
ภูสิทธิ พลายชมภู

เขยีนต ารา และหนังสืออย่างไร 
ให้ได้ต าแหน่งทางวชิาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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1. ปลูกนิสัยรักการอ่าน 2. หาแนวให้เจอ

3. ฝึกอย่างอดทนจากง่ายไปหายาก 4. เรียนรู้จากผู้อื่น

5. ตื่นข้ึนมาท างานได้สักหน่อย 6. จินตนาการถึงความส าเร็จ

7. ท าความคิดให้ใหม่สดเสมอ 8. บดให้ละเอียด

9. ต้องละเมียดละไม 10. ถอดหัวใจให้กับงาน 

11. ขยันให้เป็นปกติ
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1. ใช้ภาษาเรียบง่าย 2. อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิมแล้ว

3. เขียนให้อ่านง่าย 4. คิดก่อนเขียน

5. เขียนให้ตรงประเด็น 6. ใช้ค าคุ้นเคย

7. เขียนประโยคให้กระชับ ใช้ค าน้อย ความหมายกว้าง

8. เขียนหนังสือให้เว้นวรรค 9. ปรับส านวนก่อนเผยแพร่

10. ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย
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(2 ปี)

(2 ปี)

หมายเหตุ : จบปริญญาตรี 10 ปี จบปริญญาโท 8 ปี จบปริญญาเอก 5 ปี ถึงได้ต าแหน่งศาสตราจารย์
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การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง

ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ และท า
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ

ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารงต าแหน่งอาจารย์ และท า
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ

ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้อง ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และท า
การสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน ที่ก าหนดโดยสถาบันนั้น ๆ
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ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ

(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ

(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ

(4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น 
ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือบทความทางวิชาการซึ่งมี
คุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (2) - (4) ได้
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การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้
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(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ

(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ

หรือ

(3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ

(4) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 
1 เรื่อง หรือ
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(2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ

(3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมี
คุณภาพดี

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีท่ี 2 นั้น 
ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนผลงานตาม 
(1) - (3) ได้
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การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ผลการสอน ผู้ขอต้องมีช่ัวโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
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(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง และ

(3) ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
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(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับการเผยแพร่ ใน
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้
ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
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(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง และ

(3) ต ารา หรือ หนังสือ 2 เล่ม

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ
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(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ ต าราหรือ หนังสือ 1 เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ

(3) ต ารา หรือ หนังสือ 3 เล่ม



16

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้อง
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 
รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

(2) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิ
มนุษยชน
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(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

(6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้อง
ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ



18

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเอง

2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้

2.1 ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น

2.2 ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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(2) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณ
ผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เรื่อง

(3) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

(4) ในกรณีงานวิจัยท่ีด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีปริมาณ
ผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความรับผิดชอบ
ส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุป
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) ได้เพียงคนเดียว 
เว้นแต่กรณีอื่นตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด

3. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงาน
หลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด 
รวมทัง้ ระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนาม
รับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้
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(1) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคนและให้ถือว่า
ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน

(2) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ให้มีการลงนาม
รับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทัง้ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่
สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้
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หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าการ
กระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งตัง้ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป

4. กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทใน
ขั้นตอนการท างานอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ

ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม

ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม

ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง
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ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน
และบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง

5. ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็นเจ้าของ
ผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง
ผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้น ๆ

6. กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแลและมีบทบาท
ส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน

แบบท่ี 1
นิยาม

รูปแบบ

ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบจัดเป็น
เคร่ืองมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย 
(มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart)
แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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แบบท่ี 1

การเผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ
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แบบท่ี 2

นิยาม

รูปแบบ

ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเคร่ืองมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษา
ด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ

เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (chart) แถบ
เสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ ใช้
ประกอบการอธิบายภาพแบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง การอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล
และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย
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แบบท่ี 2

การเผยแพร่

ลักษณะคุณภาพ

ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐาน
ว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว

อยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับ
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ประเภทของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

กลุ่ม 1 งานวิจัย

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
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2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบัตร

2.10 ซอฟต์แวร์

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

กลุ่ม 4 4.1 ต ารา

4.2 หนังสือ

4.3 บทความทางวิชาการ
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ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 งานวิจัย

งานวิจัย
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุป
รวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการนั้นมาใช้
ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต)์ หรือการพัฒนาอุปกรณ์หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์
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งานวิจัย (ต่อ)

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทัง้ กระบวนการวิจัย (research 
process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ โจทย์หรือ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวล
สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบ
โจทย์และแก้ปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
2. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้น 
ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
3. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน
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งานวิจัย (ต่อ)

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย
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งานวิจัย (ต่อ)

การเผยแพร่
(ต่อ)

3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลัน่ กรอง รวมถึง
ตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการ
เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการ
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
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งานวิจัย (ต่อ)

การเผยแพร่
(ต่อ)

4. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือ
ตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น
5. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด
เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกคร้ัง หนึ่งจะกระท าไม่ได้
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งานวิจัย (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้
ศึกษาแล้ว
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่าย่ิงและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดการ
ใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน
2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 10 ประเภท ดังนี้

2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม

2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้

2.3 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ

2.4 กรณีศึกษา (Case Study)

2.5 งานแปล

2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
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2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบัตร

2.10 ซอฟต์แวร์

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 10 ประเภท

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
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ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท า

ให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้
• ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ
• หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้
• ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method)
• ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้
• ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
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ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
รูปแบบ
(ต่อ)

• ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่า (value 
chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทัง้ วงการอุตสาหกรรมนั้น

• ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 
การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
ปัญหาพิเศษของนักศึกษา
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ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่มี
หนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทัง้ นี้ บทความดังกล่าวจะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็น
บุคลากรจากอุตสาหกรรมหรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงาน
วิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
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ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่

(ต่อ)
3. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบ
ของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
4. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่
มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่
สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว
5. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือกิจกรรม
ทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
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ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมี

ส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาหรือท า
ความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิด
การพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับ
จังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับ
รางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรมให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังต่อไปนี้
1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
2. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบด้วย
ตนเองหรือแต่งตัง้ ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้
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ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ค านิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนามี

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่ (1) สภาพปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผลหรือความเชื่อที่ผู้สอนใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการสอนแนวใหม่ หรือ
เป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็นได้ชัด เช่น 
เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียน
การสอน และ (3) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนใน
สถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีข้อมูลหลัก
ฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน
ผู้เรียนและผู้สอน
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
รูปแบบ 1. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ

2. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดใน
การพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ 1. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
3. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
การเผยแพร่

(ต่อ)
4. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการ
บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
5. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี
1. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเร่ิมสร้างสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิม
หรือเป็นแนวคิดใหม่
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้หรือ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีมาก
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ
2. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
อื่นได้
3. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี impact 
factors
ระดับดีเด่น
1. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ
2. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองาน
ประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองการ

ปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น อันน าไปสู่
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน 
ค าสัง่ หรือมาตรการอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่า
ระดับชาติ ท้องถิ่นหรือนานาชาติ

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพปัญหา
ทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผล
หลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทัง้ นี้โดยมีนโยบาย 
ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสัง่ หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (output) รวมทัง้ มีการคาดการ
ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติด้วย
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรือมาตรการอื่นใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การพิจารณาหรือ
ด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึ่งแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมายร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพ
ระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง
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ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงอภิปรายอย่างกว้างขวางใน
สังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์
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กรณีศึกษา (Case Study)
นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 

ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการ
สอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึง
สาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ น ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
ตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของ
บุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทางในการ
ตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ
จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด
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กรณีศึกษา (Case Study) (ต่อ)
รูปแบบ เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching Notes) 

และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตัง้ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี
1. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ
2. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
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กรณีศึกษา (Case Study) (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็น
ประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
1. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามาก่อน มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างชัดเจน
2. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
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งานแปล
นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ

วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะ
เป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็น
ภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
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งานแปล (ต่อ)
การเผยแพร่

(ต่อ)
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้
ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นและต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่งอยู่ใน
วิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นได้ ทัง้ นี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีก
คร้ังหนึ่ง
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งานแปล (ต่อ)
การเผยแพร่

(ต่อ)
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด การน า
งานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
นั้นใหม่อีกคร้ังหนึ่ง

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทัง้ มีบทน าของผู้แปลที่ให้ข้อมูล
ครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความเข้าใจ
ของผู้แปลในเร่ืองนั้น ๆ และเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปล ใส่ไว้ในบท
น า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี
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งานแปล (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ ดังต่อไปนี้
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้น
ก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทัง้ 
ตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทัง้ ตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับ
งานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันเหมาะสมทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค
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งานแปล (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมี
ข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้
1. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการ
2. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
3. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ
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พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่น ๆ อันเป็น
ผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทัง้ แสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ 
(state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อหรือหน่วยย่อย จัดระบบ
อ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ 
รวมทัง้ อธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทัง้ 
ดัชนีค้นค า ในกรณีที่จ าเป็น

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
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พจนานุกรม (dictionary) สารานุกรม (encyclopedia) นามานุกรม (directory)
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน (ต่อ)

การเผยแพร่
(ต่อ)

1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวาง
ตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการ
ของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิดเชิง
วิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค านิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือสัตว์

พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์
หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจัยค้นคว้า
และพัฒนางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็น
คุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของการน าไปใช้จริงใน
สภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่เศรษฐกิจหรือสังคม
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การ
บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
2. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องได้รับการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมีผลการ
ทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีมาก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการมากขึ้น มี
ผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มี
ผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดดเด่น และมีศักยภาพสูงใน
การน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม หรือ

เป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน มีการ
น าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมาย
และคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้าน
สถาปัตยกรรม การออกแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี รวมทัง้ 
กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความ
และการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ การ
บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
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ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและกระบวนการ

สร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อวรรณกรรม
ศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะแขนงน้ัน ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้านการสร้างสรรค์ 
สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative writing) และการศึกษาศิลปะ
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สิทธิบัตร (patent)
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทัง้ ที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้
เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงาน
นั้นด้วย

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ น้ีต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
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สิทธิบัตร (patent) (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนาต่อยอด

ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ระดับชาติ
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
นานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง
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ซอฟต์แวร์ (software)
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นผลงานที่

ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีหลักวิชาอันสามารถ
อธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(numerical method) หรือการด าเนินงานลักษณะ engineering design ซึ่งเป็นการปรับปรุง
กระบวนการออกแบบโดยตรง
2. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (source 
code) เพื่อพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ
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ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
นิยาม
(ต่อ)

3. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์
มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือส ารวจความ
ต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียง
อย่างเดียว
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา
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ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทัง้ ที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งานหลักการของ
วิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
2. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงาน
นั้นด้วย

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ น้ีต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
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ซอฟต์แวร์ (software) (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิม ที่เคยมีผู้
ศึกษามาแล้ว
2. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งานอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ

สาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจการเมือง
การปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา
สังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้
ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ)
รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น

ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชา และสามารถน าไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็น ต่อไปนี้
• การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
• การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
• การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ)
รูปแบบ
(ต่อ)

• การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆเกี่ยวกับ
ผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์จดหมายยืนยันถึงผล
ประกอบการก าไรหรือความเอื้ออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่
ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมี
การเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการ
เผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษา
ค้นคว้าต่อไปได้
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการมี

ส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์มีการถ่ายทอด
ผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาหรือ
ท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิด
การพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
นโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวางเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้
1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
2. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว อาจประเมินจากการ
ตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้ง ผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้
ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
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ต ารา
นิยาม งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทัง้ วิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อ

ค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับ
มโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้
ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ
เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ

กลุ่ม 4 ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
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ต ารา (ต่อ)
นิยาม
(ต่อ)

ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่มี
ความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความ
เข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะ
น ามาเสนอเป็นต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา
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ต ารา (ต่อ)
รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุปการอ้างอิง 

บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การ
อธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจน
ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, 
online learning
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ต ารา (ต่อ)
การเผยแพร่

(ต่อ)
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาคณะ
หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดการน า
ต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้น
ใหม่อีกคร้ังหนึ่ง
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ต ารา (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการน าเสนอ

ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้
เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้
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ต ารา (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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หนังสือ
นิยาม งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและ
มโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะ
น ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
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หนังสือ (ต่อ)
รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเ ร่ือง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง

บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพตัวอย่าง 
หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นทั้ง เล่ม
อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา 
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
2. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chapter) โดย
จะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้
โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
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หนังสือ (ต่อ)
รูปแบบ
(ต่อ)

ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน
จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
3. การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
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หนังสือ (ต่อ)
การเผยแพร่

(ต่อ)
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดการน า
หนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการครัง้ ใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
นั้นใหม่อีกคร้ังหนึ่ง

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการ
น าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
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หนังสือ (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ

(ต่อ)
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
3. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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บทความทางวิชาการ
นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน
จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มา
ประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่าง
ชัดเจนด้วย

รูปแบบ ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
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บทความทางวิชาการ (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้ นี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ (Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ
เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวิชาการ” นั้นมา
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้มี
การประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครัง้ หนึ่ง จะกระท าไม่ได้
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บทความทางวิชาการ (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด

และการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
2. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ขนาด 14.5 × 21 เซนติเมตร (16 หน้ายก) 
ตัวโปรยจะได้ความกว้าง 11 เซนติเมตร

11 ซม.

14.5 ซม.

24 ซม.
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ขนาด 17× 24 เซนติเมตร (8 หน้ายก) ตัวโปรย
จะได้ความกว้าง 13 – 13.5 เซนติเมตร

13 - 13.5 ซม.

17 ซม.

24 ซม.
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ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร (8 หน้ายก) 
ตัวโปรยจะได้ความกว้าง 15.5 เซนติเมตร

15.5 ซม.

18.5 ซม.

26 ซม.
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ขนาด 21 × 29.5 เซนติเมตร (8 หน้ายกพิเศษ หรือ 
A4) ตัวโปรยจะได้ความกว้าง 17 เซนติเมตร

17 ซม.

21 ซม.

29.5 ซม.



105

- ตั้งแต่ 60-100 แกรม (กระดาษปอนด์)

- กระดาษปรู๊ฟ (กระดาษสีน้ าตาลกรอบง่ายราคาถูก)

- กระดาษถนอมสายตา

- กระดาษอาร์ตมัน

เม่ือได้ขนาดรูปเล่มที่ต้องการแล้ว ล าดับต่อไปต้องมาตั้งค่าหน้ากระดาษหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้
งานให้สมบูรณ์แบบ

ห่างจากขอบบนประมาณ 5 เซนติเมตร (ในหน้าเปิดและไม่ใส่เลขหน้า)

ห่างจากขอบบนประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร (ในหน้าปกติ)
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ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ 1.5 - 2 เซนติเมตร

ห่างจากขอบกระดาษด้านขวามือ 1.5 - 2 เซนติเมตร

หน่วยที่ 1 (ใช้ตัวอักษรประมาณ 20 - 22 point)

ชื่อเรื่องในแต่ละหน่วย (ใช้ตัวอักษรประมาณ 20 point)

หัวข้อใหญ่ชิดซ้ายมือหรือหน้ากระดาษ (ใช้ตัวอักษรประมาณ 20 point)

หัวข้อย่อย (ใช้ตัวอักษรประมาณ 16 point) (หนา)

เนื้อหาปกติใช้ 16 point
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ภาพที่ (ตัวหนา แต่เท่ากับตัวพื้น) ส่วนรายละเอียดไม่ต้องหนา

ตารางที่ (ตัวหนา แต่เท่ากับตัวพื้น) ส่วนรายละเอียดไม่ต้องหนา

แผนภูมิที่

รูปที่

ภาพประกอบที่

ที่มา : (ตัวหนา แค่ 14 point) ส่วนรายละเอียดไม่ต้องหนา
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1 ซม.

1 ซม.1.5 - 2 ซม.

15 - 2 ซม.

15 - 2 ซม.

แนวเร่ิม
พมิพ์เน้ือหา ต าแหน่ง

เลขหน้า

พืน้ที่ส าหรับพมิพ์เน้ือหาในแต่
ละหน้า

15 - 2 ซม.
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บทที่ 5
ช่ือบท...........................

5.1 ........................
//////........................................................................
..................................................................................
..................................................................................
5.1.1 ......................... 
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................. 
///////5.1.1.1 ...................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

(เชิงอรรถ)
¹.......................................................................
..................................................................................
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แบบท่ี 1 (แบบสรุปเนื้อหาท้ังหมดที่เขียนไปแล้ว)

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

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

....................................................................(นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2553 : 8)

แบบท่ี 2 (แบบสรุปทั้งเล่ม)

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

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

...................................................................(ณรงค์ นิยมวิทย์, 2553)
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แบบท่ี 3 (คัดลอกข้อความเด่น ๆ มาไว้ในเอกสาร)

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 120) ได้ให้ความมายของค าว่า “อาหารไทย” ไว้
ว่า............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
หรือ

จิตระพี ชวาลาวัลย์ (2552 : 228) ได้กล่าวถึงการท าเดรฟไว้ว่า

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

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

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



112

ผู้แต่ง 1 คน (สุภัทรา โกไศยกานนท์, 2560 : 22)

ผู้แต่ง 2 คน (ชญาภัทร์ กี่อาริโย และจอมขวัญ สุวรรณรักษ์, 2553 : 8)

ผู้แต่ง 3 คน (จุฑามาศ พีรพัชระ อภิรัต โสฬศ และธนพรรณ บุณยรัตกลิน, 2553 : 25)

ผู้แต่งมากกว่า 3 คน (ชญาภัทร์ กี่อาริโย และคนอื่น ๆ , 2553 : 56)

ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2553 : 9)

ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์ (พระราชวรมุน,ี 2550 : 28)

ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์ (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2535 : 35)
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ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 : 55)

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง (ให้ระบุชื่อเรื่องแทน) (การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, 2545 : 6)

การบรรยาย (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2553)

การฟังเทป (พระพิมลธรรม, 2553)

รายการวิทยุ – โทรทัศน์ (แฟชั่น, 2553)

ต้นฉบับตัวเขียนและจดหมายเหตุ (กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุ, 2402)
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การอ้างอิงประเภทหนึ่ง โดยการบันทึกไว้ท้ายหน้ากระดาษแต่ละหน้า เพ่ือบอกที่มาของข้อความที่อ้างอิง 
หรือเพ่ืออธิบายความเพ่ิมเติมจากเนื้อหาในหน้ากระดาษนั้น หรือเพ่ือเชื่อมโยงความเข้าใจของข้อความใน
หน้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเล่มเดียวกัน

การเขียนเชิงอรรถมีความมุ่งหมายเพ่ือช่วยอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความ แสดงถึงคุณภาพของแหล่งที่มา 
ทั้งยังช่วยอธิบายขยายความเพ่ิมเติมในเนื้อหาบางส่วน ตลอดจนใช้วิเคราะห์วิจารณ์ ให้ข้อสังเกต ให้
ค าแนะน า เพ่ือเป็นการสร้างความสมบูรณ์ในเนื้อหา และสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านอีกด้วย จึงนับว่า
เชิงอรรถมีประโยชน์ อย่างมากต่อผู้อ่าน
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1. ประเภทของเชิงอรรถ แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้

1.1 เชิงอรรถอ้างอิง

1.2 เชิงอรรถเสริมความ

1.3 เชิงอรรถโยง

แต่ละประเภทมีรูปแบบและการใช้งานแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานในขณะที่เขียน

2. ต าแหน่งของเชิงอรรถ

จะอยู่ท้ายหน้ากระดาษที่มีการลงเชิงอรรถ โดยใช้การขีดเส้นยาว 2 นิ้ว และห่างจากขอบกระดาษด้านล่าง 1
นิ้ว ตามแบบการจัดพิมพ์เนื้อหาในแต่ละหน้าและให้ลงเชิงอรรถใต้เส้นที่ขีดจากขอบซ้ายเข้ามา 
7 ตัวอักษร หรือตรงกับย่อหน้า หรือเคาะ Tab 1 คร้ัง หากไม่จบในบรรทัดเดียว บรรทัดต่อไปให้ชิดขอบซ้าย
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3. วิธีการลงเชิงอรรถ

3.1 กะระยะในหน้ากระดาษเพื่อให้เพียงพอต่อการลงรายการเชิงอรรถในท้ายหน้าแต่ละหน้า

3.2 ให้ใช้หมายเลขก ากับ 1 - 9 (ไม่ควรมีมากเกินไป)

3.3 เชิงอรรถควรมีข้อความจบภายในหน้าเดียวกันกับเนื้อ

3.4 การใช้เลขเชิงอรรถ ให้เริ่มเลข 1 ในทุกหน้า (ไม่นิยมเรียงไปเรื่อย ๆ เพราะจะผิดพลาดมาก)

3.5 ต้องลงในบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงด้วยทุกเล่มท่ีอ้างอิงถึง

3.6 อาจมีการลงเชิงอรรถซ้ าใหม่อีกครั้งในหน้าเดียวกัน มีรายการอ่ืนคั่นหรือไม่ค่ันก็ได้
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4. รูปแบบของเชิงอรรถ (ใช้ขนาดตัวอักษร 12 point)

4.1 ในกรณีมีรายการเดียว

¹ผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. (จังหวัดที่พิมพ์ : สถานที่พิมพ์, ปีท่ีพิมพ์) : เลขหน้า.

หรือ

¹ผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. (จังหวัดที่พิมพ์ : สถานที่พิมพ์, ปีท่ีพิมพ์), หน้า.

4.2 ในกรณีมี 2 รายการติดต่อกัน

¹ณรงค์ นิยมวิทย์. อาหารและโภชนาการ. (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550) : 50.

²แหล่งเดิม. (ทุกอย่างเหมือนกัน)
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4.3 ในกรณีมี 3 รายการติดต่อกันแต่แตกต่างที่หน้าที่อ้าง

¹จิตระพี ชวาลาวัลย.์ ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550) : 100.

²แหล่งเดิม.

³เรื่องเดียวกัน. หน้า 53.

หมายเหตุ : ภาษาอังกฤษใช้ Ibid แทนค าว่า แหล่งเดิม และ Op.cit แทนเรื่องเดียวกัน

p. แทนหน้าเดียว เช่น 10

pp. แทนหลายหน้า เช่น 22 - 25
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4.4 เชิงอรรถเสริมความ

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

เป็นการอธิบายขยายความเพ่ิมเติม

4.5 เชิงอรรถโยง

ดูรายละเอียดในหน่วยที่ 2 หน้า 27.
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บรรณานุกรม คือ รายการของทรัพยากรสารนิเทศต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบถึงที่มาของแนวคิด
ทฤษฎีในเนื้อหา และยังแสดงถึงคุณภาพของรายงานทางวิชาการเล่มนั้น ๆ ด้วย ค า เครื่องหมายที่ใช้หรือ
เครื่องหมาย วรรคตอน ได้แก่

- มหัพภาค ( . )

- สัญประกาศ ( )

- มหัพภาคคู่หรือทวิภาค ( : )

- จุลภาค ( , )

- เน้นค าหรือโบให้ด า (ตัวหนา)

- เข้าถึงได้จาก
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- ค าว่า ใน

- ค าว่า In

- ม.ป.ท. หรือ n.p. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)

- ม.ป.ป. หรือ n.d. (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)

- พิมพ์ครั้งที่ 2 (2nd ed)

- พิมพ์คร้ังที่ 4 (4th ed)



122

1. ส่วนผู้แต่ง

1.1 ผู้แต่ง 1 คน ชญาภัทร์ กี่อาริโย.

1.2 ผู้แต่ง 2 คน อภิรัต โสฬศ และจอมขวัญ สุวรรณรักษ์.

1.3 ผู้แต่ง 3 คน จุฑามาศ พีรพัชระ อภิรัต โสฬศ และจอมขวัญ สุวรรณรักษ์.

1.4 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ชญาภัทร์ กี่อาริโย และคนอื่น ๆ.

หรือ จุฑามาศ พีรพัชระ และคณะ.

1.5 ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จ.

1.6 ผู้แต่งที่มีสมณศักดิ์ พระราชวินัยโสภณ.
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1.7 ผู้แต่งที่มีบรรดาศักดิ์ อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

1.8 ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

1.9 ผู้แต่งที่มีสถานภาพเป็นผู้รวบรวม ภูสิทธิ พลายชมภู, บรรณาธิการ. บรรณาธิการ, ผู้แปล

1.10 ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติให้ช่ือสกุลขึ้นก่อน Carrow, Robert S. ตามด้วย, ตามด้วยชื่อต้น และชื่อกลาง

หมายเหตุ : หากหาชื่อผู้แต่งไม่พบให้น ารายการต่อไปพิมพ์แทนที่รายการ (ชื่อเรื่อง)
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2. รูปแบบการเขียนรายการบรรณานุกรมแต่ละประเภท

2.1 หนังสือ

หรือ

โครงสร้าง ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. คร้ังที่พิมพ์. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ.์

ตัวอย่าง
ณรงค์ นิยมวิทย์. อาหารและโภชนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

โครงสร้าง ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ.์ ชื่อเร่ือง. ครั้งที่พิมพ์. จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์.
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หรือ

2.2 หนังสือแปล

2.3 วารสารหรือนิตยสาร

โครงสร้าง ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ)์. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ.์ จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ.์

โครงสร้าง
ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. แปลโดย................... . จังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์, 
ปีที่พิมพ.์

โครงสร้าง
ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ.์ “ชื่อบทความ”. ชื่อวารสาร. ปีที่......, ฉบับที่...... (เดือนของ
วารสาร) : หน้าที่บทความปรากฏ.
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2.4 บทความในหนังสือ

2.5 บทความในสารานุกรม

2.6 วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์

โครงสร้าง
ชื่อผู้เขียนบทความ. “ชื่อบทความ”. ใน ชื่อหนังสือ. หน้า................................ชือ่
บรรณาธิการ. (ถ้าม)ี เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์, ปีที่พิมพ.์

โครงสร้าง ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ.์ “ชื่อบทความ”. ชื่อสารานุกรม. เล่มที่........... : เลขหน้า.

โครงสร้าง
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ . “ชื่อวิทยานิพนธ์”. ระดับของวิทยานิพนธ์ ชื่อภาค
วิชา..........คณะ.............มหาวิทยาลัย........., ปีที่พิมพ์.
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2.7 หนังสือพิมพ์

2.8 จุลสาร เอกสารอัดส าเนา และเอกสารอื่น ๆ

2.9 การสัมภาษณ์บุคคล

โครงสร้าง ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ.์ “ชื่อคอลัมน”์. ชื่อหนังสือพิมพ์ (วันที่ เดือน) : หน้า.

โครงสร้าง ให้ใช้แบบเดียวกับรูปแบบหนังสือเพียงเพ่ิมวงเล็บสุดท้ายว่า (อัดส าเนา)

โครงสร้าง ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. ปีที่สัมภาษณ์. ต าแหน่ง. (ถ้ามี) สัมภาษณ์, วัน เดือน.
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2.10 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.11 สื่อจากอินเทอร์เน็ต

โครงสร้าง ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ] เมืองที่ผลิต : ผู้ผลิต, ปีที่ผลิต.

โครงสร้าง ชื่อผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : เว็บไซต์, ปีที่ผลิต.
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3. เอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม

4. เรียงล าดับให้ถูกต้องก่อน - หลัง

4.1 ให้น าภาษาไทยขึ้นก่อน โดยเรียง ก – ฮ และสระ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 เป็นส าคัญ

4.2 ในกรณีมีภาษาต่างประเทศ ก็ให้เรียงภาษาไทยให้หมดก่อน แล้วจึงเรียงภาษาต่างประเทศต่อโดยเรียง A 
- Z เช่นเดียวกัน

4.3 ควรท าในโปรแกรมเอก็เซลเพราะจะเรียงให้ถูกต้องแล้วจึงไปท าในไมโครซอฟต์เวิร์ดเพ่ือความถูกต้อง

5. ในกรณีลงบรรทัดเดียวไม่จบ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยเคาะ 1 Tab หรือ 7 ตัวอักษร (ของบรรทัดแรก)
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6. หากมีผู้แต่งคนเดียวกันให้ใช้เครื่องหมายสัญประกาศ ( )  ให้ตรงกับข้างบนเช่น เดียวกันนั่ น
หมายความว่าผู้แต่งคนเดียวกันนั้นแต่งหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการที่เราอ้างมาหลายเล่ม

7. เว้นระยะบรรทัดของบรรณานุกรมแต่ละรายการให้ห่างกันพอสวยงามหรือไม่เกิน 3 ช่วงบรรทัดพิมพ์เดี่ยว
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ฯลฯ ๆ = : :- + (ทางภาษาไม่ใช่ตัวเลข)

ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์

รศ.ดร.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ หรือ ศ.นพ. ม.ร.ว.

ศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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(ส่วนข้างหน้าเครื่องหมายติดกันเลยไม่ต้องเคาะ)

, ; ฯ

- / —
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จิรา ณ หนองคาย. หลักและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2551.

ณรงค์ นิยมวิทย์. อาหารและโภชนาการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

ดนัย บุณยเกียรติ. โรคหลังเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.

. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.

นฤมล อัศวเกศมณี. การเลี้ยงปลา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.

. โภชนศาสตร์และการให้อาหารปลา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.

นิธิยา รัตนาปนนท์. เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.

. เคมีอาหาร. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.
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นิธิยา รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ .  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ . พิมพ์ครั้ งที่  3. 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.

. การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.

ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์. ชีววิทยาของเซลล์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม . กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.

วิไล รังสาด. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.

สุณีย์ บุญก าเหนิด. การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.

สุทธวัฒน์ เบญจกุล. เคมีและคุณภาพสัตว์น้ า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554.
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สุธน เสถียรยานนท์. หลักเคมี 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.

อุธร ฤทธิลึก. การจัดการทรัพยากรประมง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
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- ปกนอกเป็นสี่สี ประกอบด้วย ตราสถาบัน พิมพ์ค าว่าเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารค าสอนวิชาอะไร 
(ภาษาอังกฤษ) ตรงตามหลักสูตร รหัสวิชา ใครผู้เขียน สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย

- ปกใน เช่นเดียวกันแต่สีเดียว

- ค าน า

- สารบัญ

- สารบัญภาพ

- สารบัญตาราง

- ลักษณะรายวิชา

- การแบ่งหน่วยเรียน/บทเรียน/หัวข้อ
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- การประเมินผลรายวิชา

- ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน

- ก าหนดการสอน

- หน้าเปิดของหน่วยเรียนแต่ละหน่วย ประกอบด้วย ชื่อหน่วยเรียน จุดประสงค์การสอน วิธีสอนและกิจกรรม 
สื่อการสอน การวัดและประเมินผล

- เนื้อหา

- แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียน

- เขียนจนครบทุกบทหมดแล้ว
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- บรรณานุกรม

- ภาคผนวก

- เพาเวอร์พอยท์
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1. ความถูกต้องและสมบูรณ์
งานเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนต้องมีชื่อถูกต้อง ตรงกับเนื้อหาที่เขียน มีส่วนประกอบ

ต่าง ๆ อยู่ครบ โดยเฉพาะส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอนต้องมีหลักสูตรและเนื้อหาสาระ ส่วน
เอกสารค าสอนจะมีส่วนตอนต้น ส่วนประกอบท่ีเป็นเนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย

2. ครอบคลุมขอบข่ายรายวิชา
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนจะต้องครอบคลุมหัวข้อที่เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ใน

หลักสูตร
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3. การเรียบเรียงเนื้อหา
เนื้อหาต้องมีข้อความ ทฤษฎี กฎ สูตร ตาราง ภาพ แผนภูมิ และการทดลองต่าง ๆ ถูกต้อง 

มีวรรคตอนและเป็นล าดับขั้น เพ่ือให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และทันสมัย มีการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์

4. การใช้ภาษา
ใช้ส านวนไทย ไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียน การใช้ค า การใช้ศัพท์บัญญัติ และการทับศัพท์ต้อง

ถูกต้องตามท่ีราชบัณฑิตยสถานก าหนดเป็นส าคัญ
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5. การศึกษาค้นคว้าท าเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน
การศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสาร และงานวิจัย เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในวิชานั้น ๆ 

หรือให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถสืบค้นได้อย่างกว้างขวาง

6. ควรมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์
เสริมสาระ หรือสาระส าคัญในแต่ละเรื่องที่นักเรียน นักศึกษาควรรู้เพ่ิมเติมโดยการตีกรอบก็ได้

7. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน
ความน่าเชื่อถือและประโยชน์ที่จะได้รับจากเอกสารในการน าไปใช้น านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการเรียนการ

สอนและสามารถน าไปอ้างอิงได้
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แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนประกอบตอนต้น

- ปกนอก

- ใบรองปก

- ปกใน

- บทคัดย่อภาษาไทย

- Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ)

- กิตติกรรมประกาศ
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- สารบัญ

- สารบัญตาราง

- สารบัญภาพประกอบ

2. ส่วนประกอบตอนกลาง

บทที่ 1 บทน า

- ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

- ปัญหาน าวิจัย

- วัตถุประสงค์การวิจัย 
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- นิยามศัพท์

- ขอบเขตการวิจัย

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (วรรณคดีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง)

- แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

- ความรู้ท่ัวไป

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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- ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย

- สมมติฐานในการวิจัย

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

- ขั้นตอนการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

- การวัดตัวแปร

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

- การวิเคราะห์ข้อมูล
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บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย

- อาจแบ่งเป็นตอนก็ได้

- ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

- ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการวิจัย

- อภิปรายผล

- ข้อเสนอแนะ
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3. ส่วนประกอบตอนท้าย

- บรรณานุกรม

- ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาคผนวก ค เครื่องมือท่ีใช้

ภาคผนวก ง ผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัย
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ภาคผนวก จ สูตรที่ใช้ในการค านวณ

ภาคผนวก ฉ การขยายผลการวิจัย

- ประวัติผู้วิจัย
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แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนประกอบตอนต้น

- ปกนอก

- ปกใน

- ISBN (ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ เลขหมวดหมู่หนังสือ สถานที่พิมพ์ ราคา ปี พ.ศ. 

จ านวนพิมพ์ หรือเรียกอีกอย่างว่าหน้าลิขสิทธิ์)

- ค านิยม (ถ้าม)ี

- ค าน า
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- สารบัญ

- สารบัญตาราง

- สารบัญภาพประกอบ

- สารบัญแผนที่

2. ส่วนประกอบตอนกลาง

- บทน า

- เนื้อเรื่อง

*เชิงอรรถ (ในเนื้อ และท้ายหน้าหรือตีนหน้ากระดาษ)



153

*อัญประภาษ

*ตาราง

*ภาพประกอบ

- บทสรุป

- เอกสารอ้างอิงแต่ละบท (ถ้าม)ี

3. ส่วนประกอบตอนท้าย

- บรรณานุกรม

- ภาคผนวก
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- อภิธานศัพท์

- ดัชนี

- Index

- ประวัติผู้เขียน

- สาระส าคัญของเนื้อหาท่ีผู้เขียนต้องการเสนอ
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- ชื่อบทความทางวิชาการภาษาไทย

- ชื่อบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

- ชื่อผู้เขียนบทความ*

- ต าแหน่ง สังกัดสาขา คณะ สถาบันการศึกษา

- บทคัดย่อภาษาไทย

- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

- เนื้อหาบทความ

- บทสรุป

- เอกสารอ้างอิง
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ตัวอย่างหน้าแรกของบทความปริทัศน์

หวัขอ้เร่ือง........................................
ช่ือผูเ้ขียน.........................*

บทคดัยอ่.....................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................

บทน ำ
........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
..........................................................
*ช่ือกรม....................กอง....................กระทรวง...............................



160



161



162



163



164

การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในสถาบันการศึกษาในยุคสังคมฐานความรู้ จัดท าขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน โดยไม่
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับบุคลากรในสถาบันการศึกษา เช่น ครู -อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้ การสัมมนาได้จัดการให้ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

• การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม เพื่อการเข้าถึงต าราเรียน หนังสือ และงานวิจัย

• ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

• ประสบการณ์และแนวปฏิบัติการใช้ลิขสิทธิ์หนังสือ ต าราเรียน และงานวิจัยของต่างประเทศ

• มุมมองนักเขียนต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หนังสือ ต าราเรียน และงานวิจัย
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 998 และ 1,013) ได้ให้ความหมายของ 
ค าว่า

ละเมิด ก. ล่วงเกินหรือฝ่าฝืนจารีตประเพณีหรือกฎหมายที่มีบัญญัติไว้ ; (กฎ) จงใจหรือประมาท
เลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ

ลิขสิทธิ์ น. สิทธิทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และประดิษฐกรรม ซึ่งผู้เป็นต้นคิดได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ; (กฎ) สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ท า
ขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะท าซ้ า ดัดแปลง หรือน าออกโฆษณาไม่ว่าในรูปลักษณะอย่างใด หรือวิธีใด รวมทั้ง
อนุญาตให้ผู้อื่นน างานนั้นไปท าเช่นว่านั้นด้วย

ละเมิดลิขสิทธิ์ (กฎ) ก. กระท าอย่างหนึ่งอย่างใดต่องานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ได้แก่ ท าซ้ า หรือ
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ



166

1. การใช้งานลิขสิทธิ์ท่ีเป็นธรรม เพื่อการเข้าถึงต าราเรียน หนังสือ และงานวิจัย

ความส าคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ สนับสนุนการสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลงานที่เป็น
ประโยชน์ ให้ผลตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ สร้างวินัยและความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ ป้องกันการกีดดัน
หรือตอบโต้ ทางการค้า เสริมสร้างความม่ันใจให้แก่นักลงทุน

ลักษณะของงานสร้างสรรค์ที่กฎหมายคุ้มครอง คุ้มครองการแสดงออกของความคิดในรูปงาน
สร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ที่กฎหมายรับรอง

งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรี โสตทัศนวัสดุ งานแพร่เสียง แพร่
ภาพ ศิลปกรรม ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์หรือศิลปะ
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สิ่งที่ไม่ใช่งานลิขสิทธิ์ ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี วิธีใช้หรือท างาน แนวความคิด หลักการ 
การค้นพบ ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวประจ าวัน ค าพิพากษา กฎหมาย การรวบรวม
กฎหมาย ค าพิพากษา

ลิขสิทธ์ิคุ้มครองอัตโนมัติ โดยไม่ต้องจดทะเบียน ไม่ต้องโฆษณาก่อน และไม่ต้องบันทึกลงสื่อใด ๆ

อายุการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ
- บุคคลธรรมดา ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และหลังจากนั้นอีก 50 ปี

- นิติบุคคล 50 ปี หลังจากสร้างสรรค์หรือโฆษณาครั้งแรก
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การละเมิดลิขสิทธ์ิ
- ละเมิดขั้นต้น การกระท าแก่งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

- ละเมิดขั้นรอง การกระท าแก่งานเพ่ือหาก าไรโดยผู้กระท ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้นเป็นงาน
ละเมิด

สิ่งที่ต้องขออนุญาตก่อนน ามาใช้
- หนังสือ ต ารา บทความ และงานวิชาการอื่นๆ

- นิยาย เรื่องสั้น งานเขียน

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง หรืออุปกรณ์สามมิติ
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- ท านอง เนื้อร้องของเพลง

- สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว

สิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
- ข้อเท็จจริง ข่าวสารประจ าวัน

- รัฐธรรมนูญ กฎหมาย

- ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าชี้แจงของหน่วยงานของรัฐ

- ค าพิพากษา ค าวินิจฉัย ค าสั่ง และรายงานของราชการ

- แนวคิด หลักการ ทฤษฎี



170

ลักษณะการใช้งานลิขสิทธิ์
- อ้างอิง คัดลอก ดัดแปลงข้อความจากบุคคลอื่น

- ถ่ายส าเนางานของบุคคลอ่ืน เพ่ือแจกจ่ายให้นักศึกษา

- ใช้งานของบุคคลอ่ืนเพื่อประกอบสื่อการสอน เช่น ตาราง เพลง ภาพถ่าย และภาพวาด เป็นต้น

เงื่อนไขการใช้ การคัดลอกหรือดัดแปลงในส่วนสาระส าคัญของงานทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น คัดลอกข้อความจากบทคัดย่อหรือบทสรุปของงานวิจัย ซึ่งเป็น
สาระส าคัญเพ่ือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนของตน
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ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
- ต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์

- ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

การรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
- ต้องแจ้งให้ทราบถึงชื่อของลิขสิทธิ์และหรือผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน (ถ้าม)ี หรือแหล่งที่มา (ถ้าม)ี
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จากประสบการณ์ส่วนตัวและการพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินผลงานทางวิชาการที่เคย
ส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. ศ. มาแล้ว มีข้อแนะน าที่ควรพิจารณาปรับใช้ในการ
ท าผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

1. เม่ือก่อนนี้บุคลากรทางการศึกษาไม่ค่อยส่งงานวิจัย เพราะส่งไปแล้วถูกตีตาย แต่เดี๋ยวนี้งานวิจัย
เป็นภาคบังคับ จึงต้องท าให้ดี ต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบค าถาม/ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมิใช่เฉพาะตนเองหรือ
สถาบันของตนเท่านั้น

2. อย่าคิดว่างานของตนเองยังไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีงานที่ดีหรือสมบูรณ์ที่สุดในสายตาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ท าให้ดีที่สุด ถ้าคิดดีพอแล้วก็ขอให้ส่งได้เลย

3. อย่าส่งผลงานหลายชิ้น ส่งแค่ที่เขาต้องการ ส่งมากเท่าไรแก้มากเท่านั้น (งานที่ส่งควรรอบคอบ
ที่สุด)
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4. ถ้าต้องแก้ไขขอให้ท าใจ (ดีกว่าไม่ผ่านหรือตก) อย่าเถียงผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) แก้ไขตามท่าน
ไปเถอะ ต้องถามตัวเองก่อนว่าจะเอาผ่านหรือเอามัน ถ้าเอามันก็เถียงท่านไป (แต่ต้องมีหลักฐาน และมี
เหตุผลประกอบชัดเจน อย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ)

5. อย่าเขียนง่ายเกิน (เพราะคิดว่าใช้สอนเด็กของเราเอาแค่นี้ก็พอ) ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) จะบอก
ว่าง่ายเกินไป ไม่สมศักดิ์ศรี พึงตระหนักไว้ว่า ที่จริงเราส่งผลงานเพราะต้องการได้ต าแหน่งทางวิชาการ ถ้าท า
เพ่ือสอนเอาไว้ท าอีกรูปแบบหนึ่ง (Version)

6. คนจ านวนมากถูกตีหนักในเรื่องของปก รายละเอียด ส่วนประกอบ รูปแบบและการจัดพิมพ์เรื่อง
นี้ส าคัญมากถ้าเราจัดดี มีหลักการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เห็นครั้งแรก ดูภาพรวมจะรู้สึกประทับใจน่าอ่าน
น่าติดตาม ถ้าดูภาพรวมแล้วสะเปะสะปะไม่มีหลัก ท่านจะอารมณ์เสีย และพาลไม่อยากอ่านเนื้อหาเราต่อไป

7. ใช้หลักสากลในการเขียน การสะกดค า การอ้างอิง การย่อหน้า เว้นวรรค การก าหนดหัวข้อ 

ฯลฯ
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8. ควรเอาผลวิจัยของเรามาปรับเข้าไปในเอกสารประกอบการสอน/ค าสอนหรือต าราต่าง ๆ ของ
เราด้วยจะดีมาก (ถ้าท าได้) ส่วนในเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน ควรยกตัวอย่างให้นักเรียน นักศึกษา 
เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งดี (พอสมควร)

9. การขอก าหนดต าแหน่งอยู่ท่ีดวง จังหวะ เวลา ฯลฯ ต้องเก่ง + เฮง ฉะนั้นส่งแล้วพักผ่อนให้สบาย
ใจ ท าบุญเยอะ ๆ นั่งสมาธิ เดินจงกรม อย่าเครียด ไปเท่ียวพักผ่อนชายทะเล น้ าตก ภูเขา ให้สบายใจ

10. อย่าเทียวไล้เทียวขื่อ เร่งรัดเวลา ชอบโทรไปถาม หรือแวะไปหาเจ้าหน้าที่ที่กองบริหารงาน
บุคคลบ่อย ๆ เขาจะร าคาญ และเราก็จะเครียด นาน ๆ ถามหรือติดตามสักครั้งน่าจะดีกว่า

11. ต าราหรือหนังสือต่าง ๆ พยายามหาส านักพิมพ์ช่วยพิมพ์เอาไว้ เขาจะช่วยเราได้มาก นอกจาก
ได้ผลงานแล้ว ยังได้เงิน ได้ชื่อเสียงอีกด้วย เขาก็ win เราก็ win

12. ชื่อหนังสือไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง อันนี้ผิดพลาดร้ายแรงที่สุด



185

13. ชื่อเรื่องที่ปรากฏในสารบัญควรให้ตรงกับชื่อเรื่องที่ปรากฏในเนื้อหา ขอให้ตรวจสอบให้ดีง่าย ๆ 
แบบนี้อย่าผิด

14. หน้าที่ปรากฏอยู่ในสารบัญควรให้ตรงกับหน้าจริงที่ปรากฏในเนื้อหาด้วย

15. ส่วนประกอบของต ารา หนังสือ และผลงานทางวิชาการ ควรเรียงล าดับให้ถูกต้องครบถ้วน 
ดังต่อไปนี้ ปกนอก ใบรองปก ปกใน หน้า ISBN (ถ้ามี) บทคัดย่อ ค านิยม ค าน า กิตติกรรมประกาศ สารบัญ 
สารบัญตาราง สารบัญภาพ สารบัญแผนที่ เนื้อหา (เชิงอรรถ อัญประภาษ ตาราง ภาพประกอบ) บทสรุป 
(ถ้าม)ี บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ ดัชนี Index ประวัติผู้เขียน

16. ตรวจดูศัพท์บัญญัติ การทับศัพท์ หรือศัพท์เฉพาะให้ถูกต้อง

17. การวงเล็บภาษาอังกฤษก ากับภาษาไทยเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ก ากับแค่ค าแรกค าเดียวเท่านั้น ไม่
ต้องก ากับทุกค า (ถ้าเป็นค าเดียวกัน)
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18. การเขียนเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวโดยไม่ใส่เอกสารอ้างอิง ทั้ง ๆ ที่ควรใส่เป็นการกระท าที่ไม่
สมควรถือว่าผิดจริยธรรมไม่ควรท า

19. ระวังอย่าสะกดชื่อผู้ที่เราอ้างอิงผิด เดี๋ยวเจอ Jackpot

20. การอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมด ควรมีปราฏในการอ้างอิงท้ายเล่ม (บรรณานุกรม) ให้ครบด้วย 
ระวังจะตกม้าตาย (รอบคอบให้มาก)

21. ใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามความหมาย เช่น นวกรรม (ก่อสร้าง) + นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ์), 
มโหฬาร (ใหญ่โต) + รโหฐาน (ที่ลับเฉพาะ) ฯลฯ

22. เอกสารที่น ามาใช้อ้างอิงไม่ควรอ้างในเนื้อหาซ้ า ๆ ใกล้ๆ กัน เพราะจะท าให้เห็นว่า เราค้นคว้า 
ไม่หลากหลาย
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23. ไม่ควรน าเอกสารอ้างอิงที่เก่าเกิน 10 ปี มาใช้อ้างอิง เพราะจะท าให้เนื้อหาขาดความทันสมัย 
(บางคนอ้างอิงเอกสารยุค 2499 : อันธพาลครองเมืองมาใช)้ ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 5 ปี (บางสาขา)

24. ในการเขียนเนื้อหา สามารถคัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมาอ้างอิงในผลงานของเราได้ แต่ต้องอ้างอิง
อย่างถูกต้อง และจะต้องมีการสรุปเนื้อหานั้น ๆ ด้วยส านวนของเราเองขมวดท้ายบทด้วยทุกครั้ง

25. ระมัดระวังเรื่องการน าภาพของผู้อื่นมาใส่ในผลงานของตน ต้องอ้างอิงทุกครั้ง มีคนขึ้นศาล 
เรื่องนี้มาเยอะแล้ว และไม่ควรใช้ภาพของคนเดียวกันเกิน 5 ภาพ

26. การเขียนบรรณานุกรมต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักสากล บางคนเป็นผู้มีความรู้ดีมาก ๆ แต่
เขียนบรรณานุกรมไม่เป็น ท าให้งานนั้นเสียคุณค่าทางวิชาการไปอย่างน่าเสียดาย และมีไม่น้อยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Reader) จะให้แก้ไขตรงจุดนี้เป็นส่วนใหญ่
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27. พยายามหาตัวอย่างผลงานของผู้ที่ผ่านแล้ว มาเป็นแนวทางในการจัดท าผลงานของเรา จะได้มี
รูปแบบที่ดีในการท าผลงาน แต่อย่าลอกเลียนแบบเขา และเม่ือผลงานได้รับการประเมินผ่าน ห้ามใช้ค าว่า 
ตรา/หนังสือ หรือผลงานทางวิชาการ ผ่านการตรวจมาแล้วโดยเด็ดขาด

28. การเข้าเล่ม ผลงานเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญ ถ้าเข้าเล่มสวยงาม ก็น่าอ่าน 
ถ้าเข้าเล่มแบบประหยัดมากเกินไป อาจจะเข้าท านองเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายก็ได้ ส าคัญอย่าเข้าเล่ม
แบบกระดูกงูก็แล้วกัน

29. สุดท้ายอยากจะบอกว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ล่าสุด) เป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยเราในการตรวจสอบการเขียนในขั้นสุดท้าย อย่าประมาทหรือละเลยในการตรวจสอบเป็นอันขาด 
และนอกจากนี้ แต่ละศาสตร์ทางราชบัณฑิตยสถานก็มีศัพท์เฉพาะ ศัพท์บัญญัติ ให้ทุกท่านตรวจสอบด้วย
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1. ห้ามท าวิจัยในชั้นเรียนโดยเด็ดขาด

2. หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการน าเสนอไม่รับกันหรือไม่เกี่ยวข้องกัน

3. ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกัน

4. ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนท่ีดีของมวลประชากร

5. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลไม่เหมาะสม หรือไม่มีคุณภาพ เช่น ไม่มีการหาค่าความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ ไม่มีการทดลองใช้ก่อน

6. ค าถามในแบบสอบถามมีลักษณะไม่ดี

7. ตั้งจุดมุ่งหมายไม่ชัดเจน

8. ตั้งสมมติฐานโดยขาดทฤษฎี หรือเหตุผลสนับสนุน
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9. ผลการค้นคว้าไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

10. ไม่มีการพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้

11. เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมมาไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะวิจัย

12. วิธีการวิจัยและการแปลผลไม่น่าเชื่อถือ

13. การอภิปรายผลการวิจัย ไม่ได้น าเอาผลการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ และขาด
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่ดี

14. ข้อเสนอแนะ ไม่ได้เสนอแนะจากผลการค้นคว้าวิจัย

15. ใช้สถิติที่ไม่เหมาะสม

16. เขียนสูตรสถิติผิด
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17. บรรณานุกรมบางเล่มส่อเจตนาว่าไม่ได้อ่านจริง

18. เขียนเชิงอรรถ และบรรณานุกรมผิด

19. เรื่องที่วิจัยมีความส าคัญและมีประโยชน์น้อย

20. ควรท ารูปเล่มให้สวยงาม ถูกต้องตามหลักการวิจัย และที่ส าคัญการใช้ตัวอักษรชวนให้น่าอ่าน



Contact

Phone:

081-400-5142
Email:

phoositodeon@gmail.com


