


ลักษณะของผลงานทางวิชาการตามเกณฑลักษณะของผลงานทางวิชาการตามเกณฑ  กก..พพ..ออ..
******************************

คําจํากัดความคําจํากัดความ  ตําราตํารา
ตําราตํารา  หมายถึงหมายถึง    ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ    ครอบคลุมครอบคลุม      

เนื้อหาสาระของวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชา  หรือหลักสูตรกไ็ดหรือหลักสูตรกไ็ด  ที่ที่
สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชา  การเรียนการเรียน  การสอนในการสอนใน
ระดับอุดมศกึษาระดับอุดมศกึษา  เมื้อหามีความทันสมัยเมื้อหามีความทันสมัย  สมบูรณสมบูรณ

รูปแบบรูปแบบ    คํานําคํานํา//สารบัญสารบัญ//เมื้อเรื่องเมื้อเรื่อง//การอธิบายการอธิบาย//การวิเคราะหการวิเคราะห//แผนภาพแผนภาพ//รูปภาพรูปภาพ//การอางอิงการอางอิง
ขอมลูทีท่ันสมัยขอมลูทีท่ันสมัย//ความครบถวนสมบูรณความครบถวนสมบูรณ        



ระดบัคุณภาพของระดบัคุณภาพของ  ตําราตํารา
  ดีดี

((ผศผศ.. //  รศรศ.).)
เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณเปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ  และทันสมยัและทันสมยั  มีแนวคิดมีแนวคิด  และการและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดม  ศึกษาศึกษา

ดีมากดีมาก  
((  ศศ.).)

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ
2.2.  มีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางมีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการเปนวิชาการเปน

ประโยชนตอวงวิชาการและประโยชนตอวงวิชาการและ
3.3.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนมีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนทีแ่สดงใหทีแ่สดงให
เห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  และและ

4.4.  สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติไดสามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ดีเดนดีเดน

((วิธีพิเศษวิธีพิเศษ))
1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ  
2.2.  มีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหมมีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหม  ( ( Body ofBody of knowledgeknowledge ))
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และและ

3.3.  มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่องมีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง  และและ
4.4.  เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติเปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ  //  นานาชาตินานาชาติ  



การพมิพเผยแพรการพมิพเผยแพร  ตําราตํารา
********************

1.1.  พิมพเผยแพรโดยโรงพิมพพิมพเผยแพรโดยโรงพิมพ  หรือหรือ  สํานักพิมพสํานักพิมพ  ((printing or Publishing printing or Publishing 
HouseHouse) ) หรือหรือ

2.2. การพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่การพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่
3.3. การเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวางการเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวาง    มากกวาที่ใชในการเรยีนการมากกวาที่ใชในการเรยีนการ

สอนเทานัน้สอนเทานัน้
4.4. ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ  

ของสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  คณะคณะ  และและ  //  หรือหรือ  สถาบันทางวิชาการที่สถาบันทางวิชาการที่
เกี่ยวของเกี่ยวของ

5.5. ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา



คําจํากดัความคําจํากดัความ  หนังสือหนังสือ
******************

หนังสือหนังสือ  หมายถึงหมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทาง
วิชาการทีม่ั่นคงวิชาการทีม่ั่นคง  และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาและใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา  ความคิดความคิด
และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาและสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา  มีความตอเนื่องมีความตอเนื่อง
เชื่อมโยงในเนื้อหาเชื่อมโยงในเนื้อหา  โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของโดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตรหลักสูตร  หรอืตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวชิาหนึ่งหรอืตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวชิาหนึ่ง  
หรือวชิาใดวชิาหนึ่งในหลักสูตรหรือวชิาใดวชิาหนึ่งในหลักสูตร  ทั้งนี้เนื้อหาสาระตองมีความทันสมัยทั้งนี้เนื้อหาสาระตองมีความทันสมัย

รูปแบบรูปแบบ    คํานําคํานํา//สารบัญสารบัญ//เนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง//การอธิบายการอธิบาย//การวิเคราะหการวิเคราะห//แผนภาพแผนภาพ//รูปภาพรูปภาพ//การการ
อางอิงอางอิง//ขอมลูทีท่ันสมัยขอมลูทีท่ันสมัย//ความครบถวนสมบูรณความครบถวนสมบูรณ



การพิมพเผยแพรการพิมพเผยแพร  หนังสือหนังสือ
****************

1.1.  พิมพเผยแพรโดยโรงพิมพพิมพเผยแพรโดยโรงพิมพ  หรือหรือ  สํานักพิมพสํานักพิมพ  ((printing or Publishing printing or Publishing 
HouseHouse) ) หรือหรือ

2.2. การพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่การพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสอืน่
3.3. การเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวางการเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวาง    มากกวาที่ใชในการเรยีนการมากกวาที่ใชในการเรยีนการ

สอนเทานัน้สอนเทานัน้
4.4. ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการ  

ของสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  คณะคณะ  และและ  //  หรือหรือ  สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ
5.5. ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา



ระดับคุณภาพของระดับคุณภาพของ  หนังสือหนังสือ
  ดีดี

((ผศผศ.. //  รศรศ.).)
เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณเปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ  และทันสมยัและทันสมยั  มีแนวคิดมีแนวคิด  และการและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดม  ศึกษาศึกษา

ดีมากดีมาก  
((  ศศ.).)

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ
2.2.  มีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางมีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการเปนวิชาการเปน

ประโยชนตอวงวชิาการและประโยชนตอวงวชิาการและ
3.3.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนมีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนทีแ่สดงใหทีแ่สดงให

เห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  และและ
4.4.  สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติไดสามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

ดีเดนดีเดน
((วิธีพิเศษวิธีพิเศษ))

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ  
2.2.  มีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหมมีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหม  ( ( Body ofBody of knowledgeknowledge ) ) 

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และและ
3.3.  มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่องมีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง  และและ
4.4.  เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติเปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ  //  นานาชาตินานาชาติ  



ตําราตํารา//หนังสอืหนังสอื  ที่ไมผานการประเมนิผลงานที่ไมผานการประเมนิผลงาน  ระดับระดับ  ศศ..
****************

1.1.  เหมาะกับใชสอนในระดับอุดมศึกษาเหมาะกับใชสอนในระดับอุดมศึกษา  ปป..ตรีตรี  ปป..โทโท  ปป..เอกเอก  ระดับดีระดับดี  
2.2.  เนื้อหาซ้ําซอนกับเอกสารประกอบคําสอนหรือเอกสารคําสอนเนื้อหาซ้ําซอนกับเอกสารประกอบคําสอนหรือเอกสารคําสอน
3.3.  นําเสนอเหมือนกับการแปลมานําเสนอเหมือนกับการแปลมา  คัดลอกรูปคัดลอกรูป  คัดลอกตารางคัดลอกตาราง
4.4.  ขาดการอางอิงที่เหมาะสมขาดการอางอิงที่เหมาะสม  ทนัสมัยทนัสมัย  และเพียงพอและเพียงพอ  อางจากอางจาก  ปป..ตรีตรี  ตําราตํารา
5.5.  การจัดลําดับบทและเนื้อหายังสับสนการจัดลําดับบทและเนื้อหายังสับสน  หรือไมสอดคลองกับเนื้อเรื่องหรือไมสอดคลองกับเนื้อเรื่อง
6.6.  ขาดการวิเคราะหและสงัเคราะหอยางลึกซึ้งขาดการวิเคราะหและสงัเคราะหอยางลึกซึ้ง
7.7.  ขาดการสอดแทรกงานวิจัยขาดการสอดแทรกงานวิจัย  ประสบการณประสบการณ  ความคิดริเริม่ใหมความคิดริเริม่ใหม  ของผูขอของผูขอ
8.8.  ไมไดแสดงใหเหน็ถึงความรูใหมที่ลึกซึ้งทางวิชาการไมไดแสดงใหเหน็ถึงความรูใหมที่ลึกซึ้งทางวิชาการ  
9.9.  หนังสือหนังสือ//ตําราตํารา  มีหลายเลมมากมีหลายเลมมาก  แตเขาขายแตเขาขาย  ดีดี  ++  ดีดี+....+.... ++  ดีดี  ≠≠  ดมีากดมีาก

10.10.  ตําราตํารา  //หนังสือหนังสือ  ไมลึกซึ้งเทาตอนเขียนไมลึกซึ้งเทาตอนเขียน  paperpaper ((ไมใชผูเชี่ยวชาญจริงไมใชผูเชี่ยวชาญจริง))



คําจํากดัความคําจํากดัความ  บทความทางวิชาการบทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการบทความทางวิชาการ  หมายถึงหมายถึง  งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนด
ประเด็นที่ตองอธิบายประเด็นที่ตองอธิบาย  หรือวิเคราะหอยางชัดเจนหรือวิเคราะหอยางชัดเจน  ทั้งนี้มีการวิเคราะหทั้งนี้มีการวิเคราะห
ประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ  จนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน
ประเด็นนั้นไดประเด็นนั้นได  อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางอาจเปนการนําความรูจากแหลงตาง  ๆๆ  มาประมวลมาประมวล
รอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ  โดยที่ผูเขียนสามารถใหทัศนะโดยที่ผูเขียนสามารถใหทัศนะ
ทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวยทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย



การพมิพเผยแพรการพมิพเผยแพร  บทความทางวิชาการบทความทางวิชาการ
********************

1.1.  เผยแพรในรูปแบบบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการเผยแพรในรูปแบบบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ  ที่เปนที่เปน
รูปเลมสิ่งพิมพรูปเลมสิ่งพิมพ  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  ที่มีกําหนดการเผยแพรอยางที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง  
ชัดเจนชัดเจน

2.2.  เผยแพรในหนังสือรวมบทความเผยแพรในหนังสือรวมบทความ  ที่มีบรรณาธิการประเมินและที่มีบรรณาธิการประเมินและ  
ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ

3.3.  เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ  ((proceedingproceeding) ) 
ของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของการประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ที่มีที่มี  
กองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ



ระดับคุณภาพของระดับคุณภาพของ  บทความทางวิชาการบทความทางวิชาการ
  ดีดี

((ผศผศ.. //  รศรศ.).)
เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณเปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ  และทันสมยัและทันสมยั  มีแนวคิดมีแนวคิด  และการและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดม  ศึกษาศึกษา

ดีมากดีมาก  
((  ศศ.).)

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ
2.2.  มีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางมีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการเปนวิชาการเปน

ประโยชนตอวงวิชาการและประโยชนตอวงวิชาการและ
3.3.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนมีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนทีแ่สดงใหทีแ่สดงให
เห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนเห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  และและ

4.4.  สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติไดสามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
ดีเดนดีเดน

((วิธีพิเศษวิธีพิเศษ))
1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ  
2.2.  มีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหมมีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหม  ( ( Body ofBody of knowledgeknowledge ))
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และและ

3.3.  มีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่องมีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง  และและ
4.4.  เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติเปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ  //  นานาชาตินานาชาติ  



คําจํากดัความคําจํากดัความ  งานวิจัยงานวิจัย
****************

งานวิจัยงานวิจัย  หมายถึงหมายถึง  ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควา
อยางมีระบบอยางมีระบบ  ดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา  และและ
มีวัตถปุระสงคที่ชดัเจนมีวัตถปุระสงคที่ชดัเจน  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล  หลักการหลักการ  คําตอบคําตอบ  
หรือหรือ  ขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ  หรือเอื้อหรือเอื้อ
ตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกตตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต

รูปแบบรูปแบบ        1.1. รายงานการวิจัยรายงานการวิจัย  สิ่งพิมพสิ่งพิมพ//รูปเลมรูปเลม//สื่อทางอิเล็กทรอนิกสสื่อทางอิเล็กทรอนิกส
2.2. บทความวิจัยบทความวิจัย            



การพิมพเผยแพรการพิมพเผยแพร  งานวิจัยงานวิจัย
****************

1.1.  เผยแพรในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่เปนรูปเลมเผยแพรในรูปแบบบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่เปนรูปเลม  สิ่งพิมพสิ่งพิมพ  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  ที่มีกําหนดการเผยแพรอยางชัดเจนที่มีกําหนดการเผยแพรอยางชัดเจน

2.2.  เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยที่มีบรรณาธิการประเมินและเผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ

3.3.  นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการนําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการซึ่งภายหลังจากการ
ประชุมทางวิชาการไดมีกองบรรณาธิการและนํารวมเลมเผยแพรในประชุมทางวิชาการไดมีกองบรรณาธิการและนํารวมเลมเผยแพรใน
หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ((proceedingproceeding) ) ของการของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติประชุมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

4.4.  การเผยแพรรายงานวิจัยฉบับสมบูรณการเผยแพรรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  ตองแสดงหลักฐานวาไดผานการตองแสดงหลักฐานวาไดผานการ
ประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของในสาขานั้นอยางกวางขวางวงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวของในสาขานั้นอยางกวางขวาง



ระดับคุณภาพของระดับคุณภาพของ  งานวิจัยงานวิจัย

  ดีดี
((ผศผศ.. //  รศรศ.).)

เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณเปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ  และทันสมยัและทันสมยั  มีแนวคิดมีแนวคิด  และการและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดม  ศึกษาศึกษา

ดีมากดีมาก  
((  ศศ.).)

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ
2.2.  มีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางมีการสงัเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอความกาวหนาทางวิชาการวิชาการ

เปนประโยชนตอวงวิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการและ
3.3.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนมีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนทีแ่สดงทีแ่สดง

ใหเห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอนใหเห็นถึงความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน  และและ
4.4.  สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติไดสามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได

ดีเดนดีเดน
((วิธีพิเศษวิธีพิเศษ))

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ  
2.2.  มีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหมมีลักษณะเปนงานบุกเบกิทางวิชาการและสรางองคความรูใหม  ( ( Body ofBody of

knowledgeknowledge ))ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ในเรื่องใดเรื่องหนึง่  และและ
3.3.  มีการกระตุนใหเกิดความคดิและการคนควาตอเนื่องมีการกระตุนใหเกิดความคิดและการคนควาตอเนื่อง  และและ
4.4.  เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติเปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ  //  นานาชาตินานาชาติ  



งานวจิยังานวจิยั  ไมผานการประเมินผลงานไมผานการประเมินผลงาน  ระดับระดับ  ศศ..
********************

1.1.  งานวิจัยที่สวนหนึ่งมาจากวิทยานิพนธของตนเองงานวิจัยที่สวนหนึ่งมาจากวิทยานิพนธของตนเอง
2.2.  เปนการเก็บขอมูลขาดการวิเคราะหศึกษารอบดานเปนการเก็บขอมูลขาดการวิเคราะหศึกษารอบดาน  และประเมนิอยางลึกซึ้งและประเมนิอยางลึกซึ้ง
3.3.  ผลการศึกษาไมกอใหเกิดองคความรูใหมที่ลึกซึ้งทางวิชาการผลการศึกษาไมกอใหเกิดองคความรูใหมที่ลึกซึ้งทางวิชาการ
4.4.  ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย//ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะห//การเก็บขอมูลการเก็บขอมูล  ไมถูกตองตามมาตรฐานไมถูกตองตามมาตรฐาน
5.5.  เปนเพียงการพัฒนาเครื่องมือเปนเพียงการพัฒนาเครื่องมือ  ไมใชงานวิจัยไมใชงานวิจัย  เปนแบบฝกหัดเปนแบบฝกหัด
6.6.  ไมพมิพเผยแพรในวารสารนานาชาติไมพมิพเผยแพรในวารสารนานาชาติ  //ระดบัชาติที่มีการประเมินเขมขนระดบัชาติที่มีการประเมินเขมขน
7.7.  การมีสวนรวมในผลงานนอยการมีสวนรวมในผลงานนอย//ไมใชไมใช  correspondingcorresponding authorauthor

8.8.  มีผลงานวิจัยจํานวนมากมีผลงานวิจัยจํานวนมาก  แตแต  ดีดี++  ดีดี++  ดีดี+..........++..........+  ดีดี    ≠≠  ดมีากดมีาก
9.9.  งานวิจัยที่เสนอไมตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหนงงานวิจัยที่เสนอไมตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหนง  ไมใชงานวิจัยของไมใชงานวิจัยของ

ตนเองแตเปนงานที่คัดลอกมาตนเองแตเปนงานที่คัดลอกมา



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่
****************

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หมายถึงหมายถึง  ผลงานอยางอื่นที่มิใชผลงานอยางอื่นที่มิใช
เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอนเอกสารคําสอน  หนังสือหนังสือ  บทความทางบทความทาง
วิชาการวิชาการ  ตําราตํารา  หรืองานวิจัยหรืองานวิจัย  โดยปกติหมายถึงโดยปกติหมายถึง  สิ่งประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐหรือ
งานสรางสรรคงานสรางสรรค  อาทิอาทิ  เครื่องทุนแรงเครื่องทุนแรง  ผลงานการสรางสิ่งที่มชีีวติผลงานการสรางสิ่งที่มชีีวติ
พันธุใหมพันธุใหม  วัคซีนวัคซีน  หรือสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสราง  ผลงานดานศิลปะผลงานดานศิลปะ  หรือหรือ
สารานุกรมสารานุกรม  รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานรวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงาน
วรรณกรรมวรรณกรรม  งานดานปรัชญางานดานปรัชญา  ประวัติศาสตรประวัติศาสตร  หรือวิทยาการหรือวิทยาการ
สาขาอื่นสาขาอื่น  ๆๆ  ที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น    การแปลการแปล
ตองเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัดตองเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่  ((ตอตอ))
******************

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอนั้นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอนั้น  จะตองประกอบดวยบทจะตองประกอบดวยบท
วิเคราะหที่มคีําอธิบายและชี้ใหเห็นวาวิเคราะหที่มคีําอธิบายและชี้ใหเห็นวา  งานดังกลาวทําใหเกิดงานดังกลาวทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการความกาวหนาทางวิชาการ  หรือเสริมสรางองคความรูหรือเสริมสรางองคความรู  หรือใหวิธีการหรือใหวิธีการ
ที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้นที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความสามารถในและแสดงถึงความสามารถใน
การบุกเบิกในสาขาวิชานั้นการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานที่มุงผลเชิงปฏิบัติจะตองสําหรับผลงานที่มุงผลเชิงปฏิบัติจะตอง
ผานการพิสูจนผานการพิสูจน  หรือมีหลกัฐานรายละเอียดตางๆหรือมีหลกัฐานรายละเอียดตางๆ  ประกอบประกอบ  แสดงใหแสดงให
เห็นคุณคาของผลงานเห็นคุณคาของผลงาน  ((  สิ่งประดิษฐสิ่งประดิษฐ  ตองเขียนอธิบายถึงประโยชนตองเขียนอธิบายถึงประโยชน
ที่จะนําไปใชในเชิงวิชาการไดที่จะนําไปใชในเชิงวิชาการได  ))



การพมิพเผยแพรการพมิพเผยแพร  ผลงานทางวิชาการลักษณะอืน่ผลงานทางวิชาการลักษณะอืน่
********************

1.1. เผยแพรดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพเผยแพรดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพ  หรือสํานักพมิพหรือสํานักพมิพ    ((printing or printing or 

Publishing HousePublishing House) ) หรือหรือ
2.2. การพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสการพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกส
3.3. เผยแพรโดยการจดันิทรรศการเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ  การจัดแสดงการจัดแสดง  หรือมีการประยุกตใชอยางหรือมีการประยุกตใชอยาง

แพรหลายแพรหลาย
4.4. การเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวางการเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวาง  มากกวาที่ใชในการเรียนการสอนมากกวาที่ใชในการเรียนการสอน

เทานัน้เทานัน้
5.5. ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  คณะคณะ  และหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของและหรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ
6.6. ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือนตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน



ระดับคุณภาพของระดับคุณภาพของ  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

  ดีดี
((ผศผศ.. //  รศรศ.).)

เปนผลงานใหมเปนผลงานใหม  หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยกุตดวยวิธีการใหมหรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยกุตดวยวิธีการใหม  ๆๆ  และและ
ผลงานนัน้กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่งผลงานนัน้กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง

ดีมากดีมาก  
((  ศศ.).)

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ
2.2.  ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาที่นสาขาที่

เสนอเสนอ  หรอืไดรับการเผยแพรในวงวชิาการอยางกวางขวางหรอืไดรับการเผยแพรในวงวชิาการอยางกวางขวาง  และและ
3.3.  เปนผลงานสรางสรรคเปนผลงานสรางสรรค  ตองเปนทีย่อมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นตองเปนทีย่อมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น  ๆๆ  

ดีเดนดีเดน
((วิธีพิเศษวิธีพิเศษ))

1.1.  มีเกณฑระดับดีมีเกณฑระดับดี  และและ  
2.2.  ตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาการและตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวิชาการและ//หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติและหรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ//

หรือระดับนานาหรือระดับนานาชาตืชาตื



คําจํากดัความคําจํากดัความ  งานแปลงานแปล
******************

งานแปลงานแปล  หมายถึงหมายถึง  งานที่แปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรมงานที่แปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม
หรืองานดานปรัชญาหรืองานดานปรัชญา  หรือประวัติศาสตรหรือประวัติศาสตร  หรอืวิทยาการสาขาอื่นบางหรอืวิทยาการสาขาอื่นบาง
สาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น  ๆๆ    ซึ่งเมื่อนํามาแปลซึ่งเมื่อนํามาแปล
แลวจะเปนการเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดเปนแลวจะเปนการเสริมสรางความกาวหนาทางวิชาการที่เห็นไดเปน
ประจักษชัดประจักษชัด  เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยเปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  หรือหรือ
จากภาษาไทยเปนภาตางประเทศจากภาษาไทยเปนภาตางประเทศ  หรือแปลจากภาษาตางประเทศหรือแปลจากภาษาตางประเทศ
ภาษาหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง



การพมิพเผยแพรการพมิพเผยแพร  งานแปลงานแปล
******************

1.1. เผยแพรดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพเผยแพรดวยวิธีการพิมพโดยโรงพิมพ  หรือสํานักพมิพหรือสํานักพมิพ    ((printing or printing or 

Publishing HousePublishing House) ) หรือหรือ
2.2. การพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกสการพิมพเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกส
3.3. การเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวางการเผยแพรตองเปนไปอยางกวางขวาง  มากกวาที่ใชในการเรียนการสอนมากกวาที่ใชในการเรียนการสอน

เทานัน้เทานัน้
4.4. ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  คณะคณะ  และหรือสถาบันทางวิชาการที่เกีย่วของและหรือสถาบันทางวิชาการที่เกีย่วของ
5.5. ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือนตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน



ระดบัคุณภาพของระดบัคุณภาพของ  งานแปลงานแปล

ดีดี
((ผศผศ././รศรศ.).)

เปนงานแปลที่แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจในตัวบทเปนงานแปลที่แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจในตัวบท  แบบแผนทางความคิดแบบแผนทางความคิด  
และและ//หรอืวัฒนธรรมตนกําเนิดหรอืวัฒนธรรมตนกําเนิด  และบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย
ไดอยางดีไดอยางดี  มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในมีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานใน
ลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย  มีการอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางมีการอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง  ๆๆ  
อันเหมาะสมทัง้ในอันเหมาะสมทัง้ในระดับมหระดับมหภาคและจุลภาคภาคและจุลภาค

ดีมากดีมาก
((ศศ.).)

เปนงานแปลที่แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจในตัวบทเปนงานแปลที่แสดงใหเหน็ถึงความเขาใจในตัวบท  แบบแผนทางความคิดแบบแผนทางความคดิ  
และและ//หรอืวัฒนธรรมตนกําเนิดหรอืวัฒนธรรมตนกําเนิด  และบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมาย
ไดอยางดีไดอยางดี  มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในมีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานใน
ลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณีลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี  มีการอรรถาธิบายเชิงวิชาการมีการอรรถาธิบายเชิงวิชาการ
ในรูปแบบตางในรูปแบบตาง  ๆๆ  อันเหมาะสมทั้งในอันเหมาะสมทั้งในระดับมหระดับมหภาคและจุลภาครวมทั้งใหภาคและจุลภาครวมทั้งให
ขอสรุปในดานวิชาการงานแปลและทฤษฎีการแปลขอสรุปในดานวิชาการงานแปลและทฤษฎีการแปล



ระดบัคุณภาพของระดบัคุณภาพของ  งานแปลงานแปล  ((ตอตอ))

ดีเดนดีเดน
((วิธีพิเศษวิธีพิเศษ))

1.1. มีเกณฑระดับดมีากมีเกณฑระดับดมีาก  และและ
2.2. เปนงานแปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญทั้งในระดับที่ทําใหเกิดเปนงานแปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญทั้งในระดับที่ทําใหเกิด

ความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการความเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ
3.3. เปนงานแปลที่อยูในระดบัที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับไดเปนงานแปลที่อยูในระดบัที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได  และและ
4.4. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ีมีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลทีม่ี

ลักษณะเปนการบุกเบิกทางวิชาการลักษณะเปนการบุกเบิกทางวิชาการ



คํานิยามคํานิยาม    --  วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
******************

วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร  ( ( Science Science ) ) 
องคความรูที่ไดมาจากการสังเกตองคความรูที่ไดมาจากการสังเกต  ศึกษาศึกษา  

คนควาคนควา  ทดลองทดลอง  ปรากฏการณธรรมชาติปรากฏการณธรรมชาติ    อยางมีอยางมี
เหตุผลนํามาจัดเปนระบบและมีความเปนสากลเหตุผลนํามาจัดเปนระบบและมีความเปนสากล (  ( 
Science is internationalScience is international ))



  คํานิยามคํานิยาม  ––  เทคโนโลยีเทคโนโลยี
******************

เทคโนโลยีเทคโนโลยี  ( ( TechnologyTechnology ))
วิทยาการวิทยาการ    วิธีการวิธีการ    หรือกระบวนการในหรือกระบวนการใน

การนําเอาวิทยาศาสตรมาประยกุตใชการนําเอาวิทยาศาสตรมาประยกุตใช    โดยมกีารโดยมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่องพัฒนาอยางตอเนื่อง    มมีูลคามมีูลคา  และสามารถถือและสามารถถือ
ครองสิทธิ์ไดครองสิทธิ์ได



  คํานยิามคํานยิาม  ––  การวิจัยการวิจัย
******************

การวิจัยการวิจัย  (( ResearchResearch ))
งานสรางสรรคทางทฤษฎีหรอืทางปฏิบัติที่งานสรางสรรคทางทฤษฎีหรอืทางปฏิบัติที่

คนควาอยางเปนระบบคนควาอยางเปนระบบ    เพือ่ใหไดมาซึ่งขอมูลเพือ่ใหไดมาซึ่งขอมูล  หลักการหลักการ  
หรือขอสรุปรวมหรือขอสรุปรวม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนองคโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนองค
ความรูของมนุษยความรูของมนุษย  วัฒนธรรมและสังคมวัฒนธรรมและสังคม  และอาจและอาจใขใข
องคความรูดังกลาวในลักษณะตางองคความรูดังกลาวในลักษณะตาง  ๆๆ  ในอนาคตในอนาคต



คํานิยามคํานิยาม  ––  การวิจยัพื้นฐานการวิจยัพื้นฐาน
********************

การวิจัยพื้นฐานการวิจัยพื้นฐาน  ( ( Basic researchBasic research ) ) 
การวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหมจากการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหมจาก

พื้นฐานของปรากฏการณธรรมชาติพื้นฐานของปรากฏการณธรรมชาติ  และการสังเกตและการสังเกต
ขอเท็จจริงขอเท็จจริง  โดยมิไดคํานึงถึงการประยุกตใชตั้งแตโดยมิไดคํานึงถึงการประยุกตใชตั้งแต
เริ่มแรกเริ่มแรก



คํานิยามคํานิยาม  ––  การวิจยัประยุกตการวิจยัประยุกต
******************

  การวจิัยประยุกตการวจิัยประยุกต (  ( Applied researchApplied research ))
การวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหมการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหม    

โดยมีจุดมุงหมายในการนําเอาไปใชอยางจําเพาะโดยมีจุดมุงหมายในการนําเอาไปใชอยางจําเพาะ



คํานิยามคํานิยาม  ––  การวิจยัและพัฒนาการวิจยัและพัฒนา
********************

การวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนา (  ( Research and DevelopmentResearch and Development ))
การวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหมการวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูใหม  หรือการหรือการ

นําเอาองคความรูที่มีอยูเดิมไปสูผลผลิตนําเอาองคความรูที่มีอยูเดิมไปสูผลผลิต  หรือสิ่งประดิษฐหรือสิ่งประดิษฐ  
หรือกระบวนการหรือกระบวนการ  หรือบริการหรือบริการ  หรือระบบบรหิารจัดการที่หรือระบบบรหิารจัดการที่
ใหมหรือดีกวาเดิมใหมหรือดีกวาเดิม  หรือมปีระโยชนมากกวาเดิมอยางหรือมปีระโยชนมากกวาเดิมอยาง
ชัดเจนชัดเจน  ผลการวิจัยและพัฒนาอาจมีมูลคาผลการวิจัยและพัฒนาอาจมีมูลคา  และและ//หรือมกีารหรือมกีาร
ถือครองสิทธิ์ถือครองสิทธิ์  หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรไดหรือจดทะเบียนสิทธิบัตรได



ผลงานวิจัยควรประกอบดวยผลงานวิจัยควรประกอบดวย
********************

1.1. ประเด็นปญหาที่สงสัยตองการหาคําตอบประเด็นปญหาที่สงสัยตองการหาคําตอบ
2.2. ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย  ((  แนวคดิแนวคดิ  มโนทัศนมโนทัศน  และวิธีการที่ใชในการและวิธีการที่ใชในการ  

รวบรวมรวบรวม    และวิเคราะหขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ))
3.3. องคความรูใหมองคความรูใหม  หลักการหลักการ  หรือหรือ  กระบวนการนําองคความรูกระบวนการนําองคความรู

สูการผลิตสูการผลิต

““  งานวิจัยที่ไมไดคุณภาพงานวิจัยที่ไมไดคุณภาพ  ไมสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติไมสามารถตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติ
ไดได  จะไมสามารถคนพบองคความรูทีม่ีความหมายและมีผลกระทบตอจะไมสามารถคนพบองคความรูทีม่ีความหมายและมีผลกระทบตอ
วงวิชาการวงวิชาการ  ไมสามารถนําไปประยกุตใชแกปญหาไดไมสามารถนําไปประยกุตใชแกปญหาได  ””



การคดิเชิงวเิคราะหการคดิเชิงวเิคราะห
****************

AnalyicalAnalyical Thinking Thinking ““ W & H W & H ””
WHATWHAT มีอะไรเกิดขึ้นบางมีอะไรเกิดขึ้นบาง  มีรายละเอียดอยางไรมีรายละเอียดอยางไร
WHO         WHO         ใครที่เปนตนเรื่องใครที่เปนตนเรื่อง  เจาของเรื่องเจาของเรื่อง  บุคคลสําคัญบุคคลสําคัญ  เปนตัวประกอบเปนตัวประกอบ                  

หรือผูเกี่ยวของหรือผูเกี่ยวของ  ผูที่จะไดรับผลกระทบทั้งบวกและลบผูที่จะไดรับผลกระทบทั้งบวกและลบ
WHERE     WHERE     ที่ไหนที่ไหน  สถานที่สถานที่  หรือตําแหนงแหงหนทีช่ดัเจนหรือตําแหนงแหงหนทีช่ดัเจน
WHEN      WHEN        เมื่อใดที่เหตกุารณนัน้เกิดขึ้นเมื่อใดที่เหตกุารณนัน้เกิดขึ้น  หรือจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้น
WHY       WHY         ทําไมทําไม  เพราะเหตใุดเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเหตใุดเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น  หรือเลือกเรื่องนี้หรือเลือกเรื่องนี้  ทําไมแตละทําไมแตละ

เหตุการณจะตองเปนไปอยางนั้นเหตุการณจะตองเปนไปอยางนั้น  
HOWHOW รายละเอียดในสิ่งที่เกิดขึ้นแลวรายละเอียดในสิ่งที่เกิดขึ้นแลว  หรือกําลังจะเกิดหรือกําลังจะเกิด  หรือหรือ  

กระบวนการหรือวิธีการที่เลือกใชแกปญหาเปนอยางไรกระบวนการหรือวิธีการที่เลือกใชแกปญหาเปนอยางไร



ทีม่าของขอมูลทีม่าของขอมูล  ::  ศาสตราจารยศาสตราจารย  วัลลภวัลลภ      สุระกําพลธรสุระกําพลธร
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