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“การแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง การขอตําแหนงทางวิชาการ &

 การแชรประสบการณจากผูไดรบัแลว”

ตาํแหน่งทางวิชาการ ….let’s rumble
• เป็นหน้าท ี& ความรับผิดชอบหลกัของอาจารย์มหาวิทยาลยั

• มหาวิทยาลยัจะอยู่ได้ แข่งขนัได้ ด้วยงานวิชาการของเหลา่คณาจารย์

• งานพร้อม (Quantity & Quality) ใจพร้อม (Determine) กายพร้อม (Health & Time & 

Position)

• วางแผนเส้นทางเดินทางวชิาการให้ชดัเจน

https://www.cartoonstock.com/directory/u/university_professor.asp
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41 %

36 %

10 %

ศาสตราจารย์ (10 + 11) ≈ 550 คน

รองศาสตราจารย์ ≈ 5,500 คน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ≈ 15,000 คน

อาจารย์ ≈ 36,000 คน

การดํารงตาํแหน่งวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ข้อมลูจาก สกอ.)

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาํสอน / สือการสอน

• เป็นวิชาในสาขาทขีอตาํแหนง่ และมีในหลกัสตูรของตวัเอง

• ล้อตาม มคอ. 2 และ มคอ. 3

• สอนคนเดียวทงัวิชา หรือ ถ้าสอนหลายคน ต้องสง่ทกุหวัข้อทตีวัเองสอน

• ใช้ประกอบการสอนจริงมาแล้วอยา่งน้อย 1 ภาคการศึกษา

• การใช้ภาพ และตารางในเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอน ต้องระบทุีมา

และเอกสารอ้างอิง

• ประกอบการสอน 

(เน้นจุดสําคญัแต่ละเนือหา & วตัถุประสงค์)

• คําสอน (เน้นอ่านเอง เรียนรู้ด้วยตนเองได้)

• สอืการสอน (เน้น interaction)

http://www.cartoonstock.com/directory/u/university_professor.a
sp?addtocart=yes&catref=aton896&artistadd=toos,%20andrew
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ผลงาน: งานวิจัยตีพ ิมพ์ (research & review articles)

• ตีพิมพ์ในวารสาร (journal) ท ีก.พ.อ. กําหนด เช่น TCI, ISI, ScienceDirect, 

Scopus, SCIMAGO

• ถ้าไมใ่ช่วารสารท ีก.พ.อ. กําหนด ต้องให้สภามหาวิทยาลยัรับรอง

• ต้องไมเ่ป็นสว่นหนงึของการศกึษาเพอืรับปริญญา

• ระบ ุ% การมีสว่นร่วม (ตามจริง) และ หน้าทขีองผู้ ร่วมวิจยัทกุคน 

• ให้ผู้ ร่วมวิจยัทกุคนเซ็นชือรับรองในแบบฟอร์ม

• ถ้าตีพิมพ์แล้ว สง่ reprint / ถ้า accepted สง่ letter of acceptance + 

manuscript
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Facts from Elsvier (Duncombe, 2015)

• In general, a researcher spends 3.7 hrs./ week for                  

searching articles, 5.6 hrs./week for reading articles                        

AND read 6 articles in average.

• Younger researchers spend > 4 hrs./ week for searching  

• Researchers in Chemistry and Life Science spend more hours than 

average for “searching” and chemists spend longer “reading”

• Chinese scientists, as exception, they read about 7 articles a week 

and spend 6 and 9 hrs./week for searching and reading, respectively.

Duncombe D. 2015. Digitalization and plagiarism in academic publishing ใน: เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเพือ

สร้างเครือขา่ยพฒันาวารสารวิชาการไทย ครังที 9. 

ผลงาน: ตาํรา & หนังสือ

• เป็นวิชาในสาขาทขีอตาํแหนง่ และมีในหลกัสตูรของตวัเอง

• ผู้ เขียนคนเดียว หรือ หลายคน (ปริมาณของเนืองาน !!!)

• ใช้สอนจริงมาแล้วอยา่งน้อย 1 ภาคการศึกษา

• เป็นรูปเลม่ มีคํานํา, สารบญั, เนือเรือง, เอกสารอ้างอิง และดชันี

• การใช้ภาพ และตารางในเอกสารประกอบการสอน / เอกสารคําสอนต้องระบทุมีาและ

เอกสารอ้างอิง

• ผา่นการตรวจสอบคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒิุ ต้องสง่หลกัฐาน

• มีการเผยแพร่ มี ISBN, ระบโุรงพิมพ์, 

มกีารวางขาย หรือ แจกจ่าย ต้องสง่หลกัฐาน

http://ebookfriendly.com/best-cartoons-ebooks-digital-
reading/
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งานวิจัย

ตาํรา / หนังสือ

การหา readers ช่วยอา่นตํารา เป็นสงิสาํคญัทีช่วยให้ผู้ เขียนได้นําตําราไปปรับปรุงให้

ดีขนึ ยงิอา่นมากคนยิงดี (ช่วยการันตีตํารา / หนงัสอื ตอนประเมินฯ)

# ศพัท์วิทยาศาสตร์ตาม

ราชบณัฑิต #

Tricks การยนืขอตาํแหน่งทางวิชาการ

• ควรมนัใจในคณุภาพของผลงานตนเองกอ่นจึงคอ่ยยนื มนัใจประมาณ 70% ขนึไป ก่อน

จึงจะยนืสง่ผลงานถ้าผลงานไมด่ีพอจะโดนแก้ไขมากมีปัญหามาก

• ศกึษาระเบียบการยนืขอตาํแหนง่ให้แนช่ดั รวมทงัศกึษารูปแบบการเขียนตาํราให้

ถกูต้อง เพือไม่ให้เสยีเวลา

• ปรึกษา กจ. หรือผู้ทเีคยผา่นการขอตําแหน่งมาแล้ว 

เพือไม่ต้องเสยีเวลาหลงทาง 

• ผลงานทียืนขอตําแหนง่ทางวชิาการไมจํ่าเป็นต้อง

มากชิน แตต้่องมีคณุภาพ (จดัช่อดอกไม้)

Credit: qa.bu.ac.th/cop/index.php/component/.../17-cop-research-5?...38:cop
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การแก้ไขผลงานทใีช้เสนอขอตาํแหน่ง

• ผลงานวิจยั หรือ บทความวิชาการทตีีพิมพ์แล้ว หากไมผ่า่นการพิจารณา ไมส่ามารถ

แก้ไขได้

• หนงัสอื / ตํารา หากไมผ่า่นการพิจารณา สามารถแก้ไขได้ (แตน่บัวนัเริมต้นดาํรง

ตําแหนง่เมอืสง่ผลงานแก้ไข, เผยแพร่ใหม ่(อยา่งน้อย 4 เดือน / ใช้อยา่งน้อย 1 ภาค

การศกึษา) และผ่านพิจารณาเรียบร้อย)

• ผลงานไมผ่า่นพิจารณา สามารถปรับปรุง / เพิมเติม ยนืขอใหม ่(เริมต้นขบวนการใหม ่

ยกเว้น การประเมินการสอน ถ้ายงัอยู่ในรอบ 2 ปี) ได้ภายใน 6 เดือน

Tricks ในการจัดเตรียม กพอ. 03 

• ตาํแหน่งอนืๆ : ควรต้องมีเพือแสดง contribution ใน /นอก องค์กรนอกเหนือจากภาระ

หลกั 4 ด้าน

• ภาระงานสอน: การขอ รศ. หรือ ศ. ควรจะต้องมีรายวิชาในระดบับณัฑติศกึษาให้

รับผิดชอบ

• งานวิจัย: ถ้ามีบทความวิชาการ/วิจยั ทนีอกเหนือเกณฑ์ ให้แสดงไว้ในสว่นนแีละ

นําเสนอเป็นเอกสารประกอบ กพอ. 03

• งานบริการวิชาการ: ถ้ามีเยอะ เลือก highlight งานทีสมัพนัธ์กบังานวิจยั (เพือแสดง

ตวัตนของเรา)

• งานบริหาร: ???? แตม่ีไว้บ้างก็ดี

• งานอืน ๆ  ท ีเกียวข้อง: เน้นการเป็นกรรมการ

       ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ ทปีรึกษาบริษัท/ องค์กร
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Tricks ในการจัดเตรียม กพอ. 03 

• ผลงานทางวิชาการ: แสดงผลการประเมินผลงานทีเคยได้รับ

ผลงานนีเคยใช้สาํหรับการพิจารณาขอกําหนดตาํแหนง่ผู้ ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ตําแหนง่รองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหนง่ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

 ไมเ่คยใช้

   เคยใช้   (เมือปีพ.ศ. .... และผลการพิจารณาคณุภาพอยูใ่นระดบั ........ตามเกณฑ์ที 

ก.พ.อ. กําหนด)

• ผลงานวิจัย: ต้องแสดงวา่ผลงานนนันําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีอยูใ่นฐานข้อมลูใด
• (วารสารในฐานข้อมลู Thomson Reuters - ISI, Impact Factor = 1.982)

• (วารสารในฐานข้อมลู TCI, Impact Factor = 0.068)

• (วารสารทางวชิาการเพิมเติม ตามประกาศมหาวทิยาลยัฯ)

## ไม่รับผลงานวจิยัทนํีาเสนอในทีประชมุวชิาการและมี Proceedings ซงึตีพิมพ์เฉพาะ 

abstract เทา่นนั ##

Tricks ในการจัดเตรียม กพอ. 03

• ผลงานวิจัย: ต้องเป็นงานทผีู้ขอเป็นเจ้าของและดําเนินการเอง และแสดงให้เห็นวา่ใช้

ประกอบกบัผลงานอืนชินใด (กรณีกฎ 50% ??)

• ทกุคนทีมีสว่นร่วม (ในผลงาน) ต้องลงนามรับรองวา่แตล่ะคนมีสว่นร่วมร้อยละ

เทา่ใด ยกเว้น นกัวิจยัชาวตา่งประเทศ อาจไม่สะดวกในการลงชือการมีสว่นร่วมใน

ผลงานทางวิชาการ

• เมือลงนามรับรองการมีสว่นร่วมแล้วจะเปลยีนแปลงไมไ่ด้

• ลายเซ็นสด (อยา่งน้อย 1 copy)!!! 

• มใิห้นําผลงานวิจยัทเีป็นสว่นหนงึของการศกึษา เพือรับปริญญา/ประกาศนียบตัร

มาเสนอขอ เว้นแตมี่ทําการศกึษาขยายผลตอ่จากเรืองเดิมอยา่งตอ่เนือง

• กรณีระบกุารมีสว่นร่วมไมต่รงกบัความจริง หรือ มีพฤติการณ์สอ่ว่ามีการลอกเลยีน

ผลงานผู้ อืน ให้ดําเนินการทางวินยัและห้ามขอตาํแหนง่ไมน้่อยกวา่ 5 ปีนบัตงัแต่

วนัทสีภาฯมีมติ  หากแตง่ตงัแล้วห้ามเสนอขอไมน้่อยกวา่ 5 ปี  นบัตงัแตว่นัทมีี

คําสงัถอดถอน 
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Trick ในการจัดเตรียม กพอ. 03 

• Options ของกฎ 50%: 

1. เป็น Corresponding author

2. ผลงานวิจยัทีเกียวเนืองสอดคล้องกนัหลายเรือง ปริมาณผลงานรวมกนัแล้วเทียบ

ได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 โดยจะต้องมีผลงานวิจยัอยา่งน้อย 1 เรืองทผีู้ขอเป็น

ผู้ดําเนินการหลกั (ให้ระบไุปด้วยวา่เกียวเนอืงอย่างไร)

3. กรณีผลงานวิจยัทเีป็นชดุโครงการ (Research Program) ผู้ขอจะต้องเป็น

ผู้ดําเนินการหลกัในบางโครงการอย่างน้อย 1 เรืองและมีปริมาณผลงานรวมแล้ว

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50

4. กรณีงานวิจยัทดีําเนินการเป็นชดุตอ่เนืองกนั ผู้ขอจะต้องเป็นเป็นผู้ดําเนินการหลกั

และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50

ผู้ด ําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลทีมี บทบาทและความรับผิดชอบสําคญัในการ

ออกแบบการวิจยั (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการ

สรุปผลการวิจยัและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

กรณีทีตรวจพบว่าผู้ ขอฯ กระทําความผิดในการขอตําแหน่ง เช่น เอาผลงานทีเป็นส่วน

หนึงของการศึกษามาใช้ขอ; โกงคุณวุฒิ (การศึกษา); แก้ไขสดัส่วนในผลงานวิจัย; 

plagiarism ในบทความ, หนงัสอื, ตํารา จะต้อง

• ดําเนินการทางวินยัตามข้อเท็จและความร้ายแรง

• ห้ามผู้กระทําผิดเสนอขอตําแหนง่มีกําหนดเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี

All the figures and cartoons, in this presentation, are used solely for academic purpose. 

ผลงานวิชาการในงานวิจัยท ี (มักจะ) ไม่ผ่าน

• งานวิจยัไมต่รงกบัสาขาทีขอตาํแหนง่

• เผยแพร่ไปแล้วแตไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. (คณุภาพไมไ่ด้) โดยเฉพาะ 

Predatory journals 

• สดัสว่นการร่วมวิจยัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.

• ผิดจรรยาบรรณ (ตีพิมพ์ซํา/ นําผลงานผู้ อืนมาใช้)

• งานวิจยัไมน่า่สนใจ/ ซําซ้อน/ ไมท่นัสมยั / ไมล่กึซงึทีก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

• ระเบียบวิธีวิจยัไมเ่หมาะสม

https://www.cartoonstock.com/directory/r/research
_papers.asp
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ผลงานวิชาการในรูปแบบตาํรา /หนังสือท ี (มักจะ) ไม่ผ่าน

• จริยธรรมและจรรยาบรรณ

• งานผลิตซํา (ในแนวทางของเนือหา) ไม่มีความคดิริเริม หรือผลจาการค้นคว้าวจิยัของผู้
ขอกําหนดตําแหน่ง

• ไม่รู้จริง เนือหาไม่สมบรูณ์ ไม่แสดงถงึความทนัสมยัของศาสตร์ ไม่มองไปข้างหน้า

• เนือหาแน่นไป จนจบัต้นชนปลายไม่ถกู (ต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้)

• ไม่มีการวเิคราะห์/สงัเคราะห์ การเขียนไม่ถกูต้องตามระเบียบ & กตกิา

• การเรียบเรียงเนือหาไม่เป็นระบบ

• อ้างอิงไม่ถกูต้อง หรือ อิงฝรังมากไป ขาดตวัตน

• ใช้ภาษาแหวกแนว (ตรวจสอบภาษาจาก

ราชบณัฑติ www.royin.go.th) 

https://www.cartoonstock.com/directory/h/hi
story_book.asp

Last but not the least สําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการ

• ตงัตวัให้ไว คิดเร็วทําเร็ว อยา่ปลอ่ยเวลาทงิไป

• ความตอ่เนืองทางการวจิยั & วิชาการเป็นสงิจําเป็น และร่วมสร้างทีมวิจยั

• เลอืกงานวิชาการก่อน ทํางานจรแตพ่อควร

• เอกสารวิชาการ โดยเฉพาะ ตํารา & หนงัสอื ต้องเตรียมให้พร้อมและทําให้ด ีเมอื

ถึงเวลาจะได้ยนืขอตาํแหนง่ได้ทนัที  (อาจารย์ส่วนใหญ่มักมาติดตรงนี !!!)

แนวทางในการทาํ “ตาํรา & หนังสือ” ทมีีคุณภาพ
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ตาํรา 

• เอกสารทางวิชาการทเีรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ อาจเขียนเพือตอบสนองเนือหาทงัหมด
ของรายวิชา หรือสว่นหนงึของวิชา หรือหลกัสตูรก็ได้ 

• มีการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้ทีเกียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถใน
การถ่ายทอดวิชาในระดบัอดุมศกึษา 

หนังสือ 

• เอกสารทางวิชาการทีเขียนขนึเพือเผยแพร่ความรู้ไปสูว่งวิชาการและ/หรือผู้อ่านทวัไป  
โดยไมจํ่าเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลกัสตูร  หรือต้องนํามาประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหนงึ 

• มีเรียบเรียงขนึอยา่งมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการทมีนัคงและให้ทศันะของผู้ เขียนที
สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานนัๆ 
และ/หรือ สาขาวิชาทีเกียวเนือง

(แถม) ตาํรา VS หนังสือ

1. ต้องแตง่ขนึเพือแสดงความก้าวหน้า และความเป็นเลศิทางวชิาการ มีความเป็น
เอกลกัษณ์ เพอืช่วยให้บคุคลอนื หรือเพือนร่วมวิชาชีพมีความรู้มากขนึ

2. ต้องมีวตัถปุระสงค์ทชีดัเจน และ เนือหาข้างในต้องครอบคลมุทกุวตัถปุระสงค์

3. ต้องรู้วา่เขียนขนึเพอืใคร หรือ ใครเป็นผู้อา่น และ ต้องเขียนให้ผู้อา่นจึงจะเข้าใจ

4. เนือหา สาระครอบคลมุสงิทีจะต้องรู้ อยา่งถกูต้อง เหมาะสมกบัสมยั

5. เรียบเรียงลาํดบัเนือหาอยา่งมีระบบและเป็นระเบียบ 

6. ภาษาทีใช้เรียบเรียงเป็นภาษาทีดแีละถกูต้อง คํายอ่ต่างๆถกูต้อง วรรคตอนเหมาะสม
ไมส่บัสน

7. การวางรูปภาพ ตาราง เหมาะสม ต่อเนืองกบัเนอืหา

8. มีการอ้างอิงแหลง่ทมีาชดัเจน อ้างอิงตามระบบสากลทถีกูต้อง เหมาะสมกบั
สาขาวิชานนัๆ ติดตามค้นหาได้

หลักการในการแต่ง ตาํรา-หนังสือ

ศ. ดร. ประเสริฐ ทองเจริญ, 2548
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1. อา่นงานวิจยั หนงัสอื และบทความวิชาการมากๆ โดยเฉพาะทีเขียนโดยนกัวิชาการซงึ

เป็นทีมีชือเสยีงเป็นยอมรับ

2. ศกึษาวิธีการและแนวทางการเขียนของนกัวิชาการเหลา่นนั

3. พยายามเข้าร่วมการสมัมนาบอ่ยๆ เพือเพิมพนูความรู้วชิาการใหม่ๆ เพือมาใสใ่น

ตํารา - หนงัสอื

4. เลอืกเรืองทนีา่สนใจและทรู้ีเข้าใจดมีาทําเขยีนตํารา-หนงัสอื หรือบทความวิชาการ 

5. เลอืกเรืองการเขียนแตล่ะบทต้องให้มีขนาดพอเหมาะ 

6. ไมค่วรนําวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจยัทงัเรืองมาเขียน 

การเตรียมตัวก่อนการแต่ง ตาํรา-หนังสือ

ศ. นพ. วชิระ คชการ, 2554

การเรียงลําดับในตาํรา-หนังสือ

• Title (ชือเรือง) และ Cover page (หน้าปกใน)

• Inner page (หน้าปกใน)

• Dedication (คําอทุิศ) และ/หรือ Acknowledgement (กิตตกิรรมประกาศ)

• Foreword (คํานิยม)

• Preface (คํานํา)

• Table of contents (สารบญั)

• Main text (เนือหาหลกั)

• Bibliography (บรรณานกุรม)

• เสริม Index (ดชันี); Glossary (อภิธานศพัท์); Appendix (ภาคผนวก); 

Contributors (ผู้นิพนธ์)
ศ. นพ. วชิระ คชการ, 2554
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• กระชบั อยา่เกิน 2 บรรทดั

• มีความเฉพาะเจาะจง

• สอืความหมายได้

• Subtitle ใช้ขยายความ ควรใช้ Font ทเีลก็กวา่ หรือมี เครืองหมาย ทวิภาค (:)

• ให้ความสาํคญัในการออกแบบปก (ปกหน้า...และ...ปกหลงั..ทงัด้านนอกและด้านใน)

Title (ช ือเรือง) และ Cover page (หน้าปกใน) 

Inner page (หน้าปกใน)

• เป็นสว่นทีให้รายละเอียดเกียวกบัหนงัสอื (และบรรณารักษ์ใช้ทําบตัรรายการ)

• รายละเอียด สาํนกัพิมพ์, โรงพิมพ์, พิมพ์ครังที

• รหสัสากล ISBN 13 หลกั

• ลขิสทิธิ
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• กลา่วอทิุศผลงานแก่ผู้มีพระคณุ สนบัสนนุ หรือผู้ให้กําลงัใจ (ยงัมีชีวิตอยูห่รือเสยีชีวิต

แล้วก็ได้)

• อาจจะไมไ่ด้เป็นตวับคุคลก็ได้ (โดยเฉพาะอยา่งยิงผู้ให้ทนุ)

• อยา่พรําเพรือ มีความพอดี

Dedication (คาํอุทศิ) และ Acknowledgement (กิตตกิรรมประกาศ)

Foreword (คาํนิยม)

• ผู้ อืนเขียนให้ มกัเป็นเป็นผู้ทมีีชือเสยีง เป็นทรู้ีจกัของคนในวงการนนัๆ

• เป็นการเขียนเพอืแนะนําผู้ เขียน และ  ยกยอ่งหนงัสอื (เนือหา) 

• ผู้ เขียนคํานิยม ควรรับทราบหวัข้อ แนวทางการเขียนของตํารานนั

• เขียนแสดงวตัถปุระสงค์ แรงจงูใจให้ทําตํารา-หนงัสอืนนัๆ

• แสดงให้เห็นความสาํคญั ชวนให้ผู้สนใจอา่นตํารา-หนงัสอืนนั

• กลา่วขอบคณุผู้ มีสว่นช่วยเหลอืในการทําตาํรา -หนงัสอื

Preface (คาํน ํา)

Table of contents (สารบัญ)

• แสดงเนอืหารายละเอียดในแตล่ะบท และ เลขหน้าทปีรากฏ 

• อาจมีสารบญัภาพ และ สารบญัตารางด้วย
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www.keyword-suggestions.com
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Main text (เนือหาหลัก)

• วางโครงร่าง วตัถปุระสงค์

• กําหนดสาระสาํคญั และ หวัข้อ (และ หวัข้อยอ่ย) ในแตล่ะบท

• เขียนให้อา่นเข้าใจ ตามกลุม่เปา้หมาย (ลองให้คนอืนอา่นด)ู

• หากเนือหาในบทยาวแบ่งออกเป็นบทยอ่ย และ ลาํดบัในแตล่ะบทเป็นไปในแนว

เดียวกนั (ไมค่วรขดัแย้งกนัเอง)

• ภาษาทีใช้ อิงตามราชบณัฑิตยสถาน (www.royin.go.th) การทบัศพัท์ ใช้เมือจําเป็น

• ควรให้ความสาํคญัในการพิมพ์สตูร สญัลกัษณ์ตา่งๆทางวิทยาศาสตร์  เน้นถกูต้องตาม

หลกัวิชา  (ตรวจทานการพิมพ์คําให้สมาํเสมอ)

• พยายามอ้างอิง ผลการวิจยัของตนเอง แตต้่องเหมาะสม

• อยา่ Copy & Paste (writing down in your own words) 

ประเดน็ทต้ีองใส่ใจในเนือหาหลัก

การวางหน้ากระดาษ

• หากหนงัสอืเลม่ขนาดมาตรฐาน ควรใช้แบบคอลมัน์ จะนา่อา่น และวางรูปได้ง่าย

• หากหนงัสอืเลม่เลก็ การทําคอลมัน์จะดไูมน่า่อา่น

• เลอืก font ทอีา่นง่าย อย่ามีลวดลาย

• มีพืนทีสขีาวไว้พกัสายตา

การใช้รูปภาพ ตาราง กราฟฟิก

• ตารางอยา่ให้มเีส้นขวาง เกะกะสายตาในการทําความเข้าใจ

• กราฟเลอืกให้เหมาะสม เช้าใจง่าย

• ภาพถ่าย ต้องบอกเทคนิคการถ่าย กําลงัขยาย

• คํายอ่, เครืองหมาย ต้องอธิบาย

ศ. ดร. อํานวย ถิฐาพนัธ์, 2554
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ศ. นพ. วชิระ คชการ, 2554

อาจารย์ นักวิชาการ ทีผลิตเอกสารตํารา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกียวกับการตัดตอน

บางสว่นมาประกอบในตําราทีเขียนขนึใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือการนํา

รูปภาพจากต้นฉบบัของผู้อนืมาทงัหมดหรือดดัแปลง ซึงอาจเข้าข่ายละเมิดได้ โดยเฉพาะ

ภาพถ่ายหรือรูปภาพนนัถือว่าเป็นลิขสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ต้องดูทีเจตนารมย์ของ

กฎหมายเป็นสําคญั นนัคือ กฎหมายลิขสิทธิคุ้มครองการแสดงออกของความคิด ดงันนั

การคัดลอกโดยไม่มีการเปลียนแปลงคําพูดหรือข้อความจากต้นฉบับ ถือว่าผิด แต่

กฎหมายมิได้ห้ามแนวความคิด คือ ผู้ เขียนได้มีการประมวลความคิดของผู้อืน แล้วเขียน

ขนึใหมเ่ป็นสาํนวนใหมย่อ่มทําได้ แล้วยงัได้รับการคุ้มครองลขิสทิธิอีกด้วย 

ประเดน็ลิขสิทธ ิ
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Bibliography (บรรณานุกรม)

• ต้องครบทกุายการของสงิพิมพ์และวสัดคุวามรู้ตา่ง ๆ  ทไีด้ใช้ประกอบการเขียน

• เขียนอ้างอิงรูปแบบใดให้เป็นรูปแบบเดยีวกนัทงัเลม่

– ระบบนาม - ปี ( Author - date) เป็นระบบทีมีชือผู้แตง่, ปีทพิีมพ์ และเลขหน้า ทอ้ีางอิงอยู่

ภายในวงเล็บ ดงัตวัอยา่ง การอ้างอิงแบบ  APA (ชือผู้แตง่. ปีทพิีมพ์ : เลขหน้าทีอ้างอิง)

– ระบบหมายเลข (Number System) เป็นระบบทีคล้ายคลงึกบัระบบนาม - ปี แตร่ะบบนีจะใช้

หมายเลขแทนชือผู้แตง่เอกสาร  ซงึปัจจบุนัในสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพนิยมใช้ เชน่ การอ้างอิง

แบบแวนคเูวอร์

Index (ดัชนี): ครบถ้วนคําสาํคญัในเนือหา แยกไทย องักฤษ

Glossary (อภธิานศัพท์): เน้นคําศพัท์เทคนิคทีสาํคญัในเนือหา แยกไทย องักฤษ

Appendix (ภาคผนวก): มกัจะเป็นตารางข้อมลูเสริม แผนที ตารางสถิติ สว่นการ

คํานวณโดยละเอียด ฯลฯ เพือความสมบรูณ์ของตํารา-หนงัสอื

Contributors (ผู้น ิพนธ์): สร้างความนา่เชือถือให้ผู้อา่น

ศ. นพ. วชิระ คชการ, 2554

การเตรียมต้นฉบับ
• ควรใช้ program MS-word เป็นหลกั

• ไมต้่องพิมพ์เป็นคอลมัน์ ไมต้่องจดัให้ท้ายเสมอกนั (ปลอ่ยให้สาํนกัพิมพ์จดัการ)

• ตาราง รูปภาพ ทําแยกจากเนือหา (สาํนกัพิมพ์จดัการ)

• แยกคําอธิบายภาพ (สาํนกัพิมพ์จดัการ)

• พิมพ์ hard copy ด้วย เพราะสาํนกัพิมพ์อาจจะเปิด program ได้ไมต่รงกบัเรา หรือบาง

คํา สญัลกัษณ์บางตวัเปิดไมไ่ด้

• ใช้กระดาษขนาดเดียวกนัหมด พิมพ์แนวเดียวกนั

http://www.toonpool.com/cartoons/publisher_125921
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คุณวางแผนหรือยัง...?

จะเข ียนตาํรา / หนังสือ ...เรืองใด.....?

• เริมต้นได้เมอืไหร่.....แล้ว..วนัแหง่ความสาํเร็จ...ตามมา

• รวบรวมหนงัสอื เอกสาร ตํารา  งานวิจยัทเีกียวข้อง

ได้เร็วเทา่ไหร่....หมายถึง..ความพร้อม...ณ จดุเริมต้น...

• การกําหนดเคล้าโครงได้   คือ...แผนยทุธศาสตร์สูค่วามสําเร็จ

• กําหนดแผนการเขียน

• ดําเนินการตามแผน...ด้วยความมงุมนั....

(วนัแหง่ความสาํเร็จ..เริมใกล้เข้ามา...)

• ต้องอาศยัความตอ่เนอืง...ทกุอยา่งจะไหลลนื....

ศ. ดร. สเุทพ สวนใต้, 2554


