
 

 
 
 
 
 

  

 

คู่มือ 
การเขียนผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2556 



- ก - 

 

ค าน า 
 
การท าคู่มือการขอการเขียนผลงานทางวิชาการ  จัดท าขึ้นตามความเห็นชอบของ

คณะอนุกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้มี
รูปแบบที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินการจัดท าคู่มือเล่มนี้ได้ปรับปรุงและ
เรียบเรียงใหมจ่ากคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการฉบับร่าง ซึ่งจัดท าขึ้นในปีงบประมาณ 2555 ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ให้ตัวอย่างการจัดพิมพ์ส่วนต่างๆ ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
 ในการจัดท าคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการฉบับนี้ คณะผู้จัดท าขอขอบคุณ รศ.พัชราภา  
สิงห์ธนสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อนุญาตให้ใช้เอกสารค าสอนบ้าง
ส่วนมาเป็นตัวอย่าง และขอขอบคุณ ผศ.วราภรณ์  ฉุยฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เอ้ือเฟ้ือเอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีววิทยาทั่วไป เพ่ือเป็น
ตัวอย่างในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 

คณะผู้จัดท าหวังว่าคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ 
และผู้สนใจที่จะพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 

        คณะผู้จัดท า 
 

      ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 
ผศ.ดร.จงดี   ศรีนพรัตน์วัฒน
อาจารย์พรพรรณ   จิอู๋ 
นางสาวเยาวเรศ   ภูเมืองปาน 
นางอุทุมพร     ธะในสวรรค์ 

 
             เมษายน 2556 
 
 

 
 
 
 
 



- ข - 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทที่ 1   การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 

  เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   
แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง  
ลักษณะผลงานทางวิชาการ  

1 
4 
9 

บทที่ 2   องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ 17 
  ตัวอย่างปกนอก        

ตัวอย่างปกใน        
ตัวอย่างค าน า        
ตัวอย่างสารบัญ       
ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ าบท 

18 
21 
22 
23 
25 
35 

บทที่ 3   รูปแบบการเขียนเอกสาร  91 
  รูปแบบของหนังสือหรือต ารา 

รูปแบบงานวิจัย        
รูปแบบงานแปล  

92 
96 
104 

บทที่ 4   การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในเอกสารทางวิชาการ   107 
  การอ้างอิง หรือการอ้างถึงเอกสาร (Citations) 

ลักษณะการอ้างอิง 
รูปแบบการอ้างอิงท้ายเล่ม 
ค าย่อที่ใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม 
สรุป 

107 
107 
113 
132 
140 

ภาคผนวก 141 
 ประเด็นการพิจารณาประเมินผลงาน 

ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์ 
ค าแนะน าการเขียนเอกสารประกอบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9)  

143 
142 

 
147 
162 
 

  
  



 

 

บทที่ 1 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การเขาสูต าแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ของขาราชการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูเสนอขอเขาต าแหนงจะตองมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ตามที่ก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหด ารง
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 
  
เกณฑ์การเช้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 1. ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ดังนี้ 
  1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ด ารงต าแหนงอาจารย์ และไดปฏิบัติ
หนาที่ในต าแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 9 ปี หรือ 
     1.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ด ารงต าแหนงอาจารย์ และไดปฏิบัติ
หนาที่ในต าแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ปี หรือ 
     1.3 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ด ารงต าแหนงอาจารย์ และไดปฏิบัติ
หนาที่ในต าแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปี หรือ 
  ด ารงต าแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหด ารง
ต าแหนงอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษา หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเป็นอาจารย์พิเศษใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 2 
หนวยกิต/ทวิภาค อาจน าระยะเวลาระหวางเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเป็นเวลา
ในการขอแตงตั้งต าแหนงทางวิชาการ โดยใหค านวณเวลาในการสอนพิเศษให 3 ใน 4 สวนของเวลาที่
ท าการสอน 
  กรณีที่อาจารย์ผูใดไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในต าแหนง
อาจารย์กอนไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น และเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงอาจารย์หลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น
รวมกัน เพ่ือขอแตงตั้งต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่ก าหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง 
     1.4 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาและมีความช านาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการไดท าการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมี
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ผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอก าหนดต าแหนงเป็นผูสอน ซึ่ง
มีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอนมาแลวโดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใสขอบังคับของสภาสถาบัน 
     1.5 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงานดังตอไปนี้ 
  1.5.1 (1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ท าเป็นสวนของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หรือ 
          (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี และ 
  1.5.2 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการซึ่งมี
คุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
    1.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณาก าหนดต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์ ตองค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
  1.6.1 ตองมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไมน าผลงานของผูอ่ืนมาเป็นผลงานของตน 
และไมลอกเลียนผลงานผูอ่ืน รวมทั้งไมน าผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าใหเขาใจผิดวาเป็นผลงานใหม 
  1.6.2 ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่น ามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 
  1.6.3 ตองไมค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน 
   1.6.4 ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไมมี
อคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหลัง
ผลประโยชน์สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม
ขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
  1.6.5 ตองน าผลงานไปใชประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 
 2. ต าแหนงรองศาสตราจารย์ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ดังนี้ 
     2.1 ด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 3 ปี 
     2.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระ
งานสอน ในกรณีที่ผูขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการไดท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอน
รวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารค าสอนในทุกหัวขอที่ผูขอก าหนดต าแหนงเป็นผูสอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 
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     2.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้ 
  2.3.1 (1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ไมนับงานวิจัยที่ท าเป็นบางสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ 
หรือ 
          (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี และ 
  2.3.2 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
          ผลงานทางวิชาการตามขอ 2.3.1 (1) และ (2) ตองไมซ้ ากับผลงานที่เคยใช
ส าหรับการพิจารณาแตงตั้งเป็นผูชวยศาสตราจารย์มาแลว ทั้งนี้จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น 
หลังจากไดรับแตงตั้งใหด ารงต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ดวย 
     2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
   2.4.1 ตองมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไมน าผลงานของผูอ่ืนมาเป็นผลงานของตน 
และไมลอกเลียนผลงานผูอ่ืน รวมทั้งไมน าผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าใหเขาใจผิดวาเป็นผลงานใหม 

2.4.2 ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่น ามาใชในผลงาทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 
  2.4.3 ตองไมค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน 
  2.4.4 ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไมมี
อคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม
ขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
  2.4.5 ตองน าผลงานไปใชประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 
 3. ต าแหนงศาสตราจารย์ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง ดังนี้ 
     3.1 ด ารงต าแหนงรองศาสตราจารย์ และไดปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปี 
     3.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 
     3.3 ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้ 

(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ท าเป็นสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
      1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ 
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  (2) ผลงานแตงต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
  วิธีที่ 2 ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้ 
  (1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ท าเป็นสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ                                                                                                                                                                                                                 
  (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีเดน หรือ 
  (3) ผลงานแตงต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
  ผลงานทางวิชาการตามขอ 3.3 (1) (2) และ (3) ตองไมซ้ ากับผลงานที่ไดเคยใช
ส าหรับการพิจารณาแตงตั้งเป็นผูชวยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแลว ทั้งนี้ ตองมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากไดรับแตงตั้งใหด ารงต าแหนงรองศาสตราจารย์ดวย 
     3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณาก าหนดต าแหนงรอง
ศาสตราจารย์ ตองค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
  3.4.1 ตองมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไมน าผลงานของผูอ่ืนมาเป็นผลงานของตน 
และไมลอกเลียนผลงานผูอ่ืน รวมทั้งไมน าผลงานของตนในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าใหเขาใจผิดวาเป็นผลงานใหม 

3.4.2 ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่น ามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 
  3.4.3 ตองไมค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน 
  3.4.4 ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไมมี
อคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหลัง
ผลประโยชน์สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม
ขยายผลขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
  3.4.5 ตองน าผลงานไปใชประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
 
แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง 
 

 1. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
 ส าหรับผูที่จะเขาสูต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์มีประเด็นปัญหาที่ตองพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 1.1 จบปริญญาตรี ปฏิบัติหนาที่ในต าแหนงไมต่ ากวาอาจารย์ ระยะเวลาหนึ่งแลวไป
ศึกษาตอปริญญาโท กลับมาปฏิบัติหนาที่จะขอเขาสูต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์จะนับเวลาการด ารง
ต าแหนงอยางไร 
  การนับเวลาการด ารงต าแหนงสามารถท าได ดังนี้ 
  - ค านวณโดยใชสูตร ป ตรี

  ปี
 

ป โท

  ปี
 จะตองมีคามากกวา หรือเทากับ 1 จึงจะสามารถ

ขอก าหนดต าแหนงได 
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  - ในกรณีที่ผลการค านวณมีคานอยกวา 1 และตองการทราบวาจะมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการนับเวลาครบเมื่อใด สามารถค านวณโดยแทนคาวุฒิปริญญาโทดวยคา X และหาคา X 

ป ตรี

  ปี
 

ป โท

  ปี
   

               X = ? 
  - เมื่อไดคา X แลวก็น าไปนับตอจากวันที่ส าเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท จึงจะเป็น
วันที่ เดือน ปี ที่มีคุณสมบัติครบ 
  หมายเหตุ จ านวนปีที่น ามาค านวณ จะตองท าเป็นเดือนกอน 
 

 1.2 วิธีการค านวณระยะเวลาในการขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ 
  1.2.1 กรณีท่ี 1 บรรจุวุฒิปริญญาตรี และลาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
 ข้อมูล นายวินัย ใจซื่อ   ต าแหนงอาจารย์ 2 ระดับ 7  ขั้น 19,350 บาท 
บรรจุเขารับราชการวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 13 มิถุนายน 2531 ลาศึกษาตอระดับปริญญาโท เมื่อ 1 
มิถุนายน 2533 กลับจากลาศึกษาตอ เมื่อ 17 ธันวาคม 2535 ไดรับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 10 
มีนาคม 2536 
 
 ตัวอย่างการค านวณกรณีที่ 1 
 ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 13 มิถุนายน 2531 ถึง 31 พฤษภาคม 2533 
= 1 ปี 11 เดือน 18 วัน 
 ลาศึกษาตอปริญญาโท เมื่อ 1 มิถุนายน 2533 กลับจากลาศึกษาตอ 17 
ธันวาคม 2535 นับระยะเวลาจาก 17 ธันวาคม 2535 ถึง 9 มีนาคม 2536 = 2 เดือน 22 วัน รวม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีได = 2 ปี 2 เดือน 10 วัน (คิดเป็น 26 เดือน) ไดรับการ
อนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 10 มีนาคม 2536 
 
                                                              

ป ตรี
   
  

ป โท
  
   

                                                               
  

   
 

 

  
   

                                                               
 

  
   

  

   
 

  

   
 

                                                                   
  

   
    

                                                                   
   

 
 

                                                                      
 

 
  ( 
 
       วัน)   

                             เดือน    วัน 

                                                                      ปี   เดอืน    วัน 
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 จะตองปฏิบัติงานภายหลังที่ไดรับอนุมัติวุฒิปริญญาโทตอไปอีก = 3 ปี 9 
เดือน 16 วัน (10 มีนาคม 2536 + 3 ปี 9 เดือน 16 วัน) คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2539 จึงจะมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
  ดังนั้น นายวินัย  ใจซื่อ สามารถเสนอผลงานขอก าหนดต าแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย์ไดในวันที่ 27 ธันวาคม 2539 
 
 1.2.2 กรณีที่ 2  บรรจุวุฒิปริญญาตรี และศึกษาตอระดับปริญญาโทโดยไมไดลา
ศึกษาตอ 
 ข้อมูล นายสุรีย์ ภักดีผล ต าแหนงอาจารย์ 2 ระดับ 6 ขั้น 11,440 บาท 
บรรจุเขารับราชการวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2535 ไดรับการอนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 
ธันวาคม 2541 
 
 ตัวอย่างการค านวณกรณีที่ 2 
 ปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2535 ถึง  28 ธันวาคม 2541 
รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรีได 6 ปี 5 เดือน 27 วัน (คิดเป็น 77 เดือน) ไดรับการ
อนุมัติวุฒิปริญญาโท เมื่อ 29 ธันวาคม 2541 
 
                                                       

ป ตรี
   
  

ป โท
  
                                                                      

                                                                       

                                                        
  

   
 

 

  
   

                                             
  
   

  

   
 

  

   
                                                         

                                                            
  

   
                                                                 

                                                            
   

 
                                                                           

                                                              
 

 
  ( 
 
      วัน)                                                                               

                                                               เดือน   วัน                        

                                                              ปี   เดือน   วัน            

 จะตองปฏิบัติงานภายหลังไดรับอนุมัติวุฒิปริญญาโทตอไปอีก 1 ปี 5 เดือน 6 
วัน (29 ธันวาคม 2541 + 1 ปี 5 เดือน 6 วัน) คือ วันที่ 5 มิถุนายน 2543 จึงจะมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ ์
 ดังนั้น นายสุรีย์  ภักดีผล สามารถเสนอผลงานขอก าหนดต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์ไดในวันที่ 6 มิถุนายน 2543 
 1.3 กรณีโอนหรือยายมาด ารงต าแหนงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ แตเคยสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะนับเวลาใหตอเนื่องอยางไร และมีเงื่อนไขอะไร 
       ผูด ารงต าแหนงอาจารย์ และไดรับการแตงตั้งเป็นอาจารย์พิเศษที่ ก.พ.อ. 
รับรอง และไดท าการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบเทาไดไมนอยกวา 2 หนวยกิต/ทวิภาค สา
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มาถน าระยะเวลาที่สอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอก าหนดต าแหนงได โดยจะนับค านวณเวลาท าการ
สอนได 3 ใน 4 ของเวลาที่ท าการสอน เชน 
      ถาท าการสอน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)  จะนับเวลาให  9 เดือน 
      ถาท าการสอน (1 ภาคเรียน)                   จะนับเวลาให  3 เดือน 
ทั้งนี้จะตองแนบตารางสอนที่เคยท าการสอนทั้งหมดและหนังสือรับรองจากคณบดีคณะที่เคยสังกัด 
(ฉบับจริง) มาพรอมกับหนังสือขอก าหนดต าแหนงดวย 
 
 2. ผลการสอน 
  2.1 กรณีเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไวในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีความช านาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ใน
กรณีท่ีผูขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการไดท าการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลาย
คน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอก าหนดต าแหนงเป็นผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี 
และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 
 2.2 กรณีเสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไวในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู
ขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการไดท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน 
จะตองเสนอเอกสารค าสอนในทุกหัวขอที่ผูก าหนดต าแหนงเป็นผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใช
ประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทางวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน  
 2.3 กรณีเสนอขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
    มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไวในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 
 
 3. แนวทางการประเมินผลการสอน 
 3.1 หลักเกณฑ์ 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวาผูขอก าหนด
ต าแหนงทางวิชาการ มีความช านาญ ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอนโดยใชแนวทางในการ
ประเมิน ดังตอไปนี้ 
  3.1.1 มีการวางแผนการสอนอยางเป็นระบบ เพ่ือใหผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุงหมายที่วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนประกอบการพิจารณา 
  3.1.2 มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
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  3.1.3 มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
และติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ์ ใช
ค าถามเพ่ือใหผูเรียนคิด และตอบค าถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  3.1.4 มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่
เกี่ยวของ 
  3.1.5 มีความสามารถแนะน าใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลคนควาศึกษาเพ่ิมเติม 
  3.1.6 มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ตามความเหมาะสม 
  3.1.7 มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณ์ชวยสอนที่เหมาะสมเป็น
อยางดี 
  3.1.8 มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน 
  3.1.9 มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสอน 
 

   นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจก าหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็
ได โดยตองก าหนดใหชัดเจนและประกาศใหเป็นที่ทราบทั่วกันกอนประเมิน 
 
 3.2 วิธีการ 
  3.2.1 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) 
ประเมินผลการสอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอก าหนดต าแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด 
(ช านาญ ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
  3.2.2 ใหคณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทางวิชาการ ประเมินผลการสอนของผูขอ
ก าหนดต าแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ช านาญ ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
 
ค าจ ากัดความของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะ
คุณภาพ 
 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
  รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ิมขึ้นอีกก็ได เชน 
รายชื่อบทความหรือ หนังสืออานประกอบบทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ  (chart) 
แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นตน 
  การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเลมหรือถายส าเนาเย็บเลม หรือเป็นสื่ออ่ืนๆ  
เชน ซีดีรอม ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
  ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นขอบังคับ 
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  2. เอกสารค าสอน 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอยางเป็นระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กวาเอกสารประกอบการสอน จัดเป็น
เครื่องมือส าคัญของผูเรียนที่น าไปศึกษาคนควาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 
  รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวยแผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ิมขึ้น เชน รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ  (chart) แถบ
เสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึก
ปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและขอมูล และบรรณานุกรมท่ีทันสมัย 
  การเผยแพร่ ตองไดรับการจัดท าเป็นรูปเลมดวยการพิมพ์ หรือถายส าเนาเย็บเลม หรือสื่อ
อ่ืนๆ ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเป็น “ค าสอน” ใหแกผูเรียน ในวิชานั้น ๆ มาแลว 
  ลักษณะคุณภาพ อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นขอบังคับ 
 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ 
 
 1. บทความทางวิชาการ 
  ค านิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห์
อยางชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนั้นได อาจเป็นการน าความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อยางเป็น
ระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการ ของตนไดอยางชัดเจนดวย 
  รูปแบบ เป็นบทความที่มีความยาวไมมากนัก ประกอบดวยการน าความที่แสดงเหตุผล
หรือที่มาของประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มี
การอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ์ 
  การเผยแพร่ เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
     1) เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเป็นรูปเลมสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการ
เผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
     2) เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ
ประเมิน และตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว 
     3) เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่น าเสนอนั้นแลว 
   เม่ือได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแล้ว การน า “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุง หรือ



- 10 - 

เพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมิน
คุณภาพ”บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
 
 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตอง สมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ตอวงวิชาการ 
 ระดับดีมาก ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดี โดยมีขอก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) มีการวิเคราะห์ และเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ตอวงวิชาการ 
    2) สามารถน าไปใชอางอิงหรือน าไปปฏิบัติได 
 ระดับดีเด่น ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สรางองค์ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
    2) มีการกระตุนใหเกิดความคิด และคนควาตอเนื่องเป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน
วงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
 2. ต ารา 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาหรือเป็นสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  เนื้อหาสาระของต าราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอต าแหนง
ทางวิชาการ  
  ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชต าราเลมที่เสนอขอต าแหนงทาง
วิชาการดวย 
  ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึง
ระดับท่ีมีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผูอานอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แตสามารถอานและท า
ความเขาใจในสาระของต ารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น 
  รูปแบบ เป็นรูปเลมที่ประกอบดวย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 
การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ์ 
  การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยาง หรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถท าความเขาใจในสาระส าคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
     1) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือ
ส านักพิมพ์ (Publishing House)  หรือ โดยการถายส าเนาเย็บเป็นรูปเลม หรือ ท า ในรูปแบบอื่นๆ  
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    2) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของ
ซีดีรอม ฯลฯ 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเป็นไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แต
อาจใชดัชนีอื่นๆวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
  ทั้ งนี้ ตองได รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการ
เรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 
  เม่ือได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ต ารา” ไปแล้ว น า “ต ารา” นั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ต ารา” เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มี
การประเมินคุณภาพ “ต ารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “ต ารา” 
นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  ลักษณะคุณภาพ  
  ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
  ระดับดีมาก ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอง 
     1) มีการวิเคราะห์และเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัย ตอความกาวหนา
ทางวิชาการและเป็นประโยชน์ตอวงวิชาการ 
     2) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของ
ผูเขียนที่เป็นการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เป็นประโยชน์ตอการเรียนการสอน 
     3) สามารถน าไปใชอางอิงหรือน าไปปฏิบัติได 
  ระดับดีเด่น ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และตอง 
     1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่
สรางองค์ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     2) มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
     3) เป็นที่ เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่ เกี่ยวของใน
ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
 
 3. หนังสือ 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปัญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม
จ าเป็นตองสอดคลองหรือเป็นไปตามขอก าหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร 
และไมจ าเป็นตองน าไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือ
ตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 
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  รูปแบบ เป็นรูปเลมที่ประกอบดวย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การ
อางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ์ 
  การอธิบายสาระส าคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยาง หรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานท าความเขาใจในสาระส าคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
     1) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือ
ส านักพิมพ์ (Publishing House) 
     2) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรใน
รูปแบบของซีดีรอม ฯลฯ 
   การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเป็นไปอยางกวางขวางการเผยแพรดังกลาวนั้น 
จะตองเป็นไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ  ในหลักสูตรเทานั้น 
จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนๆวัดความ
กวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
   ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว น า “หนังสือ” นั้น
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
และให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการเผยแพร่ 
“หนังสือ” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
   ลักษณะคุณภาพ 
   ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ์และทันสมัย มี
แนวคิดและการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ตอวงวิชาการ 
   ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
          1)  มีการวิ เคราะห์และเสนอความรูหรื อวิ ธี การที่ ทันสมัยตอ
ความกาวหนาทางวิชาการและเป็นประโยชน์ตอวงวิชาการ 
          2) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของ
ผูเขียนที่เป็นการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เป็นประโยชน์ตอวงวิชาการ 
          3) สามารถน าไปใชอางอิงหรือน าไปปฏิบัติได 
   ระดับดีเด่น ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และตอง 
          1) มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึง
ระดับท่ีสรางองค์ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
          2) มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่องเป็นที่เชื่อถือและ
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
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 4. งานวิจัย 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานคนควาอยางเป็นระบบดวยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
ค าตอบหรือขอสรุปรวมที่จะน าไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเ อ้ือตอการน าวิชาการนั้นไป
ประยุกต ์
  รูปแบบ อาจจัดไดเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    1)  รายงานการวิจัยที่ มีความครบถวนสมบูรณ์และชัด เจน ตลอดทั้ ง
กระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท า
วรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอมูล การ
ประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง และอ่ืนๆ  
    2) บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้นใหมีความ
กระชับและสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
  การเผยแพร่ เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
     1) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทาง
วิชาการนั้น อาจเผยแพรเป็นรูปเลมสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
     2) เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
     3) น าเสนอเป็นบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการ
ประชุมทางวิชาการไดมีการบรรณาธิการและน าไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
     4) การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว 
ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไป
ยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยาง
กวางขวาง 
     เม่ือได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใด 
ส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
   ลักษณะคุณภาพ 
   ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสม ในระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได 
   ระดับดีมาก ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอง 
         1) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และน าเสนอผลเป็นความรูใหมที่
ลึกซึ้งกวางานเดิมท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 
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         2) เป็นประโยชน์ดานวิชาการอยางกวางขวาง หรือสามารถน าไป
ประยุกต์ไดอยางแพรหลาย 
   ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
     1) เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะห์อยางลึกซึ้งจนท าให
เป็นการสรางองค์ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการอยางชัดเจน 
            2) เป็นที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 
 5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ค านิยาม ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน 
บทความทางวิชาการ หนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสรางสรรค์ 
อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงานดาน
ศิลปะ หรือสารานุกรม 
  รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณคา ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่ง
เมื่อน ามาแปลแลว  จะเป็นการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเป็นภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและ
ชี้ใหเห็นวางานดังกลาว ท าใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิก
ในสาขาวิชานั้น ส าหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดตางๆ 
ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน 
  รูปแบบ 
  1) อาจจัดเพ่ิมไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเลม หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบ
เสียง 
  2) มีค าอธิบาย/ชี้แจง โดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเป็นผลงานที่ท าให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชน์ตอ
สาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
  3) กรณีผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน์หรือ
แสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร ดังนี้  
  1) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือ โดยการถายส าเนา
เย็บเป็นรูปเลม หรือท าในรูปแบบอ่ืนๆ 
  2) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม 
ฯลฯ 
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  3) การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
น าไปใชหรือประยุกต์ใชอยางแพรหลาย 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเป็นไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอน
วิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น 
  ทั้ งนี้ ตองได รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแ พรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี เป็นผลงานใหม หรือเป็นการน าสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกต์ดวยวิธีการใหมๆ และ
ผลงานนั้นกอใหเกิดประโยชน์ในดานใดดานหนึ่ง 
  ระดับดีมาก ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดี และตอง 
      1) ไดรับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการหรือหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของใน
สาขาวิชาที่เสนอหรือ 
      2) เป็นผลงานที่สรางสรรค์ตองเป็นที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
  ระดับดีเด่น ใชเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และตองเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
 
 6. งานแปล 
  ค านิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อ
น ามาแปลแลวจะเป็นการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษ์ชัดเป็นการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเป็นภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเป็นผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง) 
 
  การเผยแพร่ มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
     1) การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (Printing House) หรือ
ส านักพิมพ์ (Publishing House) 
     2) การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูป
ของซีดีรอม ฯลฯ 
  การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเป็นไปอยางกวางขวางมากกวาการใช ในการเรียนการ
สอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งทีอาจแสดงการเผยแพรอยางกวางขวาง
ได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
  ทั้ งนี้  ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสู
สาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
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  เม่ือได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การน า “งานแปล” 
นั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้ แต่จะต้องท าการ
เผยแพร่ “งานแปล” นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  ลักษณะคุณภาพ 
  ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนก าเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะห์
และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย 
  มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค 
  ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจ อันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนก าเนิด และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูง
มาก 
  มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ่งใน
ลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี 
  มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค 
  ระดับดีเด่น ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑ์เดียวกับระดับดี
มาก โดยมีขอก าหนดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    1) เป็นงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความส าคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 
    2) เป็นงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได 
    3) มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปล และทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็น
การบุกเบิกทางวิชาการ 
 



 

บทที่ 2 
องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 

 
 การจัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ที่ถูกตองตามระบบสากลและเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ มีองค์ประกอบจ าแนกออกไดเป็น 3 สวน ไดแก สวนประกอบตอนตนหรือ
สวนประกอบน าเรื่อง สวนประกอบตอนกลางหรือสวนที่เป็นเนื้อหา และสวนประกอบตอนทายหรือ
สวนเสริมเนื้อหา ในแตละสวนดังกลาวยังมีองค์ประกอบยอย ๆ ลงไปอีก โดยมีรูปแบบหรือโครงสราง
เฉพาะสวน ซึ่งผูเขียนจ าเป็นตองศึกษารายละเอียดใหเขาใจอยางถองแทเป็นเรื่องที่ส าคัญอยางยิ่ง 
 
รูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
 

 1. เอกสารประกอบการสอน 
     เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารบังคับที่ใชประกอบการพิจารณาผลการสอนของผู
เสนอขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ รูปเลมประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ปกนอก ควรจะมีขอความดังนี้ 
  1.1.1 เอกสารประกอบการสอน 
  1.1.2 รายวิชา.................................... 
  1.1.3 ชื่อผูแตง…………………………….. 
  1.1.4 คณะ........................................ 
  1.1.5 มหาวิทยาลัย........................... 
  1.1.6 เลข พ.ศ................................... 
 
 2. เอกสารค าสอน 
 เอกสารค าสอน หมายถึง เอกสารค าบรรยายหรืออุปกรณ์ที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีเนื้อหาสาระค าสอนที่มีความสมบูรณ์กวาเอกสาร
ประกอบการสอน 
 เนื้อหาสาระเอกสารค าสอน ส าหรับการขอเขาสูต าแหนงรองศาสตราจารย์ จะตองมีความ
ละเอียดลึกซึ้งมากกวาเอกสารประกอบการสอนที่ใชในการขอเขาสูต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ การ
แตงเรียบเรียงเนื้อหาสาระในแตละบทจะตองมีการอางอิงจากแหลงอ่ืน และแตงเองโดยอาศัยความรู
และประสบการณ์ การศึกษาเลาเรียน ความรูจากการคนควา หรืองานวิจัยในสัดสวนที่ไมนอยกวากัน 
 เอกสารค าสอน เป็นเอกสารบังคับในการท าผลงานการขอก าหนดต าแหนงรอง
ศาสตราจารย์ การก าหนดโครงรางของรูปเลมเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน ยกเว้น ขอความ
จากค าวา “เอกสารประกอบการสอน” ใหเปลี่ยนเป็น “เอกสารค าสอน” และใหมีเนื้อหาละเอียด
ลึกซึ้งมากกวา “เอกสารประกอบการสอน” 
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ตัวอย่างปกนอกเอกสารประกอบการสอน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาหลักพืชศาสตร์ 

 
ทัศนุพันธุ์  กศุลสถิตย ์

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2549 
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ตัวอย่างปกนอกเอกสารค าสอน 
 

 

หมายเหตุ รูปภาพบนหนาปกนอกจะมีหรือไมมีก็ได 
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  1.2 สันปก (นอก) ผูเขียนจะเขียนขอความบนสันปกหรือไมเขียนก็ได ถาหากประสงค์จะ
เขียน จะมีขอความดังนี้ 
  1.2.1 ชื่อวิชา 
  1.2.2 ชื่อผูแตง 
 
ตัวอย่างสันปกเอกสารประกอบการสอน   
 

 
 
ตัวอย่างสันปกเอกสารค าสอน 
 

 
 
            1.3 ปกใน มีสวนประกอบตางๆ เช่นเดียวกับปกนอก แตใหเพิ่มวุฒิตอทาย ขื่อผูแตงหรือ
ใตชื่อผูแตง ถามี ISSN ก็ใหใสไวกอน เลข พ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาหลักพืชศาสตร์ ทัศนุพันธุ์   กุศลสถิตย์ 

เอกสารค าสอน  รายวิชาสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พัชราภา  สิงห์ธนสาร 
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ตัวอย่างปกใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 1.4  ค าน า ประกอบดวยสาระส าคัญ คือ 
  1.4.1 รหัสวิชา ชื่อวิชาที่เขียนตรงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1.4.2 เนื้อความ กลาวน า ความส าคัญ ความจ าเป็น จุดมุงหมายในการเรียนการ
สอนในวิชาที่เขียน สาระส าคัญของวิชาที่เขียน และประโยชน์ที่ไดจากการท าเอกสารประกอบการ
สอน 
  1.4.3 ชื่อผู้เขียน 
  1.4.4 วัน เดือน ปีที่พิมพ์ 
 1.4.5 ข้อเสนอแนะในการเขียนค าน า ควรค านึงถึงในขอตอไปนี้ 
 1) ไมถอมตนจนเกินไป เชน อางวาไมมีความรู หรือรูนอย 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาหลักพืชศาสตร์ 

 
 
 

ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 
วท.ด.  (พืชสวน) 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

2549 
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 2)  ไมออกตัวโดยไมเกิดประโยชน์ เชน อางวามีเวลานอย หรือเรงรีบ
ท า 
 3) ไมระบุขอผิดพลาดบกพรองตางๆ ซึ่งโดยปกติจะตองไมมี 
 4) ไม ร ะบุ ค วามช ว ย เหลื อจากผู อ่ื นที่ แ สด งว า ผู เ ขี ยน ไม มี
ความสามารถที่จะเขียนเอง 
 5) ความยาวไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
 
 
ตัวอย่างค าน า 

ค าน า 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  หลักพืชศาสตร์  รหัส  5001102  นี้  ไดแบงเนื้อหาการ

เรียนการสอนไว  11  บท  และบทปฏิบัติการ  9  บท  ส าหรับการเรียนการสอน  16  สัปดาห์  โดย
มุงหวังใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน (Active  Learning) เกิดความรูความสามารถ  ใน
ดานประโยชน์และความส าคัญของพืช  โครงสรางของพืชดอก  กระบวนการตาง ๆ ของพืช การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช  ปัจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  เทคโนโลยีการจัดการ
ดิน  ปุยและน้ า  หลักการปลูกและดูแลพืช  ระบบการปลูกพืช  การขยายพันธุ์พืช  การปรับปรุงพันธุ์
พืช และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

หวังวาเอกสารประกอบการสอนนี้คงอ านวยประโยชน์ตอการเรียนการสอนวิชาหลักพืช
ศาสตร์ ตลอดจนผูที่สนใจจะน าไปใชเป็นแนวพ้ืนฐานการผลิตพืชอยางถูกตองตามหลักวิชาการ หาก
ทานที่น าไปใชมีขอเสนอแนะผูเขียนยินดีรับฟังเพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณ 
ในความอนุเคราะห์นั้นมา  ณ  โอกาสนี้  

 
 

                                                                                              ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิตย์ 
                                                                                                 กันยายน  2549 

 

 
 1.5 สารบัญ มีสวนประกอบที่จะตองลงรายการ คือ 
  1.5.1 สารบัญ (ตรงกลางหนา) 
  1.5.2 หนา (ชิดขวา) 
  1.5.3 ค าน า ใหใสตัวเลขหนาในวงเล็บหรือตัวอักษร ก ข 
  1.5.4 สารบัญอื่น ๆ 
  1.5.5 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
  1.5.6 แผนบริหารการสอนประจ าบท 
  1.5.7 บทที่ 
  1.5.8 บรรณานุกรม 
  1.5.9 ภาคผนวก (ถามี) 
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ตัวอย่างสารบัญ 
สารบัญ 

  หนา 
 ค าน า                  ..............................................................................................   (1) 
 สารบัญ               ..............................................................................................   (3) 
 สารบัญภาพ          ..............................................................................................   (5) 
 สารบัญตาราง        .............................................................................................  (7) 
 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา  ..........................................................................  (9) 
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1........................................................................   1 
 บทที่ 1   บทน า                     ..........................................................................    3 
             ........................          ....................................................... ..................  20 
 เอกสารอางอิง                       .........................................................................   21 
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2.......................................................................  23 
 บทที่ 2                               .........................................................................  25 
            ........................          ..........................................................................   40 
 เอกสารอางอิง                      ..........................................................................  41 
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3.......................................................................  43 
 บทที่ 3                              ...........................................................................  45 
                        .........................          ...........................................................................   60 
 เอกสารอางอิง                      ..........................................................................  61 
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4.......................................................................  65 
 บทที่ 4                              ...........................................................................  67 
                        .........................          ...........................................................................   80 
 เอกสารอางอิง                      ..........................................................................  81 
 บรรณานุกรม                       ..........................................................................  151 
 ภาคผนวก                           ......................................................................... 153 
 
 1.6  แผนบริหารการสอน รายละเอียดในสวนนี้มีดังนี้ 
  1.6.1 แผนบริหารการสอนประจ าวิชา จะประกอบดวยรายละเอียดของหัวขอ
ตอไปนี้ 
   1) ชื่อวิชา รหัสวิชา จ านวนหนวยกิต – ชั่วโมง และเวลาเรียนทั้งหมด 16 
สัปดาห์ (ไมรวมการวัดผล ประเมินผล) 
      ชื่อวิชา 
(ไทย)..............................................................................................................  
(อังกฤษ)......................................................................................................... 
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   2) ค าอธิบายรายวิชา........................................................................................  
 ...................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ................................... 
   3) วัตถุประสงค์ท่ัวไป (พุทธิพิสัย , จิตพิสัย และทักษะพิสัย) 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
   4) เนื้อหา น าเนื้อหาจากค าอธิบายรายวิชามาก าหนดเป็นหัวขอใหญ หัวขอ
ส ารอง และก าหนดเวลาใชสอยแตละหัวขอหรือแตละเรื่องวาใชเวลาในการสอนกี่ชั่วโมง โดยยึด
จ านวนชั่วโมงท่ีรายวิชาที่ก าหนด 
      (1)  .....................................................................        3  ชั่วโมง 
            ……………………………………………………………. 
            ……………………………………………..…………….. 
      (2)  .....................................................................        6  ชั่วโมง 
                                     ..................................................................... 
                                     ..................................................................... 
                                ฯลฯ 
   5) วิธีสอนและกิจกรรม ใหก าหนดรูปแบบการสอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสนอแนะท่ีหลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาที่ก าหนด 
      (1)..................................................................................................  
      (2)..................................................................................................  
      (3).................................................................................................. 
                                                         ฯลฯ 
   6) สื่อการเรียนการสอน ก าหนดสื่อและนวัตกรรมที่จะใชในการเรียนรูเนื้อหา
สาระของรายวิชา ที่เดนและทันสมัย 
      (1).................................................................................................. 
      (2)..................................................................................................  
      (3)..................................................................... ............................. 
                                                        ฯลฯ 
   7) การวัดผลและประเมินผล ใหเสนอวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรายวิชา 
เชน การทดสอบการประเมินจากสภาพที่เป็นจริง ฯลฯ การก าหนดคะแนนระหวางภาคและปลาย
ภาคเรียน 
      (1)  การวัดผล 
            ..................................................................................................  
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            ..................................................................................................  
            ..................................................................................................  
      (2)  การประเมินผล 
            ...................................................................................................  
            ...................................................................................................  
            ....................................................................................................  
 
ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
รหัสวิชา 5001102 
รายวิชา  หลักพืชศาสตร์      3 (2 – 2) 
  (Principle  of  Plant  science) 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่ส าคัญของราก  ล า
ตน  ใบ  ดอก  ผล  และเมล็ดพืช  กระบวนการส าคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช  การจ าแนกพืช  หลักและวิธีการ
ปลูกพืชแบบตาง ๆ  หลักการบ ารุงรักษา  หลักการขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช  หลักการ
เก็บเก่ียวผลผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  บทบาท  ความส าคัญของพืช  ปัญหาและ
แนวทางในการแกไขเกี่ยวกับการผลิตพืชในสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูเกี่ยวกับ  โครงสราง  หนาที่  สวนประกอบของพืช  
3. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  การเจริญเติบโตของพืช  และปัจจัยที่

เกี่ยวของ 
4. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการจัดการดิน  น้ า  ปุย   
5. เพ่ือใหผูศึกษาสามารถวางแผนการปลูก ระบบปลูกพืชและปฏิบัติดูแลรักษาพืช 
6. เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต  การปฏิบัติ

หลังเก็บเกี่ยว  และการเก็บรักษาผลผลิตพืช 
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เนื้อหา 
บทที่  1 บทน า        2  ชั่วโมง 
 สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาพืช 
 ความส าคัญของพืช 
 ปัญหาการผลิตพืช  
 การใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืช  
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  2 โครงสรางของพืช       2  ชั่วโมง 
 โครงสรางภายนอกของพืช 
 โครงสรางภายในของพืช 
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  3 กระบวนการตาง ๆ ของพืช      4  ชั่วโมง 
 การสังเคราะห์ดวยแสง 
 กระบวนการหายใจ 
 การดูดน้ าและแรธาตุ 
 การล าเลียงน้ า แรธาตุและสารอาหารของพืช 
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  4 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช     6  ชั่วโมง 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 
 การเจริญเติบโตในวัฏจักรชีวิตของพืช  
 ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของ 
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  5 ปัจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช     8  ชั่วโมง 
 ปัจจัยภายในที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช 
 ปัจจัยสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  
 บทสรุป 



- 27 - 

 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  6 เทคโนโลยีการจัดการดิน  ปุย  และน้ า     8  ชั่วโมง 
 การจัดการดิน 
 การจัดการปุย 
 การจัดการน้ า  
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  7 หลักการปลูกและดูแลพืช      8  ชั่วโมง 
 หลักการพิจารณาเลือกพืชปลูก 
 วิธีการปลูกพืช 
 การปูองกันก าจัดศัตรูพืช 
 การปฏิบัติเฉพาะพืช  
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  8 ระบบการปลูกพืช       8  ชั่วโมง 
 หลักการจัดการของระบบการปลูกพืช 
 ระบบการปลูกพืชแบบการปลูกพืชชนิดเดียว 
 ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  
 ระบบการปลูกพืชแบบเหลื่อมฤดู  
 การปลูกพืชเหลื่อมฤดู 
 ระบบเกษตรกรรมทางเลือก  
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  9 การขยายพันธุ์พืช       6  ชั่วโมง 
 หลักการขยายพันธุ์พืช 
 การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ 
 การขยายพันธุ์พืชแบบไมอาศัยเพศ 
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
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บทที่  10 การปรับปรุงพันธุ์พืช       6  ชั่วโมง 
 ความหมายของการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 การน าเขาพันธุ์พืชและคัดเลือกพันธุ์ 
 การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง 
 การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมขามตน 
 การใชเซลล์พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพืช 
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 

บทที่  11 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว      6  ชั่วโมง 
 ความหมายและความส าคัญของวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
 ผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 บทสรุป 
 ค าถามทบทวน 
 เอกสารอางอิง 
 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 
 
วิธีการสอนและกิจกรรม  

1. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
2. ศึกษาแผนใส  แผนภาพ  และวีดีทัศน์ที่เก่ียวของ 
3. ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต  (Internet) 
4. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูรวมกัน 

แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  
5. ใหนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ  
6. รวมอภิปรายเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  
7. มอบหมายแบบฝึกหัดทายบท  
8. มอบหมายงานเพาะปลูกพืช  
9. ศึกษาดูงานสวน  ไร 
10. ผูสอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม  

 

สื่อการเรียนการสอน  
1. แผนใส  
2. วีดีทัศน์  
3. ภาพถาย  
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4. คอมพิวเตอร์  
5. ของจริง  
6. เอกสารประกอบการสอน  
7. PowerPoint 
8. การศึกษาดูงาน 
 

การวัดผลและประเมินผล  
การวัดผล 
1. คะแนนระหวางภาคเรียน 80 เปอร์เซ็นต์ 

 1.1 ความสนใจเรียน  10 เปอร์เซ็นต์ 
 1.2 ท าแบบฝึกหัดทายบท 20 เปอร์เซ็นต์ 

 1.3 ปฏิบัติการ  30 เปอร์เซ็นต์ 
 1.4 สอบกลางภาคเรียน 20 เปอร์เซ็นต์ 

 2. สอบปลายภาคเรียน  20 เปอร์เซ็นต์ 
 
การประเมินผล 

              คะแนนระหวาง         80 – 100         ไดระดับ A 
 คะแนนระหวาง         76 – 80          ไดระดับ   B+ 
 คะแนนระหวาง 70 – 75  ไดระดับ      B 
 คะแนนระหวาง 66 – 69  ไดระดับ      C+ 
 คะแนนระหวาง 60 – 65  ไดระดับ      C 
 คะแนนระหวาง 56 – 59  ไดระดับ      D+ 
 คะแนนระหวาง 50 – 55  ไดระดับ      D 
 คะแนนต่ ากวา 50  ไดระดับ      F 
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 1.6.2 แผนบริหารการสอนประจ าบท เป็นการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาสาระของแต
ละบทใหมีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อ และการประเมินผลซึ่งจะ
ประกอบดวยรายละเอียดของหัวขอตอไปนี้ 
   1) แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
   2) หัวขอเนื้อหาประจ าบท 
   3) วัตถุประสงค์ประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   4) วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
   5) สื่อการเรียนการสอน 
   6) การวัดผลและการประเมินผล 
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ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจ าบท 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 
 
เนื้อหาประจ าบท  

1. สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาพืช  
2. ความส าคัญของพืช  
3. ปัญหาการผลิตพืช  
4. การใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืช   

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1. สามารถอธิบายความหมายของพืชได 
2. สามารถอธิบายความส าคัญของพืชได 
3. สามารถอธิบายปัญหาการผลิตพืช  และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืชได 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท  

1. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเรื่องบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ  ความหมายของพืช  ความส าคัญ  
และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตพืช  ตามเอกสารประกอบการสอน  และสื่อการสอน 

2. แบงกลุมศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
กันและกัน  

3. ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปรายเนื้อหา  
4. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมโดยใชแผนภาพประกอบ  
5. ใหผูเรียนคนควาขอมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต  (Internet) 
6. ผูสอนและผูเรียนชวยกันอภิปรายสรุปเนื้อหา  
7. ผูสอนใหนักศึกษาท าบทปฏิบัติการที่  1  (ภาคผนวก) 
8. ผูสอนใหผูเรียนท าแบบฝึกหัดทายบท  

 
สื่อการเรียนการสอน  

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. แผนภาพ  
3. PowerPoint  
4. แผนใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  
5. อินเตอร์เน็ต 
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การวัดผลและการประเมินผล  

 ประเมินผลจาก  
1. จากการตอบค าถามและอภิปรายเนื้อหาของนักศึกษา  
2. จากการท ากิจกรรมของนักศึกษา  
3. จากการท าแบบฝึกหัดของนักศึกษา  
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บทที่  1 
บทน า 

 
พืชศาสตร์  (plant  science)  เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชและที่เกี่ยวของกับพืช  เพื่อ

การผลิตพืชใหไดผลผลิตน าไปใชประโยชน์  โดยอาศัยหลักการและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  พืช
ศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร์หลายสาขา  เชน  พฤกษศาสตร์  (botany)  
อนุกรมวิธาน(taxonomy)  กายวิภาคศาสตร์  (plant  anatomy)  สรีรวิทยา  (plant  physiology)  
พันธุศาสตร์ (heredity)  โรคพืช  (plant  pathology)  กีฎวิทยา  (entomology)  ชีวเคมี  
(biochemistry)  ชีวฟิสิกส์ (biophysics)  และอ่ืน ๆ  ในสาขาพืชศาสตร์ยังแบงเป็นสาขายอย  คือ  
สาขาพืชสวน  (horticulture) ประกอบดวยพืชผัก  ไมดอกไมประดับ  ไมผล  และพืชอุตสาหกรรม  
สาขาพืชไร  (agronomy) ประกอบดวยธัญญพืช  พืชเสนใย  พืชอาหารสัตว์  และพืชน้ ามัน  และ
สาขาปุาไม  (forestry) ประกอบดวยพืชไมปุาและผลิตภัณฑ์จากไมปุา 

ในอดีตมนุษย์น าพืชมาใชประโยชน์โดยจากการเสาะแสวงหาตามธรรมชาติหรือในปุา      
ตอมามีความตองการพืชมากข้ึน  น ามาใชประโยชน์และเห็นถึงความส าคัญของพืชเพ่ิมขึ้น  จึงตองน า
พืชมาปลูก  และหาวิธีการตาง ๆ ที่ท าใหพืชเจริญเติบโตไดดีแลวใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและ
คุณภาพ  มนุษย์จึงตองพัฒนาใหเกิดความรู ความสามารถดานพืชศาสตร์มากข้ึนไปดวยเชนกัน  

การผลิตพืชเพ่ือใหไดผลผลิตสูงจ าเป็นตองประยุกต์ความรูทางดานวิทยาศาสตร์  (science)  
ตลอดจนตองใชทางดานศิลป  (art)  น ามาใชปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลผลิต  องค์ความรูหรือปัญญาที่ไดมา
นี้เป็นการน ามาใชประโยชน์อยางสรางสรรค์  ไมวาจะเป็นในรูปแบบสรางสิ่งประดิษฐ์หรือการบริหาร
จัดการถือวาเป็นเทคโนโลยี  ดังนั้นอาจกลาวไดวา  เทคโนโลยีการผลิตพืชเป็นองค์ความรูหรือปัญญา
ที่ไดจากการประยุกต์ความรูการศึกษาปรากฏการณ์กฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับ
ศิลปน ามาใชปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดผลผลิตพืชที่ดีขึ้นทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ  

ดวยเหตุนี้การที่จะเขาใจเทคโนโลยีการผลิตพืชอยางถูกตองจึงจ าเป็นตองมีพ้ืนฐานทางดาน
วิทยาศาสตร์อยางเพียงพอ  เพ่ือจะท าใหเชื่อมโยงถึงองค์ความรูดังกลาว  ดังนั้นเนื้อของวิชานี้จึงแบง
ออกเป็น  2  สวนใหญ ๆ  คือ  ความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวของกับพืช  และการ
ปฏิบัติการบริหารจัดการตอพืชเพ่ือใหเกิดผลผลิต 
 
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพืช 

 

 1. พืชคืออะไร 
 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูแคริโอต  (eucaryote)  สวนใหญเป็นพวกมีหลายเซลล์ 
ผนังเซลล์ประกอบดวยเซลลูโลสและสามารถสรางอาหารดวยกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง  
สิ่งมีชีวิตไดเกิดขึ้นมาบนโลกหลายพันลานปีมาแลว และวิวัฒนาการมาเป็นล าดับจนมี       ความ
หลากหลายชนิด  แตละชนิดมีลักษณะและการด ารงชีพตาง ๆ กัน  ตั้งแตลักษณะงาย ๆ คือ         มี
เซลล์เดียวไปจนถึงมีลักษณะสลับซับซอน  หรือบางชนิดด ารงชีพอยูในน้ า  แตบางชนิดด ารงชีพ บนบก  
เป็นตน  เริ่มแรกนักวิทยาศาสตร์จัดแบงสิ่งมีชีวิตเหลานี้ออกเป็น  2  อาณาจักร  (kingdom)  
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ประกอบดวย  อาณาจักรพืช  (plant  kingdom)  และอาณาจักรสัตว์  (animal  kingdom)  การ
จ าแนกความแตกตางอยางกวาง ๆ ระหวาง  2  อาณาจักรนี้  ไดแก  ความสามารถในการเคลื่อนที่
กลาวคือ  สัตว์เคลื่อนที่ได แตพืชเคลื่อนที่ไมได  พืชมีเพียงการเคลื่อนไหวเพ่ือตอบสนองตอสิ่งเรา
เทานั้น  เชน  ลักษณะการเบนไปหาแสงของยอด  การปิดเปิดปากใบ  การหุบและบานของใบหรือ
ดอก  นอกจากนี้พืชและสัตว์ยังมีลักษณะแตกตางกันอีกคือ  การไดมาของสารอาหาร  พืชมีคลอโรฟิลด์
สามารถสังเคราะห์สรางอาหารจากอนินทรีย์สารไดโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย์  ซึ่งเรียกวา
กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง แตสัตว์ไมสามารถสังเคราะห์อาหารไดตองอาศัยอาหารจาก      
สารอินทรีย์ที่พืชสรางข้ึนมา  พืชและสัตว์ยังมีลักษณะของผนังเซลล์  การเจริญเติบโต  การเก็บสะสม
อาหาร  และระบบประสาทแตกตางกันอีกดวย  ดังตารางที่  1.1  

 

ตารางท่ี  1.1  ลักษณะที่แตกตางกันระหวางพืชและสัตว์ 
 

พืช สัตว์ 
1. มีคลอโรฟิลด์ สามารถสังเคราะห์สราง

อาหารจากอนินทรีย์สารได  
1. ไมมีคลอโรฟิลด์ ไมสามารถสังเคราะห์อาหารได   

ตองอาศัยอาหารจากสารอินทรีย์ที่พืชสรางขึ้นมา 
2. ไมมีการเคลื่อนที่รวดเร็ว 2. เคลื่อนที่รวดเร็ว 
3. มีผนังเซลล์ที่แข็งแรง 3. ผนังเซลล์ยืดหยุนได 
4. มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 4. มีการเจริญเติบโตอยางจ ากัด 
5. เก็บสะสมอาหารในรูปของแปูง 5. เก็บอาหารในรูปไกลโคเจนและไขมัน 
6. ไมมีระบบประสาท 6. มีระบบประสาท 

 

ที่มา  (นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ, 2544, หนา 3) 
 

ตอมานักวิทยาศาสตร์พบวา  ยังมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีกที่ไมสามารถจัดกลุมใหเขากับอาณาจักร
พืชหรือสัตว์ได  ปัจจุบันจึงจัดแบงกลุมสิ่งมีชีวิตตามการวิวัฒนาการ  การไดสารอาหาร  และ
ความสัมพันธ์กัน  ออกเป็น  5  อาณาจักร  (ภาพที่  1.1)  ดังนี้ 

1.1 อาณาจักรมอเนอรา  (monera  kingdom)  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  มีเซลล์
แบบโพรแคริโอค ไดแก  แบคทีเรีย  สาหรายสีเขียวแกมน้ าเงินหรือไซยาโนแบคทีเรีย  สิ่งมีชีวิตกลุมนี้
สวนใหญไดสารอาหารโดยการดูดซึมและสืบพันธุ์แบบไมอาศัยเพศ 

1.2 อาณาจักรโพรติสตา  (protista  kingdom)  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์แบบยูแคริโอค  
สวนใหญเป็นพวกเซลล์เดียว  ไดแก  สาหรายทุกชนิด  และโปรโตซัว  ไดสารอาหาร  3  วิธี  คือ    
การสังเคราะห์ดวยแสง  การดูดซึมอาหาร  และการกินอาหาร 

1.3 อาณาจักรไมคอตา  (mycota  kingdom)  หรือฟังไจ  เซลล์แบบยูแคริโอค  สวน
ใหญเป็นพวกหลายเซลล์  ไดแก  เห็ด  รา  ไดสารอาหารโดยการดูดซึม 

1.4 อาณาจักรพืช  (plantae  or  plants  kingdom)  มีเซลล์แบบยูแคริโอค  สวน
ใหญเป็นพวกหลายเซลล์  ไดแก  มอส  เฟิร์น  พืชที่สรางเมล็ด  ไดสารอาหารโดยการสังเคราะห์ดวย
แสง มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ 
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1.5 อาณาจักรสัตว์  (animalia  or  animals  kingdom)  มีเซลล์แบบยูแคริโอค  สวน
ใหญเป็นพวกหลายเซลล์  ไดแก  สัตว์ตาง ๆ  ด ารงชีวิตโดยการกินอาหาร  มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัย
เพศและไมอาศัยเพศ  เชน  ฟองน้ า  หนอน  ไสเดือน  หอย  แมลง  และสัตว์มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ 
เป็นตน 

ในโลกนี้ทุกสถานที่ไมวาเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงหรือต่ าก็ตาม มักจะพบ  พืช
พรรณเจริญเติบโตขึ้นอยูเสมอ  ตั้งแตบริเวณเขตอบอุน  ชุมชื้น  เขตศูนย์สูตร  ไปจนถึงรอนแหงแลงเป็น
ทะเลทราย  และเขตขั้วโลกที่มีอากาศเย็น  ตลอดจนใตทะเลลึกถึงยอดภูเขาสูง  พืชจ านวนหนึ่งใน
ทั้งหมด  500,000  ชนิดนี้  จะตองมีความสามารถปรับตัวใหด ารงชีพอยูในสภาพพ้ืนที่ดังกลาวได พืช
แตละชนิดมีขอจ ากัดในการเจริญเติบโตและการแพรกระจายตัว  ขึ้นอยูกับความตองการที่เฉพาะของ
พืชนั้น ๆ  เราอาจจะพบวา  พืชบางชนิดพบกระจายตัวอยางกวางขวางในหลายพ้ืนที่  เนื่องจากมี
ความสามารถทนทานและปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี  ตรงกันขามกับพืชที่ไมสามารถปรับตัวให
ทนทานหรือปรับตัวไดนอย  จึงมักพบเฉพาะในพ้ืนที่บางแหงของโลกเทานั้น  ดังนั้นในแตละพ้ืนที่จึงมี
พืชพรรณแตกตางกันไป  ความแตกตางของพืชเหลานี้สามารถใชบงบอกลักษณะสภาพภูมิอากาศ  ดิน  
และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  ที่มีผลกระทบตอสิ่งมีชิวิตในสภาพพ้ืนที่นั้น ๆ ได  
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ภาพที่  1.1 การจัดแบงสิ่งมีชีวิตออกเป็น  5  อาณาจักร  (kingdom)  คือ  มอเนอรา  

(monera)โพรติสตา  (protista)  ไมคอตา  หรือฟังไจ  (mycota)  พืช  (plantae  
or  plants) และสัตว์  (animalia  or  animals ) 

 ที่มา  (นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ, 2544, หนา 9) 
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 2. วิวัฒนาการของพืช 
 สันนิษฐานวาประมาณ  3.5  พันลานปีมาแลว  โลกมีสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกเป็นพวกแบคทีเรีย
และสาหรายสีเขียวแกมน้ าเงินหรือไซยาโนแบคทีเรีย   ซึ่งเชื่อวาสาหรายสีเขียวเกิดขึ้นประมาณ
พันลานปีมาแลวพรอม ๆ  กับมีสิ่งมีชีวิตจ าพวกราไดเกิดข้ึนมาดวยเชนกัน  สิ่งมีชีวิตจ าพวกสาหรายที่
สามารถสังเคราะห์ดวยแสงไดนี้จะเริ่มมีการปลดปลอยก฿าซออกซิเจนออกมาสูบรรยากาศจนมีปริมาณ
อยางเพียงพอส าหรับการก าเนิดและด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตบนบกตามมา  
 บรรพบุรุษของพืชเกิดขึ้นมากอนหรือใกล ๆ ประมาณ  400  ลานปีมาแลว  เป็นชวง 
สุดทายของยุคซิลูเรียน  (silurian)  โดยวิวัฒนาการออกเป็น  2  สาย  คือ  พืชจ าพวกมอสส์  
(mosses) และพืชมีเนื้อเยื่อทอล าเลียง  (vascular  tissue)  ดังภาพที่  1.2 
 พืชจ าพวกมอสส์  (mosses)  เป็นพืชที่ไมมีราก  ล าตน  ใบที่แทจริงและไมมีเนื้อเยื่อ
ล าเลียงน้ าและอาหาร  มักพบอาศัยและเจริญเติบโตในสภาพชื้นแฉะ  พืชที่มีเนื้อเยื่อล าเลียงเป็นพืชที่
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  มีราก  ล าตน  ใบ  และภายในล าตนมีเนื้อเยื่อล าเลียง  พืชเหลานี้   พบ
อยูบนบก  พวกแรกคือ  หวายตะนอย  (whisk  ferns)  ตอมาวิวัฒนาการเป็นชองนางคลี่  (cub 
mosses)  และหญาถอดปลอง  (horsetails)  
 ตอมาประมาณ  360  ลานปี  พืชมีวิวัฒนาการ  มีราก  ล าตน  ใบ  และมีอับสปอร์   
พืชจ าพวกนี้  เชน  เฟิร์น  (ferns)  พืชที่สรางเมล็ดเริ่มแรกปรากฏขึ้นมาประมาณ  350  ลานปี
มาแลว เป็นชวงทายยุคดีโวเนียน  (devonian)  และพืชนี้เรียกวา  เฟิร์นมีเมล็ดเพราะวามีใบเหมือน
เฟิร์นขนาดใหญ  สวนพืชมีดอกนั้นเกิดขึ้นมาประมาณ  120  ลานปีมาแลว  หรือกอนหนานั้น
เล็กนอย  ตรงกับชวงตนยุค  cretaceous  จ านวนปริมาณ  2  ใน  3  ของพืชทั้งหมดในปัจจุบัน  
เป็นกลุมพืช      มีดอกซ่ึงถือวามีวิวัฒนาการขั้นสูง 
 พืชที่มีวิวัฒนาการเป็นพืชมีเมล็ดใชขยายพันธุ์  ถือวามีวิวัฒนาการสูงสุดสามารถแบงได
เป็น  2  สาย  คือ  พืชมีเมล็ดที่ไมมีสิ่งหอหุม  (gymnosperms)  ไดแก  พืชจ าพวกสน  พืชมีเมล็ดที่
มีสิ่งหอหุม  (angiosperms)  และมีดอก  ถือวาพืชกลุมนี้มีวิวัฒนาการสูงสุด  โดยแบงออกเป็น  2  
กลุม คือ  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  (monocotyledons)  เชน  ขาว  ออย  กลวย  กลวยไม  เป็นตน  พืชใบ
เลี้ยงคู (dicotyledons)  เชน  มะนาว  มะมวง  ทานตะวัน  เป็นตน 
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ภาพที่  1.2 ล าดับวิวัฒนาการของพืช  
การวิวัฒนาการของพืชแบงได  4  ล าดับ  คือ  การปกปูองของเอ็มบริโอที่มีหลายเซลล์ 
(embryo  protection)  เป็นพืชเริ่มแรกที่ขึ้นจากน้ ามาอาศัยบนบก  การมีเนื้อเยื่อ
ทอล าเลียง  (vascular  tissue)  เป็นลักษณะการปรับตัวที่ส าคัญของพืชเพ่ือมีชีวิตอยู
รอดบนบกได  การมีเมล็ด  (seeds)  เป็นการเพิ่มโอกาสอยูรอดของพืช  ส าหรับสืบ
ทอดลูกหลาน  และการมีดอก  (flowers)  ท าใหเกิดการผสมเกสรเกิดเป็นผลและ
เมล็ด มีการแพรกระจายพันธุ์  

ที่มา  (Mader, 2004, p. 415) 
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3. อาณาจักรพืช  (plant  kingdom) 
 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบดวยเซลล์แบบยูแคริโอต  (eukaryote)  สวนใหญมีหลายเซลล์ 
(พืชเซลล์เดียว  เชน  สาหราย)  มีผนังเซลล์  มีคลอโรพิลด์เพ่ือสังเคราะห์ดวยแสง  เพื่อไดสารอาหาร 
ใชในการด ารงชีวิต  พืชไมมีการเคลื่อนที่  พืชแบงออกเป็น  2  กลุมใหญ ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะ 
การมีหรือไมมีเนื้อเยื่อทอล าเลียง  (vascular  tissue)  เนื้อเยื่อล าเลียง  คือ  ทอน้ า  และทออาหาร  
กลุมพืชที่ไมมีเนื้อเยื่อทอล าเลียงอาจเป็นพืชน้ าหรือตองการสภาพชื้นแฉะ  พืชกลุมนี้  ไดแก  สาหราย  
และกลุมไบรโอไฟต์  (bryophyte)  เชน  มอส  สวนกลุมพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงโดยเนื้อเยื่อนี้พบ
กระจายทั่วทุกสวนของตนพืช  เชน  เฟิร์น  พืชเมล็ดเปลือย  (gymnosperm)  และพืชมีดอก  
(flowering  plant)  การจัดพืชดังกลาวพอแบงออกเป็นกลุมหลัก ๆ  ดังนี้  (ภาพที่  1.3) 

3.1 พืชไมมีเนื้อเยื่อล าเลียง  (nonvascular  plants)  พืชกลุมนี้ดูดน้ าและแรธาตุจาก
ดินโดยไรซอยด์  (rhizoid)  ซึ่งมีโครงสรางคลายราก  ล าเลียงน้ าและแรธาตุดวยการแพร  ปัจจุบันแบง
พืชไมมีเนื้อเยื้อล าเลียงออกเป็น  3  ไฟลัม  คือ 

3.1.1 ไฟลัมเฮปาโทไฟตา  (Phylum  Hepatophyta)  เป็นพืชที่ตนมีทั้งสวนคลาย
ใบและที่เป็นแผนบาง ๆ  ภายในเซลล์มีหยดน้ ามัน  อับสปอร์เมื่อแกจะแตกออกเพื่อปลอยสปอร์
กระจายพันธุ์  พืชในกลุมนี้  ไดแก  ลิเวอร์เวิร์ท  (liverworts)  

3.1.2 ไฟลัมแอนโทซีโรไฟตา  (Phylum  Anthocerophyta)  เป็นพืชที่ตนมี
ลักษณะเป็นแผน  มีรอยหยักที่ขอบ  ในเซลล์มักมีคลอโรพลาสต์เดียว  เชน  ฮอร์นเวิร์ท  
(hornworts)  

3.1.3 ไฟลัมไบรโอไฟตา  (Phylum  Bryophyta)  เป็นพืชที่ตนมีลักษณะคลายใบ
ที่เรียงเวียนรอบแกนกลาง  มีโครงสรางพิเศษหรือมีชองเปิดชวยกระจายสปอร์  เชน  มอสส์ (mosses) 

3.2 พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงที่ไมมีเมล็ด  (vascular  plants)  พืชกลุมนี้มี  ราก  ล าตน  
และใบที่แทจริง  มีเนื้อเยื่อล าเลียงทั้งในรากและล าตน  ในปัจจุบันพบพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงที่ไมมี
เมล็ด แบงออกเป็น  2  ไฟลัม  

3.2.1 ไฟลัมไลโคไฟตา  (Phylum  Lycophyta)  เป็นพืชที่มีล าตนและใบที่แทจริง 
ใบมีขนาดเล็ก  มีเสนใบ  1  เสนที่ไมแตกแขนง  ปลายกิ่งมีกลุมของใบท าหนาที่สรางอับสปอร์ พืช
กลุมนี้  ไดแก  ไลโคโพเดียม  (lycopodium)  เชน  สามรอยยอด  หางสิงห์  ซีแลกจิเนลลา 
(selagenella)  เชน  ตีนตุ฿กแก  และกระเทียมน้ า  (isoetes) 

3.2.2 ไฟลัมเทอโรไฟตา  (Phylum  Pterophyta)  พืชกลุมนี้  ไดแก  หวายทะ
นอย (whisk  ferns)  หญาถอดปลอง  (horsetails)  และเฟิร์น  (fern) 

3.3 พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงที่มีเมล็ด  (vascular  plants)  พืชกลุมนี้มีโครงสรางสืบพันธุ์
ที่แตกตางจากกลุมพืชที่กลาวมาแลว  โดยเซลล์ไขเจริญอยูในออวุล  มีสเปิร์มอยูภายในละอองเรณู เมื่อ
เกิดการปฏิสนธิของเซลล์ไขกับสเปิร์มแลวออวุลจะเจริญเป็นเมล็ด  ปัจจุบันแบงพืชกลุมนี้ออกเป็นพืช
เมล็ดเปลือย  (gymnosperm)  และพืชดอก  (angiosperm) 

3.3.1 พืชเมล็ดเปลือย  (gymnosperm)  เป็นพืชไมมีดอก  มีเมล็ดเปลือยหรือไม
มีสิ่งหอหุม  ในปัจจุบันแบงออกเป็น  4  ไฟลัม  ดังนี้ 
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3.3.1.1 ไฟลัมไซแคโดไฟตา  (Phylum  Cycadophyta)  ไดแก  พืช
จ าพวกปรง  (cycads)  สน  (conifers)  และแปะก฿วย  (ginkgo)  เป็นตน 

3.3.1.2 ไฟลัมกิงโกไฟตา  (Phylum  Ginkophyta)  ไดแก  แปฺะก฿วย 
(ginkgo) 

3.3.1.3 ไฟลัมโคนิเฟอโรไฟตา  (Phylum  Coniferophyta)  ไดแก  พืช
จ าพวกสน  (conifers) 

3.3.1.4 ไฟลัมนีโทไฟตา  (Phylum  Gnetophyta)  เชน  มะเมื่อย  
(Gnetum  spp.) 

3.3.2 พืชดอกหรือแองจิโอสเปิร์ม  (angiosperms , flowering  plants)  เป็น
พืช  มีดอก  มีออวุลเจริญอยูในรังไขซึ่งเป็นสวนหนึ่งของเกสรเพศเมีย  ดังนั้นออวุลของพืชดอกจึง
ไดรับการปกปูองไดมากกวาพืชเมล็ดเปลือย  พืชกลุมนี้มีไฟลัมเดียว  คือ  ไฟลัม  แอนโทไฟตา  
(Phylum Anthophyta)  ถือวามีจ านวนชนิดมากที่สุดของอาณาจักรพืช  ปัจจุบันคนพบมีประมาณ  
250,000  สปีชีส์ แบงออกเป็น  2  กลุม  คือ 

3.3.2.1 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  (monocotyledonae)  เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  คือ  
พืชที่ตนออนมีใบเลี้ยง  1  ใบ  ใบแทมีเสนใบเรียงขนานกัน  มีทอน้ าและทออาหารกระจายไมเป็นระเบียบ  
เชน  ออย  ขาว  ขาวโพด  กลวยไม  เป็นตน 

3.3.2.2 พืชใบเลี้ยงคู  (dicotyledonae)  เป็นพืชใบเลี้ยงคู  คือ  พืชที่ตน
ออนมีใบเลี้ยง  2  ใบ  ใบแทมีเสนใบสานกันคลายรางแห  มีทอน้ าและทออาหารอยูรวมกันเป็นกลุมๆ 
ในล าตน  เชน  กุหลาบ  ผักกาด  พริก  มะเขือ  มะมวง  เป็นตน 
 พืชด ารงชีพบนโลกนี้แตละชนิดมีจ านวนแตกตาง  (ตารางที่  1.2)  จากพืชบก
ทั้งหมด  11  ไฟลัม  (phylum)  พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงแบงเป็น  2  กลุม  คือ  พืชไมมีเมล็ดหรือสราง  
สปอร์  (spore)  กับพืชมีเมล็ด  ในกลุมพืชมีเนื้อเยื่อล าเลียงสรางสปอร์ที่มีจ านวนมากที่สุด  คือ  เฟิร์น 
ประมาณ  12,000  ชนิด  พืชมีเมล็ดจัดแบงออกเป็นพืชเมล็ดเปลือย  (gymnosperms)  และพืชมี
ดอก (angiosperms)  จะเห็นวาพีชเมล็ดเปลือยที่มีชนิดเดียว  คือ  แปะก฿วย  (ginkgo)  สวนพืชที่มี
จ านวนชนิดมากที่สุดในโลกนี้  คือ  พืชมีดอกประมาณ  230,000  ชนิด  
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ภาพที่  1.3  การจัดแบงกลุมของพืชบก  

 ที่มา  (Freeman, 2002, p. 543) 
 
 
 
 
] 
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ตารางท่ี  1.2  แสดงจ านวนโดยประมาณของพืชชนิดตาง ๆ 
 

พืชชนิดตาง ๆ จ านวนชนิดโดยประมาณ 
 

พื ช ไม มี เ นื้ อ เ ยื่ อ ล า เ ลี ย ง   (nonvascular  
plants) 
 มอสส์  (mosses) 
 ลิเวอร์เวิร์ท  (liverworts) 
 ฮอร์นเวิร์ท  (hornworts) 

 

 
2,000 
6,500 

100 
 

พืชมีเนื้อเยื่อล าเลียง  (vascular  plants) 
 ไลโคโพเดียม  (lycopodium) 
 หญาถอดปลอง  (horsetails) 
 เฟิร์น  (fern) 
 

 พืชเมล็ดเปลือย  (gymnosperm) 
 สน  (conifers)  
 ปรง  (cycads)   
 แปะก฿วย  (ginkgo) 
 นีโทไฟตา  (Gnetophyta) 
 

 แองจิโอสเปิร์ม  (angiosperms) 
 พืชดอก 
 

 
1,000 

15 
12,000 

 
 

550 
100 

1 
70 

 

 
230,000 

 
ที่มา  (Freeman, 2002, p. 542) 

 
การจ าแนกประเภทพืช 

 การจ าแนกพืชเป็นการจัดแบงกลุมหรือจัดหมวดหมูของพืช โดยมุงหวังเพ่ือประโยชน์      ใน
ดานตาง ๆ  เชน  การผลิตหรือเพาะปลูกพืช  การศึกษาถึงความสัมพันธ์กันของพืชแตละกลุม      
เพ่ือเชื่อมโยงถึงวิวัฒนาการของพืช  เป็นตน  ดังนั้นจึงมีการจ าแนกพืชดวยอาศัยหลักการที่แตกตางกัน 

 
1. การจ าแนกประเภทตามหลักของการใชประโยชน์ 

 พืชที่มีประโยชน์ตอมนุษย์ และไดมีการน ามาปลูกเลี้ยงดูแลรักษาตามกระบวนการ 
ทางดานเกษตร  เพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตที่พอเพียงตอความตองการในการใชประโยชน์  พืชปลูก
เหลานี้  เรียกวา  พืชส าคัญทางการเกษตร  (cultivated  plants) 
 พืชที่ส าคัญทางการเกษตรแบงเป็น  3  ประเภท  ตามความแตกตางของกระบวนการ
ปลูก  เลี้ยง  และการดูแลรักษา  รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใชประโยชน์ของมนุษย์  คือ  พืชไรนา พืช
สวน  และปุาไม 



- 47 - 

1.1 พืชไรนา  (agronomic  crops  หรือ  field  crops)  หมายถึง  กลุมของพืช
ปลูก ที่กระบวนการเพาะปลูกตองอาศัยความเหมาะสมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเป็นหลัก             
ในกระบวนการผลิต  ไดแก  ฤดูกาล  และปริมาณฝน  วิธีการปฏิบัติดูแลรักษาพืชตอตนจึงไมประณีต
มากนัก  (extensive  cultural)  ตนทุนการผลิตพืชตอหนวยพ้ืนที่คอนขางต่ าจึงตองการใชปริมาณ
พ้ืนที่ปลูกคอนขางมากเพ่ือใหไดปริมาณผลผลิตสูงตามความตองการ พืชประเภทนี้สวนมากเป็น พืช
อายุสั้น  มีเพียงสวนนอยที่เป็นพืชยืนตน  การใหประโยชน์มีทั้งพืชอาหารคน  พืชอาหารสัตว์ และพืช
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางอุตสาหกรรม  พืชประเภทนี้สวนมากมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของแต
ละประเทศ  จึงมักเรียกอีกอยางหนึ่งวา  พืชเศรษฐกิจ  สามารถแบงพืชออกเป็นกลุมตาง ๆ ไดดังนี้ 

1.1.1 ธัญพืช  (cereal  crops)  คือ  พืชตระกูลหญาที่ปลูกส าหรับใชเมล็ดเป็น
อาหารมนุษย์และสัตว์  ที่เป็นอาหารมนุษย์  ไดแก  ขาวเจา  ขาวสาลี  ขาวโพด  ขาวบาร์เลย์  ขาวโอ฿ต    
ขาวไรน์  ธัญพืชเหลานี้จะมีพ้ืนที่ปลูกอยูทั่วโลก  รวมประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ที่ใชปลูกพืชทั้งหมดใน
โลก  ชนิดที่ใชเมล็ดเป็นอาหารสัตว์  (coarse  grain)  ไดแก  ขาวโพด  ขาวฟุาง 

1.1.2 พืชหัว  ที่ใชประโยชน์จากรากและล าตน  (root  crops  and  tuber  
crops )   พืชหัว  คือ  พืชที่มีการสะสมอาหารที่หัวใตดินซึ่งอาจเกิดจากสวนของรากหรือล าตนสะสม
อาหาร     พืชหัวที่ใชประโยชน์จากรากสะสมอาหาร  (root  crops)  ไดแก  มันเทศ  มันส าปะหลัง  
และพืชหัวที่ใชประโยชน์จากล าตนสะสมอาหาร  (tuber  crops)  ไดแก  มันฝรั่ง  เผือก  พืชหัวจะใช
ประโยชน์เป็นทั้งพืชอาหารของมนุษย์และสัตว์ 

1.1.3 พืชโปรตีนและพืชน้ ามัน  (protien  and  oil  crops)  พืชโปรตีน  คือ  
พืชทีเ่มล็ดที่มีคุณคาทางโปรตีนสูงและใชเป็นอาหารมนุษย์  คือ  พืชตระกูลถั่ว  ไดแก  ถั่วเหลือง   
สวนพืชน้ ามัน  คือ  พืชที่สามารถสกัดน้ ามันในเมล็ดมาใชบริโภคได  ไดแก  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  
ทานตะวัน  งา  พืชตระกูลถั่วที่ใหน้ ามันสูงนี้  เมื่อสกัดน้ ามันออกแลวสามารถน ากากของเมล็ดไปใช
เป็นอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนได 

1.1.4 พืชน้ าตาล  (sugar  crops)  คือ  พืชที่ใหประโยชน์ส าหรับอุตสาหกรรม 
ท าน้ าตาล  ไดแก  ออย  มะพราว  ตาล  ชูการ์บีท  ในประเทศไทยจะผลิตน้ าตาลจากออย  มะพราว 
และตาล  สวนชูการ์บีทเป็นพืชในเขตอบอุนท่ีสะสมน้ าตาลในสวนของราก 

1.1.5 พืชเสนใย  (fiber  crops)  คือ  พืชที่สามารถใหเสนใยที่เป็นประโยชน์   
เชน  ท าเสื้อผา  ท าเชือก  ท ากระสอบ  หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใชตาง ๆ  ตัวอยางเชน  ฝูายใชเสนใย
จากสวนของเมล็ด  ปอแกว  และปอกระเจา  ใชเสนใยจากเปลือกและล าตน  ปุานศรนารายณ์ใชเสนใย
จากใบ 

1.1.6 พืชอาหารสัตว์  (forage  crops)  หมายถึง  พืชที่ปลูกเพ่ือน าสวนของล า
ตนเหนือดิน  เชน  ใบ  กิ่ง  ล าตน  มาใชเป็นอาหารสัตว์ทั้งในรูปของอาหารสด  อาหารแหง  (hay) 
อาหารหมัก  (silage)  สวนมากพืชอาหารสัตว์จะเป็นพืชในวงศ์หญา  ชนิดที่ส าคัญ  ไดแก  หญากินนี   
หญาเนเปียร์  หญาขน  และพืชวงศ์ถ่ัว  ไดแก  ถั่วเซนโตรซีมา  ถั่วเซอราโตรเบียม  กระถิน 

1.2 พืชสวน  (horticultural  crops)  หมายถึง  กลุมของพืชทางการเกษตรที่กระบวนการ
เพาะปลูกตองอาศัยเทคนิควิธีการที่นอกเหนือจากธรรมชาติ โดยการน าเทคโนโลยีมาใชใน 
กระบวนการผลิตพืชเพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพหรือการผลิตนอกฤดูกาล วิธีการปลูกเลี้ยงและการ
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ดูแลรักษาตอตนจึงคอนขางประณีต  (intensive  cultural)  ท าใหมูลคาของปริมาณผลผลิตตอ
หนวยพ้ืนที่ปลูกมีราคาสูงกวาเมื่อเทียบกับพืชไรนา  โดยทั่วไปพืชสวนจะมีแตพืชที่เป็นประโยชน์ตอ
มนุษย์  และมีทั้งพืชลมลุกอายุสั้นและพืชยืนตน  แบงตามลักษณะการใหประโยชน์ของพืช เป็น  5  
ประเภท  ดังนี้ 

1.2.1 พืชผัก  (vegetable  crops)  หมายถึง  พืชที่มนุษย์น าสวนที่อวบออนของ
ราก  ล าตน  ใบ  ดอก  ผล  หรือเมล็ด  มาใชบริโภคเป็นอาหารประเภทผัก  ทั้งในลักษณะที่ยังสดอยู  
หรืออาจน ามาประกอบใหสุกแบบนึ่ง  ตม  แกง  ผัด  พืชประเภทผักมีทั้งพืชอายุสั้น  และพืชยืนตน 
พืชผักที่คนไทยนิยมน ามาบริโภคจะมีทั้งผักพ้ืนบานที่ปลูกไวบริโภคกันเองในครัวเรือน เชน  กะเพรา  
โหระพา  มะกรูด  ผักกุม  กระถิน  ผักแพว  ฯลฯ  และผักที่มีกระบวนการปลูกเลี้ยงทางการเกษตร  
เชน  ผักกาด  ผักคะนา  กะหล่ าปลี  ฯลฯ 

1.2.2 ไมผล  (fruit  crops)  หมายถึง  พืชประเภทที่มนุษย์น าสวนของผลและเมล็ด
มาบริโภคเป็นผลไมสด  ไมผลสวนมากเป็นไมยืนตน  มีบางชนิดที่เป็นพืชอายุสั้น  เชน  กลวย  มะละกอ 
แตงโม  ตัวอยางไมผลที่ปลูกกันมากในประเทศไทย  คือ  ขนุน  ทุเรียน  สม  มะมวง  มังคุด  เงาะ  ฯลฯ 

1.2.3 ไมดอกและไมประดับ  (flowering  and  ornamental  plants)  คือ  
พืชที่ใหประโยชน์ทางดานจิตใจ  เพราะมีความสวยงาม  ความรมรื่น  ความหอม 

1.2.4 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร  (spice  and  medicinal  plants)  คือ  พืช
ที่มนุษย์ใชประโยชน์ในการแตงรสชาติอาหารและใชเป็นยา  เชน  ลูกผักชี  ยี่หรา  พริกไทย  ดีปลี  
อบเชย  ลูกจันทน์เทศ  ลูกกระวาน  ฟูาทะลายโจร  โสม  ขม้ิน  ขิง  วานหางจรเข  บอระเพ็ด 

1.2.5 พืชอุตสาหกรรม  (industrial  crops)  หมายถึง  พืชยืนตนที่ตองมีการ
จัดการ หรือแปรรูปกอนน ามาใชประโยชน์  มีหลายกลุม  ไดแก  พืชประเภทเครื่องดื่ม  (beverage  
plants) เชน  ชา  โกโก  กาแฟ  พืชใหน้ ายาง  (latexes)  เชน  ยางพารา  พืชใหขี้ผึ้งและน้ ามัน  
(wax  and  oil plants)  สวนมากจะใชประโยชน์ทางดานเครื่องส าอางหรือสมุนไพร  เชน  โฮโฮบา  
มะกอก  อะโวกาโด 

1.3 ปุาไม  (forests)  หมายถึง  สภาพการขึ้นอยูตามธรรมชาติของพืชในลักษณะ
รวมกันเป็นสังคมพืชและมีอิทธิพลตอสภาวะแวดลอมในบริเวณนั้น ๆ ทั้งในบรรยากาศและในดิน เป็น
ระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการด ารงชีวิตรวมกัน สังคมพืชที่ไมใชพืชปลูกถือวาเป็นสังคมพืชปุา  สังคมของพืช
ปุาจะประกอบดวยความหลากหลายของชนิด  (species)  สิ่งมีชีวิต  และปริมาณของแตละชนิด  
มนุษย์สามารถใชประโยชน์จากปุาไมไดทั้งในดานของพืชอาหาร  พืชสมุนไพร  พืชใหเนื้อไม  พืชน้ า
ยาง  ฯลฯ  ปัจจุบันมนุษย์ทั่วโลกใชประโยชน์จากปุาไมที่เกินพอดี  ท าใหสภาพปุาไมทางธรรมชาติมี
ระบบนิเวศที่เสียสมดุลย์  จ านวนชนิด  และปริมาณของแตละชนิดสูญหายไป        เป็นจ านวน
มาก  ซึ่งมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมของโลก  การค านึงถึงประโยชน์ของปุาไมใหยั่งยืน  จึงตองให
ความส าคัญกับการอนุรักษ์สภาพปุาธรรมชาติ  และจ าเป็นตองมีการปลูกปุาทดแทนสวนที่สูญหายไป 

การจ าแนกประเภทปุาไมในประเทศไทยจ าแนกประเภทโดยถือเอาลักษณะการ
เจริญเติบโตของพืชเป็นหลักส าคัญ  มี  2  ประเภท  คือ  ปุาไมผลัดใบ  (evergreen  forest)  หมายถึง 
ปุาที่ไมมีพรรณไมผลัดใบในหนาแลง  คงความเขียวชอุมไวตลอดปี  และปุาผลัดใบ  (desiduous  
forest)  จะผลัดใบทิ้งหมดตนในฤดูแลงระหวางเดือนมกราคม – เมษายน  แลวจะแตกใบใหมในชวงตน
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ฤดูฝน ส าหรับปุาไมทางซีกโลกตะวันตกที่จ าแนกปุาไมไวเพียง  2  ประเภท  คือ  ปุาไมตระกูลสน  
(conifers) หรือเรียกกันทั่ว ๆไปวา  ไมเนื้อออน  (soft  woods)  และอีกประเภทหนึ่งคือปุาไมใบ
กวาง  (broad leaf)  หรือเรียกกันวา  ไมเนื้อแข็ง  (hard  woods)  

 
2. การจ าแนกประเภทตามระบบอนุกรมวิธาน 
 อนุกรมวิธาน  (taxonomy)  คือ  การจัดระบบของสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมูโดยอาศัย

หลักการพิจารณาความคลายคลึงกันทางดานโครงสราง  ทั้งโครงสรางภายนอก  (morphology)  และ
โครงสรางภายใน  (anatomy)  รวมถึงอาจน าพ้ืนฐานทางสรีรวิทยา  นิเวศวิทยา  เซลล์วิทยา  พันธุศาสตร์ 
และวิวัฒนาการ  เขามาศึกษาถึงความสัมพันธ์กันของพืชแตละกลุมดวย  สิ ่งมีชีวิตที่มีโครงสราง
คลายคลึงกันจะจัดไวในหมวดหมูเดียวกัน  โดยเรียงล าดับจากกลุมใหญจนถึงกลุมที่เล็กที่สุดจนถึง
กลุมพืชที่มีความเหมือนกันจนไมสามารถจ าแนกตอไปไดอีก 
 การจ าแนกประเภทพืชตามหลักอนุกรมวิธาน  คือ  การจ าแนกพืชออกเป็นหมวดหมูไป
ตามล าดับตาม โดยการจัดกลุมของพืชที่มีโครงสรางทางพฤกษศาสตร์คลายคลึงกันไวดวยกัน เรียง
ตามล าดับของหมวดหมู จากหมวดหมูใหญที่สุดไปตามล าดับจนถึงหมวดหมูที่เล็กที่สุด   ล าดับ
หมวดหมูของการจ าแนกจะใชหนวยของหมวดหมู  (taxa  หรือ  category)  ที่เรียงล าดับจาก
หมวดหมูที่ใหญที่สุด  คือ  อาณาจักร  ไปจนถึงหนวยที่เล็กของสิ่งมีชีวิต  คือ  ชนิด  ดังนี้คือ 
 อาณาจักร  (Kingdom) 
 หมวด  (Division  ใชส าหรับพืช  หรือ  Phylum  ใชส าหรับสัตว์) 
 ชั้น  (Class) 
 อันดับ  (Order) 
 วงศ์  (Family) 
 สกุล  (Genus) 
 ชนิด  (Species) 
 ล าดับหมวดหมูตั ้งแต  อาณาจักร  หมวด  และชั้น  เป็นหมวดหมูใหญ  เรียกวา   
หมวดหมูหลัก  (major  categories  หรือ  major  taxa)  และหมวดหมูตั้งแตระดับ  อันดับ  วงศ์  
สกุล ชนิด  เรียกวา  หมวดหมูยอย  (minor  categories  หรือ  minor  taxa)  การจัดหมวดหมูที่
ต่ ากวาชนิดลงมา  เรียกวา  หมวดหมูเฉพาะชนิด  (infraspecific  categories) 
 ในแตละล าดับหมวดหมู  ถามีการจัดจ าแนกยอยในแตละหมวดหมูไดอีก  จะใชค าวา  
sub  น าหนาเสมอ  เชน  อาณาจักร  (Kingdom)  อาจแบงเป็นอาณาจักรยอย  (sub - Kingdom)  
หรือชั้น  (Class)  อาจแบงเป็นชั้นยอย  (sub - Class) 
 ค าวา  พันธุ์  มีได  2  ลักษณะ  คือ  พันธุ์ทางพฤกษศาสตร์  (botanical  variety)  
และพันธุ์ปลูกเลี้ยง  (cultivated  variety)  ปัจจุบันการใชชื่อหมวดหมูยอยทางพฤกษศาสตร์จะ
ก าหนดใหใชค าวาชนิดยอย  (subspecies)  แทนค าวา  พันธุ์ทางพฤกษศาสตร์  เพ่ือไมใหเกิดความ
สับสน 
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 การจ าแนกกลุมชนิดพืชที่มีพันธุ์ปลูกเลี้ยงหรือพันธุ์ทางเกษตร  (cultivated  varieties  
หรือ  cultivar  ใชอักษรยอวา  cv.)  เป็นการจ าแนกกลุมยอยของชนิดพืชที่ไมใชหลักการทาง 
พฤกษศาสตร์  แตก าหนดโดยผูปลูกเลี้ยงหรือนักวิชาการเกษตร 
 กลุมพืชปลูกเลี้ยงนี้ถามีการขยายพันธุ์ โดยวิธีไมอาศัยเพศมาจากตนแมตนเดียวกัน 
(cloning)  และไมสามารถจ าแนกความแตกตางตอไปไดอีก  เรียกพืชกลุมยอยนี้วา  โคลน  (clone) 
ซึ่งจะมีพันธุกรรมคลายคลึงกับตนแมทุกประการ  สวนกลุมพืชที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนแม มาก
ที่สุด  คือ  แตละตนไดมาจากเมล็ดในฝักเดียวกันหรือเมล็ดมาจากตนแมเดียวกัน  ซึ่งเป็นวิธี
ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ  เรียกพืชกลุมนี้วา  สายพันธุ์บริสุทธิ์  (pure  line  variety) 
 
ความส าคัญของพืช 

เนื่องจากพืชสีเขียวมีกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง  ดังนั้นถือวาพืชเป็นพ้ืนฐานของหวงโซ
อาหารและเป็นจุดเริ่มตนของถายทอดพลังงานในระบบนิเวศน์  ดังในภาพ  1.4  พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่
ส าคัญ  ซึ่งสามารถใชแรธาตุอนินทรีย์สารแปรเป็นสารประกอบอินทรีย์ของตนพืชได  โดยใช
พลังงานจากแสงอาทิตย์  ถือวาเป็นสวนหนึ่งของวัฎจักรสารอาหาร  สวนแบคทีเรียและรา  มี
ความส าคัญในวัฎจักรนี้ดวยเพราะเป็นตัวยอยสลายอินทรีย์สารแลวปลดปลอยแรธาตุกลับคืนสูดินและ
น้ า พลังงานที่ไดจากกระบวนการหายใจของพืช สวนหนึ่งน าไปใชโดยตรงในกระบวนการด ารงชีพ 
และอีกสวนหนึ่งพืชจะน าไปใชในการสรางเนื้อเยื่อตาง ๆ เป็นสวนประกอบหรือเพิ่มน้ าหนักของตน
พืช มนุษย์หรือสัตว์ไดใชประโยชน์จากสิ่งเหลานี้ในรูปของแหลงอาหารความส าคัญของพืช แบงเป็น  
2  ประการ  คือ  ความส าคัญของพืชตอมนุษย์และความส าคัญของพืชตอสภาพแวดลอม ซึ่งมีดังนี้ 

 
1. ความส าคัญของพืชตอมนุษย์ 

 ถาบนโลกนี้ปราศจากสัตว์แลว  พืชไมเพียงแตสามารถมีชีวิตอยูรอดไดแลว  พืชยังมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นอีกดวย  ในทางตรงกันขามถาปราศจากพืชแลว  สัตว์ทั้งหมดรวมถึงมนุษย์ดวยจะ
ไมสามารถด ารงชีพอยูบนโลกไดเลย  อยางนอยก็จะเห็นวาสัตว์ไมสามารถมีชีวิตอยูไดเพราะขาดก฿าซ
ออกซิเจนส าหรับการหายใจ ซึ่งก฿าซออกซิเจนในอากาศนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง
ของพืช 
 ถึงแมวามนุษย์มีสวนชวยในการปรับปรุงพันธุ์พืชใหดีขึ้น แตสวนมากมนุษย์พัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับมนุษย์  เชน  ไมดอกไมประดับที่สวยงาม  ผัก  ผลไมที่มี
รสชาติดีและธัญพืชที่ไดผลผลิตสูงเป็นตน โดยความเป็นจริงแลวพืชสามารถอยูรอดได         ตาม
สภาพธรรมชาติโดยปราศจากการชวยเหลือของมนุษย์ก็ได  กลาวคือ  พืชสามารถสรางเมล็ด และ
การทนทานตอโรคและแมลงไดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการผสมพันธุ์โดยปกติทั่ว ๆ ไป ก็จะ
เกิดความหลากหลายของสายพันธุ์  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ  ถือวาเป็นการอยูรอดของ
พืชที่สามารถเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติ  แตความอยูรอดของมนุษย์กลับจ าเป็นตองพ่ึงพาอาศัยพืชมี
ดังนี้ 
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ภาพที่  1.4 โครงสรางหลักของระบบนิเวศน์  คือ  ผูผลิต  (producers)  ผูบริโภค 
(consumers)  และผูยอยสลาย  (decomposers)  ซึ่งเกี่ยวของเชื่อมโยง  จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ใชผลิตอินทรีย์สารโดยผูผลิต  คือ  พืช  แลวถายทอดไปยัง
ผูบริโภคและผูยอยสลาย กลับคืนสูสิ่งแวดลอมเป็นหวงโซอาหารและถายทอด
พลังงาน 

 ที่มา  (Miller, 2004, p. 75) 
 

1.1 พืชเป็นแหลงอาหาร  ถึงแมวาประโยชน์ที่มนุษย์ไดรับจากพืช  คือ  เป็นแหลงที่ไดมา
ซึ่งปัจจัยสี่เพ่ือการด ารงชีวิต  ไดแก  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค  โดยเฉพาะใน
เรื่องอาหารที่เลี้ยงประชากรโลกนั้น ถือวาพืชเป็นแหลงอาหารที่ส าคัญ 
 พืชถือวาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารไดเองเรียกวา  ออโตโทรฟิก  (autotrophic) 
คือ  พืชสามารถสรางอาหารไดเอง  จากกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงซึ่งเกิดขึ้นที่ใบพืชมีสีเขียว 
โดยดูดซับก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศรวมกับน้ าจากดินที่รากดูดซับขึ้นไป ไดผลิตภัณฑ์
อินทรีย์สาร  คือ  คาร์โบไฮเดรต  ผลพลอยไดที่ส าคัญจากกระบวนการนี้  คือ  ก฿าซออกซิเจนที่พืช
ปลดปลอยออกมาสูบรรยากาศ  แหลงพลังงานที่ใชในกระบวนนี้  คือ  แสงอาทิตย์  คาร์โบไฮเดรตจะ
ถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนโดยเพิ่มธาตุไนโตรเจนและธาตุอ่ืน ๆ ที่พืชดูดซับมาจากดิน  รวมถึงสรางสารอ่ืน 
ๆ  เชน  ไขมัน  และน้ ามัน  เป็นตน  เพ่ือน าไปใชในการเจริญเติบโตของพืชตอไป  (ภาพที่ 1.5)  
อินทรีย์สารตาง ๆ  ที่พืชสรางขึ้นมานี้  มนุษย์และสัตว์น าไปใชประโยชน์ในรูปของอาหาร   ซึ่งถือวา
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มนุษย์และสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสรางสารอาหารเองได  ตองอาศัยจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เรียกวา  
เฮเทอโรโทรฟิก  (heterotrophic)  ดังนั้นถาปราศจากสารอาหารจากพืช  มนุษย์และสัตว์  จะไม
สามารถด ารงชีพอยูได 
 พืชเพาะปลูกเริ่มแรกที่ถือวาเป็นอาหารคือ  ธัญพืช  ไดแก  ขาวสาลีและขาวบาร์เลย์  
จากหลักฐานที่พบเมล็ดขาวบาร์เลย์จ านวนมากในยุคอียีปต์โบราณ  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  เมล็ดธัญพืชมี
ความส าคัญตอมนุษย์ตั้งแต  1,800  ปีมาแลว  และมีหลักฐานพบวา  ในบริเวณพ้ืนที่ประเทศเม็กซิโก
ปัจจุบันมีการปลูกขาวโพดประมาณ  5,000  ปีมาแลว  จากนั้นประมาณ  1,500  ปีตอมามีการปลูก
มันฝรั่งในอเมริกาใต  และขาวในดินแดนตะวันออกไกล  ผลไมที่มีอยูในปัจจุบัน  คือ  องุน  มะเดื่อ  
มะกอก  ฝรั่ง  ทับทิม  พบวา  มีการบันทึกไวในประวัติศาสตร์ของการเพาะปลูกแถบเมดิเตอร์เรเนียน- 
ตะวันออก  
 การคัดเลือกชนิดพืชปลูกเพ่ือเป็นอาหารของมนุษย์ถือวา เป็นจุดเริ่มตนของ
ประวัติศาสตร์การเกษตร  ดังจะพบวา  แตละทองถิ่นเป็นแหลงก าเนิดของพืชปลูกแตละชนิด  ซึ่งถูก
คัดเลือกใหเหมาะสมกับทองถิ่นนั้น ๆ ที่มีสภาพสิ่งแวดลอมและประสิทธิภาพผลิตเป็นอาหารใหกับ
มนุษย์  (ภาพที่  1.6)  พืชที่มนุษย์น ามาเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงประชากรของโลก  ไมวาจะน ามา
บริโภคโดยตรงหรือทางออมโดยเป็นอาหารสัตว์  ถือวาเป็นจ านวนเล็กนอยเมื่อเทียบกับจ านวน
ปริมาณของพืชที่มีอยูในโลกนี้  พืชที่น ามาเป็นอาหารอยูในกลุมพืชมีดอกหรือแองจิโอสเปิร์ม 
(angiosperms)  พอจัดแบงเป็นกลุมไดดังนี้ 

1.1.1 ธัญพืช  ไดแก  ขาวสาลี  ขาวโพด  ขาว  ขาวบาร์เลย์  ขาวโอ฿ต   
1.1.2 พืชที่รากและหัวสะสมอาหาร  ไดแก  มันฝรั่ง  และมันส าปะหลัง 
1.1.3 พืชน้ ามัน  ไดแก  ถั่วเหลือง  ขาวโพด  ถั่วลิสง  ปาล์ม  มะพราว  ทานตะวัน

มะกอก 
1.1.4 พืชน้ าตาล  ไดแก  ออย 
1.1.5 ไมผล  ไดแก  กลวย  สม  แอปเปิล  สาลี่  มะมวง  และผลไมอ่ืน ๆ 
1.1.6 พืชผัก  ไดแก  มะเขือเทศ  ผักสลัด  ผักกาด  แตง  หนอไมฝรั่ง 

 นอกจากนี้พืชที่เป็นเครื่องดื่มส าคัญของโลก  ไดแก  ชา  กาแฟ  และน้ าผลไม  
เบียร์ท ามาจากการหมักของขาวบาร์เลย์  ไวน์ท ามาจากองุน  และวิสกี้ท ามาจากธัญพืชหรือมันฝรั่ง
เป็นตน  
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ภาพที่  1.5  ภาพโดยรวมของกระบวนการสรางอาหารของพืช 
 ที่มา  (Parker, 2000, p. 5) 

 
 พืชผักผลไมถือวาเป็นแหลงอาหารที่ใหวิตามินและเกลือแรแกมนุษย์ ซึ่งแตกตาง
จากเนื้อสัตว์ที่ใหเฉพาะโปรตีนและไขมัน 
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 พืชปลูกเป็นอาหารของโลกที่ส าคัญประกอบดวย  ธัญพืช  พืชที่รากและหัวสะสม
อาหาร  ผลไม  ผัก  และถั่ว  พืชเหลานี้บางชนิด  เชน  ขาว  ขาวโพด  ขาวสาลี  มีการปลูกกระจาย 
ทั่ว ๆ ไป  ตามพ้ืนที่ตาง ๆ ของโลก  ไดแก  เอเชีย  อเมริกาเหนือ  อเมริกาใต  ยุโรป  แอฟริกา และ
ออสเตรเลีย  เพ่ือเป็นอาหารส าหรับเลี้ยงประชากรโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  1.6 ถิ่นก าเนิดของพืชปลูกเป็นอาหาร และพืชเหลานี้ไดรับการปรับปรุงพันธุ์มาจาก
สายพันธุ์ปุา 

 ที่มา  (Freeman, 2002, p. 555) 
 

 ถาพิจารณาทางดานคุณคาสารอาหารที่ไดจากพืช พืชถือวาเป็นแหลงที่ส าคัญ      
ใหคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  วิตามิน  และเกลือแร  มนุษย์และสัตว์ตองการพลังงาน  โปรตีน  วิตามิน 
และเกลือแร  ใชในการเจริญเติบโตและด ารงชีพ  พลังงานไดจากคาร์โบไฮเดรต  ไขมันและโปรตีน 
ชนิดของอาหารที่ใชเป็นแหลงพลังงานส าหรับมนุษย์ในสวนตาง ๆ ของโลกนั้นแตกตางกันไป   กลุม
ประเทศที่ก าลังพัฒนาพลังงานมากกวา  75  เปอร์เซ็นต์ไดจากคาร์โบไฮเดรตธัญพืช  สวนกลุม
ประเทศอาร์กติกพลังงานสวนใหญมาจากสารอาหารในรูปไขมันสัตว์และโปรตีน 
 โปรตีนมาจากการรวมกันของกรดอะมิโน  กรดอะมิโนทั้งหมดมี  20  ชนิด ใน
จ านวนนี้มี  9  ชนิด  ที่ถือวาจ าเป็นตอมนุษย์ซึ่งตองไดรับจากสารอาหารที่บริโภคเขาไปเทานั้น 
กรดอะมิโนดังกลาววา  คือ  ลิวซีน  (leucine)  วาลีน  (valine)  เฟนิลอะลานีน  (phynylalanine)       
ธรีโอนีน  (threonine)  ไอโซลูซีน  (isoluecine)  ไลซีน  (lysine)  เมไธโอนีน  (methionine)  ซีสเต
อีน(cysteine)  ทริพโตเฟน  (tryptophan)  สวนกรดอะมิโนอ่ืน ๆ นั้น  มนุษย์สามารถสังเคราะห์ได
เองจากสารอาหารอ่ืน ๆ พืชที่เป็นอาหารซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนจ าเป็นส าหรับมนุษย์ดัง แสดง
ในตารางที่  1.3  จะเห็นวาพืชตระกูลถั่วมีซีสเตอีนและเมไธโอนีนคอนขางต่ า  กรดอะมิโน  2  ชนิดนี้ มี
ธาตุก ามะถันเป็นองค์ประกอบซึ่งตรงกันขามกับเมล็ดธัญพืชมีไลซีนและธรีโอนีนต่ า ดังนั้น        การ
บริโภครวมกันระหวางถั่วและธัญพืชก็จะชวยใหไดรับกรดอะมิโนจ านวนครบถวนตามที่รางกายตองการ 
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 การใชประโยชน์จากพืชในดานอาหารมีรูปแบบตางกัน  เชน  อเมริกาปลูกขาวโพด 
และถั่วเหลืองเพ่ือใชเป็นอาหารสัตว์  แตกลุมประเทศก าลังพัฒนาน าไปใชเป็นอาหารส าหรับการ
บริโภคโดยตรง  อยางไรก็ตามเนื่องจากพืชแตละชนิดมีคุณคาสารอาหารแตกตางกันจึงเป็นปัญหา
ภาวะการขาดสารอาหารของมนุษย์ในสวนตาง ๆ ของโลก เพราะการบริโภคพืชอาหารที่ไมเหมือนกัน 
นอกจากนี้ความตองการปริมาณอาหารมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรโลก  โดยเฉพาะกลุมประเทศก าลังพัฒนาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอยางมาก  การผลิตพืช
เพื่อเป็นอาหารในปัจจุบันพบวามีการสูญเสียไปบางสวน  เชน  ระหวางการเก็บเกี่ยว  การขนสง  
การวางตลาด  รวมถึงการท าลายและเสียหายจากโรคและแมลง  เพ่ือรองรับกับความตองการอาหาร
เพ่ิมขึ้นในอนาคต  นอกจากจะตองแกปัญหาดังกลาวแลวยังตองหาหนทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตลอดจน
คุณคาของสารอาหารเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะตองใชความรูและเทคโนโลยีดานตาง ๆ รวมกันแกปัญหาเหลานี้ 
ซึ่งถือวาเป็นสิ่งทาทายของนักวิทยาศาสตร์ทางพืชศาสตร์ที่ก าลังเผชิญอยูในขณะนี้และในอนาคต 

1.2 ยารักษาโรค  ในอดีตกอนยุคยารักษาโรคสมัยใหมซึ่งสวนมากเป็นผลิตภัณฑ์จากการ
สังเคราะห์นั้นสารที่มีสรรพคุณทางยาสวนมากไดมาจากพืช  เพราะพืชมีสารที่มีผลกระทบทางสรีระ
ของมนุษย์  เชน  สารควินิน  (quinine)  ไดมาจากตน  Chinchona spp.  ซึ่งรูจักกันดีวาเป็นยาตาน
ไขปุามาลาเรีย  สารจากฝิ่น  (Papaver  somniferun )  มีผลกระทบตอระบบประสาท  เป็นตน 
 ปัจจุบันยารักษาโรคที่ไดจากพืชพรรณกลับมาไดรับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง   
เรียกวา  สมุนไพร  หรือพืชที่ใชท ายารักษาโรค  (medicinal  plants)  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยาง
แพรหลาย วามีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยตรง  พืชสมุนไพรเหลานี้นับวันจะมีบทบาทและความส าคัญ
มากขึ้น เนื่องจากยารักษาโรคแผนปัจจุบันบางชนิดยังไมมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคบางอยางได          
ดังนั้นพืชสมุนไพรจึงถือวาเป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งของการแพทย์ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี  1.3 คุณคาอาหารของพืชปลูกหลัก ๆ ของโลก  ซึ่งประกอบดวยกรดอะมิโนที่จ าเป็น
ส าหรับมนุษย์ 

 

พืช 

ปริมาณกรดอะมิโน 
ที่จ าเป็น 
(มีนอย) 

ปริมาณกรดอะมิโน 
ที่จ าเป็น 

(มีเพียงพอ) 

ปริมาณสุทธิของโปรตีน 
ที่เป็นประโยชน์ 

(%) 

ขาวโพด ทริพโตเฟน 
ไลซีน 
 

- 72 

ขาวสาลี ไลซีน 
 

- 63 
ขาวไรย ์ ทริพโตเฟน 

ไลซีน 
 

- 60 

ขาว ไลซีน 
ธรีโอนีน 
 

ทริพโตเฟน 60 

ขาวฟุาง ไลซีน ทริพโตเฟน 
เมไธโอนีน 
ซีสเตอีน 
 

58 

ถั่วเหลือง เมไธโอนีน 
ซีสเตอีน 
วาลีน 
 

ไลซีน 
ทริพโตเฟน 

63 

ถั่วลิมา  
(lima bean) 

เมไธโอนีน 
ซีสเตอีน 
 

ทริพโตเฟน 
ไลซีน 

50 

ถั่วลิสง ไลซีน 
เมไธโอนีน 
ซีสเตอีน 
ธรีโอนีน 
 

- 38 

มันฝรั่ง เมไธโอนีน 
ซีสเตอีน 
 

ทริพโตเฟน 63 

 
ที่มา  (Acquaah, 2002, p. 7) 
 

1.3 พืชใหก฿าซออกชิเจนส าหรับหายใจ มนุษย์ตองมีการหายใจเพ่ือใหไดพลังงาน   ใชใน
การด ารงชีวิต  กระบวนการหายใจของมนุษย์ตองใชออกชิเจน  ก฿าซออกซิเจนเป็นผลพลอยไดจาก
กระบวนการสังเคราะห์ดวยแสงที่พืชปลดปลอยออกมาทั้งจากพืชชั้นต่ าและชั้นสูง สิ่งมีชีวิต  ทุกชนิด



- 57 - 

ตองการออกซิเจนเพ่ือการอยูรอด  ซึ่งจ าเป็นตองใชในกระบวนการหายใจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งใน
เซลล์ของพืชและสัตว์  เซลล์จะเสียชีวิตถาหยุดขบวนการหายใจ 
 นอกจากนี้ก฿าซออกซิเจนบางสวนที่ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศชั้นสูง  ถูก
เปลี่ยนเป็นโอโซน  (O3)  โดยปฏิกิริยาเคมีแสง  (photochemical)  เกิดเป็นชั้นปกคลุมผิว
บรรยากาศโลก  จะท าหนาที่ปูองกันรังสีอุลตราไวโอเลตไมใหผานมาถูกผิวโลกมากเกินไป รังสีอุลตรา
ไวโอเลตเป็นรังสีที่มีพลังงานสูงแผออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอันตรายตอสิ่งมีชีวิตบนโลก 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา  พืชเป็นแหลงผลิตก฿าซออกซิเจนที่มนุษย์หายใจ  ตลอดจนก฿าซ
ออกซิเจนนี้สามารถถูกเปลี่ยนเป็นก฿าซโอโซนซึ่งปูองกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลตที่มาจากดวง
อาทิตย์ไดดวย 

1.4 พลังงานจากพืช  ในยุคโบราณประมาณ  300  ลานปีมาแลว  ขบวนการสังเคราะห์
ดวยแสงของพืชไดเก็บสะสมแปรรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นรูปสารประกอบคาร์บอน  สิ่งนี้เป็นการ
เริ่มตนที่เรียกวา  เชื้อเพลิงจากซากพืชที่ทับถมกันกลายเป็นหิน  ไดแก  ถานหิน  น้ ามัน  และก฿าซ  
นอกจากนี้ไมที่ไดจากตนพืชยังสามารถน ามาใชเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง  หรือแปรรูปเป็นถานไมกอนน ามา
เป็นเชื้อเพลิงในชีวิตประจ าวันของประเทศท่ีก าลังพัฒนาและดอยพัฒนา   
 พลังงานสวนใหญจะมาจาก  ถานหิน  น้ ามัน  และก฿าซ  มนุษย์ใชพลังงานจาก
แหลงตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป  ในอดีตแหลงพลังงานสวนใหญมาจาก  ไม  และถานหิน  ตอมาน้ ามัน
และก฿าซถือวามีบทบาทตอมนุษย์ที่ตองใชเป็นแหลงพลังงานเพ่ิมมากขึ้น แหลงพลังงานนี้ถือวามี
ความส าคัญมากตอการด ารงชีพ อ านวยความสะดวกสบายและแสดงถึงมาตรฐานความเป็นอยูของ
ประชากรโลกในปัจจุบัน ดังจะเห็นไดจากความตองการใชพลังงานโดยรวมทั้งโลกในแตละปี      เพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุมประเทศอุตสาหกรรม  
 ดังนั้นพืชจึงมีความส าคัญตอมนุษย์มาก มนุษย์จะตองพัฒนาการผลิตพืชขึ้นมาเพ่ือ
ประโยชน์ทางดานอาหาร  ยารักษาโรค  รวมทั้งเป็นแหลงพลังงาน  ในอดีตมนุษย์ไดผลประโยชน์จากพืช
โดยเสาะแสวงหาจากแหลงธรรมชาติ  ตอมาประชากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น  การพ่ึงพาอาศัยพืชจาก
แหลงธรรมชาติจึงไมเพียงพอ  มนุษย์จ าเป็นตองพัฒนาความรู  ความสมารถที่จะผลิตพืช  ไดแก  การ
ปรับปรุงพันธุ์  การปลูก  และการปฏิบัติดูแลที่เหมาะสมกับพืช  เพ่ือจะใหไดผลผลิตจากพืช      มา
ใชประโยชน์อยางสูงสุดนั่นเอง 
 

2. ความส าคัญของพืชตอสิ่งแวดลอม 
 สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ด ารงชีวิตในโลกนี้ตองเกี่ยวของสัมพันธ์กันระหวางกลุมสิ่งมีชีวิตดวยกัน
และกลุมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู  ในลักษณะเป็นระบบนิเวศน์  (ecosystem)  ท าให
เกิดการถายทอดพลังงานและการไหลเวียนของสารเป็นวัฎจักร  พืชถือวามีความส าคัญมากในระบบ
สิ่งแวดลอมดังนี้ 

2.1 พืชและมลภาวะ  ปัญหามลภาวะพ้ืนฐานที่มนุษย์สรางขึ้นมา  คือ  การตัดตนไม 
ท าลายปุาและอุตสาหกรรมที่มีการใชเชื้อเพลิงปลดปลอยก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู บรรยากาศ
เพ่ิมขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบตออุณหภูมิของโลกสูงเพ่ิมขึ้น  (ภาพที่  1.7)  ปริมาณก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
ปลดปลอยออกมา  ซึ่งสวนมากมาจากแหลงประเทศอุตสาหกรรมและท าใหปริมาณความเขมขนของ
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ก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก าลังเพ่ิมมากขึ้น และมีผลตออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น นั่นแสดง
ใหเห็นวามนุษย์กอใหเกิดมลภาวะอากาศซึ่งก าลังสงผลกระทบยอนกลับเป็นอันตรายตอมนุษย์ พืชก็ไดรับ
ผลกระทบจากสารพิษมลภาวะอากาศดวยเชนกัน  เนื่องจากตนพืชจ าเป็นตองอาศัยปัจจัยสิ่งแวดลอม
เพ่ือการเจริญเติบโต ถาสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมตนพืชจะมีการเจริญเติบโตลดลง       หรือหยุดการ
เจริญเติบโต 
 พืชสามารถดูดซับสารพิษมลภาวะจากบรรยากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจาก
การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงในสภาพเรือนทดลองปิดมิดชิด  โดยใชก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่
เป็นคาร์บอน  14  ทดสอบ  พบวา  ตนพืชมีการดูดซับสารเคมี  เชน  คาร์บอนไดออกไซด์  
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และโอโซน  สารพิษเหลานี้ถูกดูดซับและลดปริมาณลงโดยพืช  ผลลัพธ์ที่ตามมาจาก
การดูดซับสารพิษในบรรยากาศโดยตนพืชนี้จึงท าใหบรรยากาศสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้น  ดังนั้นอาจ
กลาวไดวา  ตนพืชมีความส าคัญอยางมากในการลดมลภาวะในบรรยากาศ 

2.2 บทบาทของพืชตอการชะลางพังทลายของดิน เมื่อเกิดสภาพฝนตกอยางหนัก    ท า
ใหมีกระแสน้ าไหลเชี่ยว  น้ าไหลกัดเซาะหนาดินที่วางเปลาไมมีพืชปกคลุม  สิ่งเหลานี้ท าให พ้ืนดิน
นั้นเสียคุณคาความอุดมสมบูรณ์  คือ  ผิวหนาดินถูกกัดเซาะไหลลงสูแมน้ า  หนองน้ า  และทะเล  
พ้ืนดินนั้นเหลือเพียงหิน  กรวด  และทราย  ที่อยูดานลางปรากฏขึ้นมา  ซึ่งถือวาดินนั้นมีคุณคานอย
มากส าหรับมนุษย์และสัตว์ที่จะใชประโยชน์โดยเฉพาะเพ่ือการเพาะปลูก ในแตละปีผืนดินเสื่อมโทรม
ลงไปอยางมาก  ดังแสดงในภาพที่  1.8  เป็นเปอร์เซ็นต์พื้นดินเสื่อมโทรมของพื้นที่ เพาะปลูกใน
พ้ืนที่สวนตาง ๆ  ของโลก  อเมริกากลาง  และแอฟริกา  มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุด  และน้ าเป็นสาเหตุหลัก  
รองลงมา  คือ  ลม  สวนสาเหตุทางเคมีและทางกายภาพถือวาไมมาก 
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ภาพที่  1.7 กระบวนการที่มีผลตอความเขมขนของก฿าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
ตัวเลขแสดงปริมาณ  (ตัน)  ที่ถูกใชในกระบวนการตาง ๆ ในแตละปี  

 ที่มา  (Plass, 1959, p. 53)  
 
 ตะกอนดินที่ถูกน้ าพัดพาเกิดการทับถมท าใหแมน้ าล าคลองตื้นเขิน อางเก็บน้ า    มี
ปริมาณน้ าที่เก็บสะสมไดลดลง สิ่งเหลานี้ถือวาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหสภาพแวดลอม ระบบนิเวศน์
เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากแหลงน้ า  ทิศทางการไหลของน้ าที่เปลี่ยนแปลงไป  พืชจะชวยปูองกันการ
ชะลางพังทลายของดินได เพราะระบบรากพืชท าหนาที่เสมือนเป็นตาขายขึงยึดดินไว  ยิ่งกวานั้นใบ
และกิ่งของตนไมชวยลดแรงกระแทกของน้ าฝน  เป็นหยดน้ าเล็ก ๆ ไหลแทรกซึมลึกลงไปในดิน
มากกวาการไหลบาไปตามผิวหนาดิน  ท าใหการกัดเซาะพังทลายของดินโดยน้ าลดลง  นอกจากนี้เมื่อ
ตนพืช  เชน  หญา  ไมพุม  ตนไมใหญ  ตายทับถมลงไปในดิน  สวนประกอบตาง ๆ ของพืช  ไดแก  
ราก  ล าตน  กิ่ง  และใบ  ซากพืชที่ยอยสลายโดยจุลินทรีย์เป็นอินทรีย์วัตถุทับถมเพ่ิมมวลใหแกดิน
แลว ยังเป็นสภาพที่เหมาะสมส าหรับการงอกเมล็ดและเจริญเติบโตของตนกลา เป็นตนพืชตอไป  
แผนดินที่มีพืชปกคลุมอยางตอเนื่องเป็นเวลายาวนานนั้นจะชวยปกปูองชั้นหนาดิน พืชที่ปกคลุมผิวดิน
นั้นไมวาจะเป็นพืชเจริญขึ้นมาเองโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ปลูกก็ตาม ถือวาสามารถชวยปู องกันการ
ชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากน้ าและลมไดเหมือนกัน 
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ภาพที่  1.8 ความรุนแรงและสาเหตุการเสื่อมโทรมของดิน 
 (a) เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่การเกษตรที่ถูกชะลางพังทลายโดยมนุษย์ 
 (b) เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ถูกชะลางพังทลายโดยสาเหตุตาง ๆ  
 ที่มา  (Cunningham, Cunningham & Saigo, 2003, p. 241) 
 

การเกิดขึ ้นมาของพืชบนโลกนี ้ถือวามีความจ าเป็นตอการอยู รอดของสิ ่งมีช ีว ิตอื่นๆ   
โดยเฉพาะมนุษย์  คือ  พืชเป็นแหลงใหอาหาร  ใหก฿าซออกซิเจนส าหรับหายใจ  ตลอดจนการสันดาป
ของเครื่องจักรกล  พืชเป็นเชื้อเพลิงใหพลังงานในอุตสาหกรรมของมนุษย์  พืชท าใหเกิดสมดุลของ
ระบบนิเวศน์  สวนตาง ๆ ของพืช  เชน  ราก  ล าตน  ใบ  จะชวยปูองกันการชะลางพังทลายของดิน
จากลม  ฝน  การเนาสลายของซากพืชยังเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุ  ชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหแกดิน 
นอกจากนี้เนื้อไมน ามาเป็นประโยชน์ทางดานสรางบาน  ที่อยูอาศัย  กระดาษ  และเฟอนิเจอร์  เป็นตน  
ดังนั้นจึงกลาวไดวาพืชมีความส าคัญส าหรับมนุษย์และสิ่งแวดลอมเป็นอยางมาก 
 
ปัญหาการผลิตพืช 

 การผลิตพืชดั้งเดิมเป็นการท าเพ่ือยังชีพเพ่ือสนองตอความตองการบริโภคภายในครอบครัว
และใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น ในอดีตการผลิตพืชจึงปรากฏ  2  รูปแบบ  คือ  แบบท าเพ่ือยังชีพ
และแบบท าไรเลื่อนลอย ปัจจุบันการผลิตพืชจ าเป็นตองเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอกับความตองการ  จึง
ตองเรงรัดการผลิตโดยมีเปูาหมาย  คือ  มุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  จึงท าใหเกิดปัญหาการผลิตตาง ๆ ตามมา 
 

1. ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
 ในปัจจุบันการผลิตพืชโดยสวนใหญไดผลผลิตปริมาณและคุณภาพลดลง  การผลิตพืช
โดยมุงเนนเพื่อจ าหนายผลผลิตนั้นจึงมีการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ า ๆ ในพ้ืนที่เดิม  นอกจากจะท าให
ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงแลว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช      เพ่ิม
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มากขึ้น  การบริหาร  การจัดการที่ไมถูกตอง  ทั้งทางดานดิน  น้ า  ปุย  ตลอดจนศัตรูพืช  จึงสงผลให
ไดผลผลิตลดลงทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ  ดังจะเห็นไดวาเกษตรกรมีการใสปัจจัยการผลิต
เพ่ิมข้ึน  เชน  ใชปุยเพิ่มข้ึน  ใชสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูเพ่ิมมากข้ึน  แตผลผลิตตอบแทนกลับลดลง
ไมคุมกับการลงทุน  โดยเฉพาะมีการใชพืชสายพันธุ์ใหม ๆ ที่จะใหผลผลิตสูงก็ตาม  แตก็พบวาการ
ที่จะไดผลผลิตตามศักยภาพสายพันธุ์นั้น เกษตรกรจะตองมีการปฏิบัติอยางถูกตองและ เหมาะสม
ดวย  ถาไมสามารถปฏิบัติไดกลับจะท าใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพลดลง 
 

2. การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ในปัจจุบันสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัดเจน 
ไดแก  ปุาไม  ที่ดินและน้ า  การท าไรเลื่อนลอยเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าใหเกิดการตัดไม
ท าลายปุา  ปุาไมที่ถูกท าลายท าใหเกิดความเสื่อมโทรมตอสภาพดินโดยตรงแลว  ยังมีผลตอการ    
ชะลางพังทลายของดิน  เกิดน้ าทวม  การตื้นเขินของแหลงน้ าตาง ๆ  เชน  แมน้ า ล าคลอง  อางเก็บน้ า 
การเพาะปลูกพืชโดยมีการจัดการที่ไมถูกตองมีผลกระทบตอความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง  เชน 
การไถพรวนที่ความชื้นดินไมเหมาะสมหรือที่ระดับความลึกเดิม ๆ ซ้ า  โดยการใชเครื่องจักรมีน้ าหนัก
มาก ๆ กดทับ ซึ่งจะท าลายโครงสรางดินและเกิดชั้นดินดาน  การใชปุยที่ไมถูกตอง  การชลประทานที่มี
การวางแผนและจัดการไมถูกวิธี  สิ่งเหลานี้กอใหเกิดสภาพดินเสื่อมโทรม  
 

3. มลภาวะเกิดจากการใชสารเคมี 
 การใชทรัพยากรการผลิตอยางฟุุมเฟือย  ไมมีประสิทธิภาพ  โดยไมค านึงผลกระทบตาง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา  โดยเฉพาะปุาไมถูกท าลายและที่ดินเสื่อมโทรมจนไมสามารถเพาะปลูกพืชให
ผลผลิตสูงได  เกษตรกรจึงจ าเป็นตองใชสารเคมี  เชน  ปุย  สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้นตาม
ไปดวย  รวมถึงการใชอยางไมระมัดระวัง  ไมถูกตองตามค าแนะน า  สารเคมีเหลานี้ที่เป็นพิษ จะ
ตกคางกอใหเกิดปัญหามลภาวะตอสภาพแวดลอม  ตลอดจนสุขอนามัยของผูผลิตและผูบริโภคตามมา
อยางหลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งจะมีโอกาสไดรับสารพิษจากการตกคางในผลผลิตการเกษตรในรูปของอาหาร  
เชน  ผัก  ผลไม  เนื้อสัตว์  และปลา  เป็นตน  รวมถึงน้ าที่ใชบริโภค 
 การเกษตรสมัยใหมและการปฏิวัติเขียวนั้นถึงแมวาจะท าใหเกิดรายไดรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตก็ตามแตกอใหเกิดผลกระทบตามมา  คือ  การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ตลอดจนการลมสลายของสังคมชนบท  เพ่ือแกปัญหานี้จึงควรน าแนวคิดเรื่องการเกษตร
อยางยั่งยืนมาประยุกต์ใชในการผลีตพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกันไป 
 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 

 ในศตวรรษท่ี 20 นักวิทยาศาสตร์ดานการผลิตพืชและอาหารตื่นตัวอยางมากที่จะผลิตอาหาร
เพ่ิมปริมาณ  เนื่องจากประชากรของโลกเพ่ิมอยางมากจึงมีการศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสูการเพ่ิมผลผลิต
อยางมีประสิทธิภาพดวย  ในเงื่อนไขที่วาผลผลิตเพ่ิมข้ึนไมใดเกิดขึ้นจากการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกเนื่องจาก มี
พ้ืนที่อยางจ ากัด  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกกลับมีแนวโนมลดลงอาจมาจากการ
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ขยายตัวของชุมชนเมือง  ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนเกิดจากสภาพของดินเสื่อมโทรม  และความ
แหงแลง  เป็นตน  ดังนั้นจึงพยายามน าเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชเพื่อเพ่ิมผลผลิตพืช 
 

1. เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ 
 พืชแตละพันธุ์จะมีลักษณะคุณสมบัติแตกตางกัน  เชน  อัตราการเจริญเติบโต  การตานทาน
ตอโรคและแมลงศัตรูพืช  ความทนแลง  หรือสภาพที่ไมเหมาะสมตาง ๆ  อายุเก็บผลผลิต  การใหผลผลิต
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  เป็นตน  ดังนั้นการมุงที่จะแกไขปัญหาในการผลิตพืช  การปรับปรุงพันธุ์ 
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองตอปัญหานั้น ๆ ได   
 วิธีการที่จะไดสายพันธุ์ใหม ๆ เพ่ือน ามาเพาะปลูกนั้น  คือ การคัดเลือกพันธุ์  และการ
สรางสายพันธุ์ใหม  การคัดเลือกพันธุ์เป็นวิธีการที่หาพันธุ์พืชที่มีลักษณะที่ตองการ  อาจจะคัดเลือก
จากพืชที่มีอยูแลวในธรรมชาติ  หรือจากการน าเขาจากแหลงอ่ืน ๆ  หรือจากการสรางสายพันธุ์ใหม 
ไดแก  การผสมพันธุ์ขึ้นมาใหมโดยมนุษย์  หรือการท าใหกลายพันธุ์ดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  การใช
สารเคมี  การฉายรังสี  หรือการพันธุวิศวกรรม  ซึ่งรายละเอียดจะกลาวถึงในบทที่  10  เรื่องการ 
ปรับปรุงพันธุ์ 
 

2. เทคโนโลยีดานการเพาะปลูกและการจัดการ 
 จากที่ทราบกันดีวา  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตจะเป็นอยางไรนั้นนอกจากจะขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขทางพันธุกรรมแลว ปัจจัยทางสิ่งแวดลอมมีสวนเกี่ยวของและมีบทบาทอยางมากเชนกัน 
ท านองเดียวกันการผลิตพืชเพ่ือใหผลผลิตเพ่ิมขื้นนั้น  พืชแตละพันธุ์จะใหผลผลิตแตกตางกัน  แต
ก็พบวาพืชที่เป็นสายพันธุ์ใหผลผลิตดี หากเจริญเติบโตภายใตสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม  หรือการ
จัดการไมสอดคลองกับพันธุ์พืชนั้น ๆ จะท าใหไดผลผลิตต่ า  
 ดังนั้นเทคโนโลยีดานการเพาะปลูกและการจัดการจึงถือวามีบทบาทส าคัญตอการ     
เพ่ิมผลผลิตของพืชไดเชนกัน  เทคโนโลยีดังกลาว  ไดแก  การจัดการดิน  น้ า  และธาตุอาหารพืช 
(รายละเอียดจะกลาวถึงใน  บทที่  6)  การเพาะปลูก  การดูแลรักษาโรค  แมลง  และศัตรูพืช  (บทที่  
7)  ระบบการปลูกพืช  (บทที่  8)  การขยายพันธุ์  (บทที่  9)  นอกจากนี้วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  (บท
ที่  6) เป็นการปฏิบัติตอผลผลิตอยางไรเพื่อใหมีคุณภาพดี  และสูญเสียนอยที่สุดเมื่อถึงมือผูบริโภค 
 การผลิตพืชโดยมุงเปูาหมายที่ใหไดผลผลิตเพ่ิมขึ้นแตเพียงอยางเดียว โดยไมค านึงถึง
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจ ากัด เป็นการใชเทคโนโลยีที่       
ไมเหมาะสม  สุดทายจะสงผลกระทบตอด ารงอยูของมนุษย์  สรรพสิ่งในโลก  จะน าไปสูปัญหาใหม ๆ 
ตามมาซึ่งจะตองหาหนทางแกไขอยางไมสิ้นสุด  ปลายทางคือ  น าไปสูหายนะ  ดังนั้นการน าเทคโนโลยีมา
ใชเพื่อเพ่ิมผลผลิตพืชจะตองค านึงถึงดุลยภาพในการผลิตทางเศรษฐกิจและธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน  
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บทสรุป 

 หลักพืชศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชและที่เกี่ยวของกับพืช เพื่อการผลิตพืชใหได ผล
ผลิตน าไปใชประโยชน์  โดยอาศัยหลักการและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนความรูทางดาน
ศิลปะผสมผสานกันเพ่ือใหเกิดผลผลิต  พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใน  5  อาณาจักร  คือ โมเนอรา  โป
รติสตา  ไมคอตา  พืชและสัตว์  บรรพบุรุษของพืชเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ  400  ลานปีมาแลว  ตอมา
มีการวิวัฒนาการตามล าดับ  มาเป็นพืชชั้นสูง  คือ  พืชมีดอก  การจัดจ าแนกพืชโดยพิจารณา
คุณประโยชน์ของพืชที่มีตอมนุษย์  แบงเป็น  3  ประเภท  คือ  พืชไรนา  พืชสวน  และปุาไม  
สวนการจ าแนกทางพฤกษศาสตร์จะจัดกลุมพืชไปตามล าดับหมวดหมูตั้งแตหมวดหมูหลัก และ
หมวดหมูยอย  เรียกวา  ระบบอนุกรมวิธานพืช  ถือวาเป็นระบบสากล  
 พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการสังเคราะห์ดวยแสง ถือวาเป็นพ้ืนฐานของหวงโซอาหารและ
จุดถายทอดพลังงานในระบบนิเวศน์  มนุษย์จ าเป็นตองพ่ึงพาอาศัยพืช  คือ  เป็นแหลงอาหาร  ยา
รักษาโรค  อากาศส าหรับหายใจ  และพลังงานจากพืช  นอกจากนี้พืชยังมีความส าคัญตอสิ่งแวดลอมคือ  
พืชชวยลดมลภาวะในอากาศ  โดยพืชสามารถดูดซับสารพิษจากบรรยากาศ  พืชมีบทบาท    
ชวยลดการชะลางพังทะลายของดิน  เนื่องจากประชากรของโลกเพ่ิมอยางมาก  ความตองการอาหาร
จึงเพ่ิมขึ้นตามไปดวย มนุษย์แกปัญหาดานการผลิตพืชอาหารดวยเทคโนโลยีดานปรับปรุงพันธุ์  การ
เพาะปลูกและการจัดการเพื่อการเพ่ิมผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
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ค าถามทบทวน 
 
1. จงอธิบายความหมายของพืช 
2. พืชแตกตางจากสัตว์อยางไร 
3. จงอธิบายล าดับวิวัฒนาการของพืชมาพอสังเขป 
4. จงอธิบายการจัดจ าแนกพืชจากคุณประโยชน์ตอมนุษย์อยางไร 
5. จงอธิบายการจัดจ าแนกพืชทางพฤกษศาสตร์มาพอสังเขป 
6. จงอธิบายความส าคัญของพืชที่มีตอมนุษย์ 
7. จงบอกความส าคัญของพืชที่มีตอสิ่งแวดลอม 
8. จงอธิบายสาเหตุที่ตองใชเทคโนโลยีการผลิตพืช 
9. จงบอกเทคโนโลยีดานปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพ่ิมผลผลิตพืช  มีอะไรบาง 
10. จงบอกเทคโนโลยีดานการเพาะปลูกและการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช  มีอะไรบาง 
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บทที่ 3 
รูปแบบการเขียนต าราหรือหนังสือ 

 
 ผลงานทางวิชาการท่ีดี  ตองมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ์  ทันสมัย  และจะตอง
มีรูปแบบการเขียนหรือโครงสรางของเนื้อหาถูกตองตามหลักวิชาการนั้นๆ ซึ่งจะชวยใหการน าเสนอ
ชัดเจน  เขาใจสาระส าคัญไดงาย  เป็นรูปแบบเดียวกันโดยตลอดและกอความสนใจใหผูอานติดตาม
ตอไป  ซึ่งหนังสือ (งานแตงหรือเรียบเรียง) หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือกึ่ งวิชาการที่ไดเรียบ
เรียงอยางมีระบบ  เขาปก  เย็บเลมเรียบรอย  มีสารบัญแบงหมวดหมูของเนื้อหาอยางชัดเจน  
(ตีพิมพ์) ใชอักษรตัวพิมพ์และมีการเผยแพร  สวนต ารา  หมายถึง  เอกสารที่ใชในเนื้อหาการเรียนวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่ครบถวนสมบูรณ์ทันสมัย  โดยจะตองมีเนื้ อหาสาระอยางละเอียดครอบคลุมวิชาใน
หลักสูตร  มีวัตถุประสงค์ที่ใชเป็นหลักในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
หรือเป็นเอกสารวิชาการที่เป็นสวนหนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรที่เขียนในลักษณะของการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ความรูที่เกี่ยวของ  มีเนื้อหาลึกซึ้ง  โดยมีการเรียบเรียงอยางเป็นระบบและจัดท าเป็น
รูปเลมอยางเรียบรอย  โดยลักษณะโครงรางของรูปเลมเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน  แตใหตัด
ค าวาเอกสารประกอบการสอน ออก  และไมตองมีแผนบริหารการสอน  ค าน าไมตองบอกรหัสวิชาที่
เขียน  หากจะใสชื่อแหลงพิมพ์ไวในเลมก็ได  แตควรอยูทายเลม 
 
รูปแบบของหนังสือหรือต ารา 
  1. เค้าโครงที่น ามาใช้เขียนหนังสือ  หรือต ารา 
 
 1.1 แบบท่ี 1 

 
บทที่ 1 

ชื่อเรื่อง.................................... 
1.1  ความน า 
1.2  ความส าคัญของสิ่งแวดลอม 

 1.2.1.  การด าเนินชีวิต 
 1.2.2.  การตั้งถ่ินฐานของประชากร 

1.2.3.  ที่อยูอาศัย 
1.2.4.  สวนประกอบของรางกาย 

 1.2.4.1  สีของผิวหนัง 
 1.2.4.2  ขนาดของรางกาย 
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                                  1.2.4.3  ระบบการหายใจ 
  1.2.5.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
 1.3  ชนิดของสิ่งแวดลอม 
 1.3.1  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
 1.3.1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
    (1)  ภูมประเทศหลัก 

(2)  ภูมิประเทศรอง 
 1.3.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

(1)  อุณหภูม ิ
(2)  ปริมาณน้ าฝน 
(3)  ลมและพายุ 

 1.3.1.3  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.3.2  สิ่งแวดลอมทางสังคม 

 1.3.2.1  ประชากร 
 1.3.2.2  สิ่งแวดลอมทางวัตถุ 
 1.3.2.3  สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 

1.4  บทสรุป (ถาหากไมเขียนหัวขอสรุปไวใหยอหนาลงมาและสรุปเนื้อหาส าคัญ 
ของบทนั้นไดอยางนอย 1 ยอหนา หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด) 

1.5 ค าถามทบทวน (ค าถามที่ตองแสดงวิธีท า ใหเฉยค าตอบไวที่ภาคผนวก) (ถามี) 
เอกสารอางอิง (ถามี) 
 
1.2 แบบท่ี 2 
 

บทที่ 1 
ชื่อเรื่อง ..................................................... 

 เขียนขอความเพ่ือเป็นการเขาสูบทน ากอนที่จะขึ้นเนื้อหาประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด ดัง
ตัวอยางการก าหนดหัวขอเรื่อง ดังนี้ 

  1.1  ความส าคัญของสิ่งแวดลอม 
  1.1.1  การด าเนินชีวิต 
  1.1.2  การตั้งถ่ินฐานของประชากร 

  1.1.3  ที่อยูอาศัย 
  1.1.4  สวนประกอบของรางกาย 
  1.1.4.1  สีของผิวหนัง 
  1.1.4.2  ขนาดของรางกาย 
  1.1.4.3  ระบบการหายใจ 
   1.1.5  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ฯลฯ 
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 1.2  ชนิดของสิ่งแวดลอม 
  1.2.1  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
1.2.1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
 (1)  ภูมประเทศหลัก 
 (2)  ภูมิประเทศรอง 
   1.2.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
 (1)  อุณหภูม ิ
 (2)  ปริมาณน้ าฝน 
 (3)  ลมและพายุ 

  1.2.1.3  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.2.2  สิ่งแวดลอมทางสังคม 

  1.2.2.1  ประชากร 
  1.2.2.2  สิ่งแวดลอมทางวัตถุ 
  1.2.2.3  สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 

 1.4  บทสรุป (ถาหากไมเขียนหัวขอสรุปไวใหยอหนาลงมาและสรุปเนื้อหาส าคัญ 
ของบทนั้นไดอยางนอย 1 ยอหนา หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด) 

 1.5  ค าถามทบทวน (ค าถามที่ตองแสดงวิธีท า ใหเฉลยค าตอบไวที่ภาคผนวก) (ถามี) 
เอกสารอางอิง (ถามี) 

 
 1.3  แบบท่ี  3 
 

บทที่  1 
ชื่อเรื่อง ............................................. 

 เขียนขอความเพ่ือเขาสูบทน า  ประมาณ  5  ถึง  10  บรรทัด  กอนขึ้นเนื้อหาในบท  ดัง
ตัวอยางการก าหนดหัวขอเรื่อง  ดังนี้ 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
 1. การด าเนินชีวิต 
 2. การตั้งถ่ินฐานของประชากร 
 3. ที่อยูอาศัย 
 4. สวนประกอบของรางกาย 
 4.1สีของผิวหนัง 
 4.2ขนาดของรางกาย 
 4.3ระบบการหายใจ 
 5. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

ชนิดของสิ่งแวดล้อม 
 1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
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  ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศหลัก 
   ภูมิประเทศรอง 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
   อุณหภูมิ 
   ปริมาณน้ าฝน 
   ลมและพายุ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. สิ่งแวดลอมทางสังคม 
  ประชากร 
  สิ่งแวดลอม 
  สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 
 3. บทสรุป  (ถาหากไมเขียนขอสรุปไว  ใหยอหนาลงมาและเนื้อหาส าคัญของบทนั้นไวอยาง  
              นอย  1  ยอหนา  หรือประมาณ  5  ถึง  10  บรรทัด) 
 4. ค าถามทบทวน (ค าถามที่ตองแสดงวิธีท า  ใหเฉลยค าตอบไวที่ภาคผนวก) (ถามี)  
              เอกสารอางอิง (ถามี) 
 
 1.4  แบบท่ี  4  
 

บทที่  1 
ความเข้าใจเบื้องต้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   (ข้อความอารัมภบท)...............................................................................................................  
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ................................................... 
ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ............................................................................................................................. .....................
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................
................................................ 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ............................................................................... 
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วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 1............................................................................................................................. ................... 
 2............................................................................................................................. ................... 
ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................... ..................................................... 
 
วิวัฒนาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 1. ยุคโบราณ 
 1.1สมัยเริ่มตน 
 1.2สมัยปฏิวัติอุสาหกรรม 
 2. ยุคกลาง 
 2.1 สมัยที่เริ่มแนวคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
 2.2 สมัยที่เริ่มแนวคิดดานการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ 
 3. ยุคปัจจุบัน 
 3.1 การประกาศใชมาตรการทางกฎหมายบังคับการปฏิบัติตามของรัฐบาลนายจาง  
ลูกจาง 
 3.2 ผลของการขยายตัวของสังคมโลกาภิวัฒน์ตอแนวคิดใหม ๆ 
 
บทสรุป 
 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................... .......................................................... 
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รูปแบบงานวิจัย 
 งานวิจัย  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาคนควาอยางมีระเบียบดวยวิธีทยา
การวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล  ค าตอบ
หรือขอสรุปรวมที่จะน าไปสูความกาวหนาทางวิชาการ  หรือเอ้ือตอการน าวิชาการนั้นมาประยุกต์  ซึ่ง
มี  2  รูปแบบ  คือ รายงานการวิจัย  และบทความวิจัย 
 

1.  องค์ประกอบของรายงานการวิจัย 
 1.1  รูปเล่ม 
 1.1.1  ปกนอก  เหมือนกับ  เอกสารประกอบการสอน  แตใหเปลี่ยนขอความจาก
เอกสารประกอบการสอน  เป็นงานวิจัยเรื่อง.................................................นอกนั้น  เหมือนกับ
เอกสารประกอบการสอน 
 1.1.2  ปกใน  เขียนเชนเดียวกับเอกสารประกอบการสอน  แตใหเปลี่ยนขอความ
จากเอกสารประกอบการสอนเป็น  งานวิจัยเรื่อง..................................................................  
 1.1.3  สันปก  เหมือนกับเอกสารประกอบการสอน 
 1.1.4  บทคัดยอ  มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 1.1.5  ประกาศคุณูปการ  หรือกิตติกรรมประกาศ 
 1.1.6  สารบัญ  มีสวนประกอบดังนี้ 
 1)  สารบัญ  (พิมพ์กลางหนากระดาษ) 
 2)   หนา  (พิมพ์ไวดานขวามือ) 
 3)   บทคัดยอภาษาไทย 
 4)   บทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 5)  ประกาศคุณูปการ  หรือกิตติกรรมประกาศ 
 6)   สารบัญภาพ 
 7)   สารบัญตาราง 
 8)   บทที่  1  บทน า 
 9)   บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
                        10) บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย 
                           11) บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ขอมูล 
 12) บทที่  5  สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 13) บรรณานุกรม 
  14) ภาคผนวก เครื่องมือวิจัย (ถามี), ประวัติผูวิจัย 
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 1.2  โครงร่างงานวิจัย 
  1.2.1  งานวิจัยเชิงปริมาณ 
 
  1)  แบบท่ี  1   
 
บทที่  1  บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 สมมุติฐานการวิจัย 
  ................................................................ 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอจ ากัดของการวิจัย 
 ขอตกลงเบื้องตน 
 ประโยชน์ที่ไดรับจากการวิจัย 
 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวของ 
 

บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  (พร้อมด้วยระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง) 
 ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 
 แนวคิดท่ีสัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 
 งานวิจัยที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 
 

บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและตัวอยาง 
 การก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
 การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 การรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะห์ขอมูล (สูตรสถิติใสไวตรงนี้) 
 

บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ขอมูล 

 

บทที่  5  สรุป และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผล 
 ขอเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ตัวอยางเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
ประวัติผูวิจัย 
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        2)  แบบท่ี  2  
 

สารบัญ 
        หน้า 

กิตติกรรมประกาศ         (1) 
บทคัดย่อภาษาไทย         (2) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         (3) 
สารบัญ                  (4-5) 
 
บทที่  1  บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอตกลงเบื้องตน  (ถามี) 
 ขอจ ากัดการวิจัย  (ถามี) 
 

บทที่  2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีและแนวคิดตาง  ๆ  (เกี่ยวกับตัวแปรที่ท าการศึกษา) 
 แนวคิดและขอวิพากษ์ตาง ๆ (เก่ียวกับตัวแปรที่ท าการศึกษา) 
 ความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรที่ศึกษา 
 สภาพและลักษณะของหนวยงานและหนวยในการวิเคราะห์ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กรอบแนวคิด  (การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือการก าหนดตัวแปรที่ศึกษา) 
สมมติฐานการวิจัย 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ  (น าตัวแปรที่ก าหนดกรอบแนวคิดมาก าหนดนิยาม) 

 

บทที่  3  ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางเครื่องมือ 
 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การรวบรวมขอมูล 
 การวิเคราะห์ขอมูลและสถิติที่ใช 
 
บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (หัวขอก าหนดตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว) 
 

บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
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 สรุปผลการวิจัย 
 อภิปรายผล 
 ขอเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
 
*หมายเหตุ ไม่ได้หมายความว่าต้องมี  5  บท  ถ้าจะมีมากกว่านี้ก็ได้โดยใช้ดุลยพินิจ 
 
 1.2.2  งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
บทที่  1  บทน า 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขอจ ากัดของการวิจัย 
ขอตกลงเบื้องตน 
ค านิยามศัพท์ 
ประโยชน์ที่ไดรับ 

บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (พร้อมด้วยระบบอ้างอิงที่ถูกต้อง) 
บทที่  3  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีวิจัย 
บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (เชิงพรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ) 
บทที่  5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาพผนวก (ถ้ามี) 
 

 1.3 รูปแบบองค์ประกอบ 
  1.3.1 ประกาศคุณูปการ 
      ประกาศคุณูปการ หรือกิตติกรรมประกาศ เป็นการกลาวขอบคุณผูมีสวนท า
ใหงานวิจัยส าเร็จ โดยสวนใหญจะกลาวขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา และผูรวมมือในการใหขอมูล เป็น
ตน ลงทายดวยชื่อผูวิจัย คณะ สถาบัน วัน เดือน ปี ดังรูปแบบประกาศคุณูปการ หรือ
กิตติกรรมประกาศนี้จะอยูกอนสารบัญเรื่อง 
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ประกาศคุณูปการหรือกิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
ชื่อผูวิจัย 
คณะ 
สถาบัน 
วัน เดือน ปี 

              
  1.3.2 บทคัดย่อ 
      1) บทคัดย่อภาษาไทย 
       บทคัดยอภาษาไทยจะมีสวนประกอบดังนี้ 
       1.1) หัวขอวิจัย 
       1.2) ชื่อผูวิจัย 
    1.3) คณะ 
       1.4) สถาบัน 
       1.5) ปีการศึกษา (ท่ีท าวิจัยเสร็จ) 
       1.6) บทคัดยอ (จะพิมพ์อยูกลางหนากระดาษ) ซึ่ งมีรายละเอียด
ครอบคลุมในเรื่องจุดมุงหมาย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ การวิเคราะห์ขอมูล และสรุปผลการวิจัย 
 

 *หมายเหตุ ความยาวบทคัดยอไมควรเกิน 2 หนากระดาษขนาด A4 และใหยอหนา
สรุปผลการวิจัย 
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ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาไทย 
 
หัวขอวิจัย การเพ่ิมมูลคาผลผลิตปลาน้ าจืดบางชนิดในจังหวัดนครสวรรค์โดยกระบวนการการผลิต     
                ปลาแหงปุน 
ชื่อผูวิจัย จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน  เบญจพร รอดอาวุธ  ปราณี ตปนียวรวงศ ์ 
                นรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล 
คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2553 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่องการเพ่ิมมูลคาผลผลิตปลาน้ าจืดบางชนิดในจังหวัดนครสวรรค์โดย
กระบวนการการผลิตปลาแหงปุน มีจุดประสงค์เพ่ือหากระบวนการที่เหมาะสมในการน าปลาชนิดเดน
ในบึงบอระเพ็ด 2 ชนิดคือปลาแขยงขางลาย และปลาสรอยขาว และปลาจากการเพาะเลี้ยง 1 ชนิด 
คือ ปลาสวาย มาท าเป็นปลาแหงปุนเพ่ือเพ่ิมมูลคา และถายทอดองค์ความรู และเทคโนโลยีในการ
แปรรูปสัตว์น้ าสดที่มีราคาต่ า ใหเป็นผลิตภัณฑ์ปลาแหงปุนที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม โดยด าเนินการรวมกับชาวประมง และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาสวาย 2 ต าบล คือ 
ต าบลพันลาน และต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบวา กระบวนการท า
ปลาแขยงแหงปุน วิธีอบเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด สวนวิธียางรมควันเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต
ปลาสรอยแหงปุน และวิธีนึ่งแลวผัดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตปลาสวายแหงปุน ผลิตภัณฑ์
ปลาแหงปุนที่ไดมีลักษณะที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์คุณภาพ
ทางเคมีพบวาผลิตภัณฑ์ปลาสวายแหงปุนมีปริมาณโปรตีนมากที่สุดคือรอยละ 81.2 มีปริมาณไขมัน
และปริมาณเถานอยที่สุด คือรอยละ 7.35 และ 5.14 ตามล าดับ สวนผลิตภัณฑ์ปลาแขยงแหงปุนและ
ผลิตภัณฑ์ปลาสรอยแหงปุนมีปริมาณโปรตีนใกลเคียงกัน คือรอยละ 76.4 และ76.2  ตามล าดับ เมื่อ
น าความรูที่ไดจากการวิจัยถายทอดแกชาวประมงและผูเลี้ยงปลาสวายในบึงบอระเพ็ดพบวา สามารถ
ประยุกต์ใชความรูที่ไดรับรวมกับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยูไดเป็นอยางดี ประโยชน์ของงานวิจัยนี้คือ
ชาวบานรูวิธีท าผลิตภัณฑ์จากปลาแหงปุนที่ไดมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตปลาที่ไดจากการท าการ
ประมงหรือเพาะเลี้ยง 
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   2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
ตัวอย่างบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
Research Title     Value addition in some freshwater fish production in Nakhonsawan     
                         province by processing of dried ground fish 

Name  Chongdee Srinoparatawatana, Benchaporn Rotarwut,  
                         Pranee  Tapaneeyaworawong, Narinsak Puatakul 
Faculty  Facuality of Agricural and Industrial Technology 
Institute  Nakhon Sawan Rajabhat University 
Year  2010 
 

ABSTRACT 
 Study on value addition in some freshwater fish production in Nakhonsawan 
province by processing of dried ground fish aimed to examine the suitable process 
for producing dried ground fish product from the two dominant species from Beung 
Borapet (Iridescent Mystus: Mystus mysticetus and Jullien’s mud carp: 
Henicorhynchus siamensis) and one species from aquaculture (Stripped catfish: 
Pangasianodon hypophthalmus). This study was cooperated with fishermen and 
stripped catfish farmers from 2 districts, which were Tumbol Punlan and Tumbol 
Tubkrit, Nakhonsawan province. 
  The results showed that baking, grilled by smoking and steaming then fried 
were the best method for producing dried ground fish of Iridescent mystus, Jullien’s 
mud carp and Stripped catfish, respectively. The qualities of all products were 
agreed with the standard. Stripped catfish dried ground fish product showed the 
highest values of protein contents, 81.2%, as well as the lowest value of fat and ash, 
7.35% and 5.14%, respectively. The values of protein contents of dried ground fish of 
Iridescant mystus and Jullien’s mud carp were 76.4 and 76.2%, respectively. The 
fishermen and stripped catfish farmers who participated the training for producing 
the standard dried ground fish product can combine and apply the knowledge from 
training and their own knowledge to produce the standard product of dried ground 
fish. The benefit of this study, therefore, provides the knowledge of producing the 
standard product of dried ground fish to the participants.  
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 2. องค์ประกอบของบทความวิจัย 
  รูปแบบบทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ควรมีความยาวไมเกิน 20 
หนา 
 

บทความวิจัย 
เรื่อง  ..................................................................................................................... ................................ 
        ............................................................................................................................. ........................ 
        
ชื่อผูวิจัย..................................................... ............................................................................................
คณะ    ......................................................................มหาวทิยาลัยราชภัฏ............................... ............. 

บทน า 
 ............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..................................................... 

(ไมควรเกิน 4 หนา) 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล 

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

(ไมควรเกิน 4 หนา) 
สรุป และขอเสนอแนะ 

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

(ไมควรเกิน 3 หนา) 
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รูปแบบงานแปล 
 งานแปลหนังสือจากตนฉบับในภาษาอ่ืนเป็นภาษาไทยที่สื่อความหมายไดถูกตองตรงตาม
ความหมายเดิม รักษาอรรถรส เนื้อหา และลีลาการเขียนตนฉบับเดิมไว 
 1. การน าเสนอ ใหสงส าเนาที่เป็นตนฉบับ และมีหนังสืออนุญาตของเจาของลิขสิทธิ์สงพรอม
ผลงานแปล 
 2. ลักษณะของงานแปล 
  2.1 ลักษณะของตัวงานตนแบบ วาจะตองเป็นงานวรรณกรรมปรัชญา ประวัติศาสตร์หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีสวนส าคัญ ทรงคุณคา แปลแลวสรางความกาวหนาทางวิชาการท่ีเห็น
ไดประจักษ์ชัด 
  2.2 ลักษณะของงานแปล ไมวาจะเป็นแปลจากภาษาตางประเทศเป็นภาษาไทย หรือ
ภาษาไทยเป็นภาษาตางประเทศ หรือภาษาตางประเทศเป็นภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง จะตอง
แสดงใหเห็นวาผูแปลมีความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิดและหรือวัฒนธรรมตนก าเนิดและ
บงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งบทและบริบท
ของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อัน
เหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
   ลักษณะของงานแปลดังกลาว เป็นก าหนดของผูที่จะด ารงต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์ แตถาเป็นต าแหนงรองศาสตราจารย์ จะมีลักษณะที่ตางไป 4 ประเด็น คือ 
   2.2.1 การแปลจะตองแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ อันลึกซึ้ง ในตัวบทแบบแผนทาง
ความคิด หรือวัฒนธรรมตนก าเนิด 
   2.2.2 บงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย ในระดับสูง 
   2.2.3 มีการศึกษา วิเคราะห์ ตีความ ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน อย่างละเอียด 
ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย 
   2.2.4 มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมระดับมหภาค 
รวมทั้งให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปล และหรือทฤษฎีการแปล 
 3. การเขียนปกงานแปล 
   3.1 ปกนอก ประกอบดวย ชื่องานแปล ชื่อผูเขียนเดิม วุฒิ (ถามี) และชื่อผูแปล 
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ตัวอย่างหน้าปกนอก 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวอยางสันปกนอก 
 
 

  

 3.2 ปกใน ปกในเหมือนปกนอก ยกเว้น ตรงชื่อผูแปลใหมีวุฒิตอทายไวใตชื่อ ถาพิมพ์เอง
ใหใสปีที่พิมพ์ 
 4. ค าน า 
  ชี้ใหเห็นถึงความจ าเป็นในการแปล และประโยชน์ในดานความกาวหนาทางวิชาการ และ
ขอบคุณผูเขียน 
 5. สารบัญ 
  เหมือนกับหนังสือ แตเพ่ิมบทวิเคราะห์วิจารณ์ 
 6. บรรณานุกรม 
  ตามเอกสารต าราที่แปล 
 

ข้อควรค านึงถึงในการแปลแต่ละบท 
 สื่อความหมายถูกตองตรงตามความหมายเดิมของตนฉบับ มีเนื้อหาครบถวนตามตนฉบับ 
(งานแปลที่สมบูรณ์) สื่อความหมายเป็นอยางดี เป็นที่เขาใจของผูอาน ใชส านวนภาษาที่สละสลวย
และกะทัดรัด ค าศัพท์เฉพาะ (technical term) ตรงตามที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไว ชื่อเฉพาะ
ใหใชทับศัพท์และวงเล็บเป็นภาษาตางประเทศ (เพียงครั้งเดียว) มีเชิงอรรถและแนวสืบคน ขอมูล
ครบถวนชัดเจนเหมือนเจาของเดิม มีบทวิเคราะห์วิจารณ์รักษาอรรถรสและลีลาการเขียนของตนฉบับ
ไวครบถวน ลิขสิทธิ์ (ถามี) ใหใสไวขางหนา 
 
 

 

ชื่องานแปล 
  
 

ชื่อผู้เขียนเดิม 
วุฒิ (ถ้ามี) 

 
 

ชื่อผู้แปล 

ชื่องานแปล                                                                          ชื่อ 
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บทที่ 4 
การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในเอกสารทางวิชาการ 

 
การเขียนเอกสารทางวิชาการ  ผูเขียนตองศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ ที่ผูอ่ืนได

ศึกษาและรายงานไวแลว หากในการเรียบเรียงมีการน าขอมูลซึ่งเป็นความรู  ความคิดของผูอ่ืนมา
ประกอบผูเขียนควรอางอิงแหลงที่มาของขอมูล  เป็นการแสดงความเคารพและใหเกียรติผูเขียนคน
เดิม   และมีประโยชน์ทางวิชาการส าหรับผูที่สนใจ   ท าใหทราบแหลงขอมูลที่จะศึกษาคนควา
เพ่ิมเติมได  อีกทั้งท าใหงานเขียนมีความถูกตองตามหลักวิชาการ  เป็นที่ยอมรับและนาเชื่อถือ   
ดังนั้นผูเขียนเอกสารทางวิชาการจึงจ าเป็นตองศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์การเขียนการอางอิงในเนื้อ
เรื่อง  การอางอิงทายเลมจากหนังสือ หรือคูมือตางๆ และเลือกใชใหถูกตองและเหมาะสม 
 
การอ้างอิง หรือการอ้างถึงเอกสาร (Citations) 

คือการระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ผูเขียนน ามาใชอางอิงในการเขียนเอกสารทางวิชาการ 
ท าใหผลงานเขียนเป็นที่ยอมรับและนาเชื่อถือ   เป็นการใหเกียรติผูเขียนคนเดิมซึ่งเป็นผูเสนอผลงาน 
เรื่องนั้นไวกอนหนา   และแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผูเขียนวาไมไดขโมยความคิดหรือลอกเลียนขอมูล 
โดยไมมีการอางอิง 
 
ลักษณะการอ้างอิง 
 ลักษณะการอางอิงในเอกสารทางวิชาการ แบงออกเป็น 2 สวน คือ การอางอิงในเนื้อเรื่อง 
และการอางอิงทายเลม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citations in Text) 
คือการระบุแหลงที่มาของขอมูลโดยอางอิงปนไปในเนื้อเรื่อง  ท าใหทราบวาขอความที่อางอิง 

น ามาจากแหลงใด ผูเขียนสามารถเลือกใชวิธีการอางอิงในเนื้อเรื่องแบบใดแบบหนึ่ง   โดยตองใหเป็น 
แบบเดียวกันตลอดท้ังเอกสาร มีรูปแบบดังนี้  

   1.1  การอางอิงแบบนาม-ปี (name-year or author-date  style) มีการรวบรวม
รายการเอกสารที่ใชอางอิงทั้งหมดไวทายเลม  เรียกวา   เอกสารอางอิง ( references)  หรือ
บรรณานุกรม (bibliography) 

 1.2  การอางอิงโดยเขียนแยกจากเนื้อเรื่องแตระบุหมายเลขหรือสัญลักษณ์การอางอิงไว
ในเนื้อเรื่อง เชน การอางอิงแบบตัวเลขโดยใสตัวเลขตามล าดับที่อางในเนื้อเรื่อง (cited-order 
number style) 

 1.3  การอางอิงแบบตัวเลขโดยใสตัวเลขตามล าดับรายการไวทายเลม (reference-order 
number style)  แลวใหรายละเอียดขอมูลทางบรรณานุกรมของรายการเอกสารที่ใชอางอิงไวทาย
หนาแบบเชิงอรรถ (footnotes)  ทายบทหรือทายเลม (endnotes) 
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การอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year or author-date  style) 
คือการอางอิงโดยระบุชื่อผูแตง   และปีพิมพ์ของเอกสารไวหนา  หรือหลังขอความที่ตองการ

อาง เพ่ือบอกแหลงที่มาของขอความนั้น และอาจระบุเลขหนาของเอกสารที่อางดวยก็ได ท าใหผูอาน
สามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใชอางอิงไดจากรายการเอกสารอาง อิง  หรือ
บรรณานุกรม หลักการเขียนการอางอิงแบบนาม-ปีที่ควรทราบมีดังนี้   
 

1. รูปแบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี 
 1.1 การอางอิงแนวคิดหรือเนื้อหาเอกสารโดยภาพรวม  เป็นการสรุปแนวคิดจากเอกสาร
ทั้งเลมหรือทั้งเรื่องดังตอไปนี้ 
   
  1.1.1 อางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงคนเดียว มีรูปแบบ ดังนี้ 

   รุง แกวแดง (2543)        หรอื   Napier (1993) 
 สมศรี (2552) .....   Prathuangwong (2009) ..... 
 .....(สมศรี, 2552)   .....(Prathuangwong, 2009) 

 
  1.1.2 อางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตง 2 คน มีรูปแบบ ดังนี้ 
  สมศรี และ กาญจเนศ (2552) ..... 
  Prathuangwong and Burr (2009) ...... 
  ......(สมศรี และ กาญจเนศ, 2552) 
  ......(Prathuangwong and Burr, 2009) 
   ใน พ.ศ. 2552 สมศรี และ กาญจเนศ ได ..... 
   In 2009, Prathuangwong and Burr concluded that ..... 
 
  1.1.3 อางอิงเอกสารหนึ่งเรื่องที่มีผูแตงตั้งแต 3 คน มีรูปแบบ ดังนี้ 
   นภาพร และคณะ (2551).....   Boekfa et al. (2008)…… 
   .....(นภาพร และคณะ, 2551)  .......(Boekfa et al., 2008) 
  
 ในกรณีที่มีเอกสารซึ่งมีผูแตงตั้งแต 3 คน เป็นจ านวนมากกวา 1 ฉบับ โดยที่มีผูแตงคน
แรกเป็นคนเดียวกัน ไมวาผูแตงคนที่ 2 ถึงคนสุดทาย จะเป็นชุดเดียวกันหรือไมก็ตาม ถาปีที่พิมพ์
เอกสารเหลานั้นเป็นปีเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข ..... ในเอกสารภาษาไทย และ a b......ในเอกสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใสไวหลังปีของเอกสาร ทั้งในสวนของการตรวจเอกสารและสวนของเอกสารอางอิง  
หรือบรรณานุกรม โดยระบุอักษรเรียงล าดับตามล าดับในเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรม เชน มี
เอกสารที่ตองการอางอิง 2 ฉบับ ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 โดยผูแตง ดังนี้ 
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  ฉบับแรก: อัญชลี ชูพรอม, เลิศลักษณ์ เงินศิริ และ กฤษณา พินิจ 
ฉบับที่สอง: อัญชลี ชูพรอม, เลิศลักษณ์ เงินศิริ, กฤษณา พินิจ และ 
 พัฒนา ศรีฟูา ฮุนเนอร์ 
 
ในสวนของเนื้อหาใหเขียนอางอิงดังนี ้
 
อัญชลี และคณะ (2550ก)...... อัญชลี และคณะ (2550ข) 
(ใหระบุอักษร ก ข .. . . . . ตามหลังปีที่ พิมพ์ในรายการ เอกสารอางอิง  หรือ
บรรณานุกรม  ดวย) 

 
 1.1.4 อางอิงเอกสารที่ผูแตงเป็นสถาบัน ใหระบุชื่อเต็มของสถาบันและถาชื่อของ
สถาบันนั้นเป็นหนวยงานของรัฐบาล การระบุชื่อควรเริ่มตนชื่อในระดับกรม หรือต่ ากวา ดังนี้ 
 

กองอนุรักษ์สัตว์ปุา กรมปุาไม (2552)..... 
Oregon State University (2009)...... 

 
  อนึ่ง หากชื่อสถาบันนั้นยาว ในการอางอิงครั้งแรกใหระบุชื่อเต็มของสถาบัน และให
มีชื่อยอในวงเล็บเหลี่ยม สวนการอางอิงครั้งตอๆ ไปใหระบุชื่อยอของสถาบัน ดังนี้ 
 
  การอ้างอิงครั้งแรก: 
  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] (2550)..... 
  Food and Agriculture Organization [FAO] (2005)..... 

.....(ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.], 2550) 

.....(Food and Agriculture Organization [FAO], 2005) 
 
การอ้างอิงครั้งต่อๆ ไป: 
ส.ป.ก. (2550) .....   FAO (2005) ..... 
.....(ส.ป.ก., 2550)   .....(FAO, 2005) 
 

 1.1.5 อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูแตงคนเดียวกัน (ชุดเดียวกัน) 
 
  ในกรณีที่ปีที่พิมพ์ตางกันใหระบุชื่อผูแตงเพียงครั้งเดียวแลวระบุปีที่พิมพ์
ตามล าดับ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางปี 
 
  เชน นภาพร (2550, 2551, 2552).....   Burr et al. (2008, 2009).... 
  ......(นภาพร, 2550, 2551, 2552)    .....(Burr et al., 2008, 2009) 



- 110 - 

  ในกรณีปีที่พิมพ์ซ้ ากันใหใชอักษร ก ข ค..... ตามหลังปีที่พิมพ์ส าหรับเอกสาร
ภาษาไทยแลวใหใชอักษร a b c.....ตามหลังปีที่พิมพ์ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 

นภาพร (2550ก, 2550ข, 2550ค) ..... 
Prathuangwong and Burr (2009a, 2009b)..... 
......(นภาพร, 2550ก, 2550ข, 2550ค) 
...... (Prathuangwong and Burr, 2009a, 2009b) 

 
  กรณีที่มีเอกสารมากกวา 1 ฉบับ ซึ่งเอกสารแตละฉบับมีผูแตงคนละคนแตชื่อ
เหมือนกันและพิมพ์ในปีเดียวกันใหเขียน ดังนี้ 
 
  อัญชลี (2550ก).....   อัญชลี (2550ข)..... 
  Burr (2009a)…….   Burr (2009b)..... 
  .....(อัญชลี, 2550ก)   .....(อัญชลี, 2550ข) 
  .....(Burr, 2009a)   (Burr, 2009b)…… 
 
 1.1.6 อางอิงเอกสารหลายฉบับที่มีผูแตงหลายคน (หลายชุด) 
 
  กรณี อางอิงเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว ใหเรียงล าดับ
ตามปีที่พิมพ์จากนอยไปหามากและคั่นแตละชุดดวยเครื่องหมาย (;) ดังนี้ 
 

อัญชลี (2550); ธนา (2551); ดุสิต และคณะ (2552)..... 
Wongpokhom (2008); Athinuwat et al. (2009)..... 
.....(อัญชลี, 2550; ธนา, 2551; ดุสิต และคณะ, 2552) 
.....(Wongpokhom 2008; Athinuwat et al., 2009) 
 

  กรณีอางอิงทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหเรียงล าดับเอกสาร
ภาษาไทยกอนแลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 

อัญชลี (2550); Athinuwat (2009)..... 
.....(อัญชลี, 2550; Athinuwat, 2009) 
 

 1.1.7 อางอิงเอกสารที่ไมปรากฏชื่อผูแตง 
 

ใหใชค าวา นิรนาม ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าวา Anonymous 
ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ แทนชื่อผูแตง ดังนี้ 
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นิรนาม (2552)…. Anonymous (2009)..... 
.....(นิรนาม, 2552) ......(Anonymous, 2009) 

 
 1.1.8 อางอิงเอกสารที่มีบรรณาธิการ ผูรวบรวม ผูแปล หรือผูวิจารณ์ใหใช
หลักเกณฑ์ และ รูปแบบเดียวกับขอ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ดังกลาวขางตนเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้ 
 

สมศรี (2552) .....  Prathuangwong (2009) ..... 
.....(สมศรี, 2552)  .....(Prathuangwong, 2009) 
สมศรี และ กาญจเนศ (2552) .....  Prathuangwong and Burr (2009) ...... 
......( สมศรี และ กาญจเนศ, 2552)  …..(Prathuangwong and Burr, 2009) 
นภาพร และคณะ (2551).....  Boekfa et al. (2008)……. 
.....(นภาพร และคณะ, 2551)  .......(Boekfa et al., 2008) 
 

 1.1.9 อางอิงเอกสารที่ปรากฏในเอกสารอ่ืน ใหระบุเฉพาะชื่อผูแตงและปีที่พิมพ์ของ
เอกสารอ่ืนนั้นโดยไมตองอางอิงบุคคลที่เป็นผูรายงานคนแรก สวนรายละเอียดของผูรายงานคนแรก
จะปรากฏใน สวนเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรม  ดังนี้ 
 

นภาพร (2551) ..... Burr (2009).... ... 
... ...(นภาพ, 2551) ... ... (Burr, 2009) 
 

 1.1.10  อางอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารในการ
อางอิงสวนหนึ่งของเอกสารรวมบทความหรือบทความในวารสารที่มีผูเขียนแตละสวน การระบุชื่อผู้
แต่งนั้นให้ระบุเฉพาะช่ือผู้แต่งของส่วนที่ต้องการอ้างอิง 
 
 1.1.11 อางอิงเอกสารที่ไมปรากฏปีที่พิมพ์ 
  ในต าแหนงที่ตองระบุปีที่พิมพ์ ใหระบุ ม.ป.ป. ส าหรับเอกสารภาษาไทย
และ n.d. ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 

พิชิต (ม.ป.ป.) .......   Walker (n.d.)... ... 
... ...(พิชิต, ม.ป.ป.)   ...... (Walker, n.d.) 

 
 1.1.12  อางอิงหนังสือพิมพ์ 
  กรณีอางขาวทั่วไป ใหระบุชื่อหนังสือพิมพ์และปีท่ีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ไทยรัฐ (2552)......    The New York Times (2010)...... 
......(ไทยรัฐ, 2552)    ...... (The New York Times, 2010) 
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  กรณีอางคอลัมน์หรือบทความในหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อผูเขียนไมวาจะเป็นนามจริง
หรือนามแฝงใหระบุชื่อผูเขียนและปีที่พิมพ์ ดังนี้ 
 

เปลว สีเงิน (2548)...... Calame (2007)....... 
......(เปลว สีเงิน, 2548) ......(Calame, 2007) 

 
 1.2  อางอิงเอกสารเฉพาะบางหนาของเอกสาร ใหใชวิธีการดังที่กลาวไวแลวในการอางอิง
เอกสารทั้งฉบับและตองระบุหนาของเอกสารที่อางอิงตอจากปีที่พิมพ์โดยมีเครื่องหมายทวิภาค (:) คั่น
ระหวางปีที่พิมพ์และหนาของเอกสาร ดังนี้ 

 
 อัญชลี และคณะ (2550: 2-5)......    Burr (2009: 3)....... 
 ...... (อัญชลี และคณะ, 2550: 2-5)    ...... (Burr, 2009: 3) 
 

1.3 อางอิงขอมูลในตารางและภาพ ใหระบุชื่อผูแตงไวนอกวงเล็บ และระบุปีที่พิมพ์ไวใน
วงเล็บตรงที่มาใตตารางและภาพ ดังนี้ 

 
ที่มา: อัญชลี และคณะ (2550)    
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) 
ที่มา: Alexandre and Dubois (2000)   
ที่มา: Gonzales and Paul (2005) 
Source: Burr et al. (2009)    
Source: The Graduate School Kasetsart University (2009) 
 
 1.4 อางอิงประเภทขอมูลสารสนเทศ ระบุเฉพาะชื่อผูแตงหรือหนวยงาน และปีท่ีตีพิมพ์ 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552) 
The Graduate School Kasetsart University (2009) 
 
กรณีที่ผูเขียนไดอางถึงเอกสารที่ถูกอางอิงในเอกสารอ่ืน หากไมสามารถหาตนฉบับของ

เอกสารที่ถูกน าไปอาง ใหอางอิงโดยวิธีการอางอิงเอกสารซอน มีแนวทางเขียนการเขียน 2 แบบ 
คือ 1) อางอิงเอกสารทั้ง 2 แหลงในการอางอิงในเนื้อเรื่อง  รูปแบบนี้เมื่อจัดท าเอกสารอางอิง หรือ 
บรรณานุกรมทายเลม  ใหแยกเป็น 2  รายการ  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบระหวางรายการ 
อางอิงในเนื้อเรื่องกับรายการอางอิงทายเลม     และ  2)  การอางอิงเอกสารเพียงแหลงเดียวในการ 
อางอิงในเนื้อเรื่อง คือ อางเฉพาะชื่อผูแตงเอกสารตนฉบับ หรืออางเฉพาะชื่อผูแตงเอกสารที่น าขอมูล 
ไปอาง รูปแบบนี้เมื่อจัดท าเอกสารอางอิง หรือบรรณานุกรมทายเลม ใหเขียนบรรณานุกรมของ
เอกสารทั้ง 2 รายการรวมกัน โดยเริ่มตนรายการดวยชื่อผูแตงเอกสารที่น าขอมูลไปอาง นอกจากนี้ยัง
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มีรูปแบบการอางถึงเอกสารหลายชิ้นที่ใหขอมูลสอดคลองกันหรือซ้ ากัน   ใหอางอิงโดยเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อผูแตง หรือ ชื่อผูวิจัย  
 

 2. การอ้างอิงท้ายเล่ม (Reference Citations) 
 คือการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูเขียนไดใชอางอิงในการเขียนผลงานนั้นๆ 

นิยมจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผูแตง แบงเป็น 2 ลักษณะ คือ (อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ, 2543, 
 น. 7) 

 2.1 การรวบรวมรายการเอกสารอางอิง (References) คือการรวบรวมรายการเอกสาร 
ที่ใชในการศึกษาคนควาและไดอางอิงไวในเนื้อเรื่องเทานั้น  ดังนั้นจ านวนรายการเอกสารที่อางอิง 
ทายเลม  จึงมีจ านวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในเนื้อเรื่อง 

 2.2 การรวบรวมรายการบรรณานุกรม (Bibliography)  คือการรวบรวมรายการ
เอกสารที่ใชในการศึกษาคนควาทั้งหมด รวมทั้งเอกสารอ่ืนที่ไมไดอางอิงไวในเนื้อเรื่อง หากเห็นวา
เอกสารนั้นมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่เขียนและจะเป็นประโยชน์แกผูอาน  ดังนั้นจ านวนรายการ
เอกสารที่อางอิงทายเลม  จึงมีจ านวนมากกวาที่อางอิงไวในเนื้อเรื่อง 

 
รูปแบบการอ้างอิงท้ายเล่ม 

รูปแบบการอางอิงทายเลม  มีหลายรูปแบบเชนเดียวกับการอางอิงในเนื้อเรื่อง ผูเขียนอาจ
เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามความตองการของสถาบันที่ศึกษา  หรือนโยบายการจัดพิมพ์ของแหลง
เงินทุนหากไมมีการก าหนดรูปแบบการเขียนที่แนนอน สามารถเลือกรูปแบบตามสาขาวิชาที่ไดรับ
ความนิยมดังนี้ 

1.  APA Style  (American Psychological Association) ส าหรับสาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาศึกษาศาสตร์  และสังคมศาสตร์ 

2.  MLA Style (Modern Language Association)  ส าหรับสาขาแพทยศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์  และชีววิทยา 

3.  Chicago Style (University of Chicago)  ส าหรับวิทยานิพนธ์  งานวิจัยของ Chicago 
University 

4.  PSU  Style  (Prince of Songkla University) ส าหรับวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ในที่นี้ขอน าเสนอตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรม  ของสื่อสิ่งพิมพ์บาง
ประเภทดังนี้  
 

1.  การย่อหน้า การเว้นระยะบรรทัด การเว้นระยะพิมพ์ 
 1.1 บรรทัดแรกของเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมแตละเรื่อง อักษรตัวแรกหางจาก
ริมของขอบกระดาษดานซาย 1.5 นิ้ว บรรทัดที่สองและบรรทัดตอๆ ไป ใหยอหนาเทากับ 1 Tab 
อัตโนมัติ หรือ 0.5 นิ้ว 
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 1.2 การพิมพ์สวนของการอางอิงใหถือหลักการใชเครื่องหมายและการเวนวรรคตอน 
ดังนี้ 
  1.2.1 เครื่องหมายทวิภาค: การพิมพ์ใหพิมพ์ติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ์
อักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ 

1.2.2 เครื่องหมายอัฒภาค; การพิมพ์ใหพิมพ์ติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ
อักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ 

1.2.3 เครื่องหมายจุลภาค, การพิมพ์ใหพิมพ์ติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ์
อักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 1 เคาะ 

1.2.4 เครื่องหมายมหัพภาค. การพิมพ์ใหพิมพ์ติดตอเนื่องกับอักษรและเมื่อจะพิมพ์
อักษรตอจากเครื่องหมายใหเวน 2 เคาะ ยกเวนหลังอักษรยอใหเวนเพียง 1 เคาะ 

 
2.  ล าดับการเสนอรายการเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม   
 
 การเรียงล าดับเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรม มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 1.1 เรียงตามล าดับตัว อักษร โดยไมตองมี เลขที่ก ากับและไมแยกประเภทของ
เอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรม  โดยจัดใหเอกสารภาษาไทยไวล าดับกอนโดยเรียงล าดับตามอักษร
ตัวแรกของช่ือผู้แต่ง และจัดใหเอกสารภาษาอังกฤษอยูล าดับหลังภาษาไทยโดยเรียงล าดับตามอักษร
ตัวแรกของช่ือสกุล 
 2.2 ถามีเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมที่มีผูแตงคนแรกเป็นคนเดียวกันใหเรียงล าดับ
รายการที่มีผู้แต่งหนึ่งคนก่อนรายการที่มีผู้แต่งมากกว่าหนึ่งคน 
 2.3 จากขอ 2.2 ในกรณีที่มีเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมภาษาไทยซึ่งมีผูแตงสอง
คน และผูแตงคนแรกเป็นคนเดียวกันเป็นจ านวนมากกวา 1 ฉบับ ใหเรียงล าดับโดยใชชื่อตัวของผูแตง
คนที่สองเป็นหลัก แตถาชื่อตัวของผูแตงคนที่สองอานและเขียนสะกดเหมือนกันใหเรียงล าดับโดยใช
นามสกุลของผูแตงคนที่สอง ถาชื่อตัวของผูแตงคนที่สองอานเหมือนกันแตเขียนสะกดตางกันให
เรียงล าดับเอกสารโดยใชชื่อตัวของผูแตงคนที่สองโดยเรียงตามสระ ถาชื่อนั้นขึ้นตนดวยสระ แตถาชื่อ
นั้นขึ้นตนดวยพยัญชนะก็ใหเรียงตามพยัญชนะ กรณีถาชื่อตัวของผูแตงคนที่สองของเอกสารเลมหนึ่ง
ขึ้นตนดวยพยัญชนะแตอีกเลมหนึ่งขึ้นตนดวยสระใหเรียงล าดับโดยอาศัยพยัญชนะเป็นหลัก ดังนี้ 
 

เลขา มาโนช และ จิตรา เกาะแกว. 2549. ………….. 
   _______และ อรอุมา เจียมจิตต์. 2548. ………….. 

_______และ อรอุมา เพียซาย. 2552. ………… 
 
 2.4 จากขอ 2.2 ในกรณีที่มีเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมภาษาตางประเทศซึ่งมีผู
แตงสองคนผูแตงคนแรกเป็นคนเดียวกัน เป็นจ านวนมากกวา 1 ฉบับ ใหเรียงล าดับโดยใชชื่อสกุลของ
ผูแตงคนที่สองเป็นหลัก ถาผูแตงคนที่สองมีชื่อสกุลเหมือนกัน แตชื่อตัวตางกันใหเรียงล าดับโดยใชชื่อ
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ตัวเป็นหลัก ถาชื่อสกุลและชื่อตัวของผูแตงคนที่สองเหมือนกัน ใหเรียงล าดับโดยใชชื่อกลางเป็นหลัก 
ถาชื่อสกุลและชื่อตวัของผูแตงคนที่สองเหมือนกันและเอกสารเลมหนึ่งไมมีชื่อกลางของผูแตงคนที่สอง
แตอีกเลมหนึ่งมีชื่อกลางของผูแตงคนที่สอง ใหเรียงล าดับโดยให้เล่มที่ไม่มีชื่อกลางของผู้แต่งคนที่
สองข้ึนก่อน ดังนี้ 
 

Koide, R.T. and Z. Kabir. 2000. ……………….. 
and R.P. Schreiner. 1992. …………….. 

 
 2.5 จ ากข อ  2.2 แล ะ  2.4 ใ นก รณีที่ มี เ อ กสา รอ า ง อิ ง   ห รื อบ ร รณานุ ก รม 
ภาษาตางประเทศท่ีมีชื่อสกุลของผูแตงคนแรกเหมือนกัน แตชื่อตัวตางกัน ใหจัดเรียงโดยใชชื่อตัวของ
ผูแตงคนแรกเป็นหลัก เชน เอกสารของ Smith, F.A.ตองมากอนของ Smith, S.E. ถามีเอกสารที่มี 
Smith, F.A. เป็นผูแตงคนแรกจ านวนมากกวา 1 ฉบับ ใหจัดเรียงของ Smith, F.A. ดังกลาวใหเสร็จ
สิ้นเสียกอนไมวาเอกสารนั้นจะมีผูแตงกี่คนก็ตามแลวจึงเรียงเอกสารของ Smith, S.E. ตามล าดับ 
  ส าหรับเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมภาษาไทย ใหกระท าในลักษณะเดียวกัน
เพียงแตใหชื่อตัวเป็นหลักในการจัดเรียงเสียกอนแลวจึงใชชื่อสกุล 
 2.6 เอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมหลายเรื่องที่มีผูแตงคนเดียวหรือชุดเดียวกันให
เรียงตามล าดับปี ถามีเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมหลายเรื่องโดยผูแตงคนเดียวกันหรือชุด
เดียวกันภายในปีเดียวกัน ใหใสอักษร ก ข... ไวหลังปีของเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมภาษาไทย 
และใหใสอักษร a b ... ส าหรับภาษาอังกฤษ 
 2.7 กรณีเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมหลายเรื่อง ผูแตงคนเดียวหรือชุดเดียวกัน 
เมื่อพิมพ์เรียงล าดับในรายการเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมไมตองพิมพ์ชื่อผูแตงซ้ า โดยผู้แต่ง
อาจซ้ ากันเฉพาะบางคนหรือซ้ ากันทั้งคณะก็ได้ ดังนี้ 
 

Nagahashi, G. and D.D. Douds, Jr. .1997. ………….. 
______, ____ and G.D. Abney. 1996. …………… 
 

 2.8 การขีดเสนเพ่ือแสดงการพิมพ์แทนชื่อผูแตงที่ซ้ า ใหใชเสนที่มีความยาวเทากับ 0.5 
นิ้วเทากันทุกชื่อผูแตงที่ซ้ ากัน 
 
 3.  รูปแบบและตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม   
 
 3.1 หนังสือ ขอมูลที่จ าเป็นไดแก ชื่อผูแตง ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ 
สถานที่พิมพ์ ดังนี้ 
 

 
ผูแตง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์ (ถามี).//ส านักพิมพ์,/สถานที่พิมพ์. 
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  3.1.1 ผูแตง 
 
  ก. ผูแตงท่ีเป็นบุคคล 
 

1) กรณีผูแตง 1 คน ภาษาไทยขึ้นตนดวยชื่อตัวตามดวยนามสกุล กรณีที่มี
ฐานันดรศักดิ ์เชน ม.ร.ว., บรรดาศักดิ์ เชน พระยา, ยศ เชนพลเอก ใหใสไวหลังนามสกุล โดยคั่นดวย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ส าหรับสมณศักดิ์ เชนสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวง หรือชื่อที่แยกไมไดให
ใชตามที่ปรากฏในหนังสือ สวนต าแหนงทางวิชาการ ชื่อปริญญา ไมตองระบุ ส าหรับเอกสาร
ภาษาตางประเทศใหขึ้นตนดวยชื่อสกุลคั่นดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) แลวตามดวยอักษรยอตัวแรก
ของชื่อตัว ชื่อกลาง ตามล าดับ ดังนี้ 

 
จารุพันธ์ ทองแถม, ม.ล. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจาสกลมหาสังฆปริณายก. 
Boyd, C.E. 
 

2) ผูแตง 2 คน ขึ้นไป ใหลงชื่อผูแตงทุกคน โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) 
คั่นระหวางผูแตงแตละคนและใชค าวา “และ” หรือ “and” กอนผูแตงคนสุดทายโดยไมตองใส
เครื่องหมายจุลภาค (,)น าหนาค าวา “และ” หรือ “and” ส าหรับผูแตงล าดับที่ 2 เป็นตนไป หากมี
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศ ใหใสไวหนาชื่อ ถาเป็นผูแตงชาวตางประเทศไมตองกลับชื่อสกุล ให
ขึ้นตนดวยอักษรยอตัวแรกของชื่อตน ชื่อกลาง และตามตัวดวยชื่อสกุล ดังนี้ 

 
ดุสิต อธินุวัฒน์ และ สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 
วิจารณ์ ธาราชลานุกิจ, เวียง เชื้อโพธิ์หัก, ประวิทย์ สุรนีรนาท และ 
อุทัยรัตน์ ณ นคร. 
Cochran, W.G. and G.M. Cox. 
White, A., P. Handler and E.L. Smith. 
 

ข. ผูแตงเป็นสถาบัน ใหลงชื่อเต็มของสถาบัน โดยเรียงล าดับหนวยงานยอย
กอนหนวยงานหลัก ถาสถาบันนั้นเป็นหนวยงานของรัฐ การระบุชื่อควรเริ่มตนตั้งแตระดับกรมเป็น
อยางต่ า เชน 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
The Department of Highways. 
 

ค. ไมปรากฏชื่อผูแตง ใหใช “ค านิรนาม” หรือ “Anonymous” แทนชื่อผู
แตง ถาไมปรากฏชื่อผูแตง แตมีบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ใหใสชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมแทนผู
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แตง แลวตามดวยค าบรรณาธิการ ผูรวบรวม ed. eds. comp. หรือ comps. แลวแตกรณีโดยคั่น
ดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ดังนี้ 

 
นิรนาม. 
มุกดา ฐิตะสุต, ผูรวบรวม. 
Anonymous. 
Cock, J.H. and J.A. Reyes, eds. 
Donaldson, E.M., comp. 
 

  ง. นามแฝง ใหใสนามแฝงนั้นในต าแหนงผูแตง ตามดวยค า (นามแฝง) หรือ 
(pseud.) ดังนี้ 
 

วีนัส (นามแฝง) 
Fehr (pseud.) 
 

  3.1.2 ปีที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ของหนังสือจะปรากฏในหนาปกใน หรือหนาหลังของปกใน
ถาไมมีใหใชปีที่อยูกับชื่อของโรงพิมพ์ หรือปีที่อยูในหนาค าน า ถาไมปรากฏปีที่พิมพ์ใหระบุ ม.ป.ป. 
ส าหรับหนังสือภาษาไทย หรือ n.d. ส าหรับหนังสือภาษาตางประเทศ ดังนี้ 
 

ทิม พรรณศิริ. ม.ป.ป. 
Tindall, H.D. n.d. 
 

  3.1.3 ชื่อหนังสือ ชื่อหนังสือใหพิมพ์ดวยตัวอักษรตรงตัวเขม 
 
  ก. ชื่อหนังสือภาษาอังกฤษทุกค าตองขั้นตนดวยตัวพิมพ์ใหญ (capital 
letter) ยกเวนค าที่เป็นค าน าหนานาม (article) ค าบุพบท (preposition) หรือ ค าสันธาน 
(conjunction) แตในกรณีที่ค าเหลานี้เป็นค าแรกของชื่อเรื่องตองขึ้นตนดวยตัวพิมพ์ใหญ ดังนี้ 
 

Water Quality in Ponds for Aquaculture. 
The Nutrient Requirement of Pig. 
 

  ข. ชื่อวิทยาศาสตร์ พิมพ์เป็นตัวเอน หรือตัวพิมพ์ธรรมดาขีดเสนใต 
  ค. ตัวเลขที่ปรากฏในชื่อเรื่องใหใชเลขอารบิก ยกเวนกรณีที่มีเลขโรมันเป็น
สวนหนึ่งของชื่อหนังสือใหใชเลขโรมันตามเดิม 
  ง. ค าภาษาลาติน เชน in vivo หรือ in vitro ใหขีดเสนใตหรือพิมพ์ตัวเอน 
  จ. ลงขอมูลที่จะชวยใหคนหนังสือฉบับนั้นๆ งายขึ้น เชนพิมพ์ครั้งที่เลมท่ี ดังนี้ 
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การเพาะขยายพันธุ์ปลา. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
Principles of Biochimistry. 5th ed. 
Fish Physiology. Vol. 9. 
 

  3.1.4 ส านักพิมพ์และสถานที่พิมพ์ 
  ก. ระบุชื่อส านักพิมพ์ตามดวยชื่อเมืองที่ตั้งส านักพิมพ์นั้น โดยมีเครื่องหมาย
จุลภาค(,) คั่น ถาเมืองที่ตั้งส านักพิมพ์นั้นมีหลายเมืองใหใชชื่อเมืองแรกเพียงชื่อเดียวถาชื่อเมืองนั้นๆ 
ไมรูจักกันแพรหลายใหใสชื่อรัฐหรือประเทศก ากับไวดวย โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อ
เมืองกับชื่อรัฐหรือประเทศ 
  ข. กรณีที่ผูพิมพ์ไมไดเป็นผูจัดจ าหนาย ใหใชชื่อหนวยงานที่ปรากฏบนปก
แทนส านักพิมพ์ เชน หนังสือการเพาะขยายพันธุ์ปลา พิมพ์โดย ส านักพิมพ์ ศ. วงษ์ไพบูลย์ แตจัด
จ าหนายโดยคณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใหใช คณะประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แทนส านักพิมพ์ 
  ค. ชื่อส านักพิมพ์ ใหเขียนเต็มตามที่ระบุไวในหนังสือ เชน ส านักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิชจ ากัด 
 

John Wiley and Sons, Inc. 
Redwood Birn Ltd. 
 

  ฉ. ถาไมปรากฏชื่อส านักพิมพ์และสถานที่พิมพ์ใหระบุ ม.ป.ท. ส าหรับหนังสือ
ภาษาไทย และส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษใหระบุ n.p. 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทหนังสือ 
 
พัชราภรณ์ เนียมมณี.//2552. //ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร.//พิมพ์ครั้งที่ 1.//บริษัทไทยพัฒนราย
 วันการพิมพ์ จ ากัด, /กรุงเทพฯ. 
รัชนี ฮงประยูร.//2545.//บทปฏิบัติการเซรั่มวิทยาทางด้านโรคพืช.//ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน, /นครปฐม. 
สุวิมล กีรติพิบูล.//2547.//ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย.//สมาคม
 สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุุน),/กรุงเทพฯ. 
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.//2549.//กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.//พิมพ์ครั้งที่ 2.//ส านักพิมพ์วิญญูชน, 

กรุงเทพฯ. 
Food and Drug Administration.//2001.//Bacteriological Analytical Manual of Food.// 

FDA,/Arlington, VA. 
Peterson, R.L., H.B. Massicotte and L.H. Melville.//2004.//Mycorrhizas: Anatomy and 

Cell Biology.//NRC Research Press,/Canada. 



- 119 - 

Sylvia, D.M., J.J. Fuhrmann, P.G. Hartel and D. Zuberer.//1998.//Principles and 
Applications of Soil Microbiology.//Prentice Publishers,/New Jersey. 
 
3.2 หนังสือแปล ที่พบทั่วๆ ไปมี 2 ลักษณะ คือหนังสือภาษาไทยที่แปลจากภาษาอ่ืนๆ และ

หนังสือภาษาอังกฤษที่แปลจากภาษาอ่ืนๆ หนังสือเหลานี้อาจจะระบุหรือไมระบุชื่อผูแปล เพ่ือความ
สะดวกในการคนควาจึงก าหนดรูปแบบการอางอิง ดังนี้ 

 
 3.2.1 กรณีระบุชื่อผูแปล มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
  ก. การเขียนแตละสวนใชหลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือทั่วไป (ดูขอ 3.1) 
 ข. ชื่อผูแปลชื่อภาษาไทยเขียนชื่อเต็ม สวนชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อตน และชื่อกลาง 
(ถามี) ใชตัวยอ 
  ค. กรณีมีผูแปลหลายคนเขียนโดยใชหลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ 
  ง. ชื่อผูเขียน ระบุชื่อยอของผูเขียนตามดวยนามสกุล 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทหนังสือแปลกรณีระบุชื่อ 
 
สุปราณี ผลชีวิน 2539.//เทคโนโลยีวัสดุส าหรับอุตสาหกรรมไกลฝ่ัง.//โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพราว, 

กรุงเทพฯ. //แปลจาก H. Allan Boye ed.//Material Technology Offshore : A 
Sustainable Growth Area for Norwegian R&D and Technology Based 
Industry. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,/กรุงเทพฯ. 

เสาวลักษณ์ ภูมิเสนะ.2525.//นมและผลิตภัณฑ์นม.//ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ,/ 
กรุงเทพฯ.//แปลจาก S.K. Kon. Milk and Milk Products in Human Nutrition.// 
F.A.O.,/Rome. 
 

 3.2.2 กรณีไมระบุชื่อผูแปล เขียนรายการเอกสารอางอิงเชนเดียวกับเอกสารประเภท
หนังสือ เพียงแตระบุขอความในวงเล็บวา (translated from.ภาษาตนฉบับ) ตอจากชื่อหนังสือโดยไม
มีเครื่องหมายวรรคตอนค่ัน มีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 

ชื่อผูแปล.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ส านักพิมพ์,/สถานที่พิมพ์.//แปลจาก ชื่อผูเขียน.//ชื่อ
หนังสือ.//ส านักพิมพ์,/สถานที่พิมพ์. 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทหนังสือแปลกรณีไม่ระบุชื่อผู้แปล 
 
Millot, G.//1970.//Geology of Clays (translated from French).//Springer Verlag,/New 

York. 
 

3.2 หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท ในกรณีหนังสือที่ในแตละบทมีผูเขียนเฉพาะบทมี
รูปแบบการเขียน ดังนี้ 
 

 
 

ก. ชื่อผูเขียนบทที่อาง ใชหลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผูเขียนหนังสือ (ดูขอ 3.1.1) 
ข. ชื่อบทที่อางถึง ในกรณีภาษาอังกฤษใหขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพ์ใหญเฉพาะค าแรก

เทานั้นยกเวนค าท่ีเป็นชื่อเฉพาะ 
ค. หนาที่บทนั้นตีพิมพ์ ใหระบุวาบทนั้นเริ่มตนตั้งแตหนาใดถึงหนาใด กรณีภาษาไทยใช

ค า น. น าหนา ส าหรับเอกสารภาษาอังกฤษถาจ านวนมากกวา 1 หนา ใชค าวา pp. ถาเพียง 1 หนา 
ใช p. เชน น. 331-340, pp. 331-340, p. 331 

ง. ค าวา ใน แทนดวย In 
จ. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม ระบุชื่อตน ชื่อกลาง (ถามี) ตามดวยนามสกุล โดยใช

ชื่อเต็มส าหรับหนังสือภาษาไทย ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษใชชื่อยอส าหรับชื่อตน ชื่อกลาง 
ฉ. ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวมตามดวย ค าวา บรรณาธิการ หรือ ผูรวบรวม กรณี

หนังสือภาษาไทย ส าหรับหนังสือภาษาอังกฤษใช ed. eds. comp. หรือ comps. 
ช. ชื่อหนังสือ ใชหลักเกณฑ์เชนเดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ (ดูขอ 3.1.3) 
ซ. ส านักพิมพ์, สถานที่พิมพ์ ใชหลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ 

 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะแต่ละบท 
 
Bago, B., Y. Shachar-Hill and P. Pfeffer.//2000.//Dissecting carbon pathways in 
 arbuscularmycorrhizas with NMR spectroscopy,/pp. 111-126.//In G. Podila and 
 D.D. Donds Jr.,/eds.//Current Advances in Mycorrhizae Research.//APS 
 Press/ Minnesota. 
Nagahashi, G.//2000.//In vitro and in situ techniques to examine the role of root 

exudates during AM fungus-host interactions,/pp. 287-305.//In Y. Kapulnik and 
D.D. Douds Jr., eds. Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function.// 
Kulwer,/Netherlands. 

ชื่อผูเขียนบทที่อาง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทที่อาง,/หนาที่บทนั้นตีพิมพ์.//ใน ชื่อบรรณาธิการ หรือผู
รวบรวม,/บรรณาธิการ หรือผูรวบรวม.//ชื่อหนังสือ.//ส านักพิมพ์,/สถานที่พิมพ์. 
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3.3 รายงานการประชุม สัมมนา กลาวคือรายงานการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 

เป็นเอกสารที่รวบรวมผลงานหลายๆ เรื่องจากผูเสนอผลงานหลายๆ คนจัดพิมพ์เป็นรูปเลม การ
ประชุมเหลานั้นอาจจัดเป็นครั้งคราว หรือจัดเป็นประจ า รูปแบบการเขียนรายการ เอกสารอางอิง  
หรือบรรณานุกรมจะคลายคลึงกับหนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท มีรูปแบบ ดังนี้ 

 

 
 

ก. ชื่อผูเขียน ใชหลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ (ดูขอ 3.1) 
ข. ปีที่พิมพ์ ระบุปีที่จัดพิมพ์รายงาน (ไมใชปีที่ประชุม) 
ค. ชื่อเรื่อง ใชหลักเกณฑ์เชนเดียวกับวารสาร 
ง. หนาที่ตีพิมพ์ ระบุหนาที่เรื่องนั้น ๆ ตีพิมพ์ เชน น. 70-79 หรือ pp. 70-79 
จ. ชื่อบรรณาธิการ (ถามี) ระบุชื่อบรรณาธิการ โดยใชหลักเกณฑ์การเขียนเชนเดียวกับ

หนังสือที่มีผูเขียนเฉพาะแตละบท (ดูขอ 3.3) 
ฉ. ชื่อการประชุมใหเขียนเต็ม อักษรตัวแรกของชื่อการประชุมใชอักษรตัวพิมพ์ใหญ 

อักษรตัวแรกของค าตอไปใชตัวพิมพ์ใหญ ยกเวนค าที่เป็นค าน าหนานาม (article) ค าบุพบท 
(preposition) หรือค าสันธาน (conjunction) 

ช. ครั้งที่ ถาเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ าใหระบุครั้งที่ของการประชุมครั้งนั้นๆ 
ดวยหากเป็นการประชุมที่จัดเป็นครั้งคราวใหระบุ วัน เดือน ปี ที่จัดการประชุม 

ซ. ส านักพิมพ์ ระบุส านักพิมพ์ที่จัดพิมพ์และจัดจ าหนายรายงานนั้นๆ และสถานที่พิมพ์
หากไมมีผูจัดจ าหนายใหระบุหนวยงานที่จัดการประชุมนั้นพรอมดวยสถานที่จัดประชุม 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทรายงานการประชุม สัมมนา 
 
สิริยาภรณ์ ไกรมาก, ปรารถนา ปรารถนาดี และ จิรชัย พุทธกุลสมศิริ.//2552.//การพัฒนาแบบ 

จ าลองการท านายคุณภาพของผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบด,/น. 125-132.//ใน รายงานการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร).// มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,/กรุงเทพฯ. 

Kirkegaard, J.A., B.J. Smith and M.J. Morra.//2001.//Biofumigation: soil-borne pest and 
disease suppression by Brassica roots,/pp. 416-417.//In Proceedings of the 
6th Symposium of the International Society of Root Research.//11-15 
November 2001,/Japanese Society for Root Research.//Root Research 10 
(extra issue 1).// Nagoya,/Japan. 
 

ชื่อผูเขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อเรื่อง,/หนาที่ตีพิมพ์.//ใน ชื่อบรรณาธิการ,/บรรณาธิการ (ถามี).//ชื่อ
การประชุม ครั้งที่.//ส านักพิมพ์ (หรือหนวยงานที่จัดการประชุม),/สถานที่พิมพ์. 
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3.4 เอกสารประเภทรายงาน (Technical reports) เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยหนวยงาน 
เพ่ือรวบรวมผลงานที่ไดท ามาอาจจะจัดพิมพ์สม่ าเสมอในรูปรายงานประจ าปี หรือพิมพ์เป็นครั้งคราว 
หากเป็นรายงานที่ประกอบดวยเรื่องจากผูเขียนหลายๆ คน ใหเขียนรายการ เอกสารอางอิง  หรือ
บรรณานุกรมทายลักษณะเดียวกับรายงานการประชุม รายงานที่มีเรื่องของผูเขียนเพียงคนเดียวหรือ
คณะเดียว ใหเขียนรายการเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมตามรูปแบบตอไปนี้ 
 

 
 
ก. ชื่อผูรายงาน หากบุคคลเป็นผูรายงาน เขียนเชนเดียวกับหนังสือ กรณีสมาคม สภา 

คณะ 
กรรมการ กรม หรืออ่ืนๆ เป็นผูรายงาน ใหระบุชื่อหนวยงานล าดับตนที่สุด 
ข. ปีที่พิมพ์ ระบุปีที่พิมพ์รายงานฉบับนั้น 
ค. ชื่อชุดของเอกสาร และล าดับที่ ระบุชื่อของเอกสารชุดนั้นๆ โดยใชชื่อยอ (ถายอได) 

เชน 
Univ. of Nebraska Statist. Lab. Rep. Ser. No. 9. 
Arizona Agr. Exp. Sta. Tech. Bull. 46. 
 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทเอกสารประเภทรายงาน 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์./2551.//รายงานประจ าปี 2551 บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิ.ย. 51 - พ.ค. 52.//212 หนา. 
The International Center of Insect Physiology and Ecology.//1992.//Nineteenth 
 AnnualRep.//1991. 
 
 3.5 วิทยานิพนธ์ (Thesis) แมจะไมจัดวาเป็นเอกสารเผยแพร แตอนุโลมใหน ามาอางอิงไดมี
รูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ก. ชื่อผู เขียนวิทยานิพนธ์ที่ เขียนเป็นภาษาไทยระบุชื่อเต็มและนามสกุล ส าหรับ
วิทยานิพนธ์ 

ภาษาอังกฤษระบุนามสกุลตามดวยตัวอักษรยอของชื่อตนและชื่อกลาง (ถามี) คั่นนาสกุล
และชื่อตนดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

ข. ปีที่พิมพ์ วิทยานิพนธ์ภาษาไทยระบุเป็นพุทธศักราช ส าหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
ระบเุป็นคริสต์ศักราช 

ชื่อผูรายงาน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อชุดของเอกสารและล าดับที่.//จ านวนหนา. 
 

ชื่อผูเขียน.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์,/ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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ค. ชื่อวิทยานิพนธ์ใชหลักเกณฑ์เดียวกับการเขียนชื่อหนังสือ (ดูขอ 3.1.3) 
ง. ระดับวิทยานิพนธ์ ระบุวาเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และ M.S. 

Thesisหรือ Ph.D. Thesis 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทวิทยานิพนธ์ 
 
พิชญภา มหาสุข.  2552.  การศึกษาพันธุกรรมความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในพรกิ 

Capsicum baccatum ‘PBC80’.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Chokprasin, K.  2003.  Study on Mathematical Modeling and Simulation of Water 

Distribution in Counter Flow Cooling Tower.  M.E. Thesis, Kasetsart 
University. 

Na Bhadalung, N.  2005.  Effects of Long-Term Fertilization on Diversity of 
Arbuscualr Mycorrhizal Fungi under a Maize Cropping System in 
Thailand.  Ph.D. Thesis, Kasetsart University. 

 
3.6 บทความในวารสาร (Journal) หรือนิตยสาร (Magazines) เป็นเอกสารที่รวบรวม

บทความหลายๆบทความ โดยมีก าหนดออกท่ีแนนอนและระบุ ปีที่ เลมที ่ไวชัดเจน การเขียนรายการ
เอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรม ส าหรับบทความในวารสารหรือนิตยสารมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ก. ชื่อผูเขียนบทความใชหลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษแมจะ
ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยก็ใหเขียนโดยใชหลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ 

ข. ปีที่พิมพ์ บทความที่เป็นภาษาไทยใหใชพุทธศักราช บทความภาษาอังกฤษใช
คริสต์ศักราช 

ค. ชื่อบทความ บทความภาษาอังกฤษขึ้นตนดวยตัวพิมพ์ใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อ
เทานั้นยกเวนค าที่เป็นชื่อเฉพาะขึ้นตนดวยตัวพิมพ์ใหญเสมอ 

ง. ชื่อวารสาร วารสารสวนใหญจะระบุชื่อยอของวารสารไวที่บรรทัดบนของทุกหนาใน
หนาแรกของบทความแตละเรื่อง ใหใชชื่อยอดังกลาวเป็นชื่อวารสาร ยกเวนชื่อที่ไมมีค ายอ หลังชื่อ
วารสารไมมีเครื่องหมายใด เชน วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (วิทย), Aquaculture, J. Exp. Zoology, 
Crop Sci. 

จ. ปีที่ (ฉบับที่) วารสารทั่วๆ ไปจะตีพิมพ์ปีละหลายๆ ฉบับโดยระบุเลขหนาตอเนื่องกัน
ไป ในกรณีนี้ใหระบุปีที่ (vol.) โดยไมตองระบุฉบับที่ หากวารสารฉบับใดเลขหนาไมตอเนื่อง ใหระบุ
ทั้งปีท่ี และฉบับที่ (no.) ทั้งสองกรณีระบุแตตัวเลขโดยไมตองมีค าวาปีที่ หรือฉบับที่ 

ฉ. หนา ระบุวาบทความนั้น ปรากฏอยูในวารสารหรือนิตยสารหนาใดถึงหนาใดโดยไม
ตองมีค าวาหนา หรือ p. น า 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารหรือนิตยสาร ปีที ่(ฉบับที่):/หนา. 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม ประเภทบทความในวารสารหรือนิตยสาร 
 
ชุติมา ไวศรายุทธ์, ชมพูนุท ดวงจันทร์ และ ปรารถนา ปรารถนาดี.  2551.  การประยุกต์ใช

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับเครือขายโซอุปทานของผลิตภัณฑ์จากถ่ัวเหลือง และกาก
ถั่วเหลือง Thai VCMLJournal 1 (1): 11-34. 

สุจินต์ ภัทรภูวดล, วารีรัตน์ สมประทุม, รัชดาภรณ์ เขียวหวาน, กรุง สีตะธนี และ สิริกุล วะสี.  
2551. การคัดเลือกพันธุ์พริกตานทานตอโรคไวรัสใบดางแตงและใบดางประของพริก.       
ว. วิทย์. กษ. 39 (3) (พิเศษ): 376-379. 

Boddington, C.L. and J.C. Dodd.  2000a.  The effect of agricultural practices on the 
development of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi. I. Field Studies in an 
Indonesian Ultisol.  Plant Soil 218: 137-144. 

____and____.  2000b.  The effect of agricultural practices on the development of 
indigenous arbuscular mycorrhizal fungi.II.  Studies in experimental 
microcosms. Plant Soil 218: 145-157. 

Caranta, C., A. Polloix, V. Lefebvre and A. M. Daubeze.  1997.  QTLs for a component 
of partial resistance to cucumber mosaic virusin pepper restriction of virus 
installation in host-cells.  Theor Appl Genet. 94: 431-438. 

Gimsing, A.L. and J.A. Kirkegaard.  2009.  Glucosinolates and biofumigaiton: fate of 
glucosinolates and their hydrolysis products in soil.  Phytochem. Rev. 8: 299-
310. 

Parthanadee, P.  2007.  A nonlinear optimization problem for determining safety 
stocks in a two-stage manufacturing system.  Kasetsart Journal (Natural 
Science) 41: 380-393. 

____and R. Logendran.  2006.  Periodic product distribution from multi-depots under 
limited supplies.  IIE Transactions 38 (11): 1009-1026. 

Seranevijaikitkhan, W., P. Parthanadee and J.  Buddhakulsomsiri.  20080.  Production 
efficiency improvement: Case study in roasted and ground coffee industry.  
Asian Journal of Food and Agro-Industry 1 (2): 105-115. 

Tan, K. and S. Deng.  2002.  A method for evaluating the heat and mass transfer 
characteristics in a reversibly used water cooling tower (RUWCT) for heat 
recovery.  International Journal of Refrigeration 25: 552-561. 

 
3.7 บทความในสารานุกรม (Encyclopedias) เขียนรายการเอกสารอางอิง  หรือ

บรรณานุกรมในลักษณะเดียวกับบทความในวารสาร ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 ชื่อผูเขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม เลมที ่(ปีที่พิมพ์):/เลขหนา. 
 



- 125 - 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทสารานุกรม 
 
Strimpel, O.B.R.  1997.  Computer graphics.  Encyclopedia of Science and 

technology vol. 4 (1997): 279-283. 
 

3.8 วารสารสาระสังเขป ในการอางอิงสาระสังเขป (Abstract) ที่ไดมาจากวารสาร
สาระสังเขปมีรูปแบบการเขียนรายการเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมยึดหลักเดียวกับเอกสาร
ประเภทบทความในวารสารมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทวารสารสาระสังเขป 
 
Harman, G. and N. Anand.  1990.  The market for dried fruit in the United Kingdom, 

the Federal Republic of Germany and France.  Bull. Nat. Res. Inst. 34: 75.  
Abstracts on Tropical Agriculture 17 (1992):  Abstract No.  79823. 

Kubo, I., H. Muroi and M. Himejima.  1992.  Antimicrobial activity of green tea flavor 
components and their combination effects.  Agric. Food Chem.  40 (2): 245-
248. Biological Abstracts 93 (1992):  Abstract No.  97010. 

 
3.9 สาระสังเขปจากสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการจัดแหลงขอมูลที่มีเครือขายทั่วโลกสามารถ

ท าการคนไดโดยใชคอมพิวเตอร์เครือขาย ฐานขอมูลบางฐานจะมีสาระสังเขปซึ่งสามารถใชอางอิงได 
โดยใชรูปแบบคลายๆ การอางอิงจากวารสารสาระสังเขป โดยใช ชื่อฐานขอมูล เชน agris, PsyINFO 
แทนชื่อวารสาร และระบุ Accession number ของเอกสารรายการนั้น โดยในสาระสังเขปที่ไดจาก
การพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ จะมีอักษรระบุวา ขอความตอไปนั้นคืออะไร เชน 

AN หมายถึง Accession number 
AU หมายถึง author (ชื่อผูเขียน) 
TI หมายถึง Title (ชื่อเอกสารแหลงที่มา) 
SO หมายถึง Source (แหลงที่มาของเอกสาร) 
AB หมายถึง abstract 
 
 
 
 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร ปีที ่(ฉบับที)่:/หนา. 
ชื่อวารสารสาระสังเขป ปีที่ (พ.ศ.):/หมายเลขสาระสังเขป. 
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ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทสาระสังเขปจากสารสนเทศ 
 
 Tomich, J.  2009.  Blender pumps dispense more ethanol choices.  Abstract 
 ProQuest Accession no.  1923907971. 
Misumi, J. and M. Fujita. 1982.  Effects of PM organizational development in 

supermarket organization.  Jap. J. of Esp. Soc. Psy. 21 (2): 93-111. PsyINFo 
Database. Accession no.  1147468-5-8200. 

 
3.10 ขอมูลสารสนเทศ (World Wide Web) มีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ก. ชื่อผูเขียนใชหลักเกณฑ์เดียวกับชื่อผูเขียนหนังสือ (ดูขอ 3.1) 
ข. ปีที่พิมพ์ ปรากฏอยูที่ web page หรือ web site 
ค. ชื่อเรื่อง ใชหลักเกณฑ์เดียวกับการเขียนชื่อบทความ 
ง. ชื่อหัวของเว็ปไซด์ ไดแก ชื่อเอกสารหรือวารสาร 
จ. แหลงที่มา ระบุ URL จาก web page ที่อางถึง หากอางจากหนาแรกของโฮมเพจ 

ก็สามารถใช URL ของโฮมเพจได 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทข้อมูลสารสนเทศ 
 
ส านักงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม. 2552. สถานการณ์ผลไม 
 ปี 2552. แหลงที่มา: http://www.fruitboard.doae.go.th/situation2009.htm, 
 17 ธันวาคม 2552. 
World Health Organization. 2006. About the WHO Regional Director for Europe. 
 Available Source: http://www.euro.who.int/AboutWHO/About/20060106_1, 
 December 17, 2009. 
 

ชื่อผูเขียนบทความ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร ปีที่ (หนาที่):/หนา.//ชื่อฐานข้อมูล. 
Accession number. 

 

ชื่อผูเขียน.//ปีที่ตีพิมพ์.//ชื่อเรื่อง.//ชื่อหัวของเว็ปไซด์.//แหลงที่มา:/วัน/เดือน/ปี ที่สืบคนขอมูล. 
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 3.11 จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารไมไดตีพิมพ์อ่ืนๆ การเขียนรายการเอกสารอางอิง  
หรือบรรณานุกรมใชรูปแบบเดียวกับหนังสือ และใหใชวงเล็บค าวา อัดส าเนา, Mimeographed หรือ 
Typewritten ไวทายสุด เอกสารไมไดตีพิมพ์ใหวงเล็บค าวาเอกสารไมตีพิมพ์ หรือ Unpublished 
manuscript ไวทายสุด 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทจุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารไม่ได้
ตีพิมพ์อ่ืนๆ 
 
อัมพร ศุภชาติวงศ์. ม.ป.ป. การฝึกอบรม. สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส านักงาน 
 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, กรุงเทพฯ. (อัดส าเนา) 
Department of Land Development. 1990. Land Use Planning in Changwat Chon Buri. 
 Division of Land Use Planning. Department of Land Development, Bangkok. 
 (Mimeographed) 
 
 3.12 สื่อไมตีพิมพ์ ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์สายวิทยาศาสตร์ บางสาขาอาจจ าเป็นตอง
อางขอมูลไมไดตีพิมพ์ เชน ไฟล์ขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซีดีรอมวีดิทัศน์ และแถบเสียงซึ่งมี
รูปแบบการเขียนดังนี้ 
 

 
 
 ก. ชื่อผูจัดท า เขียนลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง 

ข. ปีที่จัดท า หมายถึงปีที่สรางโปรแกรมหรือปีท่ีเผยแพรโปรแกรม 
ค. ระบุชื่อสื่อไมตีพิมพ์ เชน ชื่อไฟล์ ชื่อโปรแกรม ชื่อวีดิทัศน์ ลักษณะเดียวกับชื่อ

หนังสือ 
ง. ใหระบุสื่อ ลักษณะของสื่อนั้นๆ 
จ. ถาไฟล์ขอมูลไมมีชื่อเรื่อง ใหเขียนค าอธิบายเนื้อหาของไฟล์ขอมูลไวในวงเล็บพรอม

ทั้งระบุปีที่รวบรวมขอมูล 
ฉ. ในกรณีของไฟล์ขอมูล อาจระบุชื่อบุคคลหรือองค์การผูจัดท าและเผยแพร ซึ่ง

สามารถติดตอขอส าเนาขอมูลไดโดยวงเล็บหนาที่ของบุคคลหรือองค์การวาเป็นผูผลิต (Producer) 
หรือผูเผยแพร(Distributor) 

ช. ในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นในการสืบคน 
โปรแกรมนั้น เชน หมายเลขโปรแกรม โดยระบุไวในวงเล็บทายสุด 
 ซ. สถานที่เผยแพร สถานที่ผลิต ถามีสถานที่เพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือสถานที่เผยแพร
เป็นสถานที่เดียวกับที่ผลิต ใหระบุแตเพียงชื่อเดียว 

ชื่อผูจัดท า.//ปีที่จัดท า.//ชื่อสื่อไม่ตีพิมพ์.//(ระบุลักษณะของสื่อ).//สถานท่ีหรือ หนวยงานที่เผยแพร
,/สถานที่ผลิต. 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทสื่อไม่ตีพิมพ์ 
 
Femandes, F.D. 1972. Theoretical Production of Interference Loading on Aircraft 

Stores: Part 1 Subsonic Speeds. (Computer Program). General Dynamics, 
Electrodynamics Division, Panoma, CA. (National Aeronautics and Space 
Administration Report No. Nasa CR-112065-1). 

 
 3.13 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การอางขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สามารถกระท าไดตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  2552.  วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ 

ขั้วหลอดไฟฟ้า.  มอก. 4 เลม 2-2552. 
 
3.14 สิทธิบัตร (Patent) การเขียนรายการเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมของสิ่งประดิษฐ์

ที่จดสิทธิบัตรมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ก. ชื่อผูจดสิทธิบัตรเขียนลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง 
ข. ชื่อสิ่งประดิษฐ์เขียนลักษณะเดียวกับชื่อวารสาร 

 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทสิทธิบัตร 
 
สุรนาจ กองเตย.  2547.  แยมมะขาม.  อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เคมี เลขที่ 1467. 
 
 
 
 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.//ปีที่ออกประกาศ.//ชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหรรม. เลขที่ มอก. 

ผูจดสิทธิบัตร.//ปีที่จดสิทธิบัตร.//ชื่อสิ่งประดิษฐ์.//ประเทศที่จดสิทธิบัตร หมายเลขของ
สิทธิบัตร. 
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 3.15 แผนที่ กรณีมีความจ าเป็นตองอางขอมูลในแผนที่ใหเขียนรายการเอกสารอางอิง  หรือ
บรรณานุกรม ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 

ก. ชื่อผูจัดท าเขียนในลักษณะเดียวกับชื่อผูแตง 
ข. ชื่อแผนที่เขียนในลักษณะเดียวกับชื่อหนังสือ 

 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทแผนที่ 
 
กรมทางหลวง.  2549.  แผนที่แสดงจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามส านักทางหลวงท่ัวประเทศ 

ปี 2549. 
National Institute of Agricultural Science.  n.d.  Soil Map of Okinawa and Kume 
 Islands. 
 

3.17 การอางอิงสองทอด การอางอิงเอกสารที่ถูกอางไวในหนังสือหรือวารสาร โดยไมเคย
อานเอกสาร ฉบับนั้นๆ โดยตรง โดยปกติไมนิยมน ามาอางอิงเพราะความที่อางอิงถึงนั้นอาจผิดเพ้ียน
ไปจากตนฉบับ แตหากไมสามารถหาตนฉบับมาอานไดก็สามารถอางอิงสองทอดได โดยใชรูปแบบตาม
ประเภทของเอกสารอางอิง  หรือบรรณานุกรมนั้นๆ เชื่อมดวยค า อางถึง หรือ Cited 
 

3.17.1 กรณีอางถึงหนังสือจากที่ผูเขียนบทความในวารสารไดอางอิงไวตามรูปแบบ 
ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทการอ้างอิงหนังสือจากที่ผู้เขียนบทความใน
วารสารได้อ้างอิงไว้ 
 
Fravel, D.R., J.J. Marois, R.D. Lumsden and W.J. Connick, Jr.  1985.  Capsulation of 

potentail biocontrol agents caly matrix.  Phytopathol.  75: 774-777. 
Cited N.G. Agrios.  1978.  Plant Pathology.  2nd ed. Academic Press, New 
York. 
 
 

ชื่อผูจัดท า.//ปีที่ผลิต.//ชื่อแผนที่. 

ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.//ปี.//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่): หนา.//อางถึง ชื่อ
ผูแตงหนังสือ.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์ (ถามี).//ส านักพิมพ์,/สถานที่พิมพ์. 
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3.17.2 กรณีอางถึงบทความในวารสารจากผูเขียนบทความในวารสารอีกเลมหนึ่ง 
ไดอางอิงไว ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทการอ้างถึงบทความในวาสารจากผู้เขียน
บทความในวารสารอีกเล่มหนึ่งได้อ้างอิงไว้ 
 
Campbell, C.A., F. Selles, R.P. Zentner and B.G. Mc Conkey.  1993.  Available Water 

and nitrogen effects on yield component and grain nitrogen of zero-till 
spring wheat.  Agron. J. 85: 114-119.  Cited M.R. Cater and D.A. Rennie.  1985. 
Soil temperature under zero tillage systems for Wheat in Saskatchewan. 
Can. J. Soil Sci.  65: 329-338. 
 

3.17.3 กรณีอางถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเลมหนึ่งไดอางอิงไว ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมประเภทการอ้างถึงหนังสือจากที่หนังสืออีกเล่มหนึ่งได้
อ้างอิงไว้ 
 
Frazier, W.C. and D.C. Westhoff.  1988.  Food Microbiology.  4th ed.  McGraw-Hill 
 BookCompany, Singapore.  Cited J.S. Pruthi.  1980.  Spices and Condiments: 

Chemistry, Microbiology, Technology.  Academic Press, New York. 
 

กรณี เอกสารภาษาไทยอางถึงเอกสารภาษาอังกฤษ ใหลงรายการเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด โดยระบุขอความ (in Thai) ไวทายเอกสารภาษาไทย 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมกรณีเอกสารภาษาไทยอ้างถึงเอกสารภาษาอังกฤษ 
 
Na-Nakorn, U.  1988.  Fish Breeding.  Faculty of Fisheries, Kasetsart Univ., 

Bangkok. (in Thai) Cited D.R. Keeney.  1970.  Nitrates in plants and waters. 
J. Food Technol.  33: 425-432. 

ชื่อผูเขียนบทความในวารสาร.//ปี.//ชื่อเรื่องในวารสาร.//ชื่อวารสาร ปีที่ (ฉบับที่):/หนา.//
อางถึง ชื่อผูเขียนบทความในวารสารที่อางถึง.//ชื่อเรื่องที่อาง.//ชื่อวารสารที่อ้าง ปี
ที่ (ฉบับที่):/หนา. 

ผูแตง.//ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งท่ีพิมพ์ (ถามี).//ส านกัพิมพ์,/สถานที่พิมพ์.//อ้างถึง ผูแตง. 
ปีที่พิมพ์.//ชื่อหนังสือที่อ้างถึง.//ครั้งที่พิมพ์ (ถามี).//ส านักพิมพ์,//สถานที่พิมพ์. 
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3.17.4 กรณีอางถึงสิ่งพิมพ์รัฐบาลและเอกสารอ่ืนๆ ของทางราชการ ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

ก. ราชกิจจานุเบกษา 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมกรณีราชกิจจานุเบกษา 
 
ราชกิจจานุเบกษา.  2552.  ฉบับกฤษฎีกา เลม 126 ตอนที่ 93 ก. 
 

ข. ประกาศ ค าสั่ง 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมกรณีประกาศ ค าสั่ง 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   2550. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย- 

เกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ 
ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2550. 14 มิถุนายน 2550. 

 
3.17.5 กรณีอางถึงหนังสือพิมพ์ในกรณีอางขาวทั่วไป ตามรูปแบบ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรมกรณีหนังสือพิมพ์แบบอ้างข่าวท่ัวไป 
 
ไทยรัฐ.  2552.  กรุงเทพฯ: 22 ธันวาคม 2552.  หนา 1. 
Bangkok Post.  2009.  Bangkok: December 22, 2009.  P.1. 
 
 
 
 
 
 

ชื่อเอกสาร.//ปีที่พิมพ์.//เลมที ่ตอนที่,/เลขหนา. 

ชื่อหนวยงาน.//ปี.//ชื่อเอกสาร.//วัน เดือน ปี ที่ประกาศหรือมีค าสั่ง. 

ชื่อหนังสือพิมพ์.//ปีที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/วัน เดือน ปี.//เลขหนา. 
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ค าย่อที่ใช้ในการเขียนเอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม 

 
หมวดอักษร A 

ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 
abstract 
academy 
administration 
agriculture 
agronomy 
American 
anatomy 
annual 
anonymous 
appendix 
arboriculture 
article (s) 
association 
atmosphere 
atomic 
automatic 

abst. 
acad. 
admin., adm. 
agr. 
agron. 
Amer. 
anat. 
ann. 
anon. 
append. 
arboricult. 
art. (arts.) 
associ. 
atm. 
at. 
auto. 

บทคัดยอ 
วิทยาสถาน 
การบริหาร 
การเกษตร 
พืชไรนา 
ชาวอเมริกัน 
กายวิภาคศาสตร์ 
ประจ าปี 
นิรนาม (ไมระบุชื่อ) 
ภาคผนวก 
การปลูกตนไม 
บทความ 
สมาคม 
บรรยากาศ 
ปรมาณู 
อัตโนมัติ 

หมวดอักษร B 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

botany, botanical 
book (s) 
Britain, British 
bulletin 
bureau 

bot. 
bk. (พหูพจน์ bks.) 
Brit. 
bull. 
bur. 

พฤกษศาสตร์ 
หนังสือ 
ประเทศอังกฤษ, ชาวอังกฤษ 
สิ่งตีพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ 
ส านักงาน 

หมวดอักษร C 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

catalogue 
centennial 
chapter 
Chemistry 
Chinese 
circa (about) 

cat. 
centen. 
chap. (ch.) 
chem. 
Chin. 
ca., c. 

บัญชีรายชื่อ 
ศตวรรษ (100 ปี) 
บทที่ (มาตรา) 
เคมี 
ชาวจีน 
ประมาณ (ใชระบุปี) 
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class cl. ชั้น, ประเภท, ระดับ 
หมวดอักษร C 

ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 
catalogue 
centennial 
chapter 
Chemistry 
Chinese 
circa (about) 
class 
climatology 
collaboration 
college 
column (s) 
commercial, commerce 
committee 
company 
compiler, compiled by 
conference 
corporation 
cytology 

cat. 
centen. 
chap. (ch.) 
chem. 
Chin. 
ca., c. 
cl. 
climat. 
collab. 
coll. 
col. (พหูพจน์ cols.) 
com. 
comm. 
co. 
comp. 
conf. 
corp. 
cytol. 

บัญชีรายชื่อ 
ศตวรรษ (100 ปี) 
บทที่ (มาตรา) 
เคมี 
ชาวจีน 
ประมาณ (ใชระบุปี) 
ชั้น, ประเภท, ระดับ 
อากาศวิทยา 
การรวมมือ 
วิทยาลัย 
แนวตรง, เสา 
เกี่ยวกับการคา , การพาณิชย์ 
คณะกรรมการ 
บริษัท 
ผูรวบรวม, รวบรวมโดย 
การประชุม 
วิสาหกิจ 
เซลล์วิทยา 

หมวดอักษร D 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

Decennial 
dendrology 
department 
Deutsch 
diploma  
Directory 
disease 

decen. 
dendrol. 
dept. 
Deut. 
dipl. 
dir.  
dis. 

ทศวรรษ (10 ปี) 
รุกขวิทยา 
ภาควิชา, กรม 
เยอรมัน 
ประกาศนียบัตร 
หนังสือรวบรวมรายชื่อและที่อยู 
โรค 

dissertation 
division 
document 

diss. 
div. 
doc. 

วิทยานิพนธ์ 
ฝุาย, สวน 
เอกสาร 
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หมวดอักษร E 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

ecology 
economics 
edition, editor (s) 
engineering 
entomology 
enlarged 
especially 
 
essential 
et. alii. (and others) 
evolution 
examination 
exhibition 
exempli gratia (for 
example) 
experiment 
extension 

ecol. 
econ. 
ed. (พหูพจน์ ใช eds.) 
eng. 
entomol. 
enl. 
esp. 
 
essent. 
et al. 
evolut. 
exam. 
exhib. 
e.g. 
 
exp. 
ext. 

นิเวศวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ 
ฉบับพิมพ์, บรรณาธิการ 
วิศวกรรมศาสตร์ 
กีฏวิทยา 
เพ่ิมเติม (เชน enl. ed.) 
โดยเฉพาะ (เชน pp. 312-315, 
esp. p. 313) 
ส าคัญ 
และคนอ่ืน ๆ 
วิวัฒนาการ 
การสอน 
การแสดง 
ตัวอยาง 
 
การทดลอง 
การเผยแพร 

หมวดอักษร F 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

faculty 
federation 
floristica 
foundation 
forestry 

fac. 
fed. 
florist. 
found. 
for. 

คณะ 
สมาพันธ์, สันนิบาต 
ไมดอกไมประดับ 
มูลนิธิ, กองทุน 
วนศาสตร์ 

หมวดอักษร G 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

general 
genetics 
geology 
German 
graduate 

gen. 
genet. 
geol. 
Ger. 
grad. 

โดยทั่วไป 
พันธุศาสตร์ 
ธรณีวิทยา 
ชาวเยอรมัน 
บัณฑิต 
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หมวดอักษร H 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

herbarium 
history 
horticulture 
hospital 
husbandry 

herb. 
hist. 
hort. 
host. 
husb. 

หองเก็บตัวอยางสมุนไพร 
ประวัติศาสตร์ 
พืชสวน 
โรงพยาบาล 
สัตวบาล 

หมวดอักษร I 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

ibedem (in the same 
way) 
id est (that is) 
illustrator 
immigration 
immunology 
imperial 
importation 
incorporated 
industry 
infection 
inorganic 
institute 
internal 
international 
investigation 

ibid. 
i.e. 
illus. 
immigr. 
immunol. 
imp. 
import. 
inc. 
ind. 
infect. 
inorg. 
inst. 
intern. 
int. 
invest. 
 

เรื่องเดียวกัน 
ดังนี้ 
ผูวาดภาพประกอบ 
การอพยพ 
ภูมิคุมกันวิทยา 
จักรพรรดิ 
การน าเขา 
รวมเขาเป็นรูปบริษัท 
อุตสาหกรรม 
การติดเชื้อ 
อนินทรีย์ 
สถาบัน 
ภายใน 
ระหวางประเทศ 
การสอบสวน 
 

หมวดอักษร J 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

Japan 
Journal 

Jap. 
Jour., J. 

ประเทศญี่ปุุน 
วารสาร 

หมวดอักษร L 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

laboratory 
language 
Latin 

lab. 
lang. 
Lat. 

หองปฏิบัติการ 
ภาษา 
ภาษาลาติน 
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leaflet leafl. ใบปลิว, ใบแทรก 
Lecture lect. บรรยาย 

หมวดอักษร L 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

library 
literature 
loco citato (in the place 
cited) 

libr. 
lit. 
loc. cit. 

หองสมุด 
เอกสาร 
ตามสถานที่ที่อางอิง 
 

หมวดอักษร M 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

magazine 
management 
manuscript (s) 
mathematics 
mechanical 
medicine 
minutes 
miscellaneous 
molecule 
monograph 
monthly 
Morphology 
 
mycology 

mag. 
manage. 
ms. (พหูพจน์ mss.) 
math. 
mech. 
med. 
min. 
misc. 
mol. 
monogr. 
month. 
morphol. 
 
mycol. 

นิตยสาร 
การจัดการ 
ตนฉบับตัวเขียน 
คณิตศาสตร์ 
เชิงกล 
ยา, แพทยศาสตร์ 
นาท ี
หลากหลาย, เบ็ดเตล็ด 
โมเลกุล 
เอกสาร 
ประจ าเดือน 
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครง 
สรางสัตว์และพืช 
วิทยาเห็ดรา 

หมวดอักษร N 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

national 
natural 
no date  
no plac 

nat. 
nature. 
n.d.  
n.p. 

แหงชาติ 
แหงธรรมชาติ 
ไมปรากฏปีที่พิมพ์ 
ไมปรากฏสถานที่พิมพ์ 

note (s) 
number 
nuclear 

n. (พหูพจน์ nn.) 
no. (พหูพจน์ nos.) 
nucl. 

หมายเหตุ 
ฉบับที่, ล าดับที่ 
ปรมาณู 

หมวดอักษร O 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

occupation occup. อาชีพ 
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opera citato (in the work 
cited) 

op. cit. 
 

ตามเอกสารที่อางอิง 
 

หมวดอักษร O 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

optical 
ophthalmology 
organic 
organization 
original 
otology 

opt. 
opthamol. 
org. 
organ. 
orig. 
otol 

เกี่ยวกับการมองเห็น 
จักษุวิทยา 
อินทรีย์ 
องค์กร 
ตนฉบับ 
โสตวิทยา 

หมวดอักษร P 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

page 
pamphlet 
part 
patent 
pathology 
pharmacology 
philosophy 
physics 
postgraduate 

p. (พหูพจน์ ใช pp.) 
pam. 
pt. (พหูพจน์ pts.) 
pat. 
Pathol. 
pharmacol. 
phil. 
phys. 
postgrad. 

หนา 
แผนพับ 
สวนที่ 
สิทธิบัตร 
พยาธิวิทยา 
เภสัชวิทยา 
ปรัชญา 
ฟิสิกส์ 
หลังจบปริญญาตรี 

proceedings 
product (s) 
professional 
project 
publication 
publisher 

proc. 
prod. (พหูพจน์ prods.) 
prof. 
proj. 
pub. 
publ. 

รายงานการประชุมวิชาการ 
ผลิตภัณฑ์ 
โดยอาชีพ 
โครงการ 
สิ่งตีพิมพ์ 
ผูพิมพ์โฆษณา, ส านักพิมพ์ 

หมวดอักษร Q 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

quality 
quarterly 

qual. 
quart. 

คุณภาพ 
ทุกสามเดือน 

หมวดอักษร R 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

radiation 
radiology 
record 

radia. 
radiol. 
rec. 

การแผรังสี 
รังสีวิทยา 
การบันทึก 
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registration 
religious 

regist. 
relig. 

การลงทะเบียน, การจดะเบียน 
เกี่ยวกับศาสนา 

หมวดอักษร R 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

report 
reprint, reprinted 
research 
review, revised 

rept. 
rpt. 
res. 
rev. 

รายงาน 
พิมพ์ใหม, ส าเนา 
การวิจัย 
การแกไข, ปรับปรุงแกไข 

หมวดอักษร S 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

science 
scientific 
section (s)  
series 
service  
social 
society 
special 
species  
station 
statistics 
Standard 
street 
summary 
supplement 

sci. 
scient. 
sec. (พหูพจน์ secs.) 
ser. 
serv. 
soc. 
soc. 
spec. 
sp. (พหูพจน์ spp.) 
sta. 
stats. 
Stand., std. 
st. 
sum. 
suppl. 

วิทยาศาสตร์ 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
ตอนที่ 
อนุกรม 
บริการ 
สังคม 
สมาคม 
พิเศษ 
ชนิดของสกุลพืช 
สถานี 
วิชาสถิติ 
มาตรฐาน 
ถนน 
สรุป 
เอกสารเสริม 

surgery 
survey 
symposium 
system 

surg. 
surv. 
symp. 
syst. 

ศัลยกรรม 
ส ารวจ 
การประชุมวิชาการ 
ระบบ 

หมวดอักษร T 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

taxonomy 
technical, technology 
tension 
transactions 
translator, translation 

taxonom. 
tech. 
tens. 
trans. 
trans., tr. 

อนุกรมวิธาน 
เทคโนโลยี 
การดึง 
บันทึกการประชุม 
ผูแปล, การแปล 
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treasurer, treasury 
tropic 

treas. 
trop. 

ขุนคลัง, การคลัง 
เขตรอน 

หมวดอักษร U 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

university 
United Nations 
ultraviolet 

univ. 
U.N. 
uv. 

มหาวิทยาลัย 
สหประชาชาติ 
รังสีเหนือมวง 

หมวดอักษร V 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

vegetation 
veterinary 
veneer 
versus (against) 
videlicet (namely) 
virology 
volume (s) 

veg. 
vet. 
ven. 
vs. 
viz. 
virol. 
vol. (พหูพจน์ vols.) 

พืชผัก 
สัตวแพทย์ 
ไมบาง 
เปรียบเทียบกับ 
ดังชื่อตอไปนี้ 
ไวรัสวิทยา 
เลมที่ (เชน vol.3) 

หมวดอักษร W 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

warranty 
weight 
wood 
without 

warr. 
wt. 
wd. 
w/o 

การรับรอง, การค้ าประกัน 
น้ าหนัก 
ไม, เนื้อไม, ตนไม 
ปราศจาก 

หมวดอักษร X 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

extra 
extra fine 
cross cut 
cross section 

x. 
xf. 
x cut. 
x section. 

พิเศษ 
ความละเอียด 
ตัดตามขวาง 
ดานหนาตัด 

หมวดอักษร Y 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

yard 
Year 

yd. 
yr. 

หลา 
ปี 

หมวดอักษร Z 
ค าเต็ม ค าย่อ ความหมาย 

zenith 
zodiac 
zone 
zoological garden 

zen. 
zod. 
z. 
zoo. 

จุดสูงสุด 
จักรราศี 
เขต 
สวนสัตว ์
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zoology zool. สัตววิทยา 
 
สรุป 

การเขียนเอกสารทางวิชาการ  ผูเขียนตองศึกษาคนควาหาขอมูลจากแหลงตาง  ๆ  ที่ผูอ่ืน 
ไดศึกษาและรายงานไวแลว  หากมีการน าความรู  ความคิดของผูอื่นมาประกอบ   ผูเขียนควรอางอิง 
แหลงที่มาของขอมูล   เป็นการแสดงความเคารพ  ใหเกียรติผูเขียนคนเดิม   และแสดงเจตนาบริสุทธิ์ 
วาไมไดขโมยความคิดหรือลอกเลียนขอมูลโดยไมมีการอางอิง    อีกทั้งท าใหงานเขียนมีความถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับและนาเชื่อถือ  การเลือกรูปแบบการอางอิง ควรพิจารณาตามความ
ตองการของสถาบันที่ศึกษา หรือนโยบายการจัดพิมพ์ของแหลงเงินทุน หากไมมีการก าหนดรูปแบบที่
แนนอนสามารถเลือกรูปแบบตามสาขาวิชาที่ไดรับความนิยม   เชน  รูปแบบ  APA   ที่ผูเขียนได
น าเสนอเป็นรูปแบบที่ก าหนดขึ้นโดยสมาคมจิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา   เหมาะส าหรับงานเขียน
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา   ศึกษาศาสตร์  และสังคมศาสตร์  อยางไรก็ตาม  เอกสารทางวิชาการที่
เผยแพรจะมีความถูกตอง สมบูรณ์   ก็ตอเมื่อมีการเขียนการอางอิงสอดคลองกันทั้งการอางอิงในเนื้อ
เรื่อง  และทายเลม  ใชเครื่องหมายก ากับวรรคตอนถูกตอง  และมีการจัดเรียงถูกตองทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษดังนั้นผูเขียนเอกสารทางวิชาการควรศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์การเขียนการอางอิง
จากหนังสือ หรือคูมือตางๆ และเลือกใชใหถูกตองและเหมาะสม 
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การพิจารณาการประเมินผลการสอน 
 

1. ความช านาญพิเศษในการสอน  มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 (1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้ 
 (2) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
 (3) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค าถามเพื่อให้
ผู้เรียนคิด และตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
 (4) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (5) มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม 
 (6) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม 
 (7) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี 
 (8) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 (9) มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
 
2. คุณภาพของเอกสารค าสอน มีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 (1) ความถูกต้องในด้านวิชาการ (เช่น ข้อเท็จจริง หลักฐานอ้างอิง ข้อมูลที่ใช้) 
 (2) ความดีเด่นทางวิชาการ (เช่น แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ ความลึกซึ้ง ความทันสมัยของ
เน้ือหาสาระ และครอบคลุมหลักสูตร) 
 (3) ความสามารถในการแต่ง/เรียบเรียง (เช่น การใช้ภาษา ความสอดคล้องของเนื้อหา การ
ท าความเข้าใจ ฯลฯ) 
 (5) ประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 (6) ลักษณะความมุ่งหมายและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
3. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มีประเด็นการสอน ดังนี้ 
 (1) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
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 (2) ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มีของข้อมูล 
 (3) ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 
 (4) ผลงานทางวิชาการได้มาจาการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ 
 (5) น าผลงานไปใช้ประโยชน์ทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการแตงต้ังและถอดถอนต าแหนงทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2555 
 

 
 

 
 

 
  

ครบถ้วนสมบูรณ ์

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ ์

ภายใน 30 วัน 

ภายใน  15  วัน 

ถูกต้องสมบูรณ์ 

ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 

ผู้ขอ ยื่นแบบ ก.พ.อ.03 และ

แบบอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ที่ส านักงานคณบด ี

น ากลับไปแก้ไข 

คณะ ลงทะเบียนรับเร่ือง 

ยื่นผลงานทีผ่่านการกลั่นกรองพร้อมแบบ 

ก.พ.อ.03 ต่อ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  

ส่งคืนผู้ขอ 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียนรับเร่ือง 

คณะฯ ตรวจสอบ

เอกสาร 

คณบดีน าเรื่องเข้าประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ  

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง แบบ ก.พ.อ.03  
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กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี

ลงทะเบียนรับเรื่อง 

ผ่าน 
ไม่ผ่าน 

เสนอผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและให้

อธิการบดีแต่งตั้งต าแหน่ง ผศ. , รศ. 

แจ้งผลการประเมินต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
คณะกรรมการพิจารณา  

คณะกรรมการภายในประเมินผลการ

สอนและเอกสารประกอบการสอน 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

เอกสารประกอบการสอน ผลงานทางวิชาการอื่น 
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ค าแนะน าการเขียนเอกสารประกอบการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖   

------------------------------ 
๑. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอด ารงต าแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ใหระบุ
หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท าเป็นสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
นั้นๆดวย) 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันด ารงต าแหนง.................................... .................... รับเงินเดือน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหด ารงต าแหนงอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเป็นผูชวยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
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           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน    

     ๒.๕ ต าแหนงอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานที่ท าโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห ์  เปิดสอนภาค/ปี
การศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท าการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห์)                                 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอ
สัปดาห์) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห์) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …...........................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
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    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ............
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  
          ๔.๑.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 
  ๔.๑.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง       
ผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง      
ผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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  ๔.๑.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง       
ผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหนง                            ผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
๔.๑.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ต ารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๔.๑  ................................................................ ................................. 
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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  ๔.๑.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๑.๔.๓  ................................................................................ 
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง                
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ์  จ านวนหนา  เป็นตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหนงรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวย
ศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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  ๔.๒.๑.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใชสงัคม 
  ๔.๒.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง      
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง       
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง      
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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  ๔.๒.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๒.๓.๓  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนด
ต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 
 ๔.๒.๔ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๒.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง               
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ์  จ านวนหนา  เป็นตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใดมาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต าแหนงศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๑.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์
และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

๔.๓.๒  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  ๔.๓.๒.๑  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง                
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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  ๔.๓.๒.๒  .................................................................................................  
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง                
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
 

  ๔.๓.๒.๓  .................................................................................... ............. 
   ผลงานวิชาการรับใชสังคมนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง                
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  
๔.๓.๓  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๓.๑  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง        
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  .................................................................................................  
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง         
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ........................................................................ ......................... 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนง        
ผูชวยศาสตราจารย์และ/หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 
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 ๔.๓.๔ ผลงานแตงต าราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๔.๑  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๒  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

  ๔.๓.๔.๓  .................................................................................................  
   ผลงานนี้เคยใชส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์และ/
หรือต าแหนงรองศาสตราจารย์ และ/หรือต าแหนงศาสตราจารย์มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง                
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ์  จ านวนหนา  เป็นตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงาน
เทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

ต าแหนง.......................................................... 
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยบังคับบัญชา 
แบบประเมินแตงตั้งใหด ารงต าแหนง...................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 
ในสาขาวิชา ...................................................... 

โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว
................................................................................ ...................เป็นผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/ไม
ครบถวน)... ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
 
 

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

ต าแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 
  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว............................................. 
.................................. .เป็นผูมีคุณสมบัติ ...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหด ารง
ต าแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 

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

ต าแหนง................................................... 
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลับราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่........./...............
เมื่อวันที่..................                    ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว......................... 
...............................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเป็นผูมีความ....(ช านาญ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......
ในการสอน  มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ต าแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา............................ .....................................ในการประชุมครั้งที่
........./.........เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว.... ........... ...............ซึ่งขอก าหนดต าแหนงเป็น..(ผูชวยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /
ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา.. ...... ..........แลวเห็นวา 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......          
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 

๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ก าหนด .........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......          
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๔) ต ารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด.........
เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......           
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
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  ๕) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด
.........เรื่อง ไดแก 
   ๕.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......          
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๕.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......          
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง               
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ์  จ านวนหนา  เป็นตน) 

สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ (ประกอบด้วย: ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร    
ผลที่ได้รับ การน าไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญอย่างไร) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................... 

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

         ต าแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 
 

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...ใน
การประชุม ครั้งที่......เมื่อวันที่...................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว....................ตามท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อ่ืน/ และ ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
และเป็นผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด จึงเห็น......(สมควร/ 
ไมสมควร)...ใหก าหนดต าแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นต าแหนง.....
(ผูชวยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์). ในสาขาวิชา.......................และใหน าเสนอท่ี
ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ต าแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ ๕ มติสภามหาวิทยาลัย    
 

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในการประชุมครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน
................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................ใหด ารงต าแหนง (ผูชวย
ศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................ไดตั้งแต
วันที่..............................  .ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย (ไดรับเรื่อง/ไดรับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์/
ไดรับผลงานฉบับตีพิมพ์เผยแพร/อื่นๆ ระบุ) 

๒. (ส าหรับต าแหนงผูชวยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ใหอธิการบดีออก
ค าสั่งแตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกค าสั่ง
แตงตั้ง พรอมสงส าเนาค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อท าหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (ส าหรับต าแหนงศาสตราจารย์)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหด ารง
ต าแหนงศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่................................ .... 
พรอมสงส าเนาค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
แบบค าขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

      ต าแหนง  นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 




