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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 



เทคนิคการเขียนต าราวิชาการ 

• องค์ประกอบที่ส าคัญของ ต ารา/หนังสือ  

• เทคนิคการสร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ ให้มีคุณภาพ 

• สร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ อย่างไร?      
ไม่ให้มีการลักลอก (Plagiarism)  
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เทคนิคการเขียนต าราวิชาการ 

• เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน / ต ารา 

• หนังสือ  
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เอกสารประกอบการสอน 

ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 
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รูปแบบ : เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย  
แผนการสอน  หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ 
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมก็ได้ เช่น  รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ    บท
เรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart)  แถบเสียง (tape) 
หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น 



เอกสารค าสอน 

ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
พัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน  
จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเอง หรือเพิ่มเติมขึ้นมาจากการ
เรียนในวิชานั้นๆ 
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รูปแบบ : เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย  แผนการ
สอน  หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมก็
ได้ เช่น  รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (chart)  แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เป็นต้น  
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ  แบบฝึกปฏิบัติ  รวมทั้งการ
อ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย 



เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

เอกสารประกอบการสอน  มีวิชาสอนในระดับอุดมศึกษา พัฒนาและวางแผนการสอน 
เพ่ือเป็นคู่มือใช้ในการสอน (ส าหรับผู้สอน) อาจพัฒนาให้มี power point 

เอกสารค าสอน เตรียมการสอนและพัฒนาให้มีเอกสารค าสอนเพื่อให้ผู้เรียน ใช้ในการ
เรียนและใช้ศึกษาเพิ่มเติม  มีอธิบาย  แหล่งอ้างอิง  ตัวอย่าง  เป็นต้น  
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“เนื้อหาสาระและรูปแบบของเอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  ต ารา นั้น มี
ความแตกต่างกัน โดย เอกสารประกอบการสอนมีรูปแบบเป็นเอกสารหรือสื่อการสอน 
ซึ่งรายละเอียดพอสมควร  ส่วน เอกสารค าสอน อาจพัฒนามาจากเอกสารประกอบการ
สอนโดยมีรายละเอียดเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น  ส่วน ต ารา เป็นการพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ค าสอนจนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด  ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เรียนในวิชา
นั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในเนื้อหาสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้” 
 [ ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระก าพลธร, 10 ม.ค. 2560 ] 



  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
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สรุปขอ ผ.ศ. (เกณฑ์ใหม่) 

วิธีปกติ  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  และมีปริมาณอย่างน้อย 
  1)  ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  หรือ 
  2)  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 
  3)  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 รายการ หรือ 
  4)  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
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วิธีพิเศษ  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก 

[ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ก.พ.อ. 2560, 30 ต.ค. 2560] 



สรุปขอ ร.ศ. (เกณฑ์ใหม)่ 

วิธีปกติ  ขอได้ 2 วิธี  
วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  และมีปริมาณอย่างน้อย 
  1.1)  ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  หรือ 
  1.2)  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 
  1.3)  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 รายการ และ 
  1.4)  ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
แ 

วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ต้องมคีุณภาพ และมีปริมาณอย่างน้อย  
  1.1)  ผลงานวิจัย 3 เรื่อง (คุณภาพดีมาก 2 เรื่อง คุณภาพดี 1 เรื่อง) หรือ 
  1.2)  ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และผลงานวิชาการลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
  1.3)  ผลงานวิจัยคุณภาพดีมาก 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 
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วิธีพิเศษ  ได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับ ดีมาก 



สรุปขอ ศ. (เกณฑ์ใหม)่ 
วิธีปกติ  ขอได้ 2 วิธี  
วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  และมีปริมาณอย่างน้อย 
  1.1)  ผลงานวิจัย 5 เรื่อง (ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด) หรือ 
  1.2)  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง (ทั้งหมดต้องเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
 และ 
  1.3)  ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
แ 

วิธีที่ 2  ผลงานทางวิชาการ ต้องมคีุณภาพอยู่ในระดับ ดีเด่น และมีปริมาณอย่างน้อย  
  1.1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง (ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด) หรือ 
  1.2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง (ทั้งหมดต้องเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด) 
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วิธีพิเศษ  ได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับ ดีเด่น 



องค์ประกอบที่ส าคัญของ 
 ต ารา/หนังสือ  
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ต ารา / หนังสือ (1) 

ต ารา  หมายถึง งานทางวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วน
หนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน าข้อค้นพบทางทฤษฎีจากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่
ได้จากการค้นคว้าศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม และเรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชา การเรียน การสอนใน
ระดับอุดมศึกษา (ตร/ีโท/เอก)  เนื้อหาต้องมีความทันสมัย (พิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นขอ
ต าแหน่ง) 

 ผู้ขอต าแหน่งต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง
ด้วย 

 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ที่เคยใช้ขอต าแหน่งไปแล้ว จะน ามา
เสนอเป็นต าราอีกไม่ได้  เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็น ต ารา  
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ต ารา / หนังสือ (2) 

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 

หนังสือ  หมายถึง งานทางวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้า ศึกษา ความรู้ใหม่ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงอย่างเป็น
ระบบ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  เนื้อหาของหนังสือไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง  และ
ไม่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  เนื้อหาต้องมีความ
ทันสมัย (พิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นขอต าแหน่ง) 

 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ที่เคยใช้ขอต าแหน่งไปแล้ว จะน ามา
เสนอเป็น หนังสือ อีกไม่ได้ 



ต ารา / หนังสือ (3) 
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ต ารา / หนังสือ เป็นการรวบรวม เรียบเรียง  องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็น
ระบบ เพื่อท าให้เข้าใจง่าย เป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้โดยทั่วไป หรือเพื่อการ
เรียนการสอน โดยมีลักษณะจ าเพาะ ดังนี้  

 ต ารา / หนังสือ ที่เรียบเรียงขึ้นต้องมุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่าน 

 อาจปรับปรุงจากเอกสารค าสอนได้ แต่ต้องมีการประมวล  ล าดับขั้นตอน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ (อย่า copy หนังสือภาษาไทยด้วยกันเอง) 

 ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ (ไม่ใช้ศัพท์และส านวน นิยาย) 

 ความรู้ที่บรรจุในต ารา/หนังสือ ต้องเป็นความรู้ที่คนในวงวิชาการเดียวกันรับรอง หรือ
เป็นความรู้ใหม่ (ข้อมูลที่ยังไม่ proof อย่าเขียน) 

 ข้อมูลใดที่ยังมิได้ประจักษ์แพร่หลายในวงวิชาการ การน ามากล่าวอ้างต้องมีค าอธิบาย
และการอ้างอิงอย่างเหมาะสม [ ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระก าพลธร, 10 ม.ค. 2560 ] 



สรุป 
เอกสารประกอบการสอน  ต้องใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง และต้องใช้
ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา    
 (พิมพ์ในรูปแบบถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 

เอกสารค าสอน  ต้องใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสมบูรณ์
เช่นเดียวกับต ารา / หนังสือ  และต้องมีแผนการสอน (ดู มคอ.3) 
 (พิมพ์ในรูปแบบถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 

ต ารา  ต้องใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง และต้องใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  
(อาจพิมพ์ในรูปแบบถ่ายเอกสารเย็บเล่ม หรือโดยส านักพิมพ์) 

หนังสือ  ใช้ส าหรับผู้สนใจทั่วไป เช่น นักเรียน นักศึกษา เนื้อหาในหนังสือเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการเรียนการสอนหลายรายวิชา (ต้องพิมพ์เป็นจ านวนมากโดยส านักพิมพ์
เท่านั้น    และต้องบอกจ านวนเล่มท่ีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่) 

[ ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนะเมือง, มข., 2558] 

 

 

 

 



การพิมพ์เผยแพร่ ต ารา/หนังสือ 

  1) ต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา (ต ารา)  
  2) พิมพ์เผยแพร่โดยโรงพิมพ์ หรือ ส านักพิมพ์ (Printing or Publishing house) ซึ่งเป็นที่
ยอมรับ หรือ พิมพ์เผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
  3) การเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวาง มากกว่าที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรเท่านั้น (จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่แสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้) (ดูตัวอย่าง) 
  4) ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา  
คณะ หรือ สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 (ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) และ
หลักฐานการเผยแพร่จากส านักพิมพ์) 

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 

[ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ก.พ.อ. 2560, 30 ต.ค. 2560 ] 



ระดับคุณภาพของ ต ารา / หนังสือ 
 

ดี 
(ผ.ศ. / ร.ศ.) 

มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (ตร/ีโท/เอก) (ต ารา) /  
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ  (หนังสือ) 

 

 

ดีมาก 
(ผ.ศ./ร.ศ.  
วิธีพิเศษ) 

 

(ศ. วิธีปกต)ิ 

1. มีเกณฑ์ระดับ ดี  และต้อง 
2. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน 
    ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ใหม ่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน (ต ารา)/  
    ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ (หนังสือ)   (หาอ่านที่อื่นไม่ได้ ต้องอ่านเล่มนี้โดยเฉพาะ) 
4. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

 

ดีเด่น 
(ศ. วิธีพิเศษ) 

 

5. มีเกณฑ์ระดับ ดีมาก  และต้อง 
6. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ 
   ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  (Impact ต้องสูงมาก)  
7. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
8. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    (Citation ต้องสูงมาก)  (เอาไปต่อยอดพัฒนาได้อีกมากมาย) 



ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 

แนวทางการประเมิน ต ารา / หนังสือ 

 
 

 
 

ดีเด่น 
 

(ศ.  
วิธีพิเศษ) 

 

 
 

 
ดีมาก 

 

(ผ.ศ./ร.ศ.  
วิธีพิเศษ) 

 

(ศ. วิธี
ปกติ) 

 

 

ดี 
 

(ผ.ศ./  
ร.ศ.) 

1. เนื้อหาสาระทางวิชาการ ถูกต้อง ตรงตามชื่อเรื่อง ต ารา / หนังสือ  
2. เนื้อหาสาระวิชาการ การอ้างอิงสมบูรณ์ และความทันสมัย  
3. เรียบเรียงเน้ือหาที่มีระบบ ใช้ภาษาเขยีน อ่านเข้าใจง่าย 
4. มีแนวคิด การน าเสนอชัดเจน มีประโยชน์ทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา 
5. มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
6. ไมม่ีความผิดพลาดในหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 

7. มีการสอดแทรกงานวิจัย ประสบการณ์ ความคิดริเร่ิมของผู้ขอ 
8. มีการแสดงให้เห็นถึงความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งทางวิชาการกว่างานเดิม 
9. สามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้  

10. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกใหม่ทางวิชาการ จนได้องค์ความรู้ใหม่ 
11. ผลงานท าให้มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดต่อเนื่อง 
12. ผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับชาติ/นานาชาติ 

[ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, สกอ. 2551] 



เทคนิคการสร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ  
ให้มีคุณภาพ 

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 



ตัวอย่างปัญหาของ ต ารา / หนังสือ (1) 

 1)  การเขียนขาดหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบของ ต ารา / หนังสือ ที่ดี  เช่น  
      ไม่มีดัชนีสืบค้น    ไม่มีตัวอย่าง    ไม่อ้างอิงจาการใช้รูปหรือกราฟจากผู้เขียนต้นฉบับ 
      ไม่มีการอ้างอิงให้สืบค้นเพิ่มเติม    ไม่มีช่ือแหล่งพิมพ์หรือส านักพิมพ์ 
 2)  มีความขัดแย้งในความคิด (concept) เช่น  
      ใน ต ารา / หนังสือ เล่มเดียวกัน  สัญลักษณ์เดียวกันแต่กลับมีความหมายที่ต่างกัน  
 3)  เนื้อหาเรียบเรียงจากต าราต่างประเทศเป็นส่วนมาก หรือท าการแปลมาเกือบทั้งหมด 
      โดยไม่ได้แสดงถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการของผู้เขียน  แปลคัดลอกรูป  
      ลอกตาราง โดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเองสอดแทรก 
 4)  มีการอ้างอิงทฤษฎีเก่าๆ ที่ใช้มานาน  เอกสารอ้างอิงขาดความทันสมัย  หรือ  
      มีการอ้างอิงน้อย และเก่าไม่ทันสมัย  
 5)  มีลักษณะเป็นการคัดลอกและวาง (copy and paste) ขาดการวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
     ข้อมูลอย่างชัดเจนในศาสตร์ของตัวเอง  

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 



ตัวอย่างปัญหาของ ต ารา / หนังสือ (2) 

 6)  มีความผิดพลาดทางภาษา การสะกดการันต์ การใช้ถ้อยค าที่ไม่เป็นระบบระเบียบ 
     เหมือนเขียน นวนิยาย  ใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน   
 7)  การน าเสนอแต่ละบทสั้น ห้วนเกินไปจนไม่สื่อความหมาย แสดงรูป กราฟ วงจร ผังงาน 
      หรือโปรแกรม โดยมีค าอธิบายความหมายหรือรายละเอียดน้อย หรือไม่มีในบางตอน 
      ผู้อ่านไม่สามารถท าความเข้าใจในสาระของต ารา / หนังสือ เล่มนั้นได้ด้วยตนเอง  
 8)  ด้อยหรือผิดจริยธรรมวิชาชีพ คัดลอกผลงานผู้อื่น โดยไม่ท าการอ้างอิงอย่างเหมาะสม  
      รูป ตารางที่ลอกมาโดยไม่อ้างถึง หรือขออนุญาตจากแหล่งที่มา  
      หรือ คัดลอกจากผลงานตัวเอง มีผลงานน้อยแต่ท าซ้ าๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมีผลงานมาก 
      หรือ คัดลอกมาจากวิทยานิพนธ์                       (ข้อนีอ้ันตรายที่สุด) 
 9)  การอธิบายเนื้อหาไม่ครอบคลุม ไม่ละเอียด หรือข้ามไป บางบทผู้อ่านน าไปใช้ประโยชน์ 
      ไม่ได้ เนื่องจากการอธิบายเนื้อหาตัวอย่างไม่ชัดเจนในหลายๆ รูป  

[ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, สกอ., 2551] 



ตัวอย่างปัญหาของ ต ารา / หนังสือ (3) 

 10)  การอธิบายศัพท์เฉพาะ (Terminology) ขาดหายไป หรือไม่ถูกต้อง 
 11) เนื้อหาไม่สอดคล้องกัน สับสนในการเขียน ไม่เข้าใจว่าอะไรควรอธิบานก่อนหลัง 
 12) เนื้อหายังไม่ตรงกับชื่อหนังสือ ไม่ครอบคลุมตามหัวข้อเรื่อง และขาดความรู้พื้นฐาน 
 13)  เขียนเหมือนคู่มือที่แสดงการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ/์ผลิตภัณฑ์ (manual) หรือ 
       เขียนเหมือนคู่มือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (Lab. manual) หรือ 
       เขียนไม่ละเอียดเหมือนเอกสารประกอบการสอน 
 14)  ผลงานไม่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ หรือไม่สะท้อนถึงสาขาที่ขอก าหนด 
 15)  ไม่มีความรู้  ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อวงวิชาการ 
 16)  ผลงานเสมือนแบบฝึกหัดส าหรับนักศึกษา (ตร/ีโท/เอก) 
 17)  ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานน้อย และ/หรือ ผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่มากพอ  
       ที่จะแสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ขอก าหนด  

[ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, สกอ., 2551] 



ตัวอย่างปัญหาของ ต ารา / หนังสือ (4) 

 18)  รวบรวมเนื้อหาจาก internet มาไว้ด้วยกัน โดยไม่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์  
        ความเป็นแหล่งต้นก าเนิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตัวอย่างจริงที่ได้จากภาคปฏิบัติ 
        เชื่อมกับทฤษฏี  (การเรียบเรียง ต ารา / หนังสือ ควรเป็นรูปแบบที่ตกผลึกทาง 
        วิชาการ)  
 19)  แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือควรเป็นต าราที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ หรือ 
       วารสารนานาชาติ เช่น IEEE, IEE , IEEJ, ACM และอื่นๆ ที่มีการ peer review 
       อย่างเข้มแข็ง มากกว่าอ้างอิงจากเว็บไซด์ที่มุ่งเน้นเชิงการค้า (commercial) 
       ไม่ได้มุ่งเน้นความรู้ในเชิงวิชาการ (หลีกเลี่ยงการอ้างอิงข้อมูลใน internet) 
 20)  รูปแบบ (format) การล าดับหัวข้อไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 

[ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, สกอ. 2551] 

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 



สรุปเทคนิคการเขียน ต ารา / หนังสือ (1) 

 1)  ควรวางเค้าโครงของ ต ารา / หนังสือ ล าดับส่วนใดก่อนหลัง และต้องเร่ิมเขียน  
 2)  วางก าหนดการการเขียนไว้อย่างชัดเจน และต้องท าให้ได้ตามแผน (ตัวอย่างหน้าถัดไป)  
 3)  เตรียม / ข้อมูล / texts / หนังสือ / บทความ / เอกสารวิชาการประกอบ ให้ครบถ้วน   
 4)  เลือกรูปแบบ (pattern) การล าดับหัวข้อ ควรเลือกแบบที่แก้ไขง่าย   
 5)  หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูล / รูปภาพ / ตาราง จาก internet  
     (ข้อมูลจาก internet ใช้อ้างอิงทางวิชาการไม่ได้) 
 6)  ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูด  
 7)  ศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค าศัพท์ตามบัญญัติของราชบัณฑิตยสภา 
 8)  ควรเรียบเรียงจาก ต ารา / หนังสือ อ้างอิงหลายเล่ม ไม่ใช่แหล่งเดียว  
 9)  ไม่ควรคัดลอกมาจาก ต ารา / หนังสือ ภาษาไทยเล่มอ่ืน 
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[ ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนะเมือง, มข., 2558] 



สรุปเทคนิคการเขียน ต ารา / หนังสือ (2) 

 10) การวงเล็บภาษาอังกฤษตามหลังค าภาษาไทยให้วงเล็บคร้ังแรกคร้ังเดียว  
      ตัวอักษรตัวแรกควรเป็นตัวเล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ เช่น เซลล์ (cell) ไม่ใช่ เซลล์ (Cell) 
 11) อ่านทบทวนหลายๆ คร้ัง เพื่อแก้ไขค าผิด  ข้อความไม่ชัดเจน อธิบายน้อยเกินไป หรือ 
      อธิบายมากเกินไป 
 12) เขียนจบแต่ละส่วน ให้เพื่อนร่วมงาน  นักศึกษาโท/เอก  ภรรยา ช่วยอ่าน 
 13) พยายามเขียนให้เป็น pattern เดียวกันทั้งเล่ม  (ดูตัวอย่างหน้าถัดไป)  
 14) รูปภาพ  ตาราง  ต้องมีท่ีมาใต้ภาพ เช่น (ที่มา : Black, 2008) หากเป็นของตนเอง 
      ให้เขียน (ที่มา : ผู้เขียน) 
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[ ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนะเมือง, มข., 2558] 
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ตัวอย่าง แผน / Outline ของการเขียน ต ารา / หนังสือ  

หัวข้อ วันที่คาดว่าจะเสร็จ 
(ต ารา) Course description   
แผนการสอน  หัวข้อบรรยาย 

 

เมษายน 2562 

ค าน า  สารบัญ เมษายน 2562 

บทที่ 1  บทน า เมษายน 2562 

บทที่ 2  ……… พฤษภาคม 2562 

บทที่ 3  ……… มิถุนายน 2562 

บทที่ 4  ……… กรกฎาคม 2562 

บทที่ 5  ……… สิงหาคม 2562 

เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  
ดัชนีค า 

 

กันยายน 2562 
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ตัวอย่างการเขียนค าน า ต ารา  
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ตัวอย่างการเขียนค าน า หนังสือ 



เขียนให้เป็น Pattern เดียวกันทั้งเล่ม 

 [วรพงศ ์ตั้งศรีรัตน์, การออกแบบและสังเคราะห์วงจรกรอง 
 สัญญาณแอนะล็อกและวงจรออสซิลเลเตอร์, ก.ย. 2554 ] 



สร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ อย่างไร?  
ไม่ให้มีการลักลอก (Plagiarism) 

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 



สร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ อย่างไร?  
ไม่ใหม้ีการลักลอก (Plagiarism)  (1) 

 อาศัย Anti-plagiarism software ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ เป็น
เครื่องมือ ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ 

 ระบบอักขราวิสุทธิ์   

 Turnitin 
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 ทั้งสองระบบเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้บริการตรวจสอบความคล้ายคลึง
กัน ระหว่างเอกสารที่ยื่นตรวจ กับเอกสารในฐานข้อมูลของระบบ ผลลัพธ์
ออก มาอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึงกัน และรายละเอียดอื่นๆ  



สร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ อย่างไร?  
ไม่ใหม้ีการลักลอก (Plagiarism)  (2) 

 ตรวจสอบได้ทั้งข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

 ตรวจกับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย  บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมถึงบทความในเว็บไซด์วิกิพีเดียภาษาไทย 

 รองรับไฟล์เอกสารในรูป Microsoft Word และ pdf  
 ใช้เวลาตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 5 นาที (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้ที่ก าลังเข้าคิวรอตรวจสอบ) 
 ความคล้ายคลึงที่ได้จากระบบมีไว้ส าหรับอ้างอิงเท่านั้น ผู้ใช้งานควรตรวจสอบกับแหล่งข้อมูล

เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง  
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ระบบอักขราวิสุทธ์ิ 

[ คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 ] 
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ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ ระบบอักขราวิสุทธ์ิ (1) 

[ คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธ,์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 ] 
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[ คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 ] 

ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ ระบบอักขราวิสุทธ์ิ (2) 



สร้างสรรค์ ต ารา/หนังสือ อย่างไร?  
ไม่ใหม้ีการลักลอก (Plagiarism)  (3) 

ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
จะใช้งาน  Turnitin ในส่วน OriginalityCheck 
เท่านั้น 

ศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2561 

Turnitin 
1) OrginalityCheck ตรวจสอบแบบค าต่อค า 
(word by word) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
แสดงผลรายงานต้นฉบับชี้แหล่งข้อมูลที่ซ้ าเป็น
แถบสี พร้อม % ความซ้ า  

2) GradeMark ระบบให้คะแนนออนไลน์ 
ผู้สอนสามารถตรวจงาน (assignment) ของ 
นศ. พร้อมการให้คะแนนออนไลน์ได้ 
3)  PeerMark ระบบประเมินงานแบบอิสระ  
ใช้เพื่อวิจารณ์  ประเมิน  ให้ข้อเสนอแนะภายใน
ห้องเรียน (class) โดยระบุหรือปกปิดชื่อผู้
วิจารณ์ได ้

[ คู่มือการใช้งาน Turnitin, ส านักหอสมุด มธ., พ.ย. 2557 ] 
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ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ Turnitin (1) 
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ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบ Turnitin (2) 



เป็นก าลังใจ ให้ทุกท่านที่ขอยื่นก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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2544 2547 (1) 2556 (4) 
2551 (2) 

2552 2548 (1) 
2555 (2) 



เป็นก าลังใจ ให้ทุกท่านที่ขอยื่นก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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2545 

2556 2557 

2548 (1)-2553 (7) 2550 (1) 
2553 (e-book) 

2550 (1)-2553 (3) 
2553 (e-book) 

2555 
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ขั้นตอนการพิมพ์เผยแพร่ ต ารา / หนังสือ 
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1) ต้นฉบับ + แบบฟอร์มเสนอหนังสือ (ประวัติผู้เขียน  แกนวิชา/สาขาหลักของ
หนังสือ   สรุปแนวเนื้อหาและข้อเด่นของเนื้อหา จุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเล่ม
อื่นในแนวเดียวกัน   เนื้อหาบางตอนของหนังสือเล่มนี้เคยพิมพ์เผยแพร่ที่ ใดบ้าง  
ประมาณการความต้องการของตลาดผู้อ่าน  ใชป้ระกอบการเรียนได้หรือไม่?)  

2) กองบรรณาธิการพิจารณา (รับตีพิมพ์ หรือ ไม่รับตีพิมพ์)  

3) รับตีพิมพ ์(แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ) 

4) กองบรรณาธิการพิจารณาอีกครั้ง (รับตีพิมพ)์ 

5) ส านักพิมพ์จัดพิมพ์ต้นฉบับ+ออกแบบปก       ผู้เขียนตรวจอาร์ตเวิร์ก+เลือกปก   

            เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร         ส านักพิมพ์จัดพิมพ์จ าหน่าย 

6) ท าสัญญา มอบลิขสิทธิ์ให้ส านักพิมพ์น าไปจัดพิมพ์จ าหน่าย  

    (ระยะเวลา 5 ปี  + รับค่าตอบแทน (ยอดพิมพ์ x ราคา x ค่าลิขสิทธิ์ 12%)) 



ตัวอย่างการพิมพ์เผยแพร่ ต ารา/หนังสือ (1) 
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2548 (พิมพ์ครั้งที่ 1)- 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 7) 
2553 (e-book) 



ตัวอย่างการพิมพ์เผยแพร่ ต ารา/หนังสือ (1) 
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2550 (พิมพ์ครั้งที่ 1)- 2553 (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
2553 (e-book) 



ตัวอย่างการพิมพ์เผยแพร่ ต ารา/หนังสือ (3) 
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2556 (พิมพ์ครั้งที่ 4) 


