฤษใส่ไว้ ถ้าหากต้องการจะให้มจี ะต้องมีเหมือนกันทุกบท
4) รูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมทิ ม่ี ขี นาดใหญ่และต้องวางไว้ในแนวนอน ควรวางด้านบนของ
ภาพ หรือตาราง ไว้ทางด้านซ้ายมือของตารา
5) เนื้อหาทีน่ ามาพิมพ์ไว้ในแต่ละหน้าควรมีประมาณ 25 บรรทัด
6) ข้อสังเกตของการจัดทาผลงานทางวิชาการประเภทแต่งเรียบเรียงที่เกี่ยวกับการกาหนด
หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย มีดงั นี้
6.1) หัวข้อหลัก ให้พมิ พ์ตดิ เส้นคันหน้
่ า
6.2) หัวข้อรอง ซึง่ เป็ นหัวข้อย่อยของหัวข้อหลักให้ย่อหน้าลึกเข้ามา 4-7 ตัวอักษรและอยู่
ห่างจากข้อความของหัวข้อหลักข้างบน 1 บรรทัด
6.3) หัวข้อย่อย ซึง่ เป็ นหัวข้อย่อยของหัวข้อรอง (ข้อ 6.2) ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับแนว
ข้อความของหัวข้อรอง และให้ช่องว่างห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด
6.4) หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อย (ข้อ 6.3) ให้พมิ พ์ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับข้อความของหัวข้อ
ย่อยข้างบนนัน้ และให้อยู่ห่างจากข้อความข้างบนโดยให้ช่องว่างห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด และถ้า
หากมีหวั ข้อย่อยมากกว่านี้ ให้จดั ระบบเหมือนข้อ 6.4 กล่าวคือย่อหน้าหัวข้อเข้ามาให้ตรงกับข้อความใน
หัวข้อย่อยหลักข้างบน และปดั ช่องว่างให้ห่างจากข้างบนเช่นกัน
6.5) หัวข้อหัวข้อรองใน 6.2) และหัวข้อย่อยใน 6.3) จะต้องเป็นหัวข้อรอง หรือหัวข้อย่อย ซึง่
ไม่มขี อ้ ความอื่นพิมพ์ต่อหลังจากทีพ่ มิ พ์ขอ้ ความของหัวข้อนัน้ อีก
6.6) หัวข้อย่อยอื่น ๆ หลังจากพิมพ์หวั ข้อแล้วให้นาข้อความอื่น ๆ มาพิมพ์ต่อได้เลยโดยไม่
ต้องย่อหน้าและขึน้ บรรทัดใหม่ ข้อความทีม่ เี ลขประจาข้อ ควรย่อหน้าเมื่อขึน้ เลขหน้าใหม่ เพื่อเป็ นการ
เน้นหัวข้อให้เด่น ควรพิมพ์ขนาดตัวอักษรให้โตขึน้ กว่าตัวอักษรทีพ่ มิ พ์เนื้อหา โดยมีรายละเอียดในการ
ใช้ขนาดตัวอักษรดังตาราง 7.1 นี้
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ตาราง 7.1 รายละเอียดในการใช้ขนาดตัวอักษรการพิมพ์
ประเภทหัวข้อ ประเภทของฟอนต์ ขนาดของฟอนต์
รูปแบบการพิ มพ์
22 พอยต์
ตัวหนา/พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
1.ชื่อบท
TH SarabunPSK/New
20 พอยต์
ตัวหนา/พิมพ์ชดิ กัน้ หน้าซ้าย ห่างจาก
2.หัวข้อหลัก
TH SarabunPSK/New
บรรทัดบน 1 บรรทัด
18 พอยต์
ตัวหนา/พิมพ์ลกึ เข้ามาจากกัน้ หน้าซ้าย
3.หัวข้อรอง
TH SarabunPSK/New
4-7 ตัวอักษร ห่างจากบรรทัดบน 1
บรรทัด
4.หัวข้อย่อย
16 พอยต์
ตัวหนา/พิมพ์ยอ่ หน้าเข้ามาให้ตรงกับ
TH SarabunPSK/New
แนวข้อความของหัวข้อรอง ห่างจาก
บรรทัดบน 1 บรรทัด
5.เนื้อหา
16 พอยต์
ปกติ
TH SarabunPSK/New
7) การจัดพิมพ์ควรดาเนินการจัดพิมพ์ดว้ ยกระดาษและรูปเล่มเป็ นกระดาษขนาด A4

7.2.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกาหนดศัพท์ภาษาต่างประเทศและภาพประกอบ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสือ และตารา ทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒผิ ปู้ ระเมิน
มักให้ขอ้ สังเกตเพื่อปรับปรุงการกาหนดศัพท์ภาษาต่างประเทศและภาพประกอบให้ดขี น้ึ ควรคานึงถึง
เรือ่ งต่อไปนี้
1. ในการพิมพ์คาภาษาอังกฤษ อาจเลือกฟอนต์ประเภท TH SarabunPSK/New ขนาดฟอนต์
16 พอยต์
2. ควรพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมจัดการเอกสาร เช่น MS Office 2007จะมีเมนูในการจัดกัน้ หน้าและ
หลังโดยอัตโนมัติ ให้เลือกการจัดแบบปรับระยะทีเ่ หมาะสม (justified)
3. ควรพิสูจน์อกั ษรด้วยความประณีต โดยการใช้ปลายดินสอหรือปากกาชีไ้ ปทีละตัวในการ
พิสจู น์อกั ษรโดยการอ่านจะลดการผิดพลาดได้มาก
4. การแก้คาผิดจะใช้วธิ ที าใบแทรกแก้คาผิดไม่ได้หรือจะแก้โดยวิธกี ารเขียนลงในหน้าก็ไม่ได้
5. ถ้าหากเป็ นงานแต่ง งานเรียบเรียง ตารา หรือเอกสารประกอบการสอน รวมทัง้ เอกสาร
คาสอนต้องพิมพ์ 2 หน้า ยกเว้นงานวิ จยั สามารถพิมพ์หน้าเดียวก็ได้
6. หน้าคานา สารบัญ สารบัญภาพ และสารบัญตาราง ให้ใช้อกั ษร ก ข ค หรือตัวเลขในวงเล็บ
เช่น (1) (2) (3) เป็ นต้น กากับหน้า ให้ใช้ตวั เลขกากับหน้าตัง้ แต่เลข 1 ทุกหน้าตัง้ แต่หน้าแรกของ
บทที่ 1 จนจบเล่ม หน้าแต่ละบทจะต้องเริม่ ต้นด้วย เลขคี่ เสมอ
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7. เมื่อขึน้ บทใหม่ทุกครัง้ ต้องขึน้ หน้าใหม่เสมอและให้อยู่หน้าขวามือ (หน้าคี)่ หน้าทีว่ ่าง (หน้าคู่)
ให้นับเป็ นหน้าว่างด้วย สาหรับหัวข้อหลักไม่ควรขึน้ ไว้ต่อท้ายหน้าใดหน้าหนึ่งโดยไม่สามารถพิมพ์
ข้อความอื่นในข้อนัน้ ต่อได้อกี ในกรณีน้ีควรขึน้ หน้าใหม่แม้ว่าในหน้านัน้ ๆ จะเหลือพืน้ ทีอ่ กี หนึ่งบรรทัด
ก็ตาม
8. การแปลตาราจากภาษาต่างประเทศ ผู้แปลต้องส่งสาเนาต้นฉบับ แนบมาให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ
ตรวจสอบ ถ้าหากผลงานนัน้ พิมพ์จาหน่ ายแจกจ่ายต้องขออนุ ญาตเจ้าของลิขสิทธิ ์เสียก่อนแล้วแนบ
ใบอนุญาตนัน้ มาด้วย
9. ระบบการพิมพ์ตวั เลขและการอ้างอิง เมือ่ ใช้แบบใดต้องใช้แบบนัน้ ตลอด ทัง้ เล่ม
10. ผลงานเพื่อเสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการ ต้องเขียนเป็ นภาษาไทยเท่านัน้ ยกเว้น
ภาษาต่ างประเทศจะต้อ งเขียนเป็ นภาษาต่ างประเทศทัง้ หมด หรือ ผสมกันระหว่างภาษาไทยกับ
ภาษาต่างประเทศก็ได้ สาหรับงานแปลภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษหรือการวิจยั ใช้ผสมกันระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้)
11. การเสนอขอตาแหน่ งทางวิ ชาการ ให้เสนอผลงานทัง้ เอกสารประกอบการสอน งานเรียบ
เรียง ตารา และงานวิจยั ทีร่ ายวิ ชาสาขาเดียวกันและตรงกับสาขาวิ ชาที่กาหนดตาแหน่ ง
12. คาแปลศัพท์ทางเทคนิค ให้ใช้คาศัพท์บญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
13. ไม่ควรแทรกตาราง แผนภูม ิ หรือรูปภาพ ลงในเนื้อหาทีย่ งั ไม่จบความ
14. ในกรณีท่จี ดั ทาผลงานเพื่อ การขอกาหนดตาแหน่ งทางวิ ชาการ โดยเฉพาะตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ เอกสารคาสอน ไม่ควรจะมีความซ้าซ้อนกับเอกสารอื่นทีน่ าเสนอในคราวเดียวกันมี
ปริมาณเกิน 1 ใน 4 ของเล่ม
15. หลักการอ้างอิง รูปภาพ หรือแผนภูม ิ ต้องชัดเจน และสื่อความหมายได้ (ภาพถ่ายปกติเมื่อ
ถ่ายเอกสาร ขาว-ดา จะไม่ชดั เจนเท่ากับต้นฉบับ แต่ถ้าถ่ายภาพสีจะชัดเจนดีมาก) การอ้างอิงทีม่ าของ
รูปภาพ หรือแผนภูม ิ ควรกาหนดรูปแบบทีช่ ดั เจน เป็นระบบเดียวกัน ดังนี้
15.1 หลักการอ้างอิงรูปภาพ หรือ แผนภูม ิ กรณีเ ป็ นภาพที่นามาจากเอกสารสิง่ พิมพ์
ให้เขียนใต้ภาพ ดังตัวอย่างภาพ 7.1
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ภาพ 7.1 แสดงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของระบบคณิตศาสตร์
(ที่มา : ชัยณรงค์ ขันผนึก, 2557: 4)
15.2 หลักการอ้างอิงรูปภาพ หรือแผนภูม ิ กรณีเป็ นภาพทีน่ ามาจาก Website สืบค้น
ต่าง ๆ ให้เขียนใต้ภาพ ดังตัวอย่างภาพ 7.2

ภาพ 7.2 แสดงรูปและประวัตขิ องยุคลิดและปีทาโกรัส
(ที่มา : http://bossgamecp.blogspot.com, 4 มีนาคม 2557)
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15.3 หลักการอ้างอิงรูปภาพ หรือแผนภูม ิ กรณีเป็ นภาพที่ผู้เรียบเรียงจัดทาขึ้นเอง
ให้เขียนใต้ภาพ ดังตัวอย่างภาพ 7.3

ภาพ 7.3 แสดงการทาสาเนาให้อยูใ่ นแฟ้มเดียวกันของโปรแกรม GSP
(ที่มา : ภาพพิมพ์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของโปรแกรม GSP)

7.3 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลงานทางวิ ชาการประเภทตารา
7.3.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบและอักษรการพิ มพ์ตารา
การเขียนตาราให้มคี ุณภาพควรดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาเค้าโครงการเขียนตามตัวอย่างนาเสนอมาจะต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
และให้ใช้แบบเดียวตลอดการเขียนทัง้ เล่ม
2. ในส่วนทีเ่ ป็ นความนาจะเป็ นการเกริน่ เรื่องราวทัว่ ๆ ไปทีจ่ ะนามาเขียนในบทนัน้ และไม่
ควรเขียนเกิน 15 บรรทัด ในส่วนทีจ่ ะเป็นการสรุปเนื้อหาสาคัญของบทนัน้ ๆ ไว้
3. คาถามท้ายบทจะมีหรือไม่กไ็ ด้ แต่ถา้ หากต้องการจะมี ควรใช้คาถามแบบอัตนัยซึง่ คาถาม
ท้ายบทนี้ ทุกบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน โดยทัวไปจะมี
่
ปริมาณ 15 ถึง 20 ข้อ
4. จัดเตรียมรูปภาพ และแผนภูมทิ จ่ี ะนามาใช้ประกอบในแต่ละบทให้พร้อม ถ้าหากต้องการ
วางรูปภาพหรือแผนภูมไิ ว้ตรงทีใ่ ด ขณะทีเ่ ขียนควรเว้นช่องว่างไว้ให้เหมาะกับขนาดของรูปหรือแผนภูม ิ
ทีจ่ ะนาลงไป การวางรูปภาพและแผนภูม ิ ควรใช้วธิ กี ารจัดภาพเป็ นเกณฑ์เพื่อความเป็ นระเบียบและ
สวยงาม และต้องระบุแหล่งทีม่ าด้วย (ใช้หลักการอ้างอิงเดียวกันกับ 7.2.2 ข้อ 15)

103

5. ควรพยายามแบ่งเนื้อหาในแต่ละบทให้มปี ริมาณใกล้เคียงกันยกเว้นบทนา
6. ศัพท์เทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ต้องใช้ตามศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ใน
สาขาวิชานัน้ ๆ ถ้าศัพท์ใดไม่เป็ นทีม่ กั คุน้ ของคนทัวไป
่ ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกากับไว้ดว้ ยแต่กระทา
เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ถ้าหากนาไปเขียนครัง้ ต่อไป ไม่ตอ้ งวงเล็บภาษาอังกฤษคานัน้ อีก
7. ชื่อชาวต่างประเทศหรือการทับศัพท์ตอ้ งเขียนเป็ นภาษาไทย การสะกดการันต์ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน และให้วงเล็บชื่อภาษาอังกฤษนัน้ ไว้ในวงเล็บ
เพื่อป้องกันการออกเสียงผิดพลาดควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาภาษานัน้ เช่น ภาษาอังกฤษเยอรมัน
ฝรังเศส
่ จีน และญีป่ นุ่ เป็นต้น
8. เอกสารทางวิชาการ ต้องมีการอ้างอิงทีถ่ ูกต้อง และเป็ นระบบเดียวกันโดยตลอดเมื่อมีการ
อ้างอิงแล้ว ต้องเสนอแนวความคิดของผู้เขียนในเรื่องนัน้ ๆ ให้ปรากฏในสัดส่วนทีไ่ ม่น้อยกว่าสิง่ ที่
คัดลอกอ้างอิงมายกเว้น สิง่ ทีอ่ า้ งเป็นระเบียบ กฎหมาย หรือหลักสูตร
9. การเขียนตาราภาษาไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เพื่อแบ่งแยกข้อความ แต่นิยม
ใช้การเว้นวรรค ถ้าหากมีเรื่องราวทีเ่ กี่ยวข้องกันซึง่ ต้องใช้คาสันธานเชื่อมควรใช้เท่าทีจ่ าเป็ นเช่น “และ”
ซึง่ จะใช้ในส่วนสุดท้ายเท่านัน้
10. รายชื่อบุคคลหรือหน่ วยงานที่ปรากฏในการอ้างอิงต้องมีปรากฏอยู่ในบรรณานุ กรมแต่
รายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานทีป่ รากฏในบรรณานุกรมไม่จาเป็นต้องมีปรากฏในการอ้างอิง ถ้าหากจานวน
หนังสือหรือเอกสารที่นามาอ้างอิงในแต่ละบทมีไม่มากนัก ควรนาไปเขียนเป็ นบรรณานุ กรมท้ายเล่ม
แต่ถา้ หากมีจานวนมากเพื่อป้องกันการสับสนควรนาไปเขียนเป็ นบรรณานุ กรมท้ายบทแต่ละบท
7.3.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ้างอิ งรูปภาพ แผนภูมิ และตารางในตารา
1. สานวนการเขียนตาราจะต้องกะทัดรัด มีรปู ภาพ ตัวอย่าง และตารางประกอบอย่าง
เหมาะสมในประโยคหนึ่งควรพยายามหลีกเลีย่ งการใช้คาทีซ่ ้ากัน
2. ระบบรูปภาพ หรือตารางควรใช้ระบบตัวเลข เช่น รูปภาพ หรือแผนภูม ิ ในบทที่ 1 จะ
ขึน้ ต้นด้วย รูปภาพที่ 1.1, 1.2 บทที่ 2 ก็จะเป็ น รูปภาพที่ 2.1, 2.2 เป็ นต้น สาหรับตารางก็ใช้ระบบ
เดียวกัน คือ บทที่ 1 ก็จะขึน้ ต้นด้วย ตารางที่ 1.1, 1.2 ฯลฯ จานวนรูปภาพและตารางจะนับแยกจากกัน
สาหรับคาอธิบายภาพจะวางไว้ใต้ภาพ แต่ถ้าหากเป็ นตารางจะอยู่ขา้ งบนตาราง ถ้าหากรูปภาพและ
ตารางทีค่ ดั ลอกมาจากเอกสารหรือตาราอื่นจาเป็นต้องอ้างอิงด้วย เช่น
รูปที่ 1.1 แสดงการกระจายของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 จุด ในแผนทีเ่ ท่ากับ
จานวนประชากรหนึ่งแสนคน
(ที่มา: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2536: 10)
ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบปริมาณของก๊าซทีผ่ สมอยูใ่ นบรรยากาศของโลก
(ที่มา: Landsberg, 1971: 22)
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3. เมือ่ มีการอ้างตาราง รูปภาพ หรือแผนภูม ิ ในข้อเขียนนัน้ ตาราง รูปภาพ หรือแผนภูมนิ นั ้
ควรอยู่หน้าเดียวกับข้อเขียนหรือในหน้าถัดไป ทัง้ นี้เพื่อสะดวกในการอ่าน สาหรับกรณีทต่ี ้องอ้างถึง
รูปภาพหรือตารางในข้อเขียนนัน้ ๆ ซ้าอีกครัง้ ให้อ้างถึงรูปที่… หรือตารางที่… โดยไม่จาเป็ นต้องนา
รูปภาพหรือตารางมาเขียนไว้ใหม่อกี
4. การเขียนตัวสะกดการันต์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบความถูกต้องอยู่
เสมอ ถ้าหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบจากพจนานุกรมฉบับทีจ่ ดั พิมพ์ครัง้ ล่าสุด
5. เนื้อหาในแต่ละหน้าไม่ควรเขียนยาวติดต่อกันตลอดทัง้ หน้า ควรมีการแบ่งออกเป็ นย่อ
หน้า ซึง่ แต่ละย่อหน้าควรมีจานวนเนื้อหาใกล้เคียงกัน ในหน้าหนึ่งควรมีปริมาณ 3 ย่อหน้าจะเหมาะสม
ทีส่ ุด เนื้อหาทีแ่ บ่งเป็นข้อ ๆ ควรย่อหน้าเมือ่ ขึน้ ข้อใหม่
6. ส่วนประกอบที่สาคัญของแต่ละบทควรประกอบด้วย บทที่ ชื่อบท ความนา เนื้อหา
บทสรุป คาถามทบทวน และบรรณานุ กรม สาหรับบรรณานุ กรมอาจรวมของทุก ๆ บทไว้ทา้ ยเล่มครัง้
เดียว ก็ได้

7.4 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเรียงลาดับรายการในเอกสารอ้างอิ งหรือ
บรรณานุกรม
การเรียงลาดับรายการในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุ กรม เป็ นการเรียงตามลาดับอักษรรายการ
แรกในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุ กรมชุดนัน้ ซึง่ รายการแรกโดยส่วนใหญ่จะเป็ นผูแ้ ต่ง ในกรณีทไ่ี ม่ม ี
รายการผูแ้ ต่ง ให้เรียงลาดับอักษรรายการชื่อเรื่องของเอกสาร ซึง่ จะได้สรุปประเด็นสาคัญ ๆ ไว้พอเป็ น
แนวทาง ดังนี้
1. เรียงตามลาดับพยัญชนะและลาดับสระตามภาษานัน้ ๆ เช่น ก-ฮ ะ-ไ และ A-Z เป็นต้น
2. คาทีม่ พี ยัญชนะตามด้วยพยัญชนะ จะเรียงไว้ก่อนคาทีม่ พี ยัญชนะตามด้วยสระ ตัวอย่าง
กรรณิการ์
ชวนชม

มาก่อน
มาก่อน

กานดา
ชิชญาณ์

3. การเรียงลาดับอักษร เป็ นแบบ ตัวอักษรต่อตัวอักษร หรือ เรียงทีละตัวอักษร (letter by
letter) โดยยึดหลัก ไม่มอี ะไรตามหลังมาก่อนมีอะไรตามหลัง (nothing before something) ตัวอย่าง
ดารา
มาก่อน
ดารารัตน์
วิภา
มาก่อน
วิภาวดี
John, K. A. มาก่อน
Johnson, A.J.
Paul, F. H. มาก่อน
Pauline, A. C.
4. ผูแ้ ต่งคนเดียวกัน ให้เรียงตามลาดับปีทพ่ี มิ พ์จากน้อยไปหามาก
5. ถ้าเป็นตัวเลข ให้สะกดออกมาเป็ นตัวอักษรก่อน แล้วจึงเรียงตามลาดับอักษรนัน้
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6. ถ้าเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุ กรมมีทงั ้ ชุดทีเ่ ป็ นภาษาไทย และชุดทีเ่ ป็ นภาษาต่างประเทศ
ให้เรียงชุดภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยชุดภาษาต่างประเทศ
หมายเหตุ: มีปญั หาในการเรียงลาดับอักษรภาษาไทยดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

7.5 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักการใช้อญ
ั พจน์
อัญพจน์ หรือ อัญประภาษ (quotations) หมายถึง "ข้อความซึง่ ผูเ้ ขียนนามาจากผลงานของ
ผู้อ่ ืน ข้อ ความนี้อ าจเป็ น งานเขีย น บทละคร สุ นทรพจน์ หรือ รูปแบบอื่นใดในผลงานชิ้นเดิมก็ได้ "
(Hornby, 1995: 954)
ม.ล.จ้อย นันทิวชั รินทร์ (2514: 102 ) กล่าวว่า “ การยกอัญพจน์มาอ้างในงานวิจยั ไว้ว่าวิธกี าร
ตัดสินใจว่า จะถอดข้อความในอัญพจน์ออกเป็ นสานวนของตนเองดีหรือจะใช้ ยกอัญพจน์มาอ้างดี
ควรพิจารณาดังนี้ คือ ถ้าอัญพจน์นนั ้ มีขอ้ คิดทีม่ คี วามหมายสมบูรณ์ทส่ี ุดอยูแ่ ล้ว ตรงกับทีต่ ้องการอ้างถึง
จะนามาเขียนขึน้ ใหม่กไ็ ม่ได้ดเี ท่า หรือถ้าอัญพจน์นนั ้ มีความกะทัดรัด สัน้ และได้ใจความชัดเจนอยู่แล้ว
ให้อา้ งในงานวิจยั ได้เลย โดยไม่ตอ้ งถอดความเป็นสานวนผูเ้ ขียนเอง ข้อพึงระวังก็คอื เมื่อยกอัญพจน์ใด
มาใช้ ให้ระวังพิมพ์ตวั สะกด เครื่องหมายวรรคตอน ให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับหมด และในงานวิจยั ชิน้
หนึ่ง ๆ ไม่ควรมีอญ
ั พจน์เกิน 10 % ”
ข้อสังเกตเกีย่ วกับการใช้อญ
ั พจน์ มีดงั นี้
1. การใช้เครือ่ งหมายบางแบบทีค่ วรรูจ้ กั ในการยกอัญพจน์มาอ้างในเครือ่ งหมายอัญประกาศคู่
ซึง่ จะใช้ในตอนตัง้ ต้นและปิดท้ายอัญพจน์ เช่น
1.1) เครือ่ งหมายอัญประกาศเดีย่ ว ใช้สาหรับอัญพจน์ทซ่ี อ้ นอัญพจน์อกี ทีหนึ่ง ดังตัวอย่าง
“กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ ทรงเขียนชมความงามของนางทมยันตีไว้อย่างไพเราะทัง้
คาและความว่า
‘เพ็ญจันทร์บ่เพ็ญจริง ดุจหญิงฉนี้เลย
ใครใดจะได้เคย
ยลนางสาอางเหมือน’ ”
1.2) เครือ่ งหมาย . . . จะใช้แสดงถึงความทีล่ ะไว้ หรือตัดตอนออกไปเนื่องจากข้อความยาว
เกินไป หรือไม่ตรงกับจุดทีต่ อ้ งการอ้างถึง เช่น
“กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็ นนักหนังสือพิมพ์รุ่นแรกของไทย . . . ได้ทรงร่วมคิดกับคณะ
สหายออกหนังสือพิมพ์ ลักวิทยา ซึ่งเป็ นหนังสือพิมพ์แนวใหม่ ได้รบั ความนิยมจากผู้อ่านอย่าง
แพร่หลาย”
เครื่องหมายนี้จะใส่ไว้ขา้ งหน้า หรือตามหลังข้อความก็ได้ หรือจะอยู่ระหว่างกลางข้อความในอัญพจน์
ว่าได้ตดั ตอนทีไ่ ม่จาเป็นระหว่างนัน้ ออกไป และแต่ละจุดจะอยูห่ ่างกันเว้น 1 ระยะตัวพิมพ์เสมอ
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2.การใช้ ย กอั ญ พจน์ ม าอ้ า งในงานเขี ย นส าหรับ สมาคมจิ ต วิ ท ยาอเมริ กั น (American
Psychological Association, 2001: 117-119) ได้แนะนาวิธกี ารอ้างไว้ 2 ลักษณะ พอสรุปได้ดงั นี้
2.1 คัดลอกข้อความจากงานของผูอ้ ่นื มาโดยตรง ซึง่ ทาได้ 2 แบบ คือ
2.1.1 ข้อความมีจานวนคาน้อยกว่า 40 คา ให้เขียนข้อความนัน้ ต่อในเนื้อหาไปได้เลย
โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมข้อความทีค่ ดั ลอกมา ถ้ามีอญ
ั พจน์ซอ้ นอัญพจน์ ให้ใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศเดี่ยว (‘………’) สาหรับอัญพจน์ย่อยที่อยู่ภายใต้อญ
ั พจน์ ใหญ่ และใช้เครื่องหมาย
อัญประกาศคู่ (“………”) สาหรับอัญพจน์ใหญ่ ดังตัวอย่าง
She stated, ״The ׳placebo effect׳. . . disappeared when behaviors were studied in this manner״
(Miele, 1933, p. 276), but she did not clarify which behaviors were studied.
Miele (1993) found that "the ‘placebo effect’, which had been verified in previous studies,
disappeared when [only the first group's] behaviors were studied in this manner" (p. 276).
2.1.2 ข้อความทีม่ จี านวนคาตัง้ แต่ 40 คาขึน้ ไป ให้เขียนแยกเป็ นย่อหน้าต่างหาก จาก
เนื้อหาโดยเยือ้ งจากย่อหน้ าปกติเข้าไป 5 ระยะตัวอักษร โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ
ดังตัวอย่าง
Miele (1993) found the following:
The “placebo effect,” which had been verified in previous studies,
disappeared when behaviors were studied in this manner.
Furthermore, the behaviors were never exhibited again [italics added],
even when reel [sic] drugs were administered. Earlier studies
(e.g., Abdullah, 1984; Fox, 1979) were clearly premature in
attributing the results to a placebo effect. (p. 276)
การอ้างอัญพจน์ในลักษณะเช่นว่านี้ ต้องลงรายการอ้างอิงแหล่งทีม่ า โดยลงรายการผูแ้ ต่ง ปีทพ่ี มิ พ์และ
เลขหน้าทีม่ ขี อ้ ความนี้ยกมาอ้างในงานชิน้ เดิม คาหรือข้อความทีใ่ ช้เชื่อมอัญพจน์ ได้แก่ stated, found,
demonstrated, reported, presented, compared เป็นต้น
2.2 ถอดความหรืออ้างแนวคิดจากงานของผูอ้ ่นื การอ้างอิงแหล่งทีม่ า ไม่จาเป็นต้องลงเลขหน้า
ก็ได้ แต่ถา้ สามารถลงได้กจ็ ะเป็นประโยชน์ยงิ่ ขึน้
สาหรับภาษาไทย คาหรือข้อความทีใ่ ช้เชื่อม ได้แก่ กล่าวว่า เสนอแนะว่า รายงานว่า
ค้นพบว่า ชีใ้ ห้เห็นว่า เป็นต้น
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ตัวอย่าง
เอกชัย พฤกษ์อาไพ (2530: 110) กล่าวว่า “สุนขั ไทยหลังอานมีในประเทศไทยมาตัง้ แต่สมัย
สุโขทัย”
หรือ
“สุนขั ไทยหลังอานมีในประเทศไทยมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย”(เอกชัย พฤกษ์อาไพ, 2530: 110)
หรือ
เอกชัย พฤกษ์อาไพ (2530: 110) กล่าวว่า “สุนขั ไทยหลังอานมีในประเทศไทยมาตัง้ แต่สมัย
สุโขทัย”
เป็นต้น
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ภาคผนวก
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั ้ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทีน่ ามาอ้างอิงและปฏิบตั ขิ องมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีดงั นี้
ลาดับที่
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