
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

ศาสตราจารย์กติติคุณ นพ. สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย  สกอ.



คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ

แตกตา่ง

2

แตกตา่งอยา่งไร

คุณสมบตัิ ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน

คุณสมบตัิและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ

ต าแหน่งวิชาการ ตามสาขาที่พิจารณา
ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา

ประเภท  จ  านวน
วิธีการเผยแพร่
ความทนัสมยัของผลงาน



ประเภทของผลงานทางวชิาการ
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งานวิจยั

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เป็นงานศึกษาหรืองานคน้ควา้อยา่งมีระบบ ดว้ยวิธี

วิทยาการวิจยัที่เป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชานั้นๆ

* มีที่มาและวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน เพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงขอ้มูลค าตอบ หรือขอ้สรุปรวม

* ขอ้มูล ค าตอบ หรอืขอ้สรุปรวมนั้น น าไปสู่

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ (งานวิจยัพ้ืนฐาน) 

หรือน าไปใชป้ระโยชน ์(งานวิจยัประยุกต)์   

หรือการพฒันาอุปกรณห์รือกระบวนการใหม่

ที่เกิดประโยชน์
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งานวิจยั (ตอ่)

รูปแบบ จดัไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี

1. รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์

2. บทความวิจยั

3. หนงัสือ (monograph)

บทความวิจยั => ประมวลสรุปกระบวนการวิจยัในผลงานวิจยันั้น 
ใหมี้ความกระชบัและสั้น ส าหรบัการน าเสนอ

ในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสาร

ทางวิชาการ
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งานวิจยั (ตอ่)

เผยแพร่
* วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพห์รือส่ืออิเล็กทรอนิกส)์

* หนงัสือรวมบทความวิจยั 

* หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings)
* รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร ่         

ไปยงัวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น/ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

กวา้งขวาง ตอ้งไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรือตรวจรบังานจา้ง

* หนงัสือ (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่ไปยงัวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น/ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวาง

ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ        

ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบนั
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งานวิจยั (ตอ่)

เม่ือไดเ้ผยแพรแ่ลว้ การน างานวิจยันั้น มาแกไ้ขปรบัปรุงหรือ

เพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง                   

ทางวิชาการและใหมี้การประเมินคณุภาพงานวิจยันั้นอีกครัง้หน่ึง 

จะกระท าไม่ได้
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ผลงานวชิาการในลกัษณะอืน่ๆ

2



ผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม

ค านิยาม o ผลงานที่เป็นประโยชนต์อ่อุตสาหกรรมท่ีมี

ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ส่วนใหญอ่ยู่
ภายในประเทศ

o เป็นผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

เพื่อตอบสนองตอ่การพฒันาหรือการแกปั้ญหา

ของอุตสาหกรรม

9



ผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ตอ่)

รูปแบบ
จดัท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบผลงาน 

ครอบคลมุประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี

• สถานการณปั์ญหาก่อนด าเนินการ

• การมีส่วนร่วมและการยอมรบัของผูใ้ช้

• กระบวนการแกปั้ญหาทางอุตสาหกรรม

• ความรูห้รือความเช่ียวชาญท่ีใช ้และการน าเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมมาใช้

• ความรูห้รือองคค์วามรูใ้หม่ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการวิจยั

• การประเมินผลลพัธห์รือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

• วิธีและคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลบัมาใชใ้นการ

เรียนการสอน
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เผยแพร่
• วารสารวิชาการ / หนังสือรวมบทความ / หนังสือประมวลผลการ

ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) และมีการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ
จากหลากหลายสถาบนั และมีเอกสารยนืยนั การใชป้ระโยชน ์               

โดยอุตสาหกรรม

• รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์ผา่นการประเมินคณุภาพ             

โดยผูท้รงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบนั

• เอกสารแสดงทรพัยส์ินทางปัญญา

• รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณท์ี่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดเผย                

โดยมีเน้ือหาตามรูปแบบของผลงานทางวิชาการเพื่ออตุสาหกรรม            

และตอ้งมีหลกัฐานแสดงเหตผุลที่ไม่สามารถเปิดเผยได ้แตมี่หลกัฐาน

รบัรองการน าไปใชป้ระโยชน์

• รายงานการประเมินจากภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เช่ือมโยงกบั

ภาคอุตสาหกรรม
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ผลงานทางวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม (ตอ่)



ผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน

และการเรยีนรู ้

ค านิยาม
o การศึกษาหรือวิจยัเชิงทดลองเพื่อพฒันาคณุลกัษณะ

พึงประสงคห์รือแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน

o มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี

- สภาพปัญหาที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน

- แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและเหตผุลหรือความ

เช่ือที่ผูส้อนใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน

- กระบวนการและผลลพัธใ์นการน านวตักรรมนั้น

ไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนในสถานการณจ์ริง
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รูปแบบ
จดัไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี

1. รายงานผลการศึกษา บทความวิจยั  หรือ

2. บทเรียน กิจกรรม สื่อการเรยีนการสอน โดยมี

การอธิบายแนวคิดในการพฒันาและผลการใชก้บั

ผูเ้รียนประกอบดว้ย อาจจดัท าเป็นเอกสารหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
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ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอน

และการเรียนรู ้(ตอ่)



เผยแพร่
• รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์ผ่านการประเมินคณุภาพ          

โดยผูท้รงคณุวุฒิและเผยแพรไ่ปยงัวงวิชาการและวิชาชีพใน

สาขาวิชานั้น/ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกวา้งขวาง

• หนงัสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผูท้รงคณุวุฒิ            

ดา้นการพฒันาการเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ

• วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพห์รือสื่ออิเล็กทรกนิกส)์

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings)
• ผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดยมีค าอธิบาย

แนวคิดการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน วิธีการใช ้และผล

ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน
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ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันาการเรียนการสอน

และการเรียนรู ้(ตอ่)



ค านิยาม

o การศึกษาวิจยัหรือวิเคราะห ์สงัเคราะหท์างเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอ้ม หรือดา้น

วิทยาศาสตร ์วิศวกรรมศาสตร ์หรือทางวิชาการดา้นอื่น

o น าไปสูข่อ้เสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ หรือ

ขอ้เสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบั

นโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายไปปฏิบตั ิเพื่อให้

ภาครฐัน าไปใชก้ าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ 

หรือมาตรการอื่นใด

o เพื่อแกไ้ขปัญหาที่มีอยูห่รือพฒันาใหเ้กิดผลดีตอ่

สาธารณะไม่ว่าระดบัชาต ิทอ้งถ่ิน หรือนานาชาติ
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ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ



รูปแบบ
จดัท าเป็นเอกสาร โดยมี

- ค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์

สงัเคราะหส์ภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอ้ม

- เหตผุลหลกัฐานและขอ้มูลสนบัสนุนแนวทางแกไ้ข

ปัญหาตามหลกัวิชาการ

- นโยบาย รา่งกฎหมาย รา่งกฎ แผน ค าสัง่ หรอื

มาตรการอื่นใดเป็นผลผลิต

- คาดการผลลพัธแ์ละผลกระทบตอ่สงัคมในระดบั

ทอ้งถ่ิน ระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาติ
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ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ (ตอ่)



เผยแพร่

เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี

• มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสัง่ หรอื

มาตรการอื่นใด พรอ้มค าอธิบายตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ มีการ

น าไปสูก่ารพิจารณาหรอืด าเนินการโดยผูมี้หนา้ที่

เก่ียวขอ้ง

• มีการเผยแพรน่โยบายสาธารณะนั้นไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง
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ผลงานทางวิชาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ (ตอ่)



ค านิยาม

o งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบนั ศึกษา

เหตกุารณ ์การบริหารจดัการ คดี หรือกรณีที่เกิดข้ึนจริง

มาจดัท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือใชใ้นการสอน 

(Teaching Case Study)
o เป็นการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหต์ามหลกัวิชาการ

ถึงสาเหตขุองปัญหาและปัจจยัอ่ืนๆ น ามาประกอบการ

ตดัสินใจและก าหนดทางเลือกในการแกปั้ญา

o ท าขอ้เสนอในการพฒันาองคก์ร หรือเพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือองคก์รเพื่อกระตุน้ 

ใหผู้เ้รียนเกิดการวิเคราะหเ์หตผุลและแนวทางในการ

ตดัสินใจ
18

กรณีศึกษา (Case Study)



รูปแบบ
* เอกสารที่ตพีิมพห์รือเป็นสิ่งพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส ์

ประกอบดว้ยคู่มือการสอน (Teaching Notes)
* ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนมาแลว้

* มีองคป์ระกอบครบถว้น คือ บทน า เน้ือหา                  

และบทส่งทา้ย
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กรณีศึกษา (Case Study) (ตอ่)



เผยแพร่

* สิ่งตพีิมพห์รอืสิ่งพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส ์โดยตอ้งมี              

คณะผูท้รงคณุวุฒิท่ีสถาบนัอุดมศึกษานั้นแตง่ตั้ง           

เป็นผูป้ระเมินคณุภาพ 

* เผยแพรใ่นหนงัสือหรอืแหลง่รวบรวมกรณีศึกษา             

ที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผูท้รงคุณวุฒิประเมิน

คณุภาพ
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กรณีศึกษา (Case Study) (ตอ่)



ค านิยาม * เป็นงานแปลจากตวังานตน้แบบที่เป็นงานวรรณกรรม 

หรืองานดา้นปรชัญา หรือประวตัศิาสตร ์หรือวิทยาการ

สาขาอื่นบางสาขาที่มีความส าคญัและทรงคณุค่าใน

สาขานั้น ๆ 

* เป็นการเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการที่ประจกัษช์ดั

* เป็นการแปลจากภาษาตา่งประเทศมาเป็นภาษาไทย 

หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ หรือแปล            

จากภาษาตา่งประเทศหน่ึงเป็นภาษาตา่งประเทศ                 

อีกภาษาหน่ึง
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งานแปล



เผยแพร่
• เผยแพรด่ว้ยวิธีการพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรกนิกสอ์ื่น ๆ

เช่น ซีดีรอม 

* ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้ง  ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั*

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชน                   

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

22

งานแปล (ตอ่)



งานแปล (ตอ่)

เม่ือไดเ้ผยแพรแ่ละมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของงานแปล 

นั้นแลว้  การน างานแปล นั้น มาแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิ

เน้ือหาในงานท่ีแปลเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได ้แตใ่หมี้การประเมินคณุภาพ

งานแปลท่ีไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง 
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พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม 

และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั

ค านิยาม - งานอา้งอิงท่ีอธิบาย และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัค า หรือหัวขอ้ 

หรือหน่วยยอ่ย ในลกัษณะอ่ืน ๆ อนัเป็นผลของการศึกษาคน้ควา้

อยา่งเป็นระบบ และมีหลกัวิชา

- แสดงสถานะล่าสุดทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขา        
วิชานั้น ๆ 

- เป็นการรวบค าหรือหวัขอ้ หรือหน่วยยอ่ย จดัระบบอา้งอิง

- เป็นงานเขียนของนกัวิชาการคนเดียว มีค าน า หลกัวิชา             

หรือทฤษฎีท่ีน ามาใช ้

- อธิบายวิธีการใช ้มีบรรณานุกรมรวมหรือบรรณานุกรมแยกส่วน

ตามหน่วยยอ่ย รวมทั้งดชันีคน้ค า
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พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม 

และงานวิชาการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั (ตอ่)

เผยแพร่

25

• เผยแพรด่ว้ยวิธีการพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

งานลกัษณะนี ้ ไม่เท่ากบั ต าราหรือหนังสือ 



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ค านิยาม - การประดิษฐคิ์ดคน้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง 

- การสรา้งสรรคพ์ืชหรือสตัวพ์นัธุใ์หม่หรือจลุินทรยี ์

ที่มีคณุสมบตัพิิเศษส าหรบัการใชป้ระโยชนเ์ฉพาะ

ดา้นวคัซีน

- ผลิตภณัฑห์รือสิ่งประดิษฐอ์ื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

ตอ่เศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงพฒันาข้ึนจากการ

ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีโดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรบัใน

สาขาวิชานั้น ๆ 
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ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ตอ่)

รูปแบบ ผลงานสรา้งสรรคพ์รอ้มดว้ยสิ่งตพีิมพห์รือเอกสาร

ทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการวิจยัคน้ควา้

และพฒันางานนั้น ๆ กระบวนการในการวิจยัและ

พฒันา ผลการทดสอบคณุสมบตัติา่ง ๆ ผลการ

ทดสอบในสภาพการน าไปใชจ้รงิ และศกัยภาพ 

ของผลกระทบจากการน าไปใชใ้นแง่เศรษฐกิจ           

หรือสงัคม 
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เผยแพร่
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• การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง         

การแสดงสาธารณะ การบนัทึกภาพ การบนัทึกเสียง 

ภาพถ่าย แถบบนัทึกภาพ

• เอกสารประกอบ ตอ้งพิมพเ์ผยแพร ่หรือเผยแพร ่            

โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

* ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั*

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ตอ่)



ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ

ค านิยาม - ผลงานหรือชุดของผลงานสรา้งสรรคท์ี่แสดงใหเ้ห็นถึง

คณุค่าทางสุนทรียะ ปรชัญา จริยธรรม 

- เป็นงานที่สะทอ้นสงัคม แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ             

ในการสรา้งสรรคข์องเจา้ของผลงาน

- มีการน าเสนอพรอ้มค าอธิบายอนักอปรดว้ยหลกัวิชาที่

เอ้ือตอ่การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในความหมายและ

คณุค่าของงาน เช่น ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวรรณกรรม

ดา้นศิลปะ การแสดง ดา้นดนตรี ดา้นสถาปัตยกรรม  

การออกแบบ จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพิมพ ์            

และศิลปะดา้นอื่น ๆ 
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รูปแบบ งานสรา้งสรรคพ์รอ้มบทวิเคราะหท์ี่อธิบายหลกัการ 

หลกัวิชา และ/หรอืความคิดเชิงทฤษฎี รวมทั้ง

กระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสรา้งงาน               

มีการใหข้อ้มูลและขอ้วินิจฉยัท่ีเอ้ือใหเ้กิดการ

ตคีวามและการประเมินคณุค่าในหมู่ของผูร้บังาน

30

ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)



เผยแพร่
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ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ (ตอ่)

• วรรณกรรมตน้แบบ และเอกสารประกอบ             

ตอ้งพิมพเ์ผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

• การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดั        

การแสดง การแสดงสาธารณะ การบนัทึกภาพ  

การบนัทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบนัทึกภาพ

* ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดย

คณะผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชา

ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั *

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนอย่าง

กวา้งขวางมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **



ผลงานสร้างสรรค์ดา้นสุนทรยีะ ศิลปะ
เกณฑ์ สกอ.

ค านิยาม
 ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม 

 เป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน

 มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาทีเ่อื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่า
ของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม      การ
ออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ 



ผลงานสร้างสรรค์ดา้นสนุทรียะ ศิลปะ
รูปแบบ

 งานสร้างสรรคพ์ร้อมบทวิเคราะห์ท่ีอธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิดเชิงทฤษฎี 
รวมท้ังกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและข้อวินิจฉัยท่ีเอื้อให้เกิด
การตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน 



ผลงานสร้างสรรค์ดา้นสนุทรียะ ศิลปะ

การเผยแพร่

 วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การแสดงสาธารณะ การบันทึกภาพ     การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ

 ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือ สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน

 ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน













รูปแบบ จดัท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเลม่ หรอื                    

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- มีบทวิเคราะหท์ี่อธิบาย/ช้ีแจงโดยชดัเจน ช้ีใหเ้ห็น

ว่าก่อใหเ้กิดการพฒันาและความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

หรือเสรมิสรา้งความรูห้รือเกิดประโยชนต์อ่สาขาวิชา

หน่ึงๆ หรอืหลายสาขาวิชาไดอ้ยา่งไร ในแง่ใด

- ตอ้งผ่านการพิสูจน ์หรือแสดงหลกัฐานคณุค่า             

ของผลงาน
40

สิทธิบตัร (patent) 
ค านิยาม สิทธิบตัรตามกฎหมายว่าดว้ยสิทธิบตัร



เผยแพร่
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สิทธิบตัร (patent) (ตอ่)

มีหลกัฐานการน าสิทธิบตัรไปใชห้รือประยุกตใ์ช ้             

อยา่งแพรห่ลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้                

ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **



ซอฟตแ์วร ์(software)

ค านิยาม * โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ามความหมายของกฎหมาย

ว่าดว้ยลิขสิทธิ 

* ไดจ้ากการวิจยั หรือการประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ หรอืการ

สรา้งองคค์วามรูใ้หม่

* ซอฟตแ์วรท์ี่เป็นการประยุกตห์ลกัวิชา เพื่อประโยชน์

ในการวิเคราะหข์อ้มูลตา่ง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยตอ้งมี

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี
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ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)

ค านิยาม

(ตอ่)

- การพฒันาซอฟตแ์วรโ์ดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงตวัเลข 

(numerical method) หรือการด าเนินงานลกัษณะ engineering design
- การปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง และพฒันาในระดบัแฟ้มขอ้มูล

ตน้ฉบบั (source code) เพ่ือพฒันาระบบการท างานใหดี้ข้ึน

- โครงการท่ีมีการเก็บขอ้มูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผล   

ตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าระบบการท างานดีข้ึนไดอ้ยา่งไร มีการ

ปรบัปรุงระบบหรือส ารวจความตอ้งการ แสดงผลลพัธห์รือตวัช้ีวดั

ท่ีชดัเจน 

** ทั้งน้ี ผลลพัธท่ี์ไดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งลกัษณะงานวิจยัและพฒันา **
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รูปแบบ
จดัท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเล่ม หรือ                    

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- มีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชดัเจนประกอบผลงานนั้น

เช่น คู่มือที่อธิบายการใชง้าน หลกัการของวิธีการท างาน

และหนา้ท่ีของซอฟตแ์วร ์เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่าเป็นผลงานที่ท  า

ใหเ้กิดการพฒันาและความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือ

เสริมสรา้งความรูห้รือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สาขาวิชา

หน่ึงๆ หรือหลายสาขา วิชาไดอ้ยา่งไร ในแง่ใด

- ตอ้งผ่านการพิสูจน ์หรือแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอียด

ใหค้รบถว้นท่ีแสดงถึงคณุค่าของผลงานนั้นดว้ย

44

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



เผยแพร่
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มีหลกัฐานการน าซอฟตแ์วรไ์ปใชห้รือประยุกตใ์ช ้             

อยา่งแพรห่ลายในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง

** ตอ้งไดร้บัการเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้                

ไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน **

ซอฟตแ์วร ์(software) (ตอ่)



ผลงานวชิาการรับใช้สังคม

2



ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม

ค านิยาม ผลงานที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมหรือทอ้งถิ่น             

ท่ีเกิดข้ึนโดยใชค้วามเช่ียวชาญ โดยประจกัษต์อ่

สาธารณะ

ผลงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมน้ีตอ้งเป็นผลใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนทางดา้นใดดา้นหน่ึง 

หรือหลายดา้น 

หรือเป็นงานที่น าไปสูก่ารจดทะเบียนสิทธิบตัรหรือ

ทรพัยส์ินทางปัญญาในรูปแบบอื่น
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

รูปแบบ

จดัท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงประกอบ

ผลงาน ครอบคลมุประเด็น ดงัตอ่ไปน้ี

• สภาพการณก่์อนการเปลี่ยนแปลง

• การมีส่วนรว่มและการยอมรบัของสงัคมเป้าหมาย

• กระบวนการที่ท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน

• ความรูห้รือความเช่ียวชาญท่ีใช้

• การคาดการณส์ิ่งท่ีจะตามมาหลงัการเปลี่ยนแปลง

• การประเมินผลลพัธก์ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

• แนวทางการตดิตามและธ ารงรกัษาพฒันาการที่

เกิดข้ึนใหค้งอยูต่อ่ไป
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม (ตอ่)

เผยแพร่
1. โดยการจดัเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ี 

หรอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพ้ืนท่ี

และ

2. เผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะ

ใดลกัษณะหน่ึงที่สอดคลอ้งกบัผลงาน โดยจะตอ้งมี

การบนัทึกเป็นเอกสารหรอืลายลกัษณอ์กัษรท่ี

สามารถใชอ้า้งอิง หรือคน้ควา้ได้
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ต ารา  หนังสือ บทความวชิาการ

2



ต ารา

ค านิยาม

ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี

* ใชส้  าหรบัการเรียนการสอนทั้งวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา 

* น าขอ้คน้พบจากทฤษฎี งานวิจยัของผูข้อ หรือความรูท่ี้ได ้            

มาวิเคราะห ์สงัเคราะห ์รวบรวมและเรียบเรียง

* มีเอกภาพสมัพนัธภาพและสารตัถภาพตามหลกัการเขียนท่ีดี

* ใชภ้าษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ

* ทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ียืน่เสนอขอ

* หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน

ไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไม่ได ้เวน้แตจ่ะมีการพฒันาจนเห็น

ไดช้ดัว่าเป็นต ารา

** ตอ้งระบุวิชาท่ีใชส้อนในหลกัสูตรดว้ย ** 
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ต ารา (ตอ่)

รูปแบบ เป็นรูปเลม่  ประกอบดว้ย

* ค าน า สารบญั เน้ือเรือ่ง การอธิบาย/วิเคราะห์

การสรุป การอา้งอิง บรรณานุกรม และดชันีคน้ค า

* มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลที่ทนัสมยัและครบถว้น 

สมบูรณ์

* การอธิบายสาระมีความชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มูล 

แผนภาพ ตวัอยา่ง หรอืกรณีศึกษาประกอบ
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ต ารา (ตอ่)

เผยแพร่

• เผยแพรด่ว้ยวิธีการพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่นรูปของ

ซีดีรอม

• เผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านกัพิมพซ่ึ์งเป็นที่ยอมรบั
- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้า่นการประเมินโดยคณะ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอืสถาบนั

ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้
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ต ารา (ตอ่)

เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคณุภาพของต าราแลว้ไม่อยูใ่นเกณฑ์

ท่ีก าหนด การน าต  ารานั้นไปแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพ่ิมเตมิเน้ือหา              

ในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ 

สามารถกระท าได ้แตใ่หมี้การประเมินคณุภาพต าราที่ไดร้บัการ

ปรบัปรุงแกไ้ขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง
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หนงัสือ

ค านิยาม ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* เกิดจากการคน้ควา้ความรูเ้ร่ืองใดเรื่องหน่ึงอย่างรอบดา้น

และลึกซ้ึง

* มีการวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ                

* มีความละเอียดลึกซ้ึง ใชภ้าษาท่ีเป็นมาตรฐานทาง

วิชาการ

* ทนัสมยั เม่ือพิจารณาถึงวนัท่ียืน่เสนอขอ

* หากเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร

ค าสอนไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นหนงัสือไม่ได้
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หนงัสือ (ตอ่)

รูปแบบ เป็นรูปเล่ม  ประกอบดว้ย

* ค าน า สารบญั เน้ือเรือ่ง การวิเคราะห์

การสรุป การอา้งอิงและบรรณานุกรม  

(ทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ)์

* การอธิบายสาระส าคญั ตอ้งมีความชดัเจน  

โดยอาจใชข้อ้มูล แผนภาพ ตวัอยา่ง หรือ

กรณีศึกษา ซ่ึงท าใหผู้อ้่านสามารถท าความ

เขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบ็ดเสรจ็
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หนงัสือ (ตอ่)

รูปแบบ 

(ตอ่)

มีรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี

* เป็นงานเขียนทั้งเลม่ (authored book) ที่เรียบเรยีงอยา่ง
เป็นเอกภาพ มีรากฐานทางวิชการที่มัน่คง สรา้งเสริมปัญญา 

ความคิด และความแข็งแกรง่ทางวิชาการ

* เป็นงานบางบทหรอืสว่นหน่ึงท่ีมีผูเ้ขียนหลายคน (book 
chapter) ตอ้งมีความเป็นเอกภาพของเน้ือหาวิชาการ สามารถ          
ท าความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบ็ดเสรจ็ในแตล่ะบท 

เป็นงานศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบ มีการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์            

มีความกา้วหนา้ทางวิชาการ สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้

กรณีที่ในแตล่ะบทมีผูเ้ขียนหลายคนจะตอ้งระบุบทบาท

หนา้ที่ของแตล่ะคนอยา่งชดัเจน

57



หนงัสือ (ตอ่)

เผยแพร่

• พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส  านกัพิมพ์

• เผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพร่

ในรูปของซีดีรอม

• เผยแพรเ่ป็น e-book โดยส านักพิมพซ่ึ์งเป็นท่ียอมรบั
- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ        

ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบนั
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เม่ือไดมี้การพิจารณาประเมินคุณภาพของหนงัสือแลว้ไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์

ก าหนด การน าหนงัสือนั้นไปแกไ้ขปรบัปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในหนังสือ  

เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได ้

แตใ่หมี้การประเมินคุณภาพหนังสือ  ท่ีไดป้รบัปรุงแกไ้ขนั้นใหม่อีกครั้งหน่ึง



บทความทางวิชาการ
ค านิยาม งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 

* มีการก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการอธิบายหรือ

วิเคราะหอ์ยา่งชดัเจนตามหลกัวิชาการ

* มีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนบัสนุนจนสรุปผลวิเคราะหไ์ด้

* น าความรูจ้ากแหล่งตา่งๆ มาประมวลรอ้ยเรียงเพ่ือ

วิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ

* ผูเ้ขียนแสดงทศันะทางวิชาการของตนอยา่งชดัเจน

59

รูปแบบ ประกอบดว้ย

* การน าความท่ีแสดงเหตผุลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีตอ้งการ

อธิบายหรือวิเคราะห์

* กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์

* บทสรุป

* การอา้งอิง และบรรณานุกรม ท่ีครบถว้น และสมบูรณ์



บทความทางวิชาการ (ตอ่)

เผยแพร่

• วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกส)์

• หนงัสือรวมบทความทางวิชาการ

• หนงัสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ

โดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer)
- ตอ้งแสดงหลักฐานว่าไดผ้่านการประเมินโดยคณะผูท้รงคุณวุฒิ        

ในสาขาวิชานัน้ ๆ หรอื สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมาจากหลากหลาย

สถาบนั
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เม่ือไดเ้ผยแพรแ่ลว้ การน าบทความวิชาการนั้น มาแกไ้ขปรบัปรุง หรือ

เพ่ิมเตมิส่วนใดส่วนหน่ึง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง                   

ทางวิชาการและใหมี้การประเมินคุณภาพบทความวิชาการนั้นอีกครั้งหน่ึง 

จะกระท าไม่ได้



1. ร่างหวัข้อคร่าว ๆ จากเร่ืองที่บรรณาธิการก าหนดให้ และตรวจเช็คดูว่าตรงกับที่คุณเข้าใจ
หรือไม่ โดยคุยกับบรรณาธิการโดยตรง

2. เร่ิมต้นด้วยการค้นคว้าเอกสารและบทวิจัยส าหรับอ้างองิ และรวบรวม reprint เท่าที่หามา
ได้

3. พดูคุยกับผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความคดิใหม่ ๆ หรืองานล่าสุดที่คุณยังไม่มีโอกาสได้สัมผัส
4. ตรวจหาดูว่าต าราเล่มอ่ืน ๆ ที่มีเร่ืองตรงกัน แล้วดูว่าแนวการเขียนนีเ้คยถูกนิพนธ์มาก่อน

หรือไม่
5. แล้วหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่า
6. ระยะแรกเร่ิมด้วยการสเกต็รูปภาพที่คุณจะส่ือขึน้มาก่อน ว่าต้องการอะไรบ้างในเนือ้หา

บทนัน้
7. ถ้าจ าเป็นต้องใช้รูปภาพที่เคยถูกตีพมิพ์แล้ว กเ็ร่ิมตดิต่อส านักพมิพ์หรือผู้ถือลิขสิทธ์ิทนัที
8. ขอคู่มือส าหรับผู้นิพนธ์ในการเตรียมต้นฉบบั จากบรรณาธิการหรือส านักพมิพ์

ข้อแนะน า   เมื่อจะเขียนหนังสือ  แต่งต ารา



ค ำแนะน ำ บทควำม
•อกัษรใช้  Angsana 16 พิมพล์งใน Microsoft word (Microsoft Office 2007)
•จ ำนวนประมำณ 10-15 หน้ำ  ไม่รวมภำพ ตำรำง และ เอกสำรอ้ำงอิง
•เอกสำรอ้ำงอิง ใช้รปูแบบของ Vancouver style ตวัอย่ำงเช่น New Engl J Med
•กำรอ้ำงอิงใช้ตวัเลข (ยกขึน้-superscript) เรียงล ำดบัก่อน-หลงักำรใช้อ้ำงอิง 
กรณุำใช้โปรแกรม EndNote (ถ้ำมี)
•กำรใช้วงเลบ็ (ทัง้ภำษำไทยและองักฤษ) ให้เคำะช่องว่ำงท่ีหน้ำ และหลงัวงเลบ็ 1
ครัง้ (ภำยในวงเลบ็ไม่ต้องเคำะ)
•กำรใช้ไม้ยมก (ๆ) ให้เคำะช่องว่ำงท่ีข้ำงหน้ำและข้ำงหลงั 1 ครัง้



ค าแนะน าส าหรับฝ่ายเลขานุการที่จะพมิพ์งาน/บทความ
• ตวัอกัษรท่ีปนกนัระหวา่ง ภาษาไทย-องักฤษ-ตวัเลข ใหเ้คาะช่องวา่งท่ี

หนา้ และหลงั 1 คร้ัง
• การใช ้ comma ทั้งไทย-องักฤษ, ใหพ้ิมพชิ์ดทา้ยค า แลว้เวน้ 1

เคาะก่อนพิมพว์ลีต่อเน่ือง
• ค าภาษาไทยท่ีใชผ้ิดบ่อย ๆ เช่น คลินิก ปฏิกิริยา ภาวะช็อก สรีรวทิยา

กระบวนการ (ไม่มีขบวนการ = process)

• ค าไทยท่ีบงัคบัใหใ้ชใ้นต าราเล่มน้ี ไดแ้ก่ อวยัวะในร่างกาย (ถา้กล่าว
โดด ๆ เช่น ปอด หวัใจ สมอง) 

• ช่ือเช้ือโรคในต าราเล่มน้ี ขอใหใ้ชต้วัเอียงหมดทั้ง genus และ 
species เช่น  Streptococcus pneumoniae ถา้
ยอ่กเ็หลือ S. pneumoniae ถ้าบอกเป็นกลุ่มให้ต่อด้วย
spp. เช่น  Streptococcus spp. (มีจุดด้วย)



Original

แผนภาพที ่4-2 Principle of two-dimensional interleaved ECC scheme. (ดดัแปลงจาก Blawat M, et al. 
Forward Error Correction for DNA Data Storage. Proc Comp Sci 2016; 80: 011-22.) 

ต ารา

ข้อสังเกต: ลกัษณะน้ีเป็นแผนภาพ ไม่ใช่รูป / ระบุเลขท่ีโดยใชเ้ลขบทน า / อา้งอิงท่ีมา



สายสวน (catheter), 
เมตาบอลซิมึ(metabolism),
ความดนัโลหติ (blood pressure), 
ภาวะหวัใจลม้เหลว (cardiac failure),
อตัราเสีย่ง (risk factors), 
สง่ต่อ (refer), 
เสน้เลอืดโปง่พอง (aneurysm),
ความผดิปกต ิ(abnormality), 
ลิน้หวัใจ (valve), 
ท าใหด้ขีึน้ (improve), 
แนวคดิ/แนวความคดิ (concept), 
ปรมิาณ/ปรมิาตร (volume), 
รบัไวร้กัษาในโรงพยาบาล (admit), 
เกดิ (develop), 
ภาวะแทรกซอ้น (complication), 
การฉีกขาด (rupture), 
การตดิเชือ้ (infection), 
การหดตวั (contraction), 
ผล(ลพัธ)์การรกัษา (outcome), 

รักษาระดบั (maintain), 
อตัราตาย (mortality), 
อตัราการเกิดทพุพลภาพ (morbidity), 
เอนไซม์ (enzyme)
หลอดเลือด (vessel)
หลอดเลือดฝอย (capillary)
อตัรารอดชีพ (survival rate)
การรักษาโดยทางยา (medical treatment)
การรักษาโดยการผ่าตดั (surgical treatment)
ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั (acute 

myocardial infarction), 
ภาวะอจุจาระร่วง/ท้องเสีย (diarrhea)
คอมพลีเมนท์ (complement)
ตวัรับสญัญาณ (receptor)
กระบวนการอกัเสบ (inflammation)
โปรตีน (protein)
แอนติบอดี/แอติเจน (antibody/antigen)
เสถียร (stable)
การกระตุ้น (activation)

เซลล ์(cell)
เยือ่หุม้เซลล ์(membrane)
อนุมลูอสิระ (free radical)
เซลลเ์มด็เลอืดขาว (leukocyte)
ฮอรโ์มน (hormone)
เซลลเ์ยือ่บุทางเดนิอาหาร (epithelium)
เซลลเ์ยือ่บุผนงัดา้นในหลอดเลอืด
(endothelium)
กลุม่อาการ (syndrome)
ผูป้ว่ยภาวะวกิฤต ิ(Critically ill patient)
John และคณะ (John et al)

ค ำไทยท่ีใช้แทนภำษำองักฤษได้ เช่น 



homeostasis (ศัพท์แพทย์-ภาวะธ ารงดุล แต่บางครัง้อาจใช้ “การรักษาดุลย
ภาพ”), perfusion (บางครัง้ใช้ “การหล่อเลีย้งด้วยเลือดและสารอาหาร”), 
reperfusion, end-diastolic pressure, Q wave, revascularization, cardiac output, 
stroke volume, fluid resuscitation (บางครัง้ใช้ “การให้สารน า้ทดแทน”), 

ยากลุ่ม vasopressor, ช่ือยา generic name, hemodynamic, dialysis (บางครัง้
อาจแปลได้ “การฟอกเลือด”)

factor, superfamily  หรือ domain ต่าง ๆ ในระบบภูมคุ้ิมกัน alternative 
pathway, classical pathway, opsonization, permeability, lymphocyte, monocyte, 
phagocyte, splenocyte, T-cell, B-cell, macrophage, cytokine, mediators, 
apoptosis, expression, gonads, ช่ือ hormone ทุกชนิด, sham (group), 
catabolic/anabolic phase, consumptive coagulopathy

ค าภาษาอังกฤษที่ไม่อยากให้แปล อนุโลมให้ใช้ทับศัพท์ได้ ไม่ควรใช้ตัวใหญ่
ขึน้ต้นของแต่ละค า และถ้าไม่ใช้ช่ือเฉพาะหรือช่ือย่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้



ตาราง   แผนภูม ิ  รูปภาพ  

1.  แนะน าให้เรียงก ากบัด้วยต าเลขของ “บท” – “เรียงล าดบัตาราง แผนภูม ิ
รูปภาพของบทน้ันๆ เช่น ตารางที ่2-11, แผนภูมทิี ่5-11 รูปภาพที ่4-7 
เป็นต้น  (ทั้งนีเ้วลาขยบัรูปแล้วไม่กระเทอืนทั้งเล่ม)

2. ต้องมีการอ้างองิทีม่า (ไม่มี...เอาไปขอต าแหน่งวิชาการไม่ได้) 
• ดดัแปลงจาก ......................... (มีการเพิม่เติมบางส่วนหรือแม้ว่าเป็นรูป

เดมิแต่วาดใหม่กต็าม) 
• ได้รับอนุญาตจาก .................. 
• วาดภาพ โดย ........................

3.  ค าอธิบายใต้รูปภาพหรือตาราง ได้อ้างองิมาจากหนังสือ ต ารา หรือวารสาร
เล่มใด ใส่ไป citation กอ็นุโลม



1. ตรวจเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วน สะกดค า อักษรถูกต้องหรือไม่ ตรวจความสมบรูณ์ของ
เนือ้หา โครงสร้างหลักของเนือ้หา เช่น หวัเร่ือง ช่ือตอนต่าง ๆ การย่อหน้าถูกต้อง เป็น
ต้น การเรียงภาพ ไดอะแกรม และตาราง ถูกต้องหรือไม่

2. อย่าเพิ่มข้อมูลหรือเนือ้หาใหม่เข้าไปอีก (เช่น เนือ้ความ รูปภาพ ตาราง) ให้ถือว่า
สมบรูณ์ที่สุดแล้ว ถ้าเป็นเช่นนัน้จะท าให้ออกต าราล่าช้าไปอีก

3. การตรวจ galley proof ซึ่งจะมีรูปภาพเรียงล าดับตามเนือ้หา จัดเรียงคอลัมน์มาเหมือน
จริงแล้ว ขอให้ท่านตรวจทานการตัดประโยคไม่เหมาะสมท าให้อ่านไม่ได้ใจความ 
เน่ืองจากภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย ใช้เคร่ืองหมายที่ใช้กันในหมู่บรรณาธิการต ารา 
ดังนี ้

4. ส่งกลับคืนส านักพมิพ์ตามก าหนดเวลา โดยทั่วไปภายใน 48 ช่ัวโมงหลังคุณได้รับ proof 
แล้ว 

5. อ่านทบทวนและตรวจทาน ไม่ควรเพิ่มเตมิข้อความมากเป็นประโยค เพิ่มเตมิ แก้ไข โดย
ใช้ปากกาแดง

Galley proof 


