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ความส าคัญของการวิจัย

• พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ

• ให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตน

• น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน 
และสังคม

• สถาบันก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับ
นานาชาติ

• และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



บทบาทของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั

• อาจารยจ์  าเป็นตอ้งพฒันาฐานะทางวิชาการของ
ตนเองใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน

• เพื่อเป็นแบบอยา่งของผูมี้ความรับผดิชอบในการท า
ความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการใหแ้ก่มหาวทิยาลยั

• เพื่อใหม้หาวทิยาลยัไดรั้บการยอมรับวา่มีฐานะทาง
วชิาการเป็นเลิศ ทดัเทียมกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนๆ



อาจารย์คือใครในมหาวทิยาลยั?

•อาจารย์เป็นบุคลากรหลกัของมหาวทิยาลยั

•อาจารย์เป็นผู้น าทางวชิาการที่ส าคญัในการพฒันา

วชิาการของมหาวทิยาลยั

•อาจารย์จึงได้รับการส่งเสริมให้มีต าแหน่งทาง

วชิาการ



ท าอย่างไรถงึจะประสบความส าเร็จ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
เทคนิคในการเตรยีมผลงานเพ่ือใชข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
• ตัง้ใจจรงิ มุง่มั่น ขยนั อดทน (ทนอด)
• ไม่มีอะไรท่ีมนษุยท์  าไม่ได-้ถา้พยายาม
• ถา้คนอื่นท าได ้เราก็ตอ้งท าได้
• การจะท าอะไรใหส้  าเรจ็ไดจ้ะตอ้งลงทนุ (ลงทนุ-ลงแรง)
• หากตัง้ใจจรงิ ท าดี ท าดว้ยความละเอียด รอบคอบ
• จะไดผ้ลก าไรตอบแทน คือ ความส าเรจ็ 



ความหมายและองคป์ระกอบของ
การวจิยั

• ค าวา่ “วจิยั” Research
• แปลตรงตวัวา่ “คน้แลว้คน้อกี”  เป็นการแสวงหาความรูท้ีเ่ป็นระบบ และ
มรีะเบยีบแบบแผน

• การวจิยั เป็นกระบวนการแสวงหาความรูข้องบุคคล เพือ่อธบิาย
ปรากฏการณ์ในศาสตรห์รอืสาขาวชิาต่าง ๆ เพือ่คน้หาค าตอบหรอื
พสิจูน์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เหล่านัน้ โดยมกีารด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบ ภายใตก้รอบแนวคดิ และระเบยีบวธิกีารทีช่ดัเจน



วตัถุประสงคข์องการวจิยัมหีลกัๆ อยู ่2 ประการ คอื

(1) การวจิยัเพือ่แสวงหาความรู้
(2) การวจิยัเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์



ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2565
หลักเกณฑแ์ละวิธีการพจิารณา

ต าแหน่ง ผศ. รศ. ศ.

2.







ผลงานวิชาการ
ต าแหน่งทางวิชาการ
จ าแนกได้ 4 กลุ่ม



นิยามของงานวิจยั





ค าถามวจิยั หวัขอ้วจิยั และวตัถุประสงคค์วรมีลกัษณะอยา่งไร

• ค าถามวิจัย คือ เรียงจากง่ายไปหายาก

• องค์ประกอบของหัวข้อวิจัย คือ ค าส าคัญ (Key Words)

• ปรากฏการณท์ี่ต้องการค้นหา ต้องการพิสูจน์ 

• ข้อมูลที่น ามาใช้ คืออะไร
• แนวคิด ทฤษฎี
• วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ระเบียบวิธีวิจัย



•หวัเร่ืองการวจิัย (research topic)

• คือ เรือ่งที่นกัวิจยัสนใจ สงสยั มีค าถามอยูใ่นใจ มีความตอ้งการท่ีจะรูข้อ้มลู
เพิ่มเติม
• มีความตัง้ใจที่จะศกึษาคน้ควา้หาค าตอบใหช้ดัเจน



กจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการวจิัย

• 1) การสะทอ้นความสนใจของนกัวิจยั
• เป็นการแจง้ใหผู้อ่ื้นไดท้ราบ
• แจง้เจตนารมณใ์นการด าเนินการศกึษาวจิยั
• หากนกัวิจยัมีทนุเดมิ หรอืพืน้ความรูอ้ยูบ่า้งก็จะท าใหมี้ความลุม่ลึกน่าสนใจ
• มีการวิเคราะห ์ศกึษา ทบทวนอยา่งถ่ีถว้น



2) การเช่ือมโยยงนกัวิจยั ระเบียบวิจยั และขอ้มูล
• ประเด็นการวิจยัมกับง่บอกสาขาวิชาหลกัท่ีนกัวิจยั
ท าการคน้ควา้

• สะทอ้นรูปแบบของระเบียบวิธีการวิจยั
• ลกัษณะขอ้มลูท่ีน าเสนอในงานวิจยั



3) การท าหนา้ท่ีเป็น “จุดขาย” ของงานวิจยั

• เม่ือสามารถระบอุอกมาเป็น “ช่ือเรือ่ง” 
• เสมือนเป็นประตดูา่นแรกท่ีบอกบคุคลอ่ืน
• อาจมีแหลง่ทนุสนบัสนนุ



4) การก าหนดขอบเขตการวจิยั

• ประเด็นการวิจยัท าหนา้ท่ีบง่บอกว่า งานวิจยัมี
ขอบเขตครอบคลมุเรือ่งราวตา่งๆ มากนอ้ย
เพียงใด



ท่ีมาของประเดน็การวิจยั

• 1) ขอ้สงสยั หรอื ค าถาม              
จากการปฏิบตัิหรอืการท างาน
• การสงัเกตการณเ์ก่ียวกบั
ปรากฏการณท์างภาษาและ
วรรณกรรมไทย

• มองเห็นสภาพปัญหาตา่ง ๆ 



2) ขอ้สงสยัหรือค าถาม
จาก “แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ”

• ภายหลงัจากเรยีนแนวคิด
ทฤษฎีแลว้เกิดค าถาม ขอ้สงสยั



3) โจทย ์หรือ ประเด็นค าถาม จากผูมี้ประสบการณ์
• นกัวิจยัมือใหม่

• การเขา้รว่มประชมุ สมัมนาวิชาการตา่งๆ 

• การอา่น คน้ควา้จากงานวิจยัอ่ืนๆ 

• แสวงหาประเดน็ปัญหาการวิจยัจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้
ประสบการณ์



4) โจทย ์หรือ ประเดน็ค าถาม ท่ีก าหนดโดยแหล่งทุน
• การก าหนดประเด็นการวิจยัจะตอ้งเกิด
จาก ความสามารถ ค าถาม และ ความช่าง
สงัเกต ช่างสงสยั เป็น คนสนใจใฝ่รู ้ในเรือ่ง
ดงักลา่ว



เง่ือนไขส าคญัในการพิจารณาเลือกประเด็นวิจยั
• 1) เปา้หมายในการท าวิจยั

• ตอ้งค านงึถงึเปา้หมายในการวิจยัของตนวา่มีความ
ชดัเจนเพียงใด

• นกัวิจยัตอ้งการแสวงหาค าตอบในเรื่องใด



2) ประโยชน์จากงานวิจยั
• ควรพิจารณาวา่ ประโยชนข์องงานวิจยั 
การศกึษาคน้ควา้นีบ้คุคลใด หรอืกลุม่
ใดไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง หรอือยา่งไร

• ประโยชนด์า้นคณุคา่ ดา้นวิชาการ 
หรอืประโยชนใ์นการน าไปประยกุตใ์ช้



3) ขอบเขตของการวิจยั
• ตอ้งทบทวนวา่ งานวิจยัของตนครอบคลมุประเดน็ตา่งๆ มาก
นอ้ยเพียงใด

• ประเดน็การวิจยัมีความสลบัซบัซอ้นมากหรอืไม่

• มีขอบเขตกวา้ง หรอืแคบเกินไปหรอืไม่

• การวิจยัเรื่องหนึ่งๆ นกัวิจยัไมค่วรระบปุระเดน็ในการวิจยัต่างๆ 
มากเกินไป 

• ควรเลือกท่ีมีความชดัเจน สามารถเก็บรวบรวมไดจ้รงิ



4) กรอบแนวคิด และทฤษฎีรองรับ
• ใชก้รอบแนวคิดทฤษฎีมาเป็นพืน้ฐาน หรอืรากฐานส าคญัใน
การรองรบั

• ช่วยชีน้  าประเดน็การวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ตลอดจน
วิธีการวิเคราะหข์อ้มลู



5) ความพร้อมของนกัวิจยั
• ควรเลือกประเดน็การวิจยัท่ีอยูใ่นสาขาวิชาท่ีตนมี
ความสนใจและถนดั

• เพื่อทุ่มเทความสามารถในการศกึษาเชิงลกึ



ลกัษณะงานวจิยัทีด่ี

1) เป็นประเดน็ทีเ่กดิขึน้จากปัญหาและความตอ้งการคน้หาค าตอบ

2) เป็นประเดน็ทีต่อ้งการศกึษาใหไ้ดค้ าตอบหรอืคน้หาความรู้

3) มลีกัษณะกระท าอยา่งเป็นระบบระเบยีบอยูบ่นพืน้ฐานของ
เหตุผล

4) มลีกัษณะของการศกึษาหรอืแนวทางวตัถุประสงคข์องการวจิยัที่
ชดัเจนแน่นอน



ขอ้ควรค านึงถึงการเขียนวิจยั • หนึ่งหน้า A4 ควรมีประมาณ 2-3 ย่อหน้า

• ในแต่ละย่อหน้าควรมีการอ้างอิง ประมาณ 3-4 แห่ง 

• การอ้างอิงไม่ควรซ  าในหน้าเดียวกัน และไม่ควรอ้างซ  า ๆ กัน
หลายแห่งในหนึ่งเล่ม

• ควรเลือกใช้ “แนวคิดทฤษฎี” ที่ร่วมสมัย ดูทันสมัย

• งานวิจัยที่เกี่ยวข้องควรหาที่เป็นข้อมูล update ถ้าเป็นไปได้
ไม่ควรเกิน 10 ปี

• การทบทวนวรรณกรรมเพื่อหา “Gap” ที่ยังไม่มีคนท า หรือ
ถ้ามีคนท าควรหลีกเลี่ยง

• การเขียนให้ใช้ส านวนภาษาวิชาการ



ช่ือเร่ือง ควรสอดคลอ้งกบัค าถามวจิยัหลกั

• 1. ไม่ควรน าปรากฏการณห์รอืขอ้มลูท่ีจะคน้หามาเป็นช่ือเรือ่ง
อยา่งเพียงอยา่งเดียว 
• ช่ือไมม้งคลในภาษาไทย
• การขอรอ้งในภาษาไทย

• 2. ช่ือเรือ่งควรมี “ตน้เหต”ุ (ตวัแปรอิสระ) กบั “ผลท่ีเกิดขึน้” 
(ตวัแปรตาม)

• กลวิธีการตัง้ช่ือไมม้งคล
• วจันกรรมการขอรอ้งในภาษาไทย
• *** ช่ือเรือ่งควรมีทัง้ “ขอ้มลู” + “แนวคิดทฤษฎีหลกั”



ตัวอย่างชื่อเรื่องวิจัย

• กลยทุธก์ารสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลนข์องผูท้รงอิทธิพลออนไลน์
ดา้นความงาม 

• การศกึษาวจันกรรมการแสดงความเหน็แยง้ของผูเ้รยีนภาษาไทย
ชาวจีนตามแนววจันปฏิบตัิศาสตรอ์นัตรภาษา: กรณีศกึษา
นกัศกึษาชาวจีนจากมณฑลยนูนานและกวางสี

• การจดัการภมูิทศันว์ฒันธรรมดว้ยความยืดหยุน่ของชมุชน:
กรณีศกึษาหมูบ่า้นแมก่ าปอง จงัหวดัเชียงใหม่



ตวัอยา่งของหลกัการตั้งช่ือเร่ือง

• 1)   …………………….กบั……………………………….
• พิธีกรรมงานบญุกับการตอ่รองอตัลกัษณข์า้มพรมแดนไทย-กมัพชูา

• 2)   …………………….……..และ………………………
กลไกการปฏิบตัิการของเกษตรเชิงพาณิชยแ์ละการตอ่รองของเกษตรกรในเครอืข่ายการผลิตหอมหวัใหญ่

• 3)   …………………….…………………..ใน………………………..
• พฒันาการความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในวฒันธรรมเพลงไทยสากล 

• อาจมีค าอื่น ๆ “และ/ กับ/ต่อ /เพ่ือ”



ที่มาและความส าคัญของปัญหา

• เน้นหลักการและเหตุผล เขียนประมาณ 3-4 หน้า 

• เน้นการใช้ค าส าคัญ (Key Words)

• เน้นความส าคัญของประเด็นนี ในวงวิชาการ

• เน้นกล่าวถึงการน าเสนอแนวคิดทฤษฎีหลักที่น ามาใช้

• ชี ให้เห็นความส าคัญที่จ าเป็นต้องท า

• บรรยายให้เห็นผลการวิจัยที่จะเกิดขึ นเกิดผลดีต่อสังคม 
หรือแวดวงวิชาการ





วธีิการเขียนวตัถุประสงคก์ารวิจยั

• เกริ่นน าถึงเป้าหมายสูงสุดของการวิจัยว่า ต้องการน าเสนอ
ผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประเด็นใด ในกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง 
อย่างไร ประมาณ 2-4 บรรทัด แล้วต่อด้วยค าว่า ดังนั น ผู้วิจัยจึง
ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ดังนี 

• 1………………………
• 2………………………
• 3………………………



ขอบเขตของการวิจยั

• เขยีนโปรยก่อนสัก 2-3 บรรทัดเน้นประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่ป็นขอบเขต
การวจัิย ดังนี้

• 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา  เนือ้หาตามโจทยห์ลกั หรอืค าหลกัในการวิจยั

• 2) ขอบเขตด้านพืน้ที ่ เนน้พืน้ท่ีท่ีท  าการเก็บขอ้มลู พรอ้มค าอธิบายวา่เพราะ
อะไรจงึเลือกพืน้ท่ีนี ้

• 3) ขอบเขตด้านเวลา ช่วงเวลาท่ีท าวิจยั ช่วงเวลารวบรวมขอ้มลู 

• อาจพดูถึง “ขอ้จ ากดัของการวิจยั”  มี หรอืไมมี่ก็ได ้ (ขอ้จ ากดัท่ีอาจเกิดขึน้) 
เหตกุารณ ์ความเท่ียงตรง ความรว่มมือ ภยัธรรมชาติ ขอ้หา้ม ฯลฯ



ขอบเขตวิจัยที่มักกล่าวถึงในงานวิจัยเชิงคุณภาพ

• เป็นแบบการวิจยัชาติพนัธุว์รรณนา (Ethnography Study)
เนน้เฉพาะหมูบ่า้น ชมุชน กลุม่บคุคล กลุม่วฒันธรรมยอ่ย

• หรอืเป็นแบบมานษุยวิทยา (Anthropology Approach) 
เฉพาะหมูบ่า้น ชมุชน 

• หรอืเป็นกรณีศกึษา (Case Study) หมูบ่า้น เฉพาะกลุม่บคุคล 
หรอือื่น ๆ 



ตอนที ่2: 
หลกัการและแนวทางการวจิยั



การตัง้ค าถามและการแสวงหาค าตอบเพือ่คน้พบความจรงิทางการวจิยั



การตั้งช่ือเร่ืองการวจิยั
• การตัง้ช่ือเรื่องวิจยัมกัจะประกอบดว้ยค าซึง่จะตอบประเดน็ใหไ้ดเ้ก่ียวกบัใคร ท าอะไร 
ท่ีไหน อยา่งไร เม่ือไร ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้



ช่ือเร่ืองการวิจยั

(1) ชื่อเรือ่งวจิยัมกัขึน้ตน้ดว้ย “ค านาม” มากกวา่ค ากรยิา
โดยใชภ้าษางา่ยๆ กะทดัรดั ชดัเจน ครอบคลุม

(2) ไมค่วรเขยีนภาษาต่างประเทศแทรกในภาษาไทย
(3) ควรเลอืกเรือ่งทีส่ าคญั และเป็นเรือ่งทีน่กัวจิยั “สนใจ” ท าวจิยั

ซึง่ตอ้งไมซ่ ้าซอ้นกบังานวจิยัทีท่ ามาแลว้ 



การเขียนความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั

(1) พยายามเขยีนใหต้รงปัญหา เน้นปัญหาใหถู้กจุด ไมเ่ขยีน     
ยดืยาวเยิน่เยอ้ วกวน สบัสน ไมเ่จาะปัญหาเสยีท ีอา่นจบยงัไม่
ทราบวา่ปัญหาคอือะไร
(2) พยายามเขยีนใหค้รอบคลุมประเดน็ส าคญัของปัญหาทีจ่ะศกึษา
ในหวัขอ้เรือ่งทัง้หมด
(3) ไมค่วรเขยีนความส าคญัของปัญหาสัน้เกนิไปจนจบัประเดน็ทีจ่ะ
ศกึษาไมไ่ด้



(3) ไมค่วรน าตวัเลข รปูภาพ ตารางทีม่ขีนาดยาวๆ ทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งมา
ใสใ่นความเป็นมาของปัญหามากเกนิไป

(4) การเขยีนแต่ละหน้า ควรมกีารแบ่งตอนหรอืยอ่หน้าใหเ้หมาะสม

(5) การเขยีนตอ้งใหเ้น้ือเรือ่งมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการขึน้ยอ่หน้าใหมใ่นแต่ละตอน ตอ้งมสีว่นเชื่อมโยงกบั
เรือ่งในสว่นทา้ยของยอ่หน้าทีผ่า่นมาดว้ย เมือ่ขึน้ย่อหน้าใหมแ่ต่ละ
แหง่ใหท้ าเหมอืนเป็นขัน้บนัได



(7) ในสว่นทา้ยของความส าคญัของปัญหา ตอ้งเขยีน “ขมวดปม” หรอื
สรุปเพื่อให้มีส่วนเชื่อมโยงกบัหวัข้อในวตัถุประสงค์ของการศึกษา
ต่อไปดว้ย 

“ สรุปว่า ปัญหาน้ี ทฤษฎีน้ี วิธีการน้ียงัไม่มผีู้ใดเคยศึกษามา
ก่อน หรอืมกีารศกึษาไวน้้อยมาก จงึน่าจะศกึษาเรื่องน้ี หรอือาจเขยีน
ในท านองวา่ “การศกึษาจะมปีระโยชน์อยา่งไร เอาไวใ้ชป้ระโยชน์อะไร
ไดบ้า้ง เป็นตน้



หลกัการเขียนวตัถุประสงคข์องการวิจยั
(1) เขยีนประเดน็ของปัญหาใหช้ดัเจน วา่ตอ้งการศกึษา
อะไร  ในแงมุ่มใด และเรือ่งทีศ่กึษา ตอ้งอยูใ่นกรอบของหวั
เรือ่งทีท่ าวจิยั ไมใ่ชอ่อกนอกเรือ่ง

(2) วตัถุประสงคท์ุกขอ้ตอ้งสามารถศกึษาได ้กระท าได ้และ
เกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้หมด พยายามถามตนเองทุกขอ้วา่ท าได้
ไหม

(3) เขยีนวตัถุประสงคใ์หส้ัน้ กระชบั และใชภ้าษาเขา้ใจงา่ย

(4) ควรเขยีนวตัถุประสงคใ์นรปูของประโยคบอกเลา่



หลกัการเขียนวตัถุประสงคข์องการวิจยั
(5) ควรเขยีนวตัถุประสงคโ์ดยแยกออกเป็นขอ้ๆ จะไดร้ะบุปัญหาทีต่้องการ
ศกึษาใหเ้หน็ชดัเจนเป็นล าดบั ไมค่วรเขยีนประเดน็ปัญหาหลายๆ อย่างไวใ้น
วตัถุประสงคข์อ้เดยีว

(6) จ านวนขอ้ของวตัถุประสงคไ์มจ่ ากดั ขึน้อยูก่บัขอบเขต โดยหลกัการควรตัง้
ไวป้ระมาณ 2-3 ขอ้ใหญ่ๆ กเ็พยีงพอแลว้

(7) การเรยีงหวัขอ้วตัถุประสงคท์ าไดห้ลายลกัษณะ เชน่ เรยีงตามความส าคญั
ของปัญหาการวจิยั หรอืเรยีงตามลกัษณะระดบัของปัญหาใหญ่และปัญหา
รองลงมา หรอือาจเรยีงตามวตัถุประสงคต์ามความสอดคลอ้งของเน้ือหา หรอื
อาจเรยีงตามวตัถุประสงคต์ามล าดบัของปัญหาเกดิก่อน เกดิหลงักไ็ด้



การก าหนดขอบเขตการวจิยั

• หลกัส าคญัของการเขยีนขอบเขตการวจิยั คอื 
ขอบเขตตอ้งตรงประเดน็กบัเรือ่งทีต่อ้งการคน้หา
ค าตอบ



รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินงานวจิยั
• 1) ความคดิรเิริม่
• 2) ความถูกตอ้งของระเบยีบวธิวีจิยั
• 3) ผลงานวจิยั และการอภปิรายผลงานวจิยั
• 4) การตพีมิพเ์ผยแพรใ่หเ้ป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการ
• 5) ประโยชน์ของงานวจิยั



รูปแบบงานวิจยั



การเผยแพร่งานวิจยั



การเผยแพร่ (ต่อ)











รายช่ือวารสารประเทศไทย
ท่ีอยูใ่นฐาน Scopus มี
46 รายช่ือ

List of journals in TCI-
TSRI-Scopus Collaboration 
Project Phase2



วารสารในประเทศไทย
ท่ีอยูฐ่าน Scopus











การเผยแพร่
(ต่อ)



การเผยแพร่ (ต่อ)



การเผยแพร่ (ต่อ)



ประเดน็น ำเสนอ

การสรา้งแรงจงูใจเพ่ือเขียนต าราฯ1

2

การเขียนต าราใหน้่าอ่าน
3

การใชภ้าษา และการจดัพิมพ์

4

5

การจดัการชีวิตเพ่ือเขียนต าราฯ

การเขียนใหน้่าอ่าน

การสรา้งแรงบนัดาลใจในการเขียนต ารา/หนงัสอื



1

สรา้งพลงั/
แรงจงูใจเพือ่
เขยีนต าราและ
เอกสารวชิาการ



เหตผุล/หรอือารมณ์ 

 อาจารยห์ลายคนใหเ้หตผุลว่า

ไมเ่ขยีนหนงัสือ ไมแ่ตง่ต ารา ไมท่ าวิจัย 

เพราะสอนเยอะ ไมม่ีเวลา



วชิาที่สอนมีต าราดีอยู่แลว้...ท าไง? 

- มีต าราอยู่แลว้ จะเขียนแข่งเขาท าไม?

- การสรา้งต าราที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั

- ความหลากหลายของความคดิเป็นเรื่อง

ส าคญัและน่าสง่เสรมิในมหาวิทยาลยั



1. สรา้งนสิยัการสะสมหนังสอื (หนังสอืเป็นสว่นส าคญัชวีติ)
2. สรา้งนสิยัรักการอา่น (การใชถ้อ้ยค าภาษา)

ไมจ่ าเป็นตอ้งดหูนังสอื อา่นในสาขาของตนเองเทา่นัน้
สาขาอืน่ๆ มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ฯ

3. แมรั้กในการทอ่งเทีย่ว การปฏบิตักิารทางการโรงแรม    
แตก่็ตอ้งรักดา้น “ภาษา” ดว้ย

4. ครกูารทอ่งเทีย่วฯ (คร ู+ การทอ่งเทีย่ว +การโรงแรม)
5. การก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ “ผศ. รศ. และ ศ.” คอื
ผลพลอยได ้

การสรา้งจติวญิญาณในการเขยีน



2
การจดัชวีติเพือ่
เขยีนต าราและ
หนงัสอื



1. การจดัเวลา

❖ จดัเวลา 24 ชัว่โมงท่ีทุกคนมีเท่าๆ กนัในหน่ึงวนั

• การสอน  การบริหาร

• ชีวิตครอบครวั ฝึกนิสยัการท างานให้คนในครอบครวั

• ฝึกเขียน ฝึกอ่านได้ตลอดเวลา



2. การจดัสงัคม

❖ สร้างบรรยากาศในการเขียนหนังสือ ผลงาน
• การคบคน (คนท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการเขียนหนังสือ)

• อาจารย ์ตวัแทนของคนใฝ่รู้ (แต่ความจริงอาจารยมี์หลาย
กลุ่ม อาทิ กลุ่มเน้นบนัเทิง เน้นสอนพิเศษ เน้นออกงานสงัคม 
และเน้นเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีมิใช่วิชาการ) 

• คบเพ่ือนต่างคณะ ต่างสาขาวิชา อาจเป็นตวัช่วยขบัเน้นให้
เราอยากสร้าง/เขียนต ารา หนังสือได้

• ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ส่งผลงานให้ท่านอ่านอย่างสม า่เสมอ



3. การจดัอารมณ์/สขุภาพ

❖ ต้องมีสมาธิ มีความมัง่คง

❖ อารมณ์อยากเขียนหนังสือ จะต้องมาพร้อมๆ กบัการสอน
หนังสือ

❖ จดัการเวลาในการออกก าลงักายอย่างสม า่เสมอ

❖ พกัผอ่นอย่างเพียงพอ



4. การจดัเครื่องมือสรา้งผลงาน และสถานที่

❖ พิมพเ์รว็ ภาษาดี มีชยัไปกว่าครึ่ง

❖ ท่ีพกั/บา้นควรมีห้องท างานอย่างเป็นสดัส่วน

❖ อาจต้องหาผูช่้วยในการท างานอย่างอ่ืนแทนท่ี ซ่ึงมิใช่การ
ท างานด้านวิชาการ เช่น แม่บา้น หรือจ้างคนมาช่วยท าหนังสือเป็น
ครัง้คราว เป็นต้น



การเขยีนต าราและ
หนงัสอืใหน้า่อา่น



หนงัสอืแนะน า

❖ เทคนิคการเขียนและผลิตต ารา.ของ ศ.ปรีชา ช้างขวญัยืน
(ราชบณัฑิต)

❖ ส่ิงจ าเป็นต่อการเขียนต าราและเอกสารวิชาการ คือ            
“ต้องอ่านมาก” และรู้จกัคิดวิเคราะห์

❖ มีความคิดเหน็ของตนเองแทรกอยู่ในเน้ือหาเสมอ



การใชภ้าษา

❖ ภาษาท่ีชดัเจน รดักมุ ไม่เขียนประโยคยืดยาว และต้องลองอ่านด้วย
ตนเองอย่างตัง้ใจอีกครัง้

• 1) ค าสนัธาน “ท่ี ซ่ึง อนั” ไม่ควรมากเกินไป
• 2) ค าฟุ่ มเฟือย ควรหลีกเล่ียง
• 3) ค าซ า้ ในประโยคท่ีใกล้กนัควรหลีกเล่ียง เช่น อย่างไรกต็าม

เพราะฉะนัน้ ด้วยเหตน้ีุ ดงักล่าว ในกรณีน้ี ฯลฯ
• 4) เครื่องหมายวงเลบ็ ควรหลีกเล่ียงใส่วงเลบ็ค าภาษาต่างประเทศท่ี
มากเกินไป เช่น
•ส่วนประกอบ (component) หลกัของดนตรี (music) คือ ท านอง 
(melody) จงัหวะ (rhythm) และเสียงประสาน (harmony)



❖ 5) ลกัษณนาม 
❖ เช่น นักเขียนหลายท่าน อาจารยท่์านน้ี นักการเมืองท่านหน่ึง

• ค าว่า “ท่าน” ควรใช้ค าว่า “คน” 
• เช่น นิสิตลงทะเบียนเรียนก่ีตวั อาจารยส์อนก่ีตวั
• ค าว่า “ตวั” ควรใช้ค าว่า “วิชา” แทน

❖ 6) ภาษาพดู ไม่ใช้ภาษาพดูหรือภาษาปาก 
• เยอะแยะ = มาก  
• นิดหน่อย = เลก็น้อย
• แย่ = ไม่ดี



❖ 7) การอ้างบคุคลในเน้ือหา

• การอ้างถึงบคุคลครัง้แรก ควรระบุช่ือพร้อมนามสกลุ 
• ส่วนช่ือชาวต่างประเทศ ให้สะกดเป็นภาษาไทยก่อน 
• แล้วเป็นภาษาต่างประเทศในวงเลบ็ เช่น
• ลดุวิก ฟาน เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven)

❖ 8) ส านวนต่างประเทศ 
• ส านวนท่ีแปลตรงไปตรงมา ควรปรบัให้เป็นภาษาไทย
• เช่น เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า, อย่างไม่ต้องสงสยัเลยว่า
• I’m in my car = ฉันอยู่ในรถของฉัน (ของฉัน ควรตดัออก)



การอา้งองิ

❖ อาจารยต้์องเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองจรรยาบรรณทางวิชาการ ไม่ว่า
เขาจะเอาเร่ืองหรือไม่

❖ จ าไว้ว่าอะไรท่ีไม่ใช่ของเราต้องอ้างอิงทัง้ส้ิน

❖ การเขียนต าราไม่ใช่ “งานตดัปะ” 

❖ ไม่ควรอ้างอิงนักวิชาการคนเดียว ซ า้ๆ หรือมากจนเกินไป



ขอ้แนะน า

❖ ต าราท่ีดีไม่ควรเป็นเพียงการเรียบเรียง  แต่ควรเป็นการแต่ง คือ “แต่ง
ต ารา” ไม่ใช่ “เรียบเรียงต ารา”

❖ ต ารา เปรียบเสมือนคมัภีรท่ี์นักเรียนต้องศึกษา   “ผิดไม่ได้”



เทคนิคดีๆ เกี่ยวกบัการเขียน

ต ารา/หนงัสอื



การเขียนเคา้โครงต ารา/หนงัสอื

I (บทน ำ)/ II (ทบทวน)/ III (เนื้อหำ)/ VI (เนื้อหำ)/ V (สรุป)



1) เลอืกประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสตรข์องเราเจาะลกึสกัเรื่อง

• ตวัอย่ำงผลงำนวชิำกำร (ภำษำไทย)

• ต ำรำ ผศ.ดร.ณฐัพร พำนโพธิ์ทอง

• วำทกรรมวเิครำะหเ์ชงิวพิำกษต์ำมแนวภำษำศำสตร:์
แนวคดิและกำรน ำมำศึกษำวำทกรรมในภำษำไทย, 2556.



2) ควรมีการท าวจิยัแลว้ เป็นฐานใน

การเขียนต ารา/หนงัสอื



3)มีการทบทวนวรรณกรรมผูอ้ืน่



4)ต ารา/หนังสือต้องแสดงอัตลักษณห์รือ 
“ความเป็นตัวตน ของผู้เขียน



ลกัษณะคุณภาพของหนังสอืระดบัดี

 เป็น“หนงัสอื” ทีม่เีนื้อหำสำระทำงวชิำกำร ถกูตอ้ง 

สมบูรณ์ และทนัสมยั

 มแีนวคดิและกำรน ำเสนอทีช่ดัเจน เป็นประโยชนต่์อวง

วชิำกำร



ลกัษณะคุณภาพของหนังสอืระดบัดีเด่น (ต่อ)

มลีกัษณะเป็นงำนบกุเบกิทำงวชิำกำร และมกีำรสงัเครำะห์

จนถงึระดบัทีส่รำ้งองคค์วำมรูใ้หม่ (body of knowledge) 
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง

มกีำรกระตุน้ใหเ้กดิควำมคิดและคน้ควำ้ต่อเน่ือง 

เป็นทีเ่ชื่อถอืและยอมรบัในวงวชิำกำร หรอืวชิำชพีที่

เกี่ยวขอ้งในระดบัชำต ิและ/หรอืนำนำชำติ



ผลกำรพจิำรณำ “หนงัสอื” 

เมื่อไดม้ีกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพของ

“หนงัสอื” ไปแลว้  กำรน ำ “หนงัสอื” นัน้ไปแกไ้ข

ปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิเนื้อหำใน “หนงัสอื” เพือ่น ำมำ

เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และใหม้ีกำร

ประเมนิคุณภำพ “หนงัสอื” นัน้อกีคร ัง้หนึ่งอำจ

กระท ำได ้แต่จะตอ้งท ำกำรเผยแพร่ “หนงัสอื” นัน้

ใหมอ่กีคร ัง้หนึ่ง



ต าราหรอืหนงัสอืที่ดี

มเีนื้อหำตรงตำมชื่อของต ำรำหรอืหนงัสอื

มเีนื้อหำถกูตอ้งและครบถว้นตำมหลกัวชิำกำร

ใชภ้ำษำทีอ่่ำนเขำ้ใจงำ่ยและใชภ้ำษำไทยใหม้ำกทีสุ่ด 

ทกุคนสำมำรถอ่ำนเขำ้ใจและไดค้วำมหมำยเดยีวกนั

หลกีเลีย่งกำรใชค้ ำหรอืภำษำทีเ่ป็นศพัทว์ชิำกำรมำกเกนิไป

ใชค้ ำศพัทต์ำมรำชบณัฑติฯ



ขัน้ตอนการผลติต ารา/หนงัสอื

ต ำรำ/หนงัสอืทำงวชิำกำร ควรเป็นสิง่ทีเ่กดิจำกควำมสนใจใน

ประเดน็ทำงวชิำกำรนัน้ (ทนุทีส่ะสมมำคอือะไร?) เช่น

ตอ้งถำมตวัเองวำ่ จะเป็นผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นใด ?......



ขัน้ตอนการผลติต ารา/หนงัสอื

กำรจดัท ำ มคอ. แบ่งประเดน็กำรสอนออกเป็นสปัดำห ์สำมำรถน ำมำพฒันำเป็น

เรื่องของต ำรำ/หนงัสอืได ้

จ ำนวนบทอำจมปีระมำณ 6 บทขึ้นไป แลว้แต่หวัขอ้ควำมละเอยีดทีต่อ้งกำร

น ำเสนอ

เพิม่เตมิเนื้อหำนอกเหนือจำกค ำอธบิำยรำยวชิำได ้(เกนิไวด้กีวำ่ขำด)



เทคนิคการเขียนเอกสารต ารา/หนงัสอื

ควรมตีวัอย่ำงงำนของคนอืน่ๆ มำดูเพิม่เตมิเสรมิ สรำ้ง ดูควำมต่ำง

เอกสำรตอ้งมเีน้ือหำครบถว้นท ัง้รำยวชิำ

ตวัอย่ำงทีน่ ำมำอธบิำยควรเป็นเรื่องรำวใหม่ๆ  เนน้เฉพำะเรื่องทำงวชิำกำร 

อำจอำ้งองิจำกงำนวจิยัของเรำ หรอือำ้งองิจำกงำนคนอืน่ๆ ก็ได ้



เทคนิคการผลติต ารา/หนงัสอื

พยำยำมสะสมหนงัสอื/บทควำมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ในแต่ละบทที่

จะเขยีน

ในแต่ละบทควรมกีำรอำ้งองิ/หนงัสอืประกอบกำรอ่ำนทำ้ยบทไมต่ ำ่

กวำ่ 10 รำยกำรในแต่ละบท

ก ำหนดเคำ้โครงเรื่องทีต่อ้งกำรเขยีนโดยแบง่เป็นบทๆ 

ก ำหนดหวัขอ้ย่อยในแต่ละบทใหไ้ด ้ควรมปีระเดน็ย่อยในแต่ละบท

อย่ำงนอ้ย 4 หวัขอ้



เทคนิคการเขียนต ารา/หนงัสอื

ควรมกีำรส ำรวจ ทบทวนหนงัสอื/ต ำรำก่อนกำรเขยีนว่ำมใีคร

ท ำหรอืไม ่หรอืเขำท ำอย่ำงไร เรำจะต่ำงจำกเขำอย่ำงไร

ควรอ่ำน/ดูเอกสำรของนกัวชิำกำรทีม่ชีื่อเสยีงในสำยนัน้ๆ และ

พยำยำมอำ้งองิ (นกัวชิำกำรในดวงใจ)

ดูแนวทำง แลว้เพิม่เตมิและ “บกุเบกิ” สรำ้งควำมแตกต่ำง 

“ใหม”่ ใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด



เทคนิคการเขียนต ารา/หนงัสอื

เรยีบเรยีงเนื้อหำตำมควำมตอ้งกำรของผูเ้ขยีน

หำกมผีลงำนวจิยัของตนเองมำสอดแทรกดว้ยจะดมีำก

อ่ำนเนื้อหำซ ำ้ๆ แลว้ปรบัปรุงใหเ้หมำะสม



เทคนิคการเขียนต ารา/หนงัสอื

การใชภ้าษา ควรใชภ้าษาที่อา่นเขา้ใจง่าย ค าศพัทใ์หใ้ช้
อา้งอิงตามราชบณัฑิตฯ

การน ารูปภาพ/ตารางท่ีน ามาตอ้งมีการอา้งอิงแหลง่ที่มา

หากใชภ้าพถ่ายที่ถ่ายเองจะดีมาก

มีเอกสารอา้งอิงทกุบท และพยายามใชอ้า้งอิงที่ทนัสมยั



เทคนิคการเขียนต ารา/หนงัสอื

ใชศ้พัทแ์ละส ำนวนทีม่คีวำมหมำยเชงิวชิำกำรถกูตอ้ง

กำรจดัพมิพรู์ปเลม่ตน้ฉบบัใหเ้รยีบรอ้ย

ตรวจทำนใชค้ ำใหผ้ดินอ้ยทีสุ่ด/ ไมผ่ดิเลย

มแีหลง่พมิพช์ดัเจน



แนวทางการประเมินต ารา/หนงัสอื

1) เนือ้หาสาระวิชาการ ถกูตอ้ง ตรงตามช่ือเรือ่งต ารา/หนงัสือ

2) เนือ้หาสาระวิชาการ การอา้งอิงสมบรูณแ์ละทนัสมยั

3) เรยีบเรยีงเนือ้หาที่มีระบบระเบยีบ ใชภ้าษาเขียน อา่น
เขา้ใจงา่ย

4) มีแนวคิดการน าเสนอชดัเจน มีประโยชนท์างวิชาการใน
ระดบัอดุมสมบรูณ์



แนวทางการประเมินต ารา/หนงัสอื

5) มกีำรสงัเครำะหค์วำมรูท้นัต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำร

6) มกีำรสอดแทรกประสบกำรณ์/งำนวจิยัของผูเ้ขยีน

7) น ำไปใชเ้ป็นแหลง่อำ้งองิได ้หรอืน ำไปปฏบิตัไิด ้



แนวทางการประเมินต ารา/หนงัสอื

8) มลีกัษณะเป็นงำนบกุเบกิทำงวชิำกำรในเรื่องใดๆ จนไดอ้งคค์วำมรูใ้หม่

9) มกีำรกระตุน้ เกดิควำมคดิต่อเนื่อง

10) เป็นทีเ่ชื่อถอืยอมรบัในวงวชิำกำรในระดบัชำต/ินำนำชำติ





ขอให้ทกุท่านโชคดี …

ขอบคณุครบั


