
 

โดย 

รศ.ดร.วิโฬฏฐ  วัฒนานิมติกูล 

 
 

เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
“การพัฒนาผลงานทางวิชาการในลกัษณะตําราหรือหนังสือ 

ของอาจารยประจาํหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา” 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

 การบรรยายเรื่อง 

 รูปแบบการเขียนผลงานทางวชิาการประเภทตํารา/หนังสือ 

 เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภทตํารา/
หนังสือ 



 

 

 

แนวคิดสําคัญ และทบทวน 
หลักเกณฑ วิธีการ 

 
 

 ทํ า อ ย า ง ไ ร ? จึ ง ข อ กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง 
ทางวิชาการใหประสบความสําเร็จ 

 เกณฑการทําผลงานวิชาการ 

 หลักเกณฑในภาพรวม 

 วิธีการดําเนินการแตงตั้ง 

 

 

สวนท่ี 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วางแผน 
 

 เรียนรู 

 

 เรียนรู 

• เกณฑการขอ 
• วิธีดําเนินการ 
• แบบฟอรม/เอกสาร             
• ลักษณะผลงาน 
• แบบประเมิน 

 
 วางแผน 

• มีงานอะไรบาง 
• ตองทําอะไรบาง 
• ตองทําอยางไร 
• ตองทําเมือ่ไหร 
 

          แผนปฏิบัติการเฉพาะตน 

 ลงมอืปฏิบัต ิ

• ทําตามแผน 
• ยืดหยุน/ปรับแผน/ปรับเปาหมาย 
• ลงมือทําตามแผนที่ปรับเปนระยะๆ 
• ตรวจสอบการทาํงาน 
 ตามแผนอยูเสมอ 
 

 

ทําความ 

เขาใจ 

ทําอยางไร?  

จึงขอกําหนดตําแหนง 

ทางวิชาการ 

ใหประสบความสําเร็จ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู & ทาํความเขาใจ 

 

วางแผน & ลงมือปฏิบัต ิ

 

ประสบผลสําเร็จ 

(ไดตําแหนงทางวิชาการ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พิจารณาจาก 
1.1  การดํารงตําแหนง อาจารย/ผศ./รศ. 
1.2  การปฏิบัติหนาท่ีในขอ 1.1 (โดยมีเง่ือนไข 

พิ จ า รณาคว บ คู กั บ ระดั บ กา รสํ า เ ร็ จ
การศึกษา ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก) 

 2  ผลการสอน 
 

พิจารณาจาก 
2.1  มีชัว่โมงสอน (ระดับอุดมศึกษา) และ 

มีความชํานาญในการสอน 
2.2 เอกสารประกอบการสอน (กรณีขอ ผศ.) 

เอกสารคําสอน (กรณีขอ รศ.) 
(สวนการขอ ศ. ไมไดระบุเอกสารเหลานี้) 

 3  ผลงานทางวิชาการ 
 

พิจารณาจากผลงานประเภทตางๆ ดังนี้ 
งานวิจัย, ผลงานลักษณะอ่ืน, ตํารา, หนังสือ,

บทความทางวิชาการ, ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
 โดยระบุวา ตําแหนงระดับใดตองจัดทําผลงาน

ประเภทใดบาง เชน ผศ. สงเพียง 1 ประเภท 
 4  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
พิจารณาจากการปฏิบัติในการทําผลงาน  

4.1  ซ่ือสัตยทางวิชาการ  
4.2  ใหเกียรติและอางอิง 
4.3  ไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล/สิทธิมนุษยชน 
4.4  ไดมาจากการศึกษาตามหลักวิชา/ไมอคต ิ

 

 

เกณฑการทาํผลงานวิชาการ 

 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

• ความสามารถในการสอน 

• ผลงานวิชาการท่ีจะรับการประเมิน 

• จริยธรรม & จรรยาบรรณ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑในภาพรวม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการแตงตั้ง ผศ. รศ. และ ศ. 
ที่มา :  วิโฬฏฐ วัฒนานิมิตกูล 

 

 

 

วิธีการดําเนินการแตงตั้ง 

 



 

 

 

การประเมินความสามารถในการสอน 
และ 

รูปแบบของผลงานตํารา/หนังสือ 

 
 การประเมินความสามารถในการสอน 

 โครงสรางของผลงานวิชาการในแตละประเภท 

 ทําความรูจักตํารา/หนังสือ : นิยาม รูปแบบ 

และการเผยแพร 

 โครงสรางรูปแบบของการผลิตตํารา/หนังสือ 
 

 

สวนท่ี 2 



 

 

 

มีชั่วโมงสอน  สอบสอน & รับการประเมิน 
• เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 
• เอกสารคําสอน (รศ.) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

การประเมินความสามารถในการสอน 

• เอกสารประกอบ 

  การสอน  

• เอกสารคําสอน  

แบบประเมิน 

ผลการสอน 

 

ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก 
•หนั ง สือ “ เอกสารประกอบ 

การสอน/ เอกสารคํ าสอน    
เค ร่ืองมือ สําคัญของผูสอน 
และผูเรียน 

• เอกสารประกอบการบรรยาย    
“การจัดทําเอกสารประกอบ 
การสอน/เอกสารคําสอน” 

• คู มื อ ข อ กํ า ห น ด ตํ า แ ห น ง 
ทางวิชาการและการเขียน 
ผลงานทางวิชาการ 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสรางของผลงานวิชาการในแตละประเภท 

• จะทําผลงานทางวิชาการอะไร ตองรูจักผลงานวิชาการน้ันๆ 
5 เรื่อง ดังน้ี 

ความเฉพาะทาง 

พิจารณาจาก 

คํานิยาม 

รูปแบบ 

การเผยแพร 

ลักษณะคุณภาพ 

แบบประเมิน 

ผลงานทางวิชาการ 

ลักษณะตางๆ 

การยอมรับในวงวิชาการ 

เกณฑการผานประเมิน 



 

 

 
 

รายการ ตํารา หนังสือ 
นิยาม ผ ล ง า น ท่ี เ รี ย บ เ รี ย ง เ ป น ร ะ บ บ 

ครอบคลุมสาระของวิชา หรือเปน
สวนหนึ่งของวิชา/หลักสูตร 

ผลงานท่ีเสนอสาระทางวิชาการ สรางเสริมปญญา
ความคิด ความแข็งแกรงทางวิชาการ (ไมจําเปนตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของวิชา/หลักสูตร และ   
ไมจําเปนตองใชประกอบการสอน) 

รูปแบบ             คํานํา  สารบัญ  เนือ้เรื่อง  การอธิบาย/วิเคราะห  สรุป อางอิง  บรรณานุกรม 
            ทันสมัย  ครบถวน  สมบูรณ  ชัดเจน  (มีขอมูล  แผนภาพ  ตัวอยาง  หรือ 
            กรณีศึกษา ฯลฯ) 

เผยแพร 1. พิมพโดยโรงพิมพ/สํานักพิมพ 
   หรือ  ถายสําเนาเย็บเลม หรืออ่ืนๆ 
2.  สื่ อ อิ เล็ กทรอนิกสต างๆ  เชน 
ซีดีรอม 
3. ใชสอนมาแลว  1 ภาคเรียน 
 

1. พิมพโดยโรงพิมพ/สํานักพิมพ 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ซีดีรอม 
3. เผยแพรมาแลว 4 เดือน 

* จํานวนพิมพเปนดัชนีท่ีแสดงการเผยแพรอยาง

กวางขวาง หรืออาจใชวิธีอ่ืนๆ 

 
ท่ีมา : วิโฬฏฐ  วัฒนานิมิตกูล, 2555 

 

 

 

 

 

 

ทําความรูจกัตํารา/หนังสือ : นิยาม รูปแบบ  

และการเผยแพร 



 

 
 
 รูปเลมของตํารา จัดพิมพในลักษณะพิมพหนา – หลัง และเลือกพิมพดวย
 ฟอนตไทยฟอนตใดฟอนตหนึ่งในจํานวน 13 ฟอนตมาตรฐานราชการไทย  
ซึ่งรูปแบบของตํารามีองคประกอบดังนี้ 
 1. รูปเลมและองคประกอบในสวนหนา ประกอบดวย 
  1.1 ปกนอก มีโครงสราง ดังนี้ 
    1.1.1 ใสเฉพาะชื่อวิชา 
    1.1.2 ใสเฉพาะชื่อผูแตง กรณีท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ หรือยศ ใหใสดวย 
    1.1.3 หลักสูตร... 
    1.1.4 คณะ/โรงเรียน... 
    1.1.5 มหาวิทยาลัย... 
    1.1.6 ใสเฉพาะเลข พ.ศ. ตัวอยาง เชน 2557 
หมายเหต ุ ปกนอกตองมีสาระตามท่ีกําหนด แตสําหรับรูปภาพหรือลวดลายบนหนาปกนอก 
 จะมีหรือไมมีก็ได 
  1.2 ปกใน  มีโครงสราง เชนเดียวกับปกนอก 
  แตใหเพิ่มวุฒิการศึกษาใตชื่อผูแตง และสาขาวิชา 
  1.3  สันปก  ผูแตงจะเขียนขอความบนสันปก ตองมีขอความ ดังนี้ 
   1.3.1 ใสเฉพาะชื่อสาขาวิชา 
   1.3.2 ใสเฉพาะชื่อผูแตง (ไมตองใสคํานําหนาชื่อ) 
 
ตัวอยางสันปก 
 
 
 

  1.4  คํานํา  ประกอบดวย 
  1.4.1 ชื่อวิชา รหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา 
  1.4.2 ระบุชื่อของแตละบทในตํารา (ซึ่งอาจครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
ท้ังหมดหรือบางสวนก็ได) 
  1.4.3 คํากลาวขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของในการเขียนตํารา 
  1.4.4 ชื่อผูแตง (ใสเฉพาะชื่อและสกุล) 
  1.4.5 วัน เดือน ท่ีพิมพสําเร็จ 
 

โครงสราง “รูปแบบของ ตํารา/หนังสือ” 

 ตํารา 

 

ช่ือวิชา..........                       ช่ือผูแตง.................... 



 
 1.5 สารบัญ ประกอบดวย 
  1.5.1 สารบัญ (พิมพตรงกลางหนากระดาษ หนาแรกของสารบัญจะตอง
อยูหนาขวามือ หรือหนาคี่ในวงเล็บ) 
  1.5.2 หนา (พิมพชิดดานขวามือ) 
  1.5.3 คํานํา (พิมพชิดดานซายมือ) 
  1.5.4 สารบัญภาพ (พิมพชิดดานซายมือ) 
  1.5.5 สารบัญตาราง (พิมพชิดดานซายมือ) 
  1.5.6 บทท่ี 1 ชื่อเร่ือง..................................................................... 
  1.5.7 สรุป หรือบทสรุป 
  1.5.8 คําถามทบทวน หรือ แบบฝกหัด 
  1.5.9 เอกสารอางอิง (ทายบทของแตละบท โดยพมิพตรงกลางหนากระดาษ) 
  1.5.10 บรรณานุกรม (ทายเลม) 
  1.5.11 ภาคผนวก (ถามี) 
  1.5.12 ดัชนี/อภิธานศัพท (ถามี) 
  หากสารบัญมีตั้งแต 2 หนาขึ้นไป หนา 2, 3, 4 ใหพิมพหนาซายมือ หรือ
หนาคู โดยใหใสตัวอักษรในวงเล็บ หรือตัวเลขในวงเล็บ เชน (ค) (ง) (จ) หรือ (4) (5) (6) เปนตน 
  1.6 สารบัญภาพ พิมพกลางกระดาษ หนาแรกของสารบัญภาพตองอยูหนา
ขวามือ หรือหนาคี่ ไมตองใสเลขหนาแตใหนับหนา ซึ่งมีสวนประกอบ ดังนี้ 
   1.6.1 ภาพท่ี (พิมพชิดดานซายมือ) 
   1.6.2 หนา (พิมพชิดดานขวามือ) 
   หากสารบัญภาพมีมากกวา 1 หนาขึ้นไป หนา 2 ใหพิมพหนาซายมือ 
หรือหนาคู พิมพตอกันไปเร่ือยๆ จนจบ โดยใหใสตัวอักษร หรือตัวเลขไวในวงเล็บ เชน (ฉ) (ช) (ซ) 
หรือ (6) (7) (8) เปนตน 
  การเรียงลําดับภาพใหเรียงตามบทท่ี เชน 
  - บทท่ี 1 มี 3 ภาพ เรียง 1.1, 1.2 และ 1.3 
  - บทท่ี 2 มี 2 ภาพ เรียงภาพ 2.1 และ 2.2 เปนตน 
  1.7 สารบัญตาราง พิมพกลางหนากระดาษ หนาแรกของสารบัญตารางตอง
อยูหนาขวามือ หรือหนาคี่ ไมตองใสเลขหนาแตใหนับหนา ซึ่งมีสวนประกอบ ดังนี้ 
  1.7.1 ตารางท่ี (พิมพชิดดานซายมือ) 
  1.7.2 หนา (พิมพชิดดานขวามือ) 



  หากสารบัญตารางมีมากกวา 1 หนาขึ้นไป หนา 2 หรือหนาคู พิมพตอ
กันไปเร่ือยๆ จนจบ โดยใหใสตัวอักษร หรือตัวเลขในวงเล็บ เชน (ซ) (ฌ) (ญ) หรือ (8) (9) (10) 
เปนตน 
   การเรียงลําดับตาราง เรียงเชนเดียวกับสารบัญภาพ เชน 
   - บทท่ี 1 มี 1 ตาราง เรียงตาราง 1.1  
   - บทท่ี 2 มี 3 ตาราง เรียงตาราง 2.1, 2.2 และ 2.3 เปนตน 
 2. เนื้อหาของตํารา 
  2.1 การเขียนเนื้อหาของตําราในแตละเลม ควรจะแบงเปนตอน หรือเปนบท 
ซึ่งจะทําใหผูอานเขาใจในเนื้อหาสาระไดงายขึ้น โดยนําเอาหัวขอตางๆ มาจัดเรียงเปนหัวขอหลัก 
หัวขอรอง และหัวขอยอย จะทําใหเกิดเปนระบบมากขึ้น 
  2.2 คําถามทบทวน/แบบฝกหัด 
  เปนคําถามอัตนัย หรือ แบบฝกหัดประมาณ 10 – 20 ขอ ในกรณีเปน
คําถามควรมีลักษณะคําถามท่ีหลากหลายลักษณะครอบคลุมท้ังในดานความรู ความเขาใจ 
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา (แลวแตกรณี) ไมควรถามแตเฉพาะดานความจํา 
  2.3 เอกสารอางอิง 
   เปนการนํารายการอางอิงท่ีปรากฏในแตละบทมารวบรวมใสเปนรายการ
อางอิงของบทนั้นๆ ท้ังนี้รูปแบบการอางอิงใหอนุโลมใชรูปแบบเชนเดียวกับบรรณานุกรม 
 3. บรรณานุกรม เปนบัญชีรายชื่อหนังสือท่ีใชประกอบการคนควา โดยรวบรวม
จากเอกสารอางอิงทายบทมาจัดเปนหมวดหมูไวในสวนทายของเลม อยางไรก็ตามอาจมีกรณีของ
เอกสาร หนังสือ หรือสาระท่ีผู เขียนคนควาในภาพรวมแตมิไดอางอิงเปนการเฉพาะไวใน
เอกสารอางอิงทายบท อาจนํามากลาวถึงไวในบรรณานุกรมก็ได 
 4. ภาคผนวก 
  ภาคผนวก เปนสวนท่ีเพิ่มเติมขึ้นทายเนื้อหา เพื่อเสริมความเขาใจของผูอาน 
 5.  การเผยแพร กระทําไดหลายวิธี 
  5.1  การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือการถาย
สําเนาเย็บเปนรูปเลม 
  5.2  การเผยแพรโดยส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปของซีดีรอม ซึ่งการเผยแพร
ดังกลาวตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตร ท้ังนี้
ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น 
  5.3  ตําราใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
 
 



 

 รูปเลมของหนังสือ จัดพิมพในลักษณะพิมพหนา – หลัง และเลือกพิมพดวย
 ฟอนตไทยฟอนตใดฟอนตหนึ่งในจํานวน 13 ฟอนตมาตรฐานราชการไทย  
ซึ่งรูปแบบของหนังสือมีองคประกอบดังนี้ 
 1. รูปเลมและองคประกอบในสวนหนา ประกอบ 
 1.1 ปกนอก มีโครงสราง ดังนี้  
  1.1.1 ชื่อเร่ือง (กําหนดขึ้นเองใหสอดคลอง และครอบคลุมเนื้อหา) 
  1.1.2 ชื่อผูแตง (อาจใสตําแหนงทางวิชาการ หรือยศ (ถามี)) 
  1.2 สันปก  ผูแตงจะเขียนขอความ ประกอบดวย 
  1.2.1 ชื่อเร่ือง 
  1.2.2 ชื่อผูแตง (อาจใสตําแหนงทางวิชาการ หรือยศ (ถามี)) 
 1.3 ปกใน มีโครงสรางเชนเดียวกับปกนอก โดยดานหลังของปกในใหระบุ
ขอมูลดังตอไปนี้ ชื่อเร่ือง ชื่อ - สกุลของผูแตง (ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการหรือยศ) ชื่อ - สกุล
ของผูออกแบบปก (ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการหรือยศ) คร้ังท่ีพิมพ จํานวนท่ีพิมพ 
สํานักพิมพ/โรงพิมพ นอกจากนี้อาจระบุเกี่ยวกับขอมูลอ่ืนๆ (ถามี) เชน ISBN หรือ ขอมูลทาง
บรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ ฯลฯ 
 1.4 คํานํา ประกอบดวย 
   1.4.1 ชื่อเร่ือง ผูแตงสามารถกําหนดขึ้นเอง แตตองใหครอบคลุมเนื้อหา
ท่ีจะเขียนและตองสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
   1.4.2 การระบุชื่อของแตละบทในหนังสือ และคํากลาวขอบคุณผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของ (ถามี) 
  1.4.3 ชื่อผูแตง (ใสเฉพาะชื่อและสกุล) 
  1.4.4 วัน เดือน ท่ีพิมพสําเร็จ   
 1.5 สารบัญ ประกอบดวยรายการเชนเดียวกับสารบัญของตํารา แตไมตองมี
รายการคําถามทบทวนหรือแบบฝกหัด และเอกสารอางอิงทายบทแตละบท โดยมีรูปแบบการ
จัดพิมพเชนเดียวกับสารบัญของตํารา 
 1.6 สารบัญภาพ มีรูปแบบการพิมพเชนเดียวกับสารบัญภาพของตํารา 
 1.7 สารบัญตาราง มีรูปแบบการพิมพเชนเดียวกับสารบัญตารางของตํารา 
 2. เนื้อหาของหนังสือ 
  การเขียนเนื้อหาของหนังสือมีหลักการเหมือนกับการเขียนเนื้อหาของตําราท่ีผู
แตงมีความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเปนพิเศษ โดยกําหนดชื่อเร่ือง หัวขอเร่ือง และเนื้อหาเองได แต
ตองสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนง 
 3. บรรณานุกรม และภาคผนวก เหมือนกับการจัดทําตํารา 

หนังสือ 

 



 4. การเผยแพร กระทําไดหลายวิธี 
  4.1  การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพหรือสํานักพิมพ 
  4.2  การเผยแพรโดยส่ืออิเล็กทรอนิกสในรูปของซีดีรอม ซึ่งการเผยแพร
ดังกลาว ตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตร 
ท้ังนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น ท้ังนี้เม่ือไดมีการพิจารณาประเมิน
คุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว การนําหนังสือนั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา เพ่ือนํามา
เสนอขอกําหนดตําแหนงฯ และใหมีการประเมินหนังสือนั้นอีกคร้ังหนึ่งอาจกระทําไดแตตองทําการ
เผยแพรหนังสือนั้นใหมอีกคร้ังหนึ่ง 
  4.3  หนังสือตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน  
 
 ทั้งนี้ ผูอานสามารถศึกษารูปแบบการพิมพของตําราและหนังสือไดจาก “คูมือการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและการเขียนผลงานทางวิชาการ” หนา 87 – 106  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เกณฑการประเมินผลงานตํารา/หนังสือ 
และ 

การสรางคุณภาพผลงานตามเกณฑ 
 

 เรียนรู “เกณฑการประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการประเภทตํารา/หนังสือ” 
 แบบประเมินคุณภาพตํารา/หนังสือ 
 ทํ าอย า ง ไ ร ? ให ผ ล ง านตํ า ร า /หนั ง สื อ 

ผานเกณฑ 
 คุณภาพตํารา/หนังสือที่ผานเกณฑประเมิน 
 การสรางคุณภาพใหแกตํารา/หนังสือ 
 คุณภาพตํารา/หนังสือตามเกณฑและรายการ

ที่ควรหลีกเลี่ยง 

สวนท่ี 3 



เรียนรู 

“เกณฑการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประเภท
ตํารา/หนังสือ” 
 

เกณฑการประเมินฯแบงเปน 2 สวน 
 สวนที่ 1 ลักษณะทิศทางของตํารา/หนังสือ 

 มีลักษณะทิศทาง 5 ขอ 

 ตองผานขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอจึงจะนับวาผานเกณฑลักษณะ
 ทิศทาง 

   ถาไมผานเกณฑสวนที่ 1 จะไมไดรับ 
   การประเมินในสวนที่ 2 
 
 สวนที่ 2 ลักษณะคุณภาพของตํารา/หนังสือ 

 เกณฑการประเมนิ มี 4 ระดับ คือ พอใช ดี ดีมาก ดีเดน 

 เกณฑการผาน มี 2 กรณี 

  กรณีวิธีปกติ 
   ผศ. ระดับ ดี 
   รศ. ระดับ ดี 
   ศ.  ระดับ ดีมาก 

  กรณีวิธีพิเศษ 
   ผศ. ระดับ ดี 
   รศ. ระดับ ดี 
   ศ.  ระดับ ดีมาก 

 มีรายการประเมิน 6 ขอ 

 



 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
แบบประเมินคุณภาพตําราหรือหนังสือ 

 

ช่ือเรื่อง ........................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................... 
ช่ือผูแตง.......................................................................................................................................................... 
ขอกําหนดตําแหนงวิชาการ ในระดับ       ผูชวยศาสตราจารย      รองศาสตราจารย       ศาสตราจารย 
                                  โดยวิธี       ปกติ              พิเศษ       

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

เกณฑลักษณะทิศทางและคุณภาพของตําราหรือหนังสือ 
 

สวนท่ี 1  ลักษณะทิศทางของตําราหรือหนังสือ 
 

 เกณฑลักษณะทิศทาง   ตําราหรือหนังสือตองมีทิศทางตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี              
ตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชา  จึงถือวาผานเกณฑลักษณะทิศทาง 
 

 ผลการประเมินพบวา ตําราหรือหนังสือมีลักษณะทิศทางตอไปนี้ 
1.1 สอดคลองกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือกอใหเกิดประโยชนและ 
 การพัฒนาประเทศในดานตางๆ  
1.2 เพ่ือใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
1.3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
1.4 พัฒนาและสงเสริมชุมชนหรือสังคมใหมีความเขมแข็ง 
1.5 กอใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ 

 

สรุปผลการประเมินดานทิศทางของตําราหรือหนังสือ 
 

                     ผานตามเกณฑ                ไมผานเกณฑ 
ความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ  (ถามี)........................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : กรณีผลการประเมินดานทิศทางของตํารา/หนังสือไมผานตามเกณฑ  ไมตองประเมินในสวนท่ี  2 
 

 



 
แบบประเมินคุณภาพตํารา/หนังสือ  หนา  2 

 

สวนท่ี  2   ลักษณะคุณภาพของตําราหรือหนังสือ 
 

เกณฑการผานการประเมินคุณภาพของตําราหรือหนังสือ  จําแนกตามระดับท่ีขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 

         1. กรณีโดยวิธีปกติ 

 ระดับ  ผศ.  ตองมีผลการประเมินตําราหรือหนังสือ          ไมต่ํากวา  ระดับด ี     (คะแนนเฉลีย่อยูระหวาง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ  รศ.  ตองมีผลการประเมินตําราหรือหนังสือ          ไมต่ํากวา  ระดับด ี     (คะแนนเฉลีย่อยูระหวาง  2.51 – 3.00) 
 ระดับ  ศ.   ตองมีผลการประเมินตําราหรือหนังสือ          ไมต่ํากวา ระดับดีมาก  (คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.01 – 3.50) 
         2. กรณีโดยวิธีพิเศษ  

 ระดับ  ผศ.  ตองมีผลการประเมินตําราหรือหนังสือ          ไมต่ํากวา  ระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ  รศ.  ตองมีผลการประเมินตําราหรือหนังสือ          ไมต่ํากวา  ระดับดมีาก  (คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.01 – 3.50) 
 ระดับ  ศ.    ตองมีผลการประเมินตําราหรือหนังสือ          ไมต่ํากวา  ระดับดเีดน  (คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.51 – 4.00) 
 

เกณฑการประเมินคุณภาพในแตละรายการประเมินของตําราหรือหนังสือ   
 คุณภาพระดับพอใช  =   คะแนนระหวาง 1.00 - 2.50 
 คุณภาพระดับดี   =   คะแนนระหวาง 2.51 – 3.00 
 คุณภาพระดับดีมาก  =   คะแนนระหวาง 3.01 – 3.50 
 คุณภาพระดับดีเดน  =   คะแนนระหวาง 3.51 – 4.00 
 

ลํา 

ดับ 
                         รายการประเมิน 

            โปรดระบุคะแนนการประเมินคุณภาพ 
ระดับพอใช 

(1.00 - 2.50) 
ระดับดี 

(2.51 – 3.00) 
ระดับดีมาก 

(3.01 – 3.50) 
ระดับดีเดน 

(3.51 – 4.00) 
1 แนวคิดและการนําเสนอชัดเจนเปนประโยชนตอวิชาการ     

2 มีการสังเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันตอความกาวหนา              
และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

    

3 มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม     

4 การสอดแทรกผลงานวิจัย (ของผูเสนอขอ และ/หรือของผูอ่ืน)     

5 เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ     

6 เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกตอง     

                                                                        คะแนนรวม  

                                                    เฉลี่ยคะแนน (คะแนนรวม/6)  

 

สรุปความคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ (ถาม)ี........................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 



แบบประเมินคุณภาพตํารา/หนังสือ  หนา  3 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพของตําราหรือหนังสือ           
                 ไมผานเกณฑการประเมินในระดับท่ีขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
                     ผาน เกณฑการประเมินในระดับท่ีขอกําหนดตําแหนงวิชาการ                                                  
      โดยมีคุณภาพของตําราหรือหนังสือ อยูในระดับ 

  ดี       มีคะแนนจากการประเมิน = ………………………………..   

  ดีมาก มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 

  ดีเดน มีคะแนนจากการประเมิน = ……………………………….. 
 

     ลงช่ือผูประเมิน............................................................................. 
       (.....................................................................) 
                 วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ........... 
 
 

 



 
ทําอยางไร? ใหผลงานตํารา/หนังสือ 
   ผานเกณฑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 
      ของการเปน 
     ตํารา/หนังสือ 
       (ตามนิยาม) 

รูปแบบ 
&  

เนื้อหาสาระ 
การเผยแพร 

คุณภาพตามเกณฑ 
ของระดับตําแหนง 

และวิธีการที่ขอแตงตั้ง 

+ + 



คุณภาพตํารา/หนังสือ 
  ท่ีผานเกณฑประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับของ 

ตําแหนงวิชาการ 
 

 
วิธีการท่ีขอ 

แตงต้ัง 
 

 
ระดับคุณภาพ 
ของผลงาน 

ตาม + 
 

 
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

(Readers) 
 

 

รายการ 

ประเมิน 

6 ขอ 



คุณภาพตํารา/หนังสือตามเกณฑ 
 และรายการท่ีควรหลกีเลี่ยง 
   

คุณภาพตามเกณฑประเมิน รายการท่ีควรหลีกเลี่ยง 

1. แนวคิดและการนําเสนอชัดเจนเปนประโยชนตอ
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การนําเสนอไมสมบูรณหรือไมถูกตองตามรูปแบบ
ของตํารา/หนังสือ เชน ไมมีดัชนีสืบคน ไมขออนุญาต
อางอิงการใชรูปแบบจากผูเขียนตนฉบับ ไมมีชื่อแหลง
พิมพ ฯลฯ 
2. การนําเสนอเนื้อหาท่ีเรียบเรียงจากตํารา/หนังสือ
ตางประเทศเปนสวนมาก ไมไดแสดงความสามารถ
ทางวิชาการ 
3. เปนการรวบรวมและนําเสนอคราวๆ ขาดประเด็น
สําคัญหลายประเด็น ขาดการสังเคราะหและนําเสนอ
ความรูใหมท่ีจะนําไปใชประโยชนในทางวิชาการ 
4. ขาดการจัดลําดับความลําดับ กอน - หลังของเนื้อหา        
โดยคํานึงถึงเนื้อหาเปนตัวตั้ง ไมใชบุคคลท่ีอางอิงเปน
เปนตัวตั้ง 
5. การแบงหัวขอตามท่ีปรากฏในสารบัญไมเหมาะสม      
ควรแบงใหเปนระดับใหเหมือนกันในทุกบท เชน 
อาจจะแบงเปน 2 ระดับ คือ หัวขอหลักและหัวขอรอง 
แตใหเหมือนกันทุกบท 
6. ชื่อเรื่องยังไมกระชับ   
7. การจัดสารบัญในสวนสารบัญตารางและรูปภาพ
คอนขางสับสนไมเรียงลําดับ ในเลมนี้ไมมีภาพ ควรใช
วา “แผนภูมิ”  จะเหมาะสมกวา 
8. บรรณานุกรมไมถูกตองและไมครบถวน 
9. การจัดทําเชิงอรรถไมสมํ่าเสมอ 
10. พิมพผิด ขาดการพิสูจนอักษร 
11. ไมไดนําคําอธิบายรายวิชามาใสเลมตําราดวย 
12. การสรุปทายบทสั้นเกินไปและไมกลมกลืน หรือ
สอดคลองกับเนื้อหาท้ังบท 
13. เอกสารอางในเนื้อหากับบรรณานุกรมไมตรงกัน 



คุณภาพตามเกณฑประเมิน รายการท่ีควรหลีกเลี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีการสังเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทัน
ตอความกาวหนาและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. การเขียนอางอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรมยังมี
ความผิดพลาด 
15. รูปภาพท่ีแสดงควรเปนการถายภาพดวยตนเอง 
และระบุแหลงท่ีมาของภาพ 
16. ภาพประกอบหนาปกไมสัมพันธกับชื่อหนังสือ   
17. การนําเสนอมีลักษณะเปนแบบฝกหัดมากกวา
เปน “หนังสือ” 
18. การพิมพไมนาสนใจมีลักษณะการทําเหมือนพิมพ
ไปเรื่อยๆ ไมนาอาน 
19. การเขียนขาดการอางอิงในหลายท่ี ทําใหขาด
ความลุมลึกทางวิชาการ เปนการนําเสนอเทานั้น 
20. มีประเด็นในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณ ใน
การนํารูปภาพจากเว็บไซต และระวังในเรื่องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในการนํารูปภาพมาประกอบ 
21. การออกแบบจัดทํารูปเลมไมสวยงามเหมาะสม  
22. ลักษณะงานเขียนเปนหนังสือ แมวามีการอธิบาย
และตัวอยาง แตขาดการใหเหตุผลพรอมตัวอยางการ
นําไปใช 
 
1. การอางอิงบางฉบับเกาเกิน 20 ป  
2. การนําเสนอเนื้อหาไมเปนระบบ เขาลักษณะตัดตอ 
3. โดยรวมผูเขียนพยายามเขียนใหเปนหนังสือ 
WHOW TO” แตขาดรายละเอียดเชิงลึก หนังสือจึง
นาจะเขาขาย “เอกสารประกอบการสอน” 
4. ขาดลักษณะการประยุกตใชท่ีเชื่อมโยงกับศาสตรท่ี
ขอผลงานเพ่ือใหมีความเดนชัดวาจะนําไปประยุกตใช
ประโยชนอยางไร 
5. คุณภาพงานเขียนใชเปนเอกสารประกอบการสอน
ได แตยังต่ํากวาการเปนตําราหรือหนังสือ 
6. ยังไมมีลักษณะเปนตํารา เปนเพียงแบบฝกหัด
เทานั้น และขาดการนําผลงานวิจัยมาสนับสนุน ขาด
การอางอิง 
7. ขาดความลึกซ้ึงในการวิเคราะหในดานตางๆ  
8. ขาดการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางชัดเจนใน
ศาสตรของตัวเอง 



คุณภาพตามเกณฑประเมิน รายการท่ีควรหลีกเลี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การสอดแทรกผลงานวิจัย (ของผูเสนอขอและ/
หรือของผูอ่ืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เนื้อหาสาระนําไปใชประโยชนไมไดในรายละเอียด 
10. การอภิปรายโดยการใชทฤษฎีอางอิงการ
ประยุกตใชในประเทศไทย และการวิเคราะห
ความสําเร็จ ลมเหลวของการนําไปใชประกอบกับผล
การศึกษาเชิงประจักษยังจํากัด  
 
 
1. เปนเพียงงานรวบรวม มิไดมีการสอดแทรก
ความคิดท่ีแปลกใหม 
2. การผลิตตําราขาดลักษณะเดนสําหรับการศึกษาท่ี
จะตอนรับอาเซียนและขาดความทันสมัย 
3. มีการอภิปรายแทรกความเห็นของผูเขียนในบางหัว
เรื่อง แตผูเขียนยังแสดงเหตุผลประกอบความเห็น
หรืออางอิงผลงานทางวิชาการประกอบความเห็น
สนับสนนุหรือตาง ยังจํากัด 
4. ตําราขาดการอธิบายในรายละเอียด ในสวนของ 
XXX ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปนในภาวะปจจุบัน และการ
เขียนตําราไมสะทอนถึงความคิดริเริ่มของผูเขียน 
5. ไมมีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและงานวิจัยของ
ตนเอง เอกสารอางอิงอยูรอบๆ ไมเก่ียวของกับเนื้อหา
ในตําราท่ีเรียบเรียง และเอกสารอางอิงซ่ึงมีอยูมากไม
มีสวนเก่ียวของ สวนใหญลอกมาใสลงเทานั้นเอง 
 
1. ไมมีการสอดแทรกผลงานการวิจัยท่ีเปนความรูใหม 
2. ขาดการนําผลวิจัยของผูเสนอมาเปนสาระการ
เขียนหนังสือ 
3. มีการสอดแทรกผลงานวิจัย แตไมใชการเชื่อมโยง
กับกลยุทธ และเนื้อหา เพ่ือเนนการนําทฤษฎีไปใชได
จริง 
4. มีการยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย แตตัวอยางท่ี
ยกมาไมใชผลงานวิจัย 
5. ขาดการแสดงบทวิเคราะหวิจารณ การเชื่อมโยงกับ
บทวิจัย 
6. การนําเสนอสอดแทรกบทวิจัยเปนลักษณะ
ปะติดปะตอ 



คุณภาพตามเกณฑประเมิน รายการท่ีควรหลีกเลี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เนื้อหาสาระทางวิชาการมีความถูกตอง 

7. มีการอางอิงผลงานวิจัยและทฤษฎีของผูเขียนและ
ของผูอ่ืน แตยังขาดการอภิปรายเชิงเปรียบเทียบตัว
แบบท่ีนําเสนอ นอกจากนั้นการยกตัวอยาง 
โดยเฉพาะตัวอยางของไทยยังจํากัด 
8. เอกสารชุดนี้เปนเพียงเอกสารคําสอนยังไมเหมาะท่ี
จะใชเปนตํารา และผูเขียนไมมีผลงานวิจัยของตนเอง
มาสนับสนุน ขอเขียนสวนมาเกือบท้ังหมดเปนการ
เรียบเรียงจากเอกสารตํารา 
9. ขาดการสอดแทรกความรูความสามารถ 
ประสบการณ หรืองานวิจัยท้ังท่ีเปนของตนเอง และ/
หรือของผูอ่ืน 
 
1. การเชื่อมโยงระหวางหัวขอมีนอย เหมือนยกแตละ
หัวขอมาตัดแปะ 
2. การอางอิงใชตําราของนักวิชาการบางคนมาก
เกินไป 
3. การสอดแทรกผลงานวิจัยท่ีเปนผลงานของผูเขียน
เองท่ีเปนความรูใหมยังมีไมมากนัก 
4. ปริมาณงานในแตละบทสั้น/หวน ไมสื่อความหมาย 
(ควรบทละ 20 – 30 หนา ข้ึนไป) หรือสั้นยาวไม
ใกลเคียงกัน 
5. เนื้อหาไมครอบคลุมในการอธิบาย 
6. ลําดับของเนื้อหา กอน – หลังไมเหมาะสม 
 
1. การประเมินบางประเด็นไมชัดเจน 
2. ขาดคําอธิบายท่ีตรงตามสภาพจริง 
3. ภาพประกอบในหนังสือ บางภาพไมใชภาพถายท่ี
ถายเอง จึงเปนการละเมิดการใชภาพของผูอ่ืน 
4. ขาดการตรวจสอบการเรียงบรรณานุกรมใหถูกตอง
ตามอักขรวิธีของราชบัณฑิตยสถานดวย เชน สระ ำ 
  ุ วางผิดท่ี 
5. มีความขัดแยงใน Concept ในตํารา/หนังสือเลม
เดียวกัน 
6. การอางอิงทฤษฎีเกาๆท่ีใชมานานแลวขาดความ
ทันสมัย แบะความถูกตองในบรบิทของปจจุบัน 



คุณภาพตามเกณฑประเมิน รายการท่ีควรหลีกเลี่ยง 

7. มีความผิดพลาดทางภาษา สะกดการันต การใช
ถอยคําท่ีไมเปนระบบระเบียบ ซ่ึงอาจสงผลในการ
ตีความ 
8. ขาดจริยธรรม ลอกงานผูอ่ืน หรือลอกโดยไมอางอิง 
หรือดัดแปลงหรือขออนุญาตไมถูกตอง 
9. การอางอิงไมตรงกับขอเท็จจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสรางคณุภาพตํารา/หนังสือ   
 

 การจัดทําผลงานตําราและหนังสือจําเปนอยางย่ิงท่ีผูจัดทําตองคํานึงถึงคุณภาพตามเกณฑ

และระดับตําแหนงทางวิชาการท่ีขอรับการกําหนดตําแหนง โดยมุงมั่นท่ีจะจัดทําผลงานใหมี

คุณภาพสูงสุด ซึ่งในท่ีนี้ผูเขียนขอนําเสนอแนวทางในการสรางคุณภาพใหแกตํารา/หนังสือใหมี

คุณคาและผานการประเมินฯ โดยสวนหนึ่งไดประมวลจากคูมือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และการเขียนงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ณัฎฐารมณ จุฑาภัทร,2555 หนา 

125 - 126) ดังนี้ 

องคประกอบผลงาน แนวทางปฏิบัติในการสรางคุณภาพ 
1. การเลือกเรื่อง ผูเขียนจําเปนตองรูขอบขายของงานท่ีจะเขียนวามีความรูประสบการณ ท้ัง

ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติมากนอยเพียงใด 
2. การตั้งชื่อเรื่อง ผูเขียนตองตั้งชื่อเรื่องใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ หรือใหสอดคลองกับเนื้อหา

สาระ และเม่ือเห็นชื่อเรื่องทําใหผูอานเกิดความสนใจท่ีอยากอานเนื้อหาดาน
ใน 

3. การกําหนดขอบเขตของเนื้อเรื่อง  
 

มีลักษณะการกําหนดขอบเขตใหเหมาะสมของแตละประเภทของผลงาน 
และแตละตําแหนงทางวิชาการ ท้ังนี้ขอบเขตควรแคบ แตมีความลุมลึก จะ
ทําใหมีความนาสนใจมาก 
 

4. การกําหนดโครงเรื่อง เปนการกําหนดขอบเขตของเรื่อง กรอบแนวความคิด การจัดลําดับ  
การนําเสนอ และความลุมลึกของเนื้อหา 

5. เนื้อหา  
 
5.1 ตํารา 
 

ตองมีความถูกตองในการใชภาษา การใชศัพทบัญญัติ การทับศัพทและ 
การอางอิง จําแนกไดดังนี้ 
1. ตองมีเนื้อหาสาระครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาของวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตร 
2. เนื้อหาตองมีความทันสมัย 
3. มีการศึกษา รวบรวมตํารา หรือเอกสารท่ีเก่ียวของไวเรียบรอย 
เพ่ือเตรียมท่ีจะเขียนตํารา 

5.2 หนังสือ 
 

1. ตองมีความรู ความเขาใจและมีประสบการณในเรื่องนั้น 
2. เนื้อหาไมจําเปนตองสอดคลอง หรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร 
หรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร 
3. มีแหลงท่ีจะศึกษาคนควา เพ่ือทําใหเนื้อหา มีความลุมลึกและมีความ
ทันสมัย 
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4. สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระท่ีเปนสวนของผูเสนอ เชน เพ่ิมงานเขียน 
หรืองานวิจัยในเนื้อหา 
 
ท้ังนี้ การเสนอเนื้อหาสาระ ควรมาจากผูเขียนเปนสวนใหญ หลีกเลี่ยงการ
นําเนื้อหาของผูอ่ืนมาเรียงตอกัน เนื้อหาตองมีสาระสําคัญ และมีความลุมลึก
ทางวิชาการ มีความทันสมัย และมีรายละเอียดเพียงพอในแตละเรื่อง 

6. ความซํ้าซอน 
 

1. ไมเปนผลงานท่ีเคยใชเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ 
ไมเปนสวนของการศึกษา 
2. ไมซํ้าซอนกับผลงานท่ีเคยเสนอขอมาแลว หรือเสนอขอในคราวเดียวกัน 
โดยมีเนื้อหาซํ้าซอนกันเกินกวารอยละ 25 
 

7. ปริมาณของจํานวนหนา  
 

ไมไดกําหนด แตอยูท่ีคุณภาพของผลงาน (ประมาณ 180-200 หนา ข้ึนไป) 
 

8. การแบงเนื้อหา 
 

1. ควรมีอยางนอย 6 บทข้ึนไป 
2. แตละบทควรมีปริมาณของเนื้อหา ท่ีใกลเคียงกัน 

9. การใชภาษา 
 

1. ไมเขียนภาษาพูด 
2. ไมเขียนภาษาไทยปนภาษาตางประเทศ 
3. ใหวงเล็บคําภาษาอังกฤษเทาท่ีจําเปน และไมคุนเคย (ถาวงเล็บตองวงเล็บ
เหมือนกันทุกบท) คําท่ีใชเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปไมจําเปนตองวงเล็บ 
4. การใชภาษาอังกฤษข้ึนตนคําท่ีเปนอักษรตัวใหญ เปนไปตาม 
เกณฑในคูมือ 
5. การใชคําหรือศัพท ใหใชเสมอตนเสมอปลายตลอดท้ังเลม และใหใชศัพท
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
6. ศัพทเฉพาะทาง ควรวงเล็บภาษาอังกฤษ และการวงเล็บ ควรทําครั้งแรก
ครั้งเดียวราชบัณฑิตยสถาน 

10. การอางอิง 1. การอางอิงตองถูกตองและเปนระบบเดียวกันท้ังเลม 
2. ขอมูล สถิติ ตองทันสมัย 
3. ภาพ ตาราง ใชเพ่ือสื่อความหมาย ไมแทรกระหวางความ 
คําอธิบายภาพไวขางลาง คําอธิบายตารางไวขางบน สําหรับท่ีมาของภาพ
และตารางไวขางลาง 
4. รูปภาพตองมีขนาดท่ีเหมาะสม ไมเล็ก หรือใหญเกินไป ภาพตองมีความ
ชัดเจน มีความสัมพันธกับชื่อ และสื่อความหมาย 
5. การเขียนอางอิง ถามีขอความไมเกิน 3 บรรทัด ใหพิมพตอกันไปใน
เนื้อหา แตอยูภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ถาอางอิงมีขอความเกิน 3 
บรรทัด ใหข้ึนตนบรรทัดใหม ซ่ึงพิมพขอความตั้งแตบรรทัดแรกถึงบรรทัด
สุดทาย อยูหางจากเสนก้ันหนา ก้ันหลัง 4 ชวงตัวอักษร โดยไมตองใส
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เครื่องหมายอัญประกาศ 
6. การใชขอมูลทุติยภูมิ ตองตรวจสอบและนําไปใชใหนอยลง 
7. เอกสาร วารสาร อาจอัดสําเนา หรือสรุปความ โดยมีการอางอิงในเนื้อหา
และบรรณานุกรม 
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส ตองพิมพ (Print) เพ่ือใหไดขอมูล ชื่อผูแตง ป ชื่อเรื่อง 
หรือเอกสารสื่อท่ีเขาถึง ป เดือน วันท่ี ท่ีสืบคน 
9. เนนการศึกษาจากแหลงขอมูลท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
หรือตนฉบับ (Original) 
10. ควรนําหนังสือเลมใหม ๆ ท่ีทันสมัยมาอางอิง ยกเวนหนังสือท่ีเปน
หลักการ ทฤษฎี 

11. การนําเสนอเนื้อหา 1. ควรศึกษาจากหนังสือเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเสนอหลาย ๆ เลม เพ่ือนํา 
ความคิดรวบยอด และแตกแยกเปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกันวามีความตางและ
ความเหมือนกันอยางไร รวมท้ังการศึกษางานวิจัยในเรื่องนั้น 
2. การนําเสนอเนื้อหาแตละบท ความนําจะเปนการเกริ่นใหทราบถึง 
เนื้อหาท่ีจะนําเสนอในบทนั้น ๆ สวนทายบทจะเปนการสรุปเนื้อหาสําคัญ
ของบทนั้น ความนํา และสรุป ไมมีการขยายความหรือเสนอเนื้อหาเปนขอ 
ๆ และสรุปไมควรเกิน 10 -15 บรรทัด 
3. เนื้อหาตองไมเปนลักษณะนําขอความจากหนังสือตาง ๆ มาเรียงตอกัน 
จนขาดการเชื่อมโยงใหเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน (การนําเนื้อหาของผูอ่ืนมาตัดต
อ หรือตัดปะใหเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน) ควรเรียบเรียงใหมดวยความเขาใจ ให
แตกฉานของผูเรียบเรียง 
4. เนื้อหาสาระท่ีเปนสวนของผูเสนอผลงาน อาจเกิดข้ึนจากการวิเคราะห 
สังเคราะห ประมวลประสบการณ หรืองานวิจัย รวมท้ังการขยายความจาก
เนื้อหาบางตอน บางเรื่อง 
5. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม สอดคลองกับชื่อผลงาน แตละบทมี 
ความสัมพันธตอเนื่องกัน มีสาระเพียงพอเหมาะสมสําหรับเปนผลงานในการ
เสนอขอกําหนด ตําแหนงทางวิชาการในระดับนั้น ๆ 
6. เนื้อหาสาระถูกตอง ตรงตามขอเท็จจริง ทันสมัย มีความรูและแนวคิด 
ใหม ๆ 
7. การนําเสนอเนื้อหา ตองจัดลําดับ จัดหมวดหมู หรือจัดหัวขอใหนาอาน 
และอานงายข้ึน มีการจัดลําดับความคิดอยางเปนระบบ เนื้อหาไมซากัน
หลาย ๆ แหงท่ีทําใหเกิดความสับสน 
8. ลักษณะการนําเสนอไมเปนแบบคูมือ หรือตํารากับขาว (Cook book) 
เพราะขาดองคความรู 
9. การสื่อความหมาย ใหผูอ่ืนเกิดความเขาใจในเรื่องท่ีซับซอน มีความ 
ลุมลึก ทําได 2 วิธี คือ การใชภาษา และการใชภาพ หรือตาราง 
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10. แหลงขอมูลท่ีนํามาใชประกอบการเรียบเรียง ควรมาจากหนังสือหลาย 
เลม ท่ีหลากหลายและสวนใหญขอมูลตองไมเปนขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลท่ี
นํามาตองทันสมัย 
11. สํานวนภาษา ไมเขียนแบบภาษาอังกฤษแปลเปนภาษาไทยตรงตัว 
อานแลวเขาใจยากทําใหเกิดความสับสน ใชศัพทท่ีแปลกและไมเคยเห็นมา 
กอน การใชถอยคํา ตองชัดเจนถูกตอง และตรงความหมาย ขอความท่ีอาน
เขาใจงาย และตองเปนภาษาเขียน 
12. ลักษณะงานเขียนควรมีรายละเอียดประกอบท่ีชวยสื่อความเขาใจ 
ไมเขียนแบบยอ ๆ เหมือนเตรียมการสอน สาระท่ีแปลมาจากภาษาตาง
ประเทศตองเรียบเรียงใหม โดยใชคําภาษาไทยท่ีสื่อความหมาย 
13. การเลือกใชเอกสารอางอิงควรคํานึงถึงลักษณะของผลงานท่ีเขียน เชน 
เขียนเก่ียวกับดนตรีตะวันตกจําเปนมากท่ีตองใชหนังสือภาษาอังกฤษหลาย
เลมเปนหลักในการอางอิง และใชอางอิงจากตําราภาษาไทยซ่ึงไดขอมูลจาก
ภาษาตางประเทศประกอบเขาดวยกัน 
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