
(ก) 
 

คํานํา 
 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนด
ไวในมาตรา ๑๙ (๘) ระบุใหอํานาจและหนาที่สภามหาวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการ 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและพิจารณาถอดถอนศาสตราจารยและ
ศาสตราจารยพิ เศษ และ (๙) แตง ต้ังและถอดถอนศาสตราจารย เกียรติ คุณ  
รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย ทั้งน้ี โดยการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
การแตงต้ังจากสภาวิชาการ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๒ (๖) และ (๗) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองวิชาการ ได
ประสานงานใหมีการแตงต้ังผูเหมาะสมดํารงตําแหนงทางวิชาการมาตั้งแตป ๒๕๔๔ 
โดยยึดถือตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ 
หลั ก เ กณฑ และ วิ ธี ก า รแต ง ต้ั ง อ าจ า รย พิ เ ศษ  ผู ช ว ยศ าสตร าจ า รย พิ เ ศษ  
รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง 
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๑ และหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนแนวปฏิบัติมาโดยลําดับ 

อน่ึง มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๑ เปน ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๘ การนี้ กองวิชาการ ไดดําเนินการ
จัดพิมพหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหสอดคลองกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งน้ีเพื่อมอบใหแตละหนวยงานยึดเปนแนว
ปฏิบัติตอไป 

 
 



(ข) 
 

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือเลมนี้ จักเปนประโยชนแกคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
เพื่อใชเปนคูมือและแนวทางในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตอไป ขอขอบคุณ 
ทุกทานที่ไดรวมแรงรวมใจในการจัดทําคูมือใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค 
ทุกประการ 
 
 
 
 กองวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พุทธศักราช ๒๕๔๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ค) 
สารบัญ 

 

คํานํา 
 

๑.  หลักเกณฑและวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑ 
ตอนที่ ๑  ผลงานทางวิชาการ ๒ 
ตอนที่ ๒  การลงรายการเชิงอรรถอางอิงและบรรณานุกรม ๑๖ 
ตอนที่ ๓  แนวปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ ๔๒ 

ตอนที่ ๔  แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ๔๖ 
 สวนที่ ๑ ประวัติและผลงาน ๔๖ 
 สวนที่ ๒ แบบคํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชา ๕๑  
 สวนที่ ๓ แบบประเมินคุณสมบัติ ๕๒ 
 สวนที่ ๔ แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน ๕๓ 
 - สําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๕๓ 
 - สําหรับผูทรงคุณวุฒิภายใน ๕๕ 

๒.  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ (สําหรับกรรมการผูทรงคุณวฒุิสภาวิชาการ) ๖๕ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง เกณฑคุณภาพผลงานทางวิชาการและลักษณะของผลงานทางวิชาการ ๖๙ 
๔.  เกณฑกําหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการ ที่ใชประกอบการพิจารณา 
 ขอกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ ๗๐ 
๕.  ลักษณะของผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง 

 ตําแหนงทางวิชาการตามมติของมหาวิทยาลยั ๗๒ 
๖.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ  
 หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
 รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๑ ๗๓ 
๗.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ  
 หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๑ ๗๕ 
๘.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยคุณสมบัติ  
 หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
 ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๘ ๘๒ 



 
 
 
 

๑ 
 

หลักเกณฑและวิธีการ 
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

พุทธศักราช  ๒๕๔๘ 
************** 

 
 

ตอนที่ ๑  ผลงานทางวิชาการ 
ตอนที่ ๒  การลงรายการเชิงอรรถอางอิงและบรรณานุกรม 
ตอนที่ ๓  แนวปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ตอนที่ ๔  แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒

ตอนที่ ๑ 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ผลงานทางวิชาการ ม ี๘ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. เอกสารประกอบการสอน  ๒. เอกสารคําสอน 
 ๓. หนังสือ  ๔. ตํารา 
 ๕. งานวิจยั ๖. งานแปล 
 ๗. บทความทางวชิาการ ๘. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
ลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
 ๑. เอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารหรืออุปกรณที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่สอนอยูใน
มหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน ประกอบดวย (๑) แผนการสอน 
(๒) หัวขอคําบรรยาย (๓) หนังสือประกอบการเรียบเรียง เปนตน 
 ๒. เอกสารคําสอน 
  เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่สอนอยูในมหาวิทยาลัย 
มีเนื้อหาสาระคําสอนที่มีความสมบูรณมากกวาเอกสารประกอบการสอน 
 ๓. หนังสือ 
  งานแตงหรืองานเรียบเรียงอยางมีระบบ เขาปกเย็บเลมเรียบรอย มีสารบัญแบงหมวดหมูของ
เนื้อหาอยางชัดเจน ครอบคลุมหลักวิชาการใดวิชาการหนึ่งซึ่งสามารถใชประกอบการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับการตีพิมพและเผยแพร 
 ๔. ตํารา 
  งานแตงหรืองานเรียบเรียงอยางมีระบบ ใชประกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรที่สอนอยูในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณครอบคลุม
เนื้อหาวิชาหรือสวนของวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ มีความทันสมัย โดยไดรับการตีพิมพและเผยแพร 
 ๕. งานวิจัย 
  งานการศึกษาคนควาอยางมีระเบียบ และมีความมุงหมายอยางแนนอน มีหลักการที่จะนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือมีหลักการที่จะนําวิชาการนั้นๆ มาประยุกตใชได รูปแบบการรายงาน
ผลการวิจัย และไดรับการตีพิมพเผยแพร มีลักษณะถูกตองตามหลักวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
มหาวิทยาลัยรับรอง 
  



 ๓

 ๖. งานแปล 
  งานที่แปลจากตนฉบับเดิมที่เปนงานในภาษาอื่น ส่ือความหมายไดถูกตองตรงตามความหมาย
เดิมรักษาอรรถรส เนื้อหา และลีลาการเขียนของตนฉบับเดิมไว 
 ๗. บทความทางวชิาการ 
  เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอ่ืนในลักษณะที่เปนการวิเคราะห 
วิจารณ หรือเสนอแนวความคิดใหมโดยยึดวิชาการนั้น ๆ เปนพื้นฐาน มีจํานวนไมนอยกวา ๓ เร่ือง 
 ๘. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น ๆ 
  ผลงานอยางอื่นที่ไมใชเอกสารการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา งานวิจัย งานแปล หรือ
บทความทางวิชาการ โดยปกติ หมายถึง ส่ิงประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่มีคุณคา อาจอยูในรูปแบบ     
ภาพยนตร วีดิทัศน หรือแถบเสียงก็ได ซ่ึงไดรับการพิสูจนรับรองแลววามีคุณคาไดมาตรฐานทางวิชาการ  
 กรณีผลงานทางวิชาการที่ทํารวมกับผู อ่ืน ใหแสดงสัดสวนในการรับผิดชอบและใหผู ท่ีรวม
ดําเนินการลงนามรับรอง (กรณีผลงานทางวิชาการที่จะเสนอเปนผลงานหลักตองมีสัดสวนในการดําเนินการ
ของตัวเอง ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 
 

องคประกอบและรูปแบบ 
ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 

 ๑. เอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารประกอบการสอน  เปนเอกสารบังคับที่ใชัประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ประกอบดวย 
  ๑.๑. สวนนํา ประกอบดวย 
   ๑.๑.๑ ปกนอก (ดูตัวอยาง) 
    
 
 
 
 
 
    
 
    

 
เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา  หลักพุทธธรรม ๑ 
 
 
 

พระมหาฐิติพล  ฐิตพโล 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

๒๕๔๑ 



 ๔

   ๑.๑.๒ สันปก ถาประสงคจะเขียนขอความ จะมีขอความดังนี้ (ดูตัวอยาง) 
 
 
    
   ๑.๑.๓ ปกใน มีสวนประกอบเหมือนกับปกนอก แตใหเพิ่มวุฒิตอทายชื่อเจาของ 
ผลงานดวย ถามี ISBN ใหใสไวกอนเลขป พ.ศ. (ดูตัวอยาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๑.๑.๔ คํานํา ประกอบดวยเนื้อหาสาํคัญ เชน 
    ๑.๑.๔.๑ ระบุช่ือวิชา รหัสวิชา 
    ๑.๑.๔.๒ ระบุจุดมุงหมาย ความสําคัญ ความจําเปน สาระสําคัญ 
    ๑.๑.๔.๓ ลงชื่อผูเขียน และวัน/เดือน/ปที่เขียน 
   ๑.๑.๕ สารบัญ มีสวนประกอบดังนี้ (ดูตัวอยาง) 
 

สารบัญ 
   เร่ือง  หนา 
   คํานํา  (๑) 
   สารบัญอื่นๆ (๓) 
   แผนการสอน ๑ 
   บทที่ ๑, ๒, ๓ ... ๔ 
   บรรณานุกรม ๑๕ 
   ภาคผนวก   ๒๐ 
 
 

หลักพุทธธรรม ๑ พระมหาฐิติพล ฐิตพโล 

 
เอกสารประกอบการสอน 

รายวิชา  หลักพุทธธรรม ๑ 
 

พระมหาฐิติพล  ฐิตพโล 
ป.ธ. ๙, พธ.บ., พธ.ม., Ph.D. 

 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

๒๕๔๑ 



 ๕

  ๑.๒ สวนเนื้อหา ประกอบดวย  
   ๑.๒.๑ ช่ือวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
   ๑.๒.๒ รหัสวิชา ภาควิชา หมวดวิชา ภาคการศึกษา ปการศึกษา 
   ๑.๒.๓ คําอธิบายรายวิชา 
   ๑.๒.๔ จุดประสงคการเรียน 
   ๑.๒.๕ จุดประสงคเชงิคุณธรรม 
   ๑.๒.๖ รายละเอียดของวิชา 
   ๑.๒.๗ กิจกรรมการเรยีนการสอน 
   ๑.๒.๘ การประเมินผล 
   ๑.๒.๙ บรรณานุกรม (หนังสืออานประกอบ และอานเสริม) 
 

 ๒. เอกสารคําสอน 
  เอกสารคําสอนเปนเอกสารบังคับที่ใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง           
รองศาสตราจารย มีหัวขอและเนื้อหาครอบคลุมและครบถวน ตามรายละเอียดของวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑ รายวิชา มีรูปแบบโครงสรางเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน     
โดยครอบคลุมดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ ความมุงหมาย 
  ๒.๒ เนื้อเร่ือง 
  ๒.๓ กิจกรรมการเรยีนและวิธีสอน 
  ๒.๔ อุปกรณที่ใช 
  ๒.๕ วิธีประเมินผล 
 

 ๓. หนังสือ/ตํารา 
  งานแตงหรือเรียบเรียง มีเนื้อหาทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการ มีวัตถุประสงคที่ใชเปนหลักใน
การเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีรูปแบบโครงรางในการเสนอเรื่องเนื้อหาดังนี้ 
  (ตัวอยาง) โครงรางเพื่อการเขียนหนงัสือ/ตํารา เร่ือง “พระพุทธศาสนาเถรวาท” 
   

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

  ๑. แนวความคิดของคนพื้นเมอืงเดิมสมัยกอนพุทธกาล 
  ๒. ประวัตแิละพฒันาการแหงพระพุทธศาสนาเถรวาท 
   ในอินเดียสมัยพุทธกาล, สมัยหลังพุทธกาล 
   ในประเทศศรลัีงกา  และในประเทศไทยยคุแรก 



 ๖

บทท่ี ๒ 
หลักการสําคัญแหงพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  ๑. วิเคราะหเหตกุารณสําคัญในชวง ๔๙ วันแหงการเสวยวมิุตติสุขหลังการตรัสรู 
  ๒. วิเคราะหพุทธประสงคในการประกาศธรรมแตละขอ 
  ๓. ปฏิจจสมุปบาท อริยสัจ ๔ กรรมและสังสารวัฏ ไตรลักษณ นิพพาน เปนตน 
  ๔. อักษรและภาษาที่ใชในการบันทึกและเผยแพรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
   ๔.๑ อักษรและภาษาที่ใชในประเทศอินเดยี 
   ๔.๒ อักษรและภาษาที่ใชในประเทศศรีลังกา 
   ๔.๓ อักษรและภาษาที่ใชในประเทศไทยยุคแรก 
   ๔.๔ อักษรและภาษาที่ใชในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอื่น ๆ 
  ๕. คัมภีรที่สําคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท 
   ๕.๑ พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และอนุฎีกา 
   ๕.๒ ปกรณวเิสสที่สําคัญ เชน วิสุทธิมรรค 
 

บทท่ี ๓ 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีตอประเทศอินเดียและประเทศตางๆ 

  ๑. ดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในสมัยพุทธกาลและสมัยปจจุบนั 
  ๒. วิเคราะหสถานการณปจจุบนัแหงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
   ๒.๑ หลักศรัทธาของชาวพุทธไทยในปจจุบัน 
   ๒.๒ ความเขาใจพระพุทธศาสนาเถรวาทของชาวพุทธไทยปจจุบัน 
   ๒.๓ ความสัมพันธระหวางรัฐกับพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยปจจุบัน 

 
บทท่ี ๔ 

แนวโนมแหงพระพุทธศาสนาเถรวาทในพุทธศตวรรษหนา 
  ๑. วิเคราะหเสนทางสายไหมแหงการสืบพระพุทธศาสนาจากประเทศอนิเดียสูประเทศ 

ศรีลังกา ประเทศพมา ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศจีน หรือจากอินเดยี        
สูประเทศพมา และประเทศไทยตอนลุมแมน้ําโขง 

  ๒. ที่ราบลุมน้ําโขงคือที่มั่งของพระพุทธศาสนาตั้งแตพุทธกาลถึงปจจุบัน 
  ๓. ที่ราบลุมน้ําโขง ประเทศไทย ลาว พมา บงัคลาเทศ จีนและอินเดียจะเปนเสนทางสาย

ไหมแหงการสืบพระพุทธศาสนาในอนาคตหรือ 
  ๔. การขยายตวัแหงพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสูประเทศในยุโรปและอเมริกา 
 



 ๗

บทท่ี ๕ 
บทสรุป 

บรรณานุกรม 
 
 ๔. งานวิจัย 
  งานวิจยัมี ๓ ประเภท คือ 
  ๑. งานวิจัยเชงิปริมาณ มีโครงรางสวนประกอบ ดังนี ้
   ๑.๑. สวนนํา ประกอบดวย 
    ปกนอก ปกใน สันปก 
    บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    ประกาศคุณูปการ และสารบัญ 
   ๑.๒ สวนเนื้อหา ประกอบดวย 

 
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจยั 
  สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอจํากัดของการวิจัย ขอตกลงเบื้องตน 
  นิยามศัพทที่เกีย่วของ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 

  ทฤษฎีที่สัมพันธกับเรื่องที่วจิัย แนวคดิที่สัมพนัธกับเรื่องที่วจิัย 
  งานวิจยัที่สัมพันธกับเรื่องทีว่ิจัย  สมมติฐาน 

บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

  การกําหนดประชากรและตัวอยาง การกําหนดตัวแปรที่ศกึษา 
  การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 

  ผลการวิเคราะหขอมูล อภิปรายผล 



 ๘

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  สรุปผล  ขอเสนอแนะ 
บรรณานุกรม  

 
 ๒. งานวิจัยเชงิคณุภาพ มีโครงรางสวนประกอบ ดังนี ้
  ๒.๑ สวนนํา ประกอบดวย 
   ปกนอก ปกใน สันปก 
   บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   ประกาศคุณูปการ และสารบัญ 
  ๒.๒ สวนเนื้อหา ประกอบดวย 

 
บทท่ี ๑ 
บทนํา 

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจยั 
  ขอบเขตของการวิจัย วิธีดําเนนิการวิจัย 
  ขอจํากัดของการวิจัย ขอตกลงเบื้องตน 
  คํานิยามศัพท  ประโยชนที่จะไดรับ 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 

บทท่ี ๓ 
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องทีว่ิจัย 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

บทท่ี ๕ 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 



 ๙

  ๓. งานวิจัยเชงิปฏิบัติการ มีโครงรางสวนประกอบ ดังนี ้
 

แบบ  ว-๑ บต 
แบบเสนอขอเสนอการวิจัยเบื้องตน  (Pre-research Proposal) 

 
สวน  ก  :  ลักษณะขอเสนอการวิจัยเบื้องตน 
  - แผนงานวิจยั / ชุดโครงการวิจัย 
  - โครงการวิจยั 
  - ส้ินสุดในปงบประมาณที่เสนอขอ 
  - ตอเนื่องระยะเวลา................ป  ปนี้เปนปที่................  รหัสแผนงานวจิัย............. 
                 -  โปรดระบุความสอดคลองของขอเสนอการวิจัยเบื้องตนกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการ
บริหารราชการแผนดนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  ซ่ึงประกอบดวย  ๙  ยุทธศาสตร  
  -  ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน 
  -  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  -  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุล และแขงขันได 
  -  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  -  ยุทธศาสตรการตางประเทศ และเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
  -  ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมาย และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  -  ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
  -  ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
  -  ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง และพลวัตโลก 
  -  อ่ืน ๆ  
สวน  ข  :  องคประกอบในการจัดทําขอเสนอการวิจัยเบื้องตน 
  ๑.  ขอเสนอการวิจัย  (ไทย/อังกฤษ) 
  ๒.  ช่ือหวัหนาขอเสนอการวิจัย  และหนวยงานตนสังกดั 
  ๓.  หลักการและเหตุผล 
  ๔.  วัตถุประสงคหลัก 
  ๕.  แนวทางการดําเนินการวจิัย 
  ๖.  ผลสําเร็จที่ได 
  ๗.  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   
  ๘.  ระยะเวลาทำการวิจยั 
  ๙.  งบประมาณการวจิัย   



 ๑๐

แบบ ว- ๑ ช 
แบบเสนอแผนงานวิจัย  (Research Program) 

 
สวน  ก  :  ลักษณะแผนงานวิจัย 
      -  แผนงานวิจยัใหม  ที่มีระยะเวลาทําวิจยัส้ินสุดในปงบประมาณที่เสนอขอ 
  -  แผนงานวิจยัตอเนื่องระยะเวลา.....ป ปนี้เปนปที่...... รหัสแผนงานวิจัย................ 

  -โปรดระบุความสอดคลองของขอเสนอการวิจัยเบื้องตนกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการ
บริหารราชการแผนดนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  ซ่ึงประกอบดวย  ๙  ยุทธศาสตร  
  -  ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน 
  -  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  -  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุล และแขงขันได 
  -  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  -  ยุทธศาสตรการตางประเทศ และเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
  -  ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมาย และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  -  ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
  -  ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
  -  ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง และพลวัตโลก 
  -  อ่ืน ๆ  
 
สวน  ข  :  องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย 

๑.   ช่ือแผนงานวจิยั  และชื่อโครงการวิจยัภายใตแผนงานวิจัย 
๒.   คําสําคัญ  (Keywords) ของแผนงานวิจยั 
๓.   ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวจิัย 
๔.   เปาหมายเชิงยทุธศาสตรของแผนงานวิจัย 
๕.   วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจยั 
๖.   กลยุทธของแผนงานวิจยั 
๗.   ระยะเวลา และสถานที่ทําการวิจัย 
๘.   เปาหมาย ผลผลิตและตัวช้ีวดั 
๙.   เปาหมายหารใหบริการ  (ผลลัพธ)  และตัวช้ีวัด 
๑๐.   ผูรับผิดชอบและหนวยงาน  ประกอบดวยหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
๑๑.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและผูใชประโยชนจากผลการวิจัย 



 ๑๑

๑๒. แผนการบริหารและแผนการดําเนินงาน  พรอมทั้งขั้นตอนการดําเนินงานตลอดแผน
งานวิจัย  และโปรดระบุการบริหารความเสี่ยง (ถามี) ดวย 

๑๓.  แผนการสรางนักวจิัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวจิัยนี ้
๑๔. แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจยั 
๑๕.  ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจยัตามแผนการบริหารงาน และแผนการดําเนนิงาน

ตลอดแผนงานวิจยั 
๑๖.  กรณีแผนงานวิจัยตอเนื่องใหจัดทํารายงานความกาวหนาของแผนงานวิจัยตาม แบบ   

ต – ๑ ช 
๑๗.  แผนงานวิจัย อยูระหวางดําเนินการเสนอของบประมาณจากแหลงทุนอื่น หรือเปน 

การวิจัยตอยอดจากแผนงานวิจัยอ่ืน (ถามี) 
๑๘.  คําชี้แจงอื่น  ๆ  (ถามี) 

 
สวน  ค  :  ประวัติผูรับผิดชอบงานวิจัย 

๑.   ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
 ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr,  Mrs,  Miss,  Rank 
๒.    เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
๓.   ตําแหนงปจจบุัน 
๔.   หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  และ  

e-mail    
๕.   ประวัติการศกึษา 
๖.   สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ  (แตกตางจากวุฒกิารศึกษา)  ระบุสาขาวิชาการ 
๗.  ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย 
หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย 
๗.๑   ผูอํานวยการแผนงานวิจยั  :  ช่ือแผนงานวจิยั   
๗.๒  หวัหนาโครงการวิจัย  :  ช่ือโครงการวิจัย 
๗.๓  งานวิจยัที่ทําเสร็จแลว  :  ช่ือผลงานวจิัย  ปที่พิมพ  การเผยแพร  และแหลงทุน 
๗.๔  งานวิจัยที่กําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจัย  แหลงทนุ และสถานภาพในการทําการ

วิจัยวา ไดทําการวิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
หมายเหตุ  :  ๑.   กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวิธีจัดจาง กรุณาใชแบบ ว – ๑ ช โดยระบุ

รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกําหนด (Terms of 
Reference – TOR) ดวย 



 ๑๒

 ๒.  กรณีเปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง  และนักวิจัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการ
วิจัยในปงบประมาณตอไป  ตองจัดทําขอเสนอของแผนงานวิจัยดังกลาว ประกอบการ
เสนอของบประมาณดวย 

 ๓.  กรุณาใหรายละเอียดของขอมูลในแตละขออยางถูกตองและสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินผล  

 
 

แบบ  ว – ๑ ด 
แบบเสนอโครงการวิจัย  (Research Project) 

 
สวน ก :  ลักษณะโครงการวจัิย 
    -  โครงการวจิัยใหม  ที่มีระยะเวลาวจิัยส้ินสุดในปงบประมาณที่เสนอขอ 
  -  โครงการวิจยัตอเนื่องระยะเวลา.......ป ปนี้เปนปที่....... รหัสโครงการวิจัย..................... 

-โปรดระบุความสอดคลองของขอเสนอการวิจัยเบื้องตนกับประเด็นยุทธศาสตรของแผนการ
บริหารราชการแผนดนิ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑  ซ่ึงประกอบดวย  ๙  ยุทธศาสตร  
  -  ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน 
  -  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  -  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุล และแขงขันได 
  -  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  -  ยุทธศาสตรการตางประเทศ และเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
  -  ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมาย และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  -  ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม 
  -  ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
  -  ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง และพลวัตโลก 
  -  อ่ืน ๆ  
สวน ข  :  องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย 

๑.   ช่ือโครงการวิจัย 
๒.   หนวยงานหลักที่รับผิดชอนงานวิจัย และสถานที่ตั้งพรอมทั้งชื่อหนวยงานและลักษณะ

ของการรวมงานวิจัยกับหนวยงานอื่น (ถามี) 
๓.   คณะผูวจิัย บทบาทของนักวจิัยแตละคนในการทําวจิัย และสัดสวนที่ทาํการวิจยั 
๔.   ประเภทของการวิจัย 
๕.   สาขาวิชาการ และกลุมวิชาทีท่ําการวิจยั 



 ๑๓

๖.   คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย 
๗.   ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวจิัย 
๘.   วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
๙.   ขอบเขตของโครงการวิจัย 
๑๐.   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่นําผลการวิจยัไปใชประโยชน 
๑๑.   การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information)  ที่เกีย่วของ 
๑๒.  ทฤษฎี สมมุติฐาน  หรือกรอบแนวความคดิของโครงการวิจัย 
๑๓.  เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 
๑๔.  วิธีการดําเนนิการวิจยั  และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
๑๕.  ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอน

อยางละเอียด) 
๑๖.  แผนการถายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวิจยัสูกลุมเปาหมาย 
๑๗.  ปจจัยที่เอื้อตอการวิจยั (อุปกรณการวจิัย, โครงสรางพื้นฐาน  ฯลฯ) 

๑๗.๑ ที่มีอยูแลว 
๑๗.๒ ที่ตองการเพิ่มเติม 

๑๘.  งบประมาณของโครงการวิจยั 
๑๘.๑ รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ปงบประมาณ

ที่เสนอขอ 
๑๘.๒  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ ที่เสนอขอใน

แตละป (กรณีเปนโครงการตอเนื่อง) 
๑๘.๓ งบประมาณการวิจัยที่ไดรับจัดสรรในแตละปที่ผานมา (กรณีเปนโครงการวิจัย

ตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยแลว) 
๑๙. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ และหนวยงานที่จะนําผลการวิจัย

ไปใชประโยชน 
๒๐.  โครงการวิจัยตอเนื่องปที่  ๒  ขึ้นไป 

๒๐.๑ คํารับรองจากหัวหนาโครงการวิจัยวาโครงการวิจยัไดรับการจัดสรร
งบประมาณจริงในปงบประมาณที่ผานมา 

๒๐.๒  โปรดระบุวาโครงการวิจัยนีอ้ยูระหวางของบประมาณจากแหลงเงนิทุนอื่น 
หรือเปนการวจิัยตอยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน (ถามี) 

๒๐.๓ รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 
๒๑.  คําชี้แจงอื่น (ถามี) 

 



 ๑๔

สวน ค  :  ประวัติคณะผูวิจัย 
๑.   ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
 ช่ือ – นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr, Mrs, Miss, Rank 
๒.   เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 
๓.   ตําแหนงปจจบุัน 
๔.   หนวยงานที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ      

e-mail 
๕.   ประวัติการศกึษา 
๖.   สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวฒุิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
๗.   ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย

ระบุสถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย 
หรือผูรวมวิจัยในแตละขอเสนอการวิจัย 
๗.๑   ผูอํานวยการแผนงานวิจยั  :  ช่ือแผนงานวจิยั 
๗.๒   หัวหนาโครงการวิจัย    :    ช่ือโครงการวิจยั 
๗.๓   งานวิจยัที่ทําเสร็จแลว : ช่ือผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน 

(อาจมากกวา ๑ เร่ือง) 
๗.๔   งานวิจยัที่กําลังทํา : ช่ือขอเสนอการวิจยั แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจยั

วาไดทําการวจิัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 
 
หมายเหตุ  : ๑.  กรณีที่หนวยงานมิไดทําการวิจัยเองแตใชวธีิจัดจาง กรุณาใชแบบ ว – ๑ ช โดยระบุ

รายละเอียดตามแบบฟอรมทีก่ําหนดไวใหมากที่สุดพรอมทั้งแนบขอกาํหนด (Terms of 
Reference – TOR) ดวย 

 ๒.  กรณีเปนแผนงานวิจยัตอเนือ่ง  และนักวจิัยมีความประสงคจะเสนอของบประมาณการ
วิจัยในปงบประมาณตอไป  ตองจัดทําขอเสนอของแผนงานวิจยัดังกลาว ประกอบการ
เสนอของบประมาณดวย 

 ๓.  กรุณาใหรายละเอียดของขอมูลในแตละขออยางถูกตองและสมบูรณ เพื่อประโยชนใน
การประเมินผล  

 
 
 
 
 



 ๑๕

 ๕. งานแปล 
  งานแปลมี ๒ ประเภท คือ (๑) แปลตามตนฉบับเดิม ตองคงเชิงอรรถ (ถามี) ไวตามตนฉบับ
เดิมทุกประการ และนิยมวงเล็บศัพททางวชิาการไวเพื่อเทียบเคียงได เชน ประโยชนนิยม (Utiritarianism)      
(๒) แปลเรียบเรียง จะคงเชิงอรรถไวเหมือนตนฉบับเดิมหรือไมกไ็ด งานแปลทีใ่ชเพื่อการเรียนการสอนไม
ตองขออนุญาตเจาของตนฉบับ ถานําไปเพื่อจําหนายจายแจก ตองขออนุญาตเจาของตนฉบับตามกฎหมายวา
ดวยลิขสิทธิ์ สวนสําคัญที่ควรคํานึง คือ 
 
  ๕.๑ รูปแบบปกนอก ปกใน มีรูปแบบดังนี้ (ดูตัวอยาง) 

 
รูปแบบปกนอก/ปกใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันปก 
 
 

  
  ๕.๒ คํานํา 
   สวนของคํานําตองกลาวถึงความจําเปนในการแปลเรื่องนั้น ๆ ลักษณะการแปล แปลคํา
ตอคําหรือแปลแบบสรุปความ กลาวถึงประโยชนที่จะไดรับ ประโยชนทีจ่ะกอใหเกดิความกาวหนาทาง
วิชาการ ในตอนทาย ตองกลาวขอบคุณผูเขยีนเดิม กลาวขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือในการแปล 
  ๕.๓  สวนสาระ 
   ลักษณะการแปล ใหสอดคลองกับท่ีระบุไวในสวนคํานํา 
  ๕.๔  บรรณานุกรม/อางอิง (ถามีจากตนฉบับ) 

 
ชื่องานแปล 

 
 
 

 
ชื่อผูเขียนเดิม 
วุฒิ (ถามี) 

 
ชื่อผูแปล 

ชื่องานแปล  ชื่อผูแปล 



                                                                                                                                       ๑๖ 

ตอนที่  ๒ 
การลงรายการเชิงอรรถอางอิงและบรรณานุกรม 

 
             รูปแบบการอางอิงในงานเขียนผลงานทางวิชาการ มีหลายรูปแบบตามมาตรฐานของแตละ
สาขาวิชา เชน มาตรฐานของ APA, Chicago, Index Medicus, ISO, MLA, Nature, Science, Vancouver 
ฯลฯ  แตละมหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชนในประเทศไทย  ก็จะมีรูปแบบการอางอิงเปน
ลักษณะเฉพาะของแตละสถาบัน ในท่ีนี้ไดกําหนดใชรูปแบบการอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เพียง
แบบเดียว ซึ่งมีรูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้  
 
๑.   การพิมพเชิงอรรถ 
             ใหพิมพเชิงอรรถไวที่สวนลางของแตละหนาที่จะอางอิง และใหแยกจากเนือ้เรื่อง โดยขดีเสน
ค่ันขวางจากขอบซายของกระดาษยาวประมาณ ๒๐ ตัวพิมพ  โดยใชตัวอักษรขนาด ๑๔ พอยท เวน
หางจากบรรทดัสุดทายของเนื้อเรื่อง ๒ บรรทัด และพิมพเชิงอรรถใตเสนคั่น ๑ บรรทัด โดยใหบรรทัด
สุดทายของขอความในเชิงอรรถอยูหางจากขอบกระดาษดานลาง ๑ น้ิว หรือ โดยการเขาไปที่รายการ 
“แทรก” ของ Microsoft Word แลวคลิกเลอืก “เชิงอรรถ” ก็ได จากนั้นเลือก “กําหนดเครื่องหมายเอง” 
             การพิมพเชิงอรรถ ใหพิมพบรรทัดแรกยอหนาเขามา ๘ ระยะตวัอักษร  เริ่มพมิพตัวอักษรที ่๙ 
(เชนเดยีวกันกบัการยอหนา) หากขอความยาวเกิน ๑ บรรทัด บรรทัดตอมาใหพิมพชิดขอบซายมือทุก
บรรทัดจนจบรายการนั้น 
 
๒.   การใสเลขท่ีเชงิอรรถ 
             ใหใสเลขที่เชิงอรรถนําหนากอนการอางอิงเชิงอรรถทุกครั้ง โดยเลขที่เชิงอรรถใหเปนตัวเลข
ไทยยกขึ้น ขนาด ๑๖ พอยท (โดยเขาไปที่รายการ “แทรก” ของ Microsoft Word แลวคลิกเลือก 
“เชิงอรรถ” กไ็ด จากนั้นเลือกขนาดตวัอักษรตามทีก่ําหนดไว) 
 
๓.   การเรียงลาํดับเลขของเชิงอรรถ  
             ใหเริม่เชิงอรรถแรกของแตละหนา ตั้งแตบทที ่๑ เปนตนไป โดยเรียงลําดับเลขเชิงอรรถใหจบ
ในแตละหนา  และไมตองแยกเปนเชิงอรรถของหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 



                                                                                                                                       ๑๗ 

๔.   รูปแบบการลงเชิงอรรถ 
             รูปแบบการลงเชิงอรรถนั้น แตกตางกันไปตามชนิดของหลักฐานของการอางอิง ดังนี้  
 

๔.๑  หนังสือ   
๔.๑.๑ คัมภรีพระไตรปฎกหรอืหนงัสือสําคญัพิมพเปนชุด 

รูปแบบ 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอ ในกรณีทีใ่ช

พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี หรือ วงเลบ็คําวา (ไทย) ไวหลังคํายอ ในกรณีที่ใชพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทย 
ตวัอยาง 

๑ขุ.ชา.  (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 
๒ที.ปา. (ไทย) ๙/๓๔๕/๑๔๔. 

 
๔.๑.๒ หนังสือท่ัวไป 

รูปแบบ 
ผูแตง, ชือ่เรือ่ง, (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่พิมพ), หนา.  

ตวัอยาง  
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปรัชญากรีก : บอเกิดภูมิปญญาตะวันตก ,  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing, 2004), 

p.69. 
 
๔.๑.๓   หนังสือแปล  

รูปแบบ 
ผูแตง, ชื่อเรือ่ง, แปลโดย ผูแปล, ช่ือชุดและลําดับท่ี (ถามี), ครั้งที่พิมพ (ในกรณีพิมพมากกวา 

๑ ครั้ง), จํานวนเลม (กรณีหลายเลมจบ), (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพหรอืโรงพิมพ, ปท่ีพิมพ), เลมที ่(ถา
มีหลายเลมจบ), หนาหรือจํานวนหนาที่อางถึง. 
ตวัอยาง 

ปยทัสสีเถระ, พระพุทธศาสนา-อมตเทศนา, แปลโดย ชินวธุ สุนทรสีมะ, พิมพ 
ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเรอืนแกวการพมิพ, ๒๕๓๒), หนา ๓๑-๓๒. 



                                                                                                                                       ๑๘ 

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, (London: 
The Macmillan Press, 1978), p. 117.  
 

๔.๑.๔  บทความตาง ๆ 
๑)  บทความในวารสาร  

รูปแบบ 
ผูเขียน, “ช่ือบทความ”, ชือ่วารสาร, เลมทีห่รือปท่ี (เดือน ป): หนา. 

ตวัอยาง 
สมิทธิพล  เนตรนิมิตร, “สหวิทยาการในชาดก”, พุทธจักร, ปที่ ๕๖ ฉบับท่ี ๔ (เมษายน 

๒๕๔๕): ๔๙-๕๓. 
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77 No.1:  

10-15. 
 

๒)  บทความในหนังสือพิมพ  
รูปแบบ 

ผูเขียน, “ช่ือบทความ”,  ชือ่หนังสือพิมพ, (วัน เดือน ป): หนา. 
ตวัอยาง 

พระศรีปรยัิตโิมล,ี “ฉงน !! ราง พ.ร.บ. จัดรูปทีด่ินรัฐ - เอกชน - นายทุนปลนเงยีบที่วัด”,  
มติชน, (๑๗ เมษายน ๒๕๔๗): ๖. 

Sommart Noimareng, “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation,  
(2 September 1990): 2. 

 
๓)  บทความในสารานุกรม  

รูปแบบ 
ผูเขียน,  “ช่ือบทความ”,  ชือ่สารานกุรม,  เลมท่ี  (ปที่พิมพ): หนา. 

ตวัอยาง 
เกษม  บญุศร,ี “พุทธวงศ”, สารานกุรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๑ (๒๕๒๙-๓๐): 

๑๓๓๙๕-๑๓๔๒๓. 
Charles Landesman, Jr., “Consciousness”, The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 2 (1967): 

191-195. 
 



                                                                                                                                       ๑๙ 

๔)  บทความจากหนังสือรวมบทความ  
รูปแบบ  

ผูเขียน, “ช่ือบทความ”, ใน ชื่อเรือ่ง, รวบรวมโดย ผูรวบรวม, ช่ือชุด (ถามี), ครั้งท่ีพิมพ (กรณี
ที่พิมพมากกวา ๑ ครั้ง), จํานวนเลม (กรณมีีหลายเลมจบ), (สถานทีพิ่มพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปที่
พิมพ), เลมท่ี (กรณีมีหลายเลมจบ): หนาหรอืจํานวนหนาที่อางถึง. 
ตวัอยาง  

จํานงค  ทองประเสริฐ, “ปรชัญาจีน”, ใน มหาจุฬา ฯ วิชาการ: ปรชัญาบรุพทิศ, รวบรวมและ
จัดพิมพโดย ทรงวิทย แกวศร,ี (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๒): ๑๔๒. 

W.T. Stace, “Survival after death”, Philosophical issue, ed. by James Rachels, (London: 
Harper & Row, Publishers 1972): 87-91. 

 
๕)  บทวจิารณหนงัสือ  

รูปแบบ  
ผูเขียนบทวจิารณ, วิจารณ “ช่ือหนังสือท่ีวิจารณ”, โดยผูแตงหนังสือที่วิจารณ ใน ชือ่วารสาร, 

ปท่ีหรือเลมที่ (เดือน ป): หนา.  
ตวัอยาง  

พระมหาอินศร  จินฺตาปโฺญ “วิเคราะหพระเทพเวท ี กรณีสันติอโศก”, โดย ว. ชัยภัค, ใน 
พุทธจักร, ปที่  ๔๔  เลมท่ี  ๔  (เมษายน  ๒๕๓๓): ๒๔-๒๖. 

Peter Harvey, “The Five Aggregates: Understanding Theravada Psychology and  
Sociology,” by Mathieu Boisvert, Journal of Buddhist Ethics, Vol.3 (1996): 91-97.  

 
๔.๑.๕  เอกสารอืน่ๆ 

๑)  รายงานการวจิยั  
รูปแบบ  

ช่ือผูวจิัย (และคณะ), “ชื่อหัวขอรายงานการวจิัย”, ช่ือแผนกวิชาหรือคณะและมหาวิทยาลยั 
หรือสวนงานอื่นๆ, ปที่พิมพ.  
ตวัอยาง  

นายมนัส ภาคภูมิ, “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง
ชุมชน”, รายงานการวิจัย กองแผนงาน กรมการศาสนา, (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ), 
๒๕๔๐. 
 



                                                                                                                                       ๒๐ 

๒)  วิทยานิพนธ  
รูปแบบ 

ช่ือผูวจิัย, “ชื่อหวัขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ, (ช่ือแผนกวิชาหรอืคณะและ
มหาวิทยาลยั), ปที่พิมพ.  
ตวัอยาง  

พระปรีชา พงษพัฒนะ, “การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพระธรรมทตูสาย
ตางประเทศ : ศึกษาเฉพาะพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา”, วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร), ๒๕๔๔. 

 
๓)  จลุสาร  เอกสารอัดสําเนา  และเอกสารอื่นๆ ท่ีไมไดตีพิมพ  

รูปแบบ 
ใหใชแบบอยางเหมือนการลงเชิงอรรถ ยกเวนชือ่เรื่องใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ 

และระบลุักษณะของเอกสารนั้น เชน อดัสําเนา หรือ Mimeographed พิมพดีด หรือ Typewritten. 
แลวแตกรณี  ไวในเครื่องหมายวงเล็บตอนสุดทายของรายการ 
ตวัอยาง 

พระมหาสมชัย กุสลจิตโฺต, “ทัศนะเรื่องจิตในพระพุทธปรัชญา”, กรุงเทพมหานคร: บณัฑิต
วิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓ (อัดสําเนา). 

Phramaha Prayoon  Dhammacitto (Mererk),  “Buddhism and World Peace”, Paper Presented 
at the 16th General Conference of the World Fellowship of Buddhists, Los Angeles, November  
19-26, 1988 (Mimeographed). 

 
๔.๒  สัมภาษณ 

รูปแบบ 
สัมภาษณ ช่ือผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. 

ตวัอยาง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบด ี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๔๗. 
Interview with Phra Thepsophon, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 18 

July 2004.     
    



                                                                                                                                       ๒๑ 

๔.๓  สื่ออิเลก็ทรอนกิส๑ 
สื่ออิเล็กทรอนกิส  ไดแก 
๔.๓.๑ แฟมขอมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร (Machine Readable Data File and 

Computer Program/Software) 
รูปแบบ 

ช่ือผูรับผิดชอบหลัก. ช่ือแฟมขอมูล หรือ ช่ือโปรแกรม . สถานที่ผลิต: ช่ือผูผลิตหรือ 
ผูเผยแพร. ปที่จัดทํา. 
ตวัอยาง 

Miller, M.E. The Interactive Tester (version 4.0) [Computer Software]. Westminster, CA: 
Psytek Services, 1993. 

Miller, W.; Miller, A.; and Kline, G. The CPS 1974 American National Election Study 
[Machine Readable Data File]. Ann Arbor: University of Michigan, Center for Political Studies 
(Producer), Ann Arbor: Inter-University Consortium for Political and Social Research (Distributor), 
1975. 

 
๔.๓.๒  สารนิเทศจาก CD-ROM 
             ๑) สาระสังเขปหนังสือ 

รูปแบบ 
ผูแตง. ช่ือเรื่อง. ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี. ครั้งที่พิมพ. จํานวนเลม. สถานที่พิมพ: สํานกัพิมพ, 

ปท่ีพิมพ. [ซีด-ีรอม]. สาระสังเขปจากหรือเนื้อหาเต็มจาก: แฟมขอมูลหรือฐานขอมลู: รายการที่: 
ตวัอยาง 

Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service. 
Boulder, CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM], Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: ED392340 

 
             ๒) สาระสังเขปบทความวารสาร 

รูปแบบ 
ผูเขียน. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร เลมที่หรือปท่ี (เดือน ป): หนา. [ซีด-ีรอม]. สาระสังเขปจาก

หรือเนื้อหาเต็มจาก: แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล: รายการที่: 

                                                 
             ๑บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คูมือการพิมพวิทยานิพนธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๘-๑๙, ๘๗-๘๙.  



                                                                                                                                       ๒๒ 

ตวัอยาง 
“Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging: Some Thoughts on How 

Librarians Can Improve the Internet.” Reference Services Review 22, 4 (1994): 11-16. [CD-ROM]. 
Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: E493349 

ไมมีผูแตง ใหข้ึนตนดวยช่ือเรื่อง ไมมีเดือน แตทราบฉบับท่ี ใหลงฉบับท่ีแทน 
 
๔.๓.๓ สารนิเทศจากจดหมายขาวอิเล็กทรอนกิส (Mailing List/List serve) 

รูปแบบ 
ผูแตง, <ท่ีอยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามแีละถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” 

หรือ “ช่ือขอความ,” ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จัดเก็บถาวรที่ <ท่ีอยูอินเทอรเนต็และรูปแบบของแหลงจัดเก็บถาวร (ถาม)ี>. 
ตวัอยาง 

 Richard Lobban, <Rlobban@grog.ric.edu>, “REPLY: African Muslim Slaves in 
America,” in H-AFRICA, <h-afreca@msu.edu>, 4 August 1995, archived at <http:// 
h-net.msu.edu/~africa/archives/august95>. 

Gretchen Walsh, “REPLY: Using African newspapers in teaching, “in H-AFRICA,  
<h-afreca@msu.edu>, 18 October 1995. 
 

๔.๓.๔  สารนิเทศจาก World Wide Web (www) 
รูปแบบ 

ผูแตง, <ท่ีอยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามแีละถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” 
หรือ “ช่ือขอความ,” ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จัดเก็บถาวรที่  <ท่ีอยูอินเทอรเนต็และรูปแบบของแหลงจัดเก็บถาวร(ถามี)>. 
ตวัอยาง 

Peter Limb, “Relationships between Labour & African Nationalist/ Liberation Movements 
in Southern Africa,” <http://neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/limb-I.html>, May 
1992. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       ๒๓ 

๔.๓.๕  สารนิเทศจาก FTP 
รูปแบบ 

ผูแตง, <ท่ีอยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามแีละถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” 
หรือ “ช่ือขอความ,” ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จัดเก็บถาวรที่ <ท่ีอยูอินเทอรเนต็และรูปแบบของแหลงจัดเก็บถาวร (ถาม)ี>. 
ตวัอยาง 

Gregor Heinrich,<100303.100@compuserve.com>, “Where there is beauty, there is hope: 
Sao Tome Principe,” <ftp.cs.ubc.ca>, [path: pub/local/FAQ/African/ gen/saoep.txt], July 1994. 

 
๔.๓.๖  สารนิเทศจาก Gopher 

รูปแบบ 
ผูแตง, <ที่อยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง(ถามแีละถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” 

หรือ “ช่ือขอความ,” ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จัดเก็บถาวรที่ <ท่ีอยูอินเทอรเนต็และรูปแบบของแหลงจัดเก็บถาวร (ถาม)ี>. 
ตวัอยาง 

Democratic Party Platform, 1860,” <platform@wiretap.spies.com>, [path: Wiretap Online 
Library/Civic & Historical/Political Platforms of the U.S.], 18 June 1860. 

David Graeber, <gr2a@midwau.uchicago.edu,> “Epilogue to The Disastrous Ordeal of 
1987*,” <gopher://h-net.msu.edu:70/00/lists/H-AFRICA/doc/graeber>, no date. 

 
๔.๓.๗  สารนิเทศจากกลุมขาว (Usenet/Newsgroup) 

รูปแบบ 
ผูแตง, <ท่ีอยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามแีละถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” 

หรือ “ช่ือขอความ,” ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จัดเก็บถาวรที ่<ท่ีอยูอินเทอรเนต็และรูปแบบของแหลงจัดเก็บถาวร (ถาม)ี>. 
ตวัอยาง 

Thomas Dell, <dell@wiretap.spies.com>, “[EDTECH]EMG: Sacred Texts (Networked 
Electronic Versions),” in <alt.etext>, 4 February 1993. 
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Sonya Legg, <legg@harquebus.cgd.ucar.edu>, “African history book list,” in  
<soc.culture.African>, 5 September 1995, archived at <http://www.lib.ox.ac.uk/internet/news/faq/ 
archive/african-faq.general.html>. 

 
๔.๓.๘  สารนิเทศจากจดหมายอิเลก็ทรอนกิส (E-mail) 

รูปแบบ 
ผูแตง, <ท่ีอยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามแีละถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” 

หรือ “ช่ือขอความ,” ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จัดเก็บถาวรที่ <ท่ีอยูอินเทอรเนต็และรูปแบบของแหลงจัดเก็บถาวร (ถาม)ี>. 
ตวัอยาง 

Mel Page,<pagem@etsuarts.east-tenn-st.edu>, “African dance…and Malawi,” private  
e-mail message to Masankho Banda, 28 November 1994. 

 
๕.   การลงเชิงอรรถ เม่ืออางถึงเอกสารซ้ํา 

ในกรณีท่ีมีการอางเอกสารเรื่องเดยีวกันซ้าํอีก  ใหลงรายการอยางยอดังตอไปนี ้
การอางเอกสารเชิงอรรถภาษาไทยใหใชคําวา “เรื่องเดยีวกัน.” และลงเลขหนากํากับ เชน 

“เรื่องเดยีวกัน, หนา ๙.” สําหรับเชิงอรรถภาษาอังกฤษใชคําวา “Ibid.” และลงเลขหนากํากับ
เชนเดยีวกัน เชน “Ibid., p. 9.” ถาอางถึงเอกสารเรื่องเดยีวกันอีกในหนาถัดไป (หนาตอเนื่องกัน) ใหลง
แบบเดยีวกัน เชน “เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓.” หรือ Ibid., p. 13. ถาตองการอางซ้ําแหลงขอมูลที่ไดอาง
แลวซ่ึงอยูในหนาเดียว แตมีเอกสารอื่นคัน่อยูกอนใหใช  “อางแลว. ช่ือหนังสือ. หนา.” เชน “อางแลว. 
พุทธธรรม, หนา ๔๕๖.”  หรือ “Op.cit., Buddhist Morality, p. 78.”  แลวแตกรณ ี

การอางถึงเอกสารเรื่องเดยีวกันซ้ําอีกแตตางหนากันและมีเอกสารอื่นมาคั่น ใหลงรายการ 
อยางยอ  คือลงช่ือผูแตงและชื่อเรื่อง  สวนรายการเกีย่วกบัสถานที่พิมพ  สํานักพิมพ  ปท่ีพิมพ ใหตัด
ออก ถาอางถึงตางหนากันใหเติมเลขหนาตอจากชื่อเรื่อง เชน พระเมธีธรรมาภรณ, ปรัชญากรกีโบราณ, 
หนา ๑๙. 

ในกรณีท่ีช่ือเรือ่งยาวเกินหนึง่บรรทัดแลวอางถึงหลายครัง้ใหอยูในดลุยพินิจของผูเขียนที่จะ
ยอช่ือเรื่องใหสั้นลง แตจะตองไมใหเสียใจความสําคัญดวย 
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    ๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ             
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๔๓๑.  

    ๒พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย (ฉบับยอ), (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธรรมสภา ๒๕๓๗), หนา ๖๕. 
    ๓จํานงค  ทองประเสริฐ, พุทธวิธีในการประกาศพระพุทธศาสนา : ตายแลวเกิดหรือไม?, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๙.   
    ๔พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม, หนา ๓๒๙. 
    ๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๓๒. 
   ๖อางแลว, คูมือมนุษย, หนา ๙๘. 
  

  
1Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), Sammasati An Exposition of RIGHT MINDFULNESS, 

(Bangkok: Buddhadham Foundation Press, 2002), p. 15. 
2Phra Thepsophon (Prayoon Mererk), Buddhist Morality (Third Impression), (Bangkok: 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2004), p. 39. 
3Ibid., p. 95. 
4Ibid., p. 125. 
5Op. cit., Sammasati An Exposition of RIGHT MINDFULNESS, p. 30. 
6Ibid., p. 78. 

ตวัอยางการลงรายการเชิงอรรถ 
 

(ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
(ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.   การลงเชิงอรรถเพื่อขยายความหรอือธบิายความ 

ในกรณีท่ีตองการขยายความหรืออธิบายความ ใหใชวิธีทําเชิงอรรถโดยลงรายละเอยีด 
คําอธิบายไวในสวนลางของแตละหนาที่ตองการขยายความหรืออธิบายความ โดยใชตวัเลขกํากับที่
เนื้อหาและที่เชิงอรรถ    
              ใหเริ่มเชิงอรรถแรกของแตละหนาดวยเลข ๑ ตอเนื่องกันไปจนจบหนา เมื่อข้ึนหนาใหมใหข้ึน
เลขใหมทุกหนา (ดูตวัอยางดานบน) 
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การลงรายการเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม 
 

เอกสารอางอิง (Reference) และบรรณานกุรม (Bibliography) เปนสวนทีร่ะบุรายละเอียดของ
แหลงอางอิงทีนํ่ามาใชประกอบในการเขยีนผลงานทางวชิาการ ถาใชคําวาเอกสารอางอิง หมายถึง 
บัญชีหรือรายการเอกสารหลักฐาน ท้ังเปนสิ่งตีพิมพและไมใชส่ิงตีพมิพ เฉพาะที่ไดมีการระบุอางอิงไว
ในสวนเนื้อหาของรายงาน ถาไมมีการระบุอางอิงไวก็ไมตองมีรายการเอกสารหลักฐานนั้น 

สวนบรรณานกุรม ในความหมายทั่วไป หมายถึง บัญชหีรือรายการเอกสารหลักฐาน ทั้งเปนสิ่ง
ตีพิมพและไมใชสิ่งตีพิมพเหมือนกัน แตรวมทั้งท่ีไดมกีารระบุการอางอิงไวในสวนเนื้อหา กับที่ไมได
ระบุการอางอิงไว แตไดใชประกอบการศกึษาคนควาในลักษณะเพิ่มแนวความคดิ ใหขอคิด ความรู 
ความเขาใจเพิม่เติม รวมทั้งใหรูปแบบและลีลาการเขียนหรือการดําเนนิเรื่องดวย๑   
 
๑. บรรณานกุรม (Bibliography)  

หมายถึง บัญชีรายช่ือหนังสือท่ีใชประกอบการคนควา หรือบัญชีรายช่ือหนังสือในหัวขอเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ยุคใดยุคหนึ่ง หรือของผูเขียนคนใดคนหนึ่ง มักจะมีรายละเอียดหรือบทวิจารณส้ันๆ 
ประกอบ๒ 

๑.๑   การพิมพบรรณานกุรม  
พิมพคําวา  บรรณานกุรม  ไวตรงกลางบรรทัดบนสุดของหนาแรกของบรรณานุกรม โดย

พิมพหางจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ตอจากนั้นใหเวน ๑ บรรทัดแลวพิมพโดยแยกตามประเภทของเอกสาร
ดังตอไปนี ้

๑.๑.๑  พระไตรปฎก   
๑.๑.๒  หนังสือท่ัวไป  
๑.๑.๓  หนังสือแปล 
๑.๑.๔  บทความตางๆ (บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ, สารานกุรม, หนังสือ 

รวบรวมบทความ  และบทวจิารณหนังสอื)      

                                                 
                   ๑บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, คูมือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ, (กรุงเทพมหานคร: จามจุรี
โปรดักท, ๒๕๔๖) หนา ๒๔๕. 
                  ๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคส
พับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๔๖) หนา ๖๐๔. 
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๑.๑.๕  เอกสารอืน่ๆ (รายงานการวจิัย, วิทยานิพนธ, รายงานการประชุมทางวิชาการ,  
จลุสาร  เอกสารอัดสําเนา  และเอกสารอื่นๆ ท่ีไมไดตีพิมพ) 

๑.๑.๖  สัมภาษณ 
๑.๑.๗  สื่ออิเลก็ทรอนกิส 
ใหพิมพบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงในแตละประเภท  โดยแยกตามประเภทดังกลาว

ขางตนและใหจัดเรียงบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิงในแตละประเภท ตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง
หรือช่ือเรื่อง (กรณีที่ไมปรากฏนามผูแตง) 

ในกรณีที่มีเอกสารอางอิงจํานวนไมมาก จะใชวธิีเรียงตามลําดับอักษรของชื่อผูแตงหรือ
ช่ือเรื่องโดยไมแยกประเภทเอกสารกไ็ด 

ถามีบรรณานกุรมภาษาตางประเทศดวย  ใหพิมพแยกตางหากจากภาษาไทย  โดยถอืหลัก
เชนเดยีวกันกบับรรณานุกรมภาษาไทย  คือแยกประเภทและเรียงลําดับอักษรชื่อของผูแตง  ในกรณีที่มี
จํานวนไมมากจะไมแยกประเภทก็ได 

การพิมพบรรณานุกรมใหเริม่พิมพแตละรายการ โดยพิมพชิดขอบกระดาษดานซาย  ถา
รายการใดไมจบลงใน ๑ บรรทัด  ใหพิมพในบรรทัดตอมาโดยยอหนา ๘ ชวงตวัอักษร เริ่มพิมพอกัษร
ตัวที่ ๙ จนกวาจะจบรายการนั้นๆ 

 
รูปแบบสําหรบับรรณานกุรมหรอืเอกสารอางอิง  

การลงบรรณานุกรมหรือเอกสารอางอิง ใหทําตามรูปแบบซ่ึงกําหนดไวตามประเภทของ
เอกสาร  ดังนี้  

๑.๑.๑  พระไตรปฎก   
รูปแบบ 
ผูแตง. ชือ่เรือ่ง. ช่ือชุดหนังสือและลําดับที่ (ถามี). ครั้งที่พิมพ (ถาพิมพมากกวา ๑ ครั้ง). จํานวนเลม  

(ถามีหลายเลมจบ). สถานทีพ่ิมพ: สํานักพมิพหรือโรงพมิพ, ปที่พิมพ. 
ตวัอยาง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับสยฺามรฏเตปฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
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๑.๑.๒  หนังสือท่ัวไป  
รูปแบบ 
ผูแตง. ชือ่เรือ่ง. ช่ือชุดหนังสือและลําดับที่ (ถามี). ครั้งที่พิมพ (ถาพิมพมากกวา ๑ ครั้ง). จํานวนเลม  

(ถามีหลายเลมจบ). สถานทีพ่ิมพ: สํานักพมิพหรือโรงพมิพ, ปที่พิมพ. 
ตวัอยางภาษาไทย 
พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. (ฉบับปรับปรุงและขยายความ).  พิมพครั้งที ่ ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๖.  
ตวัอยางภาษาอังกฤษ 
Phra Thepsophon (Prayoon Mererk). Buddhism In Contemporary Thailand. Bangkok: 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2004. 
Venerable Dr. W. Rahula. What the Buddha Taught. New York: Grove Press, 1963. 
Sarapadnuke, Chamlong. A Rapid Method of Learning Pali Part II. Bangkok: 

Mahachulalongkorn Buddhist University Press, 2004. 
 

หมายเหตุ: บรรณานุกรมในหนังสือภาษาไทย ใหเรียง ชือ่ ตามดวยนามสกลุ หรอื ฐานันดร
ศักดิ์ สมณศักดิ์ ของผูแตง (ถามี) สวนในหนังสือภาษาอังกฤษ ใหเรียง นามสกลุ ขึน้กอน แลวตามดวย
ชื่อของผูแตง (ดูตัวอยางขางบน) 

 
๑.๑.๓  หนังสือแปล 

รูปแบบ 
ผูแตง.  ชื่อเรือ่ง.  แปลโดย  ผูแปล. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.  
ตวัอยาง 
ปยทัสสีเถระ. พระพุทธศาสนา-อมตเทศนา. แปลโดย ชินวธุ สุนทรสมีะ. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ 
             เรือนแกวการพิมพ,  ๒๕๓๒. 
Gjellerup, Kant. The Pilgrim Kamanita. Tr. by John Logie. Bangkok: Craftsman Press, 1999. 
 

๑.๑.๔  บทความตางๆ (บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ, สารานกุรม, หนังสือ 
รวบรวมบทความ  และบทวจิารณหนังสอื)      
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๑)  บทความในวารสาร  
รูปแบบ 
ผูเขียน. “ช่ือบทความ”,  ชือ่วารสาร. ปที่  (เดือน  ป): หนา. 
ตวัอยาง 
พระครวูิมลธรรมรังสี. “พระมหากษัตรยิไทยกับพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร. ปที่ ๕๖ ฉบับที่ ๕     
             (พฤษภาคม ๒๕๔๕): ๑๗-๑๙. 
Jayatileke, K.N. “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi. vol.77. No.1:10-15. 
 

๒)  บทความในหนังสือพิมพ  
รูปแบบ 
ผูเขียน. “ช่ือบทความ”, ชือ่หนังสือพิมพ. (วัน เดือน ป): หนา. 
ตวัอยาง 
พระศรีปรยิัตโิมล,ี (สมชัย  กุสลจิตโฺต). “บทพิสูจนความจริงใจของรฐัตอพระพุทธศาสนา : กรณีการ

ยุบรวมสํานักงานพุทธฯ กับกรมการศาสนา”, มติชน. (๑๐ กนัยายน ๒๕๔๗): ๗. 
Noimarerng, Sommart. “Buddhist to Protest Changes in Curriculum”, The Nation. (2 September, 

1990): 2. 
 

๓)  บทความในสารานกุรม  
รูปแบบ 
ผูเขียน.  “ช่ือบทความ”,  ชือ่สารานกุรม.  เลมที่ (ปท่ีพิมพ): หนา. 
ตวัอยาง 
เกษม บญุศรี. “พุทธวงศ”. สารานกุรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เลมที่ ๒๑. (๒๕๒๙-๓๐):  
             ๑๓๓๙๕-๑๓๓๙๒๓. 
Landesman, Charles. “Consciousness”. The Encyclopedia of Philosophy. Vol.2. (1967): 191-195. 
 

๔)  บทความจากหนังสอืรวบรวมบทความ  
รูปแบบ 
ผูเขียน. “ช่ือบทความ”, ใน ชื่อเรือ่ง. หนา. ช่ือบรรณาธกิารหรือผูรวบรวม. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ, 

ปที่พิมพ. 
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ตวัอยาง 
จํานงค  ทองประเสริฐ. “ปรัชญาจีน”,  ใน มหาจุฬา ฯ วิชาการ: ปรชัญาบรุพทิศ. หนา. ๓๙. รวบรวม

และจัดพิมพโดย ทรงวิทย แกวศรี. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
 

๕)  บทวจิารณหนังสือ  
รูปแบบ 
ผูเขียนบทวจิารณ. “วิจารณเรื่อง”, ช่ือหนังสือที่วิจารณ. โดยผูแตงหนังสือที่วิจารณ. ชื่อวารสาร.  
             ปที่พิมพ (เดือน ป): หนา. 
ตวัอยาง 
พระมหาอินศร  จินฺตาปโฺ. “วิเคราะหพระเทพเวที: กรณีสันติอโศก”, โดย ว. ชัยภัค. ใน พุทธจักร  

ปที่ ๔๔ เลมที ่๔, (เมษายน ๒๕๓๓): ๒๔-๒๖.  
 
๑.๑.๕  เอกสารอืน่ๆ (รายงานการวจิัย, วิทยานิพนธ, รายงานการประชุมทางวิชาการ,  

จลุสาร  เอกสารอัดสําเนา  และเอกสารอื่นๆ ท่ีไมไดตีพิมพ) 
 

๑)  รายงานการวจิัย 
รูปแบบ 
ผูวจิัย และคณะ. “ชือ่หัวขอรายงานการวจิัย”. ช่ือแผนกวิชาหรือคณะและมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

อ่ืนๆ,  ปที่พิมพ. 
ตวัอยาง 
วีระชาติ นิ่มอนงค. “ความไมเสมอภาคทางดานการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในประเทศไทย”. คณะ 
             ปรัชญาและศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ๒๕๔๖. 
 

๒)  วิทยานิพนธ  
รูปแบบ 
ผูเขียนงานวิจยั. “ชือ่วิทยานพินธ”.  ช่ือแผนกวิชาหรือคณะและมหาวทิยาลยั, ปที่พิมพ. 
ตวัอยาง 
ปรีชา  มานะวาณิชเจรญิ. “จิตวางในทัศนะของทานพุทธทาส”. วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต.  
             ภาควชิาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๔๐. 
Ngamchitcharoen Watchara. “Nibbana in Theravada Buddhist Philosophy”. Ph.D. Arts. Graduate 

School, Chulalongkorn University, 2001. 
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๓)  รายงานการประชุมทางวชิาการ 
             รายงานการประชุมทางวิชาการทีพ่ิมพเผยแพรในลักษณะบทความ หรือบทหนึ่งในหนังสือ
รวมบทความ ใหลงรายละเอยีดในลกัษณะเดียวกับรายการอางอิงของบทความในหนงัสือ โดย ช่ือของ
การประชุมที่เปนภาษาตะวนัตก เชน ภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรกของแตละคําใหเขียนตวัใหญทุกตวั 
ยกเวนคําบุพบท (preposition) คําสันธาน (conjunction) และคํานําหนานาม (article) ไมตองพิมพดวย
อักษรตัวใหญ เวนแตคําดังกลาวจะเปนคําแรกของการประชุม 
รูปแบบ 
ผูเขียน. “ช่ือบทความ”. ชือ่รายงานการประชุม. หนา. (วนั เดือน ป). สถานที่พิมพ, ปที่พิมพ.  
ตวัอยาง 
วิทย  วิศทเวทย. “จรยิธรรมในสังคมไทยในทัศนะของนักปรัชญา”. ในรายงานการสัมมนาจรยิธรรม

ในสังคมไทยปจจุบนั. หนา ๑๐๓-๑๑๒. (๒๘–๒๙ เมษายน ๒๕๒๒). โรงพิมพสถาบัน
เทคโนโลยแีหงเอเชีย, ๒๕๒๒. 

Thompson, D. G., and Zaerr, J. B. “Induction of adventitious buds on cultured shoot tips of Douglas 
fer”. Pseudotuga menziesil (Mirb.) Franco. pp. 167-174. (Aug. 31 to Sept. 4, 1981). 
France: AFOCEL, 1982. 

 
๔)  จลุสาร  เอกสารอัดสาํเนา และเอกสารอื่นๆ ท่ีไมไดตีพิมพ  

             ใหใชรูปแบบเดียวกนักับหนังสือ  ยกเวนชื่อเรื่องใหใสไวในเครื่องหมายอัญประกาศ  และตอง 
วงเล็บคําวา อัดสําเนา หรือ Mimeographed, พิมพดีด หรอื Typewritten. แลวแตกรณไีวทายรายการ 
ตวัอยาง   
พระมหาสมชัย  กุสลจิตฺโต. “ทรรศนะเรื่องจิตในพุทธปรัชญา”. กรุงเทพมหานคร: เอกสารสัมมนา 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๒, (อัดสําเนา). 
Phramaha Prayoon Dhammacitto (Mererk). “Buddhism and World Peace”. Paper Presented at the 

16th General Conference of the World Fellowship of  Buddhists, Los Angeles, November 
19-26, 1988, (Mimeographed). 

 
๑.๑.๖  สัมภาษณ 

รูปแบบ 
ช่ือผูใหสัมภาษณ. ตําแหนง (ถาม)ี. สัมภาษณ, วันท่ี  เดอืน  ป. 
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ตวัอยาง 
พระเทพโสภณ, (ประยรู  ธมฺมจิตฺโต), อธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. สัมภาษณ,     
             ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๔๒. 
Phra Amaramedhacaraya, (Nakhon Khemapali). Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University. Interview, 18 July 1989. 
 

๑.๑.๗  สื่ออิเลก็ทรอนกิส 
๑)  แฟมขอมลูและโปรแกรมคอมพวิเตอร (Computer Program/Software and 

Machine Readable Data File) 
รูปแบบ 
ช่ือผูรับผดิชอบหลัก. ช่ือแฟมขอมูล หรือ ช่ือโปรแกรม. สถานที่ผลิต: ช่ือผูผลิตหรือผูเผยแพร.  

ปที่จัดทํา. 
ตวัอยาง 
Miller, M.E. The Interactive Tester (version 4.0) [Computer Software]. Westminster, CA: Psytek 

Services, 1993. 
Miller, W.; Miller, A.; and Kline, G. The CPS 1974 American National Election Study [Machine 

Readable Data File]. Ann Arbor: University of Michigan, Center for Political Studies 
(Producer), Ann Arbor: Inter-University Consortium for Political and Social Research 
(Distributor), 1975. 

 
๒)   สารนิเทศจาก CD-ROM 

- สาระสังเขปหนังสือ 
รูปแบบ 
ผูแตง. ช่ือเรื่อง. ช่ือชุดหนังสือและลําดับท่ี. ครั้งที่พิมพ. จํานวนเลม. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ, ปที่

พิมพ. [ซีด-ีรอม]. สาระสังเขปจากหรือเนื้อหาเต็มจาก: แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล: รายการที่: 
 
ตวัอยาง 
Realizing the Potential of Information Resources: Information, Technology, and Service. Boulder, 

CO: CAUSE, 1996. [CD-ROM], Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: ED392340 
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- สาระสังเขปบทความวารสาร 
รูปแบบ 
ผูเขียน. “ช่ือบทความ.” ช่ือวารสาร  เลมทีห่รือปที่ (เดือน ป): หนา. [ซีดี-รอม]. สาระสังเขปจากหรือ 
             เนื้อหาเต็มจาก: แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล: รายการที่: 
ตวัอยาง 
“Guides, Clearinghouses, and Value-Added Repackaging: Some Thoughts on How Librarians Can 

Improve the Internet.” Reference Services Review 22, 4 (1994): 11-16. [CD-ROM]. 
Abstract from: Silver Platter File: ERIC Item: E493349 

             ไมมีผูแตง ใหข้ึนตนดวยช่ือเรื่อง ไมมีเดือน แตทราบฉบับที่ ใหลงฉบับที่แทน 
 

๓)  สารนิเทศจากจดหมายขาวอิเล็กทรอนกิส (Mailing List/Listserv) 
รูปแบบ 
ผูแตง, <ที่อยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามีและถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” หรือ  

“ช่ือขอความ,”ใน ช่ือกลุมจดหมายขาว, <ที่อยูในอนิเทอรเน็ตของกลุม>,[directory ยอย ถาม]ี, 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จดัเก็บถาวรที่ <ที่อยูอินเทอรเน็ตและรูปแบบของแหลงจดัเก็บถาวร 
(ถามี)>. 

ตวัอยาง 
Richard Lobban, <Rlobban@grog.ric.edu>, “REPLY: African Muslim Slaves in America,”  

in H-AFRICA, <h-afreca@msu.edu>, 4 August 1995, archived at <http://www. 
h-net.msu.edu/~africa/archives/august95>. 

Gretchen Walsh, “REPLY: Using African newspapers in teaching,” in H-AFRICA,  
<h-afreca@msu.edu>, 18 October 1995. 

 
๔)  สารนิเทศจากเวลิดไวดเว็บ (World Wide Web) 

รูปแบบ 
ผูแตง, <ที่อยูอิเล็กทรอนกิส (e-mail address) ของผูแตง (ถามีและถาเหมาะสม)>, “ช่ือเรื่อง” หรือ  

“ช่ือขอความ,” ในชื่อกลุมจดหมายขาว, <ท่ีอยูในอินเทอรเน็ตของกลุม>, [directory ยอย ถามี], 
วัน เดือน ป (ถาปรากฏ). จดัเก็บถาวรที่ <ที่อยูอินเทอรเน็ตและรูปแบบของแหลงจดัเก็บถาวร
(ถามี)>. 
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ตวัอยาง 
Peter Limb, “Relationships between Labour & African Nationalist/Liberation Movements in 

southern Africa,” <http://www.neal.ctstateu.edu/history/world_history/archives/ 
limb- html>, May 1992. 
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ตัวอยางการลงรายการบรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
๑.   ภาษาไทย: 

๑.๑  ขอมลูปฐมภูม ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
__________. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๓๙. 
__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, โรงพิมพวญิญาณ, ๒๕๓๒-๒๕๓๔. 
__________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, โรงพิมพวญิญาณ, ๒๕๓๙-๒๕๔๕. 
__________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวญิญาณ, 

๒๕๓๙-๒๕๔๒. 
มหามกุฏราชวทิยาลยั. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏเตปฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
__________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับสยามรฏกถา ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
__________. พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล ชดุ ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 
๑.๒  ขอมลูทุตยิภูม ิ 

๑.๒.๑  หนังสือ 
การศาสนา, กรม. ประวตัิพระพุทธศาสนาแหงกรุงรตันโกสินทร ๒๐๐ ป ภาค ๒. กรงุเทพมหานคร: 

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๕. 
แกว  ชิดตะขบ.  เกรด็พระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๖. 
คณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ, สํานักงาน. ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ ๒๑. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๔๓. 
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จํานงค  ทองประเสริฐ. พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานภาษาไทย. 
กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี บริษัท สหธรรมกิ จํากัด, ๒๕๔๔. 

ธรรมศาสตร, มหาวิทยาลยั, บัณฑิตวิทยาลยั. คูมอืการพมิพวิทยานิพนธ พ.ศ. ๒๕๔๓. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๓. 

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. คูมือการวจิัย การเขียนรายงานการวิจยัและวิทยานพินธ. กรุงเทพ 
มหานคร: พิมพที่จามจรุโีปรดักท, ๒๕๔๖. 
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ตอนที่ ๓ 
แนวปฏิบัติในการเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 การเสนอขอกาํหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหเสนอเอกสารหลกัฐาน ดังนี ้
 ๑. เอกสารประกอบการสอน ๑ รายวิชา จํานวน  ๕  เลม 
 ๒. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานเรยีบเรยีง แปลหนังสอื บทความทางวิชาการ งานวิจัย หรือ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น) ๑ เรื่อง จํานวน ๕ เลม 
 ๓. กรณีเปนผลงานแปล ใหจัดสงเอกสารตนฉบับงานแปล จาํนวน ๕ ชุด 
 ๔. แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๕ ชุด ประกอบดวย 
  - ประวัตแิละผลงาน 
  - แบบคํารับรอง/ความเห็นผูบังคับบัญชาชัน้ตน 
  - แบบประเมนิคุณสมบัต ิ
  - แบบประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
 ๕. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร จํานวน ๕ ชุด 
 
 
ตําแหนงรองศาสตราจารย 
 การเสนอขอกาํหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ใหเสนอเอกสารหลกัฐาน ดังนี ้
 ๑. เอกสารคําสอน ๑ รายวิชา จาํนวน  ๗  เลม 
 ๒. ผลงานทางวิชาการ (งานแตง งานเรยีบเรยีง งานแปลตาํราหรือหนังสอื งานวิจยั หรือผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอื่น) ๑ เรื่อง จํานวน ๗ เลม 
 ๓. กรณีเปนผลงานแปล ใหจัดสงเอกสารตนฉบับงานแปล จาํนวน ๗ ชุด 
 ๔. แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๗ ชุด ประกอบดวย 
  - ประวัตแิละผลงาน 
  - แบบคํารับรอง/ความเห็นผูบังคับบัญชาชัน้ตน 
  - แบบประเมนิคุณสมบัต ิ
  - แบบประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
 ๕. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร จํานวน ๗ ชุด 
 
 



 ๔๓

 
ตําแหนงศาสตราจารย 
 การเสนอขอกาํหนดตําแหนงศาสตราจารย ใหเสนอเอกสารหลักฐาน ดงันี้ 
  

การเสนอขอกําหนดตาํแหนงตามเกณฑท่ี ๑ 
 ๑. งานแตง งานเรียบเรยีง ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพดีมาก ๑ เรื่อง จํานวน ๗ เลม และ 
 ๒. งานวิจยัที่มีคณุภาพดีมาก หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอืน่ซึ่งมีคุณภาพเทียบไดไมต่ํา

กวางานวิจยั ๑ เรื่อง จํานวน ๗ เลม 
 ๓. แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๗ ชุด ประกอบดวย 
  - ประวัตแิละผลงาน 
  - แบบคํารับรอง/ความเห็นผูบังคับบัญชาชัน้ตน 
  - แบบประเมนิคุณสมบัต ิ
  - แบบประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
 ๔. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร จํานวน ๗ ชุด 
 

การเสนอขอกําหนดตาํแหนงตามเกณฑท่ี ๒ 
 ๑. งานแตง งานเรียบเรยีง ตําราหรือหนังสือ ที่มีคุณภาพดีเดน ๑ เรื่อง จํานวน ๗ เลม หรือ 
 ๒. งานวิจยัที่มีคณุภาพดีเดน หรือผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพเทียบไดไมต่ํากวา

งานวิจยั จํานวน ๗ ชุด 
 ๓. แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๗ ชุด ประกอบดวย 
  - ประวัตแิละผลงาน 
  - แบบคํารับรอง/ความเห็นผูบังคับบัญชาชัน้ตน 
  - แบบประเมนิคุณสมบัต ิ
  - แบบประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 
 ๔. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร จํานวน ๗ ชุด 
 
 * ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ถาเปนผลงานที่มผีูรวมกันทําหลายคน ใหสงหนังสือรับรองการ
จัดทํารวมกันของผูรวมจดัทาํวา มีสวนรวมในตอนใด มปีริมาณเทาใด 
 ** สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ใหถือปฏิบัติตามขั้นตอนการเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการแบบปกติโดยอนุโลม 
 



 ๔๔

 
 

แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
การดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 

ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 
 
 
 
                  ผูบังคับบญัชาชั้นตน คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย 

 
 
 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

 
 

สภาวิชาการ 
 

       คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
กรณีการขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย สภามหาวิทยาลัย 

นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 
เพ่ือนําความกราบบังคมทลูเพ่ือโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 



 ๔๕

 
 

สวนกลาง วิทยาเขต 

เสนอผลงานตอ
หัวหนาภาควชิา/
คณบดีตนสังกดั 

เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะกลั่นกรอง 

เสนอคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลยักลั่นกรอง 

เสนอผลงานตอ
หัวหนาสาขาวิชา/ผอ.
วิทยาลัยตนสังกัด 

คณะกรรมการประจําคณะหรือ
ประจําวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิ ๓ รูป/คน เสนอให

มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อ
ประเมินผลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสอน 

สงผลงานให
ผูทรงคุณวุฒิประเมิน 

แจงผลการประเมินตอ
สภาวิชาการ 

นําเขาพิจารณาในสภาวิชาการเพื่อ
พิจารณาแตงตัง้ กก.ผูทรงคณุวุฒ ิ

เพื่อพิจารณาผลงาน 

สภาวิชาการพจิารณาให
ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 
 ผศ./รศ. โดยนายกสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกําหนด
ตําแหนงศ.  โดยใหนายกสภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการเพือ่ทรงโปรดเกลาอนุมัติแตงตั้ง 

แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการ 
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

จุดเริ่มตน แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดาํเนินการเสนอ 
ขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

แจง กบม. เพื่อทราบ 

นําเสนอสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาอนุมตัิแตงตั้ง 



 ๔๖

ตอนที่ ๔ 
แบบเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 

 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวชิาการ 

 
เพื่อขอกําหนดตําแหนง ………………………………………… 
(ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรอืศาสตราจารย) 
ในสาขาวิชา …………………………………………. 
ของ ………………………………………………….. 
สังกัดภาควิชา ……………………………………….. 
คณะ ………………………… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑. ประวัติสวนตวั 
 ๑.๑ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล …………………………………………...................……….. 
 ๑.๒ อายุ ……….. ป   ที่อยูปจจุบนั วัด/บานเลขที่ ……………………......................... 

 แขวง/ตําบล ……………………. เขต/อําเภอ ……………………........................ 
 จังหวัด………………………รหัสไปรษณยี.......................... โทร. …………...… 

๑.๓ การศกึษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากคณุวฒุิต่ําไปสูง) 
 

ลําดับ คุณวุฒ ิ ป พ.ศ. ที่จบ ช่ือสถานศึกษา ประเทศ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     

  
 
 
 

สวนท่ี ๑ : ประวัติและผลงาน 



 ๔๗

๒. ประวัติการทํางาน 
 ๒.๑ ปจจุบันดํารงตาํแหนง ……………………………………………………… 
  ระดับ ………… อัตราเงินเดอืน ………………………. บาท 
 ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย 
  เมื่อวันที่ ……. เดือน ………………. พ.ศ. ………... 
 ๒.๓ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
  เมื่อวันที่ ……. เดือน ……………… พ.ศ. ………… 
 ๒.๔ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
  เมื่อวันที่ …….. เดือน ……………… พ.ศ. ………… 
  รวมอายุการทาํงาน ……………….. ป …………… เดือน 
 ๒.๕ ตําแหนงอื่น ๆ 
  ๒.๕.๑ ตําแหนง ………………………………………………………………….. 
    เมื่อวันที่ ………… เดือน………………….. พ.ศ. ………… 
  ๒.๕.๒ ตําแหนง …………………………………………………………............. 
    เมื่อวันที่ ………… เดือน ……….………… พ.ศ. ………… 
  ๒.๕.๓ ตําแหนง ………………………………………………………………….. 
    เมื่อวันที่ ………… เดือน ……………….… พ.ศ. ………… 
  ๒.๕.๔ ตําแหนง …………………………………………………………………… 
    เมื่อวันที่ ………… เดือน …………………. พ.ศ. ………… 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (ใหแนบเอกสารหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยเก็บไวท่ีคณะ/วิทยาลัยตนสงักัด) 
 ๓.๑ งานสอน 
 

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จํานวนหนวยกิต ช.ม./สัปดาห ภาค/ปการศึกษา 
     
     
     
  

 ๓.๒ งานวิจยั 
 

เรื่องที่ทําการวจิัย ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ผูรวมวิจยั 
   
   
   
  



 ๔๘

 ๓.๓ งานบรกิารทางวิชาการ 
 

ประเภทของกจิกรรม ปริมาณเวลาทีใ่ช/สัปดาห 
  
  
  
  

 ๓.๔ งานบริหาร/งานการใหคําปรึกษานิสิต 
 

งานที่รับผิดชอบ ปริมาณเวลาทีใ่ช/สัปดาห 
  
  
  
  

 ๓.๕ งานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วของ 
 

งานที่รับผิดชอบ ปริมาณเวลาทีใ่ช/สัปดาห 
  
  
  
 

๔. ผลงานทางวชิาการ 
 ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน 
  ผูชวยศาสตราจารย 
  ๔.๑.๑ เอกสารประกอบการสอน (โปรดระบุช่ือผลงาน) 
   ๔.๑.๑.๑ ………………………………………………….................................…...... 
   ๔.๑.๑.๒ …………………………………………………………. ............................ 
   ๔.๑.๑.๓ …………………………………………………………............................... 
   ๔.๑.๑.๔ …………………………………………………………............................... 
  ๔.๑.๒ งานแตง/งานเรียบเรยีง/งานแปล/ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ/งานวิจยั/ผลงานทาง
วิชาการในลกัษณะอื่น  
   ๔.๑.๒.๑ ………………………………………………………….............................. 
   ๔.๑.๒.๒ …………………………………………………………............................. 
   ๔.๑.๒.๓ …………………………………………………………............................. 
   ๔.๑.๒.๔ …………………………………………………………............................. 



 ๔๙

 ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน 
  รองศาสตราจารย 
  ๔.๒.๑ เอกสารคําสอน (โปรดระบช่ืุอผลงาน) 
   ๔.๒.๑.๑ …………………………………………………………....................... 
   ๔.๒.๑.๒ …………………………………………………………...................... 
   ๔.๒.๑.๓ …………………………………………………………....................... 
   ๔.๒.๑.๔ …………………………………………………………....................... 
  ๔.๒.๒ งานแตง/งานเรียบเรยีง/งานแปล/ตํารา/หนงัสือ/งานวิจยั/ผลงานทางวิชาการ 
ในลกัษณะอืน่ 
   ๔.๒.๒.๑ …………………………………………………………...................... 
   ๔.๒.๒.๒ …………………………………………………………..................... 
   ๔.๒.๒.๓ …………………………………………………………...................... 
   ๔.๒.๒.๔ …………………………………………………………...................... 
 
 ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน 
  ศาสตราจารย 

 ๔.๓.๑ งานแตง/งานเรียบเรยีง/ตํารา/หนังสือ (โปรดระบุช่ือผลงาน) 
  ๔.๓.๑.๑ …………………………………………………………....................... 
  ๔.๓.๑.๒ …………………………………………………………...................... 
  ๔.๓.๑.๓ …………………………………………………………...................... 
  ๔.๓.๑.๔ …………………………………………………………...................... 
 ๔.๓.๒ งานวิจยั/ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอืน่ซึ่งมีคุณภาพเทียบไดไมต่ํากวางานวิจัย 
  ๔.๓.๒.๑ …………………………………………………………..................... 
  ๔.๓.๒.๒ …………………………………………………………................... 
  ๔.๓.๒.๓ ………………………………………………………….................... 
  ๔.๓.๒.๔ ………………………………………………………….................... 

 
 
 
 
 
 



 ๕๐

 
ขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 
 
     (ลงชื่อ) …………….........…………………... เจาของประวัต ิ
                   ตําแหนง ………………………………………………. 
                       วนัที่ ……… เดอืน ………………พ.ศ. ……….... 
 
หมายเหตุ :   ๑)  ขอมูลของผูเสนอผลงานทางวิชาการจะตองถูกตอง เปนจริงและตรวจสอบได ถาปรากฏ

วาขอมูลสวนใดสวนหนึ่งเปนเท็จ จะถูกตัดสิทธ์ิในการเสนอผลงานทางวิชาการเปนเวลา
สองป และมีโทษทางวินัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

  
 ๒) ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ถามีผูรวมจัดทําหลายคน ใหผูรวมจัดทําสงหลักฐาน

รับรองวา มีสวนรวมในผลงานสวนใด มีปริมาณเทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑

 
 

 
แบบคํารับรอง / ความเห็นของผูบงัคับบัญชาชัน้ตน 

 
   เพื่อขอกําหนดตําแหนง ……………………………………………... 
   (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย) 
   ในสาขาวิชา ……………………………………….. 
   ของ ………………………………………………… 
   สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา …………………………… 

คณะ …………………………….. มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลการปฏิบัตงิานโดยรวมของ พระ/นาย/นาง/นางสาว.......................... 
…………….……………………………………… แลว มีความเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงาน
โดยรวม …………………………….……….. (โปรดระบุวา เขาขายหรือไมเขาขาย) ที่จะไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง........................................................................... (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือ
ศาสตราจารย) จึงเห็น …………………………. (โปรดระบุวา สมควร หรือไมสมควร) เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป 
 
 
  (ลงชื่อ) …………………………………………. 
    (………………………………………..) 
  ตําแหนง หัวหนาภาควิชา/สาขาวิชา ………………………. 
  วันที่ ……….. เดือน …………………….. พ.ศ. ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๒ : แบบคํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชา 



 ๕๒

 
 
 

 
แบบประเมินคุณสมบัติ 

 
เพื่อขอกําหนดตําแหนง ………………………………………… 

  (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) 
  ในสาขาวิชา ………………………………………. 
  ของ ………………………………………………. 
  สังกัดภาควิชา/สาขาวชิา …………………………. 

คณะ ………………………… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 คณะกรรมการประจําคณะ/วทิยาลยั ประเมินคุณสมบัติเบื้องตนในเรื่องอายุการทํางาน ภาระงาน
สอน ความเอาใจใสตอหนาที่ คุณธรรมและจริยธรรมแลว เห็นวา พระ/นาย/นาง/นางสาว ..............................  
.................................... เปนผูมีคุณสมบัติ ................................................ (โปรดระบวุา เขาขาย หรือไมเขา
ขาย) ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง .............................................................. (ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย) จึงเห็น ............................................ (โปรดระบุวา สมควร หรือไม
สมควร) เสนอมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป 
 
 

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

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย (คณบดีหรอืผูอํานวยการ) 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………… 

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓ : แบบประเมินคุณสมบัต ิ



 ๕๓

 
 
 

แบบประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน (สําหรับผูทรงคณุวฒุิภายนอก) 
เพื่อขอกําหนดตําแหนง…………………………………………….. 

(ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรอืศาสตราจารย) 
ในสาขาวิชา ……………………………………….. 

ของ (พระ/ นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………… 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ……………………………………………….. 

คณะ …………………….…………… มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รายวิชา………………………….. ระดบั…………………………….. ปการศกึษา……………………….. 

 

๑. คุณภาพการสอน มี ไมมี 
 ๑.๑ การทําแผนการสอน 
 ๑.๒ ช้ีแจงจุดประสงคการสอน  
 ๑.๓ การนําเสนอเนื้อหาสาระสอดคลองกับวตัถุประสงค 
 ๑.๔ มีเอกสารประกอบการสอนหรือส่ือ 
 ๑.๕ มีวิธกีารวัดผลและการวัดผลที่ชัดเจน  
 

๒. ประสิทธิภาพการสอน ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรงุ 
    (๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
 ๒.๑ การสอนเปนขัน้ตอน 
 ๒.๒ นิสิตมีสวนรวมในกิจกรรม 
 ๒.๓ ใชงานวิจัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๒.๔ กระตุน/เปดโอกาสใหนิสิตคดิ/ตั้งคําถามอยางมีสวนรวม 
 ๒.๕ มีการสรุปทายบทการเรียนการสอน 

          รวม…………….. คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน ๒๑–๒๕ ดีเดน  
คะแนน ๑๖–๒๐  ดีมาก 
คะแนน ๑๑–๑๕  ดี 
คะแนน ๖-๑๐  พอใช 
คะแนน ๑-๕  ปรับปรุง 

สวนท่ี ๔ :  แบบประเมินคุณภาพ 
 และประสิทธิภาพการสอน 



 ๕๔

 
หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินสําหรับผูขอกําหนดทางวิชาการทุกระดับ (ผูชวยศาสตราจารย,  

รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตองไดระดับ 
ดีมากขึ้นไปถึงจะถือวาผาน (สําหรับผูทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 
 
 
     (ลงชื่อ)  ………..............…..………………..………. 
      (………….........................…………………) 
            ตําแหนง  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
     วันที…่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ….............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕

แบบประเมนิคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน (สําหรับผูทรงคุณวุฒิภายใน) 
เพื่อขอกําหนดตําแหนง…………………………………………….. 

(ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรอืศาสตราจารย) 
ในสาขาวิชา ………………………………………….. 

ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………… 
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ……………………………………………….. 
คณะ ………………………… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองระดับการประเมนิที่กําหนดใหตามความคิดเห็นของทาน 
 เกณฑการประเมิน มีทั้งหมด ๕ ระดับ การประเมินสําหรบัผูขอกําหนดทางวิชาการทกุระดับ 

(ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย) ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตองไดระดับดีมากขึ้นไป ถึงจะถอืวาผานเกณฑการประเมินเบื้องตน 

 
   ระดับ ๕ หมายถึง ดีเดน 
   ระดับ  ๔ หมายถึง ดีมาก 
   ระดับ  ๓ หมายถึง ด ี
   ระดับ  ๒ หมายถึง พอใช 
   ระดับ  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖

แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 

ระดับการประเมิน ที่ รายการประเมนิ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. เอกสารและตําราประกอบการสอน      
 - มีเนื้อหาสาระวิชาถูกตองในดานวิชาการ      
 - เนื้อหาสาระวชิาทันสมัย      
 - สอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา      
 - เนื้อหาสาระครอบคลุมตามวัตถุประสงค      
 - มีการใชภาษาสื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจงาย      
๒. สื่อการสอน      

 - สรางความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนรูไดด ี      
 - มีความหมายตรงกับเนื้อหาของรายวิชา      
 - มีรูปแบบไดมาตรฐานโดยผานการใชและพิสูจนแลววาไดผลด ี      
 - กระตุนใหผูเรียนไดเกิดความคิดและตั้งคําถาม      
 - สรางความสนใจและดึงดูดความสนใจของผูเรียน      
๓. ประสิทธิภาพการจัดการสอน      

 - มีความสม่ําเสมอของผูเขาสอน      
 - มีความสามารถในการสอนและถายทอดความรูใหผูเรียนเขาใจงาย      
 - มีการจัดเนื้อหารายวิชาที่สอนเรียงตามลําดับเปนขั้นตอน      
 - มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระรายวิชา      
 - เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม      
๔.  ขอสอบและเครื่องมือวัดผล      
 - สามารถวัดสิ่งท่ีตองการจะวัดไดถูกตองตามจุดมุงหมาย      
 - มีความเที่ยงตรงในการวัด      
 - มีความยากงายเหมาะสม      
 - มีวิธีการวัดท่ีหลากหลาย      
 - มีเครื่องมือวัดและวิธีการวัดท่ีเหมาะสม      

 
 
 
 
 



 ๕๗

ระดับการประเมิน ที่ รายการประเมนิ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. คุณธรรมและจริยธรรมของผูสอน      
 -  ซื่อสัตยและเมตตา โดยปราศจากอคติตอผูเรยีน      
 -  อดทนตอพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งไมรูไมเขาใจหรือติดตามเนื้อหา

 ของวิชาไมทัน 
     

 -  ประพฤติและปฏิบัติตนเปนที่เคารพนับถือท้ังในเวลาและนอก
 เวลาการสอน 

     

 -  มีเวลาใหผูเรียนนอกชั้นเรียนและชวยเหลือใหคําปรึกษาแกนิสิต
 เปนรายบุคคล 

     

 -  อุทิศตนในการสอนอยางเต็มความสามารถ      
คาคะแนนเฉลีย่ระดับ ……………………      

 
ผลการประเมิน 
 (๑) กรณีการประเมินผลเพื่อขอกําหนดตําแหนง……………………………………….......…………… 
(ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย หรอืศาสตราจารย) 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิไดพจิารณาแลว เห็นวา (พระ/ นาย/นาง/นางสาว) ………............………… 
…….….…………………………. มีเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน ผลการสอน และรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ………………….........….. (โปรดระบวุา เขาขาย หรือ ไมเขาขาย) ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ………..…………….................…...……. (ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย, ศาสตราจารย) 
จึงเห็น ......................................... (โปรดระบุวา สมควร หรือ ไมสมควร) เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอนตอไป 
 (๒) กรณีการติดตามประเมินผลยอนหลัง ๓ ป ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว) ………..............………… 
......................................... เห็นวา ไดคาคะแนนเฉลีย่ระดับ ………… (๔ หรือ ๕) ซ่ึงถือวา ……………… 
(โปรดระบุวา ผาน หรือ ไมผานการประเมนิ) ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็น ………………. 
(โปรดระบุวา สมควร หรือ ไมสมควร) เสนอมหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป 
 
 
     (ลงชื่อ)  ………..............…..………………..………. 
      (………….........................…………………) 
            ตําแหนง  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
     วันที…่……… เดือน ………………….. พ.ศ. ….............… 
 



 ๕๘

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
ที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
ท่ี รายการ มี ไมมี 
๑. คุณสมบัติท่ัวไป   
 -  ช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาทีไ่ดรับมอบหมายโดยเฉลีย่ไมนอยกวา ๖ หนวยกิตตอภาค

การศกึษา หรือ 
  

 - ช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาและควบคุมการปฏิบัติงานของนิสิตซึ่งมีปรมิาณงานเทยีบเทาได
ไมนอยกวา ๑๘ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา 

  

 - รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการวิจยั คนควาวิจยัและหรือเปนที่ปรกึษานิสิตดานวชิาการ
และดานกิจการนิสิตตามที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวา ๕ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค 
การศกึษา     

  

 -  ผลงานการใหบริการทางวิชาการและหรือชวยงานบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย   
๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

 -  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง   
 ก. ไมนอยกวา ๙ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาตรีหรือเทยีบเทา หรือ   
 ข. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเทา หรือ   
 ค. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาเอก   
๓. เอกสารที่จําเปนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

 ๑. แบบประวตัิสวนตวัและผลงานทางวิชาการ   
 ๒. แบบคํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน   
 ๓. แบบประเมินคุณสมบัติ   
 ๔. แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน   
 ๕. เอกสารประกอบการสอนอยางนอย ๑ รายวิชา ใชประกอบการสอนมาแลว (อยางนอย  

๑ ภาคการศึกษา) 
  

 ๖. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ   
 ๗. งานวิจยั ไดรับการตพีิมพหรอืเผยแพรแลว โดย  นําเสนอในที่ประชมุทางวิชาการ หรือ 

 สรุปเปนบทความตีพิมพในวารสารหรอืหนังสือ  และหรือนําเขาหองสมุด 
  

 
 
 



 ๕๙

ท่ี รายการ มี ไมมี 
 ๘. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ   
 ๙. เอกสารรับรองผลงาน (กรณเีปนผลงานรวม)   

 
หมายเหตุ :  ๑.  จํานวนเอกสารตามขอ ๓ ใชอยางนอย ๕ ชุด 
 ๒.  ใหคณะหรือวทิยาลยัเปนผูดาํเนินการกรอกแบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
 ๓.  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนผูลงนามรับรอง 
 
 

ลงนาม............................................................. 
       (.............................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
ที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ท่ี รายการ มี ไมมี 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป   
 -  ช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาทีไ่ดรับมอบหมายโดยเฉลีย่ไมนอยกวา ๖ หนวยกิตตอภาค

การศกึษา หรือ 
  

 - ช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาและควบคุมการปฏิบัติงานของนิสิตซึ่งมีปรมิาณงานเทยีบเทาได
ไมนอยกวา ๑๘ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา 

  

 - รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการวิจยั คนควาวิจยัและหรือเปนที่ปรกึษานิสิตดานวชิาการ
และดานกิจการนิสิตตามที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวา ๕ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศกึษา 

  

 -  ผลงานการใหบริการทางวิชาการและหรือชวยงานบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย   

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   
 ๑. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง   
 ก. ไมนอยกวา ๙ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาตรีหรือเทยีบเทา หรือ   
 ข. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเทา หรือ   
 ค. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาเอก   
 ๒. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๓ ป   
๓. เอกสารที่จําเปนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

 -  แบบประวตัิสวนตวัและผลงานทางวิชาการ   
 -  แบบคํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน   
 -  แบบประเมินคุณสมบัติ   
 -  แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน   
 - เอกสารคําสอนอยางนอย ๑ รายวิชา ใชประกอบการสอนมาแลว (อยางนอย  

๑ ภาคการศึกษา) 
  

 - งานแตง เรียบเรียง แปลตํารา หรือหนังสืออยางใดอยางหนึ่งที่ไดใชประกอบการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลยัซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการตพีมิพเผยแพรตามเกณฑที่
มหาวิทยาลยักาํหนด หรือ 

  



 ๖๑

ท่ี รายการ มี ไมมี 
 -  งานวิจยั ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ หรือ   
 -  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ   
 -  เอกสารรับรองผลงาน (กรณเีปนผลงานรวม)    
 ผลงานตามขอ ๖, ๗, และ ๘ (ตองไมซํ้ากับผลงานเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย)   

 
หมายเหตุ : ๑.  จํานวนเอกสารตามขอ ๓ ใชอยางนอย ๗ ชุด 
 ๒.  ใหคณะหรือวทิยาลยัเปนผูดาํเนินการกรอกแบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
 ๓.  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนผูลงนามรับรอง 
 
 
 

ลงนาม............................................................. 
       (.............................................................) 
ตําแหนง......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
ที่ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ท่ี รายการ มี ไมมี 
๑. คุณสมบัติท่ัวไป   
 - ช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาทีไ่ดรับมอบหมายโดยเฉลีย่ไมนอยกวา ๖ หนวยกิตตอภาค

การศกึษา หรือ 
  

 - ช่ัวโมงสอนประจํารายวิชาและควบคุมการปฏิบัติงานของนิสิตซึ่งมีปรมิาณงานเทยีบเทาได
ไมนอยกวา ๑๘ ช่ัวโมงตอภาคการศกึษา 

  

 -  รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการวิจยั คนควาวิจยัและหรือเปนที่ปรกึษานิสิตดานวชิาการ
และดานกิจการนิสิตตามที่ไดรับมอบหมายไมนอยกวา ๕ ช่ัวโมงตอสัปดาหตอภาค
การศกึษา 

  

 -  ผลการใหบรกิารทางวิชาการและหรือชวยงานบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย   
๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   

 ๑. ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอาจารยและปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนง   
 ก. ไมนอยกวา ๙ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาตรีหรือเทยีบเทา หรือ   
 ข. ไมนอยกวา ๕ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเทา หรือ   
 ค. ไมนอยกวา ๒ ป สําหรับผูมีวุฒิปรญิญาเอก   
 ๒. ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา ๓ ป   
๓. เอกสารที่จําเปนในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ   

 ๑. แบบประวตัิสวนตวัและผลงานทางวิชาการ   
 ๒. แบบคํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน   
 ๓. แบบประเมินคุณสมบัติ   
 ๔. แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน   
 ๕. ตองเปนผูมผีลงานทางวิชาการตามเกณฑชุดใดชุดหนึ่ง ดงันี้   
 เกณฑชุดท่ี ๑   
 ๕.๑ งานแตง เรียบเรียง ตํารา หรอืหนังสืออยางใดอยางหนึ่งทีไ่ดใชประกอบการศกึษาใน

ระดับมหาวิทยาลยัซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการตพีมิพเผยแพรตามเกณฑที่
มหาวิทยาลยักาํหนด 

  

 ๕.๒ งานวิจยัซ่ึงมีคุณภาพดีมากและไดรับการตพีิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และไมเปนสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

  



 ๖๓

ท่ี รายการ มี ไมมี 
 ๕.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่สามารถประเมินคณุคา เทียบไดกับขอ ๕.๒ และ   
 ๕.๔ เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เชน ในวารสาร ตํารา หรือหนังสือที่เชื่อถือไดในวง

วิชาการ โดยเฉพาะที่เปนผลงานใหม ๆ และหรือการอางอิงผลงานซึ่งมีหลักฐาน
ชัดเจนวามีการนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนทางวิชาการอยางกวางขวางจน
เปนที่ยอมรับในสาขาเดียวกนั และหลกัฐานดังกลาวเชื่อถือได 

  

 ๕.๕ เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เชน ไดรับเชญิเปนผูเชีย่วชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในสาขา
นั้น ๆ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ หรอืไดรับเชิญไปเสนอผลงานหรือบรรยาย
ทางวิชาการ เรือ่งใดเรื่องหนึ่งในระดับนานาชาติ 

  

 เกณฑชุดท่ี ๒   
 ๕.๑ งานแตง เรียบเรียง ตํารา หรอืหนังสืออยางใดอยางหนึ่งทีไ่ดใชประกอบการศกึษาใน

ระดับมหาวิทยาลยัซ่ึงมีคุณภาพดีเดน  และไดรับการตพีมิพเผยแพรตามเกณฑที่
มหาวิทยาลยักาํหนด หรือ 

  

 ๕.๒ งานวิจยัซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการตพีิมพเผยแพรตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและไมเปนสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร หรือ 

  

 ๕.๓ มีผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นที่มีคณุภาพอยูในระดบัดีเดน และ    
 ๕.๔ มีบทความที่มลีักษณะเปนงานริเริ่ม อันจะยงัผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ

ไดรับการพิมพเผยแพรในวารสาร และหรอืเปนหนังสือซ่ึงเปนที่นาเชือ่ถือในวง
วิชาการ 

  

 ๕.๕ เปนที่ยอมรับนับถือในวงวชิาการในสาขานั้น ๆ เชน ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒใิน
สาขาวิชานั้น ๆ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
ปรญิญาโทและหรือปริญญาเอกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

  

 ผลงานตามขอ ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓ (ตองไมซํ้ากับผลงานที่เคยเสนอขอผูชวยศาสตราจารย 
และรองศาสตราจารยมากอน) 

  

 

หมายเหตุ : ๑. จํานวนเอกสารตามขอ ๓ ใชอยางนอย ๗ ชุด 
 ๒. ใหคณะหรือวทิยาลยั เปนผูดําเนินการกรอกแบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
 ๓. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนเปนผูลงนามรับรอง 

 
ลงนาม............................................................. 
       (.............................................................) 
ตําแหนง......................................................... 



แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



สารบญั 

 
                                หนา้ 

แบบประเมนิผลงานทางวชิาการ ๑ 

ประกาศมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั เรื่อง เกณฑคุ์ณภาพผลงานทาง

วชิาการและลกัษณะของผลงานทางวชิาการ 

๗ 

ลกัษณะของผลงานทางวชิาการทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา แต่งต ัง้ต าแหน่งทางวชิาการ

ตามมตขิองมหาวทิยาลยั 

๘ 

เกณฑก์ าหนดคุณภาพผลงานทางวชิาการ ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวชิาการ 

๙ 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการแต่งต ัง้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ.๒๕๔๑  

๑๒ 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการแต่งต ัง้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑๙ 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการแต่งต ัง้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์(ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒๒ 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ว่าดว้ยคุณสมบตัิ หลกัเกณฑแ์ละ

วธิีการแต่งต ัง้อาจารยพ์เิศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์เิศษ  รองศาสตราจารยพ์เิศษ และ

ศาสตราจารยพ์เิศษ พ.ศ.๒๕๔๑ 

๒๖ 

 



๑ 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผลงานทางวชิาการ คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุสิภาวิชาการ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

ต าแหน่ง.............................................................................................................. 

๑. ช่ือผูเ้สนอผลงาน......................................................................................................................................... 

๒. ต าแหน่งทางวชิาการ.................................................................................................................................... 

๓. สงักดัสาขาวชิา/ภาควชิา.............................................................................................................................. 

๔. คณะ.......................................................................................................................................................... 

๕. เสนอเพือ่ประกอบการพจิารณาแต่งตัง้เป็น................................................................................................. 

๖.  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน 

๖.๑. ......................................................................................................................................................... 

๖.๒. ......................................................................................................................................................... 

๖.๓. ......................................................................................................................................................... 

๖.๔. ......................................................................................................................................................... 

 

๗.  งานแต่ง  งานเรยีบเรยีง  งานแปล  ต ารา  หนังสอื  บทความทางวชิาการ 

๗.๑.  ......................................................................................................................................................... 

๗.๒. ........................................................................................................................................................ 

๗.๓.  .......................................................................................................................................................... 

๗.๔.  .......................................................................................................................................................... 

 

๘. งานวจิยั 

๘.๑. ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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



๒ 

 

๘.๒. ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

๘.๓. ......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

๙. ผลงานในลกัษณะอืน่ ๆ  

๙.๑. ........................................................................................................................................................ 

๙.๒. ........................................................................................................................................................ 

๙.๓. ........................................................................................................................................................ 

๙.๔. ........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

๑๐. ผลการประเมินเฉพาะเรื่องและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข 

๑๐.๑.  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน 

๑๐.๑.๑.  สรุปผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรบัปรุง 

 

 

    

 

๑๐.๑.๒. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



๔ 

 

 

๑๐.๒.  งานแต่ง  งานเรยีบเรยีง  งานแปล  ต ารา  หนังสอื  บทความทางวชิาการ 

๑๐.๒.๑. สรุปผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรบัปรุง 

 

 

    

 

๑๐.๒.๒. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๕ 

 

๑๐.๓. งานวจิยั 

๑๐.๓.๑. สรุปผลการประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรบัปรุง 

 

 

    

 

๑๐.๓.๒. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



๖ 

 

๑๐.๔. ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ ๆ  

๑๐.๔.๑. สรุปผลการประเมิน 

 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ ควรปรบัปรุง 

 

 

    

 

๑๐.๔.๒. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) 

 

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

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

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

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

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

๑๑. สรุปความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒสิภาวชิาการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า   

  พระ   นาย  นาง  นางสาว ...................................................................................................  

เป็นผูม้ผีลงานทางวชิาการ..................................................................(โปรดระบวุ่า “เขา้ข่าย” หรอื “ไม่เขา้ข่าย”)  

ที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง ............................................................................................................. 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์หรือศาสตราจารย)์ จึงเหน็ .................................................... ................

(โปรดระบวุ่า “สมควร” หรอื “ไม่สมควร”) เสนอสภาวชิาการเพือ่พจิารณา ต่อไป  

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑก์ารประเมนิผลงานทางวชิาการต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

๑) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ผลงานทางวชิาการทกุประเภท มคุีณภาพระดบั ดี 

๒) รองศาสตราจารย ์ผลงานทางวชิาการทกุประเภท มคุีณภาพระดบั ดี 

๓) ศาสตราจารย ์  เกณฑช์ดุที ่๑ ผลงานทางวชิาการทกุประเภท มคุีณภาพระดบั ดีมากข้ึนไป 

 เกณฑช์ดุที ่๒ ผลงานทางวชิาการทกุประเภท มคุีณภาพระดบั ดีเด่น 

 

ลงช่ือผูป้ระเมิน   ............................................................................................. 

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

ต าแหน่ง  กรรมการผูท้รงคุณวฒุสิภาวชิาการ 

สงักดั...................................................................................................................... 

วนัที่........................เดือน............................................พ.ศ. ................................... 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ลกัษณะของผลงานทางวิชาการที่ใชป้ระกอบการพจิารณา แต่งต ัง้ต าแหน่งทางวิชาการตามมติของมหาวิทยาลยั 

 

๑. เอกสารประกอบการสอน 

 เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรที่สอนอยู่ในมหาวทิยาลยั มลีกัษณะ

เป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาที่สอบ ประกอบดว้ย ๑) แผนการสอน  ๒) หวัขอ้ค าบรรยาย  ๓) หนงัสือ

ประกอบการเรยีบเรยีงเป็นตน้ 

 ๒. เอกสารค าสอน 

 เอกสารค าบรรยายหรืออุปกรณ์ที่ใชส้อนวิชาใดวชิาหน่ึงตามหลกัสูตรที่สอนอยู่ในมหาวทิยาลยั มเีน้ือหาสาระ

ค าสอนทีม่คีวามสมบูรณม์ากกว่าเอกสารประกอบการสอน 

 ๓. หนังสอื 

 งานแต่งหรืองานเรียบเรียงอย่างมรีะบบ เขา้ปกเย็บเล่มเรียบเรียง มีสารบญัแบ่งหมวดหมู่ของเน้ือหาอย่าง

ชดัเจน ครอบคลุมหลกัวชิาการใดวชิาการหน่ึงซึ่งสามารถใชป้ระกอบการเรียน การสอนในมหาวทิยาลยัไดจ้ดัพมิพเ์ป็น

ระเบยีบและมกีารเผยแพร่ 

 ๔. ต ารา 

 งานแต่งหรือเรียบเรียงอย่างมรีะบบ ใชป้ระกอบการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลกัสูตรที่สอนอยู่ใน

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั มเีน้ือหาครบถว้นสมบูรณ์ครอบคลุมเน้ือหาหรือส่วนของวชิาที่ตนเชี่ยวชาญ 

มคีวามทนัสมยั จดัพมิพเ์ป็นรูปเลม่เรยีบรอ้ยและมกีารเผยแพร่ 

 ๕. งานวจิยั 

 งานศึกษาคน้ควา้อย่างมรีะเบยีบและมคีวามมุ่งหมายอยางแน่นอน มหีลกัการที่จะน าไปสู่ความกา้วหนา้ทาง

วชิาการ หรือมหีลกัการที่จะน าวิชานัน้ ๆ มาประยุกตใ์ชไ้ด ้รูปแบบการรายงานผลการวิจยัมลีกัษณะถูกตอ้งตามหลกั

วชิาการ 

 ๖. งานแปล 

 งานที่แปลจากตน้ฉบบัเดิมที่เป็นงานในภาษาอื่น สื่อความหมายไดถู้กตอ้งตรงตามความหมายเดิม รกัษา

อรรถรสเน้ือหา และลลีาการเขยีนของตน้ฉบบัเดมิไว ้

 ๗. บทความทางวชิาการ 

 เอกสารซึง่เรยีบเรยีงจากผลงานทางวชิาการของตนเองหรือของผูอ้ื่นในลกัษณะที่เป็นการวเิคราะหว์จิารณ์ หรือ

เสนอแนะแนวความคิดใหมโ่ดยยดึวชิาการนัน้ ๆ เป็นพื้นฐาน 

 ๘. ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

 ผลงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงัสือ ต ารา งานวิจยั งานแปล หรือ

บทความทางวชิาการ โดยปกตหิมายถงึ สิง่ประดษิฐห์รอืงานสรา้งสรรค ์ทีม่คุีณค่าอาจอยู่ในรูปภาพยนตร ์วดีิทศัน ์หรือ

แถบเสยีงกไ็ด ้ซึง่ไดร้บัการพสูิจนร์บัรองแลว้ว่ามคุีณค่าไดม้าตรฐานทางวชิาการ 

 

 

 



๙ 

 

เกณฑก์ าหนดคณุภาพผลงานทางวิชาการ ที่ใชป้ระกอบการพจิารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 
ลกัษณะของผลงานทางวชิาการจ าแนกตามคุณภาพ 

ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีเด่น 

๑. ต ารา เ ป็ น ต า ร า ที่ มี รู ป แ บบต าม ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด มีเนื้ อหา

สาระและการใชภ้าษา ถูกตอ้ง

ท ั น ส ม ั ย ส า ม ร ถ น า ไ ป ใ ช ้

ประกอบการเรียนการสอนใน

ระดบัมหาวทิยาลยัได ้

เ ป็ น ต า ร า ที่ มี รู ป แ บ บ ต า ม ที่

มหาวิทยาลยัก าหนด มเีนื้ อหาสาระ

และการใชภ้าษา ถกูตอ้งทนัสมยัสาม

รถน าไปใชป้ระกอบการเรียนการ

สอนในระดบัมหาวทิยาลยัได ้

เ ป็ น ต า ร า ที่ มี รู ป แ บบต ามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด มีเนื้ อหา

สาระทางวชิาการถูกตอ้งสมบูรณ ์

มีความทนัสมยั ท ัง้ทฤษฎี และ

หรือปฏิบตัิการใชภ้าษาถูกตอ้ง 

เป็นต าราที่ใหค้วามรูใ้หม่ ๆ ซึ่ง

เป็นประโยชน์ทางดา้นวิชาการ

เป็นอนัมาก และเป็นที่ยอมรบั

ข อ ง ผู ้ที่ อ ยู่ ใ น ส า ข า วิ ช า ชี พ

เ ดี ย ว กัน  ส า ม า ร ถน า ไ ป ใ ช ้

ประกอบการเรียนการสอน ใน

ระดบัมหาวทิยาลยัไดเ้ป็นอย่างด ี

๒. ผลงานวจิยั เป็นงานวิจยัที่มีรูปแบบตามที่

มหาวทิยาลยัก าหนด มคีวามถูก

ตอ้งเหมาะสมดา้นเทคนิค วธิีการ

และวิ เ ค ร าะห์ ผลกา ร  วิจ ัย

ดงักล่าวน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้มี

ก า ร ล งตีพิมพ์เ ผยแพ ร่ต าม

หลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

เ ป็ น ง า นวิจ ัยที่ มี รู ปแบบตามที่

มหาวทิยาลยัก าหนด มคีวามถูกตอ้ง

เหมาะสมดา้นเทคนิค วิธีการและ

วเิคราะห ์ผลงานวจิยัไม่ซ  า้กบัเรื่องที่

ท  ามาแลว้ และเป็นประโยชนท์างดา้น

วิช า ก า ร อ ย่ า งก ว ้า ง ข ว า ง  หรื อ

ผล ง า น วิ จ ัย นั้น ส า ม า ร ถน า ไ ป

ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างแพร่หลาย ตาม

หลกัเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

เป็นงานวิจยัที่มีรูปแบบตามที่

มหาวทิยาลยัก าหนด มคีวามถูก

ตอ้งเหมาะสมดา้นเทคนิค วธิีการ

และวิเคราะห ์ผลงานวิจยัไม่ซ  า้

ก ับ เ รื่ อ งที่ ท  า ม า แล ว้  และมี

ลกัษณะเป็นงานริเริ่มบุกเบิกที่มี

คุ ณ ค่ า ยิ่ ง  ท  า ใ ห ้ เ กิ ด

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ ใน

ระดบัสูงหรือผลงานทางวชิาการ

นัน้สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้

อย่างกวา้งขวางและแพร่หลายใน

ระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิมกีารลง

ตพีมิพเ์ผยแพร่ตามหลกัเกณฑท์ี่

มหาวทิยาลยัก าหนด 

๓. ผลงานทาง

วิชาการใน

ดา้นอืน่ ๆ  

เ ป็นผลงานที่มีลกัษณะตามที่

มหาวทิยาลยัก าหนด เป็นผลงาน

ใหม่หรือเป็นการน าสิง่ที่มอียู่แลว้

มาประยุกต์ดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ 

โดยใช ้ค ว าม รู ้ค ว ามคิดมาก

พอสมควรและผลงานนั้นได ้

ก่อใหเ้กดิประโยชนใ์นดา้นใด   

เ ป็นผลงานที่มีล ักษณะตามที่มี

ลกัษณะตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

เป็นผลงานใหม่ที่ยงัไม่มีผูใ้ดท ามา

ก่อนหรือเป็นการน าสิ่งทีม่อียู่แลว้มา

ประยุกตด์ว้ยเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งตอ้ง

ใช ้ความ รู ้ความคิดทางวิช าการ

ระดบัสูง และผลงานนั้นตอ้งเป็น

ประโยชน ์ 

 

เป็นผลงานที่มีล ักษณะตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด เป็นผลงาน 

ใหม่ที่ยงัไม่มีผูใ้ดท ามาก่อน หรือ

เ ป็ นการน าสิ่ งที่ มี อ ยู่ แล ้วม า

ประยุกต์ดว้ยเทคนิคใหม่ ๆ ที่

ท ัน ส ม ั ย  ที่ ต ้อ ง ใ ช ้ค ว า ม รู ้

ความสามารถทางวชิาการ 



๑๐ 
 

ประเภท 
ลกัษณะของผลงานทางวชิาการจ าแนกตามคุณภาพ 

ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีเด่น 

๓. ผลงานทาง

วิชาการใน

ด้าน อื่ น  ๆ 

(ต่อ) 

ดา้นหนึ่ง เช่น ดา้นวิชาการหรือ

ช่วยใหเ้กิดการประหยดัในดา้น

เวลา แรงงาน หรือดา้นทุนการ

ผลิต  ฯลฯ  ตลอดจนมี ผู ้น า

ผ ล ง า นด ัง กล่ า ว ไ ป ใ ช ้อ ย่ า ง

แพร่หลายพอสมควร 

อย่างมากแก่สงัคมทางดา้นใดดา้น

หนึ่ง หรอืหลายดา้น ตลอดจนมผูีน้ า

ผลงานดงักลา่วไปใชอ้ย่างแพร่หลาย 

ระด ับสู งและผลงานด ังกล่ าว

ก่อใหเ้กิดประโยชน์และมีคุณค่า

อย่างมากแก่สงัคมหรือมนุษยชาติ

ในดา้นใดดา้นหนึ่ง หรือหลายดา้น

ตลอดจนมีผูน้ าผลงานดงักล่าวไป

ใชอ้ย่างกวา้งขวางแพร่หลายและ

เป็นทีย่อมรบัโดยท ัว่ไปในระดบัชาติ

หรอืระดบันานาชาต ิ

 

 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดในการประเมินผลงานทางวชิาการเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 

 

ระดบั ผูช่้วยศาสตราจารย ์เอกสารไดร้บัการประเมินทุกประเภท ตอ้งมีผลการประเมินอยู่ในระดบั “ดี”      

ขึ้นไป จงึจะถอืวา่ “เขา้ข่าย” และ “สมควร” 

 

 

ระดบั รองศาสตราจารย ์ เอกสารไดร้บัการประเมินทุกประเภท ตอ้งมีผลการประเมินอยู่ในระดบั “ดี”      

ขึ้นไป จงึจะถอืวา่ “เขา้ข่าย” และ “สมควร” 

 

 

ระดบั ศาสตราจารย ์ เอกสารไดร้บัการประเมินทุกประเภท ตอ้งมีผลการประเมินอยู่ในระดบั “ดีมาก”    

ขึ้นไป จงึจะถอืวา่ “เขา้ข่าย” และ “สมควร” 
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