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บทที่ 1
เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การจะได้รับพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษา
นั้นจะต้องได้รับการพิจารณาคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน
(เสนอ เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคาสอน) ผลงานทางวิช าการ และจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เกณฑ์ ก ารเข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิ ช าการในประเด็ น แรกนี้ จ ะระบุ ถึ งระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือการดารงตาแหน่งเดิมก่อนที่จะขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียด
ตามที่แสดงในตารางที่ 1.1 และอาจมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. จบปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอาจารย์ ระยะเวลาหนึ่งแล้วไปศึกษา
ต่อปริญญาโทจนจบและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ แล้วจะขอเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะนับเวลา
การดารงตาแหน่งอย่างไร
การนับเวลาการดารงตาแหน่งสามารถทาได้ ดังนี้
คานวณโดยใช้สูตร ป.ตรี  ป.โท จะต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1 จึงจะสามารถ
9 ปี 5 ปี
ขอกาหนดตาแหน่งได้
ในกรณีที่ผลการคานวณมีค่าน้อยกว่า 1 และต้องการทราบว่าจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การนับเวลาครบเมื่อใด สามารถคานวณโดยแทนค่าวุฒิปริญญาโทด้วยค่า  และหาค่า  ด้วยสูตร

ป.ตรี    1 ว่าค่า
9 ปี 5 ปี



= ?

เมื่อได้ค่า  แล้วก็นาไปนับต่อจากวันที่สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท จึงจะเป็นวันที่
เดือน ปี ที่มีคุณสมบัติครบ
หมายเหตุ จานวนปีที่นามาคานวณ จะต้องทาเป็นเดือนก่อน

2
ตารางที่ 1.1 เกณฑ์สมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. รองศาสตราจารย์
3. ศาสตราจารย์

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ
1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
1.3 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ดารงตาแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้ใดได้โอนหรือย้ายมา
บรรจุ แ ละแต่งตั้ งให้ ดารงตาแหน่ งอาจารย์ป ระจาในสถาบั น
อุดมศึกษา หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต/ทวิภาค อาจนา
ระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น
มาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้คานวณ
เวลาในการสอนพิเศษให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทาการสอน
กรณีที่อ าจารย์ผู้ใดได้รับ วุฒิเพิ่ม ขึ้น ให้นับเวลาในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งอาจารย์ ก่ อ นได้ รั บ วุ ฒิ เพิ่ ม ขึ้ น และ
เวลาที่ ได้ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ในตาแหน่ งอาจารย์ห ลั งจากได้รับ วุฒิ
เพิ่ม ขึ้น รวมกัน เพื่อ ขอแต่ง ตั้ง ตาแหน่งผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ได้ ต ามอั ต ราส่ ว นของระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ นคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะตาแหน่ง
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน
ตาแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3
กรณีศึกษาที่ 1 บรรจุวุฒิปริญญาตรีและลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ข้อมูล นายวินัย ใจซื่อ ตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ขั้น 19,350 บาท บรรจุเข้ารับราชการ
วุฒ ิป ริญ ญาตรี เมื่อ 13 มิถุน ายน 2531 ลาศึก ษาต่อ ระดับ ปริญ ญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2533
กลับจากลาศึกษาต่อ เมื่อ 17 ธันวาคม 2535 ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 10 มีนาคม 2536
การคานวณกรณีศึกษาที่ 1
ปฏิบัติงานวุฒิ ปริญญาตรี เมื่อ 13 มิถุนายน 2531 ถึง 31 พฤษภาคม 2533 = 1 ปี
11 เดือน 18 วัน
ลาศึกษาต่อปริญญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2533 กลับจากลาศึกษาต่อ 17 ธันวาคม 2535
นับระยะเวลาจาก 17 ธันวาคม 2535 ถึง 9 มีนาคม 2536 = 2 เดือน 22 วัน รวมระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีได้ = 2 ปี 2 เดือน 10 วัน (คิดเป็น 26 เดือน) ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2536
หาค่า  โดยแทนสูตร

ป.ตรี  ป.โท  1
108 60
26    1
108 60


60

1-



26  82
108 108

82  * 60
108

410
9
5 5
  45 ( * 30 = 16 วัน)
9 9
X = 45 เดือน 16 วัน


X = 3 ปี 9 เดือน 16 วัน
จะต้องปฏิบัติงานภายหลังที่ได้รับอนุมัติวุฒิปริญญาโทต่อไปอีก = 3 ปี 9 เดือน 16 วัน
(10 มีนาคม 2536 + 3 ปี 9 เดือน 16 วัน) คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2539 จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ดังนั้น นายวินัย ใจซื่อ สามารถเสนอผลงานขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2539
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กรณีศึกษาที่ 2 บรรจุวุฒิปริญญาตรี และศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยไม่ได้ลาศึกษาต่อ
ข้อมูล นายสุรีย์ ภักดีผล ตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ขั้น 11,440 บาท บรรจุเข้ารับ
ราชการวุฒิปริญญาตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 ได้รับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม
2541
การคานวณกรณีศึกษาที่ 2
ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2535 ถึง 28 ธันวาคม 2541 รวมระยะเวลา
ในการปฏิ บั ติ ง านวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ได้ 6 ปี 5 เดื อ น 27 วั น (คิ ด เป็ น 77 เดื อ น) ได้ รั บ การอนุ มั ติ
วุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม 2541
หาค่า  โดยแทนสูตร

ป.ตรี  ป.โท  1
108 60
77    1
108 60


60

1-

77  31
108 108



31  * 60
108



155
9

  17

2 ( 2 * 30 = 6 วัน)
9 9

X = 17 เดือน 6 วัน
X = 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
จะต้ องปฏิ บั ติงานภายหลั งได้รับ อนุ มั ติ วุฒิ ป ริญ ญาโทต่อไปอีก 1 ปี 5 เดือน 6 วัน
(29 ธันวาคม 2541 + 1 ปี 5 เดือน 6 วัน) คือวันที่ 5 มิถุนายน 2543 จึงจะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
ดังนั้น นายสุรีย์ ภักดีผล สามารถเสนอผลงานขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้ในวันที่ 6 มิถุนายน 2543

5
2. กรณีโอนหรือย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่เคยสอนในสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น จะนับเวลาให้ต่อเนื่องอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไร
ผู้ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษที่ ก.พ.อ. รับรอง และ
ได้ทาการสอบประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค สามารถนา
ระยะเวลาที่สอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอกาหนดตาแหน่งได้โดยจะนับคานวณเวลาทาการสอนให้
3 ใน 4 ของเวลาที่ทาการสอน เช่น
ถ้าทาการสอน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) จะนับเวลาให้ 9 เดือน
ถ้าทาการสอน (1 ภาคการศึกษา)
จะนับเวลาให้ 3 เดือน
ทั้งนี้จะต้องแนบตารางสอนที่เคยทาการสอนทั้งหมดและหนังสือรับรองจากคณบดี
คณะที่เคยสังกัด (ฉบับจริง) มาพร้อมกับหนังสือขอกาหนดตาแหน่งด้วย

ผลการสอน
แนวทางการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่ง (ก.พ.ต.) จะประเมินว่าผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งนั้น มีความชานาญ
ชานาญพิเศษ หรือเชี่ ยวชาญ ซึ่งเกณฑ์การผ่ านการประเมินของแต่ละตาแหน่งทางวิชาการแสดง
ดังตารางที่ 1.2 โดยใช้แนวทางการประเมินดังต่อไปนี้
1. มีการวางแผนการสอนและการเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีสื่อ และเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม
2. มีเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีการเชื่อมโยงเป็นขั้นตอน สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และสามารถอธิบายได้ตรงประเด็น ยกตัวอย่างชัดเจน มีการใช้สื่อและอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม มีการกระตุ้นความสนใจ และก่อให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ
3. มีวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล
4. สอนครบถ้วนตามแผนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชา และชี้ให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (บูรณาการ) เช่น เนื้อหาที่เรียนต้องมีพื้น
ความรู้จากวิชาใด หรือเนื้ อหาที่เรียนจะเป็นพื้นฐานส าคัญ สาหรับการเรียนในรายวิช าอื่นอย่างไร
รวมถึงการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ กับวิชาที่เรียน
5. ผู้สอนจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
6. มีความตั้งใจในการสอนชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของเนื้อหาที่สอน มีความกระตือรือร้น
ในการสอน การเต็มใจตอบคาถามและให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน
7. มีการตั้งประเด็นคาถามให้ผู้เรียนตอบหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินความสนใจ
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน
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8. ผู้สอนให้ข้อมูล แนะนา แหล่งค้นคว้าหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง
9. มีคุณ ธรรม จริย ธรรม บุ คลิ ก ภาพ การใช้วาจา วุฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ที่เหมาะสมต่อ
การเป็นครู มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับผู้เรียน รวมทั้งการว่ากล่าว
ตักเตือน แนะนา
10. มีความตรงต่อเวลาในการเข้าสอน และเลิกสอนตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(50 นาทีต่อ 1 ชั่วโมง ตามเวลาที่กาหนดในตารางสอน)
ตารางที่ 1.2 เกณฑ์ผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เกณฑ์ผลการสอน
1.1 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชานาญในการสอน และ
1.2 เสนอเอกสารประกอบการสอน* ที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว
2. รองศาสตราจารย์
2.1 มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และ
มีความชานาญพิเศษในการสอน และ
2.2 เสนอเอกสารคาสอน* ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ซึง่ มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
3. ศาสตราจารย์
มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน
* ในกรณี ที่ ผู้ ขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการได้ท าการสอนหลายวิช าซึ่งแต่ล ะวิช านั้น มีผู้ ส อน
ร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งเป็นผู้สอน
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ผลงานทางวิชาการ
เกณฑ์ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการมีข้อกาหนดด้านผลงานทางวิชาการ
แตกต่างกัน ไปขึ้น กับ ต าแหน่ งทางวิช าการที่ ยื่ น ขอว่าประกอบไปด้ว ยผลงานใดบ้ าง และมี ระดั บ
คุณภาพอย่างไร ได้แสดงไว้ดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 เกณฑ์ผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขอกาหนดตาแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1.1
1.2

1.3
1.4
2. รองศาสตราจารย์

1.1
1.2

1.3
1.4

เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด ไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ) หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม* ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น* ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา* หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ)
ขอกาหนดตาแหน่ง
3. ศาสตราจารย์

เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ

3.1 วิธีที่ 1
3.1.1 ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทา
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
3.1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา
ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
3.1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด และ
3.1.4 ผลงานแต่งตารา* หรือ หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
3.2 วิธีที่ 2
3.2.1 ผลงานวิจัย* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
3.2.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงั คม* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชา
ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ
3.2.3 ผลงานทางวิชาการ* ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
3.2.4 ผลงานแต่งตารา* หรือ หนังสือ* ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
* ผลงานที่ เสนอต้อ งไม่ ซ้ากับ ที่ เคยใช้เสนอขอกาหนดต าแหน่งทางวิช าการมาก่อน และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
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คานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ เป็นดังนี้
1. เอกสารประกอบการสอน
ค านิ ย าม ผลงานทางวิ ช าการที่ ใช้ ป ระกอบการสอนวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ งตามหลั ก สู ต ร
ของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือ
สาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart)
แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) เป็นต้น
การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือเป็น
สื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอมที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว
ลักษณะคุณภาพ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็นข้อบังคับ
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ)
2. เอกสารคาสอน
คานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒ นาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียน
ที่นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ
รู ปแบบ เป็ นเอกสารรูปเล่ มหรือสื่ ออื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในวิ ชาที่ ตนสอน ประกอบด้ วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรีย บเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ แถบเสียง
ภาพเลื่อน ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อ
ขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือ
สื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว
ลักษณะคุณ ภาพ อยู่ในดุลพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกาหนดเป็นข้อบังคับ
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ)
3. บทความทางวิชาการ
คานิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อ
สนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ
มาประมวลร้อยเรี ยงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย
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รูปแบบ ประกอบด้วยการนาความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วน
และสมบูรณ์
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ ในหนั งสื อ รวมบทความในรูป แบบอื่น ที่ มีการบรรณาธิการประเมิน และ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสือนั้นแล้ว
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุม
ทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
ของบทความต่าง ๆ ที่นาเสนอนั้นแล้ว
เมื่ อ ได้ เผยแพร่ ต ามลั ก ษณะข้ า งต้ น และได้ มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพของ
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การนา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติม
ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการ และให้ มี การประเมิ น คุ ณ ภาพ
“บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น
ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห์ จ นถึ งระดั บ ที่ ส ร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
4. ตารา
คานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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ทั้ งนี้ ผู้ ข อจะต้ อ งระบุ วิช าที่ เกี่ ย วข้ อ งในหลั ก สู ต ร ที่ ใช้ ต าราเล่ ม ที่ เสนอขอต าแหน่ ง
ทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึง
ระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและ
ทาความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์
การสรุ ป การอ้างอิ งและบรรณานุ ก รม ทั้งนี้อ าจมีก ารอ้างอิงแหล่ งข้อมู ล ที่ ทั น สมัย และครบถ้ ว น
สมบูรณ์
การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้ โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารพิ ม พ์ โดยโรงพิ ม พ์ (Printing House) หรื อ ส านั ก พิ ม พ์
(Publishing House) หรือ โดยการถ่ายสาเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่น ๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดั งกล่ าวนั้ น จะต้อ งเป็ น ไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรีย น
การสอนวิช าต่าง ๆ ในหลั กสู ตรเท่ านั้ น จานวนพิ มพ์ เป็น ดั ช นี ห นึ่ งที่ อ าจแสดงการเผยแพร่อ ย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียน
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตารา” ไปแล้ว การนา “ตารา” นั้นไปแก้ไข
ปรับ ปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตารา” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการและให้ มี
การประเมินคุณภาพ “ตารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่ “ตารา” นั้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นตาราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
3. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
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ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิช าการและมี ก ารสั งเคราะห์ จ นถึ งระดั บ ที่ ส ร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ
5. หนังสือ
คานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และ
ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
นั้ น ๆ และ/หรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงในเชิ ง เนื้ อ หาและครอบคลุ ม
โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รหรื อ ของวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง
ในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งนี้เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์
รูปแบบ เป็ นรูป เล่ มที่ประกอบด้วย คานา สารบั ญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์
การอธิ บ ายสาระส าคั ญ ที่ มี ค วามชั ด เจนโดยอาจใช้ ข้ อ มู ล แผนภาพ ตั ว อย่ า งหรื อ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้ผ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดั งกล่ าวนั้ น จะต้อ งเป็ น ไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรีย น
การสอนวิช าต่าง ๆ ในหลั กสู ตรเท่ านั้ น จ านวนพิ มพ์ เป็น ดั ช นี ห นึ่ งที่ อ าจแสดงการเผยแพร่อ ย่าง
กว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษา คณะ และ/หรื อ สถาบั น ทางวิช าการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิช านั้ น และต้ อ งเผยแพร่ สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนา “หนังสือ” นั้นไป
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและ
ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ “หนั ง สื อ ” นั้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง อาจกระท าได้ แต่ จ ะต้ อ งท าการเผยแพร่
“หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิด
และการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
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ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
3. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. มี ลั ก ษณะเป็ น งานบุ ก เบิ ก ทางวิ ช าการและมี ก ารสั ง เคราะห์ จ นถึ งระดั บ ที่ ส ร้ า ง
องค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ
6. งานวิจัย
ค านิ ย าม ผลงานทางวิช าการที่ เป็ น งานศึ กษาหรืองานค้ น คว้าอย่ างมี ระบบด้ว ยวิธี
วิทยาการวิจัย ที่เป็ น ที่ยอมรับ ในสาขาวิช านั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูล
คาตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนาวิชาการนั้นไปประยุกต์
รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิ จั ย ที่ มี ความครบถ้ วนสมบู รณ์ และชั ดเจนตลอดทั้ งกระบวนการวิจั ย
(Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็ น ปั ญ หา วัต ถุป ระสงค์ การท าวรรณกรรมปริทั ศ น์
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ
2. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นให้มีความกระชับ
และสั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มี การบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
3. น าเสนอเป็ น บทความวิจัยต่อที่ ป ระชุม ทางวิช าการ ซึ่งภายหลั งจากการประชุ ม
ทางวิ ช าการได้ มี ก ารบรรณาธิ ก ารและน าไปรวมเล่ ม เผยแพร่ ในหนั งสื อ ประมวลผลการประชุ ม
ทางวิชาการของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลั ก ฐานว่าได้ ผ่ านการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และแสดงหลั ก ฐานว่าได้ เผยแพร่ไปยั ง
วงวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ช านั้ น และสาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งในประเทศและต่ า งประเทศ
อย่างกว้างขวาง
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เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย”
นั้ น แล้ ว การน า “งานวิจั ย ” นั้ น มาแก้ ไขปรับ ปรุงหรือเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ น ามาเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. เป็ น ผลงานที่ แ สดงถึ งการวิเคราะห์ แ ละน าเสนอผลเป็ น ความรู้ใหม่ ที่ ลึ ก ซึ้ งกว่ า
งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว
2. เป็ น ประโยชน์ ด้ านวิช าการอย่ างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุก ต์ได้อ ย่าง
แพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. เป็ น งานบุ ก เบิ ก ที่ มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง และมี ก ารสั ง เคราะห์ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง จนท าให้ เป็ น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
2. เป็ น ที่ ย อมรั บ และได้ รั บ การอ้ างอิ งถึ งอย่ างกว้างขวางในวงวิช าการหรือวิช าชี พ
ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
7. ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
คานิยาม ผลงานทางวิชาการอย่างอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองาน สร้างสรรค์
อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงาน
ด้านศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่น บางสาขาที่มีความส าคั ญและทรงคุณ ค่าในสาขาวิช านั้น ๆ
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้ วจะเป็ น การเสริมความก้าวหน้าทางวิช าการที่ประจักษ์ชัด เป็ นการแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ ที่อธิบายและ
ชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า งานดั ง กล่ า วท าให้ เกิ ด ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการหรื อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ หรื อ
ให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น
สาหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแสดง
ให้เห็นคุณค่าของผลงาน
รูปแบบ
1. อาจจัดเพิ่มได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ
แถบเสียง
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2. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้ น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้
เกิดการพั ฒ นาและความก้าวหน้ าทางวิช าการ หรือเสริมสร้างความรู้ห รือก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อ
สาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
3. กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์
หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย
การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์ หรือ โดยการถ่ายสาเนา
เย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ทาในรูปแบบอื่นๆ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
3. การเผยแพร่ โดยการจัด นิ ท รรศการ การจั ดแสดง การจัด การแสดง หรือ โดยมี
การนาไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการนาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ และ
ผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. ได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ
2. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ
8. งานแปล
คานิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาวิช าที่มีความส าคัญ และทรงคุณ ค่าในสาขานั้น ๆ
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้ วจะเป็ น การเสริมความก้าวหน้าทางวิช าการที่ประจักษ์ชัด เป็ นการแปลจาก
ภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย หรื อ จากภาษาไทยเป็ น ภาษาต่ า งประเทศหรื อ แปลจาก
ภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)
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การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือสานักพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน
วิช าต่าง ๆ ในหลั กสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัช นีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับ การตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบัน
อุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การนา “งานแปล” นั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทาได้ แต่จะต้องทาการเผยแพร่
“งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ
ระดั บดี เป็ น งานแปลที่แสดงให้ เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด
และ/หรือวัฒ นธรรมต้น กาเนิดและบ่ งชี้ความสามารถในการสื่ อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค
ระดั บดี มาก เป็ น งานแปลที่แสดงให้ เห็ นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัว บท แบบแผน
ทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับ
สูงมาก
มีการศึกษาวิเคราะห์ และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึ กซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค
ระดั บ ดี เด่ น ให้ ข้อสรุป ในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใช้เกณฑ์เดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสาคัญ ในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ
2. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
3. มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ
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9. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
คานิยาม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์
ต่อสารธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒรธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียน
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในรูป แบบอื่น ที่ ส ามารถแสดงได้ เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
ทั้งนี้ ไม่นับรวมงานที่แสวงหากาไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ
รูปแบบ จั ด ท าเป็ น เอกสาร โดยมี ค าอธิบ าย/ชี้ แ จงโดยชั ด เจนประกอบผลนั้ น เพื่ อ
ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและ
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือ
หลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
3. กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. แนวทางการตอดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ ประกอบการ
พิจารณาด้วยก็ได้
การเผยแพร่
ให้มกี ารเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และ
จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน
โดยการเผยแพร่นั้ น จะต้องมีการบั นทึกเป็นเอกสารหรือเป็ นลายลั กษณ์ อักษรที่ส ามารถใช้อ้างอิง
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ลักษณะคุณภาพ
ระดั บ ดี มีก ารรวบรวมข้อ มูล และสารสนเทศที่ ชัดเจน มีก ารระบุ ปั ญ หาหรือ ความ
ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่
ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนหรือสังคมนั้น
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ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับดี และต้องสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรื อท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิด การเปลี่ ยนแปลงในทางที่ ดี ขึ้น อย่ างเป็ นที่ ป ระจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับสังคมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กร
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิ ธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
และ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 มีการกาหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการสาหรับการเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่ งทุ กต าแหน่ ง ดั งนี้ ผลงานทางวิ ช าการส าหรับ การเสนอขอก าหนด
ตาแหน่งทางวิชาการทุกตาแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
2. เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง
5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทุกตาแหน่งจะต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ดังนี้
1. ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าการ ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น ผลงานของตนและ
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้ อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสาร
วิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็ น จริง ไม่จงใจเบี่ ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

บทที่ 2
องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการจะต้องจัดทาให้ถูกต้องตามระบบ
สากลและเป็ น ที่ย อมรับ ในวงวิช าการนั้น ๆ มีองค์ประกอบจาแนกเป็น 3 ส่ วน คือ ส่ วนประกอบ
ตอนต้น ส่วนประกอบตอนกลาง หรือส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง และส่วนประกอบตอนท้าย ซึ่งในแต่ ละส่วน
ก็จ ะมี อ งค์ ป ระกอบย่ อย ๆ ลงไปอี ก โดยมี รูป แบบ และโครงสร้างเฉพาะส่ ว น ซึ่ งผู้ จั ด ท าผลงาน
ทางวิชาการจาเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอนเป็นเอกสารบังคับที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีโครงร่างรูปเล่มและองค์ประกอบดังนี้
1. องค์ประกอบตอนต้น
องค์ประกอบตอนต้นของเอกสารประกอบการสอน มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สันปก ให้พิมพ์ชื่อเอกสารประกอบการสอนแต่ไม่ต้องระบุคาว่าเอกสารประกอบ
การสอน และชื่ อ ผู้ เขี ย นไม่ ต้ อ งระบุ ค าน าหน้ านาม หรื อ ดร. โดยจั ด ระยะให้ ห่ า งกั น ตามความ
เหมาะสมตามความยาวของสันปก ใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ หรือตามความเหมาะสม
ตัวอย่าง สันปกของเอกสารประกอบการสอน

เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

1.2 ปกนอก ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ข้อความส่วนบนสุด ให้พิมพ์คาว่าเอกสารประกอบการสอน บรรทัดต่อมา
ให้พิมพ์รายวิชา โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.2.2 ข้อความส่ ว นกลางหน้ากระดาษ ให้ พิ มพ์ ชื่อ-สกุ ล แต่ไม่ต้องระบุค าน า
หน้านาม หรือ ดร. ใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.2.3 ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย และ ปี พ.ศ. ที่จัดทา
ผลงานทางวิชาการ แต่ไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ.
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ตัวอย่าง ปกนอกของเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555
หมายเหตุ หน้าปกจะมีภาพประกอบ หรือไม่มีก็ได้
1.3 ใบรองปก หรื อ กระดาษรองปก ให้ ใช้ ก ระดาษสี ข าวความหนา 80 แกรมเป็ น
กระดาษ A4 ชนิดเดียวกันที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการสอนทั้งเล่ม
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1.4 ปกใน ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 ข้อความส่วนบนสุด ให้พิมพ์คาว่าเอกสารประกอบการสอน บรรทัดต่อมา
ให้พิมพ์รายวิชา โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.4.2 ข้อความส่วนกลางหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ชื่อ -สกุลแต่ไม่ต้องระบุคานาหน้า
นาม หรือ ดร. และบรรทัดถัดมาให้ระบุคุณวุฒิสูงสุดใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.4.3 ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หมายเลข ISBN (ถ้ามี)
และปี พ.ศ. ที่จัดทาผลงานทางวิชาการ แต่ไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ.
ตัวอย่าง ปกในของเอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
Ph.D. (Polymer Chemistry and Engineering)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555
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1.5 คานา ประกอบด้วยสาระสาคัญคือ
1.5.1 ให้ พิมพ์คาว่าคาน าอยู่บรรทัดแรก และจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษใช้อักษร
ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
1.5.2 รหัสวิชา ชื่อวิชาตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
1.5.3 เนื้ อ ความ กล่ าวน า ความส าคั ญ ความจาเป็ น จุด มุ่ งหมายในการเรีย น
การสอนของรายวิชา สาระสาคัญของวิชา และประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาเอกสารประกอบการสอน
ในการเขียนคานาผู้เขียนไม่ควรถ่อมตัวจนเกินไป เช่น อ้างว่ามีความรู้น้อย เป็นต้น ไม่ออกตัวโดย
ไม่เกิดประโยชน์ เช่น อ้างว่ามีเวลาในการจัดทาน้อย เป็นต้น ไม่ควรระบุข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่อง
ในการจัดทา และไม่ควรระบุว่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นจนแสดงว่าผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะ
เขียนเองได้ ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
1.5.4 ชื่อ-สกุลผู้จัดทาผลงานวิชาการ ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
1.5.5 วันที่ เดือน และปีที่จัดทาผลงานวิชาการใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
ตัวอย่าง คานาของเอกสารประกอบการสอน

คานา
(เว้น 1 บรรทัด)
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา....................................................รหัส...................
ได้แบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนออกเป็น..........บท แต่ละบทใช้เวลาสอนประมาณ.................
สัปดาห์
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ.......................................................
.................................................................................................................................................
เอกสารประกอบการสอนนี้ คงอานวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิช า
............................ตามสมควร หากท่ า นที่ น าเอกสารประกอบการสอนนี้ ไปใช้ และ
มีข้อเสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ชื่อ สกุลผู้เขียน
21 เมษายน 2557
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1.6 สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงรายการหรือหัวข้อต่าง ๆ และมีเลขหน้ากากับโดยจัดเรียง
ตามลาดับของเลขหน้า มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.6.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ โดยใช้
ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ และให้เว้นระยะ 1 บรรทัดให้พิมพ์คาว่า หน้า โดยใช้อักษรตัวหนา
ขนาด 18 พอยต์ พิมพ์ชิดด้านขวา
1.6.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบด้วยรายการต่าง ๆ
และเลขหน้า โดยเรียงลาดับดังนี้ คานา สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ แผนบริหารการสอน
ประจาวิชา แผนบริหารการสอนประจาบท บทที่ บรรณานุกรม และภาคผนวก
ตัวอย่าง สารบัญของเอกสารประกอบการสอน

สารบัญ
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
แผนบริหารการสอนประจาวิชา
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
บทที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นทางพอลิเมอร์
จาแนกตามแหล่งกาเนิดของพอลิเมอร์
จาแนกตามโครงสร้างของสายโซ่พอลิเมอร์
จาแนกตามการตอบสนองอุณหภูมิ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 2
บทที่ 2 ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ
กลไกการเกิดปฏิกิริยาด้วยวิธีอนุมูลอิสระ
ปฏิกิริยาโยกย้ายสายโซ่ หรือสารแลกเปลี่ยนสายโซ่
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 3

(1)
(3)
(7)
(9)
(13)
1
3
3
6
10
19
20
21
23
25
25
33
41
42
43
45
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1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) เป็นส่วนที่แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนมีตาราง
กี่ตาราง และอยู่หน้าใดบ้าง สารบัญตาราง มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.7.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่ คาว่า สารบัญตาราง ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
โดยใช้ ตั ว อั ก ษรตั ว หนาขนาด 20 พอยต์ และให้ เว้ น ระยะ 1 บรรทั ด พิ ม พ์ ค าว่ า ตารางที่ ชิ ด ริ ม
หน้ากระดาษด้านซ้ายมือ และคาว่าหน้า พิมพ์ชิดด้านขวามือ โดยใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
1.7.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดของตารางในเอกสารประกอบการสอน
โดยพิ ม พ์ หมายเลขตาราง พร้อ มชื่ อตาราง และระบุ เลขหน้าที่ ป รากฏของตารางนั้ น ๆ ให้ พิ ม พ์
จัดเรียงตามลาดับเลขของตารางในแต่ละบทใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
ตัวอย่าง สารบัญตารางของเอกสารประกอบการสอน

สารบัญตาราง
(เว้น 1 บรรทัด)

ตารางที่
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1

หน้า
ข้อมูลน้าหนักโมเลกุลที่ได้จากเครื่อง SEC
ตารางการคานวณ (NiMi) จากตาราง 1.1
การคานวณหา M w
ค่า Transfer Constant ของการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่น
ผ่านวิธีอนุมูลอิสระของพอลิสไตรีน ของตัวทาละลายประเภทต่าง ๆ
อันตรกิริยาระหว่างคู่ไอออน ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอน์แบบไอออน
แบบต่าง ๆ

หมายเหตุ ตัวเลขตัวหน้าบอกลาดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลาดับที่ของตารางในบทนั้น ๆ

16
16
17
36
62
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1.8 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนมีภาพประกอบที่แสดง
รายละเอียดต่าง ๆ อยู่หน้าใดบ้าง สารบัญภาพมีส่วนประกอบ ดังนี้
1.8.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญ ภาพ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ และเว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์คาว่า ภาพที่ ชิดริมหน้ากระดาษ
ด้านซ้ายมือ และคาว่าหน้า พิมพ์ชิดด้านขวามือโดยใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
1.8.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดของภาพ ให้พิมพ์คาอธิบายภาพให้ตรงกับ
คาอธิบายภาพในเอกสารประกอบการสอน พร้อมกับระบุเลขหน้ากากับ ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
ตัวอย่าง สารบัญภาพของเอกสารประกอบการสอน

สารบัญภาพ
(เว้น 1 บรรทัด)

ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1

หน้า
โครงสร้างทางเคมีของยางธรรมชาติ มีโครงสร้างหลักเป็น
Poly (cis-1,4-isoprene)
โครงสร้างทางเคมีของไคติน
การเกิดตัวเริ่มของปฏิกิริยาที่แตกตัวโดยความร้อนของพอลิเมอร์ประเภทต่าง ๆ
ตัวเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ในการแตกตัวโดยความร้อน
ตัวอย่างสารที่ให้ประจุบวกในปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยประจุบวก

หมายเหตุ ตัวเลขตัวหน้าบอกลาดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลาดับที่ของภาพในบทนั้น ๆ

4
4
26
27
47
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1.9 แผนบริ ห ารการสอนประจาวิช า เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงรายละเอี ย ดและชี้ ให้ เห็ น ว่ า
รายวิ ช าดั งกล่ าวมี ก ระบวนการเรี ย นการสอน การบริห ารจั ด การอย่ า งไร แผนบริห ารการสอน
ประกอบด้วย
1.9.1 คาว่า “แผนบริหารการสอนประจาวิชา” ให้ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ บรรทัดแรก
1.9.2 คาว่า “รหัสวิชา” ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ ชิดริมกระดาษด้านซ้าย
ส่วนรหัสวิชาใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.9.3 คาว่า “รายวิชา” ให้พิมพ์ตัวหนา ขนาด 18 พอยต์ ชิดริมกระดาษด้านซ้าย
ชื่อวิชาที่เป็ นภาษาไทยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ และตามด้วยจานวนหน่วยกิต สาหรับชื่อ วิชา
ภาษาอังกฤษให้พิมพ์บรรทัดถัดมาโดยพิมพ์ตรงกับชื่อภาษาไทยโดยอยู่ในวงเล็บ
1.9.4 ค าว่ า “ค าอธิ บ ายรายวิ ช า” ให้ พิ ม พ์ ตั ว หนา ขนาด 18 พอยต์ ชิ ด ริ ม
กระดาษด้านซ้าย สาหรับรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาให้พิมพ์บรรทัดถัดมา โดยใช้ตัวอักษร ขนาด
16 พอยต์
1.9.5 คาว่า “วัตถุประสงค์ทั่วไป” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ และรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์แต่ละข้อใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.9.6 คาว่า “เนื้ อหาวิช า” ให้ พิ มพ์ ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ ส่ วนรายละเอียด
ของเนื้อหารายวิชาใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ เนื้อหารายวิชาให้นามาจาก เนื้อหาจากคาอธิบาย
รายวิชาและนามากาหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และกาหนดเวลาที่ใช้สอนแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่อง
ว่าใช้เวลาในการสอนกี่ชั่วโมงโดยยึดจานวนชั่วโมงเรียนที่รายวิชากาหนด
1.9.7 คาว่า “วิธีสอน และกิจกรรม” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ สาหรับ
รายละเอียดของกิจกรรมใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ วิธีสอนและกิจกรรมให้กาหนดรูปแบบการสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเนื้อหาที่กาหนด
1.9.8 คาว่า “สื่ อการเรียนการสอน” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ ส าหรับ
รายละเอียดของสื่อการเรียนการสอน ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ สื่อการเรียนการสอน เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวมีการใช้สื่อและนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะใช้ในการเรียนรู้
เนื้อหาสาระของรายวิชา
1.9.9 คาว่า “การวัดผลและการประเมินผล” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์
สาหรับรายละเอียดของการวัดผลและการประเมินผล ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ การวัดผลและ
การประเมินผลให้แสดงถึง วิธีการวัดและการประเมินผลการเรียนรายวิชา เช่น การทดสอบ การทา
แบบฝึกหัด การทารายงาน หรือ การประเมินจากสภาพที่เป็นจริง ฯลฯ รวมถึงการกาหนดคะแนน
ระหว่างเรียน คะแนนสอบปลายภาค
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ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาวิชาของเอกสารประกอบการสอน

แผนบริหารการสอนประจาวิชา
(เว้น 1 บรรทัด)
รหัสวิชา ..............................
รายวิชา ชื่อภาษาไทย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
(เว้น 1 บรรทัด)

(...............) หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
............................................................................................................................. ..........
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. ............................................................................................................................. ...
2. ............................................................................................................................. ...
(เว้น 1 บรรทัด)

เนื้อหาวิชา
(เว้น 1 บรรทัด)
บทที่ 1 บทนา
รายละเอียดของเนื้อหาหลักในแต่ละบท (ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสารบัญ)
หัวข้อ
หัวข้อ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 2 ชื่อบท
หัวข้อ
หัวข้อ
หัวข้อ
หัวข้อ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง

....... ชัว่ โมง

....... ชัว่ โมง
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ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาวิชาของเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

วิธีสอน และกิจกรรม
1. ............................................................................................................................. ..
2. ..............................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)

สื่อการเรียนการสอน
1. ...............................................................................................................................
2 ............................................................................................................................. ..
(เว้น 1 บรรทัด)

การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างเรียน
1.1 ความสนใจในการเรียน
1.2 ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
1.3 ทารายงาน
1.4 สอบกลางภาคเรียน
2. คะแนนสอบปลายภาค
(เว้น 1 บรรทัด)
การประเมินผล
คะแนนระหว่าง 80-100
คะแนนระหว่าง 76-79
คะแนนระหว่าง 70-75
คะแนนระหว่าง 66-69
คะแนนระหว่าง 60-65
คะแนนระหว่าง 56-59
คะแนนระหว่าง 50-55
คะแนนระหว่าง 0 -49

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

%
%
%
%
%
%

ได้ระดับ A
ได้ระดับ B+
ได้ระดับ B
ได้ระดับ C+
ได้ระดับ C
ได้ระดับ D+
ได้ระดับ D
ได้ระดับ F

1.10 แผนบริหารการสอนประจาบท เป็นการกาหนดรายละเอียดของเนื้อหาของแต่ละ
บทให้ มี ค วามชั ด เจนทั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หา วิ ธี ส อนและกิ จ กรรม สื่ อ การสอนและการวั ด ผล
ประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.10.1 หัวข้อเนื้อหาประจาบท
1.10.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.10.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1.10.4 สื่อการเรียนการสอน
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1.10.5 การวัดผลและการประเมินผล
โดยมีรูปแบบดังแสดงในตัวอย่าง
ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาบทของเอกสารประกอบการสอน

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ ......
(เว้น 1 บรรทัด)
เนื้อหา
หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 3
สรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
(เว้น 1 บรรทัด)
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ............................................................................................................................. .........
2. ............................................................................................................................. .........
(เว้น 1 บรรทัด)
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)
สื่อการเรียนการสอน
1. ............................................................................................................................. .......
2. ............................................................................................................................. .......
(เว้น 1 บรรทัด)

การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างเรียน
1.1 ความสนใจในการเรียน
1.2 ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
1.3 ทารายงาน
1.4 สอบกลางภาคเรียน
2. คะแนนสอบปลายภาค

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

%
%
%
%
%
%
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ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาบทในเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)
การประเมินผล
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง

80-100
76-79
70-75
66-69
60-65
56-59
50-55
00-49

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

2. องค์ประกอบตอนกลาง
องค์ ป ระกอบตอนกลาง เป็ น เนื้ อ หาของเอกสารประกอบการสอน ให้ แ บ่ งเนื้ อ หา
ออกเป็ น บททั้งนี้ จานวนบทจะมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรายวิช า ซึ่งผู้ เขียนจะต้องศึกษา
เนื้อหาจากคาอธิบายรายวิชา และนาเนื้อหามาแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ การเรียบเรียงลาดับเนื้อหา
แต่ละบทจะต้องจัดเรียงตามลาดับ เนื้อหาและเป็นเหตุเป็นผล เนื้อ หาในแต่ละบทจะต้องสอดคล้อง
และครอบคลุมคาอธิบายรายวิชาโดยมีรูปแบบดังตัวอย่างแสดงในหน้าที่ 30 ส่วนประกอบของเนื้อหา
ในเอกสารประกอบการสอน ประกอบด้วย
2.1 ส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นส่วนที่มีความสาคัญที่สุดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
2.1.1 บทนาหรือความนาเพื่อเข้าสู่เนื้อหา เป็นการปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในบท
2.1.2 ตัวเรื่อง เป็นเนื้อหาทั้งหมด ผู้เขียนจะต้องใช้ความสามารถในการเรียบเรียง
ให้ เป็ น ไปตามล าดับ ของเนื้ อหา และความเป็ นเหตุ เป็ นผล เนื้อ หาเป็ นส่ วนประกอบที่ส าคัญ ของ
เอกสารประกอบการสอนซึ่งในแต่ละบทจะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยมีหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง
และหัวข้อย่อย พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของหัวข้อเหล่านั้น ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี สถิติ
ตาราง ภาพ เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เขียนนาข้อมูล ทฤษฎีของผู้อื่นมาทาการอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย
โดยการเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี (ดูรายละเอียดและวิธีอ้างอิงในหัวข้อการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม)
2.1.3 บทสรุป เป็น ส่วนที่ ส รุปสาระสาคัญของเนื้อหาในบทเรียน เพื่อให้ผู้อ่าน
มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทนั้น ๆ มากขึ้น
2.2 ส่ ว นประกอบในเนื้ อ หา เป็ น ส่ ว นที่ แ ทรกอยู่ ในเนื้ อหาตั้ งแต่ ต้ น เรื่องจนจบบท
มี 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
2.2.1 การอ้ า งอิ ง เป็ น ส่ ว นที่ แ จ้ งที่ ม าของข้ อ ความและข้ อ มู ล ประเภทต่ า ง ๆ
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ หรือสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ลักษณะ
ของเนื้อหาที่จะต้องอ้างอิงคือ ในกรณีที่คัดลอกข้อความ หรื อนาคาพูดหรือข้อเขียนของผู้อื่นที่ปรากฏ
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อยู่ในหนังสือ หรือวัสดุสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดยการนามาเขียนไว้ในเอกสารประกอบการสอน
ของตนเองโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ เลย ซึ่งการนามาลักษณะนี้จะเรียกว่า อัญประภาษ
ผู้เขียนจะต้องทาการอ้างอิง โดยใช้วิธีการเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี และอีกกรณีที่จะต้องทาการอ้างอิง
เช่นเดียวกันคือ การนาข้อความ แนวคิด ทฤษฎี ของคนอื่นมาแต่ใช้วิธีการสรุปความ หรือถอดความ
ซึ่งไม่ ใช่ วิธี ก ารคั ด ลอกมาโดยตรง ก็ จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเขี ย นอ้ างอิ งแจ้ งแหล่ งที่ ม าด้ ว ยเช่ น เดี ยวกั น
แหล่งข้อมูลที่เขียนอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาทั้งหมดจะต้องนาไปเขียนเป็นเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทด้วย
2.2.2 ตาราง หมายถึง การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเรียบเรียง
และจัดนาเสนอเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้นเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบ ต่อการจาแนก
ประเภท เป็นต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะนาเสนอ)
2.2.3 ภาพประกอบ เป็ น ส่ วนที่ ส าคั ญ ที่ จะใช้ ในการอธิ บ ายเนื้ อหาให้ มี ความ
สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ภาพประกอบมีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ กราฟ
เป็นต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จ ะนาเสนอ)
2.2.4 แบบฝึ ก หั ด ควรมี แ บบฝึ ก หั ด ท้ ายบทเพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นท าเพื่ อ ทดสอบหรื อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจที่เรียนมาในแต่ละบท
2.2.5 เอกสารอ้ างอิ ง เป็ น ส่ ว นที่ แสดงให้ เห็ น ว่ าผู้ เขีย นได้ ศึ กษาค้น คว้ามาจาก
เอกสารหรือแหล่ งข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่ งใดบ้าง ในส่ วนนี้จะต้องเขียนให้ สอดคล้องกับ การเขียน
อ้างอิงแทรกในเนื้อหาและในบรรณานุกรม
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ตัวอย่าง เนื้อหาแต่ละบทของเอกสารประกอบการสอน
(1.5 นิ้ว)

เว้นระยะ
1.5 นิ้ว

บทที่ 1
ชื่อบท (พิมพ์อักษรตัวหนา 20 พอยต์)
(เว้น 1 บรรทัด)
ย่อหน้าโดยตั้ง Tab .6 นิ้ว
ความนา.................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)
หัวข้อใหญ่ (พิมพ์อักษรตัวหนา 18 พอยต์)
เนื้อหาให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต์ ในการจัดพิมพ์
1. .........................................................................................................................
1.1 .................................................................................................................
1.2 .................................................................................................................
1.3 .................................................................................................................
1.3.1 .....................................................................................................
1.3.2 .....................................................................................................
2. ........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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3. องค์ประกอบตอนท้าย
องค์ประกอบตอนท้ายของเอกสารประกอบการสอนมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 หน้าบอกตอน หมายถึง หน้าที่มีเพียงหัวข้อหรือหัวเรื่องของตอนหนึ่ง ๆ ซึ่งพิมพ์ไว้
กลางหน้ากระดาษ เช่น หน้าบอกตอนบรรณานุกรม หรือ หน้าบอกตอนภาคผนวก
ตัวอย่าง หน้าบอกตอนบรรณานุกรมของเอกสารประกอบการสอน

บรรณานุกรม

3.2 บรรณานุกรม หมายถึง รายการ หรือรายชื่อวัสดุสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงทั้งหมด
ในการเขียนเอกสารประกอบการสอน
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ตัวอย่าง หน้าบอกตอนภาคผนวกของเอกสารประกอบการสอน

ภาคผนวก
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ตัวอย่าง หน้าบอกตอนภาคผนวก ก ของเอกสารประกอบการสอน

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างหน้าบอกตอนภาคผนวก

3.3 ภาคผนวก หมายถึง ส่วนที่นามาเพิ่มเติมเนื้อหาไว้ตอนท้ายของเอกสารประกอบ
การสอน ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง แต่ผู้เขียนเห็นว่า
มี ป ระโยชน์ ถ้ า น ามาเขี ย นไว้ต อนท้ ายจะช่ ว ยให้ ผู้ อ่ านมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในเนื้ อ หายิ่ งขึ้ น เช่ น
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สูตรทางคณิตศาสตร์ ตารางธาตุ เป็นต้น
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เอกสารคาสอน
เอกสารคาสอน หมายถึง เอกสารคาบรรยายหรือ สื่อ อื่น ๆ ที่ใช้ส อนวิช าใดวิช าหนึ่ง
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิช าและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และ
มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอนเป็นเอกสารบังคับที่ใช้ประกอบการพิจารณา
ขอก าหนดต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ มี โ ครงร่ า งรู ป เล่ ม และองค์ ป ระกอบ คล้ า ยกั บ เอกสาร
ประกอบการสอนโดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. องค์ประกอบตอนต้น
องค์ประกอบตอนต้นของเอกสารคาสอน มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สั น ปก ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ เอกสารค าสอนแต่ ไม่ ต้ อ งระบุ ค าว่ า เอกสารค าสอน และ
ชื่อผู้เขียนให้ระบุคาว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาหน้านามแต่ไม่ระบุคาว่า ดร. โดยจัดระยะให้ห่างกัน
ตามความเหมาะสมตามความยาวของสันปก ใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์ หรือตามความ
เหมาะสม
ตัวอย่าง สันปกของเอกสารคาสอน

วาดเส้น 1

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย

1.2 ปกนอก ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ข้อความส่ ว นบนสุ ด ให้ พิมพ์ คาว่าเอกสารคาสอน บรรทัดต่อมาให้ พิ มพ์
รายวิชา โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.2.3 ข้อ ความส่ว นกลางหน้า กระดาษ ให้พิม พ์ชื่อ -สกุล และต้อ งระบุคาว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาหน้านามแต่ไม่ระบุคาว่า ดร. ใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.2.4 ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย และปี พ.ศ. ที่จัดทา
ผลงานทางวิชาการ แต่ไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ. ลงไป

37
ตัวอย่าง ปกนอกของเอกสารคาสอน

เอกสารคาสอน
รายวิชา วาดเส้น 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2549
หมายเหตุ หน้าปกจะมีภาพประกอบ หรือไม่มีก็ได้
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1.3 ใบรองปก หรื อ กระดาษรองปก ให้ ใช้ ก ระดาษสี ข าวความหนา 80 แกรมเป็ น
กระดาษ A4 ชนิดเดียวกับที่ใช้พิมพ์เอกสารคาสอนทั้งเล่ม
1.4 ปกใน ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 ข้อความส่ ว นบนสุ ด ให้ พิมพ์ คาว่าเอกสารคาสอน บรรทัดต่อมาให้ พิ มพ์
รายวิชา โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 24 พอยต์
1.4.2 ข้อความส่วนกลางหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ชื่อ-สกุลและระบุคาว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาหน้านามแต่ไม่ระบุคาว่า ดร. และบรรทัดถัดมา ระบุคุณวุฒิ สูงสุด ของผู้เขียนใช้ตัวอักษรตัวหนา
ขนาด 24 พอยต์
1.4.3 ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หมายเลข ISBN (ถ้ามี)
และปี พ.ศ. ที่จัดทาผลงานทางวิชาการ แต่ไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ.
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ตัวอย่าง ปกในของเอกสารคาสอน

เอกสารคาสอน
รายวิชา วาดเส้น 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2549
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1.5 คานา ประกอบด้วยสาระสาคัญคือ
1.5.1 ให้ พิมพ์คาว่าคาน าอยู่บรรทัดแรก และจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษใช้อักษร
ตัวหนา ขนาด 20 พอยต์
1.5.2 รหัสวิชา ชื่อวิชาตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 พอยต์
1.5.3 เนื้อความ กล่าวนา ความสาคัญ ความจาเป็น จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
ในรายวิช าที่ เขี ย น สาระส าคัญ ของวิช าที่เขียน และประโยชน์ ที่ได้ จากการจัด ท าเอกสารคาสอน
ในการเขียนคานาผู้เขียนไม่ควรถ่อมตัวจนเกินไป เช่นอ้างว่ามีความรู้น้อยเป็นต้น ไม่ออกตัวโดยไม่เกิด
ประโยชน์ เช่ น อ้างว่ามี เวลาในการจั ดท าน้ อยเป็ น ต้ น ไม่ ควรระบุ ข้อ ผิ ด พลาด หรือ ข้อ บกพร่อ ง
ในการจัดทา และไม่ควรระบุว่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นจนแสดงว่าผู้เขียนไม่มีความสามารถ
ที่จะเขียนเองได้ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.5.4 ชื่อ-สกุลผู้จัดทาผลงานวิชาการ โดยไม่ต้องระบุตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
คาว่า ดร. ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.5.5 วันที่ เดือน และปีที่จัดทาผลงานวิชาการใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
ตัวอย่าง คานาของเอกสารคาสอน

คานา
(เว้น 1 บรรทัด)
เอกสารคาสอนรายวิชา....................................................................รหัส.......................
ได้แบ่งเนื้อหาการเรียนการสอนออกเป็น..........บท แต่ละบทใช้เวลาสอนประมาณ..........สัปดาห์
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ...........................................................................
.......................................................................................................................................................
เอกสารคาสอนนี้คงอานวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชา............…………
...............ตามสมควร หากท่านที่นาเอกสารคาสอนนี้ไปใช้ และมีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟัง
และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ชื่อ สกุลผู้เขียน
27 เมษายน 2557
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1.6 สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงรายการหรือหัวข้อต่าง ๆ และมีเลขหน้ากากับโดยจัดเรียง
ตามลาดับของเลขหน้า มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.6.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ โดยใช้
ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ และให้เว้นระยะ 1 บรรทัดให้พิมพ์คาว่า หน้า โดยใช้อักษรตัวหนา
ขนาด 18 พอยต์พิมพ์ชิดด้านขวา
1.6.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบด้วยรายการต่าง ๆ
และเลขหน้า โดยเรียงลาดับ ดังนี้ คานา สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ แผนบริหารการสอน
ประจาวิชา แผนบริหารการสอนประจาบท บทที่ บรรณานุกรม และภาคผนวก
ตัวอย่าง สารบัญของเอกสารคาสอน

สารบัญ
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
แผนบริหารการสอนประจาวิชา
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
บทที่ 1 การวาดเส้นภาพคน
ความหมายและความสาคัญ
รูปแบบของการวาดเส้นภาพคน
การวาดภาพเส้นคนแบบเลียนแบบธรรมชาติ
สรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 2
บทที่ 2 วัสดุ อุปกรณ์
วัสดุแบบแห้ง
วัสดุแบบเปียก

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
5
8
11
14
18
20
22
23
30
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1.7 สารบัญตาราง เป็นส่วนที่แสดงว่าเอกคาสอนมีตารางกี่ตาราง และอยู่หน้าใดบ้าง
สารบัญตาราง มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.7.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญตาราง ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
โดยใช้ตัว อักษรตัว หนา ขนาด 20 พอยต์ และให้เว้นระยะ 1 บรรทัดพิม พ์คาว่า ตารางที่ ชิด ริม
หน้ากระดาษด้านซ้ายมือ และคาว่า หน้า พิมพ์ชิดด้านขวามือ โดยใช้อักษรตัวหนา ขนาด 18 พอยต์
1.7.2 ส่ว นประกอบที่แสดงรายละเอียดของตารางในเอกสารคาสอนโดยพิ มพ์
หมายเลขตาราง พร้ อ มชื่ อ ตาราง และระบุ เลขหน้ า ที่ ป รากฏของตารางนั้ น ๆ ให้ พิ ม พ์ จั ด เรี ย ง
ตามลาดับเลขของตารางในแต่ละบทใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์
ตัวอย่าง สารบัญตารางของเอกสารคาสอน

สารบัญตาราง
(เว้น 1 บรรทัด)

ตารางที่
1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
5.1

หน้า

การเปรียบเทียบอุปกรณ์
ขนาดกระดาษ
ขนาดดินสอ
ถ่าน
น้ายาเคลือบภาพ
วัสดุแบบเปียก

หมายเหตุ ตัวเลขตัวหน้าบอกลาดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลาดับที่ของตารางในบทนั้น ๆ

17
19
30
35
39
53
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1.8 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แสดงว่าเอกสารคาสอนมีภาพประกอบที่แสดงรายละเอียด
ต่าง ๆ อยู่หน้าใดบ้าง สารบัญภาพมีส่วนประกอบ ดังนี้
1.8.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญภาพ ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ และเว้นระยะ 1 บรรทัด พิมพ์คาว่า ภาพที่ ชิดริมหน้ากระดาษ
ด้านซ้ายมือ และคาว่าหน้า พิมพ์ชิดด้านขวามือ โดยใช้อักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต์
1.8.2 ส่ ว นประกอบที่ แ สดงรายละเอี ย ดของภาพในเอกสารค าสอน ให้ พิ ม พ์
คาอธิบ ายภาพให้ ตรงกับ คาอธิบ ายภาพในเอกสารคาสอน พร้อมกับ ระบุ เลขหน้ ากากับ ใช้ขนาด
ตัวอักษร 16 พอยต์
ตัวอย่าง สารบัญภาพของเอกสารประกอบการสอน

สารบัญภาพ
(เว้น 1 บรรทัด)

ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
5.1
5.2

หน้า
โครงกระดูกด้านหน้า
โครงกระดูกด้านหลัง
กล้ามเนื้อด้านหน้า
กล้ามเนื้อด้านหลัง
ภาพวาดเส้นท่าทาง
กระดาษสาหรับสีน้า
ภาพวาดเส้นแรเงาด้วยดินสอ 6B แสดงดุลยภาพแบบอสมมาตร

หมายเหตุ ตัวเลขตัวหน้าบอกลาดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลาดับที่ของภาพในบทนั้น ๆ

17
19
30
35
39
53
63
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1.9 แผนบริ ห ารการสอนประจาวิช า เป็ น ส่ ว นที่ แ สดงรายละเอี ย ดและชี้ ให้ เห็ น ว่ า
รายวิ ช าดั งกล่ าวมี ก ระบวนการเรี ย นการสอน การบริห ารจั ด การอย่ า งไร แผนบริห ารการสอน
ประกอบด้วย
1.9.1 คาว่า “แผนบริห ารการสอนประจาวิช า” ให้ ใช้อั กษรตั วหนาขนาด 20
พอยต์พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ บรรทัดแรก
1.9.2 คาว่า “รหัสวิชา” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ ชิดริมกระดาษด้านซ้าย
ส่วนรหัสวิชา ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.9.3 คาว่า “รายวิชา” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ ชิดริมกระดาษด้านซ้าย
ชื่อวิชาที่เป็ นภาษาไทยใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ และตามด้วยจานวนหน่วยกิต สาหรับชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษให้พิมพ์บรรทัดถัดมาโดยพิมพ์ตรงกับชื่อภาษาไทย และให้อยู่ภายในวงเล็บ
1.9.4 ค าว่ า “ค าอธิ บ ายรายวิ ช า” ให้ พิ ม พ์ ตั ว หนาขนาด 18 พอยต์ ชิ ด ริ ม
กระดาษด้านซ้าย สาหรับรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาให้พิมพ์บรรทัดถัดมา โดยใช้ตัวอักษร ขนาด
16 พอยต์
1.9.5 คาว่า “วัตถุประสงค์ทั่วไป” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ และรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์แต่ละข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.9.6 คาว่า “เนื้อหาวิชา” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ ส่วนรายละเอียดของ
เนื้อหารายวิชาใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ เนื้อหารายวิชาให้นามาจาก เนื้อหาจากคาอธิบายรายวิชา
และนามากาหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และกาหนดเวลาที่ใช้สอนแต่ละหัวข้อแต่ละเรื่องว่าใช้
เวลาในการสอนกี่ชั่วโมงโดยยึดจานวนชั่วโมงเรียนที่รายวิชากาหนด
1.9.7 คาว่า “วิธีสอน และกิจกรรม” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ สาหรับ
รายละเอียดของกิจกรรมใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ วิธีสอนและกิจกรรมให้กาหนดรูปแบบการสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเนื้อหาที่กาหนด
1.9.8 คาว่า “สื่อการเรียนการสอน” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ สาหรับ
รายละเอียดของสื่อการเรียนการสอน ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ สื่อการเรียนการสอน เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวมีการใช้สื่อและนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะใช้ในการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระของรายวิชา
1.9.9 คาว่า “การวัดผลและการประเมินผล” ให้พิมพ์ตัวหนาขนาด 18 พอยต์
สาหรับรายละเอียดของการวัดผลและการประเมินผล ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์ การวัดผลและ
การประเมิน ผลให้ แสดงถึงวิธีก ารวัดและประเมิน ผลการเรีย นรายวิช า เช่ น การทดสอบ การท า
แบบฝึกหัด การทารายงาน หรือ การประเมินจากสภาพที่เป็นจริง ฯลฯ รวมถึงการกาหนดคะแนน
ระหว่างเรียน คะแนนสอบปลายภาค เป็นต้น
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ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาวิชาของเอกสารคาสอน

แผนบริหารการสอนประจาวิชา
(เว้น 1 บรรทัด)
รหัสวิชา ..............................
รายวิชา ชื่อภาษาไทย
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
(เว้น 1 บรรทัด)

............... หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. ............................................................................................................................. ........
2. ............................................................................................................................. ........
(เว้น 1 บรรทัด)

เนื้อหาวิชา
(เว้น 1 บรรทัด)
บทที่ 1 บทนา
.......... ชั่วโมง
รายละเอียดของเนื้อหาหลักในแต่ละบท (ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับสารบัญ)
หัวข้อ
หัวข้อ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
บทที่ 2 ชื่อบท
.......... ชัว่ โมง
หัวข้อ
หัวข้อ
หัวข้อ
หัวข้อ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสารอ้างอิง
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ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาบทในเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

วิธีสอนและกิจกรรม
1. ............................................................................................................................. ........
2. ............................................................................................................................. ........
(เว้น 1 บรรทัด)

สื่อการเรียนการสอน
1. .....................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................. ........
(เว้น 1 บรรทัด)

การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างเรียน
1.1 ความสนใจในการเรียน
1.2 ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
1.3 ทารายงาน
1.4 สอบกลางภาคเรียน
2. คะแนนสอบปลายภาค
(เว้น 1 บรรทัด)
การประเมินผล
คะแนนระหว่าง 80-100
คะแนนระหว่าง 76-79
คะแนนระหว่าง 70-75
คะแนนระหว่าง 66-69
คะแนนระหว่าง 60-65
คะแนนระหว่าง 56-59
คะแนนระหว่าง 50-55
คะแนนระหว่าง 00-49

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

60 %
10 %
10 %
10 %
30 %
40 %

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

1.10 แผนบริหารการสอนประจาบท เป็นการกาหนดรายละเอียดของเนื้อหาของแต่ละ
บทให้ มี ค วามชั ด เจนทั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หา วิ ธี ส อนและกิ จ กรรม สื่ อ การสอนและการวั ด ผล
ประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.10.1 หัวข้อเนื้อหาประจาบท
1.10.2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.10.3 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1.10.4 สื่อการเรียนการสอน
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1.10.5 การวัดผลและการประเมินผล
โดยมีรูปแบบดังแสดงในตัวอย่าง
ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาบทของเอกสารคาสอน

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ ......
(เว้น 1 บรรทัด)

เนื้อหา
หัวข้อที่ 1
หัวข้อที่ 2
หัวข้อที่ 3
สรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท
เอกสารอ้างอิง
(เว้น 1 บรรทัด)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ............................................................................................................................. .........
2. ............................................................................................................................. .........
(เว้น 1 บรรทัด)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)

สื่อการเรียนการสอน
1. ....................................................................................................................................
2 ........................................................................................................................ ............
(เว้น 1 บรรทัด)

การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผล
1. คะแนนระหว่างเรียน
1.1 ความสนใจในการเรียน
1.2 ทาแบบฝึกหัดท้ายบท
1.3 ทารายงาน
1.4 สอบกลางภาคเรียน
2. คะแนนสอบปลายภาค

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

60 %
10 %
10 %
10 %
30 %
40 %
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ตัวอย่าง แผนบริหารการสอนประจาบทของเอกสารคาสอน (ต่อ)
การประเมินผล
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง
คะแนนระหว่าง

80-100
76-79
70-75
66-69
60-65
56-59
50-55
00-49

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

2. องค์ประกอบตอนกลาง
องค์ประกอบตอนกลางเป็น เนื้อหาของเอกสารคาสอน ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็นบททั้งนี้
จานวนบทจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรายวิชา ซึ่งผู้เขียนจะต้องศึกษาเนื้อหาจากคาอธิบาย
รายวิชา และนาเนื้อหามาแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ การเรียบเรียงลาดับเนื้อหาแต่ละบทจะต้องจัดเรียง
ตามลาดับเนื้อหาและเป็นเหตุเป็นผล เนื้อหาในแต่ละบทจะต้องสอดคล้องและครอบคลุมคาอธิบาย
รายวิช า โดยมีรู ป แบบดังตัว อย่ างที่แสดงในหน้า 48 ส่ ว นประกอบของเนื้ อหาในเอกสารคาสอน
ประกอบด้วย
2.1 ส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นส่วนที่มีความสาคัญที่สุดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
2.1.1 บทนาหรือความนาเพื่อเข้าสู่เนื้อหา เป็นการปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในบท
2.1.2 ตัวเรื่อง เป็นเนื้อหาทั้งหมดผู้เขียนจะต้องใช้ความสามารถในการเรียบเรียง
ให้เป็นไปตามลาดับเนื้อหา และความเป็นเหตุเป็นผล เนื้อหา เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของเอกสาร
คาสอน ซึ่งในแต่ละบทจะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยมีหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย
พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของหัวข้อเหล่านั้น ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี สถิติ ตาราง ภาพ
เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เขียนนาข้อมูลทฤษฎีของผู้อื่นมา ให้ทาการอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย โดยการ
เขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี (ดูรายละเอียดและวิธีอ้างอิงในหัวข้อการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม)
2.1.3 บทสรุป เป็ น ส่ว นที่สรุปสาระส าคัญ ของเนื้อหาในบทเรียน เพื่ อให้ ผู้ อ่าน
มีความเข้าใจในเนื้อหาของบทนั้น ๆ มากขึ้น
2.2 ส่ ว นประกอบในเนื้ อ หา เป็ น ส่ ว นที่ แ ทรกอยู่ ในเนื้ อหาตั้ งแต่ ต้ น เรื่องจนจบบท
มี 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
2.2.1 การอ้างอิง เป็ นส่ วนที่แจ้งที่มาของข้อความและข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่
กล่าวอ้างอิงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ หรือสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้
ลักษณะของเนื้อหาที่จะต้องอ้างอิงคือ ในกรณีที่คัดลอกข้อความ หรือนาคาพูดหรือข้อเขียนของผู้อื่น
มาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ หรือวัสดุสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดยการนามาเขียนไว้ในเอกสารคาสอน
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ของตนเองโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ เลย ซึ่งการนามาลักษณะนี้จะเรียกว่า อัญประภาษ
ผู้เขียนจะต้องทาการอ้างอิง โดยใช้วิธีการเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี และอีกกรณีที่จะต้องทาการอ้างอิง
เช่นเดียวกันคือ การนาข้อความ แนวคิด ทฤษฎี ของคนอื่นมาแต่ใช้วิธีการสรุปความ หรือถอดความ
ซึ่งไม่ ใช่ วิธี ก ารคั ด ลอกมาโดยตรง ก็ จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเขี ย นอ้ างอิ งแจ้ งแหล่ งที่ ม าด้ ว ยเช่ น เดี ยวกั น
แหล่งข้อมูลที่เขียนอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาทั้งหมดจะต้องนาไปเขียนเป็นเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทด้วย
2.2.2 ตาราง หมายถึง การนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเรียบเรียง
และจัดนาเสนอเป็นหมวดหมู่ให้เข้ าใจง่ายและชัดเจนขึ้นเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบ ต่อการจาแนก
ประเภท เป็นต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะนาเสนอ)
2.2.3 ภาพประกอบ เป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ที่ จ ะใช้ ในการอธิ บ ายเนื้ อ หาให้ มี ค วาม
สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ภาพประกอบมีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ กราฟ
เป็นต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะนาเสนอ)
2.2.4 แบบฝึกหัดท้ายบท ควรมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้เรียนทาเพื่อทดสอบ
หรือประเมินความรู้ความเข้าใจที่เรียนมาในแต่ละบท
2.2.5 เอกสารอ้ างอิ งเป็ น ส่ ว นที่ แสดงให้ เห็ น ว่ าผู้ เขีย นได้ ศึ กษาค้น คว้ามาจาก
เอกสารหรือแหล่ งข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่ งใดบ้าง ในส่ วนนี้จะต้องเขียนให้ สอดคล้องกับ การเขียน
อ้างอิงแทรกในเนื้อหา ในบรรณานุกรม
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ตัวอย่าง เนื้อหาแต่ละบทของเอกสารคาสอน
(1.5 นิ้ว)

เว้นระยะ
1.5 นิ้ว

บทที่ 1
ชื่อบท (พิมพ์อักษรตัวหนา 20 พอยต์)
(เว้น 1 บรรทัด)
ย่อหน้าโดยตั้ง Tab 0.6 นิ้ว
ความนา.........................................................................................
....................................................................................................................... ....
...........................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)
หัวข้อใหญ่ (พิมพ์อักษรตัวหนา 18 พอยต์)
เนื้อหาให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 พอยต์ในการจัดพิมพ์
1. ..........................................................................................................
1.1 ..................................................................................................
1.2 ..................................................................................................
1.3 ..................................................................................................
1.3.1 ......................................................................................
1.3.2 ......................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. .........................................................................................................

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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3. องค์ประกอบตอนท้าย
องค์ประกอบตอนท้ายของเอกสารคาสอนมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 หน้าบอกตอน หมายถึง หน้าที่มีเพียงหัวข้อหรือหัวเรื่องของตอนหนึ่ง ๆ ซึ่งพิมพ์ไว้
กลางหน้ากระดาษ เช่น หน้าบอกตอนบรรณานุกรม หรือ หน้าบอกตอนภาคผนวก
ตัวอย่าง หน้าบอกตอนบรรณานุกรมของเอกสารคาสอน

บรรณานุกรม

3.2 บรรณานุกรม หมายถึง รายการ หรือรายชื่อวัสดุสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงทั้งหมด
ในการเขียนเอกสารคาสอน
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ตัวอย่าง หน้าบอกตอนภาคผนวกของเอกสารคาสอน

ภาคผนวก
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ตัวอย่าง หน้าบอกตอน ภาคผนวก ก ของเอกสารคาสอน

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างหน้าบอกตอนภาคผนวก

3.3 ภาคผนวก หมายถึง ส่วนที่นามาเพิ่มเติมเนื้อหาไว้ตอนท้ายของเอกสารคาสอน
ซึ่งจะมี ห รือ ไม่ มี ก็ได้ เพราะเป็ น ส่ ว นที่ ไม่ ใช่ เนื้ อเรื่องที่ เกี่ย วกั บ เนื้ อ หาโดยตรง แต่ผู้ เขีย นเห็ น ว่ามี
ประโยชน์ถ้านามาเขียนไว้ตอนท้ายจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น เช่น กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ สูตรทางคณิตศาสตร์ และตารางธาตุ เป็นต้น
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ตารา
ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชา หรือส่วนหนึ่งของวิช า หรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณี
ผู้เขียนอาจเสนอตารามาในรูปของสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอม หรืออาจใช้ทั้งเอกสารและสื่ออื่น ๆ ประกอบกัน
ตามความเหมาะสม ตาราเป็น เอกสารบัง คับ ที ่ใ ช้ป ระกอบการพิจ ารณาขอกาหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มีโครงร่างรูปเล่มและองค์ประกอบดังนี้
1. องค์ประกอบตอนต้น
องค์ประกอบตอนต้นของตารามีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สันปก ให้พิมพ์ชื่อตาราแต่ไม่ต้องระบุคาว่าตารา และชื่อผู้เขียนโดยระบุตาแหน่ง
ทางวิชาการนาหน้านาม แต่ไม่ต้องระบุคาว่า ดร. จัดระยะให้ห่างกันตามความเหมาะสมตามความยาว
ของสันปก ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 24 พอยต์ หรือตามความเหมาะสมกับขนาด
ของเล่ม
ตัวอย่าง สันปกของตารา

การออกแบบลวดลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย

1.2 ปกนอก ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ข้อความส่วนบนสุด ให้พิมพ์ชื่อตารา โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 24 พอยต์
1.2.2 ข้อความส่วนกลางหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ชื่อ-สกุล ใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด
24 พอยต์ หากได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการ ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ ให้ระบุไว้หน้าชื่อ -สกุล แต่ไม่ต้องระบุคาว่า ดร. แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้ระบุ แต่ชื่อ-สกุลเท่านั้นไม่ต้องระบุคานาหน้านาม หรือ คาว่า ดร.
1.2.3 ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย และปี พ.ศ. ที่จัดทา
ผลงานทางวิชาการ แต่ไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ.
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ตัวอย่าง ปกนอกของตารา

การออกแบบลวดลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2549
หมายเหตุ หน้าปกจะมีภาพประกอบ หรือไม่มีก็ได้
1.3 ใบรองปก หรือ กระดาษรองปก ให้ ใช้กระดาษสี ขาวความหนา 80 แกรม เป็ น
กระดาษ A4 ชนิดเดียวกันที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการสอนทั้งเล่ม
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1.4 ปกใน ประกอบด้วยข้อความต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 ข้อความส่วนบนสุด ให้พิมพ์ชื่อตารา โดยใช้ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 24 พอยต์
1.4.2 ข้ อ ความส่ ว นกลางหน้ า กระดาษ ให้ พิ ม พ์ ชื่ อ -สกุ ล ใช้ ตั ว อั ก ษรตั ว หนา
ขนาด 24 พอยต์ หากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ ให้ระบุไว้หน้าชื่อ-สกุล แต่ไม่ต้องระบุคาว่า ดร. ส่วนในกรณีที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้ระบุแค่ ชื่อ-สกุล เท่านั้น ไม่ต้องระบุคานาหน้านาม และบรรทัดถัดมา
ให้ระบุคุณวุฒิสูงสุดของผู้แต่ง
1.4.3 ข้อความส่วนล่าง ให้พิมพ์ชื่อคณะ ชื่อมหาวิ ทยาลัย หมายเลข ISBN (ถ้ามี)
และปี พ.ศ. ที่จัดทาผลงานทางวิชาการ แต่ไม่ต้องระบุคาว่า พ.ศ.
ตัวอย่าง ปกในของตารา

การออกแบบลวดลาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศิริ อรุโณทัย
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2549
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1.5 คานา ประกอบด้วยสาระสาคัญคือ
1.5.1 ให้ พิมพ์คาว่าคานาอยู่บรรทัดแรก และจัดกึ่ งกลางหน้ากระดาษใช้อักษร
ตัวหนาขนาด 20 พอยต์
1.5.2 เว้น 1 บรรทัด ก่อนขึ้นเนื้อความ กล่าวนา ความสาคัญ สาระสาคัญของตารา
ที่เขียน และประโยชน์ที่ได้จากการจัดทาตารา ในการเขียนคานาผู้เขียนไม่ควรถ่อมตัวจนเกินไป เช่น
อ้างว่ามีความรู้น้อย ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่น อ้างว่ามีเวลาในการจัดทาน้อย ไม่ควรระบุ
ข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในการจัดทา และไม่ควรระบุว่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นจนแสดงว่า
ผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะเขียนเองได้ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.5.3 ชื่อ-สกุลผู้จัดทาผลงานวิชาการ โดยไม่ต้องระบุตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
คาว่า ดร. ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
1.5.4 วันที่ เดือน และปีที่จัดทาผลงานวิชาการใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
ตัวอย่าง คานาของตารา

คานา
การออกแบบลวดลายมีบทบาทสาคัญในการสร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวิถี ชีวิตของมนุษย์ ลวดลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผลงานมีคุณค่า ด้านต่าง ๆ และ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน ตาราการออกแบบลวดลายจึงมุ่งหมายให้เป็นตาราการเรียน
การสอนรายวิชาการออกแบบลวดลาย หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย
เช่นศิลปะไทย เทคนิคการออกแบบลายผ้า การออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น
ตาราฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบลวดลาย
และวิช าอื่น ๆ ที่มีเนื้ อหาเกี่ย วข้องตามสมควร หากท่ านที่น าตารานี้ ไปใช้และมีข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้นมา ณ โอกาสนี้
สมศิริ อรุโณทัย
14 กุมภาพันธ์ 2549
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1.6 สารบัญ เป็นส่วนที่แสดงรายการหรือหัวข้อต่าง ๆ และมีเลขหน้ากากับโดยจัดเรียง
ตามลาดับของเลขหน้า มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.6.1 ส่ ว นประกอบตอนบน ได้ แ ก่ ค าว่า สารบั ญ ให้ พิ ม พ์ ก ลางหน้ ากระดาษ
โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ และให้เว้นระยะ 1 บรรทัดให้พิมพ์คาว่า หน้า โดยใช้อักษร
ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ พิมพ์ชิดด้านขวา
1.6.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบด้วยรายการต่าง ๆ
และเลขหน้ า โดยเรี ย งล าดั บ การน าเสนอดังนี้ ค าน า สารบั ญ สารบั ญ ตาราง สารบั ญ ภาพ บทที่
บรรณานุกรม และภาคผนวก เป็นต้น
ตัวอย่าง สารบัญของตารา

สารบัญ
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 การออกแบบลวดลายของตะวันตก
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคประวัติศาสตร์
ยุคปัจจุบัน
สรุป
บทที่ 2 การออกแบบลวดลายของตะวันออก
ไทย
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
สมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 19
จีน
อินเดีย
สรุป

(1)
(2)
(3)
(4)
1
5
23
27
42
43
45
46
48
49
53
56
59
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1.7 สารบัญ ตาราง เป็น ส่ว นที่แ สดงว่า ตารามีต ารางกี่ต าราง และอยู่ห น้า ใดบ้า ง
สารบัญตาราง มีส่วนประกอบ ดังนี้
1.7.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญตาราง ให้พิมพ์กลางหน้ากระดาษ
โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ และเว้นระยะ 1 บรรทัด พิมพ์คาว่า ตารางที่ ชิดริมหน้ากระดาษ
ด้านซ้ายมือ และคาว่าหน้าให้พิมพ์ชิดด้านขวามือ โดยใช้อักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต์
1.7.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดของตารางในตาราโดยพิมพ์ หมายเลข
ตาราง พร้อมชื่อตาราง และระบุเลขหน้าที่ปรากฏของตารางนั้น ๆ ให้พิมพ์จัดเรียงตามลาดับเลขของ
ตารางในแต่ละบทใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์
ตัวอย่าง สารบัญตารางของตารา

สารบัญตาราง
(เว้น 1 บรรทัด)

ตารางที่
1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
5.1

หน้า
ใบเสมาหินสลัก
ลวดลายศิลปะลพบุรี
เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นบ้านเชียง
อุปกรณ์การปั้น
ข้อดีและข้อเสียของอุปกรณ์การปั้น

หมายเหตุ ตัวเลขตัวหน้าบอกลาดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลาดับที่ของตารางในบทนั้น ๆ

17
19
30
35
39
53
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1.8 สารบัญภาพ เป็นส่วนที่แสดงว่าตารามีภาพประกอบที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ อยู่
หน้าใดบ้าง สารบัญภาพมีส่วนประกอบ ดังนี้
1.8.1 ส่วนประกอบตอนบน ได้แก่คาว่า สารบัญภาพ ให้พิมพ์กลางหน้ ากระดาษ
โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต์ และเว้นระยะ 1 บรรทัดพิมพ์คาว่า ภาพที่ ชิดริมหน้ากระดาษ
ด้านซ้ายมือ และคาว่าหน้าพิมพ์ชิดด้านขวามือ โดยใช้อักษรตัวหนาขนาด 18 พอยต์
1.8.2 ส่วนประกอบที่แสดงรายละเอียดของภาพในตาราให้พิมพ์ชื่อภาพให้ตรงกับ
คาอธิบายภาพในตารา พร้อมกับระบุเลขหน้ากากับ ใช้ขนาดตัวอักษรขนาด 16 พอยต์
ตัวอย่าง สารบัญภาพของตารา

สารบัญภาพ
(เว้น 1 บรรทัด)

ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2
4.1
5.1
5.2

หน้า
ลายกรวยเชิง
ลายประจายาม
ลายประจายามก้ามปู
ลายลูกฟักก้ามปู
ลายราชวัติดอกลอย
ลวดลายแกะสลักนูนต่า
ลายเชิงของกระเบื้องเคลือบเขียนสี

หมายเหตุ ตัวเลขตัวหน้าบอกลาดับที่ของบท ตัวเลขตัวหลังบอกลาดับที่ของภาพในบทนั้น ๆ

17
19
30
35
39
53
63
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2. องค์ประกอบตอนกลาง
องค์ประกอบตอนกลาง เป็นเนื้อหาของตารา ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็นบททั้งนี้จานวนบท
จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของตารา การเรียบเรียงลาดับเนื้อหาแต่ละบทจะต้องจัดเรียงตามลาดับ
เนื้อหาและเป็นเหตุเป็นผล โดยมีรูปแบบดังตัวอย่างที่แสดงในหน้าที่ 60 ส่วนประกอบของเนื้อหาในตารา
ประกอบด้วย
2.1 ส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นส่วนที่มีความสาคัญที่สุดโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ
ด้วยกัน ดังนี้
2.1.1 บทนาหรือความนาเพื่อเข้าสู่เนื้อหา เป็นการปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในบท
2.1.2 ตัวเรื่อง เป็นเนื้อหาทั้งหมดผู้เขียนจะต้องใช้ความสามารถในการเรียบเรียง
ให้เป็นไปตามลาดับเนื้อหา และความเป็นเหตุเป็นผล เนื้อหาเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของตารา ซึ่งใน
แต่ละบทจะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยมีหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อย พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ของหัวข้อเหล่านั้น ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี สถิติ ตาราง ภาพ เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เขียนนาข้อมูล ทฤษฎีของผู้อื่นมา ให้ทาการอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย โดยการเขียน
อ้างอิงแบบนาม-ปี (ดูรายละเอียดและวิธีอ้างอิงในหัวข้อการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม)
2.1.3 บทสรุป เป็นส่วนที่สรุปสาระสาคัญของเนื้อหาในบทเรียน เพื่อให้ผู้อ่านมี
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทนั้น ๆ มากขึ้น
2.2 ส่ว นประกอบในเนื้อหา เป็น ส่ว นที่แทรกอยู่ในเนื้อ หาตั้งแต่ต้นเรื่อ งจนจบบท
มี 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
2.2.1 การอ้างอิง เป็นส่ วนที่แจ้งที่มาของข้อความและข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่
กล่าวอ้างอิงเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ หรือสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ได้ ลักษณะของเนื้อหาที่จะต้องอ้างอิงคือ ในกรณีที่คัดลอกข้อความ หรือนาคาพูดหรือข้อเขียนของ
ผู้อื่นมาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ หรือวัสดุสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดยการนามาเขียนไว้ในตาราของ
ตนเองโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ เลย ซึ่งการนามาลักษณะนี้จะเรียกว่า อัญประภาษ
ผู้เขียนจะต้องทาการอ้างอิง โดยใช้วิธีการเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี และอีกกรณีที่จะต้องทาการอ้างอิง
เช่นเดียวกันคือ การนาข้อความ แนวคิด ทฤษฎี ของคนอื่นมาแต่ใช้วิธีการสรุปความ หรือถอดความ
ซึ่งไม่ ใช่ วิธี ก ารคั ด ลอกมาโดยตรง ก็ จาเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเขี ย นอ้ างอิ งแจ้ งแหล่ งที่ ม าด้ ว ยเช่ น เดี ยวกั น
แหล่งข้อมูลที่เขียนอ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาทั้ งหมดอาจมีในเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทด้วยหรือไม่มีก็ได้
แต่ต้องมีในบรรณานุกรมท้ายเล่มทั้งหมด
2.2.2 ตาราง เป็นการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเรียบเรียงและ
จั ดน าเสนอเป็ น หมวดหมู่ ให้ เข้ าใจง่ายและชั ดเจนขึ้น เพื่ อง่ายต่อ การเปรียบเที ยบ ต่อ การจาแนก
ประเภท เป็นต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะนาเสนอ)
2.2.3 ภาพประกอบ เป็ น ส่ ว นที่ ส าคั ญ ที่ จ ะใช้ ในการอธิ บ ายเนื้ อ หาให้ มี ค วาม
สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นภาพประกอบมีหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด แผนภูมิ แผนที่ กราฟ
เป็นต้น (อาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะนาเสนอ)
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ตัวอย่าง เนื้อหาแต่ละบทของตารา
(1.5 นิ้ว)

เว้นระยะ
1.5 นิ้ว

บทที่ 1
ชื่อบท (พิมพ์อักษรตัวหนา 20 พอยต์)
(เว้น 1 บรรทัด)
ย่อหน้าโดยตั้ง Tab .5 นิ้ว
ความนา.............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)
หัวข้อใหญ่ (พิมพ์อักษรตัวหนา 18 พอยต์)
เนื้อหาให้พิมพ์โดยใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต์ ในการจัดพิมพ์
1. ......................................................................................................................
1.1. ............................................................................................................
1.2. ............................................................................................................
1.3. ............................................................................................................
1.3.1. ...............................................................................................
1.3.2. ...............................................................................................
2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
(เว้น 1 บรรทัด)
สรุป (พิมพ์อักษรตัวหนา 18 พอยต์)

1 นิ้ว

1 นิ้ว
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3. องค์ประกอบตอนท้าย
องค์ประกอบตอนท้ายของตารา มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 หน้าบอกตอน หมายถึง หน้าที่มีเพียงหัวข้อหรือหัวเรื่องของตอนหนึ่ง ๆ ซึ่งพิมพ์ไว้
กลางหน้ากระดาษ เช่น หน้าบอกตอนบรรณานุกรม หรือ หน้าบอกตอนภาคผนวก
ตัวอย่าง หน้าบอกตอนของตารา

บรรณานุกรม

3.2 บรรณานุกรม หมายถึง รายการ หรือรายชื่อวัสดุสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดใน
การเขียนตารา
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ตัวอย่าง หน้าบอกตอนภาคผนวกของตารา

ภาคผนวก
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ตัวอย่าง หน้าบอกตอน ภาคผนวก ก ของตารา

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างหน้าบอกตอนภาคผนวก

3.3 ภาคผนวก หมายถึ ง ส่ ว นที่น ามาเพิ่ ม เติ มเนื้ อ หาไว้ตอนท้ ายของตารา ซึ่งจะมี
หรือไม่มีก็ได้เพราะเป็นส่วนที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง แต่ผู้เขียนเห็ นว่ามีประโยชน์
ถ้านามาเขียนไว้ตอนท้ายจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้น เช่น กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ สูตรทางคณิตศาสตร์ ตารางธาตุ เป็นต้น
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งานวิจัย
งานวิจั ย หมายถึง งานศึกษาค้น คว้าอย่างมีระเบียบ และมีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน
เพื่ อให้ ได้ม าซึ่ งข้อมู ล หรื อหลั กการบางอย่ างที่จะน าไปสู่ ค วามก้ าวหน้าทางวิช าการ หรือการน า
วิชาการนั้นมาประยุกต์ องค์ประกอบของรายงานการวิจัย มีดังนี้
1. องค์ประกอบตอนต้น ประกอบด้วย
1.1 ปกนอก เหมือนกับ เอกสารประกอบการสอน แต่ให้เปลี่ยนข้อความจากเอกสาร
ประกอบการสอนเป็น งานวิจัย เรื่อง ............................ นอกนั้นเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน
1.2 ปกใน เขีย นเช่น เดียวกับเอกสารประกอบการสอน แต่ให้ เปลี่ ยนข้อความจาก
เอกสารประกอบการสอนเป็น งานวิจัย เรื่อง ..................................
1.3 สันปก เหมือนกับเอกสารประกอบการสอน
1.4 บทคัดย่อ มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5 ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ
1.6 สารบัญ มีส่วนประกอบดังนี้
1.6.1 สารบัญ (พิมพ์กลางหน้ากระดาษ)
1.6.2 หน้า (พิมพ์ไว้ด้านขวามือ)
1.6.3 บทคัดย่อภาษาไทย
1.6.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
1.6.5 ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ
1.6.6 สารบัญภาพ
1.6.7 สารบัญตาราง
2. องค์ประกอบตอนกลาง หรือส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
2.1 บทที่ 1 บทนา
2.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.3 บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
2.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
3. องค์ประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก เครื่องมือวิจัย (ถ้ามี), ประวัติผู้วิจัย
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โครงร่างงานวิจัย
ตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัยเชิงปริมาณ แบบที่ 1

สารบัญ
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ข้อจากัดของการวิจัย
ข้อตกลงเบื้องต้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พร้อมด้วยระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง)
ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย
แนวคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย
งานวิจัยที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
การกาหนดตัวแปรที่ศึกษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล (สูตรสถิติใส่ไว้ตรงนี้)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อภิปรายผล
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ

(1)
(2)
(3)
(4)
1
1
2
7
16
17
18
19
20
21
25
29
40
41
44
45
46
47
48
49
55
59
61
65
80
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ตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัยเชิงปริมาณ แบบที่ 1 (ต่อ)

สารบัญ (ต่อ)
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ตัวอย่างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์
ประวัติผู้วิจัย

81
83
87
89
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ตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัยเชิงปริมาณ แบบที่ 2

สารบัญ
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์การวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
ข้อจากัดการวิจัย (ถ้ามี)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พร้อมด้วยระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง)
ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ (เกี่ยวกับตัวแปรที่ทาการศึกษา)
แนวคิดและข้อวิพากษ์ต่าง ๆ (เกี่ยวกับตัวแปรที่ทาการศึกษา)
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
สภาพและลักษณะของหน่วยงานและหน่วยในการวิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิด (การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือการกาหนดตัวแปร
ที่ศึกษา)
สมมติฐานการวิจัย
คานิยามศัพท์เฉพาะ (นาตัวแปรที่กาหนดกรอบแนวคิดมากาหนดนิยาม)
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(หัวข้อกาหนดตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้)

(1)
(2)
(3)
(4)
1
1
2
2
3
4
15
15
17
19
20
25
27
29
40
47
49
50
55
59
60
65
71

70
ตัวอย่าง (ต่อ) โครงร่างงานวิจัยเชิงปริมาณ แบบที่ 2

สารบัญ (ต่อ)
(เว้น 1 บรรทัด)

หน้า
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

* หมายเหตุ ไม่ได้หมายความว่าต้องมี 5 บท ถ้าจะมีมากกว่านี้ก็ได้โดยใช้ดุลยพินิจ

91
92
95
97
101
107
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ตัวอย่าง โครงร่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อจากัดของการวิจัย
ข้อตกลงเบื้องต้น
คานิยามศัพท์
ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พร้อมด้วยระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง)
บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (เชิงพรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ)
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (ถ้ามี)
การจัดทาประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ
ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ เป็นการกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนทาให้งานวิจัย
สาเร็จ เช่น ผู้ร่วมมือในการให้ข้อมูล เป็นต้น และการเขียนส่งท้ายด้วยชื่อผู้วิจัย คณะ มหาวิทยาลัย
วัน เดือน ปี ดังรูปแบบ ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศนี้

ประกาศคุณูปการ
งานวิจัยเรื่องนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก.................................
............................................................................................................................. ................................
ชื่อผู้วิจัย
คณะ……………………………….…………………
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัน เดือน ปี
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การจัดทาบทคัดย่อ
บทคัดย่อ หรือ สาระสังเขป (Abstract) หมายถึง ข้อเขียนที่สรุปความของงานวิจัยอย่าง
กะทัดรัดชัดเจนโดยมีใจความ ครอบคลุมเนื้อหาสาคัญทั้งหมด
1. บทคัดย่อภาษาไทย มีส่วนประกอบดังนี้
1.1 หัวข้อวิจัย
1.2 ชื่อผู้วิจัย
1.3 คณะ
1.4 มหาวิทยาลัย
1.5 ปี พ.ศ. (ที่ทาวิจัยเสร็จ)
1.6 บทคัดย่ อ (จะพิ มพ์ อยู่ กลางหน้ากระดาษ) ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุ มในเรื่อ ง
จุดมุ่งหมาย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ความยาวบทคัดย่อ
ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4
ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาไทย
หัวข้อวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
คณะ
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
นางวลี ตั้งใจเรียน
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2548
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อตรวจสอบสภาพของหลักสูตรของสถาบันราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึ ง ที่ใช้ในปั จ จุบั น และตรวจสอบสภาพของท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลที่จะต้องพัฒ นาหลั กสู ตร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสารวจ (Survey) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คืออาจารย์ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร บุคลากรประจาการ (บัณฑิต กศ.บป. รุ่น 1-3) และบุคลากรใน
ท้องถิ่น จานวนกลุ่มประชากรที่เป็นตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นในครั้งนี้ 209 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
และวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเป็ น แบบสอบถาม 2 ชุ ด คื อ ชุ ด ที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามสาหรับอาจารย์และบัณฑิต และชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามสาหรับบุคลากรในท้องถิ่น
นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการวิเคราะห์ผลปรากฏว่า สภาพของหลักสูตรในปัจจุบันที่ใช่อยู่โดยทั่วไปยังคงใช้ได้
และจากการศึกษาสภาพของท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูล ที่จะพั ฒ นาหลั กสู ตร ปรากฏว่า ท้องถิ่นยังคง
ต้องการให้ เปิ ดสาขาการศึกษาบางสาขาวิช า เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ดนตรี
วิทยาศาสตร์การอาหาร และฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังต้องการให้สถาบันราชภัฏเปิดสอนในระดับปริญญาโท
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2. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีองค์ประกอบดังนี้
2.1 Research Title
2.2 Name
2.3 Faculty
2.4 University
2.5 Year
2.6 Abstract
ตัวอย่าง บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
Research Title
Name
Faculty
University
Year

A Research on Curriculum Development for Local Areas
Mrs. Walee Tangchairean
Education
Muban Chom Bung Rajabhat University
1995
ABSTRACT

The purposes of this study were to investigate the present situations of the
teacher education curriculum being in operation, and to survey information in its
locality to be applied in curriculum development.
The sample drawn for this survey could be divided into three groups: the
administrators, in-service personnel graduates, and local personnel. The sample
groups of 209 were randomly and purposively selected. Two sets of questionnaires
were developed. The first sets were administered to the administrators and the
in-service personnel graduates while the second ones to the local personnel group.
The analysis of data was completed using frequencies, percentages, means, and
standard deviations.
The findings indicated that the present teacher education curriculum was
still operational. The data collected for curriculum development revealed that there
was urgent need for the institute to offer degree programs in mathematics, English,
computer science, music, food science, and physics, Additionally, there was a need
for programs leading to Master’s degree level.
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รูปแบบของรายงานผลการวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสาร
รูปแบบรายงานผลการวิจัยฉบับย่อที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน
12 หน้า มีห้อข้อที่จะต้องนาเสนอ 12 หัวข้อ ดังนี้
1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ)
3. ความสาคัญของปัญหา
4. โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย
5. วัตถุประสงค์การวิจัย
6. วิธีดาเนินการวิจัย
7. ผลการวิจัย
8. อภิปรายผล
9. ข้อเสนอแนะ
10. บรรณานุกรม
11. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่สาคัญ ๆ ด้วย
12. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า
หมายเหตุ :
ปั จ จุ บั น รู ป แบบการตีพิ มพ์ งานวิจัยลงในวารสารวิช าการมี ความหลากหลายขึ้น อยู่กั บ
รูปแบบที่วารสารนั้น ๆ กาหนด
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ตัวอย่างแบบฟอร์มของงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ

(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)

เว้น 1 บรรทัด
1) 1ชื่อนักวิจัยภาษาไทย
2) 2ชื่อนักวิจัยภาษาไทย
ชื่อนักวิจัยภาษาอังกฤษ
เว้น 1 บรรทัด
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
เว้น 1 บรรทัด
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) (ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
เว้น 1 บรรทัด
ความสาคัญของปัญหา (ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................
เว้น 1 บรรทัด
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย (ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..............................................................................................................................................

1) และ 2) อาจารย์ประจาคณะ......................มหาวิทยาลัย................................................. ตัวอักษร ขนาด 12
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วัตถุประสงค์การวิจัย (ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
วิธีดาเนินการวิจัย
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
ผลการวิจัย
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
อภิปรายผล
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
เว้น 1 บรรทัด
(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
บรรณานุกรม
(ขนาด 16 TH SarabunPSK เข้ม)
เว้น 1 บรรทัด
...................................(ขนาดตัวอักษร 16)............................................................................................
(0.6 นิ้ว)............................................................................................................................ ....
...............................................................................................................................................................
(0.6 นิ้ว)............................................................................................................................ ....
..............................................................................................................................................................
(0.6 นิ้ว)............................................................................................................................ ....
...............................................................................................................................................................
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งานแปล
งานแปลหนังสือจากต้นฉบับในภาษาอื่นเป็นภาษาไทย ที่สื่อความหมายได้ถูกต้องตรงตาม
ความหมายเดิม รักษาอรรถรส เนื้ อหา และลี ล าการเขียนต้นฉบับ เดิมไว้ เป็น งานที่ ใช้ขอกาหนด
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เท่านั้น
1. การนาเสนอ
ในการเสนอผลงานที่เป็นงานแปล ต้องดาเนินการดังนี้
1.1 ส่งสาเนาที่เป็นต้นฉบับ จานวน 5 ชุด
1.2 มีหนังสืออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ ส่งพร้อมผลงานแปล
2. ลักษณะของงานแปล
2.1 ลักษณะของตัวงานต้นแบบว่า จะต้องเป็นงานวรรณกรรม ปรัชญา ประวัติศาสตร์
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีส่วนสาคัญ ทรงคุณค่า แปลแล้วสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่เห็นได้ประจักษ์ชัด
2.2 ลั ก ษณะของงานแปล ไม่ ว่ า จะแปลภาษาต่ า งประเทศ เป็ น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง จะต้อง
แสดงให้เห็นว่าผู้แปลมีความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และหรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและ
บ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มี การศึกษา วิเคราะห์ และตีความทั้งตัวบทและ
บริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
ลั ก ษณะของงานแปลดั ง กล่ า ว เป็ น ก าหนดของผู้ ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ แต่ถ้าเป็นตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จะมีลักษณะที่ต่างไป 4 ประเด็น คือ
2.2.1 การแปลจะต้องแสดงให้เห็น ถึงความเข้าใจ อันลึกซึ้ง ในตัวบท แบบแผน
ทางความคิด หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิด
2.2.2 บ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูง
2.2.3 มีการศึกษา วิเคราะห์ ตีความ ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน อย่างละเอียด
ในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย
2.2.4 มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะกับระดับมหภาค
รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปล และหรือทฤษฎีการแปล
3. การเขียนปกงานแปล
3.1 ปกนอก ประกอบด้วย ชื่องานแปล ชื่อผู้เขียนเดิม (ถ้ามี) วุฒิ และชื่อผู้แปล
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ตัวอย่าง ปกนอกของงานแปล

ชื่องานแปล

ชื่อผู้เขียนเดิม
วุฒิ (ถ้ามี)

ชื่อผู้แปล
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ตัวอย่าง สันปกนอกของงานแปล

ชื่องานแปล

ชื่อผู้แปล

3.2 ปกใน ปกในเหมือนปกนอก ยกเว้น ตรงชื่อผู้แปลให้มีวุฒิต่อท้ายไว้ใต้ชื่อ ถ้าพิมพ์
เองให้ใส่ปีที่พิมพ์
4. คานา
ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการแปล และประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ
และขอบคุณผู้เขียน
5. สารบัญ
รายละเอียดเหมือนกับหนังสือต้นฉบับที่แปล แต่เพิ่มบทวิเคราะห์วิจารณ์
6. บรรณานุกรม
ตามเอกสารตาราที่แปล
ข้อควรคานึงถึงในการแปลแต่ละบท
สื่อความหมายถูกต้องตรงตามความหมายเดิมของต้นฉบั บ มีเนื้อหาครบถ้วนตามต้นฉบับ
(งานแปลที่สมบูรณ์) สื่อความหมายเป็นอย่างดี เป็นที่เข้าใจของผู้อ่าน ใช้สานวนภาษาที่สละสลวย
และกะทัดรัด คาศัพท์เฉพาะ (Technical Term) ตรงตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ ชื่อเฉพาะ
ให้ ใช้ทับศัพท์และวงเล็บเป็น ภาษาต่างประเทศ (เพียงครั้งเดียว) มีเชิงอรรถและแนวสืบค้น ข้อมูล
ครบถ้ว นชัด เจนเหมือ นเจ้ าของเดิ ม มี บ ทวิเคราะห์ วิจารณ์ รักษาอรรถรสและลี ล าการเขีย นของ
ต้นฉบับไว้ครบถ้วน ลิขสิทธิ์ (ถ้ามี) ให้ใส่ไว้ข้างหน้า

81

บทที่ 3
การพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานสาคัญของผู้ขอผลงานทางวิชาการในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ โดยเนื้อหาเป็นส่วนที่บอกถึงองค์ความรู้
และกระบวนการวิจัยซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้เขียน ส่วนรูปแบบเป็นลักษณะทางกายภาพ ซึ่งถูก
กาหนดขึ้นเป็นมาตรฐานของแต่ละมหาวิทยาลัย ความถูกต้องของรูปแบบของผลงานทางวิชาการ
ขึ้นอยู่กับการจัดพิมพ์ การพิสูจน์อักษร และการประกอบเข้าเป็นตัวเล่ม
การจั ด พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิ ช าการเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ เขี ย น หรื อ ผู้ ข อผลงาน
ทางวิชาการอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น ผู้เขียนจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ให้เข้าใจ
และต้ องตรวจแก้ ไขต้ น ฉบั บ ให้ ถู ก ต้ อ งสมบู รณ์ ด้ ว ยตนเอง ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ผ ลงานทางวิช าการของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมาตรฐานทางกายภาพอย่างเดียวกัน
จึงกาหนดหลักเกณฑ์ ในการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ไว้ดังนี้

กระดาษ
กระดาษที่ใช้พิมพ์ผลงานทางวิชาการต้องเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดี กาหนดให้ใช้กระดาษ
ขาวไม่มีเส้นบรรทัด ชนิดไม่ต่ากว่า 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4

ระบบการพิมพ์
1. ต้องพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)
เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไป และพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกดา
2. ฉบับสาเนา ให้ใช้วิธีถ่ายสาเนา (Photocopy) จากต้นฉบับ โดยต้องเป็นการถ่ายสาเนา
ที่มีคุณภาพดี สะอาด และภาพชัดเจนและคงทน ไม่ลบเลือนง่าย
3. การพิมพ์และการทาสาเนาองค์ประกอบตอนต้น หรือ ส่วนหน้า ได้แก่ หน้าปกใน คานา
บทคัดย่อ คาอุทิศ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ฯลฯ และส่วนที่ใช้กั้นแต่ละส่วนหรือหน้าบอกตอน
เช่น หน้ าบอกตอนบรรณานุกรม หน้าบอกตอนภาคผนวก ให้พิมพ์หรือถ่ายสาเนาโดยใช้กระดาษ
หน้าเดียว
4. การพิ ม พ์ แ ละท าส าเนาส่ ว นเนื้ อ เรื่ อ ง ส่ ว นอ้ า งอิ ง และส่ ว นท้ า ยเล่ ม ให้ พิ ม พ์ ห รื อ
ถ่ายสาเนาโดยใช้กระดาษหน้าเดียวในกรณีที่เป็นรายงานวิจัย และพิมพ์สองหน้ากรณีที่เป็นเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา เป็นต้น
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ตัวพิมพ์
ผลงานทางวิช าการที่ พิ ม พ์ เป็ น ภาษาไทยและมีภ าษาอั งกฤษแทรก ให้ ใช้ช นิ ด ตัว พิ ม พ์
แบบเดี ย วกั น ตลอดทั้ ง เล่ ม โดยลั ก ษณะแบบอั ก ษร (Font) ที่ ใช้ ค วรเป็ น แบบมาตรฐาน ได้ แ ก่
TH SarabunPSK, Angsana new, AngsanaUPC, Browallia new, BrowalliaUPC, Cordia new
และ CordiaUPC อย่างใดอย่างหนึ่ง และตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นสีดา คมชัด และสะดวกแก่การอ่าน

ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
1. บทที่ และชื่อบทให้ใช้ ตัวหนา (Bold) ขนาด 20 พอยต์
2. หั ว ข้อ ส าคัญ หรื อหั ว ข้อ หลั กในแต่ ล ะบท ให้ พิ ม พ์ ชิ ด เส้ น กั้ น หน้ าด้ านซ้าย ใช้ อั กษร
ตัวหนาขนาด 18 พอยต์ เว้นระยะก่อน 1 บรรทัด เป็นหัวข้อลอย เนื้อหาขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้าตรง
กับข้อความของหัวข้อ
3. หั ว ข้อรอง เป็ น หั ว ข้อที่มี ความส าคัญ ถัดมาจากหั วข้อใหญ่ ให้ พิ มพ์ ย่อหน้ าเข้าไป 8
ตัวอักษร หรือตั้ง Tab ที่ระยะ 0.6 นิ้ว ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 16 พอยต์ เป็นหัวข้อลอย เนื้อหาขึ้น
บรรทัดใหม่ ย่อหน้าตรงกับข้อความของหัวข้อ
4. หัวข้อย่อยให้ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรกากับ ใช้ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 พอยต์ ห้ามใช้
เครื่องหมาย – หน้าหัวข้อย่อย ในกรณีที่หัวข้อย่อยเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อรองให้ย่อหน้าเข้ามาให้
ตรงกับแนวข้อความของหัวข้อรอง และพิมพ์เนื้อหาต่อจากหัวข้อ

การเว้นขอบกระดาษ
หัวกระดาษเว้นว่างไว้ 1.5 นิ้ว ขอบซ้ายมือเว้นไว้ 1.5 นิ้ว ขอบขวามือเว้นไว้ 1 นิ้ว ขอบล่าง
เว้นไว้ 1 นิ้ว

การเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด
1. การพิมพ์ผลงานทางวิชาการทุกชนิดให้กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะ
พิมพ์เดี่ยว (Single Space)
2. ระยะห่ า งระหว่ า งชื่ อ บทกั บ หั ว ข้ อ แรกหรื อ บรรทั ด แรกของเนื้ อ เรื่ อ ง ให้ เว้ น ว่ า ง
1 บรรทัด
3. เมื่อขึ้นหัวข้อใหม่ ระยะห่างระหว่างบรรทัดสุดท้ายของหัวข้อเดิมกับหัวข้อใหม่ ให้เว้น
ว่าง 1 บรรทัด

การย่อหน้า
ให้ ย่อหน้าโดยเว้น ระยะห่ างจากขอบซ้ายการย่อหน้า ให้เว้นระยะประมาณ 8 ตัวอักษร
หรือตั้ง Tab ที่ระยะ 0.5 นิ้ว โดยเริ่มพิมพ์อักษรที่ 9

83

การจัดตาแหน่งข้อความในกระดาษ
1. การพิมพ์รายละเอียดส่วนเนื้อเรื่อง โดยทั่ว ไปควรจัดตาแหน่งข้อความในหน้ากระดาษ
เป็นแบบชิดขอบ (Justified) เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ให้คานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมทางด้านภาษา
ไม่ควรพิมพ์แยกคา เช่น คาว่า “สารสนเทศ” ไม่ควรพิมพ์คาว่า “สารสน” อยู่บรรทัดหนึ่ง และคาว่า
“เทศ” อยู่อีกบรรทัดหนึ่ง หรือไม่ควรเว้นระยะห่างมากเกินไประหว่างคา
2. เนื้ อ หาหรื อ เนื้ อ เรื่ อ งที่ ไม่ ใช่ หั ว ข้ อ ให้ พิ ม พ์ โ ดยใช้ ตั ว อั ก ษรปกติ ขนาด 16 พอยต์
การพิมพ์ตัวอักษร ถ้าพิมพ์คาสุดท้ายไม่จบในบรรทัดนั้น ๆ ให้ยกคานั้นไปพิมพ์บรรทัดใหม่ ไม่ควรตัด
คา หรือฉีกคา เช่น คาว่า ร่างกายแข็งหนึ่งบรรทัด และขึ้นคาว่า แรงในบรรทัดใหม่
3. การขึ้น หัวข้อใหม่ถ้ามี ที่ว่างสาหรับพิมพ์ข้อความต่อไปได้ น้อยกว่าหนึ่งบรรทัดให้ขึ้น
หัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป เพื่อไม่ให้มีแต่หัวข้อ แต่เนื้อเรื่องไปปรากฏอีกหน้า

การใส่เลขหน้าและลาดับหน้า (Paging)
1. การพิมพ์เลขหน้ า หรือแสดงเลขหน้าสามารถทาได้สองลักษณะ คือ พิมพ์ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ หรือพิมพ์ไว้มุมบนขวาของหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 1 นิ้ว
2. องค์ประกอบตอนต้น หรือส่วนหน้า ให้ใส่พยัญชนะ ก, ข, ค,… หรือ (1) (2) (3) สาหรับ
ผลงานทางวิชาการที่พิมพ์เป็นภาษาไทย หรือใส่ตัวเลขโรมัน I, II, III,… สาหรับผลงานวิชาการที่พิมพ์
เป็นภาษาอังกฤษ
3. ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนอ้างอิง และภาคผนวก ให้ใส่ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3,… ตามลาดับ โดย
เริ่มตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 หรือบทนา สาหรับหน้าแรกของแต่ละบท หน้าแรกของบรรณานุกรม
และหน้าแรกของภาคผนวกและภาคผนวกย่อย ให้นับลาดับหน้า แต่ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขที่หน้านั้น
4. ห้ ามกาหนดเลขหน้ าเป็ น แบบหน้ าย่อ ยหรือหน้ าแทรก เช่น หน้ า 2.1, 2.2,… หรือ
หน้า 2(1), 2(2),… หรือหน้า 2ก, 2ข,… โดยเด็ดขาด

การพิมพ์ชื่อบท (Chapters)
1. เมื่อขึ้นบทใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ
2. ตัวเลขประจาบทที่ ให้ใช้เลขอารบิก ให้พิมพ์คาว่า “บทที่” ไว้บรรทัดแรกของหน้าและ
จั ด ให้ อ ยู่ กึ่ ง กลางหน้ า กระดาษ ส่ ว นชื่ อ บทให้ พิ ม พ์ ไว้ ในบรรทั ด ถั ด ลงมาและจั ด ให้ อ ยู่ กึ่ ง กลาง
หน้ากระดาษเช่นเดียวกัน ชื่อบทที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม
โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมกลับหัว ใช้อักษรตัวหนา ขนาด 20 พอยต์

การพิมพ์หัวข้อในบท (Headings)
1. การแบ่งหัวข้อในแต่ละบท ให้แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ (Main Headings) และหัวข้อย่อย
(Sub-headings) ตามลาดับ
2. สาหรับหัวข้อที่ยาวเกิน 1 บรรทัด ให้แบ่งพิมพ์เป็น 2-3 บรรทัด ตามความเหมาะสม
ไม่พิมพ์แยกคา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ให้พิมพ์แยกเป็น “มหาวิทยา” อยู่บรรทัดหนึ่งและคาว่า
“ลัยราชภัฏ” อยู่อีกบรรทัดหนึ่ง เป็นต้น
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3. เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ในส่วนท้ายกระดาษ แต่มีที่ว่างสาหรับพิมพ์ข้อความภายใต้หัวข้อ
นั้นได้อีกไม่เกิน 1 บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป
4. การแบ่งหั วข้อใหญ่และหัวข้อย่อยในแต่ละบท ให้ ใช้ตัวเลขและ/หรือตัวอักษรกากับ
หั ว ข้อ อย่ างชั ด เจน กรณี ที่ ใช้ ตัว เลขอย่ างเดี ยว ไม่ค วรแบ่ งย่ อยโดยใช้ ตัว เลขมากกว่า 4 ตั ว เช่ น
1.1.1.1 แต่ ค วรใช้ ตั ว อั ก ษรหรื อ ใช้ เครื่ อ งหมายวงเล็ บ ( ) ช่ ว ยในการแบ่ งย่ อ ย และถ้ า เลื อ กใช้
ระบบใดแล้วให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
5. ไม่ ใช้ สั ญ ลั กษณ์ เช่ น   ☺  ฯลฯ แสดงหั ว ข้ อย่ อ ย เนื่ อ งจากเป็ น
ผลงานทางวิชาการ การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสม

การพิมพ์ตาราง (Table)
1. ตาราง 1 ตาราง ประกอบด้วย ลาดับที่และชื่อของตารางอยู่ส่วนบน ตามด้วยตัวตาราง
และอาจมีหมายเหตุคาอธิบาย การอ้างอิงที่มาของตาราง เพิ่มเติมในส่วนท้าย
2. ให้พิมพ์ชื่อตารางเป็นภาษาไทย ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นต้องคงข้อมูลไว้ตามภาษา
เดิมที่คัด ลอกมา หรือการน าเสนอข้อมูล ในตารางเรื่องนั้น ๆ เป็น ภาษาอื่น จะมีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือในทางวิชาการมากกว่า ให้พิมพ์ตารางเป็นภาษาอื่นได้
3. ให้พิมพ์แทรกไว้ตามส่วนเนื้อหาที่ระบุถึงตารางนั้น ๆ สาหรับตารางที่มีความจาเป็นน้อย
หรือไม่มีความสัมพันธ์ต่อการบรรยายเนื้อหาโดยตรง ให้รวมไว้ในภาคผนวกได้
4. การพิมพ์ลาดับที่และชื่อของตาราง ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และคาบรรยาย
กากับเหนือตาราง เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง/หมาย
เหตุตาราง หรือที่มา 1 บรรทัด ชื่อตารางภาษาไทยใช้คาว่า ตารางที่ (ตัวหนา) ภาษาอังกฤษ ใช้คาว่า
Table (ตั ว หนา) ตามด้ ว ยหมายเลข โดยห่ า งจากค าว่ า ตารางที่ 1 ตั ว อั ก ษร ใช้ ลั ก ษณะตั ว เลข
เป็ น ตั ว หนา และเว้น 1 ตั ว อั ก ษรตามด้ ว ยชื่ อ ตาราง โดยจั ด รูป แบบชิ ด ริม ซ้ าย หมายเลขตาราง
จะขึ้นต้นด้วยตัวเลขลาดับตารางในบทนั้น เช่น ตารางที่ 1.1 หมายถึง ตารางนี้จะอยู่ในบทที่ 1 และ
เป็ น ตารางแรกของบท ถ้ าชื่อ ตารางมีค วามยาวเกิน กว่า 1 บรรทั ด ให้ พิ ม พ์ บ รรทั ดบนให้ เสร็จสิ้ น
จนหมดบรรทัด และบรรทัดล่างให้เริ่มพิมพ์ตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อตาราง และก่อนขีดเส้นตาราง
ให้เว้นระยะ 1 บรรทัดห่างจากชื่อตาราง
5. การพิมพ์ตัวตาราง โดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนหัวของตาราง (Table Header) และ
ส่วนข้อความในตาราง (Table Text) ให้ จัดวางตารางชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษหรือจัดวางให้
เหมาะสมสวยงาม
6. ตารางที่มีความยาวมาก ไม่สามารถพิมพ์ให้สิ้นสุดในหน้าเดียวได้ ให้พิมพ์ส่วนที่เหลือ
ในหน้ าถัดไป ทั้ งนี้ จ ะต้องมีล าดับ ที่ ของตาราง และพิมพ์ คาว่า (ต่อ) แต่ไม่ต้องพิมพ์ ชื่อตารางเช่น
ตารางที่ 1.2 (ต่อ) หรือในผลงานวิชาการที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์ว่า (Cont.) ไว้ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อของตารางด้วย Table 2.3 (Cont.) และตัวตารางต้องมีส่วนหัวของตารางทุกหน้าเช่นกัน
7. ตารางที่มีความกว้างเกินกว่าที่จะบรรจุในหน้ากระดาษเดียวได้ อาจย่อส่วนลงได้แต่ให้มี
ขนาดที่สามารถอ่านได้ชัดเจน
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8. การพิมพ์แหล่งอ้างอิงที่มาของตาราง ให้พิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดถัดจากตัวตาราง และ
พิมพ์ให้ตรงกับขอบซ้ายของตาราง โดยมีรูปแบบเหมือนกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
9. การพิมพ์หมายเหตุหรือคาอธิบายตารางเพิ่มเติม ให้พิมพ์ในบรรทัดถัดจากตัวตาราง (ถ้ามี)
การระบุหมายเหตุท้ายตาราง ให้ระบุคาว่า หมายเหตุ ด้วยรูปแบบอักษรปกติ ตามด้วย เครื่องหมาย
ทวิภาค (:) และเว้น 1 ตัวอักษร จึงตามด้วยข้อความของหมายเหตุ ควรระบุที่มาของตาราง (ถ้ามี)
โดยระบุคาว่า ที่มา แล้วเว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยแหล่งอ้างอิง ตามหลักการอ้างอิงดังตัวอย่าง
10. กรณีที่ต้องการพิมพ์ตารางตามแนวขวางของกระดาษ ให้จัดวางส่วนบนของตารางหัน
เข้าหาขอบซ้ายของหน้ ากระดาษ และวางขอบซ้ายของตัวตารางให้ ชิดขอบล่างของหน้ากระดาษ
ส่วนเลขหน้าให้ไว้ที่มุมบนขวาตามปกติ
11. กรณีที่จานวนข้อมูลในตารางมีปริมาณน้อย ตารางควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 8 cm
ตารางขนาดใหญ่อาจยอมให้มีความกว้างได้ไม่เกินขนาด 14.2×19.7 cm ในแนวตั้ง หรือขนาด
19.7×14.2 cm ในแนวนอน ไม่ควรมีเส้นแบ่งสดมภ์ (Column) ยกเว้นกรณีจาเป็น
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างตารางที่แสดงในเนื้อหาต้องมีการกล่าวอ้างในเนื้อหามาก่อนทุกครั้ง
หัวตารางนิยมใช้ตัวหนา
หัวตารางนิยมใช้ตัวหนา
หรือ
ตามรูปแบบเนื้อหา
ตามความเหมาะสม
เนื้อหาตารางใช้ตัวปกติ
1,543.00
อักษร
เส้นแบ่งสดมภ์
245.00
ตัวเลข
เนื้อหาตารางใช้ตัวปกติ
25,634.00
สัญลักษณ์
หมายเหตุ: ขนาดตัวอักษรในตารางอาจมีการปรับให้เหมาะสมแต่อย่างไรต้องคานึงถึงความชัดเจนเป็น
สาคัญ
ที่มา (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555: 11)

การพิมพ์ภาพ (Figures)
1. ภาพ หมายถึง รูปภาพ (Pictures) ภาพถ่าย (Photographs) แผนภูมิ (Charts) แผนที่
(Maps) แผนภาพ (Diagrams) และกราฟ (Graphs) ซึ่งจะต้องจัดพิมพ์หรือทาสาเนาให้มีความชัดเจน
2. ภาพ 1 ภาพ ประกอบด้วย ตัวภาพ คาอธิบายภาพ และอาจมีการอ้างอิงที่มาของ
ภาพ
3. ให้จัดวางภาพแทรกไว้ตามส่วนเนื้อหาที่ระบุถึงภาพนั้น ๆ ยกเว้นภาพที่มีความจาเป็น
น้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์ต่อการอธิบายเนื้อหาโดยตรง ให้รวมไว้ในภาคผนวก การจัดวางภาพให้วาง
อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อยและสวยงาม
4. การพิ มพ์ ค าอธิ บ ายภาพ ให้ พิ มพ์ ไว้ ใต้ ภ าพนั้ น ๆ โดยพิ ม พ์ ค าว่ า “ภาพที่ …” หรื อ
“Figure..” ในตาแหน่งที่เหมาะสม แล้วระบุลาดับที่ของภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิก การลาดับตัวเลข
ของภาพให้ลาดับตามตัวเลขของบท เช่น ภาพที่ 1 ของบทที่ 1 จะลาดับที่ เป็น “ภาพที่ 1.1” หรือ

86
“Figure 1.1” จากนั้นให้เว้น 1 ตัวอักษรแล้วพิมพ์ชื่อภาพหรือคาอธิบายภาพโดยใช้ตัวอักษรแบบ
ธรรมดา หากคาอธิบายภาพยาวเกินกว่า 1 บรรทัดให้แบ่งเป็น 2-3 บรรทัดตามความเหมาะสม โดยให้
อักษรตัวแรกของข้อความในบรรทัดที่ 2 หรือ 3 ตรงกับอักษรตัวแรกของชื่อภาพหรือคาอธิบายภาพ
ในบรรทัดแรก
5. การพิมพ์อ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ ให้พิมพ์ไว้ท้ายสุดในบรรทัดถัดจากคาอธิบายภาพ
และพิมพ์ให้ตรงกับขอบซ้ายของภาพหรือคาอธิบายภาพนั้น ๆ ดังตัวอย่าง ภาพที่ 3.1
เนื้อหาและข้อมูลภายในรูปภาพอาจใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้ โดยรูปภาพทุกรูป
และจะต้องมีหมายเลข และคาบรรยายอย่างชัดเจน ในการใส่ตาราง รูปภาพ และกราฟ ในบทความ
จะต้องใส่หลังจากมีการกล่าวถึงแล้วในเนื้อหา โดยวางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
รูปภาพ ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนที่ แผนภาพ และกราฟ ควรมีขนาดไม่เกิน 13.5 x 23 cm
และความละเอียดที่เหมาะสม โดยตัวอักษรที่ปรากฏในรูปภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถ อ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็ กกว่าตัวอักษรในเนื้ อเรื่อง และเมื่อ ย่อขนาดลงที่ความกว้าง 8 cm จะต้อ ง
ยังสามารถเห็นรายละเอียดของภาพที่ชัดเจน รูปลายเส้นของรูปภาพจะต้องเป็นเส้นสีดา ส่วนรูปถ่าย
ควรจะเป็นรูปขาวดาที่มีความคมชัด รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จาเป็นเท่านั้น และเพื่อความ
สวยงามให้ เว้น บรรทัดเหนื อรู ป ภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด ชื่อภาพ
ชิดริ ม ซ้าย โดยวางไว้ใต้ภ าพ ภาษาไทยใช้ค าว่า ภาพที่ ภาษาอั งกฤษ ใช้ค าว่า Figure ตามด้ ว ย
หมายเลขภาพห่างจากคาว่าภาพที่ 1 ตัวอักษร ใช้ลักษณะตัวเลขเป็นตัวหนา และเว้น 1 ตัวอักษร
ตามด้วยชื่อภาพ ควรระบุที่มาของภาพ (ถ้ามี) โดยระบุคาว่า ที่มา โดยให้ตรงกับคาว่าภาพที่ ด้วยรูปแบบ
อักษรปกติ ตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บ แหล่งอ้างอิง ตามหลักการอ้างอิงดังตัวอย่าง

ภาพที่ 3.1 ภาพตัวอย่างต้องเป็นภาพที่ชัดเจนเมื่อลงพิมพ์ขาว-ดา ภาพทุกภาพจะต้องมีการกล่าวอ้าง
ในเนื้อหาส่วนบนก่อนถึงภาพ
ที่มา (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 2555: 11)
หมายเหตุ การพิมพ์ภาพ และการจัดวางภาพให้จัดวางได้ทุกตาแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสม
สวยงาม
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การพิมพ์คาภาษาต่างประเทศ
1. ผลงานทางวิชาการที่พิมพ์เป็นภาษาไทย ไม่ควรพิมพ์คาภาษาต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของเนื้ อ หาโดยที่ ไ ม่ ใ ช้ ค านั้ น ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ในภาษาไทย เช่ น “คอมพิ ว เตอร์ ” ไม่ ค วรพิ ม พ์ ว่ า
“Computer” หรือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ไม่ควรพิมพ์คาว่า “Information Technology” เป็นต้น
2. กรณีที่ภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ยังไม่มีคาที่ใช้ในภาษาไทย ควรเขียนเป็นภาษาไทยทับศัพท์
ตามหลักการเทียบพยัญชนะและสระที่กาหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เช่น เว็บไซต์ มาจากคาว่า Web Site
ส่วนคาภาษาต่างประเทศที่ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติวิธีเขียนทับศัพท์ไว้แล้ว ให้ใช้คาตามที่บัญญัติ
ไว้นั้น เช่น รัฐแอริโซนา รัฐอินดีแอนา เป็นต้น
3. การพิมพ์คาศัพท์ อาจวงเล็บคาภาษาต่างประเทศกากับไว้ เช่น เว็บไซต์ (Web Site)
หรือ รัฐแอริโซนา (Arizona) เป็นต้น ทั้งนี้ให้วงเล็บครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น การพิมพ์ในครั้งต่อ ๆ ไป
ไม่ต้องวงเล็บคาภาษาต่างประเทศนั้น ๆ อีก การพิมพ์คาในวงเล็บควรใช้ตัวอักษรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม

การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์
การพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ให้ ใช้ตามประมวลนามศาสตร์สากล (International Code of
Nomenclature) และทาให้เด่นชัดแตกต่างจากอักษรอื่นหรือข้อความอื่น ๆ โดย ขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์
ด้วย ตัวเอน ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นไปตาม Binomial System คือประกอบด้วย 2 คาแรก เป็นชื่อ Genus
ขึ้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ คาหลังเป็น Specific Epithet เขียนห่างจากคาแรกเล็กน้อย และขึ้นต้น
ด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็ก ท้ายชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ มักมีชื่อบุคคลแรกที่กาหนดชื่อและคาบรรยาย
ของสิ่งมีชีวิตนั้นกากับอยู่ด้วย ชื่อของบุคคลมักใช้ชื่อสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นชื่อผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายแล้ว จะใช้ชื่อ ย่อ เช่น Linnaeus ย่อเป็น Linn. หรือ L. ในบางครั้ง มีผู้กาหนดชื่อ 2 คน
ก็ให้ใช้ 2 ชื่อ เช่น
1. จุลชีพ เช่น
Escherichia coli,
Bacillus subtilis,
Azospirillum brasilense
2. พืช เช่น
Coccinia grandis L.,
Canna indica Linn.,
Cocos nucifera Linn.
3. สัตว์ เช่น
Ptilolaemus tickeli,
Panthera tigris
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การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์
สมการคณิตศาสตร์สามารถที่จะพิมพ์แทรกปนลงไปในเนื้อหาได้ และหากต้องการความ
เป็นระเบียบให้แยกเฉพาะบรรทัดไว้โดยบรรทัดที่พิมพ์ (หรือเขียน) สมการนั้นควรมีระยะห่างจาก
บรรทัดปกติบนและล่าง 1 บรรทัด ตัวสมการควรเขียนไว้ประมาณกลางหน้ากระดาษตามเหมาะสม
หมายเลขสมการพิมพ์ชิดขวาไว้ในวงเล็ บ การเรียงหมายเลขสมการให้ เรียงตามบทที่เช่นเดี ยวกับ
การเรียงตารางและรูปภาพ ในการพิมพ์สมการคณิตศาสตร์อาจใช้โปรแกรม MATH TYPE เพื่อให้ได้
สมการที่ถูกต้อง
S.D.    Χ Χ 



2

Ν  1

______________(6.1)

การพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอนสาหรับการพิมพ์เนื้อหา
เครื่องหมาย มหัพภาค
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย

(.)

ให้พิมพ์ชิดตัวอักษรข้างหน้า แต่เว้นระยะ
ก่อนตัวอักษรข้างหลัง 2 เคาะ
จุลภาค
(,)
ให้พิมพ์ชิดตัวอักษรข้างหน้า แต่เว้นระยะ
ก่อนตัวอักษรข้างหลัง 1 เคาะ
อัฒภาค ( ; )
ให้พิมพ์ชิดตัวอักษรข้างหน้า แต่เว้นระยะ
ก่อนตัวอักษรข้างหลัง 1 เคาะ
มหัพภาคคู่ ( : )
ให้พิมพ์ชิดตัวอักษรข้างหน้า แต่เว้นระยะ
ก่อนตัวอักษรข้างหลัง 1 เคาะ
อัญประกาศ ( “ ” ) ให้พิมพ์ชิดตัวอักษรข้างหน้า แต่เว้นระยะ
ก่อนตัวอักษรข้างหลัง 1 เคาะ

ความหมายของคาย่อที่ใช้ในการอ้างอิง
b & w (Black and White)
c. (Copyright)
ca. (Circa)
ch. (Chapter)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

chap. (Chapter)
col. (Color)
ed. (edition; editor; edited by)
enl. (enlarged)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

et al. (et alii)

หมายถึง

ดาขาว ใช้กับภาพขาวดา
ปีลิขสิทธิ์
โดยประมาณ
มาตราใช้กับพระราชบัญญัติ กฎหมาย
ฯลฯ
บทที่ พหูพจน์ใช้ chaps.
สี ใช้กับภาพถ่ายสี
บรรณาธิการ, ผู้จัดการ, จัดพิมพ์โดย
เพิ่มเติม ใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ของ
เอกสารที่มีเพิ่มเช่น enl. ed.
และคณะ
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fig. (figure)
fr. (frame)

หมายถึง ภาพประกอบ พหูพจน์ใช้ figs.
หมายถึง กรอบภาพ ใช้กับทัศนวัสดุ เพื่อให้ทราบ
ว่ามีกี่ภาพในแต่ละชุดนั้น
i.p.s. (inches per second)
หมายถึง นิ้วต่อวินาที ใช้แสดงความเร็ว
ของเทปที่บันทึก
ill. (illustrated by)
หมายถึง ผู้วาดภาพประกอบ ภาพประกอบโดย
min. (minutes)
หมายถึง นาทีใช้แสดงความยาวของภาพยนตร์
ms. (manuscript)
หมายถึง ต้นฉบับตัวเขียน พหูพจน์ใช้ mss.
n.d. (no date)
หมายถึง ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
n.p. (no place; no place of publishing) หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
no. (number)
หมายถึง ฉบับที่ พหูพจน์ใช้ nos.
nd
2 ed. (second edition)
หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 2
p. (page)
หมายถึง หน้าพหูพจน์ใช้ pp.
Par. (paragraph)
หมายถึง ย่อหน้าพหูพจน์ใช้ pars.
Pt. (part)
หมายถึง ส่วนที่พหูพจน์ใช้ pts.
r.p.m. (revolutions per minute) หมายถึง รอบต่อนาทีใช้กับความเร็วของ
แผ่นเสียงที่หมุนไป
rev. (revised)
หมายถึง แก้ไขใช้กับฉบับพิมพ์ใหม่ที่มีการแก้ไข
เช่น rev.ed.
3rd ed. (third edition)
หมายถึง พิมพ์ครั้งที่ 3
sc. (scene)
หมายถึง ฉาก
sd. (sound)
หมายถึง เสียงใช้กับภาพยนตร์ที่มีเสียงประกอบ
บันทึกอยู่ในฟิล์ม
sec. (section)
หมายถึง ตอนที่พหูพจน์ใช้ secs.
Si. (silent)
หมายถึง เงียบใช้กับภาพยนตร์ไม่มีเสียงประกอบ
บันทึกอยู่ในฟิล์ม
trans. (translator; translated by) หมายถึง ผู้แปล พหูพจน์ใช้ trans.
Vol. (volume)
หมายถึง เล่มที่พหูพจน์ใช้ vols.
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บทที่ 4
การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
การเขีย นอ้างอิง (Citation) หมายถึง การแจ้งให้ ทราบถึงแหล่ งที่ มาขอข้อมู ล ข้อความ
แนวความคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ของผู้เขียนแต่ต้องระบุไว้เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของข้อมูล ข้อความ
แนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ และการอ้างอิงจะทาให้ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
จากต้นฉบับเดิม ก็สามารถติดตามเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ การเขียนอ้างอิงอาจสรุปข้อความ หรือ
ใจความส าคั ญ หรื อ ยกข้อ ความมาทั้ งหมดก็ ได้ การเขีย นอ้ างอิ งมี ห ลายวิธี แต่ ในคู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะ
นำเสนอเฉพำะวิธีเขียนอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำเท่ำนั้น

การเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
การเขีย นอ้างอิงแทรกในเนื้อ หา (Citation in Text) หรือ การเขียนอ้ างอิงแบบนาม-ปี
(Author-Date System) จะเป็นระบบที่นิยมมากกว่าการเขียนเชิงอรรถ เพราะสะดวกในการจัดพิมพ์
การเขี ย นอ้ างอิ งแบบนี้ จ ะเป็ น การอ้ างอิ งที่ รวมอยู่กั บ เนื้ อ หา ไม่ แ ยกคนละส่ ว นเหมื อ นการเขีย น
เชิ ง อรรถ เพราะการอ้ า งอิ ง แบบนาม–ปี คื อ การระบุ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง ปี ที่ พิ ม พ์ และหมายเลขหน้ า
(ชื่อสกุลผู้แต่ง,ปี พ.ศ.:เลขหน้าที่อ้างอิง) เพื่อแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อความ และเมื่อสิ้นสุดการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน ตารา รายงานวิจัย จะต้องรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงทุกรายการ
ไปจัดทาเป็น บรรณานุกรม ซึ่งจะปรากฏในท้ายบท หรือท้ายเล่มโดยจัดเรียงตามลาดับอักษร ให้ดู
รายละเอียดในหัวข้อ บรรณานุกรม
หลักเกณฑ์การลงรายการการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
1. หลักเกณฑ์การลงรายการชื่อผู้แต่งสามารถลงรายการได้ดังนี้
1.1 ผู้แต่งที่เป็ นบุ คคลทั่วไป การลงรายการชื่อผู้แต่ง ให้ ตัดคานาหน้านามออก เช่น
คาว่า นาย นาง นางสาว เช่น นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ ให้ลงรายการเป็น กาญจนา สมบูรณ์
ตัวอย่าง
(กาญจนา สมบูรณ์,2549:18)
หมายเหตุ เครื่องหมาย  แสดงว่า เว้น 1 เคาะ
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1.2 ผู้แต่งที่มีตาแหน่ งทางวิชาการ และคาระบุอาชีพ การลงรายการชื่อผู้ แต่ง ให้ ตัด
ตาแหน่ งทางวิชาการ และคาระบุ อาชีพ ทิ้ง เช่น อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นายแพทย์ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ ให้ลงรายการ
เป็น ทองหล่อ วงษ์อินทร์
ตัวอย่าง
(ทองหล่อ วงษ์อินทร์,2550:12)
1.3 ผู้แต่งที่มีฐานันดร และบรรดาศักดิ์ การลงรายการชื่อผู้แต่ง ให้คงไว้ เช่น ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ลงรายการ เป็น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตัวอย่าง
(ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,2540:11)
1.4 ผู้แต่งที่เป็ น พระภิกษุให้ ล งฉายานามตามที่ป รากฏในหนังสือ หรือเอกสาร เช่น
พุทธทาสภิกขุ ปัญญานันทภิกขุ
ตัวอย่าง
(ปัญญานันทภิกขุ,2540:17)
1.5 ผู้แต่งที่เป็น ชาวต่างชาติ ให้ใช้ชื่อสกุลเท่านั้น เช่น Perter Gordon ให้ลงรายการ
เป็น Gordon
ตัวอย่าง
(Gordon,1998:3)
1.6 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน องค์กร สมาคมให้ใช้ชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อผู้แต่ง เช่น สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ กรมแรงงาน กรมศิลปากร เป็นต้น
ตัวอย่าง
(กรมศิลปากร,2550:19)
(สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ,2550:179)
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1.7 ผู้แต่งสองคน ให้ลงรายการทั้งสองคนโดยใช้คาว่าและ เชื่อมระหว่างคนที่ หนึ่งกับ
คนที่ สอง สาหรับผู้แต่งที่เป็น ชาวต่างประเทศ ให้ใช้ เครื่องหมาย ampersand (&) เชื่อมแทน เช่น
ศิริพร ศรีเชลียง และจารึก สงวนพงษ์ Gordon & Heyes
ตัวอย่าง
(ศิริพร ศรีเชลียงและจารึก สงวนพงษ์,2551:3)
(Gordon&Heyes,1997:14)
1.8 ผู้ แ ต่ ง สามคน ให้ ล งรายการทั้ ง สามคน โดยลงชื่ อ คนที่ ห นึ่ ง กั บ คนที่ ส องให้ ใช้
เครื่ อ งหมายจุ ล ภาคคั่ น (,) และชื่ อ คนที่ ส อง กั บ คนที่ ส ามให้ ใช้ ค าว่ า และเชื่ อ ม ในกรณี ที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมาย (&) เช่น ประทุม กาญจนาคาร, จารึก สงวนพงษ์ และศิริพร ศรีเชลียง
Heyes, Gordon & Larson
ตัวอย่าง
(ประทุม กาญจนาคาร,จารึก สงวนพงษ์และศิริพร ศรีเชลียง,2550:19)
(Heyes,Gordon & Larson,2004:43)
1.9 ผู้แต่งมากกว่าสามคนขึ้นไป ให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า “และคณะ”
หรือ “et al.” ในภาษาอังกฤษ เช่น ชัยอนันต์ สมุทวาณิช และคณะ Kartner et al.
ตัวอย่าง
(ชัยอนันต์ สมุทวาณิช และคณะ,2550:41)
(Kartner et al.,2004:7)
1.10 ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม ให้เขียนชื่อบรรณาธิการ หรือผู้รวบรวม
แล้ววงเล็บคาว่า “บก.” หรือ “Ed.” เช่น ไพศาล เหล่าสุวรรณ. (บก.) Perter (Ed.)
ตัวอย่าง
(ไพศาล เหล่าสุวรรณ. (บก.),2547:16)
(Perter (Ed.),2001:3)
1.11 ผู้ แต่ งที่ ใช้น ามแฝงให้ ล งรายการโดยใช้น ามแฝงตามที่ ป รากฏในเอกสารแล้ ว
วงเล็บคาว่า (นามแฝง) เช่น น.ม.ส. (นามแฝง)
ตัวอย่าง
(น.ม.ส. (นามแฝง),2533:10)
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1.12 ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง เช่น บทความวิจารณ์ในวารสาร หนังสือพิมพ์ ข้อมูล
เวิลด์ไวด์เว็บ หรืออื่น ๆ ให้ลงชื่อเรื่องหรือชื่อบทความแทนชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง
(การจัดการสัมมนาเพื่อความเป็นเลิศ,2550)
(รายการตามหาแก่นธรรม,2550)
(Foundation of behavioral research,2007:1)
และในกรณี ที่มีชื่อเรื่องยาวมาก ๆ ไม่ต้องพิมพ์ทั้งหมด ให้ พิมพ์บางส่ วน และ
ใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลา (...) สามจุดแทน
ตัวอย่าง
(สวดมนต์ไหว้พระ...,2549:17)
2. ปี ที่ พิ ม พ์ ให้ ล งรายการปี ที่ พิ ม พ์ ด้ ว ยปี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถ้ า หนั งสื อ หรือ วั ส ดุ ส ารสนเทศนั้ น
ไม่ปรากฏปีลิขสิทธิ์ให้ลงรายการด้วยปีที่หนังสือนั้นจัดพิมพ์ และให้ลงเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุ คาว่า
พ.ศ. หรือ ค.ศ. ตามที่ปรากฏในเอกสาร หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้ใช้คาว่า ม.ป.ป. หรือ n.d.
ตัวอย่าง
(ส.พลายน้อย. (นามแฝง),ม.ป.ป.:4)
3. เลขหน้ า ให้ ร ะบุ ต ามหน้ า ที่ ป รากฏ และในกรณี ที่ ไม่ มี เลขหน้ า ก็ ไ ม่ ต้ อ งระบุ เช่ น
การสัมภาษณ์ และจดหมาย ให้ระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ หรือผู้เขียน และวัน เดือนปี (ถ้ามี)
ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
(พยงค์ มุกดา,สัมภาษณ์,13 พฤศจิกายน 2539)
ตัวอย่าง อ้างอิงจากจดหมาย
(ปรีดี พนมยงค์,จดหมาย,10 มกราคม 2524)
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4. การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ให้ระบุชื่อผู้จัดทา หากไม่มีระบุ ให้ใส่ชื่อฐานข้อมูล
หรือชื่อโครงการแทน หรือชื่อเรื่อง และระบุวันเดือนปีที่เข้าใช้ข้อมูล และกรณีที่เป็นบทความวารสาร
จากอิน เทอร์ เน็ ต ให้ ล งชื่อผู้ เขีย นบทความ หรือชื่อบทความในกรณี ไม่ ปรากฏชื่อผู้ เขียนบทความ
พร้อมทั้งระบุปีพิมพ์และเลขหน้าเช่นเดียวกับฉบับตีพิมพ์ ในการเขียนอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่
ต้องลง URL แต่จะระบุ URL ในบรรณานุกรมแทน
ตัวอย่าง การอ้างอิงข้อมูลจาก WWW
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์,3 สิงหาคม 2550)
(การจัดการความรู้,15 มกราคม 2550)
(สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ,25 กันยายน 2550)
รูปแบบการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหา
รู ป แบบการเขี ย นอ้ างอิ งแทรกในเนื้ อ หาแบบนาม-ปี จากสารสนเทศทุ ก ประเภท
ทั้ งสิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศน์ สื่ อ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ การสั ม ภาษณ์ จ ะใช้รูป แบบเดี ยวกั น ทั้ งหมดและ
การเขียนอ้างอิงจะต้องเขียนด้วยภาษาเดียวกับต้นฉบับที่ใช้อ้างอิง การเขียนอ้างอิงแบบนาม-ปี
มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
1. ผู้แต่ง/ผู้ผลิต/ผู้ให้ข้อมูล
2. ปีที่พิมพ์/ปีที่ผลิต/ปีที่ปรากฏข้อมูล หรือปีที่เข้าถึงข้อมูล (กรณีเป็นข้อมูลจาก
WWW และไม่ปรากฏปีที่ผลิต/ปีเผยแพร่ข้อมูล)
3. เลขหน้าที่ใช้ในการอ้างอิง
(ชื่อสกุลผู้แต่ง,ปีพิมพ์:เลขหน้า)
ดังตัวอย่าง
การประเมินงานวิจัย (Evaluation of Research หรือ Research Evaluation) หมายถึง
การพิจารณารายงานวิจัยในประเด็นย่อย ๆ เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นแล้วนาผลมาพิจารณาตัดสิน
คุณ ภาพของงานวิจัย (นงลั กษณ์ วิรัช ชัย, 2543: 446) และการประเมินงานวิจัย ไม่ใช่การอ่าน
รายงานการวิจั ย โดยมี จุ ด มุ่ งหมายที่ ต้ อ งการจะขั ด แย้ ง หรือยอมรับ แต่ค วรมีจุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ
ชั่งน้าหนัก และพิจารณาข้อเขียนเหล่านั้นหรือความรู้ และกระบวนการต่าง ๆ เหมาะสมหรือไม่
และเชื่อถือได้หรือไม่ (สมหวัง พิริยานุวัฒน์, 2541: 117)
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1. การอ้างอิงผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน แต่ห ลายเล่ม และแต่ล ะเล่มพิมพ์ปีเดียวกัน
ให้ ใส่ ตั ว อั ก ษร ก ข ค ก ากั บ ไว้ ที่ ปี พ .ศ.ส าหรั บ เอกสารภาษาไทย หรื อ a b c ส าหรั บ เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ เพื่อแสดงให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ประสงค์จะศึกษาค้นคว้าต่อสามารถทราบได้ว่า ข้อมูล
ดั งกล่ า วอยู่ ในเอกสารเล่ ม ใด (ชื่ อ สกุ ล ผู้ แ ต่ ง ,ปี พ.ศ.ก:เลขหน้ า) หรื อ ในกรณี เป็ น รายการ
ภาษาต่างประเทศให้ลงรายการดังนี้ (ชื่อสกุลผู้แต่ง,ปี ค.ศ.a:เลขหน้า)
ตัวอย่าง
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงสารสนเทศ หรือช่องว่างทางดิจิทัล หมายถึง การเกิดช่องว่าง
ของผู้มีข่าวสาร และผู้ไร้ข่าวสาร ระหว่างกลุ่มประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมโลก (ทวีศักดิ์
กออนันตกูล, 2545 ก: 53) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึง และรับรู้สารสนเทศ
และความรู้ ก็คือ ความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
และยังเป็นประตูไปสู่ข้อมูลมหาศาลที่ไร้ขอบเขตและไร้พรมแดน (ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล, 2545 ข: 53)
2. การอ้างอิงในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อหนั งสื อ หรือชื่อบทความ ชื่อคอลัมน์
แทน ดังตัวอย่าง
การอภิปรายแบบปุจฉา-วิสัชนา บางครั้งเรียกว่า การอภิปรายแบบโต้ปัญหาระหว่าง
การเป็นวิทยากรกับกลุ่มผู้พูด ซึ่งผู้พูดผู้ฟังสามารถซักถามกลุ่มวิทยากรได้อย่างใกล้ชิดเป็นการแก้ไข
ข้อข้องใจระหว่างกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มได้เป็นอย่างดี (การจัดการสัมมนาสู่ความเป็นเลิศ, 2550: 15)
3. การอ้างอิงจากแหล่ งรอง ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถหาสารสนเทศจากต้ นแหล่ งของวัส ดุ
สารสนเทศอ้างอิงได้ ให้ระบุแหล่งรอง แล้วตามด้วยคาว่า “อ้างอิงจาก” สาหรับภาษาไทย และใช้
คาว่า “Citing” ในภาษาต่างประเทศ ดังตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ของการทารายการสืบค้น (ศิริพร ศรีเชลียง, 2541: 20; อ้างอิงจาก วัลลภ
สวัสดิวัลลภ, 2515: 12) มีดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสารสนเทศได้หลายทางเลือก
2. เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
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การวางตาแหน่งการอ้างอิง
การวางตาแหน่งการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาทาได้ 3 แบบ คือ
1. วงเล็บการอ้างอิงไว้ท้ายข้อความ เช่น
…………………..(ชื่อสกุลผู้แต่ง,ปี พ.ศ.:เลขหน้า)
2. วงเล็บการอ้างอิง แทรกปนในเนื้อหา เช่น
…………………..(ชื่อสกุลผู้แต่ง,ปี พ.ศ.:เลขหน้า)………………………..
3. อ้างอิงชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บเมื่อต้องการให้ความสาคัญกับชื่อผู้แต่งอาจขึ้นต้นย่อหน้า
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้าก็ได้ แล้วตามด้วยวงเล็บปี และเลขหน้า เช่น
ชื่อสกุลผู้แต่ง (ปี พ.ศ.:เลขหน้า)…………………………………………..
ตัวอย่างที่ 1 การวางตาแหน่งอ้างอิง ไว้ท้ายข้อความ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศ
ปั จ จุ บั น สารสนเทศกลายเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการบริห ารงาน การดาเนิ น งาน เพราะ
สารสนเทศสามารถสร้ างความได้ เปรี ย บเสี ย เปรี ย บในการแข่ งขั น ให้ กั บ องค์ ก ร ถ้ า องค์ ก รใด
มีสารสนเทศที่ดี และมีระบบบริหารสารสนเทศที่มีศักยภาพสู ง องค์กรนั้นย่อมมีโอกาสที่จะประสบ
กับความสาเร็จมากกว่าองค์กรที่มีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศที่ไม่ดีพอ ศูนย์สารสนเทศเป็น
หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ในการจั ดเก็บให้ บริการสารสนเทศ และจัดตั้งขึ้นมาเพื่ อตอบสนองการใช้
บริ ก ารสารสนเทศเฉพาะด้ า น ซึ่ ง ห้ อ งสมุ ด ทั่ ว ไปไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการได้ (ศิริพร ศรีเชลียง, 2543: 12)
ตัวอย่างที่ 2 การวางตาแหน่งอ้างอิง แทรกปนในเนื้อหา
การประเมิ น ผลการวิจัย จะใช้ วิธีที่ แตกต่างกัน ไปส่ ว นมากจะนิ ยมใช้ แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ที่สร้างขึ้นมาตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ประเมิน
ตามหัวข้อที่กาหนดแล้วน าผลการประเมินของคณะกรรมการมาสรุปร่วมกัน ถ้าผลการประเมิน
ได้คะแนน ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2544: 451)
แต่เกณฑ์ นี้ เป็ น เกณฑ์ ที่ ใช้เป็ น แนวทางในการพิ จารณาเพื่ อคัดเลื อกผลการวิจัยเพื่ อให้ ทุน หรื อ
ให้รางวัล
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ตัวอย่างที่ 3 การวางตาแหน่งอ้างอิงชื่อผู้แต่งไว้นอกวงเล็บ และอยู่ต้นประโยค หรือย่อหน้า

ความหมายของการวิจัย
คาว่าการวิจัย (Research) ได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้หลายท่าน ดังนี้
เกษม สาหร่าย (2542: 3) ได้อธิบายความหมายของคาว่า การวิจัย หมายถึงกระบวนการใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล และมีความรอบคอบด้วยวิธีการ
ที่เชื่อถือได้ โดยสามารถตรวจสอบความรู้ความจริงที่ค้นพบได้
บุญชม ศรีสะอาด (2543: 8) ได้อธิบายความหมายของคาว่า การวิจัย หมายถึง กระบวนการ
ค้นหาความรู้ที่เชื่อถือได้โดยมีกระบวนการที่มีระบบแบบแผน มีความมุ่งหมายที่ชัดเจน มีหลักเหตุผล
และมีการดาเนินการศึกษาอย่างรอบคอบไม่ลาเอียง
ตัวอย่างที่ 4 การวางตาแหน่งอ้างอิงชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศไว้ต้นประโยค ในกรณีนี้ต้องเขียนชื่ อ
ผู้แต่งชาวต่างชาติให้เป็นภาษาไทยก่อน แล้วค่อยเขียนชื่อผู้แต่งเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยให้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ดังตัวอย่าง

ความหมายของการสัมมนา
คาว่าการสัมมนา (Seminar) ได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้หลายท่านดังนี้
กูด (Good, 1987: 526) ได้อธิบายความหมายของการสัมมนาว่าหมายถึง รูปแบบของ
การจัดชั้นเรียนโดยมีการนาเอาผลการศึกษาออกมาอภิปรายเป็นกลุ่ม
กอร์ดอน และลอว์ตัน (Gordon & Lawton, 1984: 176) ได้อธิบายความหมายของ...
ตัวอย่างที่ 5 การวางตาแหน่งอ้างอิงชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศแทรกไว้ในเนื้อหา หรือไว้ท้ายประโยค
สามารถเขียนชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศได้เลยไม่ต้องเขียนเป็นภาษาไทย
การสัมมนา นับเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานอย่างสอดคล้อง
กันทุกฝ่าย โดยทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างจริงจังจึงจะทาให้การสัมมนาดาเนินไปได้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ อ ย่างสมบู รณ์ (Gordon & Lawton, 1984: 177)
การสัมมนามีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ (Pantan, 1992: 79) ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา
2. องค์ประกอบด้านบุคลากร
3. องค์ประกอบด้านสถานที่และอุปกรณ์
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การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม หมายถึง รายการวัสดุอ้างอิงทั้งหมด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ รวมถึง
แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้ในการอ้างอิง บรรณานุกรมจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าได้มี
การค้ น คว้าจากตาราต่ าง ๆ ที่ เชื่อ ถือได้ และหากผู้ อ่ านต้ องการศึ กษาค้น คว้าเพิ่ มเติ ม ก็จะทราบ
แหล่งข้อมูลได้ทันที รูปแบบการเขียนบรรณานุ กรม ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุสารสนเทศที่นามา
อ้างอิง
หลักเกณฑ์ในการลงรายการบรรณานุกรม
1. การลงรายการชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.1 ชื่อผู้แต่ง คนไทยให้ลงชื่อ ตามด้วยนามสกุล และตัดคานาหน้านามออก เช่น นาย
นาง นางสาว Mr. Mrs. ตาแหน่ งทางวิช าการให้ ตัด ออก เช่น ผศ. รศ. ศ. และคาระบุอ าชีพ ก็ให้
ตัดออกเช่นเดีย วกัน เช่น นายแพทย์ แพทย์ห ญิ ง พันตารวจโท ร้อยตารวจเอก เป็นต้น ในกรณี ที่
ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้นามสกุลขึ้นก่อนตามด้วยอักษรย่อทั้งชื่อต้น ชื่อกลาง(ถ้ามี) โดยใช้เครื่องหมาย
จุลภาคคั่น (,) แบ่งชื่อสกุล และชื่อต้น
ตัวอย่าง
ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ให้ลงรายการเป็น ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.
Dr. Alan Duncles ให้ลงรายการเป็น Duncles, A.
Mr. Rhys T. W. Davids ให้ลงรายการเป็น Davids, R. T. W.
1.2 ผู้แต่งที่มีราชทินนาม หรือบรรดาศักดิ์ เช่น ขุน หลวง พระ เจ้าพระยา คุณหญิง
ให้ลงชื่อก่อน แล้วตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคคั่น แล้วจึงลงบรรดาศักดิ์ที่ได้รับ
ตัวอย่าง
พระยาอนุมานราชธน ให้ลงรายการเป็น อนุมานราชธน, พระยา.
คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร ให้ลงรายการเป็น จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง.
1.3 ผู้ แ ต่ ง ที่ เ ป็ น สมณศั ก ดิ์ ให้ ล งต าแหน่ ง และ วงเล็ บ ชื่ อ เดิ ม ไว้ เช่ น สมเด็ จ
พระสั งฆราช (สา)พระเทพโสภณ (สิ งห์ ชาคโร) หากเป็ น ภิ ก ษุ ที่ ไม่ มี ส มณศั ก ดิ์ ให้ ล งนามฉายา
หมายถึง นามที่พระอุปฌาย์ตั้งให้ เช่น พุทธทาสภิกขุ ปัญญานันทภิกขุ
ตัวอย่าง
สมเด็จพระสังฆราช (สา) ให้ลงรายการเป็น สมเด็จพระสังฆราช (สา).
ปัญญานันทภิกขุ ให้ลงรายการเป็น ปัญญานันทภิกขุ.
พุทธทาสภิกขุ ให้ลงรายการเป็น พุทธทาสภิกขุ.
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1.4 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานราชการระดับกระทรวง แต่มิได้บอกชื่อกรม ให้ลงรายการ
เป็นชื่อกระทรวง
ตัวอย่าง
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ลงรายการเป็น กระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงพาณิชย์ ให้ลงรายการเป็น กระทรวงพาณิชย์.
1.5 ผู้แต่งที่เป็ น หน่ วยงานเฉพาะกรมใดกรมหนึ่ง แม้มีชื่อกระทรวงปรากฏอยู่ด้ว ย
ก็ให้ใช้กรมเป็นชื่อผู้แต่งไม่ต้องใส่ชื่อกระทรวง ยกเว้นผู้แต่งที่เป็นคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ลงชื่อนั้น ๆ ต่อจากชื่อมหาวิทยาลัยโดยมีเครื่องหมายมหัพภาคคั่น (.)
ตัวอย่าง
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ให้ลงรายการเป็น กรมแรงงาน.
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ลงรายการเป็น กรมการแพทย์.
ฝ่ายเอกสารเผยแพร่และแนวปฏิบัติ กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร ให้ลงรายการเป็น
กรมสรรพากร. กองนโยบายและแผน. ฝ่ายเอกสารเผยแพร่ และแนวปฏิบัติ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้ลงรายการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ลงรายการเป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์.
1.6 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สานักงาน มูลนิธิต่าง ๆ ใช้ชื่อหน่วยงานนั้น ๆ
เป็นชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ให้ลงรายการเป็น ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน).
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้ลงรายการเป็น สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ.
มูลนิธิร่วมกตัญญู ให้ลงรายการเป็น มูลนิธิร่วมกตัญญู.
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1.7 ผู้แต่งสองคน ให้ลงรายการทั้งสองคนโดยใช้คาว่า และ เชื่อมระหว่างคนที่หนึ่งกับ
คนทีส่ อง สาหรับผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้เครื่องหมาย Ampersand (&) เชื่อมแทน
ตัวอย่าง
อัมพร ปั้นศรี และนนทนา เผือกผ่อง
Stueart, R. D. & Eastlich, J. T.
1.8 ผู้ แ ต่ งสามคน ให้ ล งรายการทั้ งสามคน โดยลงชื่ อ คนที่ ห นึ่ งกั บ คนที่ ส องให้ ใช้
เครื่ อ งหมายจุ ล ภาคคั่ น (,) และชื่ อ คนที่ ส อง กั บ คนที่ ส ามให้ ใช้ ค าว่ า และเชื่ อ ม ในกรณี ที่ เป็ น
ภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมาย (&)
ตัวอย่าง
วรรณา จันทนาคม, อรวรรณ อินทรประสงค์ และดวงใจ อมิตรพ่าย.
1.9 ผู้แต่งมากกว่า สามคนขึ้นไป ให้ลงเฉพาะชื่อคนแรก และตามด้วยคาว่า
“และคณะ” หรือ “et al.” ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่าง
ศิริพร ศรีเชลียง และคณะ.
Kartner et al.
1.10 หนังสือที่มีผู้จัดพิมพ์ ผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการ ให้เขียนชื่อบรรณาธิการแล้ว
วงเล็บคาว่า บก. หรือ Ed.
ตัวอย่าง
ศิริพร ศรีเชลียง. (บก.).
Oring, E. (Ed.).
1.11 ผู้ แต่งที่ ใช้น ามแฝงให้ ล งรายการโดยใช้น ามแฝงตามที่ ปรากฏในเอกสารแล้ ว
วงเล็บคาว่า (นามแฝง)
ตัวอย่าง
น.ม.ส. (นามแฝง).
อรุณรุ่ง. (นามแฝง).
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1.12 ผู้แปล จะมีสองกรณี คือ ในหนังสือที่แปลจะปรากฏชื่อผู้แต่งเดิม ให้ลงรายการ
เป็นชื่อผู้แต่งเดิ ม แต่ในกรณีที่ในหนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งเดิมให้ ลงชื่อผู้แปลแล้วระบุคาว่าผู้แปล
ต่อท้าย หรือ tr หรือ trs. ย่อมาจากคาว่า (Translator หรือ Translators)
ตัวอย่าง
ยุพเรศ วินัยธร, ผู้แปล.
Coyksib, J., tr.
1.13 หนังสือที่ไม่มีชื่อผู้แต่งให้ลงชื่อหนังสือ แทนและชื่อหนังสือจะต้องใช้ตัวหนา แล้ว
ตามด้วยปีพิมพ์
ตัวอย่าง
ดอกไม้ไฟ. (2542). กรุงเทพฯ: เสรีไทย.
กลยุทธ์การสร้างภาพ. (ม.ป.ป.). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
1.14 การลงรายการที่มีผู้แต่งซ้าให้ ใช้เครื่องหมาย ยติภังค์ (-) จานวน 7 ครั้งแล้วใส่
เครื่องหมายมหัพภาค (.) โดยให้ลงรายการที่ตีพิมพ์ล่าสุดมาก่อน
ตัวอย่าง
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. (2526). ชนกลุ่มน้อยในไทยกับความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพฯ:
เจริญรัตน์การพิมพ์.
. (2514). ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. ธนบุร:ี โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม.
2. การลงรายการปีพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ลงรายการตามปีลิขสิทธิ์ และอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ
( ) แล้วใส่มหัพภาค (.) (2547). หากไม่ปรากฏปีพิมพ์ให้ใช้อักษรย่อว่า ม.ป.ป. (ไม่ปรากฏปีพิมพ์)
หรือ n.d. (no date)
3. การลงรายการชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องให้ลงตามที่ปรากฏในหน้าปกใน และให้ พิมพ์ตัวหนา
ถ้าชื่ อเรื่ องภาษาอังกฤษให้ พิ มพ์ ด้ว ยตั ว อักษรใหญ่ เฉพาะคาแรกของชื่อเรื่อง นอกนั้น เป็ น ตัว เล็ ก
ในกรณีที่หนังสือมีหลายเล่มจบ หากอ้างอิงเพียงบางเล่มให้ใส่เล่มที่อ้างไว้ในรายการชื่อเรื่องด้วย
4. การลงรายการข้อมูลเกี่ยวกับ พิมพ์ครั้งที่ ให้ อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากชื่อเรื่อง
การลงรายการพิมพ์ครั้งที่จะลงตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป พิมพ์ครั้งแรก หรือครั้งที่ 1 ไม่ต้องลง
รายการ
เช่น ดอกไม้สด. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
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5. การลงรายการข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ พิ ม พ์ ให้ ล งชื่ อ เมื อ งที่ พิ ม พ์ แล้ ว ตามด้ ว ย
เครื่องหมาย ทวิภาค (:) การลงรายการเมืองที่พิมพ์ให้ลงเฉพาะชื่อจังหวัดไม่ต้องใส่ชื่อประเทศ
เช่น กรุงเทพฯ: มติชน
6. การลงรายการสานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ไม่ต้องลงคาว่าสานักพิมพ์ และตัดคาว่า จากัด
ห้ างหุ้ น ส่ ว นออก หรื อ Publishers, company, press, Limited house และในกรณี ที่ ไม่ ป รากฏ
ทั้งสานักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ให้ลงอักษรย่อว่า ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏที่พิมพ์) หรือ n.p. (no place of
publishing)
1. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือ
ตัวอย่าง (ผู้แต่งคนเดียว)
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
วรรณี แกมเกตุ. (2551). วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Best, J. W. (1978). Research in Education. (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall.
หมายเหตุ เครื่อ งหมาย แสดงว่าเว้น ระยะ 1 เคาะ โดยทั่ ว ไปแล้ ว หลั งเครื่อ งหมายมหั พ ภาค (.)
จะเว้น 2 เคาะ หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 เคาะ หลังเครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) เว้น 1 เคาะ
ตัวอย่าง (ผู้แต่งสองคน)
ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 1และชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.
(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์: สานักพิมพ์.
ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม. (2553). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2542). การวัดด้านจิตพิสัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
Best, J. W. & Kahn, J. V. (1986). Research in Education. (5th ed). New Jersey:
Prentice-Hall.
Krejcie, R. V. & Morgan, V. D. (1970). Determining Sample Size for Research
Activities. New Jersey: Scarecrow.
หมายเหตุ ให้ ใช้เครื่องหมาย & แทนคาว่า and ในกรณี ที่เป็ นการลงรายการภาษาอังกฤษ และ
ในกรณีที่ขึ้นบรรทัดใหม่แต่ยังไม่สิ้นสุดการลงรายการ ให้เว้นระยะ 7 ตัวอักษร หรือใช้
วิธีการตั้ง Tab ที่ 0.60 นิ้ว. ก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลานับระยะ
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ตัวอย่าง (ผู้แต่งสามคน)
ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 1,ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 2และชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 3.(ปี พ.ศ.).
ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
ศิรชิ ัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. (2547). การเลือกใช้สถิติ
ที่เหมาะสมสาหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: บุญศิรกิ ารพิมพ์.
Sadlack, R. G., Theodorson, G. A. & Stanley, J. (1992). Social Research: Theory
and Methods. Chestnut: Hill Enterprises.
หมายเหตุ ในกรณีที่เมืองที่พิมพ์เป็นกรุงเทพมหานคร ให้ลงรายการเป็น กรุงเทพฯ
ตัวอย่าง (ผู้แต่งมากกว่าสามคน)
ชื่อสกุลผู้แต่งคนที่ 1และคณะ.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และคณะ. (2545). ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
Guy, T. J. et al. (1992). Social Research: Theory and Methods. Chestnut: Hill
Enterprises.
ตัวอย่าง (ผู้แต่งที่เป็นบรรณาธิการ)
ชื่อสกุล.(บก.).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
สุเทพ บุญซ้อน. (บก.). (2545). วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ของไทย. กรุงเทพฯ: ทีแอนด์ดีการพิมพ์.
Gootnick, D. E., (Ed.). (1984). The Standard Handbook of Business
Communication. New York: The Free.
ตัวอย่าง (ผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวม)
ชื่อสกุล. (ผู้รวบรวม).(ปี.พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
ดารงศักดิ์ ชัยสนิท. (ผู้รวบรวม). (2547). การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง.
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ตัวอย่าง (ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์)
ชื่อสกุล,บรรดาศักดิ์.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
อนุมานราชธน, พระยา. (2523). ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก. กรุงเทพฯ: ส่องสยาม.
ตัวอย่าง (ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์)
ตาแหน่ง(ชื่อเดิม).(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ). (2538). ธรรมะกับการดารงชีวิต.
กรุงเทพฯ: มติชน.
พุทธทาสภิกขุ. (2538). เกิดมาทาไม. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
สมเด็จพระญานสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน). (2535). คู่มือชีวิต. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
ตัวอย่าง (ผู้แต่งที่ใช้นามแฝง)
ลงนามแฝงตามที่ปรากฏ.(นามแฝง).(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที)่ .
เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
น.ม.ส. (นามแฝง). (2496). นิทานของน.ม.ส.. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: คลังวิทยา.
นกขมิ้นเหลืองอ่อน. (นามแฝง). (2549). การดูแลรักษาสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
ตัวอย่าง (ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน หน่วยงานราชการ)
ชื่อหน่วยงานราชการ.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที)่ .เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). แนวทางการพัฒนาแรงงานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2549). การพัฒนาอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์.
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
(2555). คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ. ปทุมธานี: ศูนย์เรียนรู้การผลิตและ
จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิตอล.
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2. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือแปล ให้เขียนชื่อผู้แต่งเดิมเป็นภาษาไทย
ตัวอย่าง (หนังสือแปลที่ระบุชื่อผู้แต่ง และชื่อเรื่องในภาษาเดิม)
ชื่อสกุลผู้แต่งเดิม.(ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือภาษาไทย.(แปลจาก...โดยชื่อผู้แปล).
เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
ค็อก, ฟิลลิป และเซสดอน, ทอม. (2545). คู่มือระบบความปลอดภัยบน Windows 2000
(แปลจาก Windows 2000 security handbook โดย เอกสิทธิ์ วิริยจารี). กรุงเทพฯ:
ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ตัวอย่าง (หนังสือแปลที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งในภาษาเดิม)
ชื่อสกุล.ผู้แปล). (ปี พ.ศ.).ชื่อหนังสือภาษาไทย.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
พิชญ์สิณี บุนนาค, (ผู้แปล). กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: มติชน.
3. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมบทความ หรือ
หนังสือที่มีผู้เขียนประจาบท
ตัวอย่าง
ชื่อสกุลผู้เขียนประจาบท หรือชื่อผู้เขียนบทความ.(ปี พ.ศ.).ชื่อบท หรือชื่อบทความ.
ใน ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).(หน้าของบทความ).เมืองพิมพ์:
สานักพิมพ์.
แม้นมาส ชวลิต, กริช สืบสนธ์ และสมพิศ คูศรีพิทักษ์. (2539). หน่วยที่ 1 การสื่อสารกับ
งานสารนิเทศ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสาร = Communication 13202
หน่วยที่ 1-8. (พิมพ์ครั้งที่ 4). (หน้า 1-37). นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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4. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์.คณะมหาวิทยาลัย.
พวงเพชร พลทอง, นงลักษณ์ สมณะ และเผด็จ หงส์ทอง. (2553). การศึกษาพฤติกรรม
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การค้นคว้าอิสระ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
Pongsophon, P. (2006). Enhancing Thai Students’ Scientific Understanding of
Evolution: A Social Constructivist Approach. Doctor of Philosophy
Thesis in Science Education, Graduate Kasetsart University.
5. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากรายงานการวิจัย
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อรายงานวิจัย.เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
ดารงค์ วัฒนา. (2540). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการพลเรือน.
6. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร และนิตยสาร
ตัวอย่าง
ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.(ปี พ.ศ.).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่(ฉบับที่),
หน้าของบทความ.
ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน. (2556). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในยุคหลังสมัยใหม่.
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 3(2): 147-160.
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง. (2555). สถานการณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทย.
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 2(1): 1-10.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research
activities. Education and Psychological Measurement. 30(3): 607-610.
McCarthy, B. & Hagan, J. (1992). Mean streets: The theoretical significance of
situational delinquency among homeless youths. American Journal of
Sociology. 98(3): 597-627.
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7. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสือพิมพ์
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ., วันเดือน).ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์ชื่อหนังสือพิมพ์.
หน้าที่ตีพิมพ์.
ความล้มเหลวของระบบการศึกษา. (2547, 15 มีนาคม). คมชัดลึก. หน้า 12.
นวลจันทร์ จินตนาพันธ์. (2546, 14 กุมภาพันธ์). ปรับหนี้เพิ่มแรงขับฟื้นเศรษฐกิจยั่งยืน.
คมชัดลึก. หน้า 15.
8. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล,ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี พ.ศ.,วันที่ เดือนที่ให้สัมภาษณ์).ตาแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์.
สัมภาษณ์.
ทองหล่อ วงษ์อินทร์. (2549, 5 มกราคม). อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. สัมภาษณ์.
9. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากจุลสาร
ตัวอย่าง
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
(จุลสาร).
ธเนศ สังฆสุบรรณ และคณะ. (2550). คู่มือเลือกตั้งส.ส. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง. (จุลสาร).
10. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากเอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ตัวอย่าง
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
(เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์).
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. (2549). ท่องเที่ยวสุขภาพที่วังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา. ม.ป.ท. (เอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์).
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11. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากเอกสารที่เป็นแผ่นพับ
ตัวอย่าง
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
(แผ่นพับ).
กรมการจัดหางาน. (2550). สถานการณ์ตลาดแรงงาน. กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน
(แผ่นพับ).
12. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากรายงานการประชุม
ตัวอย่าง
ชื่อสกุลของวิทยากร หรือผู้บรรยาย.(ปี พ.ศ.).ชื่อเรื่อง หรือชื่อหัวข้อที่บรรยาย.ใน
ชื่อรายงานการประชุม.ครั้งที่ประชุม.วัน เดือน ปี ที่ประชุม.
(หน้าของเอกสารการประชุม).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
วรกร คาสิงห์นอก. (2550). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้าง
พรรคการเมืองอย่างยั่งยืน. ใน การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยเรียนรู้
งานวิจัยขยายผลสู่ชุมชน. ครัง้ ที่ 3. วันที่ 28 สิงหาคม 2550. (หน้า 54-61).
นครราชสีมา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
13. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากโสตทัศนวัสดุ ต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ภาพเลื่อน
ภาพนิ่ง แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ ให้ระบุลักษณะของโสตทัศนวัสดุเอาไว้ด้วย
ประเภทของโสตทัศนวัสดุ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
[สไลด์]
[Slides]
[ซีดี]
[Compact discs]
[ฟิล์ม]
[Film]
[ฟิล์มสตริป]
[Filmstrip]
[แผนที่]
[Map]
[แผนภูมิ]
[Chart]
[แผ่นใส]
[Transparencies]
[ภาพยนตร์]
[Motion picture]
[รายการวิทยุ]
[Radio Program]
[รายการโทรทัศน์]
[Television Program]
[รูปภาพ]
[Picture]
[วีดิทัศน์]
[Videotape]
ฯลฯ
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ตัวอย่าง กรณีที่มีชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบ
ชื่อสกุลผู้แต่ง.(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง.[ชนิดของวัสดุ].สถานที่ผลิต:
หน่วยงานที่เผยแพร่/ผู้ผลิต.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). แผนที่จังหวัดปทุมธานี. [แผนที่]. กรุงเทพฯ:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (20 กุมภาพันธ์ 2543). ตามหาแก่นธรรม. [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพฯ:
สถานีโทรทัศน์สีช่อง 9.
สมศิริ อรุโณทัย. (2540). ลายเส้น. [รูปภาพ]. ม.ป.ท.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2527). เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.
[วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
อรวี สัจจานนท์. (2539). เพชรน้าหนึ่ง ชุดที่ 3 รักต้องห้าม. [ซีดี]. กรุงเทพฯ: เอ็มจีอี.
ตัวอย่าง กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง หรือผู้รับผิดชอบ
ชื่อเรื่อง.(ปีที่ผลิต).[ชนิดของวัสดุ].สถานที่ผลิต:หน่วยงานที่เผยแพร่/ผู้ผลิต.
หนอนพยาธิในประเทศไทย. (2518). [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: คอมมิวนิเคชั่น เอดส์
อินเตอร์ เนชั่นแนล.
หลังม่านเหล็ก. (2539). [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: หน้าต่างโลก.
14. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากจดหมายเหตุ คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ
ตัวอย่าง
ชื่อหน่วยงาน.(ปี, วัน เดือน).ชื่อของเอกสาร.เลขที่ ประกาศ/ คาสั่ง/จดหมายเหตุ/
ระเบียบ. (ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. (2549, 18 มีนาคม). ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการออกหลักฐาน
แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2549.
มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548, 13 กุมภาพันธ์). ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องกาหนดการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2548.
หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.
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15. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากราชกิจจานุเบกษา
ตัวอย่าง
ชื่อกฎหมาย.(ปี,วัน เดือน).ราชกิจจานุเบกษา.เล่มตอนที่.หน้าเลขหน้า.
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. (2547,1 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก. หน้า 1-24.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549.
(2549, 1 มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 123 ตอนที่ 54 ง. หน้า 89-109.
16. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากต้นฉบับตัวเขียน
ตัวอย่าง
ชื่อผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ.(ปี, วัน เดือน).ชื่อเรื่อง.[ลักษณะเอกสาร].
เลขทะเบียน. (ถ้ามี)
หอสมุดแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). บาลีพระขุททกสิกขา. [หนังสือใบลาน]. เลขที่ 3980/ก/1.
วันไหม้-วันเสีย. (ม.ป.ป.). [หนังสือใบลาน]. เลขที่ 3869/ก/3.
17. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
17.1 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ[Online],
Available:ชื่อฐานข้อมูล หรือแหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือน
ทาการสืบค้นข้อมูล).
มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์. (2546). การทาวิจัยเบื้องต้น. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก:
http://www.cnr.moph.go.th/e_le/f_res/les1.htm.file=index.
(2549, 14 มกราคม).
Gsrcia, G. E. (1991). Factors Influencing the English Reading Test Performance
of Speaking. [Online], Available: DIALOG(R) Item: EJ435642.
(2005, 12 January).
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17.2 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลซีดี-รอม
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ทาการสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ซีดี-รอม],เข้าถึงได้จาก:
หรือ[CD-ROM],Available:ชื่อฐานข้อมูลซีดี-รอม.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือน
ทาการสืบค้น).
Arms, W. Y. (2000). Small Business. [CD-ROM], Available: ABI/INFROM,
(2003, 12 May).
17.3 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากบริการสารสนเทศอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์ หรือปีที่ทาการสืบค้น).ชื่อเรื่อง.[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:
หรือ [Online],Available:ชื่อเว็บไซด์ หรือ แหล่งสารสนเทศ.
(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ทาการสืบค้นข้อมูล).
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://
www.uni.net.th/08-2543. (2547, 14 กุมภาพันธ์).
Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS). (2003). How to
Report Internet-Related Crime [Online], Available: http://
www.cybercrime.gov/reporting.htm. (2004, 17 January).
17.4 หนั งสื อออนไลน์ กรณี ที่ มีทั้ งฉบั บ ตีพิ ม พ์ และฉบั บ ออนไลน์ ให้ เขีย นเหมื อ น
บรรณานุกรมหนังสือที่ตีพิมพ์ตามด้วย วันที่สืบค้น ชื่อแหล่งสารสนเทศ และที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล. (ปี พ.ศ.). ชื่อหนังสือ.(พิมพ์ครั้งที่).เมืองพิมพ์:สานักพิมพ์.
[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ [Online],Available:ชื่อฐานข้อมูล หรือ
แหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ทาการสืบค้นข้อมูล).
Kizza, Joseph Migga. (2004). Ethical and Social Issues in the Information Age.
(2nd ed.) New York: Springer-Verlag. [Online], Available:
http://www.netlibrary.com/reader/. (2008, 4 February).
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17.5 วิทยานิพนธ์ออนไลน์ ให้เขียนเหมือนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ ตามด้วยวันที่
สืบค้น ชื่อแหล่งสารสนเทศ และที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่าง
ชื่อสกุล.(ปี พ.ศ.).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์คณะมหาวิทยาลัย.
[ออนไลน์],เข้าถึงได้จาก:หรือ [Online],Available:ชื่อฐานข้อมูล หรือ
แหล่งสารสนเทศ.(ปี พ.ศ.,วันที่เดือนที่ทาการสืบค้นข้อมูล).
กัลยาณี สุวรรณประเสริฐ. (2546). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษา
เพื่อพัฒนาประปาหมู่บ้าน: กรณีศึกษาอาเภอเกาคา จังหวัดลาปาง.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก: http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
detail.php?id=7277&word=สารสนเทศ#. (2007, 14 February).
Jaruskulchai, C. (1998). An Automatic Indexing for Thai Text Retrieval.
Thesis (D.Sc.) The George Washington University. [Online], Available:
http://ebook.thailis.or.th/#I. (2008, 4 February).
การพิมพ์บรรณานุกรม
1. พิมพ์คาว่าบรรณานุกรมกลางหน้ากระดาษหากรายงานเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์คาว่า
Bibliography โดยให้ห่างจากขอบบนประมาณ 2 นิ้ว
2. เรี ย งรายชื่ อ หนั ง สื อ หรื อ วั ส ดุ ที่ จ ะพิ ม พ์ ในรายการบรรณานุ ก รมตามล าดั บ อั ก ษร
ชื่อผู้แต่ง ตั้งแต่ ก-ฮ หรือ A-Z
2.1 กรณีที่ไม่มีชื่อผู้แต่งให้เรียงตามชื่อเรื่องแทน
2.2 กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกันแต่มีบรรณานุกรมหลายรายการ ให้เรียงตามปี พ.ศ. และ
ในรายการที่สองไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้แต่งให้ขีดเส้นเข้าไปประมาณ 0.60 นิ้วแล้วตามด้วยเครื่องหมาย
มหัพภาค (.)
.
2.3 กรณีที่ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่มีบรรณานุกรมหลายรายการ และบรรณานุกรมแต่ละ
รายการพิมพ์ ปี พ.ศ. เดียวกัน ให้จัดเรียง ลาดับตัวอักษรของชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ
ตัวอย่าง
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2547). ตาราชุดฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิจัย”.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
. (2547). นิยามเกี่ยวกับการวิจัย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.nrct.go.th/modi;es.php?op=modload&name=
Sections&file=index. (2548, 14 เมษายน).
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3. ให้เรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องแยกประเภท
ว่าเป็นหนังสือ หรือวารสาร และสื่ออื่น ๆ
4. พิมพ์รายการบรรณานุกรมติดขอบกระดาษที่กั้นไว้ด้านซ้ายมือ ถ้ารายการเดียวไม่พอ
ในหนึ่งบรรทัดให้ขึ้นบรรทัดใหม่ย่อหน้าเข้าไป 4-7 ช่วงอักษรให้พิมพ์ตัวที่ 5-8 ถ้าไม่จบก็สามารถต่อ
บรรทัดต่อไปได้อีก โดยพิมพ์ให้ตรงกับบรรทัดที่ 2 จนจบรายการ หรืออาจใช้วิธีการตั้ง Tab ที่ 0.60 นิ้ว
ก็ได้
ตัวอย่าง
1.5 นิ้ว

บรรณานุกรม
1.5 นิ้ว เกษม สาหร่ายทิพย์. (2542). ระเบียบวิธีวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิษณุโลก:
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1 นิ้ว

บทที่ 5
ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจ ารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 มีวิธีการดาเนินการดังนี้

การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ
1. การเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ให้ผู้เสนอขอยื่นเอกสาร ดังนี้
1.1 บันทึกข้อความ (แสดงในหน้า 114) ลงนามโดยผู้เสนอขอ
1.2 แบบ ก.พ.อ. 03-04 (แสดงในภาคผนวก จ)
1.3 เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน และผลงานทางวิชาการอย่างละ 8 ชุด
1.4 แบบแสดงหลั กฐาน กรณี มีส่ วนร่ว มในผลงานทางวิชาการ (แสดงในหน้า 115)
จานวน 8 ฉบับ
1.5 เอกสารการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ ก.พ.อ. คือ
1.5.1 เอกสารขอบคุณจากห้องสมุด (5 แห่ง) ที่ได้รับเอกสารประกอบการสอน /
เอกสารคาสอน / ตารา
1.5.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
2. คณะรับเรื่องและดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง โดยคณบดีให้ความเห็น
ใน แบบ ก.พ.อ. 03-04
3. คณะนาเรื่องและเอกสารทั้งหมด เสนอต่อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ต.)
4. เลขานุ การ ก.พ.ต. นาเอกสารเสนอที่ป ระชุม ก.พ.ต. เพื่อแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ
ประเมินผลการสอน จานวน 3 คน
5. เมื่อการประเมินผลการสอนเสร็จสิ้น เลขานุการ ก.พ.ต. นาผลเสนอ ก.พ.ต. หากผล
การประเมินการสอนผ่าน ก.พ.ต. จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิช าการ (ก.ป.ผ.) จานวน 3-5 คน จากบัญ ชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.
กาหนด สาหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด
6. ระยะเวลาในการประเมินผลงานไม่เกิน 90 วัน ในกรณีที่มีความจาเป็นและมีการอัน
ควรให้ขยายเวลาในการเสนอความเห็นได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ต.
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ตัวอย่าง บันทึกข้อความยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ [ชื่อคณะที่อาจารย์สงั กัด]
ที่ [ / ]
เรื่อง ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

วันที่ [วัน เดือน ปี]

เรียน คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ าพเจ้ า [ชื่ อ - สกุ ล ] [ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา / พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย สาย
วิชาการ] ตาแหน่ง [ตาแหน่งทางวิชาการ] สังกัดหลักสูตร [หลักสูตร] สาขาวิชา [สาขาวิชา ] คณะ[ชื่อคณะ] มีความ
ประสงค์ขอกาหนดตาแหน่ง [ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์ ] ในสาขาวิชา[สาขาวิชาที่
ต้องการขอกาหนดตาแหน่ง] โดยวิธี[ปกติ หรือ พิเศษ กรณีตาแหน่งศาสตราจารย์ ต้องระบุว่าเป็นวิธีที่หนึ่งหรือวิธี ที่
สองด้วย] และได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. [เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน] รายวิชา [ชื่อวิชา] รหัสวิชา [รหัสวิชา] . จานวน 8 เล่ม
2. ผลงานทางวิชาการ
ประเภทผลงาน
เรื่อง
จานวน
2.1 [ตารา/หนังสือ/]
1. [ชื่อเรื่อง]
[8 เล่ม]
2. [ชื่อเรื่อง]
[8 เล่ม]
2.2 [บทความวิชาการ]
1. [ชื่อเรื่อง]
[8 ฉบับ]
2. [ชื่อเรื่อง]
[8 ฉบับ]
2.3 [งานวิจัย]
1. [ชื่อเรื่อง]
[8 เล่ม/ฉบับ]
2. [ชื่อเรื่อง]
[8 เล่ม/ฉบับ]
2.4 [งานลักษณะอื่นๆ ระบุ
1. [ชื่อเรื่อง/งาน]
[8 ชิ้นงาน]
ประเภท]
2. [ชื่อเรื่อง/งาน]
[8 ชิ้นงาน]
2.5 [งานวิชาการรับใช้สังคม]
1. [ชื่อเรื่อง]
[8 เล่ม/ฉบับ]
2. [ชื่อเรื่อง]
[8 เล่ม/ฉบับ]
พร้อมกันนี้ได้แสดงทิศทางการศึกษา/วิจัย ของทุกผลงานทางวิชาการดังเอกสารแนบท้ายและข้าพเจ้า
[เข้าร่วม/ไม่ได้เข้าร่วม]โครงการการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ 2556-2558 (กรณีเข้าร่วมโครงการ
กรุ ณ าระบุ ร ายละเอี ย ดดั งนี้ ) โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ป รึ ก ษาคื อ [ต าแหน่ งทางวิ ช าการชื่ อ -สกุ ล ] สั งกั ด [สั งกั ด
มหาวิทยาลัย/สถาบันของผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา]
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .........................................................................
([ตาแหน่งทางวิชาการชื่อ-สกุล])
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เอกสารแสดงทิศทางการศึกษาหรือวิจัยของผลงานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

๑. ชื่อผู้เสนอ [ชื่อ - สกุล] ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง[ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์]
ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ต้องการขอกาหนดตาแหน่ง] โดยวิธี [ปกติ หรือ พิเศษ กรณี
ตาแหน่งศาสตราจารย์ ต้องระบุว่าเป็นวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองด้วย]
๒. ประเภทผลงาน [ตารา/หนังสือ/บทความวิชาการ/งานวิจัย/งานลักษณะอื่น ๆ(ระบุประเภท)/]
เรื่อง [ชื่อผลงาน]

๓. ทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
กรณี
 สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากร
ของแต่ละพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
 เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริบทโลก
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
 พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง
 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ

ตาแหน่งในผลงานที่บ่งชี้

หมายเหตุ: ผลงานต้องที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชา
ลงชื่อ ........................................................................
([ตาแหน่งทางวิชาการชื่อ-สกุล])
วันที่ ......................../............................./.................
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ตัวอย่าง แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการ
 งานวิจัย

 ตารา
 หนังสือ
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผู้ร่วมงาน จานวน..........คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ
ลงชื่อ..................................................
(.............................................)
ลงชื่อ..................................................
(.............................................)
ลงชื่อ..................................................
(.............................................)
ลงชื่อ..................................................
(.............................................)
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7. ก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.ป.ผ.) เพื่อพิจารณาตัดสินผลทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดและการตัดสินของที่ประชุมให้ ถือเสี ยง
ข้างมาก
8. ก.พ.ต. พิจารณาให้ความเห็ นชอบผลการประเมินการสอน และผลการประเมินของ
ก.ป.ผ. แล้วนาเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
9. สภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ โดย
9.1 กรณี อ นุ มั ติ ในต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ให้ อ ธิ ก ารบดี
ออกคาสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน
9.2 กรณีอนุมัติตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผ่าน ก.พ.อ.
เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
9.3 กรณีไม่อนุมัติ ให้แจ้งผู้เสนอขอทราบ
ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิช าการอาจยื่ น อุ ท ธรณ์ ผ ลการพิ จ ารณานั้ น ได้
โดยยื่นอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ

การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อนหรือ
1.2 เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลา
ที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
1.3 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น หรือ
1.4 แต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าเชี่ ย วชาญที่ แ ตกต่ า งไปจาก
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเดิม
2. การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ
2.1 ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ โดยอนุโลม
หมายเหตุ สาหรับตาแหน่งศาสตราจารย์ให้เสนอได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น
2.2 ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) จานวน 5 คน
2.3 การพิจารณาตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียง
2.4 ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และมีผลงานทางวิชาการมีคุณภาพในระดับดีมาก สาหรับผู้เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส่วนตาแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีคุณภาพ
ในระดับดีเด่น

120
ขั้นตอนการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์
ผู้เสนอขอ
คณะรั บเรื่อง / คณบดีตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ ของเอกสาร และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. / กจ. ตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ครบถ้วน

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

ไม่ครบถ้วน

เสนอที่ประชุม ก.พ.ต.
ผ่าน

ประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน
/ เอกสารคาสอนและกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการ

ไม่ผา่ น

ส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

แจ้งผู้ขอทราบและแก้ไข
ผลงานทางวิชาการ
แก้ไข

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
(ก.ป.ผ.)

ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทาประกาศแต่งตั้ง

แต่งตั้ง ก.ป.ผ.เพิ่มเติม/ประชุมก.ป.ผ.

ประชุม ก.ป.ผ.

นาเสนอที่ประชุม ก.พ.ต.

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
นาเสนอที่ประชุม ก.พ.ต.

เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
การขอทบทวนผลฯครั้งที่ 2
เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
ออกคาสั่งแต่งตั้ง
ส่งคาสั่งแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ

ไม่อนุมัติ

การขอทบทวนผลฯครั้งที่ 1

แจ้งผู้เสนอขอทราบ
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ขั้นตอนการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์
ผู้เสนอขอ
คณะรับเรื่อง / คณบดีตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต. / กจ. ตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

เสนอที่ประชุม ก.พ.ต.
ผ่าน

ประเมินผลการสอน

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่ผา่ น
ส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
แจ้งผู้ขอทราบและแก้ไขผลงาน
ทางวิชาการ

ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทาประกาศแต่งตั้ง
แต่งตั้ง กก.ก.ป.ผ.เพิ่มเติม/ประชุม ก.ป.ผ.

ประชุม ก.ป.ผ.
นาเสนอที่ประชุม ก.พ.ต.

แก้ไข
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

นาเสนอที่ประชุม ก.พ.ต.

การขอทบทวนผลฯครั้งที่ 2

เสนอสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ
เสนอ ก.พ.อ.

ไม่อนุมัติ

การขอทบทวนผลฯครั้งที่ 1

แจ้งผู้เสนอขอทราบ

เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
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เกณฑ์การประเมินผล
1. การประเมินผลการสอน (แบบประเมินแสดงในภาคผนวก ฉ)
1.1 การประเมินระดับความสามารถในการสอน
เกณฑ์ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน
อย่างน้อยระดับชานาญ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินอย่างน้อย
ระดับชานาญพิเศษ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินอย่างน้อย
ระดับเชี่ยวชาญ
1.2 การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน ต้องได้ คะแนน
รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. การประเมินผลทางวิชาการ (แบบประเมินแสดงในภาคผนวก ฉ)
2.1 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน ดังนี้
2.1.1 กรณีขอโดยวิธีปกติ คุณภาพอย่างน้อย ระดับดี
2.1.2 กรณีขอโดยวิธีพิเศษ คุณภาพอย่างน้อย ระดับดีมาก
2.2 ตาแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมิน ดังนี้
2.2.1 กรณีขอโดยวิธีที่ 1 คุณภาพอย่างน้อย ระดับดีมาก
2.2.2 กรณีขอโดยวิธีที่ 2 คุณภาพอย่างน้อย ระดับดีเด่น

ลักษณะการมีส่วนร่วม
1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ดาเนินการเอง
2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักในเรื่องนั้น
3. สาหรับการมีส่วนร่ว มในผลงานวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ
ผู้ขอต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น จะต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่ อง
สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย
หนึ่งเรื่อง
4. ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดาเนินการ
หลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้ วไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50
5. ในกรณีงานวิจัยที่ดาเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ ขอจะต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักและ
มีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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ผู้ดาเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุค คลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสาคัญในการ
ออกแบบการวิจั ย (Research Design) การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงนามรับรอง การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการว่าหากมี
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคน
มีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น
หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง
จะถือว่าการกระทาของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินัยต่อไป
การลงนามรั บ รองการมี ส่ ว นร่ว มในผลงานแต่ ล ะชิ้ น เมื่ อ ได้ ล งนามรับ รองแล้ ว จะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้
7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการว่าต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หมายความถึงห้ามมิให้ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งนาผลงานวิจัยที่ทาเป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพี่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ ของผู้กาหนดตาแหน่งมาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ เว้นแต่ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งจะได้ทาการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง จนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษา
เพิม่ เติมจากเดิมเท่านั้น
8. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยมีชื่อผู้ใด
ระบุเป็นเจ้าของผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู่ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่
ในรูปของผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า
ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม กากับดูแลและมีบทบาทสาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยนั้น
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บัญชีรายชื่อสาขาและสาขาวิชาในการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. สาขาการศึกษา
1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.3 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
1.4 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.5 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.6 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.7 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
1.8 สาขาวิชาพลศึกษา
1.9 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
1.10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1.11 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
1.12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.13 สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.14 สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.15 สาขาวิชาเกษตรศึกษา
1.16 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
1.17 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1.18 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
2. สาขามนุษยศาสตร์
2.1 สาขาวิชาปรัชญา
2.2 สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา
2.3 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
2.4 สาขาวิชาภาษาไทย
2.5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.6 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2.7 สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
2.8 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2.9 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
2.10 สาขาวิชาภาษาตะวันออก
2.11 สาขาวิชาภาษาตะวันตก
2.12 สาขาวิชามานุษยวิทยา
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3. สาขาสังคมศาสตร์
3.1 สาขาวิชาสังคมวิทยา
3.2 สาขาวิชาจิตวิทยา
3.3 สาขาวิชาประชากรศาสตร์
3.4 สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์
3.5 สาขาวิชาภูมิศาสตร์
3.6 สาขาวิชารัฐศาสตร์
3.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.8 สาขาวิชานิติศาสตร์
3.9 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
3.10 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
3.11 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
4.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
4.2 สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
4.3 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
4.4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน
4.5 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
4.6 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
5. สาขาการสื่อสารมวลชนและการเอกสาร
5.1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5.2 สาขาวิชาการสื่อสาร
5.3 สาขาวิชาวารสารศาสตร์
5.4 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์
5.5 สาขาวิชาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
5.6 สาขาวิชาการโฆษณา
5.7 สาขาวิชาการถ่ายภาพ
5.8 สาขาวิชาภาพยนตร์
5.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
6. สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
6.1 สาขาวิชาเลขานุการ
6.2 สาขาวิชาการบัญชี
6.3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
6.4 สาขาวิชาการตลาด
6.5 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6.6 สาขาวิชาการสหกรณ์

126
6.7 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
6.8 สาขาวิชาธุรกิจบริการ
6.9 สาขาวิชาการประกันภัยและวินาศภัย
6.10 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
6.11 สาขาวิชาการจัดการ
6.12 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
6.13 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
6.14 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.15 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6.16 สาขาวิชาการจัดการการบิน
6.17 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม
6.18 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
7. สาขาวิทยาศาสตร์
7.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
7.3 สาขาวิชาฟิสิกส์
7.4 สาขาวิชาเคมี
7.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7.6 สาขาวิชาดาราศาสตร์
7.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
7.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
7.10 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
7.11 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.13 สาขาวิชาสถิติศาสตร์
7.14 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7.15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7.16 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
7.17 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7.18 สาขาวิชาอนามัยและสาธารณสุขศาสตร์
7.19 สาขาวิชาโภชนาการ
8. สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
8.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
8.2 สาขาวิชาปฐพีวิทยา
8.3 สาขาวิชาพืชไร่
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8.4 สาขาวิชาพืชสวน
8.5 สาขาวิชาสัตวบาล
8.6 สาขาวิชาสัตวรักษ์
8.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
8.8 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8.9 สาขาวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
8.10 สาขาวิชาวนศาสตร์
8.11 สาขาวิชาชลประทาน
8.12 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
8.13 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
8.14 สาขาวิชาสื่อสารการเกษตร
8.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
8.17 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8.18 สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
8.19 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์
9.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
9.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9.3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
9.4 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
9.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
9.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9.7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9.8 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
9.9 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
9.10 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
9.11 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
9.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสิ่งแวดล้อม
9.13 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
9.14 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
9.15 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
9.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
9.17 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
9.18 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
9.19 สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา
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เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานวารสารวิชาการ
1. เกณฑ์มาตรฐานวารสารกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันในการที่จะยกมาตรฐานการเผยแพร่งานวิชาการในประเทศให้มีคุณภาพ
และเพื่ อ ผลั ก ดัน ให้ เกิดมาตรฐานที่ใกล้ เคีย ง หรือเที่ย บได้ กับ นานาชาติ มาตรการหนึ่ งในบรรด า
มาตรการทั้งหลาย คือ การสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลาง อันจะเป็นที่รวมและเผยแพร่
ความรู้ของประชาคมวิชาการในประเทศไทย โดยไม่เพียงแต่สนองความต้องการของสถาบันใดสถาบัน
หนึ่ง
เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้ทาหน้าที่เป็นแหล่ ง
กลางในการเผยแพร่ งานวิ ช าการของประชาคมอุ ด มศึ ก ษา ให้ มี ม าตรฐานเที ย บเคี ย งกั บ ระดั บ
นานาชาติ ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงกาหนดเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่
สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้
1.1 กองบรรณาธิ ก ารของวารสารวิ ช าการในประเทศต้ อ งมี ศ าสตราจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
1.2 ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทางานวิจัยและมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
1.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่นที่
มิใช่สถาบันที่จัดทาวารสารนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนบทความทั้งหมด ในอนาคตควรมี
การเพิ่มจานวนบทความประเภทดังกล่าวให้ถึง ร้อยละ 25 ของบทความทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพวิชาการของประเทศ
1.4 บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทาวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจาก
สถาบันภายนอกไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ประเมินทั้งหมด
1.5 กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.6 บทความแต่ ล ะบทความต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ ในกรณี ที่ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
1.7 วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
1.8 วารสารต้องมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
1.9 วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นครั้งคราว
2. เกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เ ป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ
2.1 วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ (Approved International Journal)
2.1.1 มี Impact Factor ต่อเนื่อง
2.1.2 เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หรือ
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2.1.3 สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ สกอ. กาหนด
ทั้งนี้ วารสารวิชาการที่เป็นยอมรับระดับนานาชาติ เป็นวารสารที่แนะนาให้
สกอ. ใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผลงานของนักวิชาการ
2.2 วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ (Approved National Journal)
2.2.1 มี Impact Factor ต่อเนื่อง
2.2.2 สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ สกอ. กาหนด
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการกลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ได้กาหนดวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากวารสารที่มี
ค่า Impact Factor ในฐานข้อมูล TCI เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2548 ไม่น้อยกว่า 0.024
และไม่มีค่า Impact Factor = 0 (ศูนย์) ในปี พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ วารสารวิช าการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ เป็นวารสารที่แนะนาให้
สกอ. ใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก สาหรับมหาวิทยาลัยที่มิได้เน้นการวิจัยด้วย
3. เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้ทาหน้าที่เป็นแหล่ ง
กลางในการเผยแพร่งานวิชาการของประชาคมอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงได้รับระดับชาติ
สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงกาหนดเกณฑ์
คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้
3.1 กองบรรณาธิการของวารสานวิช าการในประเทศจะต้อ งมีศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าจากภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
3.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการต้องมีบทความที่ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนบทความทั้งหมด
3.3 ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทางานวิจัยและมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
3.4 บทความที่เขียนโดยนักวิชาการในสถาบันที่จัดทาวารสารนั้นต้องมีผู้ประเมินจาก
สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแต่ละปีต้องมีผู้ประเมินจากต่างสถาบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
3.5 วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
3.6 วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นครั้งคราว
3.7 กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยจะ
มีการประเมินเบื้องต้นทุก ๆ ปี
หมายเหตุ 1) บทความที่เขียนร่วมกับนักวิชาการนอกสถาบันให้อนุโลมเป็นบทความ
วิชาการนอกสถาบันได้
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2) ส าหรับ วารสารที่ ได้รับ การพิ จ ารณา ให้ เป็ น วารสารที่ เป็ น ที่ ยอมรั บ
ระดับชาติไปแล้วนั้น การพิจารณาตามข้อ 1, 2 และ 4 ให้กาหนดเป็นร้อยละ 10 ตามเกณฑ์เดิมเป็น
เวลา 2 ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติเพิ่มเติม
4. เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้วารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้ทาหน้าที่เป็นแหล่ ง
กลางในการเผยแพร่ งานวิช าการของประชาคมอุด มศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานเที ย บเคี ยงได้ กั บ ระดั บ
นานาชาติ ส านั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจึงกาหนด
เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรได้รับการสนับสนุนไว้ ดังนี้
4.1 กองบรรณาธิ ก ารของวารสารวิช าการในประเทศจะต้ อ งมี ศ าสตราจารย์ ห รื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ เที ย บเท่ าจากภายนอกประเทศ ที่ มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ เผยแพร่
อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
4.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ต้องมีบทบาทที่ผู้เขียนมาจากภายนอกประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนบทความทั้งหมด
4.3 ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทางานวิจัยและมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
4.4 บทความที่ เขีย นโดยนั กวิช าการในสถาบั น ที่ จัดท าวารสารนั้ น ต้อ งมี ผู้ ป ระเมิ น
จากสถาบันภายนอกทั้งหมด และในแต่ละปีต้องมีผู้ประเมินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
4.5 วารสารต้องออกตรงตามเวลาอย่างต่อเนื่อง
4.6 วารสารควรมีการตีพิมพ์บทความปริทรรศน์ (Review Article) เป็นครั้งคราว
4.7 กาหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก ๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้โดยจะ
มีการประเมินเบื้องต้นทุก ๆ ปี
หมายเหตุ บทความที่เขียนร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศให้อนุโลมเป็นบทความ
วิชาการต่างประเทศได้
5. บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ (List of Approved National Journals)
เป็ น วารสารที่แนะน าให้ สกอ. ใช้เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิท ยานิพนธ์ระดับปริญ ญาโท
ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาหรับมหาวิทยาลัยที่มิได้เน้นการวิจัย รวมถึงผลงาน
ของนักวิชาการด้วย ประกอบด้วยวารสารจานวน 39 ฉบับ ดังนี้
5.1 Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
(คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.2 Chulalongkorn University Dental Journal
(คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.3 Thai Journal of Veterinary Medicine
(คณะสัตวศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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5.4 Thai Journal of nursing research
(สานักงานสภาการพยาบาล)
5.5 Ramathibodi Nursing Journal
(ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
5.6 Vajira Medical Journal
(วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)
5.7 The thai Journal of nursing council
(สภาการพยาบาล)
5.8 KKU Research Journal
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5.9 Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine
(ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย)
5.10 The Journal of the Royal Institute of Thailand
(ราชบัณฑิตยสถาน)
5.11 Agricultural Science Journal
(สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
5.12 Ladkrabang Engineering Journal
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
5.13 Journal of the Nephrology society of Thailand
(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย)
5.14 ASEAN Journal on Science and Technology for Development
(ASEAN Committee on Science and Technology)
5.15 Journal of the National Research Council of Thailand
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
5.16 Kasetsart Journal : Natural Science
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
5.17 KMUTT Research and Development Journal
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
5.18 International Journal of the Engineering Institute of Thailand
(วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
5.19 Suranaree Journal of Science & Technology
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
5.20 Thammasat International Journal of Science & Technology
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5.21 R & D Journal of the Engineering Institute of Thailand
(วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
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5.22 Internal Medicine Journal of Thailand
5.23 วารสารพยาบาลศาสตร์
(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
5.24 วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.25 สารสารโลหะ วัสดุ และแร่
(สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.26 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
5.27 วารสารสัตวแพทย์ศาสตร์ มข.
(คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5.28 ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร/ไทยเภสัชสารและวิทยาการสุขภาพ
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
5.29 KMITL Science Journal
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
5.30 วารสารพยาบาล
(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี)
5.31 Chiang Mai Journal of Science
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
5.32 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
5.33 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.34 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.35 วารสารพยาบาลทหารบก
(วิทยาลัยการพยาบาลกองทัพบก)
5.36 วารสารวิชาการเกษตร
(กรมวิชาการเกษตร)
5.37 ศรีนครินทร์เวชสาร
(คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5.38 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
5.39 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)

133
6. บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ (List of Approved International Journals)
เป็ น วารสารที่ แนะน าให้ ใช้เพื่ อตีพิ มพ์ เผยแพร่วิทยานิพ นธ์ระดั บปริญ ญาเอก และ
ผลงานของนักวิชาการประกอบด้วยวารสารจานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1 Science Asia: Journal of the Science Society of Thailand (Former
Title: Journal of the Science Society of Thailand)
(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
6.2 Songklanakarin Journal of Science and Technology
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
6.3 ECTI Transactions on Electrical Eng. Electronics, and Communication
(ECTI-EEC)
(สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ)
6.4 Thai Journal of Agricultural Science
(สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
6.5 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
(สมาคมโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย)
6.6 The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
(สมาคมเครือข่ายศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขซีมิโอ)
6.7 Journal of the Medical Association of Thailand
(แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
6.8 Thai Forest Bulletin
(กรอมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
6.9 Siriraj Hospital Gazette
(คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
6.10 Chulalongkorn Medical Journal
(คณะแทพย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6.11 Asian Journal of Energy and Environment
(บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ.)
6.12 Journal of Environmental Environment Research
(สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บทที่ 6
สรุปข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
ในการขอกาหนดตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
1. รูปแบบของเอกสาร
1.1 ปกนอกและปกใน
1.1.1 ไม่มีการพิมพ์คาว่า เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน
1.1.2 ไม่ต้องพิมพ์โปรแกรมวิชา...............................ภาควิชา.........................
1.1.3 ปกนอกไม่ต้องพิมพ์วุฒิการศึกษา ปกในต้องพิมพ์วุฒิการศึกษา
1.1.4 ปกนอกให้ทาเป็นปกอ่อนเป็นแผ่นเดียวกันไม่นากระดาษหรือแลคซีนมาปะ
สันหนังสือ
1.2 แผนบริหารการสอน
1.2.1 แผนบริ ห ารการสอนไม่เป็ น ไปตามรูป แบบที่ ก าหนดไว้ในคู่ มือ ประกอบ
การเขียนผลงานทางวิชาการ
1.2.2 แผนบริหารการสอนรายวิชา มีหัวข้อไม่ครบหรือครบแต่ไ ม่สมบูรณ์ เนื้อหา
มีแต่หัวข้อหลัก ไม่มีหัวข้อรองหรือข้อย่อย การแบ่งเนื้อ หากับการกาหนดเวลาในการสอนไม่ครบตาม
หน่วยกิต/ชั่วโมง (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
1.2.3 แผนบริหารการสอนประจาบท ไม่มีหรือมีแต่ไม่สมบูรณ์ วิธีสอนและกิจกรรม
สื่อ การประเมินผล เสนอเหมือนกันทุกบท ซึ่งปกติต้องหลากหลายตามลักษณะเนื้อหา
1.3 ไม่มีแบบฝึกหัด บางฉบับมีแต่ไม่เพียงพอ
1.4 ไม่มีหนังสืออ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายบทแต่ละบท
1.5 ไม่มีบรรณานุกรมท้ายเล่ม
1.6 การพิมพ์ผิดมากทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
1.7 การเรียงลาดับหน้าไม่ถูกต้อง เรียงกลับหัวกลับหาง หน้าขาดหายไปบางหน้า
2. เนื้อหา
2.1 การวางโครงเรื่องไม่เหมาะสมตามลาดับเหตุทางวิชาการ เช่น ควรจะกล่าวเรื่องอะไร
ก่อนหลัง
2.2 เนื้อหาขาดความลึกซึ้งทางวิชาการ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอในแต่ละเรื่อง
2.3 เนื้อหาดขาดความทันสมัย ข้อมูลที่นามาใช้ยังเป็นข้อมูลเก่า และขาดการนาเสนอ
สิ่งใหม่ ๆ ในการเขียนผลงาน
2.4 เนื้อหาผิด เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ
2.5 ขาดเนื้ อ หาสาระส าคั ญ ในกรณี ที่ เขี ย นผลงานตามรายวิ ช าในหลั ก สู ต รและ
มีเนื้อหาไม่ครอบคลุม
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2.6 การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน ใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไป
ภาษาที่ ใช้ ไม่ ค งที่ ใช้ ภ าษาที่ เข้ า ใจยาก ใช้ ค าฟุ่ ม เฟื อ ย การยกตั ว อย่ า งภาษาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งบอก
ความหมายด้วย
2.7 การใช้คาศัพท์
2.7.1 สร้างศัพท์ขึ้นใช้เอง
2.7.2 ใช้คาไม่ตรงกับ ความหมายเดิม เช่น ผู้นา Leadership การสอนทางไกล
Distance Learning
2.7.3 ไม่ใช้คาศัพท์บัญญัติตามราชบัณฑิตยสถาน หรือคาศัพท์ที่สมาคมวิชาชีพ
กาหนด
2.8 ผลงานที่นาเสนอเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทั้ง 2 เล่ ม มีเนื้อหาสาระ
ซ้าซ้อนกัน เกินกว่าร้อยละ 25
2.9 การนาเสนอ
2.9.1 เสนอข้อมูลแบบสรุป เป็นข้อมูลแบบเดิม ๆ
2.9.2 ปัญหาหรือข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นงานรวบรวม
2.9.3 รู ป ภาพที่ น ามาใช้ ไม่ ชั ด เจน ภาพกั บ เนื้ อ หาไม่ ส อดคล้ อ งกั น ไม่ ส มจริ ง
ขาดความเชื่อมโยงเนื้อหากับภาพ ไม่มีคาอธิบายภาพ ไม่บอกที่มา ขาดการอ้างอิง กรณีนามาจากผู้อื่น
2.9.4 แผนภูมิ ตาราง ข้อมูลไม่ทันสมัย ขาดแหล่งอ้างอิง ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
2.9.5 สัดส่วนของเนื้อหาแต่ละบทไม่เท่ากัน และขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2.9.6 การจัดลาดับหัวข้อไม่เหมาะสมตามความสาคัญและไม่เป็นระบบ
2.9.7 การพิมพ์ พิมพ์ ผิดมาก พิ มพ์ตก วรรคตอนไม่ถูกต้อง แก้คาผิดด้วยปากกา
หรือใช้วิธีตัดปะ และขาดความประณีต
2.10 การอ้างอิง
2.10.1 การอ้างอิงไม่ถูกต้อง ขาดความสมบูรณ์
2.10.2 การอ้างอิงไม่ทันสมัย ไม่เป็นระบบ
2.10.3 มีอ้างอิงในเนื้อหา แต่ไม่มีในบรรณานุกรม
2.10.4 มีการอ้างอิงพร่าเพรื่อ เต็มทั้งหน้า ไม่มีความคิดเห็นของผู้เขียนแสดงไว้เลย

ตาราหรือหนังสือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อตาราหรือหนังสือไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
เนื้อหาไม่ถูกต้อง ขาดสาระสาคัญของเนื้อหา
ขาดการลาดับเนื้อหา
ขาดการเชื่อมโยงของเนื้อหา
การใช้คาในเนื้อหาไม่เหมือนกันและใช้ไม่ถูกต้อง
เนื้อหาน้อย ไม่สมบูรณ์ ขาดการค้นคว้า
ภาษาไทยไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่
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8. ข้อมูลไม่ทันสมัย ทฤษฎี หลักการและสาระสาคัญของเนื้อหา เนื้อหายังเป็นการตัดปะ
ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ
9. ศัพท์เทคนิคควรใช้ให้ถูกต้องตามศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน เช่น
คีย์บอร์ด ควรใช้ แผงแป้นอักษร
แทรคบอล ควรใช้ ลูกกลมควบคุม
บาร์โค้ด ควรใช้ รหัสแท่ง
10. ภาพประกอบหรือตารางไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ไม่มีการอ้างอิง
11. ภาพประกอบไม่ชัดเจน
12. สถิติ ตาราง เนื้อหา ไม่ทันสมัย และควรแปลเป็นภาษาไทย
13. ควรมีการเรียบเรียงให้เป็น สานวนของผู้เรียบเรียง และทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย หรือดีขึ้น
14. รูปแบบการอ้างอิงไม่ถูกต้อง และไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม
15. การอ้างอิงในเนื้อหาไม่ตรงกับบรรณานุกรม
16. ควรอ้างอิงจากแหล่งปฐมภูมิ
19. ขาดการพิสูจน์อักษรให้ถูกต้อง
20. ขาดความคิดสร้ างสรรค์ แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ ที่แสดงถึงความเป็น ผู้ ที่ มีความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
21. ต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

งานวิจัย
1. ผู้วิจัยขาดความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัย ขาดความถูกต้องของรูปแบบการวิจัย ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. การกาหนดปัญหาไม่น่าสนใจหรือมีประโยชน์น้อยหรือบางครั้งปัญหานั้นทราบอยู่แล้ว
โดยไม่ต้องวิจัย
3. ภูมิหลังของงานวิจัยมีน้อย ไม่ชัดเจนในประเด็นที่จะต้องทาการวิจัย
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่จะศึกษา จุดประสงค์ในการ
วิจัยไม่ชัดเจนพอที่จะนาไปสู่องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ตัวแปรสถิติที่ใช้
5. บทที่ 2 ไม่แสดงเอกสารเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือมีน้อย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีน้อย หรือมีมากแต่ไม่ตรงกับเรื่องที่วิจัย
6. ขาดการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับกรอบแนวคิดและการออกแบบงานวิจัย
7. ไม่ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัย เช่น
ขาดการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ขาดการหาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียน
ขาดการนาเสนอผลก่อน-หลังเรียน
8. การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ
กลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไป วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง
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9. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขาดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นวิธีการเก็บ
ข้อมูลไม่เหมาะสม
10. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติไม่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนั้น ๆ
11. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน ขาดความสม่าเสมอในการ
นาเสนอ หรืออาจมีการบิดเบือน แก้ไขข้อมูลนั้น เพื่อให้ได้ตรงตามที่ตั้งใจ
12. การหาความพึงพอใจ ต้องมีแบบสังเกต แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
14. การใช้คาหรือศัพท์บัญญัติควรใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม
15. สรุปและอภิปรายผลไม่ชัดเจน
16. การอ้างอิงไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน
17. การอ้างอิงในเนื้อหาไม่มีในบรรณานุกรม

บรรณานุกรม
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ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
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ตัวอย่าง ปกนอก

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
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ตัวอย่าง ปกใน

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
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ตัวอย่าง คำนำ

คานา
เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิช ำเคมีพ อลิ เมอร์เบื้องต้น รหั ส 4023710 ได้แบ่ งเนื้ อหำ
กำรเรียนกำรสอนออกเป็น 7 บท แต่ละบทใช้เวลำสอนประมำณ 2 ถึง 3 สัปดำห์
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นพื้นฐำนของ
วิชำเคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำในขั้นสูงต่อไป และสำมำรถนำควำมรู้
มำบูรณำกำรกับกำรใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เอกสำรประกอบกำรสอนนี้ คงอ ำนวยประโยชน์ ต่ อ กำรเรียนกำรสอนในรำยวิช ำเคมี
พอลิเมอร์เบื้องต้น ตำมสมควร หำกท่ำนที่นำเอกสำรประกอบกำรสอนนี้ไปใช้ และมีข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในควำมอนุเครำะห์นั้นมำ ณ โอกำสนี้ด้วย
ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
19 สิงหำคม 2555
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153
ตัวอย่าง สำรบัญ

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
แผนบริหำรกำรสอนประจำวิชำ
แผนบริหำรกำรสอนบทที่ 1
บทที่ 1 โครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมรู้เบื้องต้นทำงพอลิเมอร์
จำแนกตำมแหล่งกำเนิดของพอลิเมอร์
จำแนกตำมโครงสร้ำงของสำยโซ่พอลิเมอร์
จำแนกตำมกำรตอบสนองอุณหภูมิ
จำแนกตำมองค์ประกอบในพอลิเมอร์
จำแนกตำมลักษณะปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชัน
จำแนกตำมกำรจัดเรียงตัวของสำยโซ่พอลิเมอร์หรือตำมเรขำคณิต
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนบริหำรกำรสอน บทที่ 2
บทที่ 2 ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ
กลไกกำรเกิดปฏิกิริยำด้วยวิธีอนุมูลอิสระ
ปฏิกิริยำโยกย้ำยสำยโซ่ หรือสำรแลกเปลี่ยนสำยโซ่
สำรยับยั้งและหน่วงอนุมูลอิสระ
กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบควบคุมและมีชีวิต
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
แผนบริหำรกำรสอน บทที่ 3
บทที่ 3 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ด้วยไอออน
ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบประจุบวก
ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบประจุลบ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง

(1)
(3)
(7)
(9)
(13)
1
3
3
6
10
10
11
12
19
20
21
23
25
25
33
36
37
41
42
43
45
47
47
59
63
64
65
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ตัวอย่าง สำรบัญตำรำง

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
1.2
1.3
2.1
3.1
4.1
4.2

หน้า
ข้อมูลน้ำหนักโมเลกุลที่ได้จำกเครื่อง SEC
ตำรำงกำรคำนวณ (ΣNiMi) จำกตำรำง 1.1
กำรคำนวณหำ MW
ค่ำ transfer constant ของกำรเกิดปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชั่นผ่ำนวิธีอนุมูลอิสระ
ของพอลิสไตรีน ของตัวทำละลำยประเภทต่ำงๆ
อันตรกิริยำระหว่ำงคู่ไอออน ในปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบไอออน
แบบต่ำง ๆ
มอนอเมอร์กับ Ziegler-Natta ที่ใช้กันในช่วงแรก
สำรประกอบโลหะทรำนซิชั่นกับ % streo-regularity ในปฏิกิริยำ Ziegler-Natta

16
16
17
36
62
70
74
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ตัวอย่าง สำรบัญภำพ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

หน้า
โครงสร้ำงทำงเคมีของยำงธรรมชำติ มีโครงสร้ำงหลักเป็น
Poly(cis-1,4-isoprene)
โครงสร้ำงทำงเคมีของไคติน
โครงสร้ำงทำงเคมีของพอลิแลกติกแอซิด
กำรเกิดตัวเริ่มปฏิกิริยำที่แตกตัวโดยควำมร้อนของสไตรีน
ตัวเริ่มปฏิกิริยำที่ใช้ในกำรแตกตัวโดยควำมร้อน
สำรประกอบเปอร์ออกไซด์
สำรประกอบเอโซ่
สำรประกอบเปอร์ออกไซด์และโลหะที่สำมำรถออกซิไดซ์ได้
กลไกกำรเกิดปฏิกิริยำขั้นเริ่มต้น
กลไกกำรเกิดปฏิกิริยำขั้นแผ่ขยำย
ตัวอย่ำงสำรที่ให้ประจุบวกในปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ด้วยประจุบวก
กำรเกิดปฏิกิริยำแบบ Cationic polymerization ของไอโซบิวธิลีน
กำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำง น้ำกับคู่ประจุ
กำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงอัลคิลเฮไลด์กับกรดลิวอิส
กำรเกิดกำรโยกย้ำยสำยโซ่ของประจุบวก
ตัวอย่ำงของปฏิกิริยำขั้นยุติแบบที่ 1
ตัวอย่ำงของปฏิกิริยำขั้นยุติแบบที่ 2
กำรใช้ตัวดักจับโปรตอนกับพอลิเมอร์ประเภทประจุบวก
กำรใช้อินนิเฟอร์กับพอลิเมอร์ประเภทประจุบวก
กำรทำปฏิกิริยำกับ I2/ZnI2
สำรเอสเทอร์แบบตติยภูมิ
โครงสร้ำงทำงเคมีของ Silyl ketene acetal

4
4
5
26
27
28
29
30
30
31
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
57
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ตัวอย่าง แผนบริหำรกำรสอนประจำวิชำ

แผนบริหารการสอนประจาวิชา
รหัสวิชา 4023710
รายวิชา เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

3(3-0-6) หน่วยกิต

Introduction to Polymer Science

คาอธิบายรายวิชา
ประวัติของพอลิเมอร์ โครงสร้ำงของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ไรเซชั่น กำรจัดตัวทำงเรขำคณิต
ของโมเลกุล ชนิดของพอลิเมอร์ โครงสร้ำงของพอลิเมอร์แต่ละชนิด โคพอลิเมอร์ไรเซชั่น และเฮทเทอโร
พอลิเมอร์ไรเซชั่น พอลิเมอร์สังเครำะห์ พอลิเมอร์ในธรรมชำติ เคมีของพอลิเมอร์ใยสังเครำะห์พอลิเมอร์
ในอุตสำหกรรมพลำสติกและอุตสำหกรรมสี กำววิทยำศำสตร์ โฟโตพอลิเมอร์ไรเซชั่น พอลิเมอร์ทนไฟ
ชนิดต่ำง ๆ พอลิเมอร์ที่ใช้ทำปุ๋ย

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อให้ผู้เรียนทรำบถึงหลักกำรเกิดพอลิเมอร์จำกกระบวนกำรสังเครำะห์พื้นฐำน
นักศึกษำสำมำรถคำนวณมวลโมเลกุลประเภทต่ำงๆของพอลิเมอร์ได้
นักศึกษำสำมำรถเลือกวิธีกำรสังเครำะห์ที่เหมำะสมสำหรับมอนอเมอร์แต่ละประเภทได้
นักศึกษำสำมำรถรู้ถึงเทคนิคกระบวนกำรพอลิเมอร์ประเภทมีชีวิตและควบคุมได้
เห็นถึงประโยชน์ของพอลิเมอร์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
สำมำรถอธิบำยถึงพอลิเมอร์อัจฉริยะได้

เนื้อหา
บทที่ 1

โครงสร้ำงพื้นฐำนและควำมรู้เบื้องต้นทำงพอลิเมอร์
1. จำแนกตำมแหล่งกำเนิดของพอลิเมอร์
1.1 พอลิเมอร์จำกธรรมชำติ
1.2 ไบโอพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ในธรรมชำติ
1.3 พอลิเมอร์จำกกำรสังเครำะห์สำรอินทรีย์
1.4 พอลิเมอร์อนินทรีย์
2. จำแนกตำมโครงสร้ำงของสำยโซ่พอลิเมอร์
2.1 พอลิเมอร์แบบเส้นตรง
2.2 พอลิเมอร์แบบกิ่ง
2.3 พอลิเมอร์แบบร่ำงแห

7 ชั่วโมง
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บทที่ 2

3. จำแนกตำมกำรตอบสนองอุณหภูมิ
3.1 เทอร์โมพลำสติก
3.2 เมอร์โมเซ็ท
4. จำแนกตำมองค์ประกอบในพอลิเมอร์
4.1 โฮโมพอลิเมอร์
4.2 โคพอลิเมอร์แบบแรนดัม
4.3 โคพอลิเมอร์แบบสลับ
4.4 บล็อกโคพอลิเมอร์
4.5 กร๊ำฟต์โคพอลิเมอร์
5. จำแนกตำมลักษณะปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชัน
5.1 แบบรวมตัวหรือแบบลูกโซ่
5.2 แบบควบแน่นหรือแบบขั้น
6. จำแนกตำมกำรจัดเรียงตัวของสำยโซ่พอลิเมอร์หรือตำมเรขำคณิต
6.1 กำรจัดต่อเรียงของมอนอเมอร์
6.2 ซีส-ทรำนส์ ไอโซเมอร์
6.3 สเตอริโอไอโซเมอริซึม
7. น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์
7.1 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยตำมจำนวน
7.2 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยตำมน้ำหนัก
7.3 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยตำม z
8. องศำของพอลิเมอไรเซชัน
9. กำรอ่ำนชื่อพอลิเมอร์
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอิสระ
1. กลไกกำรเกิดปฏิกิริยำด้วยวิธีอนุมูลอิสระ
1.1 ปฏิกิริยำขั้นเริ่มต้น
1.2 ปฏิกิริยำขั้นแผ่ขยำย
1.3 ปฏิกิริยำขั้นยุติ
2. ปฏิกริ ิยำโยกย้ำยสำยโซ่ หรือสำรแลกเปลี่ยนสำยโซ่
3. สำรยับยั้งและหน่วงอนุมูลอิสระ
4. กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบควบคุมและมีชีวิต
สรุป
แบบฝึกหัด

7 ชั่วโมง
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บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

เอกสำรอ้ำงอิง
กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ด้วยไอออน
7 ชั่วโมง
1. ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบประจุบวก
1.1 ปฏิกิริยำขั้นเริ่มต้น
1.2 ปฏิกิริยำขั้นแผ่ขยำย
1.3 ปฏิกิริยำขั้นยุติ
1.4 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ชนิดประจุบวกแบบควบคุม
1.5 ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบโยกย้ำยกลุ่ม
1.6 จลน์ศำสตร์ของปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบไอออนบวก
1.7 ควำมยำวสำยโซ่จลน์ศำสตร์
2. ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบประจุลบ
2.1 ปฏิกิริยำขั้นเริ่มต้น
2.2 ปฏิกิริยำขั้นแผ่ขยำย
2.3 ปฏิกิริยำขั้นยุติ
2.4 จลน์ศำสตร์ของปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบไอออนลบ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ผ่ำนสำรประกอบโคออดิเนชั่น
6 ชั่วโมง
1. ควำมรู้เบื้องต้นทำงสำรประกอบโคออดิเนชั่น
2. ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิโอเลฟินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ Ziegler-Natta
3. ปฏิกิริยำกำรสังเครำะห์พอลิโอเลฟินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยำ Metallocene
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
ปฏิกิริยำกำรควบแน่น
6 ชั่วโมง
1. ควำมรู้ทั่วไปของเฮทเทอร์โรพอลิเมอร์ไรเซชั่น
2. กำรควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์โดยกลไก
แบบควบแน่น
2.1 โดยกำรลดอุณหภูมิของปฏิกิริยำลงอย่ำงรวดเร็ว
2.2 โดยกำรเติมสำรเคมีที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวลงไป
2.3 โดยกำรทำ stoichiometric imbalance
3. กำรสังเครำะห์เส้นใย
3.1 ประเภทของเส้นใยจำกธรรมชำติ
3.2 ประเภทของเส้นใยสังเครำะห์
3.3 เส้นใยกึ่งสังเครำะห์
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บทที่ 6

บทที่ 7

3.4 สมบัติของเส้นใย
4. กำรเกิดเจล
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
กำรพอลิเมอร์ไรเซชั่นด้วยวิธีเปิดวงและโคพอลิเมอร์ไรเซชั่น
1. ตัวเร่งปฏิกิริยำแบบ Grubbs
2. ตัวเร่งปฏิกิริยำ Hoveyda-Grubbs
3. ตัวเร่งปฏิกิริยำแบบ Schrock
4. กำรเปิดวงของแลกไทด์และแลกโทน
5. กำรเปิดวงของไซคลิก
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
กำรประยุกต์ใช้งำนของพอลิเมอร์
1. พอลิเมอร์ในอุตสำหกรรมพลำสติก
1.1 กำรผลิตเรซิน
1.2 กำรผลิตพลำสติก
2. อุตสำหกรรมยำง
3. อุตสำหกรรมสีและกำว
4. พอลิเมอร์ทนควำมร้อนและกันกระสุน
5. พอลิเมอร์ที่ใช้ทำปุ๋ย
6. พอลิเมอร์ที่ตอบสนองจำกแสง
7. พอลิเมอร์ที่จดจำรูปร่ำงได้
8. พอลิเมอร์ชั้นสูงประเภทอื่นๆ
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง

วิธีสอนและกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเกี่ยวกับเคมีพอลิเมอร์
กำรบรรยำย ร่วมอภิปรำย ซักถำม
ฉำยภำพเคลื่อนไหวจำกคอมพิวเตอร์
แบ่งกลุ่มศึกษำค้นคว้ำ ทำรำยงำน และนำเสนอ
แบ่งกลุ่มอภิปรำย
ช่วยกันทำแบบฝึกหัด สังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้ และนำสรุปบทเรียน

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง
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7. ผู้สอนสรุปบทเรียนเพิ่มเติม

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
ตำรำวิทยำศำสตร์พอลิเมอร์
ตำรำเคมีพอลิเมอร์
ชุดแบบฝึกหัด
สื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนโปรแกรมพำว์เวอร์พอยท์
สื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนโปรแกรมยูทูป
ตัวอย่ำงจริงจำกพอลิเมอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและการประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่ำงภำคเรียน
70%
1.1.1 คะแนนสอบย่อย
10%
1.1.2 คะแนนงำนเดี่ยว
10%
1.1.3 คะแนนงำนกลุ่ม
10%
1.1.4 กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงเรียนและกำรตรงต่อเวลำ 10%
1.1.5 คะแนนระหว่ำงภำค
30%
1.2 คะแนนสอบปลำยภำค
30%
รวม
100%
2. การประเมินผล
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง

80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน
ได้ระดับคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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ตัวอย่าง แผนบริหำรกำรสอนประจำบทที่ 1

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
บทที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นทางพอลิเมอร์
จำแนกตำมแหล่งกำเนิดของพอลิเมอร์
จำแนกตำมโครงสร้ำงของสำยโซ่พอลิเมอร์
จำแนกตำมกำรตอบสนองอุณหภูมิ
จำแนกตำมองค์ประกอบในพอลิเมอร์
จำแนกตำมลักษณะปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชัน
จำแนกตำมกำรจัดเรียงตัวของสำยโซ่พอลิเมอร์หรือตำมเรขำคณิต
น้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์
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2. เพือ่ ให้ผู้เรียนสำมำรถใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ในวิชำเคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
3. เพือ่ ให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงกำรทำงำนเป็นกลุ่ม กำรสังเครำะห์ วิเครำะห์ข้อมูล

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1. นักศึกษำร่วมกันอภิปรำยกันในกำรคำนวณหำค่ำน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์
2. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรสอน
3. ทำกิจกรรมเรื่องกำรจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ ว่ำพิจำรณำจำกปัจจัยอะไรบ้ำง

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.

เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำเคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
สื่อกำรสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉำยภำพจำกจอคอมพิวเตอร์
ชุดแบบฝึกหัด
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1.2 กำรอภิปรำยและกำรซักถำม
1.3 แบบฝึกหัด
2. การประเมินผล
2.1 ประเมินผลโดยกำรซักถำมรำยบุคคลและงำนกลุ่ม
2.2 ประเมินผลจำกคะแนนที่ทำในแบบฝึกหัด ทั้งงำนเดี่ยวและกลุ่ม
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บทที่ 1
โครงสร้างพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นทางพอลิเมอร์
พอลิ เมอร์ (Polymer) เป็ น กลุ่ ม หรือ ประเภทของสำรเคมี ป ระเภทหนึ่ งที่ มี บ ทบำทต่ อ
กำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยคำว่ำพอลิเมอร์มำจำกรำกศัพท์ จำกภำษำกรีก 2 คำ คือ
ค ำว่ ำ Poly (แปลว่ำ จ ำนวนมำก) และ Meros (แปลว่ ำส่ ว น หรื อ หน่ ว ย) พอลิ เมอร์ เป็ น สำรที่ มี
โมเลกุล ขนำดใหญ่ ที่เรี ยกว่ำแมคโครโมเลกุล (Macromolecule) โดยพอลิ เมอร์จะประกอบด้ว ย
หน่วย ที่ซ้ำ ๆ กัน (Repeating unit) ของมอนอเมอร์ (Monomer) หลำย ๆ หน่วยมำทำปฏิกิริยำกัน
หำกมอนอเมอร์ทำปฏิกิริยำกัน สองหน่วยจะได้สำรที่เรียกว่ำไดเมอร์ (Dimer) หรือหำกมอนอเมอร์
มำทำปฏิกิริยำกัน ได้สำรที่มีขนำดไม่ใหญ่มำก เช่นมีมอนอเมอร์มำทำปฏิกิริยำกัน ไม่เกิน 8 ถึง 12 หน่วย
โมเลกุล ที่ได้ จะถูกเรี ยกว่ำ โอลิ โกเมอร์ (Oligomer) สำรที่มีขนำดใหญ่ ทุ กตัวจัดเป็นสำรแมคโคร
โมเลกุล หำกแต่ไม่มีหน่วยที่ซ้ำ ๆ กันจะไม่ถูกเรียกว่ำเป็นพอลิเมอร์ อำทิ ไขมัน
ก่อนที่จะลงลึกในรำยละเอียดของปฏิกิริยำต่ำงๆ และประโยชน์ของพอลิเมอร์ กำรจำแนก
โครงสร้ำงพื้นฐำนของพอลิเมอร์จำเป็นอย่ำงยิ่ง กำรจำแนกประเภทของพอลิเมอร์สำมำรถแบ่งออกได้
เป็นหลำยกรณี ขึ้นอยู่กับจะพิจำรณำเรื่องใดของพอลิเมอร์เป็นเรื่องหลัก

จาแนกตามแหล่งกาเนิดของพอลิเมอร์
เป็นกำรจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ตำมแหล่งกำเนิด หรือประเภทของสำรที่ประกอบกัน
เป็นพอลิเมอร์
1. พอลิเมอร์จำกธรรมชำติ
พอลิเมอร์เหล่ำนี้สำมำรถพบได้ตำมธรรมชำติ ไม่ต้องสังเครำะห์ พอลิเมอร์ประเภทนี้
รวมถึง ยำงธรรมชำติ (ภำพที่ 1.1) พอลินิวคลีโอไทด์ พอลิแซคคำไรด์ (เซลลูโลส แป้ง) ไคติน/ไคโตซำน
(ได้มำจำกเปลือกกุ้ง แกนกลำงปลำหมึก หรือเปลือกของแมลงปีกแข็ง บำงประเภท) (ภำพที่ 1.2) และ
โปรตีน เป็น ต้น ในโปรตีน จะประกอบไปด้วยมอนอเมอร์หลำยชนิด (กรดอะมิโนมำกถึง 20 ชนิด )
เชื่อมต่อกันด้วยลำดับที่เฉพำะเจำะจงและด้วยควำมยำวที่แน่นอน ดังนั้น แต่ละโมเลกุลจึงมีลักษณะ
เหมือนกัน เช่นเดียวกับสำยดีเอ็นเอซึ่งน้ำหนักโมเลกุลของสำรจำพวกนี้ เท่ำกันหรือ มีลักษณะที่ไม่มี
กำรกระจำยตัวของน้ำหนักโมเลกุลโดยจะถูกเรียกว่ำ โมโนดิสเพอร์ส (Monodisperse) ซึ่งโมโนดิส
เพอร์สจะมีค่ำดรรชนีกำรกระจำยตัวของพอลิเมอร์ (Poly Dispersity Index; PDI) เท่ำกับหนึ่ง
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แผนบริหารการสอนประจาวิชา
รหัสวิชา 2021105
รายวิชา วำดเส้น 1

3(2-2) หน่วยกิต

(Drawing 1)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติกำรเขียนภำพคนโดยเน้นสัดส่วน กำรเคลื่อนไหว ด้วยควำมคิด รูปแบบ
กำรแสดงออกที่มีควำมสัมพันธ์กับวัสดุและวิธีกำรถ่ำยทอด

วัตถุประสงค์ทั่วไป
1. เพื่ อให้ ผู้ ศึกษำมี ควำมรู้ค วำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ ควำมหมำย ควำมเป็ น มำ ลั กษณะของ
กำรวำดภำพคนของชำติต่ำง ๆ และควำมมุ่งหมำยของกำรวำดเส้นภำพคน
2. เพื่อ ให้ ผู้ ศึกษำมีค วำมรู้ค วำมเข้ำใจและฝึ กปฏิบั ติเกี่ ยวกับ รูป แบบและประเภทของ
กำรวำดเส้นคน
3. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำยวิภำค สัดส่วนกำร ทรงตัว
ของมนุษย์และกำรนำหลักทัศนียภำพวิทยำมำใช้ในกำรวำดภำพคน
4. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรวำดภำพคน กำรจัดภำพ แสงและเงำ
5. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์
6. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคกำรแรเงำแบบต่ำง ๆ
ด้วยวัสดุแบบแห้งและวัสดุแบบเปียก
7. เพื่อให้ผู้ศึกษำได้ฝึกปฏิบัติกำรวำดเส้นด้วยวัสดุแบบแห้งและวัสดุแบบเปียก โดยนำหลัก
ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรวำดเส้นภำพคนมำใช้

เนื้อหา
บทที่ 1

บทนำ
ควำมนำ
ควำมหมำยของกำรวำดเส้น
ควำมเป็นมำของกำรวำดภำพคน
กำรวำดภำพคนของไทย
กำรวำดภำพคนของจีน
กำรวำดภำพคนของอียิปต์
กำรวำดภำพคนของกรีกและโรมัน

4 คำบ
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บทที่ 2

บทที่ 3

กำรวำดภำพคนของตะวันตก
ควำมมุ่งหมำยของกำรวำดเส้นภำพคน
เนื้อหำในงำนวำดเส้นภำพคน
สรุป
แบบฝึกหัด
กิจกรรม
เอกสำรอ้ำงอิง
กำรวำดเส้นภำพคน
ควำมนำ
รูปแบบของกำรวำดเส้นภำพคน
กำรวำดเส้นภำพคนแบบเลียนแบบธรรมชำติ
กำรวำดเส้นภำพคนแบบดัดแปลงจำกธรรมชำติ
ประเภทของกำรวำดเส้นภำพคน
กำรวำดเส้นขอบ (Outline Drawing)
กำรวำดเส้นแสดงทรง (Contour Drawing)
กำรวำดเส้นภำพร่ำง (Sketch Drawing)
กำรวำดเส้นศึกษำรำยละเอียด (Study Drawing)
กำรวำดเส้นท่ำทำง (Gesture Drawing)
กำรวำดเส้นแรเงำ (Form Drawing)
สรุป
แบบฝึกหัด
กิจกรรม
เอกสำรอ้ำงอิง
กำยวิภำคศำสตร์
ควำมนำ
กำยวิภำคศำสตร์ (Anatomy)
โครงกระดูก (Skeleton)
กล้ำมเนื้อ (Muscles)
สัดส่วน (Proportion)
กำรทรงตัว (Balance)
ทัศนียภำพวิทยำ (Perspective)
ทัศนียภำพวิทยำเชิงเส้น (Linear Perspective)
ทัศนียภำพวิทยำเชิงอำกำศ (Aerial Perspective)
สรุป
แบบฝึกหัด
กิจกรรม

12 คำบ

8 คำบ
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บทที่ 4

บทที่ 5

เอกสำรอ้ำงอิง
วิธีกำรวำดภำพคน
ควำมนำ
วิธีกำรวำดภำพคน
กำรวำดภำพคนแบบในออกนอก
กำรวำดภำพคนแบบนอกเข้ำใน
กำรจัดภำพ (Composition)
จุดสนใจ (Emphasis)
เอกภำพ (Unity)
ดุลยภำพ (Balance)
แสงและเงำ (Light and Shade)
กำรลงน้ำหนักแสงและเงำ
ลักษณะของแสงและเงำ
ข้อแนะนำในกำรวำดภำพคน
สรุป
แบบฝึกหัด
เอกสำรอ้ำงอิง
วัสดุ อุปกรณ์
ควำมนำ
วัสดุแบบแห้ง (Dry Media)
กระดำษ (Paper)
ดินสอ (Pencil)
ถ่ำน (Charcoal)
ชอล์ก และพำสเทล (Chalk & Pastel)
กงเตเกรยอง (Conte Crayons)
วัสดุแบบเปียก (Wet Media)
ปำกกำ (Pen)
หมึก (Ink)
สีน้ำ (Watercolor)
พู่กัน (Brush)
อุปกรณ์ (Equipment)
กระดำนรองวำด (Drawing Board)
ที่หนีบกระดำษ (Clip)
ยำงลบ (Rubber)
มีดเหลำดินสอ (Cutter)
แท่งกระดำษม้วน (Stump)

8 คำบ

8 คำบ
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บทที่ 6

น้ำยำเคลือบภำพ (Fixative)
สรุป
แบบฝึกหัด
กิจกรรม
เอกสำรอ้ำงอิง
เทคนิคกำรวำดเส้นภำพคน
ควำมนำ
เทคนิคกำรแรเงำ
กำรแรเงำแบบเกลี่ย
กำรแรเส้นเงำ
กำรแรเส้นเงำขวำง
กำรแรเงำด้วยวิธีจุด
กำรแรเงำด้วยเส้นอิสระ
กำรแรเงำด้วยเส้นขด
เทคนิคกำรวำดเส้นแรเงำด้วยวัสดุแบบแห้ง
ดินสอดำ
ถ่ำน
ดินสอสี
ดินสอสีน้ำ
ชอล์กและพำสเทล
กงเตเกรยอง
เทคนิคกำรวำดเส้นแรเงำด้วยวัสดุแบบเปียก
ปำกกำจุ่มหมึก
ปำกกำเขียนแบบ
ปำกกำหมึกซึม
ปำกกำลูกลื่น
ปำกกำปลำยสักหลำดและปลำยไฟเบอร์
หมึกและพู่กัน
สีน้ำและพู่กัน
สรุป
แบบฝึกหัด
กิจกรรม
เอกสำรอ้ำงอิง

20 คำบ
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วิธีสอนและกิจกรรม
1. ศึกษำเอกสำรคำสอนกำรวำดเส้น 1
2. บรรยำย
3. ศึกษำและคัดลอกผลงำนวำดเส้นภำพคนของศิลปินไทยและศิลปินตะวันตก 2 ภำพ
4. สำธิต
5. ให้ผู้ศึกษำทำแบบฝึกหัด
6. ให้ผู้ศึกษำฝึกปฏิบัติกำรวำดเส้นภำพคน ประเภทต่ำง ๆ
7. ให้ผู้ศึกษำปฏิบัติกำรวำดเส้นภำพคน โดยนำหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรวำดเส้นภำพคน
มำใช้ เช่ น กำยวิภ ำค สั ด ส่ ว น กำรทรงตัว ของมนุ ษ ย์ หลั กทั ศ นี ย ภำพวิท ยำ วิธีก ำรวำดภำพคน
กำรจัดภำพ แสงและเงำ
8. ให้ผู้ศึกษำฝึกปฏิบัติกำรวำดเส้นด้วยเทคนิคกำรแรเงำแบบต่ำง ๆ ด้วยกำรใช้วัสดุแบบ
แห้งและวัสดุแบบเปียก

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผ่นใส
แผนภำพ
สไลด์
วัสดุแบบแห้ง วัสดุแบบเปียก และอุปกรณ์
กล่องกระดำษสีขำวทรงสี่เหลี่ยมทรงกรวย ทรงกระบอก ลูกปิงปองสีขำว ขวดแก้ว
หุ่นปูนปลำสเตอร์
หุ่นคนจริง
นักศึกษำ

การวัดผลและการประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่ำงภำคเรียน
1.1.1 ควำมสนใจเอำใจใส่กำรเรียน
1.1.2 กำรทำแบบฝึกหัดท้ำยบท
1.1.3 ผลงำนกำรฝึกวำดเส้นภำพคน
1.2 คะแนนสอบทฤษฎีและปฏิบัติวำดเส้นปลำยภำค
2. การประเมินผล
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง

80-100
75-79
70-74
65-69

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

A
B+
B
C+

80%
10%
20%
50%
20%
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คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง
คะแนนระหว่ำง

60-64
55-59
50-54
0-49

ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ
ได้ระดับ

C
D+
D
F
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ตัวอย่าง แผนบริหำรกำรสอนประจำบท

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1
หัวข้อเนื้อหาประจาบท
1. ควำมนำ
2. ควำมหมำยของกำรวำดเส้น
3. ควำมเป็นมำของกำรวำดภำพคน
3.1 กำรวำดภำพคนของไทย
3.2 กำรวำดภำพคนของจีน
3.3 กำรวำดภำพคนของอียิปต์
3.4 กำรวำดภำพคนของกรีกและโรมัน
3.5 กำรวำดภำพคนของตะวันตก
4. ควำมมุ่งหมำยของกำรวำดเส้นภำพคน
5. เนื้อหำในงำนวำดเส้นภำพคน
6. สรุป
แบบฝึกหัด
กิจกรรม
เอกสำรอ้ำงอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรวำดเส้น
2. เพื่ อ ให้ ผู้ ศึ ก ษำมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจ เกี่ย วกั บ ควำมเป็ น มำของกำรวำดภำพคน และ
ลักษณะของกำรวำดภำพคนของชำติต่ำง ๆ
3. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับควำมมุ่งหมำยของกำรวำดเส้นภำพคน
4. เพื่อให้ผู้ศึกษำมีควำมเข้ำใจ และสำมำรถคัดลอก ผลงำนวำดเส้นภำพคนของศิลปินได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจาบท
1.
2.
3.
4.
2 ภำพ

ให้นักศึกษำศึกษำเอกสำรคำสอนบทที่ 1
อำจำรย์ผู้สอนบรรยำย
ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัด
ให้นักศึกษำ ศึกษำและคัดลอกผลงำนวำดเส้นภำพคนของศิลปินตะวันตก และศิลปินไทย
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สื่อการเรียนการสอน
1. แผ่นใส
2. สไลด์
3. วีดิทศั น์

การวัดผลและการประเมินผล
1. กำรวัดผล
1.1 ผู้ศึกษำสนใจ ซักถำม
1.2 กำรทำแบบฝึกหัด
1.3 กำรศึกษำผลงำนวำดเส้น และคัดลอกผลงำนวำดเส้นภำพคนของศิลปิน
2. กำรประเมินผล
2.1 ประเมินผลจำกกำรทำแบบฝึกหัด
2.2 ประเมินผลจำกผลงำนวำดเส้น
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ตัวอย่าง บทที่ 1

บทที่ 1
บทนา
ความนา
กำรวำดเส้น (Drawing) เป็นกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงหนึ่ง ที่มีควำมสัมพันธ์กับมนุษย์ มำตั้งแต่
ยุ คก่ อนประวั ติ ศำสตร์ ที่ มนุ ษย์ ใช้ เป็ นกำรถ่ ำยทอดควำมรู้ สึ กนึ กคิ ดเกี่ ยวกั บควำมเชื่ อ กำรบั นทึ ก
เหตุกำรณ์บอกเล่ำเรื่องรำว กำรแสดงถึงอำนำจและกำรจินตนำกำรของมนุษย์ มนุษย์รู้จักใช้กำรวำด
เส้นตกแต่งบนวัตถุสิ่งของ เครื่องใช้ อำคำร สถำนที่ ที่อยู่อำศัย ตำมวัฒนธรรมของแต่ละชนชำติ
กำรวำดเส้นได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแนวควำมคิดในกำรแสดงออก ด้ำนรูปแบบเนื้อหำ วัสดุ
และเทคนิค ที่ใช้สร้ำงสรรค์งำน ตำมกำรเปลี่ ยนแปลงของสังคมและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์
ตลอดมำ
งำนวำดเส้นนอกจำกเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของจิตรกรรม ประติมำกรรม และสถำปัตยกรรม
แล้ว ยังเป็น แบบร่ำงถ่ำยทอดควำมคิด ในกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ งำนประดิษฐ์ ให้ เห็นเป็น
รู ป ร่ ำง รู ป ทรง เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำรผลิ ต ผลงำนหรื อ เพื่ อปรับ ปรุงและพั ฒ นำงำนให้ ดี ขึ้น ตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรสร้ำงงำน

ความหมายของการวาดเส้น
กำรวำดเส้น หมำยถึง ศิลปะกำรสร้ำงภำพ ซึ่งวำดเป็นเส้น โดยใช้อุปกรณ์ เช่น ดินสอ
ปำกกำ ถ่ำนแท่ง ภำพวำดเส้นนี้อำจมีควำมสมบูรณ์ในตัวหรืออำจเป็นเพียงเส้นร่ำงก็ได้ และอำจแต่ง
เติมด้วยสี เพื่อสร้ำงแสงเงำให้เด่นชัดยิ่งขึ้น (รำชบัณฑิตสถำน, 2541: 97-98)
รำล์ฟ ไมเยอร์ อธิบำยควำมหมำยของกำรวำดเส้นว่ำ หมำยถึง กำรลำกเส้นบนพื้นระนำบ
ของรูปร่ำงหรือรูปทรงต่ำง ๆ อำจมีกำรระบำยสี หรือแรเงำเป็นแสงและเงำ ด้วยวิธีแรเส้นเงำ หรือ
ด้วยกำรใช้สีหมึกระบำย กำรวำดเส้นเป็นกลวิธีพื้นฐำนและเป็นงำนวิจิตรศิลป์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว
และยังเป็นขึ้นตอนแรกของกำรเริ่มทำงำนจิตรกรรม ประติมำกรรม และสถำปัตยกรรมอีกด้วย วิธีกำร
ในกำรวำดเส้นมีหลำยวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของศิลปิน ว่ำต้องกำรสร้ำงงำนลักษณะใดผลงำน
วำดเส้นมีทั้งงำนที่มีคุณค่ำในตัวมันเองและเป็นภำพร่ำงถ่ำยทอดควำมคิด เพื่อนำไปใช้สร้ำงผลงำน
สำเร็จ งำนวำดเส้นที่เป็นผลงำนศิลปะมี 2 ลักษณะ คือ งำนวำดเส้นที่เป็นผลงำนสำเร็จในตัวของมันเอง
และงำนวำดที่มิใช่ผลงำนศิลปะสำเร็จที่ศิลปินมุ่งสร้ำง เป็นภำพร่ำงแต่ก็มีคุณค่ำทำงควำมงำมในตัวของ
มันเอง ได้แก่ กำรวำดด้วยวิธีกำรวำดเส้นแสดงทรง (Contour)
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สรุป
กำรวำดเส้ น หมำยถึ ง กำรลำกเส้ น บนพื้ น ระนำบของรูป ร่ำงหรือ รูป ทรงต่ ำง ๆ อำจมี
กำรระบำยสี หรือแรเงำเป็นแสงและเงำ ด้วยวิธีแรเส้นเงำหรือใช้สีหมึกระบำย กำรวำดเส้น เป็นงำน
ขั้น เริ่มต้น ของจิตรกรรม ประติมำกรรมและสถำปัตยกรรม เป็นภำพร่ำงในกำรถ่ำยทอดควำมคิด
งำนออกแบบต่ำง ๆ แต่ก็มีคุณค่ำทำงควำมงำมในตัวเอง
กำรวำดเส้ นคนมีมำนำนตั้งแต่ยุ คก่อนประวัติศำสตร์กำรวำดเส้ นภำพคนมีอยู่ในศิลปกรรม
ของชำติ ต่ำง ๆ เช่น จิ ต รกรรมไทย จิ ตรกรรมจีน จิตรกรรมอียิป ต์ จิต รกรรมกรีก และโรมัน และ
จิตรกรรมตะวัน ตกในสมัยฟื้น ฟูศิล ปวิทยำ ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่สำคัญ ในกำรศึกษำ และกำรสร้ำงงำน
ทำงด้ำนศิลปะมำจนถึงปัจจุบันนี้
จุดมุ่งหมำยของกำรวำดเส้น ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยที่จะสร้ำงผลสำเร็จของงำน ซึ่งมีผลต่อ
รูปแบบ ลักษณะของเส้นและเทคนิคกำรแรเงำ ได้แก่ ถ่ำยทอดจินตนำกำร บันทึกเหตุกำรณ์ ควำมรู้
สะท้อนสภำพสังคม สนองควำมเชื่อ ควำมศรัทธำทำงศำสนำ
เนื้อหำในงำนวำดเส้นภำพคน แบ่งออกได้ 2 ประเด็น คือ เนื้อหำส่วนตัว และเนื้อหำเพื่อ
สังคม

แบบฝึกหัด
1. จงอธิบำยควำมหมำยของกำรวำดเส้น
2. จงเปรียบเทียบลักษณะภำพคนในจิตรกรรมไทยกับภำพคนในจิตรกรรมของอียิปต์
3. กำรวำดเส้นภำพคนของจีน มีลักษณะอย่ำงไร
4. กำรวำดเส้นภำพคนของกรีกและโรมันมีลักษณะอย่ำงไร
5. แนวคิดและควำมก้ำวหน้ ำทำงวิทยำศำสตร์ ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำมีควำมสำคัญต่อ
กำรสร้ำงงำนศิลปะอย่ำงไร
6. จุดมุ่งหมำยของกำรวำดเส้นภำพคน มีอะไรบ้ำงและมีผลต่อลักษณะงำนอย่ำงไร
7. เนื้อหำในงำนวำดเส้นคน มีอะไรบ้ำง จงอธิบำย
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เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขาวเมฆ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ขาวเมฆ
วท.ด. (ชีวเคมี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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205
ตัวอย่าง คำนำ

คานา
หนังสือเทคโนโลยีของดีเอ็นเอเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดีเอ็นเอ ซึ่งมีกำรศึกษำกันอย่ำงกว้ำงขวำง และเทคโนโลยีของดีเอ็นเอ
มีวิวัฒนำกำรที่น่ำสนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงำนวิจัยอันจะเป็นผลให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
กำรแพทย์ กำรอุตสำหกรรม และกำรเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
มนุษย์เอง
เนื้ อหำในหนั งสือเล่ มนี้ มีรำยละเอียดของเนื้อหำที่ อธิบำยถึงควำมก้ำ วหน้ำของดีเอ็น เอ
เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสนใจ และมีควำมสนุกสนำนในกำรอ่ำน สำหรับเนื้อหำของหนังสือดีเอ็นเอ
ของเทคโนโลยีนี้มีจำนวนทั้ง หมด 10 บท ประกอบด้ว ยบทที่ 1 ควำมรู้เกี่ย วกับ โครงสร้ำ งและ
องค์ประกอบของดีเอ็นเอ บทที่ 2 กำรสังเครำะห์ดีเอ็นเอ บทที่ 3 กำรสังเครำะห์โปรตีนและกำรควบคุม
กำรแสดงออกของยีน บทที่ 4 เทคโนโลยีดีเอ็นเอสำยผสม บทที่ 5 กำรโคลนดีเอ็นเอ บทที่ 6 ปฏิกิริยำ
ลูกโซ่พอลิเมอเรส บทที่ 7 กำรตรวจหำโคลนและตรวจสอบดีเอ็นเอ บทที่ 8 ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ บทที่ 9
รหัสพันธุกรรมของมนุษย์ และบทที่ 10 กำรดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ผู้เขียนหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะอำนวยควำมสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอน
ของอำจำรย์ นักศึกษำ และผู้ สนใจ ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ หำกท่ำนที่นำไปใช้มีข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในควำมอนุเครำะห์นั้น ณ โอกำสนี้ด้วย
มำนะ ขำวเมฆ
1 มิถุนำยน 2548
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สารบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพ
ตาราง
บทที่ 1 โครงสร้ำงและองค์ประกอบของดีเอ็นเอ
องค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
1. กรดฟอสฟอริก
2. น้ำตำลเพนโตส
3. เบสไนโตรเจน
องค์ประกอบและโครงสร้ำงของดีเอ็นเอ
ชนิดของโครงสร้ำงดีเอ็นเอแบบเกลียวคู่
1. โครงสร้ำงแบบเกลียวคู่เวียนขวำ B-DNA
2. โครงสร้ำงแบบเกลียวคู่เวียนขวำ A-DNA
3. โครงสร้ำงแบบเกลียวคู่เวียนซ้ำย Z-DNA
สรุป
แบบฝึกหัด
บทที่ 2 กำรสังเครำะห์ดีเอ็นเอ
กำรถ่ำยแบบดีเอ็นเอ
กำรถ่ำยแบบดีเอ็นเอในโปรคำรีโอต
1. ขั้นตอนกำรเริ่มต้น
2. ขั้นตอนกำรสร้ำงสำยดีเอ็นเอ
3. ขั้นตอนสิ้นสุดกำรสร้ำงดีเอ็นเอ
กำรถ่ำยแบบดีเอ็นเอในเซลล์ยูคำรีโอต
กำรซ่อมแซมดีเอ็นเอ
กำรซ่อมแบบแลกเปลี่ยนส่วนของดีเอ็นเอ
กำรสร้ำงซีดีเอ็นเอจำกอำร์เอ็นเอ
สรุป
แบบฝึกหัด
บทที่ 3 กำรสังเครำะห์โปรตีนและกำรควบคุมกำรแสดงออกของยีน
กรดไรโบนิวคลีอิกหรืออำร์เอ็นเอ
อำร์อำร์เอ็นเอ

(1)
(3)
(11)
(19)
1
1
2
2
3
7
13
13
16
16
26
27
29
29
37
38
40
43
44
45
49
50
52
53
55
56
57
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ข้อเสียของจีเอ็มโอ
1. ควำมเสี่ยงต่อผู้บริโภค
2. ควำมเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม
สรุป
แบบฝึกหัด
บรรณำนุกรม
อภิธำนคำศัพท์
ดัชนี
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274
275
275
277
279
285
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
1.2
1.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

กำรเรียกชื่อนิวคลีโอไซด์และนิวคลีโอไทด์
ส่วนประกอบของเบสในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตชนิดต่ำง ๆ
เปรียบเทียบส่วนประกอบและรำยละเอียดของดีเอ็นเอแบบ A, B และ Z
รหัสพันธุกรรมสำกลบนสำยเอ็มอำร์เอ็นเอ
กำรสื่อควำมหมำยที่แตกต่ำงกันของรหัสในไมโตรคอนเดรียกับรหัสพันธุกรรมสำกล
กำรจับคู่ระหว่ำงเบสในตำแหน่งวูบเบิล
เอนไซม์ตัดจำเพำะบำงชนิดและตำแหน่งลำดับเบสที่จดจำ
คุณสมบัติของเอนไซม์ตัดจำเพำะทั้ง 3 แบบ
บัฟเฟอร์ชนิดต่ำง ๆ ที่มีควำมแรงของไอออนต่ำงกัน ซึ่งใช้กับเอนไซม์ตัดจำเพำะ
แต่ละชนิด
4.4 ชนิดของบัฟเฟอร์ที่เหมำะสมกับเอนไซม์ตัดจำเพำะบำงชนิด
5.1 จำนวนโคลนของธนำคำรยีนของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด
7.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรแยกขนำดของกรดนิวคลีอิกกับควำมเข้มข้นของอะกำโรส
7.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรแยกขนำดของโปรตีนกับควำมเข้มข้นของอะคริลำไมด์
7.3 สำรเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยำเพื่อตัดเบสที่ตำแหน่งจำเพำะ
8.1 จำนวนชุดและตัวอย่ำงเบสซ้ำแบบต่อเนื่อง
8.2 ข้อมูลของมินิแซทเทลไลต์และไมโครแซทเทลไลต์ที่โลกัสต่ำง ๆ
8.3 ลำดับเบสและขนำดผลิตผลของไมโครแซทเทลไลต์ที่โลกัส HUMTH01
8.4 เปรียบเทียบควำมน่ำจะเป็นที่พบลำยพิมพ์ดีเอ็นเอที่เหมือนกันของประชำกร
แต่ละกลุ่ม
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บทที่ 1
โครงสร้างและองค์ประกอบของดีเอ็นเอ
กรดนิ ว คลี อิ ก เป็ น สำรพั น ธุ ก รรม (Genetic Material) ที่ มี บ ทบำทส ำคั ญ ในเซลล์ ข อง
สิ่งมีชีวิตทุ กชนิ ดคือ เป็ น ตัว กลำงในกำรถ่ำยทอดข้อควำมทำงพัน ธุกรรม (Genetic Information)
กรดนิ ว คลี อิก ถู กค้ น พบครั้ งแรกในปี ค.ศ. 1869 โดยนั ก เคมี ช ำวสวิ ส ชื่ อโจฮัน น์ ฟรีดริช มี เชอร์
(Johann Frederick Miescher) จำกเซลล์ห นอง (Pus Cell) และแบ่งกรดนิวคลีอิกตำมโครงสร้ำง
ทำงเคมี เป็ น 2 ประเภทคือ กรดดี อ อกซิไรโบนิ ว คลี อิ ก (Deoxyribonucleic Acid) และกรดไรโบ
นิ วคลี อิก (Ribonucleic Acid) หรือเรียกย่อๆ ว่ำดีเอ็นเอ (DNA) และอำร์เอ็นเอ (RNA) ตำมล ำดับ
กรดนิวคลีอิกมีอยู่ทั้งในนิวเคลียสและไซโตพลำสซึม ดีเอ็นเอส่วนใหญ่จะรวมอยู่กับโปรตีนโดยเป็น
ส่วนประกอบของโครโมโซมในนิวเคลียสเรียกว่ำ โครมำติน (Chromatin) และมีดีเอ็นเออีกเล็กน้อย
ที่อยู่ในไมโตคอนเดรีย ส่วนอำร์เอ็นเอจะพบอยู่ในนิวเคลียสประมำณ 10 เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลืออยู่ใน
ไซโตพลำสซึม โดยส่วนหนึ่งจะรวมอยู่กับโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของไรโบโซม

องค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก
โครงสร้ำงทำงเคมีของกรดนิวคลีอิกประกอบด้วยโครงสร้ำงย่อยที่เรียกว่ำ นิวคลีโอไทด์
(Nucleotide) ต่อกันเป็ น จำนวนมำก แต่ล ะนิวคลีโอไทด์ประกอบขึ้นด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วย คือ
หน่วยแรกเป็นหมู่ฟอสเฟต โดยมีอะตอมออกซิเจน 4 อะตอมล้อมรอบฟอสฟอรัส หน่วยที่สองเป็นเบส
ไนโตรเจน มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและไนโตรเจนมีแนวโน้มที่จะรับไฮโดรเจนไอออน และหน่วย
ที่สำมเป็นน้ำตำลเพนโตส ที่มีคำร์บอน 5 อะตอม ดังภำพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 ส่วนประกอบของนิวคลีโอไทด์ มีหมู่ฟอสเฟต น้ำตำลเพนโตส และ เบสไนโตรเจน
ที่มำ (Alcamo, 2001: 23)
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สรุป
กรดนิ วคลีอิกเป็น สำรพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์ที่ต่อกันเป็นสำยยำวแบบไม่แตกแขนง
นิวคลีโอไทด์มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ เบสไนโตรเจน น้ำตำลเพนโทส และกรดฟอสฟอริก เบสไนโตรเจน
มี 2 พวก คืออนุพันธ์ของพิวรีน ซึ่งได้แก่ อะดีนีน (A) และกัวนีน (G) ส่วนอีกพวกหนึ่งคือ อนุพัน ธ์
ของพิริมิดีน ซึ่งได้แก่ ไซโตซีน (C) ยูรำซิล (U) และไทมีน (T) และในส่วนของน้ำตำลเพนโตสมี 2 ชนิด
คือไรโบส และดีออกซิไรโบส โมเลกุลของกรดนิวคลีอิกประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสำยยำว
ด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ระหว่ำงหมู่ –OH ที่ตำแหน่ง 3 ของนิวคลีโอไทด์ตัวหนึ่ งกับหมู่ –OH
ที่ตำแหน่ง 5 ของนิวคลีโอไทด์ตัวถัดไป ทำให้เกิดเป็นสำยพอลินิวคลีโอไทด์ขนำดยำว ที่มี 2 ปลำย คือ
ปลำยด้ำน 3 และ 5 สำหรับสำรประกอบที่มีเบสกับน้ำตำลเรียกว่ำ นิวคลีโอไซด์ ดีเอ็นเอประกอบด้วย
พอลินิวคลีโอไทด์สองสำยพันกันเป็นเกลียวคู่ ซึ่ งจะมีทิศทำงตรงกันข้ำม โดยเบสที่อยู่ด้ำนในเกลียว
จะตั้งฉำกกับน้ำตำลดีออกซิไรโบส และมีฟอสเฟตอยู่ด้ำยนอก แต่ละสำยจะหั นเอำก้ำนที่เป็นเบส
เข้ำหำกันแล้วจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน โดยเบส A จับกับเบส T และเบส C จับกับเบส G นิวคลีโอไทด์
จะจับกับน้ำตำลด้วยพันธะเบตำไกลโคไซด์ และน้ำตำลจับกับกรดฟอสฟอริกด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร์
ดีเอ็นเอเกลียวคู่มีอยู่หลำยรูปแบบเช่น รูปแบบ A, B และ Z นอกจำกนี้ดีเอ็นเอสำมำรถแปลงสภำพ
หรือคืน สภำพได้โดยกำรใช้ควำมร้อนหรือสำรเคมีบำงชนิ ด และดีเอ็นเอที่ เป็น วงสำมำรถม้วนตัว
แบบซูเปอร์คอยด์ได้

แบบฝึกหัด
1. กรดนิวคลีอิกมีควำมสำคัญอย่ำงไร
2. นิวคลีโอไทด์มีกี่ประเภท อะไรบ้ำง
3. เพรำะเหตุใดกรดนิวคลีอิกจึงดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 260 นำโนเมตร
4. จงอธิบำยข้อแตกต่ำงระหว่ำงนิวคลีโอไซด์และนิวคลีโอไทด์
5. พันธะที่ใช้ในกำรจับเบสคือพันธะใด และมีกำรจับกันอย่ำงไร
6. จงบอกข้อแตกต่ำงระหว่ำงดีเอ็นเอกับอำร์เอ็นเอ
7. จงอธิบำยปัจจัยที่มีผลต่อกำรเสียสภำพหรือกำรคืนสภำพของดีเอ็นเอ
8. จงเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อค่ำ Tm ของดีเอ็นเอแต่ละคู่หรือแต่ละชนิด
9. ดีเอ็นเอรูป B และรูป Z แตกต่ำงกันอย่ำงไร
10. กำรม้วนตัวของดีเอ็นเอในรูปซูเปอร์คอยด์มีควำมสำคัญอย่ำงไร
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ แ ละความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว และเพื่อเปรียบเทียบการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง และจังหวัดที่ตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี
ปราจีนบุรี และสระแก้ว จานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(t–test independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยรวมมีการใช้ในระดับปานกลาง ผู้บริห ารฝ่ ายข้าราชการประจาใช้แหล่ งสารสนเทศ
มากกว่าผู้ บ ริห ารฝ่ ายการเมือง และผู้ บริห ารองค์การบริห ารส่ วนตาบลจังหวัดสระแก้ว ใช้แหล่ ง
สารสนเทศมากกว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี และปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลฝ่ า ยการเมื อ งและฝ่ า ยข้ าราชการประจ าใช้ แ หล่ งสารสนเทศโดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น
เมื่อเปรียบเทียบการใช้แหล่งสารสนเทศจาแนกตามจังหวัด พบว่า ผู้บริหารองค์การบริ หารส่วนตาบล
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดต่างกันใช้แหล่งสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. ปั ญ หาการใช้ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ดท าแผนพั ฒ นาการศึ กษาของผู้ บ ริห ารองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นตาบล พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมี ปั ญ หาการใช้ส ารสนเทศโดยร วม
ในระดับปานกลาง ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจา มีปัญหาในการใช้สารสนเทศสารสนเทศมากกว่า
ผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายการเมื อง ผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายการเมืองมีปั ญ หาการใช้ส ารสนเทศด้านผู้ ใช้ ด้านเนื้อหาและ
ด้านแหล่งมากกว่าผู้บ ริหารฝ่ายข้าราชการประจา และผู้ บริห ารองค์ การบริห ารส่วนตาบลจังหวัด
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ปราจีน บุ รี มีปั ญ หาในการใช้แหล่ งสารสนเทศมากกว่าผู้ บริห ารองค์การบริห ารส่ วนตาบลจังหวัด
ปทุมธานี และสระแก้วทั้ง 3 ด้าน
การเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ดท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจา มีปัญหาการใช้สารสนเทศทั้งโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบปัญ หาการใช้สารสนเทศ จาแนกตามจังหวัด พบว่า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลที่ปฏิบัติ งานในจังหวัดต่างกัน มีปัญหาการใช้สารสนเทศทั้งโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีความต้องการใช้สารสนเทศทั้งโดยรวม
และรายด้านในระดับมาก ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจามีความต้องการใช้สารสนเทศมากกว่าฝ่าย
การเมือง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดสระแก้วมีความต้องการใช้สารสนเทศมากกว่า
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี และปราจีนบุรี
การเปรียบเทียบความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง และจังหวัดที่ตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบล พบว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีความต้องการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ควรมีการจัดเก็บ ปรับปรุง และ
ประมวลผล ข้อมูลที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ
เป็ น ปั จ จุ บั น ของข้อ มู ล และสามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ ทั น ที ที่ ต้ อ งการ และควรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. ข้อเสนอแนะสาหรับแหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศในท้องถิ่นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ ควรร่วมมือกันในการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นของชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้มี
ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองการใช้งานได้อย่างแท้จริง
3. ข้อ เสนอแนะส าหรับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
เนื่ องจากจั งหวัดปทุ ม ธานี ปราจี น บุ รี และสระแก้ว เป็ น เขตพื้ น ที่ การให้ บ ริการทางวิช าการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ให้การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ประจ าอยู่ ใน 3 จั ง หวั ด ดั งกล่ า ว ควรเพิ่ ม บทบาทในการเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ให้บริการข้อมูล และให้คาปรึกษาด้านข้อมูลสารสนเทศแก่ท้อ งถิ่น และมหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับ
ศูนย์ส ารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒ นาระบบสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
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ตัวอย่าง Abstract
Research Title
Name
Faculty
University
Year

Usage and Need of Information in Educational Development Planning
Formulation by Administrators of the Subdistrict Administrative
Organization in Changwat Pathum Thani, Prachin Buri and Sa Kaeo.
Ms.Anong Anatriyavech
Humanities and Social Science
Valaya Alonkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
2006
ABSTRACT

This research aims to study usage and need of Information in Educational
Development Planning Formulation by Administrators of the Subdistrict Administrative
Organization in Changwat Pathum Thani, Prachin Buri and Sa Kaeo and to compare
information usage and need according to position and province. The sample
included 346 members selected from the population of 1,038 members through
simple random sampling technique. The instrument used for collecting data was
rating scale questionnaire which reliability value was 0.97. Data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, t-test, and One Way Analysis of Variance.
The findings were as following:
1. Information sources that the administrators used at the moderate level
as a whole. Comparing usage information sources by position as a whole, there was
no statistically significant difference. Comparing by province as a whole, there was
different at the .05 level of significance.
2. Problems in information usages, at the moderate level as a whole.
Comparing problems in information usage by position as a whole and each aspects,
there was no statistically significant difference. Comparing by province as a whole
and each aspects, there was different at the .05 level of significance.
3. Information needs by the administrators at a high level as a whole and
each aspect. Comparing information needs by position and province as a whole,
there was no statistically significant difference.
Suggestions were that:
1. Administrators of the Subdistrict Administrative Organization should pay
more attention in collecting and updating data and use information technology for
developing information system.
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2. Information center and library in community should develop specific
local databases for area services.
3. Valaya Alonkorn Rajabhat University under the Royal Patronage campus
in each province should provide data and information services for community and
corporate with Department of Local Administration in developing the local database
for each area.
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ตอนที่ 2 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 4 ความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
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สารบัญตาราง
ตารางที่
3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจังหวัดที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 จานวนแบบสอบถามที่แจกจริงและได้รับคืน จาแนกตามจังหวัดที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามสถานภาพ
การดารงตาแหน่ง จังหวัดที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล และวุฒิการศึกษา
4.2 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยรวม จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง
4.3 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลด้านแหล่งสารสนเทศบุคคล จาแนกตามสถานภาพ
การดารงตาแหน่ง
4.4 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลด้านแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนจาแนกตามสถานภาพ
การดารงตาแหน่ง
4.5 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลด้านแหล่งสารสนเทศสถาบันจาแนกตามสถานภาพ
การดารงตาแหน่ง
4.6 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลด้านแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตจาแนกตาม
สถานภาพการดารงตาแหน่ง
4.7 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยรวม จาแนกตามจังหวัดที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบล
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ตัวอย่าง สารบัญภาพ

สารบัญภาพ
ภาพที่
2.1 แสดงลักษณะของแผนกลยุทธ์ แผนระยะยาว แผนระยะสั้น
2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนการศึกษาระดับมหภาคและระดับจุลภค
2.3 โครงสร้างความสัมพันธ์ของกฎหมายหลักที่กาหนดกรอบพันธกิจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การตัดสินใจ
2.5 กระบวนการบริหารงานและระบบสารสนเทศ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ มาตรา 78 รัฐตองกระจายอานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง
พัฒ นาเศรษฐกิจทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ…และใน หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 289 องคกรปกครองส่วนทองถิ่นย่อมมีหนาที่บารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา อบรม และ
การฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนร่วมในการจัด
การศึกษา อบรมของรัฐ… (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2548: 16; 72-75)
จากบทบัญญัติดังกล่าว ได้มีการตราพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ใน หมวด 4 แผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 30 แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ดาเนินการดังนี้...... (1) ให้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะที่รัฐดาเนินการอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาสี่ปี ซึ่งในภารกิจบริการสาธารณะ
ที่รัฐดาเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีการจัดการศึกษารวมอยู่ด้วย
ในขณะเดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 81 รัฐตองจัดการศึกษาอบรม.... จัดใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ.....อันเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 โดยใน หมวด 1 บททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 8
การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้... (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 9 การจัดระบบ
โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้... (2) มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น… (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 5-25)
จากการที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อม ในการจัดการศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการ ศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง และจังหวัด
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดทาแผนแผนพัฒนาการศึกษา
3. สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนแผนพัฒนาการศึกษา
4. การศึกษาการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการกระทาที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์นั้น โดยทั่วไป แผนมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ อนาคต การกระทา และความ
ต้องการของบุคคลหรือองค์การ อาจกล่าวได้ว่า แผน มีความสัมพันธ์กับการวางแผนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผลสาเร็จจากการวางแผน คือ การมีแผนงานที่ดี การวางแผนจึงเป็น กระบวนการตัดสินใจ
เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการกระทาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลในองค์การปฏิบัติ ตามให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ กษานั้ น เป็ น กระบวนการวิเคราะห์ การด าเนิ น งาน
จัดการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่จะเลือก
ทางเลื อกดีที่สุ ด โดยมี จุดมุ่งหมายที่จะพั ฒ นาการศึกษาให้ ได้ผ ลดี ยิ่งขึ้น ส าหรับ ระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ในอนาคตภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ ก ษาการใช้ และความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี
และสระแก้วและเพื่ อเปรี ยบเที ยบการใช้ และความต้ องการใช้ สารสนเทศเพื่ อการจั ดท าแผนพั ฒ นา
การศึก ษาของผู้ บ ริห ารองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล จาแนกตามสถานภาพการดารงต าแหน่ งและ
จังหวัดที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.2 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1,038 คน จากองค์การบริหารส่วนตาบล 173 แห่ง จาแนกเป็นจังหวัดปทุมธานี 50 แห่ง ปราจีนบุรี
65 แห่ง และสระแก้ว 58 แห่ง โดยแต่ละแห่ง เป็นผู้บริหารฝ่ายการเมือง 3 คน และฝ่ายข้าราชการ
ประจา 3 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี
ปราจี น บุ รี และสระแก้ว จานวน 286 คน โดยการเปิ ดตารางกาหนดขนาดกลุ่ มตัว อย่างของทาโร
ยามาเน่ (Yamane, 1967: 886-887)
ในการสุ ่ม กลุ ่ม ตัว อย่า ง ใช้ก ารสุ ่ม ตัว แทนจากผู ้บ ริห ารฝ่า ยการเมือ ง 1 คน และ
ผู้บริห ารฝ่ ายข้าราชการประจา 1 คน รวมแห่ งละ 2 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ได้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ างจ านวน 346 คน ซึ่ งมากกว่าจ านวนขั้น ต่ าของกลุ่ ม ตั ว อย่างที่ ได้ จ าก
การเปิดตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตัวอย่าง บทที่ 4

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษา
ของผู้ บ ริห ารองค์การบริห ารส่ วนตาบลจังหวัดปทุ มธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีวัตถุป ระสงค์
เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการใช้ส ารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว และเพื่อเปรียบเทียบการใช้และ
ความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
จาแนกตามสถานภาพดารงตาแหน่ง และจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว จาวน 346 คน
จากองค์การบริหารส่วนตาบล 173 แห่ง ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยการสุ่มตัวแทน จากผู้บริหารฝ่าย
ข้าราชการประจา 1 คน และผู้บริหารฝ่ายการเมือง 1 คน รวมแห่งละ 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับแห่งสารสนเทศที่ใช้
เพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ผู้วิจัยนาส่งและรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง มีแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณ์และสามารถนามาวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ จานวน 322 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 93.06
สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที่ (t-test independent) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance) และเมื่อพบว่า ข้อใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่ างเป็ น รายคู่ด้ วยวิธีของเซฟเฟ่ (Sheffe’s method) ผลการวิจัยน าเสนอโดย
ลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ตอนที่ 2 การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ตอนที่ 4 ความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
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ตัวอย่าง บทที่ 5

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการใช้ และความต้องการใช้ ส ารสนเทศ เพื่ อ การจั ดท าแผนพั ฒ นาการศึ กษาของผู้ บ ริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว และเพื่อเปรียบเทียบการใช้และ
ความต้องการใช้สารสนเทศ เพื่อการจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาของผู้ บริ หารองค์การบริหารส่วน
ตาบล จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง และจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว จานวน 346 คน จากองค์การบริหารส่วนตาบล 173 แห่ง ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยการสุ่ม
ตัวแทนจากผู้บริหารฝ่ายการเมือง 1 คน และผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจา 1 คน รวมแห่งละ 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ผู้วิจัยนาส่งและรับแบบสอบถาม
กลับคืนด้วยตนเอง โดยมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ และนามาวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ จานวน
322 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 93.06
สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance) และเมื่อพบว่าข้อใดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Sheffe’s method)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. การใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยรวม มีการใช้ในระดับปานกลาง โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลใช้แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชนในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล สถาบัน และอินเตอร์เน็ตตามลาดับ
ผู้ บ ริห ารฝ่ ายข้าราชการประจ าใช้แหล่ งสารสนเทศมากกว่าผู้ บริห ารฝ่ ายการเมือ ง และผู ้บ ริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดสระแก้วใช้แหล่งสารสนเทศมากกว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปราจีนบุรี
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ตัวอย่าง ภาคผนวก
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว
เรียน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
1. แบบสอบถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อหน้าที่การงานของท่าน
2. คาตอบของท่านจะใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
3. กรุณาให้คาตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนของท่านและสังคมโดยรวม
คาชี้แจง
1. การวิจั ย ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาการใช้ ปั ญ หาในการใช้ และความต้องการใน
สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดปทุมธานี
ปราจี น บุ รี สระแก้ ว และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ตอนที่ 2 แหล่งสารสนเทศที่ใช้
ตอนที่ 3 ปัญหาในการใช้สารสนเทศ
ตอนที่ 4 ความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขอขอบพระคุณ
(นางสาวอนงค์ อนันตริยเวช)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ตาแหน่งทางวิชาการ
3. สถานที่ติดต่อ

นางสาวอนงค์ อนันตริยเวช
MS. ANONG ANANTRIYAVECH
อาจารย์ 2 ระดับ 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประตูน้าพระอินทร์ ปทุมธานี 13180
โทร. 0 2529 1967 ต่อ 30
E-mail: anongana@hotmail.com
Anongana@yahoo.com
http://human.vru.ac.th/faculty/anong.htm.

4. วุฒิการศึกษา
ปี พ.ศ. 2525 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอักษรศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2530 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผลงานวิจัย
พฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศบนอิ น เตอร์ เน็ ต ของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2548)

ภาคผนวก จ
แบบ ก.พ.อ. 03-04
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แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดย [วิธีปกติ / วิธีพิเศษ]
ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ขอ]
ของ [ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ [ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
_________________
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด [วัน เดือน ปีเกิด]
๑.๒ อายุ [อายุ] ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.ด.]
๒๕๔๘]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาเอก]
๑.๓.๒
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.ม.]
๒๕๔๓]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโท]
๑.๓.๓
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.บ.]
๒๕๔๐]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี]
๑.๓.๔
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
อนุปริญญา]
๒๕๓๘]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับอนุปริญญา]
(ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย)
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๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง [ตาแหน่ง] รับเงินเดือน [จานวนเงินเดือน] บาท
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
๒.๓ อายุราชการ [จานวนปี] ปี [จานวนเดือน] เดือน
๒.๔ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๔.๑ [ตัวอย่าง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี]
๒.๔.๒ [ตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์]
๒.๔.๓ [ตัวอย่าง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ]
๒.๔.๔ [ตัวอย่าง ประธานสภาคณาจารย์]
๒.๔.๕ [ตัวอย่าง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทาโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ

รายวิชาที่สอน
(รหัส/ชื่อวิชา)

[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๔๕๐ หลักเคมีอินทรีย์ ๒
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๗๒๔ เคมีสะอาด
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๖๐๖ เทคนิคการเตรียม
สารละลาย]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์
ปริญญาตรี] ๙๐๐๐๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี] ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์]

ชั่วโมง/สัปดาห์
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)]

๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)

[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๓

(๓-๐-๖)]
[ตัวอย่าง
(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)

๒/๒๕๕๓]
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔

(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)]

๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔]

[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)]

[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๔]
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ระดับ

รายวิชาที่สอน
(รหัส/ชื่อวิชา)

ชั่วโมง/สัปดาห์

[ตัวอย่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

[ตัวอย่าง
๔๐๒๑๑๐๘ เคมีทั่วไป
๔๐๒๒๑๐๑ เคมีทั่วไป ๒
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์]
[ตัวอย่าง
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์]

[ตัวอย่าง
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕

(๓-๐-๖)]
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)

๑/๒๕๕๕]
[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕

(๓-๐-๖)]

๒/๒๕๕๕]

ปริญญาตรี]
[ตัวอย่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี]

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)
๓.๒.๑ [ตัวอย่าง การตรวจหาและการแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน
(๒ ปี)]
๓.๒.๒ [ตัวอย่าง การตรวจหาและคุณสมบัติของเอนไซมไคติเนสในข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
(๒ ปี)]
๓.๒.๓ [ตัวอย่าง การแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้านในข้าวไทยและข้าว
ญี่ปุ่น (๓ ปี)]
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๓.๓.๑ [ตัวอย่าง อบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน (ตาบลสวนพริกไทย และ
ตาบลชีน้าร้าย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)]
๓.๒.๒ [ตัวอย่าง อบรมการทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงแก่
บุคคลทั่วไป (๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์]
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
[ตัว อย่ าง รองผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริม วิช าการและงานทะเบี ย น ท าหน้าที่ ดู แลงาน
วิชาการของสานัก ในด้านงานหลักสูตร งานรับสมัคร งานแผนการเรียน งานตารางสอนตารางสอบ
งานอาจารย์พิเศษ งานสหกิจศึกษา งานวารสาร และงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ]
๓.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
-
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๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง
หนังสือ/บทความทางวิชาการ]
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๑ [สาเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ
กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๒ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain
Transfer Agent for RAFT Polymerization Based
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๓ [ณพัฐอร บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๑.๒ เอกสารประกอบการสอน
๔.๑.๒.๑ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
๑๔๗ หน้า]
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ
([ชื่อ นามสกุล])
ตาแหน่ง อาจารย์
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
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ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
 วิธีปกติ  วิธีพิเศษ
ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล]

ในสาขาวิชา [สาขาวิชา]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ[ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
______________
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า [นาย/นาง/
นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด

ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร])
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล ] เป็นผู้มีคุณสมบัติ  เข้าข่าย
 ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ นามสกุล คณบดี])
ตาแหน่ง คณบดี [ชื่อคณะ]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
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แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง

รองศาสตราจารย์
โดย [วิธีปกติ / วิธีพิเศษ]
ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ขอ]
ของ [ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ [ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
_________________
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด [วัน เดือน ปีเกิด]
๑.๒ อายุ [อายุ] ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.ด.]
๒๕๔๘]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาเอก]
๑.๓.๒
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.ม.]
๒๕๔๓]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโท]
๑.๓.๓
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.บ.]
๒๕๔๐]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี]
๑.๓.๔
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
อนุปริญญา]
๒๕๓๘]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับอนุปริญญา]
(ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย)
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๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง [ตาแหน่ง] รับเงินเดือน [จานวนเงินเดือน] บาท
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ได้]
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
๒.๔ อายุราชการ [จานวนปี] ปี [จานวนเดือน] เดือน
๒.๕ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๕.๑ [ตัวอย่าง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี]
๒.๕.๒ [ตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์]
๒.๕.๓ [ตัวอย่าง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ]
๒.๕.๔ [ตัวอย่าง ประธานสภาคณาจารย์]
๒.๕.๕ [ตัวอย่าง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทาโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ

รายวิชาที่สอน
(รหัส/ชื่อวิชา)

[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๔๕๐ หลักเคมีอินทรีย์ ๒
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๗๒๔ เคมีสะอาด
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๖๐๖ เทคนิคการเตรียม
สารละลาย]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์
ปริญญาตรี] ๙๐๐๐๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต]

ชั่วโมง/สัปดาห์
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)]

๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)

[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๓

(๓-๐-๖)]
[ตัวอย่าง
(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)

๒/๒๕๕๓]
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔

(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)]

๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔]
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ระดับ
[ตัวอย่าง
ปริญญาตรี]
[ตัวอย่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี]
[ตัวอย่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี]

รายวิชาที่สอน
(รหัส/ชื่อวิชา)
[ตัวอย่าง
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์]
[ตัวอย่าง
๔๐๒๑๑๐๘ เคมีทั่วไป
๔๐๒๒๑๐๑ เคมีทั่วไป ๒
๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์]
[ตัวอย่าง
๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์]

ชั่วโมง/
สัปดาห์
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)]

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา
[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๔]

[ตัวอย่าง
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)

[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕

(๓-๐-๖)]
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)

๑/๒๕๕๕]
[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕

(๓-๐-๖)]

๒/๒๕๕๕]

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)
๓.๒.๑ [ตัวอย่าง การตรวจหาและการแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน
(๒ ปี)]
๓.๒.๒ [ตัวอย่าง การตรวจหาและคุณสมบัติของเอนไซมไคติเนสในข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
(๒ ปี)]
๓.๒.๓ [ตัวอย่าง การแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้านในข้าวไทยและข้าว
ญี่ปุ่น (๓ ปี)]
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๓.๓.๑ [ตัวอย่าง อบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน (ตาบลสวนพริกไทย และ
ตาบลชีน้าร้าย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)]
๓.๒.๒ [ตัวอย่าง อบรมการทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงแก่
บุคคลทั่วไป (๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์]
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อ
สัปดาห์)
[ตัว อย่ าง รองผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริม วิช าการและงานทะเบี ย น ท าหน้าที่ ดู แลงาน
วิชาการของสานัก ในด้านงานหลักสูตร งานรับสมัคร งานแผนการเรียน งานตารางสอนตารางสอบ
งานอาจารย์พิเศษ งานสหกิจศึกษา งานวารสาร และงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ]
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๓.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง
หนังสือ/บทความทางวิชาการ]
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๑ [สาเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ
กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๒ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain
Transfer Agent for RAFT Polymerization Based on
S-Methoxycarbonylphenylmethyl Dithiobenzoate
Structure. ในการปะชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๓ [ณพัฐอร บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า]
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ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒ เอกสารประกอบการสอน
๔.๑.๒.๑ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
๑๔๗ หน้า]
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น]
[ตัวอย่าง]
๔.๒.๑.๑ [สาเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ
กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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[ตัวอย่าง]
๔.๒.๑.๒ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain
Transfer Agent for RAFT Polymerization Based
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
และผลงานแต่งหรือเรียบเรียง [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตารา/
หนังสือ]
[ตัวอย่าง]
๔.๒.๑.๓ [ณพัฐอร บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ เอกสารคาสอน
๔.๒.๒.๑ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
๑๔๗ หน้า]
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ
([ชื่อ นามสกุล])
ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
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ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
รองศาสตราจารย์

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
[วิธีปกติ / วิธีพิเศษ]
ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล]

ในสาขาวิชา [สาขาวิชา]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ[ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
______________
ได้ตรวจสอบคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า [นาย/นาง/
นางสาว ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด

ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร])
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล ] เป็นผู้มีคุณสมบัติ  เข้าข่าย
 ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ นามสกุล คณบดี])
ตาแหน่ง คณบดี [ชื่อคณะ]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
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แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ โดย[วิธีปกติ วิธีที่ ๑/วิธีปกติ วิธีที่ ๒/วิธีพิเศษ]
ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ขอ]
ของ [ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอ]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ [ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
_________________
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด [วัน เดือน ปีเกิด]
๑.๒ อายุ [อายุ] ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.ด.]
๒๕๔๘]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาเอก]
๑.๓.๒
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.ม.]
๒๕๔๓]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาโท]
๑.๓.๓
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
วท.บ.]
๒๕๔๐]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี]
๑.๓.๔
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
[ตัวอย่าง
อนุปริญญา]
๒๕๓๘]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย]
ชื่อวิทยานิพนธ์ [ชื่องานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับอนุปริญญา]
(ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย)
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๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง [ตาแหน่ง] รับเงินเดือน [จานวนเงินเดือน] บาท
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ได้]
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา [สาขาวิชาที่ได้]
เมื่อวันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
๒.๕ อายุราชการ [จานวนปี] ปี [จานวนเดือน] เดือน
๒.๖ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๖.๑ [ตัวอย่าง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเคมี]
๒.๖.๒ [ตัวอย่าง หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์]
๒.๖.๓ [ตัวอย่าง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ]
๒.๖.๔ [ตัวอย่าง ประธานสภาคณาจารย์]
๒.๖.๕ [ตัวอย่าง รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทาโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
[ตัวอย่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

รายวิชาที่สอน
(รหัส/ชื่อวิชา)

[ตัวอย่าง
๔๐๒๒๔๕๐ หลักเคมีอินทรีย์ ๒
๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๗๒๔ เคมีสะอาด
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๖๐๖ เทคนิคการเตรียม
สารละลาย]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๑๑๐๕ เคมี ๑
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์
ปริญญาตรี] ๙๐๐๐๓๐๒ วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต]

ชั่วโมง/สัปดาห์
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

(๒-๐-๔)
(๒-๐-๔)]

๑/๒๕๕๓
๑/๒๕๕๓

[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)

[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๓

(๓-๐-๖)]
[ตัวอย่าง
(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)

๒/๒๕๕๓]
[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔

(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)]

๑/๒๕๕๔
๑/๒๕๕๔]
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ระดับ

รายวิชาที่สอน
(รหัส/ชื่อวิชา)

[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี] ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๑๑๐๘ เคมีทั่วไป
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๑๐๑ เคมีทั่วไป ๒
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๒๐๖ เคมีอนินทรีย์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี] ๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์]
[ตัวอย่าง [ตัวอย่าง
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๑๖ เคมีวิเคราะห์
ปริญญาตรี ๔๐๒๒๖๒๓ เคมีวิเคราะห์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี] ๔๐๒๓๗๑๐ เคมีพอลิเมอร์]

ชั่วโมง/สัปดาห์
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)]

เปิดสอนภาค/
ปีการศึกษา
[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๔]

[ตัวอย่าง
(๓-๐-๖)
(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)

[ตัวอย่าง
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕
๑/๒๕๕๕

(๓-๐-๖)]
[ตัวอย่าง
(๒-๒-๕)
(๒-๒-๕)

๑/๒๕๕๕]
[ตัวอย่าง
๒/๒๕๕๕
๒/๒๕๕๕

(๓-๐-๖)]

๒/๒๕๕๕]

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)
๓.๒.๑ [ตัวอย่าง การตรวจหาและการแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้าน
(๒ ปี)]
๓.๒.๒ [ตัวอย่าง การตรวจหาและคุณสมบัติของเอนไซมไคติเนสในข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
(๒ ปี)]
๓.๒.๓ [ตัวอย่าง การแสดงออกของเอนไซม์ไคติเนสจากกระถินบ้านในข้าวไทยและข้าว
ญี่ปุ่น (๓ ปี)]
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๓.๓.๑ [ตัวอย่าง อบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยลงสู่ชุมชน (ตาบลสวนพริกไทย และ
ตาบลชีน้าร้าย) (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)]
๓.๒.๒ [ตัวอย่าง อบรมการทาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงแก่
บุคคลทั่วไป (๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์]
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อ
สัปดาห์)
[ตัว อย่ าง รองผู้ อ านวยการส านั กส่ งเสริม วิช าการและงานทะเบี ย น ท าหน้าที่ ดู แลงาน
วิชาการของสานัก ในด้านงานหลักสูตร งานรับสมัคร งานแผนการเรียน งานตารางสอนตารางสอบ
งานอาจารย์พิเศษ งานสหกิจศึกษา งานวารสาร และงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ]
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๓.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง
หนังสือ/บทความทางวิชาการ]
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๑ [สาเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ
กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๒ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain
Transfer Agent for RAFT Polymerization Based
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๑.๑.๓ [ณพัฐอร บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า]
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ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒ เอกสารประกอบการสอน
๔.๑.๒.๑ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
๑๔๗ หน้า]
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา/ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง
หนังสือ/บทความทางวิชาการ]
[ตัวอย่าง]
๔.๒.๑.๑ [สาเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ
กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 8294.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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[ตัวอย่าง]
๔.๒.๑.๒ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain
Transfer Agent for RAFT Polymerization Based
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
และผลงานแต่งหรือเรียบเรียง [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตารา/
หนังสือ]
[ตัวอย่าง]
๔.๒.๑.๓ [ณพัฐอร บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ เอกสารคาสอน
๔.๒.๒.๑ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
๑๔๗ หน้า]
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น]
[ตัวอย่าง]
๔.๓.๑.๑ [สาเนียง อภิสันติยาคม. (๒๕๕๔). การดูดซับโลหะหนักโดยใช้หินพัมมิซ
กับวัสดุคอมโพสิต. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 11(1), 82-94.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
[ตัวอย่าง]
๔.๓.๑.๒ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๖). Preparation of Solid Chain
Transfer Agent for RAFT Polymerization Based
on S-Methoxycarbonylphenylmethyl
Dithiobenzoate Structure. ในการปะชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
(๕๙๕-๖๐๓). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์.]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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และมีผลงานแต่งหรือเรียบเรียง [เลือกผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ตารา/
หนังสือ]
[ตัวอย่าง]
๔.๓.๑.๓ [ณพัฐอร บุวฉุน. (๒๕๕๕). เคมีพื้นฐาน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ๓๔๕ หน้า]
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒ เอกสารคาสอน
๔.๓.๒.๑ [ปัณณ์รภัส ถกลภักดี. (๒๕๕๕). เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
๑๔๗ หน้า]
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าของประวัติ
([ชื่อ นามสกุล])
ตาแหน่ง อาจารย์
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
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ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
ศาสตราจารย์

แบบประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
[วิธีปกติ วิธีที่ ๑/วิธีปกติ วิธีที่ ๒/วิธีพิเศษ]
ของ [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล]

ในสาขาวิชา [สาขาวิชา]
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา [ชื่อหลักสูตร] [ชื่อสาขาวิชา]
คณะ[ชื่อคณะ] มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
______________
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า [นาย/นาง/นางสาว
ชื่อ นามสกุล] เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ นามสกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร])
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า [นาย/นาง/นางสาว ชื่อ นามสกุล ] เป็นผู้มีคุณสมบัติ  เข้าข่าย
 ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์
ลงชื่อ ...........................................................
([ชื่อ นามสกุล คณบดี])
ตาแหน่ง คณบดี [ชื่อคณะ]
วันที่ [วันที่] เดือน [เดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]
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แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)
ส่วนที่ ๑ : แบบประวัตสิ ่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดารงตาแหน่ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 รองศาสตราจารย์
โดย  วิธีปกติ
 วิธีพิเศษ
 ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ  วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒
 ศาสตราจารย์โดยวิธี
พิเศษ
ในสาขาวิชา ..................................................... ของ .............................................................
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา...............................................................................................................
คณะ................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
_________________
๑. ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ....................................................................
๑.๒ อายุ ........... ปี
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็มและเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑
ชื่อวิทยานิพนธ์
๑.๓.๒
ชื่อวิทยานิพนธ์
๑.๓.๓
ชื่อวิทยานิพนธ์
๑.๓.๔
ชื่อวิทยานิพนธ์
๑.๓.๕
ชื่อวิทยานิพนธ์
(ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุ
หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้น ๆ ด้วย)
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๒. ประวัติการรับราชการ
๒.๑ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง .............................. รับเงินเดือน ........................ บาท
๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ...............
๒.๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา .....................................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ...............
๒.๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ........................................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ...............
๒.๕ อายุราชการ .......... ปี ............... เดือน
๒.๖ ตาแหน่งอื่น ๆ
๒.๖.๑ ......................................................
๒.๖.๒ ......................................................
๒.๖.๓ ......................................................
๒.๖.๔ ......................................................
๒.๖.๕ ......................................................
๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ทาโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด)
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)
ระดับ
รายวิชาที่สอน
ชั่วโมง/สัปดาห์ เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา
(รหัส/ชื่อวิชา)

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทาการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)
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๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๑.๑ ผลงานวิจัย
๔.๑.๑.๑ ..............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๒ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๑.๓ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
๔.๑.๒.๑ ..............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๒.๒ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๑.๒.๓ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๑.๓.๑ ..............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ........... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๒ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๓.๓ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือหรือบทความทางวิชาการ
๔.๑.๔.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๑.๔.๒ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๔.๓ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๑.๕ เอกสารประกอบการสอน
๔.๑.๕.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๔.๒.๑ ผลงานวิจัย
๔.๒.๑.๑ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๒.๑.๒ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๑.๓ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
๔.๒.๒.๑ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๒ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๒.๓ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๒.๓.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

285
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๒ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๓.๓ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตาราหรือหนังสือ
๔.๒.๔.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๒ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๒.๔.๓ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หรือรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๒.๕ เอกสารคาสอน
๔.๒.๕.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตาแหน่งศาสตราจารย์
๔.๓.๑ ผลงานวิจัย
๔.๓.๑.๑ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๒ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๑.๓ .............................................................................................................
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๓.๒ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
๔.๓.๒.๑ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๒ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๒.๓ .............................................................................................................
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอ
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่ง
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๔.๓.๓.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๓.๒ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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๔.๓.๓.๓ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔ ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือ
๔.๓.๔.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔.๒ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๔.๓ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตาแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
๔.๓.๕ เอกสารคาสอน
๔.๓.๕.๑ .............................................................................................................
ผลงานนี้เคยใช้สาหรับการพิจารณาขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
( ) ไม่เคยใช้
( ) เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............ และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับ .......... ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด)
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(ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง
อันประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จานวนหน้า เป็นต้น)
(ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงาน
เท่าใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................... ตาแหน่ง
.......................................
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็น.............................ในสาขาวิชา
................................
ลงชื่อ ......................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง .............................................
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. .............
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ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  วิธีปกติ  วิธีพิเศษ
 ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ
 วิธีที่ ๑  วิธีที่ ๒
 ศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ
ในสาขาวิชา
ของ
.............................................................
................................................................
สังกัดหลักสูตร/สาขาวิชา
.........................................................................................................................
คณะ............................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
______________
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์ แล้วเห็นว่า  นาย  นาง  นางสาว ...............................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด

ลงชื่อ ...........................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า /
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  นาย  นาง  นางสาว ...................................................
เป็นผู้มีคุณสมบัติ  เข้าข่าย  ไม่เข้าข่าย ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์
ลงชื่อ ...........................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง ....................................................
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินผลการสอนและคุณภาพผลงานทางวิชาการ
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