
โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนศักดิ ์บ่ายเทีย่ง

การจดัทาํผลงานประเภท ตาํราหนังสือ

เพ่ือขอตาํแหน่งทางวชิาการตามหลกัเกณฑ์ใหม่
วนัพฤหัสบดทีี ่16 พฤษภาคม 2562

ณ.ห้องประชุมปาล์มทอง วทอ.



ประเดน็นําเสนอ

 เส้นทางความก้าวหน้า ของอาจารย์ มหาวทิยาลยั

 หลกัเกณฑ์การขอการตรวจสอบคุณภาพ ตาํรา หนังสือ ก่อนพมิพ์

เผยแพร่ ของ มจพ.

กาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องกนัตํารา

 ความหมาย รูปแบบ และการเผยแพร่ ของตาํรา หนังสือ 

 ข้อเสนอแนะในการเขียน
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เส้นทางความก้าวหน้า ของอาจารย์ มหาวทิยาลยั
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ตาํแหน่งทางวชิาการบุคลากรสายวชิาการ (2557-2561)

สายวชิการ 2557 2558 2559 2560 2561

อาจารย์ 639 557 563 529 506

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 221 320 329 390 411

รองศาสตราจารย์ 117 147 152 157 156

ศาสตราจารย์ 2 3 8 9 14

รวม 979 1027 1052 1085 1087



การตรวจสอบคุณภาพ ตาํรา หนังสือ ก่อนพมิพ์ 

เผยแพร่ ของ มจพ.
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องค์ประกอบทีสํ่าคญั

• รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการเป็นประธาน

• ผู้ทรงคุณวุฒิ ทเีสนอจากกรรมการสภาวชิาการ

6 คน

6

คณะกรรมการรับรองคุณภาพตาํราหรือหนังสือ



อาํนาจและหน้าที่ ที่สําคญั

• พจิารณาคุณภาพและรูปแบบของตํารา

• พจิารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกในสาขาที่เกีย่วข้อง 
อย่างน้อย 2 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ

• รับรองคุณภาพของตํารา/หนังสือ
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คณะกรรมการรับรองคุณภาพตาํราหรือหนังสือ



ประเดน็การประเมินคุณภาพของ ตาํรา/หนังสือ

• ความถูกต้อง สมบูรณ์ของเน้ือหา

• รูปแบบของตาํรา/หนังสือ

• การจัดลาํดบัเน้ือหา

• การใช้ภาษา
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9

หลกัเกณฑ์การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ                     

ทีเ่กีย่วข้องกนัตาํรา



ตาํแหน่งทางวชิาการ

ประกอบด้วย

• ศาสตราจารย์

• รองศาสตราจารย์

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

กระทาํได้  2 วธีิ  ดงันี้

• วธีิปกต ิ

• วธีิพเิศษ
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การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธีิปกติ

พจิารณาจาก

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าทีใ่นตําแหน่ง)

 ผลการประเมินการสอนและผลงานทางการสอน

 ผลงานทางวชิาการตามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. หรือข้อบังคบัของ

มหาวทิยาลยักาํหนด 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการเสนอผลงานทาง

วชิาการ
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การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธีิพเิศษ
การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  โดยวธีิพเิศษ  กระทาํได้ในกรณี

ต่างๆ  ดังนี้

การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยทีผู้่

น้ัน  มิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการซ่ึงปฏิบัตหิน้าทีใ่น

ตําแหน่ง ยงัไม่ครบระยะเวลาทีก่าํหนด

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการโดยเปลีย่นแปลงสาขาวชิา

เช่ียวชาญ  หรือสาขาวชิาเช่ียวชาญแตกต่างไปจากสาขาวชิาเช่ียวชาญเดิม 

ฯลฯ
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คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตําแหน่ง

(หลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบบัใหม่) พ.ศ. 2560)

วฒิุการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารยม์าแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี

วฒิุการศึกษาระดับปริญญาโท

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารยม์าแลว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี

วฒิุการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารยม์าแลว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(ต้องพ้นระยะทดลองการปฏบิัตงิานตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด)
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คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง 

ตําแหน่งทางวชิาการ

ทีเ่สนอขอ

ระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าทีใ่นตําแหน่ง

หลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบบัใหม่) พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ศาสตราจารย์ ผูข้อตอ้งดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

15



ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง 

ทีนํ่ามา นับระยะเวลาไม่ได้

 กรณีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  ไม่สามารถนาํ

ระยะเวลาดงักล่าว    มานับเป็นระยะเวลาเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทาง

วิชาการได้

 กรณีลาศึกษาต่อในประเทศ (เต็มเวลา)  ไม่สามารถนําระยะเวลา

ดงักล่าวมานบัเป็นระยะเวลาเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได้
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง 

ทีนํ่ามา นับระยะเวลาไม่ได้

กรณีดํารงตําแหน่งอาจารย์ซ่ึงลาออกในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน

ต่อมากลบัเขา้ปฏิบติังาน  ไม่สามารถนําระยะเวลาดังกล่าวมานับเป็น

ระยะเวลาเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได้  เน่ืองจากยงัอยู่ใน

ระหว่างทดลองปฏิบติังาน  ซ่ึงไม่แน่นอนว่าผูน้ั้นจะไดรั้บการประเมิน

เป็น   ผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งอาจารยต่์อไปหรือไม่
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ระยะเวลาการปฏิบัตหิน้าทีใ่นตาํแหน่ง 

ทีนํ่ามา นับระยะเวลาไม่ได้

นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ทําหน้าที่เป็น “ผู้ช่วยสอน” ในขณะท่ี

ศึกษาปริญญาโท  ภายหลงัสาํเร็จการศึกษาและไดบ้รรจุเขา้ปฏิบติังาน

ในตําแหน่งอาจารย์  ไม่สามารถนําระยะเวลาดังกล่าวมานับเป็น

ระยะเวลาเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการได ้
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธีิ ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ
ผลงานทางวิชาการซ่ึงมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวิจยั 2 เร่ือง หรือ

(2) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ

(3) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 1 เร่ือง หรือ

(4) ผลงานวจิยั 1 เร่ือง และตาํราหรือหนังสือ 1 เล่ม
พเิศษ ใหเ้สนอผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ

ซ่ึงมีคุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560
วธีิ ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ วธีิที ่1 ผลงานทางวิชาการซ่ึงมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวิจยั 2 เร่ือง หรือ

(2) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 1 รายการ

หรือ

(3) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชส้งัคม 1 เร่ือง

และ  (4) ตาํรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม

พเิศษ ใหเ้สนอผลงานทางวชิาการไดเ้ฉพาะวธีิที่ 1 เท่านั้น ซ่ึงมี

คุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560

วธีิ ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ วธีิที ่1 ผลงานทางวชิาการซ่ึงมีคุณภาพดมีาก และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวจิัย 5 เร่ือง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด หรือ

(2) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน ซ่ึงตอ้ง

ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด หรือผลงานวชิาการรับใช้

สังคม รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 5 เร่ือง

และ (3) ตาํรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม

ทั้งนีผ้ลงานทางวชิาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากได้รับการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการเดมิ
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ (ต่อ) 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560
วธีิ ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ

(ต่อ)

สาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ้ 2 วธีิ ดงัน้ี

วธีิที ่1 ผลงานทางวชิาการซ่ึงมีคุณภาพดมีาก และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวจิัย 2 เร่ือง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 หรือ

(2) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 และผลงานทาง

วชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวชิาการรับใช้สังคม  รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 2 

เร่ือง

และ (3) ตาํรา หรือ หนังสือ 2 เล่ม
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ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้เสนอขอกาํหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ (ต่อ) 

ตามหลกัเกณฑ์ ก.พ.อ. (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560
วธีิ ผลงานทางวชิาการและคุณภาพของผลงาน

ปกติ

(ต่อ)

สาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวชิาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ้ 2 วธีิ ดงัน้ี

วธีิที ่2 ผลงานทางวชิาการซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น และมีปริมาณอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี

(1) ผลงานวจิัย 3 เร่ือง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1  หรือ

(2) ผลงานวจิัย 1 เร่ือง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กาํหนด หรือฐานขอ้มูล TCI กลุ่ม 1 หรือ ตาํราหรือ

หนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน หรือผลงานวชิาการรับใช้สังคม  

รวมกนัทั้งหมดอย่างน้อย 3 เร่ือง หรือ

(3) ตาํรา หรือ หนังสือ 3 เล่ม
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• ความหมายของตาํรา หนังสือ และการเผยแพร่

24



ความหมายของตาํรา

• เป็นงานวชิาการทีใ่ช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งวชิา หรือเป็น

ส่วนหน่ึงของวชิา ซ่ึงเกดิจากการนําข้อค้นพบจากทฤษฎ ีจาก

งานวจิยัของผู้ขอ หรือความรู้ทีไ่ด้จากการค้นคว้าศึกษามา

วเิคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง 
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รูปแบบของตํารา

• เป็นรูปเล่มทีป่ระกอบด้วยคาํนํา สารบัญ เน้ือเร่ือง การอธิบาย

หรือการวเิคราะห์ การสรุป การอ้างองิ บรรณานุกรม และดชันี

ค้นคาํ ทั้งนีค้วรมีการอ้างองิแหล่งข้อมูลทีท่นัสมัยและ

ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระสําคญัมีความชัดเจน โดย

อาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตวัอย่างหรือกรณศึีกษาประกอบจน

ผู้อ่านสามารถทาํความเข้าใจในสาระสําคญัน้ันได้โดยเบ็ดเสร็จ

•
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การแผยแพร่

• เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่น

การประเมิน โดยคณะผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิานั้นๆ หรือสาขาวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี

• 1. การเผยแพร่ดว้ยวธีิการพิมพ ์หรือ

• 2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูป

ของซีดีรอม, e-learning, online learning 
• 3.การเผยแพร่เป็น e-book โดยสาํนกัพิมพซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับ

27



ความหมายของหนังสือ

• งานวชิาการทีเ่กดิจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างรอบด้านและลกึซ้ึง มกีาร

วเิคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ 
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รูปแบบของหนังสือ

เป็นรูปเล่มท่ีประกอบดว้ย คาํนาํ สารบญั เน้ือเร่ือง การ

วเิคราะห์ การสรุป การอา้งอิงบรรณานุกรม และดชันีคน้

คาํ ท่ีทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ์ โดยอาจมีขอ้มูล 

แผนภาพตวัอยา่ง หรือกรณีศึกษาประกอบดว้ยกไ็ด้
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Book Chapter

• เป็นงานวชิาการบางบทหรือส่วนหน่ึงในหนงัสือท่ีมี

ผูเ้ขียนหลายคน (book chapter) โดยจะตอ้งมี

ความเป็นเอกภาพของเน้ือหาวชิาการ ซ่ึงผูอ่้านสามารถทาํ

ความเขา้ใจในสาระสาํคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จในแต่ละบท

• รวมแลว้ตอ้งมีจาํนวนหนา้ท่ีเป็นผูแ้ต่งเองเทียบไดอ้ยา่ง

นอ้ย 80 หนา้ หรือ 5 บท
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การแผยแพร่

• เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ไดผ้า่น

การประเมิน โดยคณะผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิานั้นๆ หรือสาขาวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี

• 1. การเผยแพร่ดว้ยวธีิการพิมพ ์หรือ

• 2. การเผยแพร่โดยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูป

ของซีดีรอม, e-learning, online learning 
• 3.การเผยแพร่เป็น e-book โดยสาํนกัพิมพซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับ
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ขั้นตอนการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

(4) ย่ืนเร่ืองขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการมายงังานบุคคลส่วนงาน

(3) เสนอผู้บังคบับัญชาช้ันต้น (หัวหน้าภาควชิา/รองคณบด)ี

(2) ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการจัดทาํแบบ ก.พ.อ.03 และเตรียมผลงาน

ทางวชิาการ

(1) ผู้ขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่งและ

ผลงานทางวชิาการ

การดําเนินงานในระดับคณะ/ส่วนงาน
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ขั้นตอนการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ

(9) ย่ืนเร่ืองมายงักองบริหารฯ พร้อมด้วยแบบ ก.พ.อ.03 และเอกสารผลงาน

ทางวชิาการ

(8) นําเสนอคณะกรรมการประจําส่วนงานเพ่ือขอความเห็นชอบ

(7) ดําเนินการประเมินการสอนตามหลกัเกณฑ์ทีก่าํหนด

(6) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือขอกาํหนดตาํแหน่ง

ทางวชิากร

(5) เจ้าหน้าทีบุ่คคลส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวชิาการ

การดําเนินงานในระดับคณะ/ส่วนงาน)
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ขั้นตอนการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ
การดําเนินงานของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

(4) ติดต่อประสานงานทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) เพ่ือจัดส่งผลงานและ

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง

(3) นําเสนอคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ

(2) นําเสนอสภาวชิาการ

(1) กองบริหารฯ รับเร่ือง  ตรวจสอบคุณสมบัติ  แบบ ก.พ.อ.03  และผลงาน

ทางวชิาการ
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ขั้นตอนการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ
การดําเนินงานของกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์

(9) จัดทาํคาํส่ังแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ และจัดทาํทะเบียน

ตําแหน่งส่ง สกอ.

(8) นําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้ง และแจ้งสภาวชิาการเพ่ือ

ทราบ

(7) นําเสนอคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ

(6) ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาผลงานทางวชิาการ และรายงานผลกลบั
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หลกัฐานการเอกสารในการส่งตาํรา/หนังสือ

เพ่ือขอผลงานทางวชิาการ
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หลกัฐานประกอบการส่งตาํรา

37

ตาํรา ประกอบด้วย 

o เล่มผลงาน  โดยใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึง
ภาคการศึกษา

oมี ISBN 

oมีผู้ตรวจสอบคุณภาพก่อนพมิพ์ 

oมีหลกัสูตรรองรับ  โดยเน้ือหาต้องครอบคลุมหลกัสูตรทีส่อน (แนบ
หนังสือรับรองหลกัสูตรและเน้ือหาโดยหัวหน้าภาควชิา/คณบดี

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ (กรณมีี
ผู้ร่วมงานหลายคน) ตามแบบฟอร์มที ่ก.พ.อ. กาํหนด



หลกัฐานประกอบการส่งหนังสือ

หนังสือ ประกอบดว้ย

o เล่มผลงาน  โดยเผยแพร่มาแลว้ไม่น้อยกว่าส่ีเดือน  

o มี ISBN

o ระบุวนั/เดือน/ปีท่ีตีพิมพ ์ และราคาของหนงัสือดว้ย

o มีผูต้รวจสอบคุณภาพก่อนพิมพ ์

o อาจใชป้ระกอบการเรียนการสอนบางบทบางตอน  หรือสาํหรับบุคคลผูส้นใจ

ทัว่ไป

o แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ (กรณีมีผูร่้วมงานหลาย

คน) ตามแบบฟอร์มท่ี ก.พ.อ. กาํหนด
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

1) ต้องมีความซ่ือสัตย์ทางวชิาการ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน

และไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น  รวมทั้งไม่นาํผลงานของตนเองในเร่ือง

เดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหน่ึงฉบบัในลกัษณะท่ีจะทาํ

ใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่

2) ต้องให้เกยีรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลท่ีนาํมาใชใ้นผลงาน

ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้

3) ต้องไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน

บุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ(ต่อ)

4)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์  ไม่มี

อคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยั

โดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั  หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และเสนอ

ผลงานตามความเป็นจริง  ไม่ขยายขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยนั

ในทางวิชาการ

5)  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่อบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

6)  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอ

ตําแหน่งจะต้องย่ืนหลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ของสถาบันทีมี่การดําเนินการ
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ขอ้เสนอแนะในการเขียนตาํรา/หนงัสือ

• 1.   เขยีนด้วยภาษาของตน  (Writing dawn in your own words)   

• 2.  อะไรที่รู้แล้วที่จะเขยีน  (What do you already know about the 
matter of the book?)  

• 3.  อะไรที่ต้องรู้เพิม่ขึน้ เพ่ือทําให้ตาํรามคีวามสมบูรณ์ (What do you 
need to know to help you complete the book?) 

• 4.  ตาํราที่เขยีนมคีวามแตกต่าง หรือมคีวามคล้ายกบัตาํรา 
อ่ืนๆ อย่างไรบ้าง
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43

การวางแผนในการเขยีนตาํรา/หนังสือ

กาํหนดจุดเร่ิมตน้

เร่ิมต้นได้เม่ือไหร่.....แล้ว..วนัแห่งความสําเร็จ...ตามมา

การรวบรวมเอกสาร

รวบรวมหนังสือ เอกสาร ตาํรา  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง
ได้เร็วเท่าไหร่....หมายถึง..ความพร้อม...ณ จุดเร่ิมต้น...

การกาํหนดเคลา้โคลงได ้  

เป็น.แผนยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ

กาํหนดแผนการเขยีน

ดาํเนินการตามแผน...ด้วยความมุงมัน่....
ความต่อเน่ือง 

ต้องมวีนัิยในตวัเอง 
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