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ดชันีและเกณฑใ์นการพิจารณา 

• มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งและปฏิบตัภิาระงาน 

    ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไดค้รบถว้นทั้งปริมาณ 

    และคณุภาพ 

• ผลการสอนเป็นไปตามเกณฑท์ั้งปริมาณและคณุภาพ 

• ผลงานทางวิชาการ เป็นตามเกณฑ ์ทั้งปริมาณและคณุภาพ 

• มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 
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คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

(กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูท้รงคณุวุฒิ ประธาน) 

 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ   

  เลขานุการ   (ผูอ้ านวยการกองทรพัยากรบุคคล) 

 

คณะอนุกรรมการกลัน่กรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามค าสัง่คณะวิทยาศาสตร ์

เลขานุการ            (งานบริหาร และธุรการ) 
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การจดัท าผลการสอน 

เรื่องภายในมหาวิทยาลยั 
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• หวัหนา้ภาควิชา 

• อาจารยใ์นภาควิชา 

• รองคณบดี / ผูช้่วยคณบดีที่เก่ียวขอ้ง 

 - การประเมินผลการสอนชั้นตน้ สามารถด าเนินการไดล่้วงหนา้  

    และใชไ้ดภ้ายใน 1 ปี 

 - คณะอนุกรรมการชุดน้ี ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและรบัรอง  

    การเผยแพร่ต  ารา/หนงัสือที่เสนอเพื่อขอก าหนดต าแหน่งดว้ย 1 ปี 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนชั้นตน้ 

“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 
6 



เอกสารประกอบการสอน 

เอกสาร หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีใชป้ระกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึง  

ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาวิชา 

และวิธีการสอนอยา่งเป็นระบบ 
ผศ. 

ลักษณะ  

 เอกสาร หรอือุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งในวิชาท่ีสอน 

 มีแผนการสอน 

 มีหัวขอ้ค าบรรยาย (มีรายละเอียดพอสมควร) 

   ********** 

 อาจมี รายช่ือบทความ หรอืหนงัสืออ่านประกอบ 

 แผนภูมิ  power point  เทป  สไลด ์ฯลฯ 
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รูปแบบเอกสารประกอบการสอน 

• แผนการสอน ประกอบดว้ย 1. ช่ือเร่ืองท่ีสอนในชัว่โมงนั้นหรือคาบเวลานั้น  

     2. ช่ืออาจารยผ์ูส้อน วุฒิการศึกษา ต  าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางติดตอ่  

    3. ช่ือรายวิชาและรหสั 4. ช่ือหลกัสูตร 5. วนั เดือน ปี และเวลาท่ีสอน                   

6. วตัถุประสงคก์ารศึกษา (วตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม) ของเร่ืองท่ีสอนใน

ชัว่โมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 7. เน้ือหาของเร่ืองท่ีสอนโดยสงัเขป 8. วิธีการจดั

ประสบการณก์ารเรียนรู ้9. สื่อการเรียนรู ้10. การวดัผลการเรียนรู ้ไดแ้ก่  

ตวัช้ีวดั เกณฑ ์และวิธีการ 11. หากมีการแกไ้ข ใหร้ะบุวนัเดือนปีท่ีแกไ้ข 

• หวัขอ้บรรยาย ท่ีมีรายละเอียดประกอบพอสมควร 

• อาจมีเพ่ิม เช่น รายช่ือบทความ หนงัสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคดัยอ่

เอกสารท่ีเก่ียวเน่ือง chart, tape หรือ slide 

“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 
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เอกสารค าสอน 

เอกสารค าบรรยาย หรือ สื่ออ่ืนๆ ท่ีใชส้อนวิชาใดวิชาหน่ึง  

ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นเน้ือหาวิชา 

และวิธีการสอนอยา่งเป็นระบบ และมีความสมบูรณก์ว่าเอกสารประกอบการสอน 

รศ. 

ลักษณะทั่วๆไป เหมือนเอกสารประกอบการสอน 

 มีเน้ือหาสาระดีกว่า เป็นระบบกว่า 

 ถา้เป็นเอกสารจะพิมพเ์ป็นโรเนียวก็ได ้ 

 แต่ตอ้งท าเป็นรูปเล่ม คลา้ยต าราแตไ่ม่เขา้โรงพิมพ ์
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• แผนการสอน ประกอบดว้ย 1. ช่ือเร่ืองท่ีสอนในชัว่โมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 

2. ช่ืออาจารยผ์ูส้อน วุฒิการศึกษา ต  าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางติดตอ่ 

3. ช่ือรายวิชาและรหสั 4. ช่ือหลกัสูตร 5. วนั เดือน ปี และเวลาท่ีสอน   6. 

วตัถุประสงคก์ารศึกษา (วตัถุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม) ของเร่ืองท่ีสอนใน

ชัว่โมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 7. เน้ือหาของเร่ืองท่ีสอนโดยสงัเขป 8. วิธีการจดั

ประสบการณก์ารเรียนรู ้9. สื่อการเรียนรู ้10. การวดัผลการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 

ตวัช้ีวดั เกณฑ ์และวิธีการ 11. หากมีการแกไ้ข ใหร้ะบุวนัเดือนปีท่ีแกไ้ข 

• หวัขอ้บรรยาย ท่ีมีรายละเอียดประกอบพอสมควร และมีการพฒันามาก

ยิง่ข้ึนกว่าเอกสารประกอบการสอน 

• การอา้งอิงเพ่ือขยายความท่ีมาและสาระของขอ้มูล ร่วมไปถึงแสดงหนงัสือ

หรือบทความเพ่ืออ่านประกอบ 

• อาจมีเพ่ิม เช่น รายช่ือบทความ หนงัสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคดัยอ่

เอกสารท่ีเก่ียวเน่ือง chart, tape หรือ slide 

“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 

เอกสารค าสอน 
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การจดัท าผลงานทางวิชาการ 

เรื่องของผูท้รงคณุวุฒิ 
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บทความวิชาการ 

1.   เอกสารทางวชิาการท่ีเรยีบเรยีงอยา่งเป็นระบบ มีขอ้ความรู ้      

      ที่สะทอ้นมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจ้ากประสบการณ ์

      การสงัเคราะหเ์อกสารหรอืการวิจยั โดยจดัท าในรปูของบทความ 

      เพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูต้รวจอ่าน  

                                                                    สกอ. และ สมศ. (ธ.ค. 2555) 
 

2.   บทความท่ีมีจุดมุง่หมายจะถ่ายทอดความรูเ้รือ่งใดเรื่องหน่ึงโดยตรง  

      มกัเป็นความรูท้างวชิาการท่ีจ าเป็นต่างๆ เช่น จิตวทิยา นิติศาสตร ์ 

      แพทยศาสตร ์เป็นตน้ เร่ืองราวเหล่าน้ีผูเ้ขียนอาจเขียนโดยเรยีบเรยีง   

      เน้ือหาดว้ยตนเอง หรืออาจเขียนในเชิงรวบรวมผลจากการคน้ควา้วิจยั 

      ของนักคน้ควา้ แลว้น ามาเขียนเรียบเรียงต่อเน่ืองกนัได ้โดยน าเสนอ 

      ในรปูของการเก็บขอ้มลูสั้นๆ มีตวัเลขสถิติประกอบ 

ฉตัรา บนุนาค สวุรรณี อดุมผล และวรรณี พทุธเจรญิทอง, 2522: 121 
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    บทความ ตอ้งมีการก าหนดประเด็นชดัเจน มีการวเิคราะหป์ระเด็นตาม 

    หลกัวิชาการ และสรุปประเด็น อาจเป็นการน าความรูจ้ากแหลง่ตา่งๆ  

    มาสงัเคราะห ์แตต่อ้งแสดงทศันะทางวิชาการของตนไดช้ดัเจน  

รูปแบบ 

มีความยาวไม่มากนกั ประกอบดว้ย 

• การน าความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็น

ท่ีตอ้งการอธิบายหรือวเิคราะห ์

• กระบวนอธิบายหรือวเิคราะห ์

• บทสรุป 

• การอา้งอิงและบรรณานุกรมท่ีครบถว้นสมบรูณ์ 
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ลกัษณะ 

1. น าเสนอความรู/้ความคิดท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานทางวชิาการท่ีเช่ือถือได ้

    ในเร่ืองน้ันๆ โดยมีหลกัฐานทางวชิาการอา้งอิง  

2. วิเคราะห/์วิจารณใ์หผู้อ้่านเห็นประเด็นส าคญั อนัเป็นสาระประโยชน์ 

    ท่ีตอ้งการน าเสนอ ซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งใชป้ระสบการณส์่วนตวั หรือ  

    ประสบการณ/์ผลงานของผูอ่ื้นมาใช ้ 

3. เรยีบเรยีงเน้ือหาสาระอยา่งเหมาะสม เพ่ือช่วยใหผู้อ้่านเกิดความกระจา่ง 

    ในความรูค้วามคิดท่ีน าเสนอ  

4. อา้งอิงทางวิชาการ และใหแ้หล่งอา้งอิงอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม 

    ตามหลกัวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ  

5. อภิปรายใหแ้นวคิด แนวทางในการน าความรู ้ความคิดท่ีน าเสนอไปใช ้

    ใหเ้ป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ๆ  ท่ีกระตุน้ใหผู้อ้่านเกิดความตอ้งการ 

    สืบเสาะหาความรูห้รือพฒันาความคิดในประเด็นน้ันๆ ต่อไป  

             http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080531032034AA1meNG 
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บทความท่ีดี คือ  

ความเรยีงท่ีเขียนข้ึน เพ่ือเสนอสาระจากขอ้มลูท่ีถูกตอ้งและเสนอ 

ความคิดเห็นส่วนตวัของผูเ้ขียน โดยมีเน้ือหาและวิธีการเสนอท่ีเหมาะสม 

ตามกาลสมยัและเหมาะสมกบัผูอ้่าน/เป้าหมาย  โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีคนทัว่ไปไมรู่ ้และ/หรือเสนอความคิดบางอยา่งท่ีคนอ่ืน 

ยงัคิดไมถึ่ง  ในแต่ละบทความควรน าเสนอประเด็นหลกัเพียงหน่ึงประเด็น  

  การเขยีนบทความวชิาการและบทความวจิยั: รศ.ดร.สมบตัิ ทีฆทรพัย ์ 

 

ผูเ้ขียนมกัเป็นผูท่ี้ศึกษาคน้ควา้หรือสนใจเรือ่งนั้นโดยตรง จึงมีความรู ้

ในเรือ่งนั้นๆ เป็นอยา่งดี บทความวชิาการถือเป็นแหล่งขอ้มลูความรู ้

ท่ีอา้งอิงไดดี้แหล่งหน่ึง ผูอ้่านสามารถติดตามข่าวสารความกา้วหนา้ 

ในวงวิชาการจากการอ่านบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารต่างๆ   

                               http://home.kku.ac.th/thai416102/SubjectWeb/Academic_lit.htm 
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ภาพจาก: ศาสตราจารย ์ดร.อนุรกัษ์ ปัญญานุวฒัน์  16 



http://www.vcharkarn.com/varticle/16372  

1.  ตอ้งเขา้ใจว่าบทความจะเขียนถึงอะไร ตอ้งรูว้า่บทความน้ันมีแนวคิด 

     อยา่งไร ตอ้งการส่ือผูอ้่านกลุ่มใด เพ่ือท่ีจะไดว้างโครงเร่ืองและใชภ้าษา 

     อยา่งเหมาะสม  

2.  ตอ้งรูล้ึก จนตกผลึกแห่งความคิด รวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง จนตนเอง 

     มีความเขา้ใจในเร่ืองราวน้ันอยา่งดี สามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้ 

3.  พาดหวั ใหโ้ดนใจ และจบัประเด็นใหอ้ยูห่มดั ตอ้งใชค้ าท่ีท าใหรู้สึ้ก 

     อยากอ่าน มีความหมายครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการจะส่ือ และตอ้งเขียน 

     ใหม้ีประเด็นยอ่ยในทุกๆ ยอ่หนา้ โดยตอ้งไปในทิศทางเดียวกบัค าพาดหวั 

4.  รอ้ยเรยีงประโยคใหด้ี มีการเชื่อมประโยค อ่านแลว้ไม่สะดุด  

5.  วางโครงสรา้ง ซ่ึงมีไดห้ลากหลาย เช่น ขึ้ นตน้ดว้ยบทน า เน้ือเร่ือง และ 

     ลงทา้ยดว้ยบทสรุปท่ีเปิดใหผู้อ้่านคิดเองต่อ หรือข้ึนตน้ดว้ยการบรรยาย 

     ทัว่ไป เน้ือเร่ือง และจบดว้ยบทสรุปเลย 

ก่อนจะเขียนบทความ 
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Subject: Fw: Permission to use the Journals cover  

To: scptb@mucc.mahidol.ac.th  

From: cmcnelis@wiley.com  

Date: Mon, 5 Apr 2004 14:34:21 -0400  

Dear Dr. Tangboriboonrat --  

Your request was sent to us at Wiley by Prof. Eric Baer's office.  

You have permission to use the covers of the Journal of Applied Polymer Science  

in your book, acknowledging the journal.. 

Regards,  

Carol Ann McNelis  

Senior Managing Editor, STM Journals Production 

ขอขอบคุณ Journal of Applied Polymer Science ที่ได้อนุญาตให้ใช้รูปส าหรับปกหนังสือเล่มนี ้
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บทความวิชาการ แตกตา่งจาก บทความวิจยั  
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ผลงานวิจยั 

 งานคน้ควา้อยา่งมีระบบ และมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

 เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลูหลกัการ หรือขอ้สรุปรวม  

 ท่ีจะน าไปสูค่วามกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือ  

 เอ้ือต่อการน าวชิาการน้ันมาประยุกต ์

 

      ลักษณะ เอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจยัตามหลักวิชาการ  

         (เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองวิชา) 
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สิทธิบตัร (patent) 

ผลงานวิจยั S&T 

International Standard 

วารสารวิชาการ 

ระดบันานาชาต ิ

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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Quality of Journals 

คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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Citation 1999-2018  

31 



32 



33 



34 



35 



36 



?
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16th RGJ-Ph.D. Congress, 13 June 2015 

รศ.นันทนา คชเสนี 
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

จีดีพี ต่อประชากร (US$) 

กลุ่มประเทศรายได้สูงต้องมี 
รายได้ประชากรต่อคนต่อปี 
ตั้งแต่ $12,476 ขึน้ไป  

ประเทศเกาหลใีต้ใช้เวลา 14 ปี 

ในการไต่ระดับรายได้จาก 
$5,000 - $13,000 

6 ปี 

2026 

$13,000 

รายไดเ้ฉลีย่ 

34,000  

บาท/หัว/เดอืน 

ต้องเพิ่ม

รายได ้

+144% ใน 

10 ปี? 

การยกระดับก าลังคนเพื่อน าประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูง 

ที่มา : STI 38 



16th RGJ-Ph.D. Congress, 13 June 2015 

รศ.นันทนา คชเสน ี

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompe
titivenessReport_2013-14.pdf  
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Source: www.unescap.org; 
latest  year  2005-2010 

 

 

ประเทศไทยมีสัดส่วน
นักวิจัยต่อประชากรใน

ระดับต่ า 
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วารสารวิชาการ 

ดา้นวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

1. วารสารวิชาการนานาชาตท่ีิอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล

ของ Institute for Scientific Information (ISI) 

2. วารสารวิชาการนานาชาตท่ีิไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลของ 

ISI และมีบทความเป็นภาษาองักฤษ 

3.    วารสารวิชาการระดบัชาติ 

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
41 



3. วารสารวิชาการระดบัชาติ เกณฑค์ณุภาพ 

1. บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารตอ้งมาจากหลากหลายสถาบนั และมี

จ านวนบทความจากสถาบนัอ่ืนท่ีมิใช่สถาบนัท่ีจดัท าวารสารไมน่้อย

กวา่ 25% ของจ านวนบทความทั้งหมด และควรมีการพฒันาใหม้ีการ

เพ่ิมจ านวนบทความจากสถาบนัอ่ืนใหม้ากข้ึน 

2. ผูป้ระเมินบทความตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาน้ัน ยงัคงท างานวจิยั

และมีผลงานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 

3. Editorial board ของวารสารวชิาการระดบัชาติตอ้งประกอบดว้ย

ผูท้รงคุณวุฒิระดบั ศ. หรือเทียบเท่าจากภายนอกประเทศ โดย

จ านวนไมน่้อยกวา่ 25%  

4. การประเมินบทความท่ีส่งตีพิมพโ์ดยนักวิจยัในสถาบนัท่ีจดัท า

วารสาร ตอ้งส่งใหผู้ป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัพิจารณาเท่าน้ัน 

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 

TCI 
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ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัวารสารที่มีคุณภาพ 

• มกัเป็นวารสารของสว่นกลาง เช่น ของสมาคมวิชาชีพ หรือองคก์ร

ที่ไม่มีส่วนไดส้่วนเสีย 

• วารสารของหน่วยงานเองมกัไม่สามารถรกัษาคุณภาพได ้

เน่ืองจาก “ลบูหนา้ปะจมูก” และมีแหลง่เน้ือหานอ้ย 

• ไดร้บัการครอบคลมุโดยวารสารทุตยิภูมิ (Abstracts, Indexes)  

• อยูใ่น Science Citation Index หรือ Social Science 

Citation Index 

• มีการตรวจสอบที่ด ี กรรมการช่วยวิจารณ ์และแนะน าอยา่ง

สรา้งสรรค ์

ยงยทุธ  ยทุธวงศ์ 
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มทร. พระนคร (22 กพ. 53) 

 

 ตอ้งเป็นงานวจิยัท่ีไดเ้ผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

         เป็นท่ียอมรบัในวงวชิาการและวชิาชีพของสาขาวชิาน้ัน  

         และตอ้งเป็นงานวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดองคค์วามรูใ้หม่  

         แสดงใหเ้ห็นถงึความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

         หรอืน าไปประยกุตไ์ด ้

 

 ตอ้งไม่ใช่ “วิจยัสถาบนั”  
               (มีประโยชนเ์ฉพาะภายในมหาวิทยาลยั) 
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เสนอผลงานในการประชุม 

Plenary, Keynote 
Invited Speaker  

Oral or Poster Presentation  
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June 30 – July 1, 2016 



Conference Proceeding   ≠  paper   
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original work 

• Not acceptable due to prior publications in  

•  book 

•  conference report  

•  symposium proceedings 

•  technical bulletin 

• Acceptable is work presented as  

• (extended) abstract at meeting  
• limited data posted on personal/university/website 

The product of research is a published paper. 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 48 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีพิจารณาแตง่ตัง้ต  าแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารยข์องขา้ราชการ ม.มหิดล 

 

•ผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 2 เรือ่ง และอยา่งนอ้ย 1 เรือ่งมีคณุภาพระดบั 

ด ีมีส่วนรว่มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 หรือเป็น corresponding author 

หากเป็นผลงานรวมของชุดโครงการ ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกับาง

โครงการและมีปรมิาณผลงานรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50     และ 

•บทความ/ต ารา/หนงัสือ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง ซ่ึงมีคณุภาพระดบั ด ี

 

สกอ. (ฉ. 10) ผลงานวิชาการประเภทใด ประเภทหน่ึง 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีพิจารณาแตง่ตัง้ต  าแหน่ง 

รองศาสตราจารยข์องขา้ราชการ ม.มหิดล 

 

•ผลงานวิจยัอยา่งนอ้ย 3 เรื่อง และอยา่งนอ้ย 1 เรื่องมีคณุภาพระดบั ดี มี

สว่นร่วมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 หรือเป็น corresponding author หากเป็น

ผลงานรวมของชุดโครงการ ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกับางโครงการและมี

ปริมาณผลงานรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  หรือผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอื่น อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน มีคณุภาพระดบั ดี    และ 

•ต ารา/หนงัสือ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง ซ่ึงมีคณุภาพระดบั ดี 

 

 

สกอ. (ฉ. 10) ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 
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การมีสว่นรว่มในผลงานทางวิชาการ 

1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตอ้งเป็นงานที่ผูข้อ

แตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บัการเสนอขอแตง่ตัง้ ตอ้งเป็นเจา้ของและเป็น

ผูด้  าเนินการเอง 

2. ถา้เป็นงานที่ผูข้อมีสว่นร่วมในผลงานทางวิชาการ ผูข้อแตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บั

การเสนอขอแตง่ตัง้ ตอ้งมีสว่นร่วมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 และตอ้งเป็น

ผูด้  าเนินการหลกัในเรื่องนั้น 

3. ส าหรบัการมีสว่นร่วมในผลงานวิจยั ผูข้อแตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บัการเสนอขอ

แตง่ตัง้ ตอ้งมีสว่นร่วมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 หรือผูข้อแตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บั

การเสนอขอแตง่ตัง้ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในผลงานวิจยัเรื่องนั้นและ

ตอ้งมีผลงานวิจยัอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนัซ่ึงแสดง

ปริมาณผลงานวิจยัรวมกนัแลว้เทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ

ผลงานวิจยั 1 เรื่อง 

51 



4. ในกรณีงานวิจยัเป็นชุดโครงการ ผูข้อแตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บัการเสนอขอ

แตง่ตัง้ จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุด

โครงการนั้น) และมีปริมาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

5. ในกรณีงานวิจยัท่ีด าเนินการเป็นชุดตอ่เน่ืองกนั ผูข้อแตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บั

การเสนอขอแตง่ตัง้จะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัและมีปริมาณผลงาน

รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

 

 ผูด้  าเนินการวิจยัหลกั หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และความ

รบัผิดชอบส าคญัในการออกแบบการวิจยั การวิเคราะหข์อ้มูล  

 และการสรุปผลการวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะ 
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Paiphansiri U, Tangboriboonrat P, Landfester K*, Macromol Biosci, 2006, 6, 33 

Tangboriboonrat P*. Rakdee C, J Appl Polym Sci, 2001, 82, 489 

Sangribsub S, Tangboriboonrat P*, J Appl Polym Sci, 2002, 85, 1307 
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Ethic 
 

•  Understand authorship  
 (most important are 1st and corresponding,  
         but can be shared). 

    

    Many journals require explicit description of  

    responsibility of each author. 

54 



“Title” 
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Supporting Scholarship from the Graduate Institute, มหาวิทยาลยัไทย, 
Thailand and PERCH fund for making it possible to conduct studies at 
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศ. Special thanks are extended to Wang YU of 
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศ for most conscientious assistance and useful 

discussions. 
การมีส่วนรว่ม:       นกัศึกษาไทย      10%     

   อาจารยไ์ทย        80%
 อาจารยต์า่งชาต ิ10%  

 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 

นศ. ไทยa, อาจารยไ์ทยa, อาจารยต์า่งชาติb*           
            Address: aมหาวิทยาลยัไทย   bมหาวิทยาลยัตา่งชาติ                  

*Corresponding Author, E-mail address ตา่งประเทศ 
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แฟชัน่ใหม่ บทความระดบั“รอ้ยโท” 
 

มีดาว* 2 ดวง - เป็น Corresponding authors 2 คน 

เหมาะสมหรือไม่?  

  ตา่งกลุม่วิจยั (ตา่งมหาวิทยาลยั อยูค่นละประเทศ)  

 กลุม่วิจยัเดียวกนั ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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แนวปฏิบตัใินการรบัรองการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ 

• หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผูร้ว่มงานหลายคน จะตอ้งให้

ผูร้ว่มงานทุกคนลงนามรบัรองว่าแตล่ะคนมีสว่นรว่มในผลงานนั้น 

รอ้ยละเทา่ใด รวมทั้งระบุบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบใน

ผลงานนั้น 

• หากตรวจสอบพบภายหลงัว่าผูข้อแตง่ตัง้/ผูไ้ดร้บัการเสนอขอแตง่ตัง้ 

ระบุการมีสว่นร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู ้

นั้นเขา้ข่ายผิดจริยธรรม ไม่เหมาะสมท่ีจะไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้

ใหด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการ และใหม้หาวิทยาลยัสอบหาขอ้เท็จจริง

และด าเนินการทางวินยัตอ่ไป 

• การลงนามรบัรองการมีสว่นรว่มในผลงานแตล่ะช้ิน เม่ือไดล้งนาม

รบัรองแลว้ จะเปลี่ยนแปลงไม่ได ้ไม่ว่าจะน าไปใชใ้นเรื่องใด โดย

ใครหรือเม่ือใดก็ตาม 
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นิยาม ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

 หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยา่งอื่นที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนงัสือ ต  ารา งานวิจยั บทคดัยอ่

ผลงานวิจยั การเสนอรายงานในการประชุมทางวิชาการ   

    โดยปกติ ใหห้มายถึง ส่ิงประดิษฐห์รืองานสรา้งสรรค ์อาทิ เคร่ืองทุ่นแรง 

ผลงานการสรา้งส่ิงมีชีวิตพนัธุใ์หม่ วคัซีน 

 การเสนอ ตอ้งประกอบดว้ยบทวิเคราะหท่ี์อธิบายและช้ีใหเ้ห็นว่า 

 งานดงักล่าวท าใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวิชาการหรือเสริมสรา้งองค ์ 

ความรู ้หรือใหวิ้ธีการท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่สาขาวิชานั้น และแสดงถึง

ความสามารถในการบุกเบิกสาขาวิชานั้น 

“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 
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รูปแบบ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

• อาจจดัเพ่ิมไดห้ลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นรูปเลม่ หรอืการบนัทึกเป็น

ภาพยนตร ์หรือแถบเสียง 

• มีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชดัเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือช้ีใหเ้ห็นว่าเป็น

ผลงานท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาและความกา้วหนา้ทางวิชาการ หรือ

เสริมสรา้งความรูห้รือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สาขาวิชาหน่ึงๆ หรือ

หลายสาขาวิชาไดอ้ยา่งไร ในแง่ใด 

• กรณีผลงานท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ ์หรอืผลงานท่ีมุ่งในเชิงปฏิบตั ิจะตอ้ง

ผ่านการพิสูจนห์รือแสดงหลกัฐานเป็นรายละเอียดใหค้รบถว้นที่

แสดงถึงคณุค่าของผลงานนั้นดว้ย 

“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 
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วิธีการเผยแพร ่ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

• เผยแพรเ่ป็นรูปเล่ม ดว้ยวิธีการพิมพ ์โดยโรงพิมพ ์หรือส านกัพิมพ ์

หรือโดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอื่นๆ 

• การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ช่น ซีดีรอม 

• การเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง 

หรือโดยมีการน าไปใชห้รือประยุกตอ์ยา่งแพร่หลาย 

    การเผยแพร่ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปอยา่งกวา้งขวางมากกว่าการใช้

ในการเรียนการสอนวิชาตา่งๆในหลกัสูตรเทา่นั้น ทั้งน้ี ตอ้งไดร้บั

การตรวจสอบและการรบัรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของ

มหาวิทยาลยั / คณะ และตอ้งเผยแพร่สูส่าธารณชนมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่า 4 เดือน 

 
“การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ตามขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลัยมหิดล” 
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1. มี mentor ที่ดี ช่วยเหลือในทุกเรื่อง (สอนด้วยการกระท า) 
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสามารถในเชงิวิชาการ และเป็นครูที่ดี 
3. มีวินัย รู้หน้าที่ มีเป้าหมาย 
4. รับผิดชอบ แบ่งเวลาเป็น เสียสละ 
5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมบ้าง 
7. รักคนเป็น ท าให้คนรักก็เป็น  (ช่วยคนอื่น  ท าให้คนอื่นอยากช่วย) 
8. มีน้ าใจ ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน (มากนัก)  
9. มีความพยายามสูง  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (เป็นส่วนใหญ่) 
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ปัจจัยการจะท าวิจัยให้ส าเร็จ 
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Research Supervisor 
(Mentor – mentee) 62 



อาจารย์บางคนเป็น “adviser” ได้  
แต่เป็น “mentor” ไม่ได้  
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ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
Mentor เปรียบเสมือนตน้ไมใ้หญ่ท่ีช่วยปกป้องตน้ไมเ้ล็กๆขา้งใตใ้หป้ลอดภยั 

จากภยัธรรมชาตติา่งๆ แตใ่นขณะเดียวกนัก็จะเปิดทางใหต้น้ไมเ้ล็กไดร้บัแสงแดด 

น ้าฝน น ้าคา้ง อยา่งพอเหมาะ เพ่ือการหยัง่รากเจริญเตบิโตกลายเป็นตน้ไมใ้หญ่

ทดแทนที่ในอนาคต มิใช่แผ่ก่ิงกา้นปกคลมุเสียจนตน้ไมเ้ล็กขา้งล่างไม่ไดร้บัอาหาร 

หรือแสงเดือน แสงตะวนั จนแคระแกรน หรือเฉาตายไปก่อนเวลาอนัควร 
64 

พรสวรรคข์องทา่นก็คงจะเป็นแววตา 

ที่แสดงออกถึงความรกั และเมตตา   

แมภ้าษาท่ีทา่นใชด้วุ่า  

ในบางครั้งอาจดเุดือดรุนแรง  

แตแ่ววตาที่ฉายออกมา 

กลบัตรงขา้มกบัสิ่งท่ีทา่นกล่าวโดยสิ้ นเชิง  



เผยแพร ่

(ตพีิมพ,์ สิทธิบตัร, ลิขสิทธ์ิ) 

ผลงานวิจยั 

 โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ส าหรบัการวิจยั 

โครงการวิจยั 

 ทุนวิจยั 
อาจารย ์/ 

นศ.  
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ตพีมิพ?์  
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โครงการวิจยัท่ีดี .... นบัว่าส าเร็จไปกว่าครึ่ง 

ถา้เราเป็นผูใ้หทุ้น ... เราอยากจะใหห้รอืไม่ 

  ถา้เป็นเรือ่งที่รูแ้ลว้ ... คาดการณผ์ลลพัธไ์ด ้

         เสี่ยงมาก ... ไม่มีโอกาสส าเรจ็ 

 

           ใครจะใหทุ้นท าวิจยั? 
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การศึกษาเพื่อหายารกัษาโรคบางโรคจากพืช 5 ชนิด 

การส ารวจความนิยมยีห่อ้โทรศพัทมื์อถือในหมู่เกย ์

ความสมัพนัธข์องการไม่มีเงินกบัผลการเรียนของนกัเรยีน 

การประยุกตใ์ชค้ลื่นจากโทรศพัทเ์พื่อการท าใหก้ลว้ยสุกเรว็ 

การส ารวจสิ่งมีชีวิตในบรเิวณมหาวิทยาลยั................ 

การอบรมครูที่สอนวิชาภาษาองักฤษในโรงเรียนเทศบาลตา่งๆ 
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จะเลือกท าวิจยั ..... เรือ่งอะไรดี 

ศ.นพ. จรัส สุวรรณเวลา 

ปัญหานั้น มนั serious แค่ไหน 

ท าไมมนัจงึเกิดปัญหา 

เราหาความรูจ้ากท่ีอ่ืนมาใชแ้กปั้ญหาไดห้รือไม่ 

งานวิจยัเรื่องน้ีมีทา่ทีว่าจะส าเร็จหรือไม่ ถา้เราจะท า 
ถา้ท าเสร็จแลว้ผลของมนัจะมีประโยชนแ์ค่ไหน 
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โครงการวิจยัที่จะคน้ควา้หาว่าคนไทยมีเลือดสีอะไร 

หมอผีระบุว่าตน้ไมช้นิดน้ีรกัษาอาการทางประสาทได ้  

ผูข้อทุนจงึสนใจการส ารวจตน้ไมน้ี้ในบรเิวณรอบสถาบนั 

เทคนิคน้ีดีอยูแ่ลว้ เคยมีผูศึ้กษาไวใ้นตา่งประเทศ 

แตย่งัไม่ไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัเรือ่งเข่ือนในประเทศไทย 

เรือ่งน้ีผูข้อทุนเคยท าวิจยัไวต้อนเรยีนปริญญาเอก น่าสนใจมาก 

จงึจะท าตอ่โดยขอทุนน้ี เพ่ือจะไดต้พิีมพไ์ด ้ถา้ท าเสรจ็ 

เรือ่งน้ีใครๆก็ท าวิจยั  ดงันั้น โครงการน้ีสมควรท าบา้ง 

เน่ืองจากอากาศ-ดิน ทางภาคน้ีคงมีผลบา้งไม่มากก็นอ้ย 
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ศ.ดร.ชัยอนนัต ์สมุทรวานิช 

ทบทวน ... หลกัคิดการท างาน 

เราก าลงัท าอะไรอยู ่

มีอะไรที่เราควรท า หรือ ไม่ควรท าบา้ง 

มีอะไรบา้งที่เราจะไม่ท า   ยงัไงๆก็จะไม่ท าถึงแมมี้ความสามารถ 

    (เพราะเรือ่งมนัไม่เขา้ท่า) 

มีอะไรบา้งที่เราท าไม่ได ้ 

    (แข่งสูค้นอื่นไม่ได)้ 

มีอะไรบา้งที่เราจะตอ้งท า   ไม่ท าไม่ได ้ 

    (ยงัไงๆตอ้งดิ้ นรนท า) 

เรา คือ ประเทศไทย 
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 Fungi 

   World = 80,000 

   Expected No. = 1,500,000 

   Thailand = 3,000 

   Expected No. = 150,000? 

 

Birds 

World = 9,000 

Thailand = >930 

Other Microbes  

World = 84,000 

Expected No. = 1,600,000 

Thailand = ???? 

Expected No. = 160,000? 

 

Biodiversity in Thailand 

ca 7-10 % of world records  

Plants 

World = 250,000 

Thailand = 12,000 

 

Mammals 

World = 4,000 

Thailand =>250 

 

72 
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•April - August 

•3000 m above sea level 
•snow in winter 

Winter worm-summer grass 
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 Cordyceps sinensis 
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What is an insect (pathogenic) fungus? 

Cuticle invasion 

Producing 

metabolites 

•To inhibit insect’s immune system 
•To act as antibiotic (against   
  competing microorganisms) 
•To modify insect’s behavior 

Infection 

Mycelium 

Saprophyte 
(insect’s remain = source of food) 
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Cordyceps sinensis Extract 
For Energy and Endurance 

"You Could Feel Like a Champion  

in 30 Days” 

"Discover how you can improve your Stamina and Endurance with the 

natural source for energy in Cordyceps."  

PRODUCTS 
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https://secure.marketserv.com/phf/shop/default.asp?qty=1&product=1860&command=Add+to+Cart


Other Products from Insect Pathogenic Fungi  
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Cordyceps sp. on Coleoptera  

(elaterid larva) BCC 1681  

Collected from Khao Soi Dao  

Wildlife Sanctuary, Chantaburi 

Cordyceps sp. on Coleoptera  

(elaterid larva) 

O

O
OH

HO

1

Anti-malaria (IC50; mg/mL) 2.2 

Anticancer (BC / KB; IC50; mg/mL) 2.2 / 17 

Cytotoxicity (Vero; IC50; mg/mL) 11 

“Cordytropolone” 
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Cordyceps Khaoyaiensis BCC 1376 

Source of isolation : Lepidoptera Larva, Khao Yai National Park 

Isolated and identified by : Dr. Nigel L. Hywel-Jones  
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ศ.ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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Distribution of malaria 

Malaria 

One of the world’s largest diseases  
having a major impact on developing tropical countries 

http://www.cdc.gov/malaria/ 

distribution_epi/distribution.htm  
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ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ 

Tropical disease  

research:  
Malaria 
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Sulphur Prevulcanized (SP)NR Latex:  

                                Thin Film Products 
Hevea  brasiliensis 

Skim  

latex 

Fresh latex 

Concentrate latex 

Prevulcanization 
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Sulphur prevulcanized NR gloves 

Surface  

treatment 

Non-rubber or vulcanizing 
agents in SPNR latex 

Allergic Type I:   

Immediate hypersensitivity 

High surface friction  

 surface hardness  
 surface roughness  
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Talc or other fine  

powder materials 

Nanoparticles for Surface Treatment 

Drawbacks 

 contamination on the field of work 

 unpleasant residues when mixed 

    with perspiration 

 internal irritation to a patient 

7 cycles 

A.Sruanganurak, K.Sanguansap, P.Tangboriboonrat, Colloid Surface A, (2006), 289, 110  

 A.Sruanganurak, P.Tangboriboonrat, Colloid Surface A, (2007), 301, 147  86 



Malaria Diagnosis 

1. Clinical Diagnosis 

Fever, chill, headache, vomitting and etc. 

2. Microscopic Examination 

•Time consuming (~ 60 min) 

• Depending on skill of microscopist 

 

 

  Drawbacks : 

P. falciparum  

infected red blood cell (RBC)  

Very non specific 
Patient’s symptoms 

Target protein Ag 

Immunolatex 87 



Antibody 

(Ab) 
Agglutination 

Positive 

Latex Agglutination Test (LAT)  

Antigen 

(Ag) 

Immunolatex 
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 Latex-Peptides Conjugates  

 for Diagnosis of Malaria Infection 

Malaria naïve control 

P.falciparum-infected plasma 

Agglutination 

D. Polpanich, P. Tangboriboonrat*,  

A. Elaissari, R. Udomsangpetch,  

Anal. Chem., 2007, 79, 4690  

Polystyrene  
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http://www.operon.es/_document/_catalogo/Natalis.jpg 

Pregnancy test: detection of human Chorionic Gonadotropin 

(hCG) 
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 คัดกรองสายพันธุ์ที่สะสมธาตุเหล็กในเมล็ดสูงและสายพันธุ์กลายทนธาตุเหล็ก
เป็นพิษ จากประชากรข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยรังสี fast 

neutron และจากฐานพันธุกรรมข้าวธรรมชาติ  
 ค้นหายีนที่ควบคุมปริมาณและความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กในข้าว 

ดร. ศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์ ดุษฏีบัณฑิต คปก. รุ่นที่ 6 
อาจารย์ที่ปรึกษา คปก. : รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร 

หัวข้อการวิจัย : การศึกษา Genomic  และ Molecular Breeding เพื่อเพิ่ม 
ความหนาแน่นและความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว 

ปัจจุบัน : นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 

ตัวอย่าง นักศึกษา คปก. ที่ท างานวิจัยและน าไปต่อยอดได้ 

ข้าวสินเหล็กข้าวไทยเพื่อสุขภาพ  
อุดมไปด้วยธาตุเหล็กสงู 

ผลงานวิจัยน าไปต่อยอดในโครงการวิจัยต่างๆ ได้แก่ 
 โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพ่ือเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง (วช.) 
 เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศกัยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (สวทช.)  
 การค้นหายีนควบคุมลักษณะธาตุเหล็กสูงและทนทานต่อธาตุเหล็กเป็นพิษในข้าว  

        (Platform-BIOTEC) 
 ทดสอบประสิทธิภาพในแปลงเกษตรกรพื้นที่ดินเปรี้ยว ที่มีธาตุเหล็กละลายออกมามาก  

        ใน จ.สระบุรี และ จ. นครนายก 
 ศึกษาผลของข้าวเหล็กสูงต่อภาวะโภชนาการของธาตุเหล็กในเดก็วัยเรียนที่มีภาวะพร่องเหล็ก 

ที่ ร.ร. วัดดอนจั่น จ. เชียงใหม่ 
 ใช้เป็นต้นแบบของการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจากงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงงาน

“ธัญโอสถ” ตราเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากข้าวโภชนาการสูง 
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ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย ์
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Source :NSTDA 93 
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ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร  
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ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร  96 



ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย ์
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การเขียน paper  
 

    เพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการนานาชาติ 

  เป็นทั้ง “ศาสตร”์ และ “ศิลป์” 

ถา้ “เน้ือหาดี  มีคุณค่า”  
 

“ศิลปะการถ่ายทอด” จะเป็นสิ่งส  าคญัที่สุด 
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Before writing a research paper one should ask 
 

•  why are we doing this research? 
 
•  who will use the information? 
 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 

Manuscript submitted must represent report of 

original research. 
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จะเขียนไดด้ี  .... ตอ้ง “ชอบอ่าน” และ “ชอบเขียน”   

 ช้ีจดุขาย  อธิบายชดัเจน  เขา้ใจไดไ้ม่ยาก 

 กระชบั  ล  าดบัเรือ่งดี  มีขั้นตอน  ชวนตดิตาม    

 มีมุมมอง  ลื่นไหล  แตเ่รียบง่าย 

ศิลปะท่ีควรค านึงในการเขียน 

เอา “ใจเขา” มาใส่ “ใจเรา” 

เอาใจ 
บรรณาธิการ 

reviewers 
  มาใส่ “ใจเรา” 
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Four simples rules prior to writing the paper 

 

•  Make sure you have something (new) to say. 

 

•  Know the journal you wish to submit your   

   manuscript.  (Have you read the journal?   

   Have you read the Instructions to Authors?) 

 

•  Take lessons in English (or have someone  

    willing to correct your English). 

 

•  Be prepared to accept rejection. 

 
(modified from Bourne PE.  Ten simples rules for getting published.   

  PloS Comp Biol 2005; 1: 341-2.) 
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โครงสรา้งของบทความวิจยั 

• ช่ือเรือ่ง (Title) และรายละเอียดผูเ้ขียน (Byline) 

• บทคดัย่อ (Abstract) 

• บทน า (Introduction) 

• วสัดุอุปกรณ ์และวิธีการ (Materials and Methods)  หรือ

รายละเอียดการทดลอง(Experimental) 

• ผล (Results) 

• การอภิปราย หรือการวิจารณ ์(Discussion) 

• ค าขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 

•  เอกสารอา้งอิง (References) 

•  Supplementary data 
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     เริม่เขียนจากส่วนใด .... จงึจะไปไดส้วย 
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การจดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอตอ่การเขยีนบทความวชิาการ 
 
 
ควรจัดสรรเวลาในการเขยีนบทความ โดยระบไุปในตารางการท างาน 
วา่วนันี-้เวลานีจ้ะท าการเขยีนบทความ และมกีารตัง้เป้าหมายวา่จะ 
ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จเมือ่ไหร ่และพยายามท าตามนัน้ 
 
โดยทัว่ไปการเขยีนบทความวชิาการสามารถท าได ้2 รปูแบบ 
 1. เขยีนรวดเดยีวใหเ้สร็จไปเลย 
 2. คอ่ยๆ เขยีนทลีะสว่น 
(ขึน้กบัความถนัดและตารางการท างานของแตล่ะบคุคล) 

นวดล  เหล่าศิริพจน์ 
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     Title 

     Abstract (เขียนหลงัสุด) 

         (keywords) 

     Introduction 
 1) Materials and Method (เริม่จากตรงน้ี) 

 2) Results and Discussion 
     Conclusion 

            References (เขียนก่อนหลงัสุด) 

            Acknowledgements 

เริ่มจากส่วนใดก็ได ้.... ขอใหไ้ดเ้ริ่มเถอะ  

มือใหม่ .... หดัเขียน!! โปรดเริ่มจาก (1) 
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การเขยีนบทความวชิาการ 
 

 

เร ิม่ตน้เขยีนจากสว่น Introduction  
         โดยล าดบัการเขยีนตามโครงรา่งทีท่ าไว ้ 
 
 เป้าหมายของสว่น Introduction คอื  
  - ท าใหท้ราบความส าคญัของงานวจัิยนี ้ 
  - มใีครท าอะไรมาแลว้บา้งในอดตี  
  - สิง่ทีเ่ราท า คอื อะไร  
    แตกตา่งจากงานวจิัยอืน่ๆในอดตีอยา่งไร 
 

นวดล  เหล่าศิริพจน์ 
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เคล็ดลบัในการเขยีนบทความวชิาการ 
 
ชือ่เร ือ่ง ค าส าคญั และบทคดัยอ่เป็นสว่นทีส่ าคญัมากของ 
บทความเนือ่งจากเป็นสว่นทีผู่อ้า่น และ Reviewer จะอา่นเป็นสว่นแรก 
และจะเริม่พจิารณาวา่จะอา่นบทความนีต้อ่หรอืไม ่
 
 - ชือ่เรือ่ง:   ตอ้งชดัเจน ดงึดดูและน่าสนใจ 
 - ค าส าคญั: เป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหผู้อ้า่นหางานของเราพบใน 
       ฐานขอ้มลูแบบ Online 
 - บทคัดยอ่: กระชบั เขา้ใจงา่ย และอธบิายเรือ่งราวของบทความ 
     ทัง้หมด 
 
การเขยีนบทความวชิาการควรใชภ้าษาและรปูประโยคงา่ยๆ  
เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถอา่นเขา้ใจไดต้ัง้แตค่รัง้แรกทีอ่า่น 
 
พยายามอา้งองิงานวจิัยทีเ่กีย่วขอ้งในอดตีใหค้รอบคลมุมากทีส่ดุ 
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Name(s) 

Address(es) [+ present address] 

e-mail: corresponding author 

TITLE 

ไม่ยาว ไม่เว่อร ์ไม่เบลอ 

“Bioactive Compounds From Some Thai Medicinal Plants” 

Key Words 

เป็นสิ่งท่ีจะปรากฏใน data-base  

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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Sanguansap, K., Suteewong, T., Saendee, P., Buranabunya, U. and 

Tangboriboonrat, P.*, "Composite Natural Rubber Based Latex 

Particles: A Novel Approach", Polymer, 2005, 46, 1373-1378 [IF 
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TITLE   
 
avoid  

   
•  main title/subtitle arrangement       
   
•  complete sentence 
 

•  unnecessary articles 
 

(but should consult recent journal article) 
 

 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
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บอกใหเ้ช่ือว่าเป็นเรื่องใหม่-เรื่องส าคญั-เรื่องท่ีน่า(จะตอ้ง)ท า 

(และจะตอ้งอา่น  !!)                          Justification 

INTRODUCTION (1) 

 
•  supply sufficient background information to allow   
   reader to understand and evaluate the results  
   without having to read the previous papers.  
   
•  include hypothesis or rationale for the work. 
  
•  include only relevant papers and not provide  
   exhaustive review. 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
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Should consist of about three paragraphs 
 

•  1st paragraph is general introduction 

  

•  2nd paragraph describes the background to  

   the specific area of research of paper 

 

•  3rd paragraph describes the hypothesis,  
   strategy and short summary of findings 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 

ไม่ยาวเกินไป อ่านเขา้ใจง่าย ไม่ว่าผูอ้่านจะอยูใ่นสาขาวิชานั้นโดยตรงหรือไม่ 

INTRODUCTION (2) 

112 



  ที่มา และความส าคญัของปัญหา 

Brief and effective 
 

ไม่ยากเกินไป - ไม่ง่ายเกินไป   

ไม่มากไป - ไม่นอ้ยไป 

มีท่ีมา - มีท่ีไป  
น าไปสูค่วามส าคญัของงาน 
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ปัญหาของเราเองที่คนตา่งชาตสินใจและ 

การน าปัญหานั้นมาแก ้

โดยวิธีการวิทยาศาสตรส์ากล 

เช่น  ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

         ดา้นสุขภาพ 

         ดา้นศิลปวฒันธรรม 

               ฯลฯ 

วิธีเขียนเพื่อดึงดดูความสนใจของผูอ้่าน  

(บรรณาธิการ, reviewers ) 

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 114 



ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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Roots of Phyllanthus acidus Skeels 

have frequently been used in the 

rehabilitation program for alcoholic 

addicts in Thailand.  The use of the 

spirit extract of this plant in treating 

alcoholism is reported to be very 

effective against the craving for 

alcohol.  However, many patients 

have later encountered serious 

side effect in the form of chronic 

illness; this has prompted us to 

explore chemicals in the roots of P. 

acidus.  We report here the . . . 
ยอดหทัย เทพธรานนท์ 

116 



The aromatic fruits of several plants in the 
genus Amomum [Zingiberaceae] are used 

worldwide as the spice cardamon.  The 

most widespread cardamom species in 
Thailand is Amomum krevanh Pierre, 

commonly called “Kra-Waan” in Thai or 
“Round  S iam Cardamom” in  the 

international spice market.  Possibly 

because cardamon has been a household 

item since ancient t imes, chemical 

investigations of this genus were mostly 

conducted in the early days of organic 

ch e m is t r y  a n d  de a l t  w i t h  s imp le 

monoterpenes, which were isolated from 
steam volat i le  o i ls.1,2  As part  of  a 

multidisciplinary research program on 
antimalarial natural products, we are . . .  

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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•  Describe in sufficient details so that  

    experiments can be repeated by others. 

 
•  Describe in complete details only new methods. 
 
•  For commonly used materials and methods,  
   a reference is sufficient.  

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 

Useful to identify method as well as reference. 
 

e.g., “cells were broken by ultrasonic treatment 
as previously described (6).” 

MATERIALS AND METHODS 

119 



• เคมีภณัฑ:์ บอกช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้  าหน่ายหรอืแหลง่ท่ีมารวมทั้งขอ้มูลท่ีจ  าเป็น  

• สิ่งที่มีชีวิต: บอกช่ือวิทยาศาสตร ์ชนิด แหลง่ท่ีมา เพศ อาย ุจ  านวน และอ่ืนๆท่ีส าคญั  

• อุปกรณเ์ครือ่งมือเครือ่งใช ้

– สามญัที่เป็นที่รูจ้กักนัดทีัว่ไป: บอกช่ือ ชนิด  

– สรา้งข้ึนใหม่หรือดดัแปลงไปจากอุปกรณท์ัว่ไป: บอกรายละเอียด โดยเฉพาะลกัษณะพิเศษ 

    ที่มีผลตอ่การวิจยัดว้ย 

• วิธีการทดลอง วิธีการสงัเกต หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีท าใหไ้ดข้อ้มูลมา: อธิบายการ
ออกแบบ การวางแผน การทดลอง การบนัทึกขอ้มูล การคิดตวัเลขทางสถิต ิ 

    ขั้นตอนตา่งๆ ในการทดลอง ฯลฯ (ละเอียดพอท่ีจะใหผู้อ่้านในแขนงวิชาเดียวกนั

สามารถท าการทดลองไดโ้ดยไม่ตอ้งขอค าอธิบายเพ่ิมเติม) 

• ถา้เป็นวิธีการที่เป็นแบบฉบบัควรใสช่ื่อเอกสารอา้งอิงก ากบั แตถ่า้เป็นวิธีการใหม่ 

    ท่ีคิดข้ึนเอง หรอืดดัแปลงมาจากวิธีการอ่ืนควรอธิบายอยา่งละเอียด 

MATERIALS AND METHODS 

ยงยทุธ  ยทุธวงศ์ 120 



Simple and clear  

• เขา้ใจง่าย   ตดิตามสะดวก 

•  ครบถว้น     แตไ่ม่รก-รุงรงั 121 



 

•  include rationale or design of experiments  

   as well as results 

 

•  do not extensively interpret the results, leave it  

   to DISCUSSION 

 

•  show results either as Table(s) or Figure(s),  

   not both 

 
•  make sure that Tables and Figures are cited in text 

RESULTS (1) 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
122 



•  Before describing the results, should include  

   one or two sentences describing the rationale of  

   the experiments and principles of the techniques  

   used.   

 

•  Highlight  the main findings in the figures and  

   tables, but do not just repeat in words the results  
   already shown in figures and tables. 
 
•  For tables, important to guide the reader through  

   the vast array of data so that the main  
   conclusions are clearly shown.  

RESULTS (2) 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
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ผลการทดลอง 

• ควรเลือกเฟ้นผลของการทดลองหรอืศึกษาวิจยั  โดย 

จ  าแนก จดัหมวดหมู่ และวิเคราะหแ์ลว้ เพื่อใหส้ามารถ

ตคีวามหมายและวิจารณไ์ดส้ะดวก  

• ควรใหส้มัพนัธก์บัเน้ือหาท่ีไดแ้จง้ไวใ้นวตัถุประสงค ์   

แตไ่ม่ควรอธิบายอยา่งยดืยาว  

• ควรเสนอในรูปของตาราง กราฟ หรือรูปภาพ ซ่ึงแตล่ะสิ่ง

ควรมีค าอธิบายท่ีกะทดัรดัและเป็นอิสระกบัเน้ือเรื่อง  

ยงยทุธ  ยทุธวงศ์ 
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ตาราง และรูป 

• บรรจขุอ้มูลส่วนใหญข่องบทความ 

• การเลือกเสนอเป็นตารางหรอืรูป ดคูวามเหมาะสม 

– ขอ้มูลละเอียด ควรเสนอเป็นตาราง 

– ขอ้มูลท่ีแสดงแนวโนม้ หรือการเปรียบเทียบ ควรเสนอเป็นรูปกราฟ 

• ตอ้งมีหมายเลข หวัขอ้และค าอธิบาย รวมทั้งหวัขอ้ของแถว

และคอลมัน ์หวัขอ้แกนกราฟ ฯลฯ 

• ตอ้งมีหน่วยของขอ้มูล (น ้าหนกั เวลา ฯลฯ) 

• ควรมีการวิเคราะหน์ยัส าคญัทางสถิติ 

 

ยงยทุธ  ยทุธวงศ์ 
Figure legend: Should provide sufficient details that  
      the reader need not refer to Materials  
      and Methods to understand the figure. 
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C.Amornchaiyapitak, W.Taweepreda, P.Tangboriboonrat,  

Eur. Polym. J., (2008), 44, 1782 

Fig. 1. Weight uptakes of MMA swelled in NR  

           and ENR sheet after immersing the  

           rubber into MMA emulsion  

           at various dipping times.  

Fig. 9.  Friction coefficients of NR and  

             ENR sheets modified with PMMA  

             for various polymerisation times  

            (dipping in MMA emulsion for  

             20 and 15 min of NR and ENR,  
              respectively). 
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Figure legend 
 

Should provide sufficient details so that the 

reader need not refer to Materials and Methods to 
understand the figure. 

Style   

 
Read INSTRUCTION TO AUTHORS and  
look at a recent paper from the journal. 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
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การเขยีนบทความวชิาการ 
 
 
 
สว่น Results and discussion  
 พยายามอธบิายใหง้านดนู่าสนใจและ 
 หาหลกัฐานหรอืเหตผุลอา้งองิทีน่่าเชือ่ถอื 
 
สว่นของ Figure แสดงผลการวจัิยพยายามท าใหช้ดัเจน 
    เขา้ใจไดง้า่ย และสวยงาม (เพือ่แสดงความตัง้ใจ) 
 

นวดล  เหล่าศิริพจน์ 
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การอภิปราย หรือการวิจารณ ์

• วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ล เพื่อใหผู้อ้่านคลอ้ยตามถึงความสมัพนัธข์อง

หลกัการหรือกฎเกณฑ ์เพ่ือช้ีแนะใหผู้อ้า่นเห็นความส าคญั ของผลการ

ทดลองน้ีท่ีไปสนบัสนุนหรือคดัคา้นสมมตฐิานหรือทฤษฏีที่มีผูเ้คยเสนอ 

• เปรียบเทียบผลการทดลองและการตคีวามหมายของผูอ้ื่น โดยพยายาม

เนน้ถึงปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ในสาระส าคญัของเรื่อง 

• สรุปสาระส าคญัและประจกัษพ์ยานของผลการทดลอง แตไ่ม่ใช่การน า

ผลมาเขียนซ ้า 

• เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ท่ีไดจ้ากการทดลองน้ี ส  าหรบัการทดลอง

ในอนาคต 

• ช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการทดลองน้ี 

• ช้ีใหเ้ห็นลู่ทางน าผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
ยงยทุธ  ยทุธวงศ์ 
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•  interpret the results in relation to previously  

    published work 

 

•  should not contain extensive repetition of  

   RESULTS or statements from INTRODUCTION 

 

•  for short papers,  

   Results and Discussion may be combined 

 

•  last paragraph or sentence should contain  

    the “take home message”. 
 

DISCUSSION  

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
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Abstract (อ่านรูเ้รือ่ง ... โดยไม่ตอ้งอ่านทั้งเรือ่ง) 
 ช่วยตดัสินว่า ควรตดิตามอ่าน full paper หรือไม่  

 ตอ้งเล่าถึง full paper ใหค้รบถว้น  อยา่งยอ่ท่ีสุด 

Conclusion (อ่านไม่รูเ้รือ่ง ... ถา้ไม่ไดอ้่านทั้งเรือ่ง) 
 เม่ืออ่านจบ  รูว่้าการทดลองไดผ้ลสรุปว่าอยา่งไร  

สว่น Abstract และ Conclusion  
  เป็นสว่นทีส่ าคญัมาก  ควรใหเ้วลามากเป็นพเิศษ  
     โดยเขยีนใหก้ระชบั เขา้ใจงา่ย  
          แตอ่ธบิายเรือ่งราวของบทความนีท้ัง้หมด 
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 When using the extract concentrations ≤25% for 24 h,  

the cytotoxicity of the SPNR film to L-929 mouse fibroblast cells  

was effectively reduced by coating its surface with PMMA  

latex particles. At the maximum Cs, monitored by using large  

particle size, long immersion time and high latex concentration,  

the growth inhibition of the cells increased with increasing  

the concentration and time of extraction. Although the maximum  

growth inhibition of 75% was induced by 100% extract  

concentration for 24 h, at the extraction time≤6 h, the 100% extract  

of SPNR-g–PAAm/PMMA significantly reduced the toxicity to  

the cells. These findings proved valuable for further in vivo  

toxicity and more intensive allergenic investigations for developing  

of powder-free gloves. 

Anancharungsuk, W., Polpanich, D., Jangpatarapongsa, K., and Tangboriboonrat, P.*,  

“In vitro Cytotoxicity Evaluation of Natural Rubber Latex Film Surface Coated with  

PMMA Nanoparticles”, Colloid Surface B, 2010, 78: 328-333 [IF 2009 = 2.600] 
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Conclusion 

      Concise  
      a “knock-out” blow 

Conclusion 

 It should be emphasized that the tandem Michael 

addition-Dieckmann condensation method shown above is 

extremely attractive for the construction of such a 

cyclopentenoid nucleus, and it makes large quantities of 

sarkomycin easily obtainable.  Consequently, we were able to 

obtain good-quality NMR spectra for both sarkomycin and its 

ester.  In addition, the method is not limited and should extend 

readily to other antibiotics in this series. 

ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
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                  ABSTRACT  

 

 

•  limited to about 250-300 words 

•  concise summary of basic content of paper  

•  no extensive experimental details  

•  avoid abbreviations and references  

•  do not include diagram  

•  conclude with a summary statement 
 

เนน้จดุขาย เขียนสั้นๆ อ่านรูเ้รือ่งในตวัเอง  

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
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Abstract 

The deposition of poly(methyl methacrylate) (PMMA) particles onto natural rubber  

(NR) latex film surface was successfully performed by the layer-by-layer (LbL)  

technique via electrostatic interaction. The charge on NR film was generated  

by UV grafting polyacrylamide (PAAm) onto the rubber surface pretreated  

with argon plasma. Attenuated total reflection-Fourier transform infrared (ATR-FTIR)  

spectroscopy revealed that the grafted yield was directly proportional to the monomer  

concentration and to UV irradiation time. …………………………………….. 

 

Keywords: Layer-by-layer; Surface modification; Natural rubber; PMMA 

a b s t r a c t 

In order to increase surface roughness of the sulphur-prevulcanized natural rubber 

(SPNR) film and, hence, decrease the direct contact between the rubber and skin, the 

poly(methyl methacrylate) (PMMA) latex particles were deposited onto the SPNR film 

grafted with polyacrylamide (SPNR-g–PAAm). Prior to the in vitro cytotoxicity 

evaluation on L-929 fibroblasts,the SPNR and SPNR-g–PAAm coated with PMMA 

particles were extracted by using the culture medium.Results showed that the 

cytotoxicity effect could be significantly reduced by coating PMMA particles onto the 

rubber film. At the extract concentrations of ≤12.5% for 24 h at 37 ◦C, no toxicity 

potential was detected. The study will be helpful for development of gloves 

designed for the hypersensitive person.   136 



GRAPHICAL ABSTRACT 
 

P. Sunintaboon, S. Duangphet, P. Tangboriboonrat, Colloid Surface A, 2009, 350: 114-120  
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Supplementary data ! 
Dansyl derivatives were extensively used as chromophores to 

construct a chemosensor platform [13–15]. The incorporation of 

2-hydroxybenzaldehyde is expected to serve as the metal ion binding 

moiety and to affect the intramolecular charge transfer which induces 

the emission change of the sensor. 2-Hydroxybenzyl dansyl cadaverine 

(DNSCH) was synthesized in one step from the condensation reaction 

between dansyl cadaverine and 2-hydroxybenzaldehydes (Scheme 1). 

After reaction mixture was left stirring under nitrogen atmosphere for 

24 h, DNSCH was isolated and crystallized from ethyl acetate/hexane to 

afford DNSCH in 81% (the spectroscopic identification for DNSCH is 

accomplished and can be found in Supplementary Material). The 

C=N group formed is aimed to provide the chelation to metal ions since it 

is known that C=N exhibits good degree of affinity towards transition 

and post-transition metal cations due to its electronic structure [16,17]. 

Smanmoo, S.*, Nasomphan, W., and Tangboriboonrat, P., "Highly Selective Fluorescent  

Chemosensor for Fe3+ Imaging in Living Cells", Inorg. Chem. Commun., 2011,  

14, 351-354 [IF 2010 = 1.974].  139 



How to reply to the Editor 
 

•  If you need to do further experiments,  
   and it is still possible, do them. 

 
•  Reply point by point.   
   Write out the criticism/comment and then reply to it. 

 
•  Indicate clearly where you have made changes  

   in the revised manuscript. 
 

REVISION 
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REJECTION 
•  Absolute:   
“Our referees have evaluated your manuscript  
  and find that is not acceptable.” 
 
Read the criticisms carefully and make changes 

to the manuscript as suggested and submit to 
another journal. 

 

 
• Conditional: 
“Our referees have evaluated your manuscript  
  and find that is not acceptable in its present form.” 
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Ethics 

 

•  Data obviously must be genuine  

    (not fabricated or falsified) 

 

•  Be sensitive to issue of plagiarism  

    (most journals allow about 15% of words in  
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    1st and corresponding, but can be shared).    

    Many journals require explicit description of  

    responsibility of each author. 

ประพนธ์ วิไลรัตน์ 
142 



หลกัการเตรยีมบทความวชิาการเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

1. เขยีนโครงรา่งของบทความ (Outline) แบบครา่วๆ 
2. สบืคน้งานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารพมิพใ์นชว่งทีผ่า่นมา 
3. จัดสรรเวลาใหเ้พยีงพอตอ่การเขยีนบทความวชิาการ 
4. เริม่เขยีนบทความตามแผนการทีว่างไว ้
5. อา่นตรวจทานอยา่งละเอยีดอยา่งนอ้ย 1-2 ครัง้ 
6. เลอืกวารสารทีจ่ะสง่บทความไปตพีมิพ ์
7. สง่บทความเพือ่ตพีมิพไ์ปยงัวารสารนัน้ๆ 
8. การแกไ้ขบทความตามขอ้เสนอแนะของ Reviewers 
9. วางแผนการท าวจิัยเพือ่เขยีนบทความวชิาการครัง้ตอ่ไป 
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2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสามารถในเชงิวิชาการ และเป็นครูที่ดี 
3. มีวินัย รู้หน้าที่ มีเป้าหมาย 
4. รับผิดชอบ แบ่งเวลาเป็น เสียสละ 
5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
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