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Agenda

• ท ำผลงำนอะไรดี

• จะเขยีนต ำรำ/หนงัสอื อยำ่งไรใหม้คีณุภำพ

• ท ำอยำ่งไรใหง้ำนวจิยัใหม้คีณุภำพ
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Do Check Action

ต ารา หนังสือ

Plan

• ศึกษาเกณท์
• ประเมินศ้กยภาพและความ

พร้อม
• เลือกเขียนต าราหนังสือ
• ศึกษาเนือ้หาวิชา
• ศึกษาต าราไทยและตปท
• ท าวิจัยหรือเขียนกรณีศึกษา

เพ่ือน ามาอ้างอิงประกอบ
• ท าสารบัญmain topic 

and subtopic

• บทแรกหรือค าน า
ควรเขียนภาพรวม
และความเช่ือมโยง
ในบทต่างๆ

• ควรเขียนใหส้มดุล
แต่ละบท

• มีการอ้างอิง
• มีตัวอย่างงานวิจยั

ตนเองหรือ
กรณีศึกษาประกอบ

Accuracy, 
completeness

ทนัสมัย
No plagiarism
Document

ส่ง reviwer ทีไ่ด้
แต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัยอ่านก่อน
ส่งขอต าแหน่ง

เผยแพร่
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ศึกษาเกณท์

•เกณทก์ารขอต าแหน่ง ปี 2560 2563 2565?
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5.4 ต ารา
ระดับดี เป็นต าราทีม่ีเนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณแ์ละทันสมัย มี
แนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับดมีาก ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดับดี และต้อง

1.  มีการวิเคราะหแ์ละเสนอความรู้หรือวิธีการทีท่นัสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชนต์่อวงวชิาการ

2.  มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและประสบการณห์รือผลงานวิจัยของ
ผู้เขยีนทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอน

3.  สามารถน าไปใช้อ้างองิหรือน าไปปฏบิตัไิด้

5. ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ :2560
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PLAN      ศึกษาเกณท์



ต ารา  (ต่อ) 2560

ระดบัดเีดน่ ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดบัดมีาก และตอ้ง
1.  มลัีกษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสังเคราะหจ์นถึง

ระดบัทีส่ร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
2.  มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและค้นคว้าตอ่เน่ือง
3.  เป็นทีเ่ชือ่ถอืและยอมรับในวงวชิาการหรือวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องใน

ระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาติ
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5.5 หนังสือ

ระดับดี เป็นหนังสือทีม่ีเนือ้หาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบรูณแ์ละทนัสมัย 
มีแนวคดิและการน าเสนอทีชั่ดเจนเป็นประโยชนต์่อวงวิชาการ
ระดับดมีาก ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดับด ีและต้อง

1.  มีการวิเคราะหแ์ละเสนอความรู้หรือวิธีการทีท่นัสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวชิาการและเป็นประโยชนต์่อวงวชิาการ

2.  มีการสอดแทรกความคดิริเร่ิมและประสบการณห์รือผลงานวิจัยของ
ผู้เขยีนทีเ่ป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชนต์่อวงวชิาการ

3.  สามารถน าไปใช้อ้างองิหรือน าไปปฏบิตัไิด้

5. ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ :2560
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PLAN      ศึกษาเกณท์



หนังสือ (ต่อ)2560

ระดบัดเีดน่ ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดบัดมีาก และตอ้ง
1.  มลัีกษณะเป็นงานบุกเบกิทางวชิาการและมกีารสังเคราะหจ์นถึง

ระดบัทีส่ร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
2.  มกีารกระตุน้ใหเ้กดิความคดิและค้นคว้าตอ่เน่ือง
3.  เป็นทีเ่ชือ่ถอืและยอมรับในวงวชิาการหรือวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องใน

ระดบัชาต ิและ/หรือนานาชาติ
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PLAN      ศึกษาเกณท์
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เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์
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เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์



10-Sep-21 Achara Chandrachai 2021

เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์
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เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์
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เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์
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เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์
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เกณฑ์ปี 2563PLAN      ศึกษาเกณท์



แนวทางในการผลติผลงานทางวชิาการ และการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

1. ประเมนิตัวเอง
o ศักยภาพด้านองค์ความรู้

❑ จบอะไร

❑ สอนอะไร

❑ ท าวจิัยอะไรมาบ้าง

❑ อ่านต าราทั้งองักฤษและไทยด้านนีม้ากีเ่ล่มจนเข้าใจใครเขียนด ีเขียนถูกต้อง 

o ความพร้อมและวนัิยการท างาน
❑ ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ 

❑ มวีนิัย

❑ การบริหารเวลา

Plan

10-Sep-21 Achara Chandrachai 2021



2. ประเมินปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคภายนอก
❑ มหาวทิยาลัยและคณะ นโยบาย ภาระการสอน การบริหาร

❑ จากครอบครัว 

❑ เพ่ือนร่วมงาน

3. เป้าหมายการเขยีนหนังสือหรือต าราเพ่ืออะไร
❑ ขอต าแหน่ง

❑ เป็นแหล่งรายได้

4. ก าหนดเร่ืองที่สนใจเขยีนและกลุ่มผู้ใช้ผลงาน

Plan

10-Sep-21 Achara Chandrachai 2021



Plan

5. ศึกษาค้นต าราทีมีในปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศใน 3-5 ปีทีผ่านมา
6. ก าหนอช่ือหนังสือหรือต ารา
6. วางเค้าโครงจากเน้ือหารายวิชาและจากส่ิงที่ค้นคว้าโดยมีการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองน้ันอย่าง
สม ่าเสมอ
7. ท าสารบัญ Main topic, subtopic sub-sub topic
8. วางตารางการเขยีน 1 ปี 2 ปี n ปี ?
9. ขอความคิดเห็นจาก Reviewer อาจารย์ในวงการ เพ่ือน?? ในแนวทางการเขยีนจากร่างสารบัญ
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Plan

• ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนเคา้โครงเร่ือง

• บทท่ี 1. ..................
• 1.1............................... 
• 1.1.1...............................
• 1.1.2...............................
• 1.2................................
• 1.2.1...............................
• 1.2.2...............................
• บทท่ี 2. ..................

• 2.1............................... 
• 2.1.1...............................
• 2.1.2...............................
• 2.2................................
• 2.2.1...............................
• 2.2.2...............................
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Do Check Action

ต ารา หนังสือ

Plan

• ศกึษำกฏเกณท์
• ประเมนิศกัยภำพ

และควำมพรอ้ม
• เลอืกเขยีนต ำรำ

หนงัสอื
• ศกึษำเนือ้หำวชิำ
• ศกึษำต ำรำไทย

และตปท
• ท ำวจิยัหรอืเขยีน

กรณีศกึษำเพือ่น ำมำ
อำ้งองิประกอบ

• ท ำสำรบญัmain 
topic and 
subtopic

• บทแรกหรอืค ำน ำควร
เขยีนภำพรวมและ
ควำมเชือ่มโยงในบท
ตำ่งๆ

• ควรเขยีนใหส้มดลุแต่
ละบท

• มกีำรอำ้งองิ
• มตีวัอยำ่งงำนวจิยั

ตนเองหรอื
กรณีศกึษำประกอบ

Accuracy, 
completeness
ทนัสมยั
Structure
No plagiarism
Documented

สง่ reviwer ทีไ่ด ้
แตง่ตัง้จาก
มหาวทิยาลยัอา่น
กอ่นสง่ขอต าแหน่ง

เผยแพร่
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DO

• ไปทบทวนเอาต าราในวงการมาศึกษา
• บทแรกหรือค าน าควรเขียนภาพรวมและความเช่ือมโยงในบทต่างๆ
• เขียนด้วยความเข้าใจในเนือ้หาของผู้เขียน
• ความเพิม่ความใหม่ ความทนัสมัย
• มกีารใช้ภาษาเขียนวชิาการทีถ่กูต้อง
• ควรเขียนใหส้มดุลแต่ละบท
• มีตัวอย่างงานวจิัยตนเองหรือกรณีศึกษาประกอบ
• มีการน าเสนออย่างเป็นระบบและเข้าใจงา่ย
• มีการอ้างอิง
• ทดสอบเอาไปใช้ในหอ้งเรียนวา่กลุ่มเป้าหมายเข้าใจหรือไม่
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Do Check Action

ต ารา หนังสือ

Plan

• ศึกษาเกณท์
• ประเมินศ้กยภาพและความ

พร้อม
• เลือกเขียนต าราหนังสือ
• ศึกษาเนือ้หาวิชา
• ศึกษาต าราไทยและตปท
• ท าวิจัยหรือเขียนกรณีศึกษา

เพ่ือน ามาอ้างอิงประกอบ
• ท าสารบัญmain topic 

and subtopic

• บทแรกหรือค าน า
ควรเขียนภาพรวม
และความเช่ือมโยง
ในบทต่างๆ

• ควรเขียนใหส้มดุล
แต่ละบท

• มีการอ้างอิง
• มีตัวอย่างงานวิจยั

ตนเองหรือ
กรณีศึกษาประกอบ

Accuracy, 
completeness

ทนัสมัย
No plagiarism
Document

ส่ง reviwer ทีไ่ด้
แต่งต้ังจาก
มหาวิทยาลัยอ่านก่อน
ส่งขอต าแหน่ง

เผยแพร่
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check
Accuracy, completeness , Balance, Documented

ทนัสมยั

No plagiarism

เน้ือหามคีวามถูกต้องและสมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ และ แสดงถึงความก้าวหน้าทางวชิาการในสาขาทีน่ าเสนอ

ความสอดคล้องกลมกลืนของล าดับเน้ือหา ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงภายในบท และ ระหว่างบท

สอดแทรกแนวคดิและงานวจัิยของผู้เขยีนลงในบทต่างๆได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน

ตรวจสอบความถูกต้อง การอ้างองิและบรรณานุกรม

ส่งให้ Reviewer ประเมนิ
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ลกัษณะผลงาน

Complete Documented Structured

Accurate Balanced

Check
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Do Check Action

ต ารา หนังสือ

Plan

• ศึกษาเกณท์
• ประเมินศ้กยภาพและความ

พร้อม
• เลือกเขียนต าราหนังสือ
• ศึกษาเนือ้หาวิชา
• ศึกษาต าราไทยและตปท
• ท าวิจัยหรือเขียนกรณีศึกษา

เพ่ือน ามาอ้างอิงประกอบ
• ท าสารบัญmain topic 

and subtopic

• บทแรกหรือค าน า
ควรเขียนภาพรวม
และความเช่ือมโยง
ในบทต่างๆ

• ควรเขียนใหส้มดุล
แต่ละบท

• มีการอ้างอิง
• มีตัวอย่างงานวิจยั

ตนเองหรือ
กรณีศึกษาประกอบ

Accuracy, 
completeness

ทนัสมัย
No plagiarism
Document

ส่ง reviewer ทีไ่ด้
แต่งตัง้จาก
มหาวิทยาลัยอ่าน
ก่อนส่งขอต าแหน่ง

เผยแพร่

เรยีบเรยีงโดยAchara Chandrachai 22112110-Sep-21 35



Action

▪ ส่ง reviwer ที่ได้แต่งตั้งจากมหาวิทยาลยัอ่านก่อนส่งขอต าแหน่ง
▪ การจัดพมิพ์ และรูปเล่ม

การย่อหน้า  ความสวยงาม และ น่าอ่าน 
▪ ควรให้ความส าคัญในการตรวจพสูิจน์อกัษร 
▪ ทดลองใช้งานจริง แล้วแก้ไขปรับปรุง
▪ ห้ามตัดปะจะมีปัญหาการลอกเลยีน
▪ ปรับปรุง ปรับปรุง และปรับปรุง
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ผลงานทางวชิาการทีไ่ม่ได้คุณภาพ:

▪ ลอกเลยีนผู้อ่ืน ตัดปะ
▪ ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เข้าใจผิด
▪ สาระไม่ถูกต้องตามหลักวชิาการ
▪ เขียนไม่รู้เร่ือง
▪ ไม่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงในแต่ละบท
▪ อ้างอิงไม่ถูกหลักเกณท์
▪ เก่าไม่ทันสมัยตามวทิยาการที่เปลี่ยนแปลง
▪ ขาดการยกตัวอย่างท่ีชัดเจน ขาดงานวจิัยประกอบและหรือ กรณีศึกษา
▪ ใช้ภาษาไม่เหมาะสม เข้าใจยาก

10-Sep-21 Achara Chandrachai 2021



Paraphrase!!!

10-Sep-21 Achara Chandrachai 2021

Failure to properly give 
credit to your source of 
information comprises 
plagiarism i.e., taking 
the ideas of another 
person and using them 
as if they were your own 
ideas.  



Do Check Action

10-Sep-21 Achara Chandrachai 2021

Research Cycle

Plan

Develop Proposal
Content

1 Rational
RO and RQ
2 Review literature
3 Research 
Methodology
4 Time frame

•research method
•Sampling design
•instrument design
•Data Collection
•Stat. Analysis
•Report writing

Report Writing

Accuracy, 
completeness
Documented

Conference 
and 

/Publication



รวบรวมและเรียบเรียงโดยProf. Emeritus Achara 
Chandrachai Ph.D

Literature Reviews
•What has been done in my field of 

research?

•What is relevant in terms of my research 
interests/questions/hypotheses?

•What do I need to cover given the scope 
of my topic, my level of the study?

•Why might I cover certain bodies of 
literature and not others?

Plan

4010/09/64



รวบรวมและเรียบเรียงโดยProf. Emeritus Achara 
Chandrachai Ph.D

Literature Reviews

•Focus on key writers in the field 
who have contributed significantly 
to developing the research field.

•Cover the most recent publications 
available

Plan

4110/09/64



GETTING STARTED: Familiarity with the 
Literature

 Goal: What has already been done? Who has done it?

Assists in: - delimiting the research problem

- identifying new approaches and trends

- understanding and identifying methods

Common to all scientific enquiry

Continuum for depth of knowledge

⎯⎯I⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯I⎯⎯⎯→

passing knowledge                           thorough, in-depth

knowledge
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Empirical Testing

• Empirical Testing
• Examining a research hypothesis against reality using data.

• Variables
• Anything that may assume different numerical values.

• The empirical assessment of a concept.

• Operationalizing
• The process of identifying the actual measurement scales to 

assess the variables of interest.

Plan
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Primary Research Methods & Techniques

Surveys

Personal 

interview 

(intercepts)

Mail

In-house, self-

administered

Telephone, 

fax, e-mail, Web

Quantitative Data

Primary 

Research

Experiments

Mechanical 

observation

Simulation

Qualitative Data

Case studies

Human 

observation

Individual depth

interviews

Focus groups

รวบรวมและเรียบเรียงโดยProf. Emeritus Achara 
Chandrachai Ph.D
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Sampling Design 
within the Research Process

รวบรวมและเรยีบเรยีงโดยProf. Emeritus Achara Chandrachai Ph.D
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Do Check Action
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Research Cycle

Plan

Develop Proposal
Content

1 Rational

RO and RQ
2 Review literature
3 Research 
Methodology
4 Time frame

•กำรขอจรยิธรรมใน
กำรท ำวจิยั

•research method
•Sampling design
•instrument design
•Data Collection
•Stat. Analysis
•Report writing

Report Writing

Accuracy, 
completeness
Documented

Conference 
and 

/Publication

DO
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Start to conduct research

• การขอจริยธรรมการท าวจิัย
• Sample selection 

รายชื่อจาก sample frame /population frame

• Instrument design

ตวัแปร Operationalized variables

validity and reliability test

• Data collection

online or offline

response rate

test non-response bias

• Stat. analysis

Descriptive and inferential statistic

10/09/64 รวบรวมและเรยีบเรยีงโดยProf. Emeritus Achara Chandrachai Ph.D 47



10/09/64 รวบรวมและเรยีบเรยีงโดยProf. Emeritus Achara Chandrachai Ph.D 48



VALIDITY & RELIABILITY

• X
0

= XT + XS + XR

X
0
= Observed score

XT= True score

XS= Systematic bias

XR = Random error

• ถ้า X
0
= XT Measurement is perfect valid

• Valid คือ Measurement score reflects the true score

• Reliability
• Stability of measurement

• Valid measure is also reliable

• Reliable measure does not need to be valid
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รวบรวมและเรียบเรียงโดยProf. Emeritus Achara 
Chandrachai Ph.D

Data Analysis

Descriptive

Analysis

Univariate

Analysis

Bivariate

Analysis

Multivariate

Analysis

Inferential Analysis

Data Analysis

Data Entry

Coding

Editing

Do
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Do Check Action
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Research Cycle

Plan

Proposal
Content

1 Rational
RO and RQ
2 Review 
literature
3 Research 
Methodology

•research 
method
•Sampling 
design
•instrument 
design
•Data 
Collection
•Stat. Analysis
•Report writing

Report Writing
Accuracy, 

completeness

Conference and 
/Publication



รวบรวมและเรียบเรียงโดยProf. Emeritus Achara 
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Report Content

complete Documented Structured

Accurate Balanced

Check
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Do Check Action
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Research Cycle

Plan

Proposal
Content

1 Rational
RO and RQ
2 Review 
literature
3 Research 
Methodology

•research 
method
•Sampling 
design
•instrument 
design
•Data 
Collection
•Stat. Analysis
•Report writing

Report Writing
Accuracy, 

completeness

Conference and 
/Publication
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Finished!!!  You did it!!!
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Questions

Ready to discuss any 
issues and questions 
you have!

Achara Chandrachai 202110-Sep-21


