
สายัณห์  ทดัศรี



คณะ (ต้นสังกัด)

เลขานุการ ก.พ.ต.

กองส่งเสริมวชิาการ

ประชุม ก.พ.ต. 
พจิารณาตัง้

เลขานุการ ก.พ.ต.

อนุกรรมการประเมิน  
ผลการสอนและเอกสาร

การสอน

กรรมการสภาวชิาการ

ประชุมอนุกรรมการ
ประเมินผลงานทางวชิาการ

ประชุม ก.พ.ต.
พจิารณาสรุปผล

อนุกกรรมการประเมินผล
งานทางวชิาการ (3-5 คน)

ผู้ขอต าแหน่ง

ก.พ.อ.
ให้ความเหน็ชอบการต่างตัง้สภามหาวทิยาลัย

- ท าบันทกึเสนอขอ
- กรอกแบบฟอร์ม 
ก.พ.อ. 03 พร้อมผลงาน

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ก.พ.อ.03 คุณสมบัตแิละช่ัวโมงสอน
-ตรวจสอบผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน/ค าสอนแล้วแต่กรณี

-ตรวจสอบประเภทผลงาน
-การเผยแพร่
-สาขาวิชาที่ขอก าหนด

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร
-ลงบัญชีเลขรับและวัน/เดือน/ปี
-น าเร่ืองเข้าประชุม ก.พ.อ.

-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทัง้หมด
-ตัง้อนุกรรมการประเมินผลการสอนและคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน
-ตัง้อนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการจากรายช่ือที่ ก.พ.อ. ที่ก าหนด

ไม่เอกฉันท์

ส่งกลับผล
ประชุม

ไม่ผ่าน

เอกฉันท์



1. ศกึษารายละเอียดวิธีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

▪ ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.

▪ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พร้อมด้วย
ประกาศ ก.พ.อ. ตัง้แตฉ่บบัที่ 2 (พ.ศ. 2550) จนถงึฉบบัที่ 
10 (พ.ศ. 2556) และปี 2560 (ใหม่ลา่สดุ)

เอกสารส าคัญที่ต้องศกึษา



2. ท าความเข้าใจรายละเอียดของเอกสารที่จ าเป็นต้องยื่นเพือ่
ประกอบการพิจารณา

- ก.พ.อ. 03 - หนังสือ

- เอกสารประกอบการสอน - ต ารา

- เอกสารค าสอน - ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

- บทความทางวิชาการ - ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

- บทความวิจัย

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์



1. คณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง

2. ผลการสอน

3. ผลงานทางวิชาการ

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ



1. คณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ต้องปฏิบตัิงานอาจารย์มาแล้ว 9 (6) ปี

(ป.ตรี) 5 (4) ปี (ป.โท) 2 (1) ปี (ป.เอก)
- รองศาสตราจารย์ - ต้องได้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาแล้ว 3 (2) ปี
- ศาสตราจารย์ - ต้องได้ต าแหน่งรองศาสตราจารย์

มาแล้ว 2 ปี

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิการ (ต่อ)



2. ผลการสอน (คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๐ มีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ในหลกัสตูร

๐ มีความช านาญในการสอน

๐ มีเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึน้
ตามภาระงานสอน มีคณุภาพดีและใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว  

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิการ (ต่อ)



- รองศาสตราจารย์ ๐ มีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึง่ท่ี
ก าหนดไว้ในหลกัสตูร

๐ มีความช านาญพิเศษในการสอน
๐ มีเอกสารค าสอนท่ีผลิตขึน้ตามภาระ

งานสอน คณุภาพดีและใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 

- ศาสตราจารย์ ๐ มีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึง่ท่ี
ก าหนดไว้ในหลกัสตูร

๐ มีความเช่ียวชาญในการสอน
๐ มีเอกสารค าสอน คณุภาพดีมากและ

ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิการ (ต่อ)



3. ผลงานทางวชิาการ (คณะอนุกรรมการประเมินผลทาง
วชิาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(1) ผลงานวิจยั 2 เร่ือง หรือ
(2) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอื่น 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใช้

สงัคม 1 เร่ือง หรือ
(4) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และต าราหรือหนงัสือ 1 เลม่

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวิชการ (ต่อ)



รองศาสตราจารย์
วธีิที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่มี

คณุภาพดีและมีปริมาณอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลงานวิจยั 2 เร่ือง หรือ
(2) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอื่น 1 รายการ หรือ
(3) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใช้

สงัคม 1  เร่ือง และ
(4) ต ารา หรือหนงัสือ 1 เลม่

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิการ (ต่อ)



รองศาสตราจารย์
วธีิที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่มีคณุภาพ

และมีปริมาณอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลงานวิจยัอย่างน้อย 3 เร่ือง ซึง่มีคณุภาพดมีาก

อย่างน้อย 2 เร่ือง และมีคณุภาพดี 1 เร่ือง หรือ
(2) ผลงานวิจยัซึง่มีคณุภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เร่ือง

และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนซึง่มี
คณุภาพดี หรือ

(3) ผลงานวิจยัซึง่มีคณุภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เร่ือง 
และผลงานวิชาการรับใช้สงัคมซึง่มีคณุภาพดี

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิการ (ต่อ)



ศาสตราจารย์ 
วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่มีคณุภาพดี

มาก และมีปริมาณอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลงานวิจยั 5 เร่ือง ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือ

(2) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน
ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาตติามท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สงัคม รวมกนั
ทัง้หมดอย่างน้อย 5 เร่ือง และ

(3) ต ารา หรือหนงัสือ 1 เลม่

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวชิการ (ต่อ)



ศาสตราจารย์
วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึง่มีคณุภาพดีเดน่ 

และมีปริมาณอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผลงานวิจยั 5 เร่ือง ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูระดบันานาชาตติามท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือ

(2) ผลงานวิจยั 1 เร่ือง ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานข้อมลูระดบันานาชาตติามท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน
ซึง่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาตติามท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สงัคม รวมกนั
ทัง้หมดอยา่งน้อย 5 เร่ือง

องค์ประกอบในการก าหนดต าแหน่งทางวิชการ (ต่อ)



1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

2. เอกสารประกอบการสอน

การประเมินผลการสอน



• มีการวางแผนการสอนยา่งเป็นระบบ

• เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้

• สอนให้รู้จกัคิด วิเคราะห์

• สอนครบถ้วนและบรูณาการเนือ้หาที่สอน

• นกัศกึษามีสว่นร่วม

• ความตัง้ใจและความกระตือรือร้นในการสอน

• มีการประเมินความรู้และความเข้าใจของนกัศกึษา

• การแนะน าหนงัสือให้อา่นเพิ่มเติ

• ความเป็นครู

• การตรงต่อเวลา

• เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถามก่อนหมดเวลาเรียน 5 – 10 นาที

การประเมนิผลการสอน (ความสามารถในการสอน)



เอกสารประกอบการสอน 
(เป็นเคร่ืองมือของผู้สอน)

เอกสารค าสอน
(เป็นเคร่ืองมือของผู้เรียน)

ต ารา
(ผู้เรียนและผู้สนใจศกึษา

ได้ด้วยตนเอง)

-แผนการสอน
-หวัข้อบรรยาย
-บทความ/หนงัสือ
-Slide, tape, chart

-แผนการสอน, หวัข้อบรรยาย
-ศกึษาด้วยตนเองได้
-มีรายช่ือบทความ/หนงัสืออา่นประกอบ

-ผู้ เรียนศกึษาได้ด้วยตนเอง
-ผู้ไมไ่ด้ลงเรียนศกึษาด้วยตนเองได้



ค าจ ากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาที่สะท้อนให้เห็นเนือ้หาวิชา
และวิธีการสอนอยา่งเป็นระบบจดัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของ
ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน



เป็นเอกสาร หรือ ส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในวิชาท่ีตน
สอนประกอบด้วย  แผนการสอน หัวข้อบรรยาย  ( มี
รายละเอียดพอสมควร) และอาจมีส่ิงต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี
เ พ่ิมข้ึนอีกก็ได้ เ ช่น รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่าน
ประกอบ บทเรียบเรียง คดัย่อเอกสารท่ีเก่ียวเน่ือง แผนภูมิ 
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคล่ือนไหว (video) ภาพเล่ือน 
(slide) หรือส่ือการสอนออนไลน์ อ่ืน ๆ ซ่ึงมีการอ้า งอิง
แหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย

ลักษณะ/รูปแบบ



อาจเป็นเอกสารที่จดัท ารูปเลม่หรือถ่ายส าเนาเย็บ
เลม่หรือเป็นสื่ออื่น ๆ อาทิ ซีดี รวมท่ีได้ใช้ประกอบการสอน วิชา
ใดวิชาหนึง่ในหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษามาแล้ว



ค าจ ากัดความ
ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาหนึง่ตามหลกัสตูรของ

สถาบนัอดุมศกึษา ที่สะท้อนให้เห็นเนือ้หาวิชาที่สอน และวิธีการ
สอนอยา่งเป็นระบบ อาจพฒันาขึน้จากเอกสารประกอบการสอน
จนมีความสมบรูณ์มากกวา่เอกสารประกอบการสอน จดัเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของผู้ เรียบที่น าไปศกึษาด้วยตนเองได้ หรือ
เพิ่มเติมขึน้จากการเรียนในวิชานัน้ ๆ 



ลักษณะ / รูปแบบ
เป็นเอกสารรูปเลม่หรือสื่ออื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องในวิชาที่ตนสอน 

ประกอบด้วย แผนการสอน หวัข้อบรรยาย (มีรายละเอียด
ประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มขึน้ เช่น 
รายช่ือบทความหรือหนงัสืออา่นประกอบ บทเรียบเรียงคดัย่อ
เอกสารที่เก่ียวเน่ือง แผนภมิู (chart) แถบเสียง (tape)
หรือภาพเลื่อน (slide) ตวัอย่างหรือกรณีศกึษาที่ใช้
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบตัิ รวมทัง้การอ้างอิงเพื่อ
ขยายความท่ีมาของสาระและข้อมลู และบรรณานกุรมท่ี
ทนัสมยั



การเผยแพร่
ต้องได้รับการจดัท าเป็นรูปเลม่ด้วยการพิมพ์ หรือถ่าย

ส าเนาเย็บเลม่ หรือสื่ออื่น ๆ ท่ีแสดงหลกัฐานว่าได้เผยแพร่
โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่ผู้ เรียนในวิชานัน้ ๆ มาแล้วไม่
น้อยกวา่หนึง่ภาคการศกึษา (1 ภาคการศกึษา)



งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรีบนการสอนทัง้วิชาหรือเป็น
สว่นหนึง่ของวิชา ซึง่เกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จาก
งานวิจยัของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียบ โดยมีมโนทศัน์ที่
ผู้ เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง



 ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ
 เนือ้หาสาระทนัสมยั
 ระบวุิชาท่ีใช้ต ารานี ้
 ผู้ ท่ีไม่ได้เรียนวิชานี ้สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารา
ด้วยตนเอง

 ผลงานท่ีเคยเสนอขอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน
จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะพฒันาจนเห็นได้ชดัเจนวา่เป็น
ต ารา



เป็นรูปเลม่ ประกอบด้วย ค าน า สารบญั เนือ้เร่ือง การ
อธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง บรรณานกุรม 
และดชันีค้นค า



 แหลง่ข้อมลูทนัสมยั
 ครบถ้วนสมบรูณ์
 ผู้อา่นสามารถท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง



 จดัพิมพ์
 เผยแพร่โดยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
 เป็น e – book

 ต้องได้รับการตรวจสอนและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการ
ของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ หรือสถาบนัทางวิชาการนัน้ ๆ 

 ควรมี peer revenuer 





 กรณีสอนเตม็วิชาในหลกัสตูร ให้เสนอเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) 
หรือเอกสารค าสอน (รศ.) ของรายวิชานัน้

 กรณีสอนเตม็วิชาหนึง่และสอนร่วมอีกหลายวิชา สามารถเสนอเอกวาร
การสอนเฉพาะวิชาท่ีสอนเตม็โดยไมจ่ าเป็นต้องเสนอวิชาท่ีสอนร่วม

 กรณีสอนหลายวิชาซึง่แตล่ะวิชามีผู้ ร่วมสอนหลายคนจะต้องเสนอ
เอกสารการสอนในทกุหวัข้อของทกุรายวชิาท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้สอน

 การประเมินผลการสอนในวิชาใดต้องประเมินคณุภาพของเอกสารประ
กอลการสอนหรือเอกสารค าสอน (แล้วแตก่รณี) ในวิชานัน้ด้วย



1. แผนการสอน
2. หวัขอ้บรรยาย (มีรายละเอียดพอสมควร)
3. รายช่ือบทความหรือ หนงัสืออ่านประกอบ
4. บทเรียบเรียงคดัยอ่
5. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
6. แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเล่ือน (slide)
7. ส่ือทางสอนออนไลน์ (อา้งอิงแหล่งท่ีมาอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย)

มคอ 3 และอาจมี



1. สว่นน า    
1.1 ปกนอก
1.2 ปกใน

2. แผนการสอนและหวัข้อบรรยาย (มคอ 3)
3. เนือ้เร่ือง (แตล่ะหวัข้ออาจมีบทความวิชาการหรือบทความ

วิจยัให้อา่น)
4. เอกสารอ้างอิง
5. ภาคผนวก



เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา.......................

ช่ือผู้แตง่ ไม่ต้องใสค่ าน าหน้า

คณะ.....................
มหาวิทยาลยั..............................

2559..........



เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา.......................

ช่ือผู้แตง่ ไม่ต้องใสค่ าน าหน้า
คณุวฒิุ (เรียงตามล าดบัจากน้อยไปมาก)

คณะ.....................
มหาวิทยาลยั..............................

2559..........



เอกสารประกอบการสอน รายวิชาน า้นมและผลิตภณัฑ์นม รหสั 5044405 
ใช้ในการเรียนการสอนในภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ได้แบ่งเนือ้หาการ
เรียนการสอนออกเป็น 7 บท แตล่ะบทใช้เวลาสอนประมาณ 2 สปัดาห์

รายวิชานีมุ้่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถเก่ียวข้องกบัโครงสร้างและ
องค์ประกอบของน า้นม ปัจจยัท่ีมีผลต่อคณุภาพและองค์ประกอบของน า้นม การ
ตรวจสอบคุณภาพน า้นม การเก็บรักษาน า้นม การแปรรูปน า้นม การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ สขุศาสตร์น า้นม ตลอดจนการตลาดของน า้นมและผลิตภัณฑ์นมใน
ประเทศไทย

เอกสารประกอบการสอนนีค้งอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาน า้นมและผลิตภณัฑ์นมตามสมควร หากท่านท่ีน าเอกสารประกอบการ
สอนนีไ้ปใช้และมีข้อเสนอแนะผู้ เ ขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความ
อนเุคราะห์นัน้มา ณ โอกาสนีด้้วย

กรรณิกา  เร่งศิริกุล
30 ตุลาคม พ.ศ. 2556





1. คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

2. รหสัวิชา 015471 ช่ือวิชา (ไทย) หลกัการปรับปรุงพนัธุ์พืช
ช่ือวิชา (องักฤษ) Principles of Plant Breeding

วิชาพืน้ฐาน 01416311 (Principles of Genetics)

หมู ่1  วนั เวลา และสถานที่สอน  พธุ 16.30 – 19.30 น.
ณ ห้องสมัมนา 1 ภาควิชาพืชไร่นา



3. ค าอธิบายรายวิชา (course description)

เป็นวิชาท่ีประยกุต์ความรู้เก่ียวกบัพนัธศุาสตร์ 
วิทยาศาสตร์เกษตร การผลติพืช เทคโนโลยีชีวภาพ 
สถิติ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เพ่ือสร้างพนัธุ์พืชชนิดตา่งๆ ท่ี
เหมาะสมกบัส าหรับเกษตรกร และได้ผลผลติเป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภคและตลาด



4. จุดประสงค์ของวิชา
4.1 ให้เข้าใจพืน้ฐานทางพนัธุกรรม และวิทยาศาสตร์เกษตร

ที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงพนัธุ์พืช
4.2 ทราบวิธีการปรับปรุงพนัธุ์พืชขัน้พืน้ฐาน
4.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบตัิงานสร้างพนัธุ์พืช และ

ศกึษาตอ่ขัน้สงู



5. เค้าโครงวิชา (course outline)

5.1  บทน า : ขอบเขตและความส าคญัของการปรับปรุง
พนัธุ์พืช

5.2 ระบบการสืบพนัธุ์และพนัธุกรรมที่เก่ียวข้อง
5.3 การถ่ายทอดลกัษณะและอิทธิพลของสภาพแวล้อมตอ่

การแสดงออกของพืช
5.4 พนัธุกรรมของพืชผสมตวัเองและพืชผสมข้าม
5.5 การปรับปรุงพนัธุ์พืชผสมตวัเอง
5.6 การปรับปรุงพืชผสมข้าม

ฯลฯ



6. วธีิสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั
เป็นวชิาท่ีเน้ือหาหลกัเป็นการบรรยาย โดยมี

การสอดแทรกการเรียนการสอนแบบการอภิปราย
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองแบบเป็นกลุ่ม การจดัท า
รายงานและเสนอรายงานหนา้ชั้น การเรียนการสอน
แบบ Webbase และ/หรือศึกษานอกสถานท่ี



7. อุปกรณ์ส่ือการสอน (ขึน้อยู่กบัอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
ส่วน)

แผน่ใส่, White board เคร่ืองฉายขา้มศรีษะและ
สไลด,์ VDO, LCD, webbase เอกสารประกอบการสอน 
ค าสอน และต ารา



8. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
8.1 การเข้าชัน้เรียน และดงูาน 20 %
8.2 สอบกลางภาค 35 %
8.3 สอบปลายภาค 10 %
8.4 อ่ืน ๆ 10 %

รวม 100 %  



9. การประเมินผลการเรียน
ใช้วิธีการตดัเกรดตามเกณฑ์กลุม่



10.การให้นักศึกษาเข้าพบและแนะน านอกเวลาเรียน 
จนัทร์ – พธุ  เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
โทร 02-579-3130



11. เอกสารประกอบการสอน
11.1 กฤษฎา  สมัพนัธารักษ์. 2551.  ปรับปรุงพนัธุ์พืช พืน้ฐาน 

วิธีการ และแนวคิด. เรียบเรียงครัง้ท่ี 2. ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 465 หน้า.

11.2 สทุศัน์  ศรีวฒันพงศ์. 2552.  การปรับปรุงพนัธุ์พืช. ฉบบัเรียบ
เรียงครัง้ท่ี 2. ส านกัพิมพ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ. 259 หน้า.

11.3  Poehlman, John Milton. 1999. Breeding 
Field Crops. Iowa State University 
Pres, America, Iowa USA. 494 p.

ฯลฯ



สัปดาห์
ที่

วัน/เดือน/
ปี

เนือ้หา ผู้สอน

1 4 พ.ย. 52 สถานการณ์โลก และ
ประเทศไทย 
ความส าคญัของพนัธุ์พืช 
การปฏิบตัิเขียว อนาคต
ของเทคโนโลยี

ศ.ดร.เจริญศกัด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์

2 11 พ.ย. 52 ระบบการสืบพนัธุ์ของพืช
และหลกัพนัธุกรรม
เบือ้งต้น

ดร.เฉลมิพล  ภมูิไชย์



13. ผู้สอน / คณะผู้สอน
1......
2......
3......

ลงนาม......................ผู้จดัการวิชา
(.....................)
วนัที่...............



 ความถกูต้องของเนือ้หา
 ความทนัสมยัของเนือ้หา
 การศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม
 ใช้ภาษาและค าศพัท์ถกูต้อง
 มีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารวิชาการ





1. โครงสร้างของเอกสารท่ีเรามีอยู่
2. เนือ้หาแตล่ะบทมีโครงสร้างครบหรือยงั เนือ้หาไม่ยาวเกินไป
3. เพิ่มตาราง, รูปภาพ และกราฟ
4. แทรกเอกสารอ้างอิงในเนือ้หา โดยเฉพาะถ้าคดัลอกมาต้องปรับ

หรือใสเ่อกสารอ้างอิงให้ครบ
5. ทกุตาราง รูปภาพ และกราฟ ถ้าน ามาจากท่ีอื่นต้องอ้างแหลง่ที่มา

ให้ชดัเจนถกูต้อง ถ้าภาพเป็นของตนเองไม่ต้องระบุ
6. จดัท าบทสรุปในแตล่ะบท



7. มีการอธิบายค าศพัท์ไว้ท้ายเลม่
8. จดท าดชันีค้นค า
9. ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงทกุเลม่วา่ถกูต้อง
10. ตรวจค าผิด
11. ใสป่ระสบการณ์และงานวิจยัของผู้ เขียน
12. เอกสารอ้างอิงควรให้ใหม่ท่ีสดุ



สายัณห์  ทดัศรี



1.เป็นงานวิจยัท่ีมีกระบวนการและระเบียบวิธีวิจยัถกูต้อง
และน าไปประยกุต์ได้

2.เป็นงานท่ีลกึซึง้กว่างานเดิมท่ีมีผู้ศกึษามาแล้ว
3.เป็นงานประโยชน์ตอ่งานวิชาการและสามารถน าไป

ประยกุต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย



4. เป็นงานใหม ่(originally) เนือ้หาสาระเป็นความรู้
ใหม ่(new knowledge)

5. เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม ่(body of 

knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท าให้เกิดความ
ก้าวหนาทางวิชาการอยา่งชดัเจน

6. เป็นท่ียอมรับและได้รับการอ้างอิงอยา่งกว้างขวางในงาน
วิชาการหรือวิชาชีพทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ



ระดับคุณภาพ
ข้อ 1 ดี
ข้อ 1 + 2 + 3 ดีมาก
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ดีเด่น



จากแนวทางการประเมินท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้วา่ในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ ระดบัคณุภาพเท่ากนัคือ ดี ข้อแตกตา่ง
อยูต่รงท่ีผลงานวิชาการของระดบรองศาสตราจารย์ 
ต้องมีงานวิจยัและต าราหรือหนงัสือท่ีมีคณุภาพดี จงึ
เห็นได้วา่การขอต าแหน่งในระดบันีไ้ม่น่าจะยากจน
เกินไปท่ีทา่นจะขอ แตก่ลบัพบวา่มากกวา่คร่ึงท่ีมกัไม่
ผา่นการพิจารณา



ในการพิจารณาผลงานวิจยัในรูปของบทความวิจยั
คณะกรรมการพิจารณาตัง้แตช่ื่อเร่ืองวา่มีความซ า้ซ้อน
หรือเป็นหวัข้อวิจยัใหมห่รือไมแ่ละประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากงานวิจยันี ้บางครัง้ถ้าเช่ือเร่ืองไมเ่หมาะสมกบั
บทความวิจยันี ้คณะกรรมการอาจพิจารณาไมผ่า่นได้ 
เพราะถือวา่ช่ือเร่ืองและเนือ้หาไมต่รงประเด็น



ค าน าท่ีเขียนมีการตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั
เร่ืองท่ีวิจยักว้างขวางเพียงใดและประการส าคญั
จะต้องระบวุตัถปุระสงค์ของงานวิจยัด้วย การตรวจ
เอกสารจะช่วยให้ตดัสนิใจได้วา่เร่ืองนีมี้
ความส าคญัอย่างไรจงึต้องท างานวิจยัและประเดน็
ปัญหาท่ีต้องวิจยัอยูต่รงไหน



อปุกรณ์และวิธีการวิจยัถกูต้องรัดกมุเพียงใด 
และผู้วิจยัมีความพยายามในการวิจยัมากน้อยแค่
ไหน งานวิจยัท่ีดีไมจ่ าเป็นต้องวางแผนยุ่งยาก
ซบัซ้อน ในทางวิทยาศาสตร์เกษตรจ านวนซ า้ท่ีใช้
ทดลองจะต้องมีอย่างน้อย 3 ซ า้ขึน้ไป การวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีใช้วิธีการของใครในการ
วิเคราะห์ควรระบดุ้วย



ในผลงานวิจยัท่านอาจจะวิจารณ์ไปพร้อมกนัเลย
ก็ได้ หรือท่านจะแยกผลการวิจยัและวิจารณ์ออกจาก
กนัก็ได้ ถ้าท่านเลือกในกรณีหลัง จะต้องไมว่ิจารณ์
ในผลการวิจยัโดยเด็ดขาด ผลการวิจยัจะมีเฉพาะ
ผลการวิจยัเท่านัน้ หลงัจากนัน้จงึเป็นสว่นของการ
วิจารณ์ ในการเขียนบทวิจารณ์ควรเขียนให้อา่นเข้าใจ
ง่าย เรียงล าดบัไมส่บัสนใช้ภาษาท่ีถกูต้องกระทดัรัด 
ประการส าคัญที่สุดจะต้องน าผลงานวิจัยของ
ผู้อ่ืนมาประกอบการวจิัยด้วย



สว่นสดุท้ายเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะซึง่ควรจะ
มีเพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจได้ง่ายขึน้และให้ข้อคิดเห็นการ
น าไปใช้หรืองานท่ีควรจะท าในโอกาสข้างหน้า

เอกสารอ้างอิงต้องตรวจสอบให้ดีวา่ไมมี่ตกหลน่
คณะกรรมการจะตรวจสอบเอกสารท่ีทา่นอ้างไว้วา่
ถกูต้องเพียงใด



จากท่ีกลา่วมาข้างต้นวารสารทางวิชาการท่ีมี peer 
review ท่ีดีจะช่วยทา่นกลัน่กรองข้อผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ตัง้แตห่วัข้อบทความวิจยัจนกระทัง่ถึง
เอกสารอ้างอิงในขณะท่ีประเภท Proceedings
หรือการประชมุวิชาการแม้จะมี peer review แตก็่
ไมเ่ข้มงวดเทา่กบัวารสาร ดงันัน้ขอให้ทา่นเลือกวารสาร
ทางวิชาการท่ีจะลงด้วย ผลงานวิจยัท่ีไมผ่า่นการพิจารณา
มกัขาดสว่นใดสว่นหนึง่ตอ่ไปนี ้ในระเบียบใหม ่(2560) ผู้
ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ บทความวิจยัต้องตีพิมพ์ใน
วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานข้อมลูนานาชาติ



ไม่น่าเช่ือว่าอาจารย์บางทา่นท่ีส าเร็จปริญญาโท – เอก 
จะเขียนบทความวิจยัโดยไม่มีการวิจารณ์ใด ๆ ในผลงาน
ของตนเองร่วมกบัผลงานวิจยัผู้ อ่ืน จะมีเฉพาะผลงานวิจยั 
และสรุปเทา่นัน้ งานวิจยัประเภทนีไ้ม่มีทางผ่าน
คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการแน่นอน 
นอกจากนัน้อาจารย์บางท่านน าเสนอในท่ีประชมุวิชาการที่
มีเร่ืองเตม็ 1 – 2 หน้า ก็เช่นเดียวกนัไม่มีทางว่าทา่นจะมี
รายละเอียดได้เพียงพอตอ่การพิจารณา งานประเภทนีถ้้าจะ
มีวิจารณ์ก็เพียงสัน้ ๆ ดงันัน้จงึไม่ควรน าเสนอในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ



ถ้าจะน าเสนอผลงานวิจารณ์เข้าด้ยกนัก็ไมค่วรแยก
บทวิจารณ์ออกตา่งหาก ท าให้ผู้อา่นสบัสน บางครัง้
วิจารณ์แล้ววิจารณ์ซ า้อีก จงึมีโอกาสไมผ่า่นสงู



ในบางบทความวิจยัพบวา่การน าตวัเลขจาก
ผลการวิจยัมาวิจารณ์มีคา่ไมต่รงกนั ผู้ เขียนจะต้อง
ระมดัระวงั การปัดทศนิยมเพ่ือให้เป็นตวัเลขกลม ๆ 
สามารถท าได้แตถ้่าตวัเลขผิดพลาดมาก ๆ อาจท าให้
การวิจารณ์ผลการทดลองผิดไปด้วย ดงันัน้จงึต้องเขียน
ในสว่นวิจารณ์ให้ตรงกบัข้อเท็จจริง



บทความวิจยัท่ีมีผู้ ร่วมงานหลายคน เม่ือแบง่
ผลงานปรากฏวา่ไมต่รงกนั หรือบางครัง้ให้สดัสว่น
ส าหรับผู้ขอมากกวา่ปกติทัง้ ๆ ท่ีผู้ขอไมไ่ด้เป็นช่ือแรก
หรือเป็น corresponding author



การน าผลงานของผู้ อ่ืนมาขอต าแหน่งถือวา่เป็น
การกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ เช่น ขอให้ผู้ อ่ืนใสช่ื่อร่วมในบทความวิจยั 
ทัง้ท่ีตนเองมิได้ร่วมในงานวิจยันัน้ ๆ 



แม้วา่ระเบียบการวิจยัถกูต้องแตผู่้วิจยัไมส่ามารถ
วิเคราะห์ผลแล้วน าเสนอให้ลกึซึง้ในด้านวิชาการทัง้ ๆ ท่ี
บางครัง้ข้อมลูท่ีรวบรวมได้เพียงพอตอ่การวิจารณ์แตไ่ม่
สามารถอธิบายจากข้อมลูนัน้ได้



7.  งานวิจัยไม่ตรงกับสาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง
-

8.  การตีพมิพ์เผยแพร่หลายแห่ง
การน าข้อมลูที่เคยตีพิมพ์แล้วไปเผยแพร่ซ า้อีก ความจริง

แล้วไม่ควรปฏิบตัิ ยกเว้นเคยน าเสนอในการประชมุวิชาการ 
ซึง่เป็นเพียงข้อมลูเบือ้งต้น อาจน ามาเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการได้ โดยมีเนือ้หารายละเอียดเพ่ิมเติม ท่ีได้จากงานวิจยั
จนได้ชิน้งานท่ีสมบรูณ์



ตวัอยา่งการค านวณหาผลผลติถกูต้องตาม
หลกัวิชาการหรือไม ่วดัผลผลติด้วยเคร่ืองมือชนิด
ใด เป็นต้น



ไมมี่แปลงควบคมุหรือตวัเปรียบเทียบ เก็บ
ข้อมลูน้อยเกินไป



ตวัอย่าง เช่น การวิเคราะห์ทางเคมีใช้วีธีไหน
วิเคราะห์ ใช้เคร่ืองวดัพืน้ท่ีใบด้วยเคร่ืองมือชนิดใด, 
การวิเคราะห์ข้อมลูผิดพลาด



12.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารที่ไม่มี peer 
review หรือตีพมิพ์ใน open access 
journal  ที่ไม่มีบรรณาธิการ

ท่ีทาง สกอ. ไมย่อมรับ ซึง่ผู้ขอต าแหน่งควร
ตรวจสอบรายช่ือวารสารจาก สกอ.



13.  เนือ้หาสาระที่น ามาอ้างองิไม่ทนัสมัย
-

14. วิจารณ์ หรือมีเอกสารอ้างองิ ในบทคัดย่อ 
-

15.  น าเสนอตารางแล้วไม่ต้องเสนอกราฟ
หรือภาพซ า้ 
เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง



◦Corresponding author สามารถมีสว่น
ร่วมในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ co – author ทา่นอ่ืน ๆ 
ได้โดยไมต้่องเรียงล าดบั
◦Corresponding author จะมีสว่นร่วม
เท่าใดก็ได้อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากนักบัช่ือแรกก็ได้

16. Corresponding author แตกตา่ง
กบั co – author อย่างไร



17.  หากมีผู้ ร่วมวิจยัหลายทา่น ซื่อแรกควรมีสว่นร่วม
ใน สดัสว่นสงูสดุแล้วลดลงตามล าดบั ยกเว้น 

corresponding author แม้จะ
อยู่ ในช่ือล าดบัหลงั ๆ อาจจะมีสว่นร่วมในสดัสว่น

มากกวา่ช่ือในล าดบัอื่นได้



18.  ผลงานวิจยัท่ีมีผู้ ร่วมวิจยั 2 ทา่น ถ้าแบง่ 50 : 50 ใช้ขอ 
ต าแหน่ง ได้ 2 ทา่น แตถ้่าช่ือแรกเป็น 
corresponding และมีสดัสว่นมากกวา่จะขอ

ได้ เฉพาะช่ือแรก



1. อาจารย์ใหมท่ี่ยงัไมมี่ประสบการณ์มาก ๆ ควรน าเสนอ
ในท่ีประชมุวิชาการก่อนเพราะโอกาสท่ีจะได้รับให้
น าเสนอมีมาก ท าให้ทา่นคุ้นเคยกบัการเขียนและมี 
peer review ช่วยแนะน าให้อย่างน้อย ๆ ก็
น าเสนอในแบบโปสเตอร์



2. เขียนบทความวิจยัไปลงวารสารในสงักดัมหาวิทยาลยั
ตนเองก่อน เพ่ือฝึกซ้อมแนวการเขียน จนแน่ใจว่ามี
ประสบการณ์มากขึน้ โดยสงัเกตจากข้อเสนอแนะของ
peer review อาจจะมีน้อยลง ข้อแก้ไขไมม่ากนกั



3. สง่บทความวิจยัไปลงวารสารของสถาบนัอ่ืนท่ีไม่ใช่
สงักดัของตนเอง จะชว่ยย า้ความมัน่ใจของท่าน หรือ
สง่ไปลงวารสารในประเทศท่ีมี impact factor 

เช่น วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร หรือวารสารท่ีอยู่ใน
ฐานของมลูของ TCI



4. บทความวิจยัท่ีทา่นเห็นวา่มีข้อมลูน่าสนใจ และทา่น
เก็บข้อมลูได้ครบถ้วน ลองเขียนเป็นภาษาองักฤษ ไป
ลงในวารสารตา่งประเทศ ถ้าวารสารนัน้ ๆ ไมย่อมรับก็
ไมต้่องเสียก าลงัใจ แตน่ าข้อแนะน าตา่ง ๆ ท่ีได้มา
แก้ไข แล้วลองสง่ไปในวารสารในประเทศท่ีตีพิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษ ถ้ายงัไมไ่ด้รับการยอมรับทา่นอาจจะ
ต้องกลบัมาเขียนเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์ในประเทศ



5. โดยทัว่ไปเวลาทา่นสง่ไปยงัวารสารตา่งประเทศ แม้วา่
จะไมไ่ด้การยอมรับแตค่ณะกรรมการท่ีอา่น มกัจะ
แก้ไขให้ทา่นเสมอทัง้ยงัมีข้อเสนอแนะ หรือภาษาท่ี
ทา่นใช้ซึง่ท าให้บทความวิจยัของทา่นดีขึน้และ
คณุภาพอาจจะเหมาะสมกบัวารสารอ่ืนได้



ต าราใช้ในการเรียนการสอนต้องระบช่ืุอวิชาและ
รหสัวิชา แตห่นงัสือใช้ประกอบการศกึษาไมจ่ าเป็นต้อง
ระบุ



1. เนือ้หาสาระวิชาการถกูต้องตรงตามช่ือเร่ือง ต ารา/หนงัสือ
2. เนือ้หาสาระวิชาการ การอ้างอิงสมบรูณ์และทนัสมยั
3. เรียบเรียงเนือ้หามีระเบียบ ใช้ภาษาเขียน อา่นเข้าใจง่าย
4. มีแนวคิดการน าเสนอชดัเจนมีประโยชน์ทางวิชาการใน

ระดบัอดุมศกึษา



5. มีการสงัเคราะห์ความรู้ทนัตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
6. มีการสอดแทรกประสบการณ์และงานวิจยัของผู้ เขียน
7. สามารถน าไปใช้อ้างอิงและปฏิบตัิได้
8. มีลกัษณะเป็นงานบกุเบิกทางวิชาการจนได้องค์ความรู้ใหม่
9. กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าตอ่เน่ือง
10. เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการทัง้ในระดบัชาติและ 

นานาชาติ



ระดับคุณภาพ : 
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 ดี
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ดีมาก
ข้อ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ดีเดน่



คณะกรรมการจะพิจารณาต ารา / หนงัสือ 
ตัง้แต ่ช่ือต ารา / หนงัสือ ค าน า เนือ้หา การอ้างอิง 
ตลอดจนรายละเอียด



ต ารา : ประกอบด้วยบทตา่ง ๆ หลายบทแล้วแต่
เนือ้หา ความยาว 20 – 30 หน้าขึน้ไป

รายงานวิจยั / บทความวิจยั : ประกอบด้วย ค าน า วิธีการวิจยั
ผล วิจารณ์และเอกสารอ้างอิง

บทความวิชาการ  : ประกอบด้วย ค าน า หวัข้อท่ีส าคญั
และเนือ้เร่ือง สรุปและเอกสารอ้างอิง



ช่ือต ารา/หนงัสือ ต้องสอดคล้องกบัเนือ้หา ในสว่น
ต าราควรพฒันาจากเอกสารประกอบการสอน  เอกสาร
ค าสอน  ต ารา หรือเขียนตามหวัข้อท่ีเราใช้สอนซึง่จะ
ช่วยให้เขียนง่ายขึน้ ใช้ช่ือตามช่ือวิชาก็ได้แตไ่มค่วรใช้
ค าวา่ “คูมื่อ”



ต ารา ใช้ในระดบัการเรียนตัง้แตป่ริญญาตรีขึน้ไป 
ดงันัน้การเขียนค าน าวา่ใช้ส าหรับอบรมเกษตกร หรือ
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จงึอาจไมผ่า่นการพิจารณาได้ 
ระบใุห้ชดัเชนวา่ใช้เป็นต าราประกอบการสอนในวิชา
อะไร ระดบัปริญญาตรี – โท – เอก 



ปัจจบุนัรูปแบบการเขียนอ้างอิงจากวารสาร
ภาษาไทยมกัเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น เขียนเฉพาะช่ือ 
หรือช่ือ และนามสกลุ รวมทัง้การระบหุน้าท่ีอ้าง หรือไม่
ระบหุน้าท่ีอ้าง ผู้ขอรับการประเมินหลายท่าน เขียนไม่
สม ่าเสมอ เชน่ ถ้าจะเลือกวิธีการเขียน โดยอ้างเฉพาะ
ช่ือและตามด้วย พ.ศ.  ก็ควรเขียนในลกัษณะนีต้ลอดทัง้
เลม่



เอกสารท่ีอ้างอิงจะต้องเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีเรา
น ามาอ้างแตเ่ม่ือตรวจเช็คดแูล้วพบวา่ไมมี่การเก่ียว
โยงใด ๆ เลย เรียกว่า การอ้างแบบมัว่ ๆ โดยมีทัง้
เจตนาและไมเ่จตนาก็ได้ นอกจากนัน้เอกสารท่ีใช้อ้าง
ไมพ่บวา่มีอยูใ่นเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานกุรรม
ท้ายเลม่



ไมมี่การสงัเคราะห์ข้อมลูหรือข้อความ แตใ่ช้วิธีการ
ตดั ปะ ผู้ เขียนควรสรุปโดยใช้ค าพดูของตนเอง



ในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจมีประสบการณ์น้อยแต่
รองศาสตราจารย์ ควรมีบ้าง เพราะต้องมีงานวิจยัท่ีสามารถ
น ามาใช้อ้างอิงได้ รวมทัง้งานวิจยัท่ีได้จากวิทยานิพนธ์ของ
ตนเองก็สามารถน ามาใช้ได้ แตร่ะดบัศาสตราจารย์ จะต้องมี
พอสมควรเพราะในระดบันีต้้องมีการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ
มามากแล้วรวมทัง้ประสบการณ์จากงานวิจยั หลาย
มหาวิทยาลยัมีการให้คะแนนในข้อนีถ้้าทา่นไม่มีเลย ทา่นจะ
ไม่ได้คะแนท าให้เสียโอกาส



การลอกแล้วไมอ้่างอิงถือวา่ละเมิดจริยธรรม 
เพราะฉะนัน้ทางท่ีดีควรอ้างอิงไว้ก่อน เพ่ือให้เกียรติ
กบัผู้ เขียนในเร่ืองนัน้ ๆ 



ต าราทีดีควรมีดชันีค้นเร่ืองช่วยให้ผู้อา่นได้
ค้นหางา่ยขึน้

10. ไม่แบ่งเป็นบท ๆ

ต าราหรือหนงัสือจะต้องมีการแบง่เป็นบท ๆ
แตกตา่งจากบทความและรายงานการวิจยั



ภาพท่ีใช้ประกอบถ้าไมใ่ชข่องตนเองควรมีท่ีมา 
เช่นเดียวกบัตารางหรือแผนภมูิตา่ง ๆ ถ้าภาพเป็นของ
ตนเองท่ีถ่ายมา ไมจ่ าเป็นต้องระบวุา่ผู้ เขียนเป็นผู้
ถ่ายภาพเพราะถือวา่ผู้ เขียนเป็นเจ้าของภาพอยู่แล้ว



ศพัท์ทางวิชาการท้ายเลม่ท่ีส าคญัควรให้
ความหมายหรืออธิบายให้เข้าใจงา่ย ๆ จะชว่ยให้ผู้ใช้
หนงัสือเข้าใจดียิ่งขึน้ อาจมีหรือไมมี่ก็ได้



การสะกดค าควรดจูากพจนานกุรรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถานได้ก าหนดไว้



บางต าราท่ีเสนอขอบางบทมีเพียง 5 – 6 หน้า ซึง่สัน้
เกินไปควรมีอย่างน้อย 20 – 30 หน้าขึน้ไป ในขณะท่ี
บางบทมีจ านวนมากกวา่ 100 หน้า



ช่ือต ารา/หนงัสือ  ต้องสอดคล้องกบัเนือ้หา

16. ใช้ค าในเนือ้หาให้เหมือนกันทัง้เล่ม

-



บางต ารามีเอกสารอ้างอิงเก่าย้อนหลงั 10 –
20 ปี โดยไมมี่เอกสารใหม ่ๆ เลย เท่าท่ีเคยตรวจ
พบมีการใช้ต้นทนุการผลิตเม่ือ 30 กวา่ปีท่ีผา่นมา

18. เนือ้หาไม่ครอบคลุม

เนือ้หาไมค่รอบคลมุในเนือ้หาที่ใช้สอน การมี
มากกวา่ท่ีใช้สอนไมมี่ปัญหาตอ่การพิจารณา



ปัจจบุนัมีการอ้างอิงมาก เวลากลบัไป
ตรวจสอบมกัไมพ่บจงึไมอ่ยากแนะน าให้ใช้ถ้าไม่
จ าเป็น

20. ต้องอ้างองิในเนือ้เร่ือง ไม่ใช่อ้างอิงเฉพาะใน
ภาพ กราฟและตาราง
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