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รายละเอยีดผลงานวชิาการ 
ส าหรับใช้รักษาต าแหน่งทางวชิาการ  

 
ผลงานวิชาการ รายละเอียด 
เอกสารค าสอน     เ ป็นผลงานวิช าการ ท่ี ใช้สอนวิช า ใดวิช าห น่ึงตามหลัก สูตรของ

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบ   โดยอาจพฒันาข้ึนจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน  จดัเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูเ้รียนท่ีน าไปศึกษาดว้ย
ตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนในวิชานั้น ๆ  
รูปแบบ 
    เป็นเอกสารรูปเล่มประกอบดว้ยประมวลรายวิชาซ่ึงมีเน้ือหาครบทั้ง 15 
สัปดาห์และมีกิจกรรมการสอนในแต่ละสัปดาห์ดว้ย   รวมทั้งยงัประกอบดว้ย
ค าน า สารบัญ  วตัถุประสงค์การสอนแต่ละบท  เน้ือหา  แบบฝึกหัดหรือ
กิจกรรมท่ีให้นกัศึกษาท าแต่ละบท การอา้งอิงและบรรณานุกรมท่ีทนัสมยั  
และอาจมีภาพ  แผนภูมิ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีใช้ประกอบการสอน/        
การอธิบายเน้ือหาของเอกสารค าสอน 

ต ารา     เป็นผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมเน้ือหา
สาระของวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาโท  หรือของหลกัสูตรก็ไดท่ี้สะทอ้น
ให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบัอุดมศึกษา  เน้ือหาสาระ
ของต าราตอ้งมีความทนัสมยัและมีความสมบูรณ์ท่ีสุด  ซ่ึงผูอ่้านอาจเป็นบุคคล
อ่ืนท่ีไม่ใช่ผูเ้รียนในวิชานั้น    แต่สามารถอ่านและท าความเขา้ใจในสาระของ
ต ารานั้นดว้ยตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้ศึกษาในวิชาน้ีดว้ย 
รูปแบบ 
    เป็นรูปเล่มท่ีประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เน้ือหา การอธิบายหรือการ
วิเคราะห์ การสรุป  การอา้งอิงและบรรณานุกรม  โดยการอธิบายสาระส าคญั  
ตอ้งมีความชดัเจน  และอาจใชข้อ้มูลภาพ แผนภาพ ตวัอย่างหรือกรณีศึกษา
หรือผลการวิจยัประกอบจนผูอ่้านสามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นได้
โดยเบด็เสร็จ 

หนงัสือ     ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คง  และให้
ทศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ  และ/หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเน่ือง    มีความ
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุมโดยไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรือ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรหรือของวิชาใดวิชาหน่ึงในหลกัสูตร  และ
ไม่จ าเป็นตอ้งน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง   ทั้งน้ี
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เน้ือหาสาระของหนงัสือตอ้งมีความทนัสมยั  
    ทั้งน้ีการอธิบายสาระส าคญัตอ้งมีความชดัเจน  โดยอาจใชข้อ้มูล แผนภาพ
ตวัอย่าง หรือกรณีศึกษาหรือผลงานวิจยัประกอบจนผูอ่้านสามารถท าความ
เขา้ใจสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสร็จ 
รูปแบบ 
    เป็นรูปเล่มประกอบดว้ย ค าน า  สารบญั  เน้ือเร่ือง  การวิเคราะห์   การสรุป 
การอา้งอิงและบรรณานุกรม 

กรณีศึกษา 
(Case Study) 

    ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
1. โครงสร้าง เน้ือหากรณีศึกษา  (Case Content) 

- ช่ือกรณีศึกษา (Case Title) 
- บทน า  (Opening Paragraph) 
-     ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคก์าร ( General Company/Organization  
       Background) 
- ประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งการเนน้หรือสนใจเป็นพิเศษ                        
         Specific Area(s)  of Interest or Focused Issue(s) 
- ประเดน็ปัญหาหรือประเดน็ตดัสินใจ  
-   Specific Problem (s) or Decision(s) 
- ความเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีหรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(Theoretical Relevance or Related Information) 
- ทางเลือกท่ีตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาหรือเก่ียวขอ้งกบั

ประเดน็ตดัสินใจ  (Alternatives) 
- บทสรุปและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  (Conclusions and 

Recommendations) 
- ภาคผนวก  (Appendix -- Exhibit, Tables, Charts, Graphs, 

Additional Information or Data) 
 
2. โครงสร้าง “คู่มือการใชก้รณีศึกษาเพ่ือการสอน” (Case Teaching Notes) 

- ช่ือกรณีศึกษา (Case Title) 
- ประมวลเร่ือง หรือยอ่เร่ืองเพ่ือสรุปความในกรณีศึกษา  

(Brief Synopsis of the Case and Related Theory/Theories) 
 
- วตัถุประสงคใ์นการสอนโดยใชก้รณีศึกษา  

Teaching Objectives(s)  and Identification of Case-Difficulty Level) 
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- ประเดน็ส าคญัท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งการเนน้หรือตอ้งตดัสินใจ        

Immediate Issue(s) or the Case Decision Maker’s Key Concerns 
- ประเดน็พ้ืนฐานอ่ืน ๆ  หรือเหตุผลในการใชก้รณีศึกษา  
         Basic Issue(s) or the Case Decision Maker’s Key Concern 
- ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กรณีศึกษาใหน้กัศึกษา (Suggested Student Assignments)  
- ค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปรายในชั้นเรียน  
          Discussion Question(s) for Use in Class 
- แนวทางการวิเคราะห์กรณีศึกษา   

(Case Analysis or Guidelines of Answering to the ‘Suggested 
Student Assignments or Questions’) 

- หนงัสือหรือเอกสารอ่านศึกษาเพ่ิมเติมหรือเกบ็ขอ้มลูเพ่ิมเติม 
(Suggested Additional Reading/Data Gathering*)  

- อุปกรณ์ช่วยสอน (Possible Teaching Aids*) 
- ประเดน็เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  (Additional Points*) 
- การวางแผนเวลาท่ีใชส้อนโดยกรณีศึกษา (Suggested Time 

Plan or How Total Class-Time Might be Divided*) 
- ค าแนะน าเก่ียวกบัการสอน (Teaching Suggestions or 

Varieties of Methods for Teaching, Reporting, Evaluating 
with Cases*) 

- การออกแบบและวางแผนการสอนในวิชา (Case Teaching 
Plan and Course Design*) 

 
3. ค าประกาศเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน (Release) 

- ค าประกาศอนุญาตจากผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีปรากฎในกรณีศึกษา   
  Formal Permission from the Contributing (Related) Organizations(s)  
  to Use Case for Academic Purpose(s) 

- ค าประกาศอนุญาตจากผูเ้ขียน                                             
Formal Permission from the Case Author(s) to Use Case for Academic 
Purpose(s) 

- ค าประกาศ หรือขอ้พิจารณา หรือประเดน็ดา้นจริยธรรม          
          Ethical Consideration(s)*) 
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