
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร………………………………. 
สาขาวิชา………………………… ฉบับปี พ.ศ…………………………. 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
..................................................... 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เมื่อวันที่        (วันที่ อว.ให้ความเห็นชอบตามปก มคอ.2)  
 

2. สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อนุมัตกิารปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคาวประชุม                           
ครั้งที่    (สภาอนุมัติเอกสารฉบับนี้)     เมื่อวันที่  (สภาอนุมัติเอกสารฉบับนี้)    
       

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
 ตั้งแต่ภาคเรียนที่              ปีการศึกษา            25XX เป็นต้นไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 (อ้างตาม มติประจ าคณะ/วิทยาลัยฯ ระบุให้ชัดเจน)  (เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เช่น ลาออกจาก
ราชการ  เกษียณอายุ หมดสัญญาจ้าง ปรับเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการ ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน ฯลฯ)
             

 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
 เพ่ือเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร........................... สาขาวิชา...................................... 
ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 1)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 1)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

คงเดิม 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 2)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 2)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

คงเดิม 

 
 
 
 
 

สมอ.08 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 3)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 3)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

คงเดิม 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 4)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 4)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 5)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

1. ชื่อ-สกุล...........................................(คนที่ 5)* 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 
- คุณวุฒิ  .............(สาขาวิชา..................)  
  ชื่อสถาบัน....................... ปพี.ศ.ที่จบ…………… 

คงเดิม 
 

 

หมายเหตุ   เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปต่ าสุด 
  ใส่ เครื่องหมาย * ที่ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 

30 
- 
- 
- 
- 

31 
12 
9 
9 
1 

31 
12 
9 
9 
1 

หมวดวิชาเฉพาะ 72 99 99 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 136 136 
    

 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  
  
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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เอกสารที่ต้องแนบ  
1. แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง)  
2. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลมาด้วย 
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1. แบบฟอร์มประวัติและผลงานอาจารย์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่าง) 
                            

แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการ 
☐ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ☐ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

------------------------------------------------------------------ 
1. หลักสูตร    สาขาวิชา    
 

2. ชื่อ – สกุล                    นางสาว.................................... (มีค าน าหน้า นาย/นาง/ นางสาว)  
 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
 

4. สังกัด                            คณะ…………………………………………….. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
    โทรศัพท์มือถือ...............................E-mail………………………..……………………. 
 

5. ประวัติการศึกษา  

 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

วท.ม.   
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2560 

- วท.บ.  
(คณิตศาสตร์ประยุกต์)   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2556 
 

6.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 ปี พ.ศ.     ต าแหน่ง 
 2557 - ปัจจุบัน   - หัวหน้าสาขาวิชา...........................................................................  
       คณะ..................................... มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 2551 - 2555    - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร........................................................ 
       คณะ..................................... มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
             

7. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลังภายใน 5 ปีปฏิทิน) 
  7.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ  

ชื่อผู้เขียน. \\ (ปีที่จัดประชุม). \\ ชื่องานวิจัยหรือบทความ. \\ ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ...      
ครั้งที่ ..., วันที่... \\ สถานที่พิมพ์: \\ ส านักพิมพ์. \\ เลขหน้า. 

ตัวอย่าง 
วิศวะ รักการเรียน, วิทยา คิดการใหญ่ และ บริหาร มานะเพียร. (2562). การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาศตวรรษที่ 20. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 9, วันที่ 24 มกราคม 2562. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 19 – 29. 
(เกณฑ์ข้อ.......) 

** หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ. (แนบท้ายค าชี้แจง) 
โดยให้เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น** 
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   7.2 บทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร สิ่งตีพิมพ์ หรือวารสารออนไลน์ 
ชื่อผู้เขียน. \\ (ปีที่พิมพ์). \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อวารสาร, \\ ปีที่(ฉบับที่)หรือรายปักษ์.  \\ เดือนที่ตีพิมพ์. \\ 

สถานที่พิมพ์: \\ ส านักพิมพ์. \\ เลขหน้า. \\ (กรณีวารสารออนไลน์ให้ระบุ URL). 
ตัวอย่าง 
วิศวะ รักการเรียน และ บริหาร มานะเพียร. (2562). ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 20. 

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(1). มกราคม – มิถุนายน 2562. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
หน้า 119 – 132. (เกณฑ์ข้อ.......) 

** หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ. (แนบท้ายค าชี้แจง) 
โดยให้เลือกเพียง 1 ข้อ** 

 

7.3 หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อผู้เขียน. \\ (ปีที่พิมพ์). \\ ชื่อหนังสือ \\ (ครั้งที่พิมพ์). \\ สถานที่พิมพ์: \\ ส านักพิมพ์. \\ จ านวนหน้า. 
ตัวอย่าง 
วิศวะ รักการเรียน และคณะ. (2562). การเขียนภาษาไพธอนในงานบริหารการเงิน  (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์พิมพ์ไท. จ านวน 159 หน้า. (เกณฑ์ข้อ.......) 
** หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ. (แนบท้ายค าชี้แจง) 

โดยให้เลือกเพียง 1 ข้อ** 
 
 
 

                                                                (ลงชือ่) ........(กรุณาลงนามให้เรียบร้อย)......... 
             (.....................................................) 
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ค าช้ีแจง 
 1. ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF] และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/151/T_0013.PDF] 
 2. ผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่ในวารสาร รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
หนังสือ ต ารา หรือผลงานทางวิชาการในรูปแบบอ่ืน ให้เขียนโดยใช้รูปแบบที่แนะน าโดย American 
Psychological Association (APA) [https://www.phdfood2019.it/wp-
content/uploads/2019/05/APA_Guide_2017.pdf]  
 3. กรณีวารสาร Online หรือ Open access Journal ให้ระบุ URL ของวารสารนั้น และ DOI (ถ้ามี)    
 4. แยกผลงานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้พิมพ์ผลงานภาษาไทยก่อน โดยเรียงปีปัจจุบันมา
ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/265/43.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/151/T_0013.PDF
https://www.phdfood2019.it/wp-content/uploads/2019/05/APA_Guide_2017.pdf
https://www.phdfood2019.it/wp-content/uploads/2019/05/APA_Guide_2017.pdf
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 
โดยให้เลือกกรอกเกณฑ์มาตรฐาน ลงในข้อ 7.1-7.3 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน 

ข้อ 1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ;  0.8 

ข้อ 2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ;  0.6 

ข้อ 3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ; 1 

ข้อ 4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 

ข้อ 5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน;  0.4 

ข้อ 6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online;  

0.2 

ข้อ 7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว;  1 

ข้อ 8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ; 

1 

ข้อ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2;  

0.6 

ข้อ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ข้อ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ;  

 

0.4 

ข้อ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556; 

1 

ข้อ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1;  

0.8 

ข้อ 14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ; 0 

ข้อ 15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน;  1 

ข้อ 16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร;  1 

 
 
 
 



9 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ค่าคะแนน 
ข้อ 17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 

ข้อ 18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ;  1 

ข้อ 19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว;  

1 

หมายเหตุ : ที่มาจากระบบ checo  
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ตัวอย่าง 

การเขียนอ้างอิงโดยใช้รูปแบบท่ีแนะน า 
American Psychological Association (APA) 

 
(1) นางสาวสมหญิง  จริงใจ  

 งานวิจัย 
ดรุณี ชิงชัย. (2554). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับ 
         ปริญญาตรี. วารสารวทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 9(1), 90-98. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2 ) 
Foster, W. P. (2004). The decline of the local a challenge to educational leadership.  
 Education Administration Quarterly, 40(2), 176-191. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 

การเขียนผลงานทางวิชาการโดยใช้รูปแบบ American Psychological Association (APA) 
 

ค ำชี้แจงกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร  
ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย  
 - บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
 - ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
 - หนังสือหรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
   และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ 
   ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
 - ผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานลักษณะอ่ืนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological Association (APA)  
และ    แยกผลงานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้พิมพ์ภาษาไทยก่อน 
   ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก 
   เรียงปี พ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
 
 

1. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
 1.1 บทความในวารสารฉบับภาษาไทย ผู้เขียนบทความ 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง, ปีที่หรือเล่มที่ 
 เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้าม)ี), เลขหน้า. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่[คลิกพิมพ์] ) 
ตัวอย่าง 
ดรุณี ชิงชัย. (2561). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับ 
         ปริญญาตรี. วารสารวทิยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 9(1), 90-98. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
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 1.2 บทความในวารสารฉบับภาษาไทย ผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความคนแรก, ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความคนที่สอง, และชื่อ นามสกุลของ 
 ผู้เขียนบทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง, ปีที่หรือเล่มที่เป็น 
 ตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้ามี)), เลขหน้า. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่[คลิกพิมพ์] ) 
ตัวอย่าง 
ตรีรดา ตระการตา, อัสดา เรืองเวช, มีนา อัครสกุล, และทิพวิมล สุทธิรักษ์. (2561). ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 
 ของสารสกัดเอทานอลจากพืชสมุนไพรป่า 10 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์, 23(1),  
 12-36. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
 
 1.3 บทความในวารสารฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความ 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อต้นผู้เขียนบทความ. ตัวอักษรย่อของชื่อกลางผู้เขียนบทความ (ถ้ามี). (ปีที่พิมพ์). ชื่อ

บทความใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกของประโยค. ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง,  
 ปีที่หรือเล่มที่เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้ามี)), เลขหน้า. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
ตัวอย่าง 
Foster, W. P. (2018). The decline of the local a challenge to educational leadership.  
 Education Administration Quarterly, 40(2), 176-191. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 
 1.4 บทความในวารสารฉบับภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สอง., & 

นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสารเป็น
ตัวอักษรเอียง, ปีที่หรือเล่มที่เป็นตัวอักษรเอียง (ฉบับที่ (ถ้าม)ี), เลขหน้า. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
ตัวอย่าง 
Yang, K., Trakarnta, T., Smith, J., & Bay, C. (2018). Antibacterial activity of herbal medicine 
 plants. Journal of Medicinal, 36(2), 368-372.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com) 
 
2. รายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการ 
 2.1 บทความในรายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการฉบับภาษาไทย  
  ผู้เขียนบทความ 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์เป็นเลขไทย). ชื่อบทความ. ใน ชื่อการประชุมหรือสัมมนาเป็น

ตัวอักษรเอียง (หน้า เลขหน้าเลขไทย). สถานที่จัดงานประชุม: ชื่อสถาบันที่จัดงานประชุม. 
ตัวอย่าง 
หัทยา ศรีวงษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความสามารถในการท างาน และบรรยากาศองค์การ

กับความสุขในการท างานของพยาบาลส่วนงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคกลาง.  
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 ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 5”  
 (หน้า 1-13). ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 
 2.2 บทความในรายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการฉบับภาษาอังกฤษ  
  ผู้เขียนบทความ 1 คน 
นามสกุล ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อการประชุมหรือสัมมนา 
 เป็นตัวอักษรเอียง (pp. เลขหน้า). สถานที่จัดงานประชุม: ชื่อสถาบันที่จัดงานประชุม. 
ตัวอย่าง 
Ramesh, S. (2018). Preparation and evaluation of nanoparticles for sustained delivery of 

ampicillin. In Proceedings of the Burapha University International Conference 2012, 
global change: Opportunity & risk (pp. 351-357). Chon Buri: Burapha University. 

 
 2.3 บทความในรายงานการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการฉบับภาษาอังกฤษ  
  ผู้เขียนบทความมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่ 
 สอง., & นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้เขียนบทความคนที่สาม. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อ 
 การประชุมหรือสัมมนาเป็นตัวอักษรเอียง (pp. เลขหน้า). สถานที่จัดงานประชุม: ชื่อสถาบันที่จัด 
 งานประชุม. 
ตัวอย่าง 
Ramesh, S., Trakarnta, T., & Smith, J. (2018). Preparation and evaluation of nanoparticles for 

sustained delivery of ampicillin. In Proceedings of the Burapha University 
International Conference 2012, global change: Opportunity & risk (pp. 351-357). 
Chon Buri: Burapha University. 

 
 

3. หนังสือหรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 3.1 หนังสือหรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้แต่ง 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์:  
 ส านักพิมพ์. ISBN: 
ตัวอย่าง 
สมสวย รวยทรัพย์. (2556). หลักการเขียนหลักสูตรการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส์.  
 ISBN: 978-816-256-437-3 
 

 3.2 หนังสือหรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้แต่งมากกว่า 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้แต่งคนแรก, ชื่อ นามสกุลของผู้แต่งคนท่ีสอง และชื่อ นามสกุลของผู้แต่งคนท่ีสาม.  
 (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. ISBN: 
ตัวอย่าง 
สมสวย รวยทรัพย์, เสริมศรี สามารถกิจ, และปัทมา วรรัตน์. (2556). หลักการเขียนหลักสูตรการเรียน 
 การสอน. กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุ๊คส์. ISBN: 978-816-256-437-3 
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 3.3 หนังสือหรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้แต่ง 1 คน 
นามสกุล ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).  
 สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. ISBN: 
ตัวอย่าง 
Harris, M. (2018). Basic statistics for behavioral science research. Boston: Allyn and Bacon. 
  ISBN: 978-589-456-438-2 
 
 3.4 หนังสือหรือเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้แต่งมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่งคนที่1., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่งคนที่2., & นามสกุล,  
 ตัวอักษรย่อของชื่อผู้แต่งคนท่ี3. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือเป็นตัวอักษรเอียง (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).  
 สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. ISBN: 
ตัวอย่าง 
Eugene, R., Baird, B., & Eaton, D. (2018). Basic statistics for behavioral science research.  
  Boston: Allyn and Bacon. ISBN: 978-589-456-438-2 
 
4. ผลงานสร้างสรรค์ 
 4.1 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาไทย ผู้ผลิต 1 คน 
ชื่อผู้ผลิต. (ปีที่ผลิตผลงาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/ 

นิทรรศการ/บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที่: หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 
ตัวอย่าง 
วิสิทธิ ์บุญเรือง. (2560). ภาพความสุขของเด็ก (ภาพวาดสีอะคลีลิกบนผ้าใบ). วันที่ 6 พฤษภาคม  

2560. กรุงเทพฯ: สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. 
 
 4.2 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาไทย ผู้ผลิตมากกว่า 1 คน 
ชื่อ นามสกุลของผู้ผลิตคนแรก, ชื่อ นามสกุลของผู้ผลิตคนที่2, และชื่อ นามสกุลของผู้ผลิตคนที่3. (ปีที่ผลิตผล

งาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/ 
บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที:่ หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 

ตัวอย่าง 
วิสิทธิ ์บุญเรือง, ไพลิน ฤกษ์จิรสวัสดิ์, และสมสวย รวยทรัพย์ (2560). ผีเสื้อในสวน (นิทรรศการ 

ศิลปกรรมบูรพา). วันที่ 6 พฤษภาคม 2560. กรุงเทพฯ: สิปางอาร์ตแกลเลอรี่. 
 
 4.3 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ผลิต 1 คน 
นามสกุล ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิต. (ปีที่ผลิตผลงาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภท 

ผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที่: หน่วยงานที่แสดง 
ผลงาน. 

ตัวอย่าง 
Matisse, H. (2018). Still life with Geranium (Painting). June 21, 2018. Chon Buri: Burapha  
  University. 
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 4.4 ผลงานสร้างสรรค์ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้ผลิตมากกว่า 1 คน 
นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิตคนแรก., นามสกุล, ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิตคนที่สอง., & นามสกุล, 

ตัวอักษรย่อของชื่อผู้ผลิตคนที่สาม. (ปีที่ผลิตผลงาน). ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภท
ผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/บทประพันธ์). วันที่จัดแสดงผลงาน. สถานที่: หน่วยงานที่แสดงผลงาน. 

ตัวอย่าง 
Eugene, R., Baird, B., & Eaton, D. (2018). The painter and his model (Painting). July 25, 2018.  
 Chon Buri: Burapha University. 
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2. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลมาด้วย 
   
 กรณทีี่มีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 


