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 หนังสือ “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียน 
การสอน : ประสบการณ์ผู้ เขียน” เกิดจากผู้ เขียนได้เขียนบทความสั้น  ๆ 
เผยแพร่ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook ประกอบด้วย เรื่องที่  1  
การเขียนผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เรื่องที่ 2 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรจึงจะ 
ไม่ถูกกล่าวหาว่า ลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เรื่องที่ 3 ถาม - ตอบ เทคนิค 
การเขียนต าราเรื่องที่ 4 การจัดการความรู้เทคนิค (KM) เทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเรื่องที่ 5 หลักการเขียนอ้างอิงบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการเรื่องที่ 6 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน: ประสบการณ์ผู้เขียนและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ 7 เคล็ดลับการเขียน
ผลงานทางวิชาการ/บริการวิชาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน แล้วน ามาวิเคราะห์
สังเคราะห์เป็นหนังสือขึ้นมาโดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  
ส่วนเนื้อ ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ส่วนเนื้อ ประกอบด้วย 3 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 หลักทั่วไป 
ในการเขียนผลงานทางวิชาการเป็นการกล่าวถึง ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
และวิ ธีการพิจารณาแต่ งตั้ ง บุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 กล่าวถึงหลักการเขียนอ้างอิงและ
การเขียนบรรณนุกรม บทที่ 2 เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ : ประสบการณ์
ผู้เขียนกล่าวถึงวิเคราะห์ปัญหาการเขียนผลงานทางวิชาการ แนวทางการเขียน
ผลงานทางวิชาการ บทที่ 3 การบูรณาการผลงานทางวิชาการสู่การเรียนการสอน : 
ประสบการณ์ผู้เขียน กล่าวถึง การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการ 
สู่ผลงานทางวิชาการการบูรณาการบทความวิชาการและวิจัยพัฒนาเป็นต ารา
การบูรณาการผลงานทางวิชาการพัฒนาเป็นหนังสือการบูรณาการบริการวิชาการสู่
งานวิจัยและบทความวิชาการการบูรณาการบทความวิชาการสู่งานวิจัยและ 
บูรณาการเป็นหนังสือวิจัยและบทสรุป 
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 ส่วนที่  2 ภาคผนวกจะเป็นการอธิบายถึงตารางการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2560   
 ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ถือการจัดการความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเอง ซึ่ง เป็นการ
ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “KM” 
เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายให้ผู้ที่สนใจที่มุ่งเขียนผลงานทางวิชาการ 
ได้มีความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 3 ประการไปพร้อม ๆ กัน 
ดังนี้ 

1. บรรลุเป้าหมายของงาน คือ มี ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการเผยแพร่ 
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณาจารย์สามารถเขียนผลงานทางวิชาการ 

เพื่อขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเช่น การประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นต้น 
อนึ่งหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขออุทิศให้แก่ท่านอาจารย์ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข 

(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อาจารย์ผู้ประสาทวิชา
และดูแลผู้เขียนหลังจากจบปริญญาโทให้ริ้เริ่มเขียนผลงานทางวิชาการ 
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ข้อความเบื้องต้น 
 

นับจากผู้เขียนได้รับการฝึกอบรมโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการ
เชิงปฏิบัติการ ใน ปี 2549 จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจนันท์ (ต าแหน่ง 
ทางวิชาการในขณะนั้น ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) จัดโดย 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ผู้เขียนก็ได้เดินตามค าแนะน าที่อาจารย์ชุติมา 
ที่ให้ความรู้แนวทางการการเขียนผลงานทางวิชาการตลอดมาถึงปัจจุบัน ส่วนความรู้
ด้านเนื้อหาในผลงานทางวิชาการประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน/เอกสาร
ค าสอน/ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ/และงานวิจัย ได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์หลายท่านด้วยกัน อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ 
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต ศาสตราจารย์ 
ดร.อุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค ศรี เจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.
ภูมิ โชคเหมาะ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ (เสียชีวิต) รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาลี วงษ์วิฑติ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กิตติศักดิ์ ปรกติ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข (เสียชีวิต) ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ เป็นต้น  

การเขียนผลงานทางวิชาการของผู้เขียนจะเน้นเขียนผลงานวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นหลัก เช่น เขียนเอกสารประกอบการสอน น า
เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนบางหัวข้อ มาเขียนเป็นบทความวิชาการ แล้วน า
บทความวิชาการมาบูรณาการเขียนต ารา/หนังสือ และถ้าบทความวิชาการนั้นมีประเด็นที่
จะขยายวิจัยได้ก็ท าวิจัย และเมื่อท าวิจัยเสร็จก็ท าเป็นหนังสือวิจัยใช้ในการเรียนการ
สอนหรือน างานวิจัยมาเขียนในต าราต่างๆเพื่อน าไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ส่วนที่ 1 ส่วนเนื้อหา 
 

บทที่ 1 หลักทั่วไปในการเขียนงานทางวิชาการ 
 
 หลักท่ัวไปในการเขียนงานทางวิชาการในเล่มนี้ผู้เขียนขออธิบายถึง 
การเขียนผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 
“หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560”1 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่  
1 พฤศจิกายน 26612 แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการสอน กับส่วนที่ 2 
ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
1. ผลการสอน  

ผลการสอน ได้ แก่  เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง 
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 25603 ให้ค านิยามและการเผยแพร่ของเอกสารประกอบการสอนและ 
เอกสารค าสอน ดังนี้ 
 
                                                            

1หนังสือราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา https://www.kpru.ac.th/ 
personnel/personnel01.html) 

2เมื่อพิจารณาศึกษาถึงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ. 2560 ข้อ 2 ได้ก าหนดให้ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นก าหนด 1 ปี นับแต ่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอน
พิ เศษ 265 ง ลงวันที่  31 ตุลาคม 2560 หน้า 43-55) จึงท าให้มีผลบังคับใช้ประกาศนี้ 
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  

3เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
5. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน หน้า 39-40 (อ้างใน หนังสือราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา https://www.kpru.ac.th/personnel/personnel01.html) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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1.1 เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอน (Teaching) จะกล่าวถึง ความหมายของ

เอกสารประกอบการสอน รูปแบบการเผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน 
และเงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

 1.1.1 ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ  

ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อน 
ให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ  

 1.1.2  รูปแบบการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน 
  เป็ น เอกสารประกอบการสอนสื่ ออื่ นๆที่ เ กี่ ย วข้ อง 

ในวิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ รายชื่อบทความ หนังสืออ่าน
ประกอบ บทเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคลื่อนไหว (slide) หรือสื่ออื่นการออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง 

 1.1.3  เงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน 
 การเผยแพร่เอกสารประกอบการสอนมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 

เป็นการเอกสารประกอบการสอนที่จัดท ารูปเล่มหรือถ่ายส า เนาเย็บเล่ม 
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว  
1 ภาคการศึกษา 

1.2 เอกสารค าสอน 
 เอกสารค าสอน (Doctrine) จะกล่าวถึง ความหมายของเอกสาร 
ค าสอน รูปแบบการเผยแพร่ เอกสารค าสอนและเงื่อนไขการเผยแพร่ เอกสาร 
ประกอบการสอน ดังนี้ 

 1.2.1  ความหมายของเอกสารค าสอน 
 เอกสารค าสอน หมายถึง เอกสารค าบรรยายหรือสื่ออื่น ๆ  

ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 

 1.2.2 รูปแบบของเอกสารค าสอน 
 เป็นเอกสารค าสอนสื่ออื่นๆที่ เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน

ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)  

11 
 
และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ รายชื่อบทความ หนังสืออ่านประกอบ 
บทเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว 
(slide) หรือสื่ออ่ืนการออนไลน์อื่นๆ ซึ่งมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

 1.2.3 เงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารค าสอน  
 เอกสารค าสอนจะมีเงื่อนไขการเผยแพร่ที่ส าคัญ คือ เป็น

เอกสารค าสอนที่จัดท ารูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มที่ได้ใช้ประกอบการสอน 
วิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 

เมื่อพิจารณาศึกษาถึงผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560”4 ได้ก าหนด
ประเภทของผลงานทางวิชาการ ไว้อยู่ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 งานวิจัย กลุ่มที่ 2 ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น5 กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม6กลุ่มที่ 4 ต ารา หนังสือ  

                                                            
4เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ หน้า 42-66 
(อ้างในหนังสือราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพิ่งอ้าง)  

5เมื่อพิจารณาศึกษาถึงเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ได้อธิบายถึง “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น” 10 ประเภท ดังนี้ ผลงานวิชาการ
เพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการ  
เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (Case Study) งานแปล พจนานุกรม สารานุกรม  
นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์ (อ้างในหนังสือราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 

6เมื่อพิจารณาศึกษาถึงถึง เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ได้อธิบายถึง “ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม” หมายถึง ผลงาน
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ เป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



13โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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1.1 เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารประกอบการสอน (Teaching) จะกล่าวถึง ความหมายของ

เอกสารประกอบการสอน รูปแบบการเผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน 
และเงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

 1.1.1 ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ  

ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อน 
ให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ  

 1.1.2  รูปแบบการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน 
  เป็ น เอกสารประกอบการสอนสื่ ออื่ นๆ ท่ี เกี่ ย วข้ อง 

ในวิชาที่ตนสอนประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบ
พอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ รายชื่อบทความ หนังสืออ่าน
ประกอบ บทเรียงคัดย่อเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) 
ภาพเคลื่อนไหว (slide) หรือสื่ออื่นการออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง 

 1.1.3  เงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน 
 การเผยแพร่เอกสารประกอบการสอนมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 

เป็นการเอกสารประกอบการสอนที่จัดท ารูปเล่มหรือถ่ายส า เนาเย็บเล่ม 
ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว  
1 ภาคการศึกษา 

1.2 เอกสารค าสอน 
 เอกสารค าสอน (Doctrine) จะกล่าวถึง ความหมายของเอกสาร 
ค าสอน รูปแบบการเผยแพร่ เอกสารค าสอนและเงื่อนไขการเผยแพร่ เอกสาร 
ประกอบการสอน ดังนี้ 

 1.2.1  ความหมายของเอกสารค าสอน 
 เอกสารค าสอน หมายถึง เอกสารค าบรรยายหรือสื่ออื่น ๆ  

ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 

 1.2.2 รูปแบบของเอกสารค าสอน 
 เป็นเอกสารค าสอนสื่ออื่นๆที่ เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน

ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร)  
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และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ รายชื่อบทความ หนังสืออ่านประกอบ 
บทเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว 
(slide) หรือสื่ออ่ืนการออนไลน์อื่นๆ ซึ่งมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ 

 1.2.3 เงื่อนไขการเผยแพร่เอกสารค าสอน  
 เอกสารค าสอนจะมีเงื่อนไขการเผยแพร่ที่ส าคัญ คือ เป็น

เอกสารค าสอนที่จัดท ารูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มที่ได้ใช้ประกอบการสอน 
วิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 

 
2. ผลงานทางวิชาการ 

เม่ือพิจารณาศึกษาถึงผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560”4 ได้ก าหนด
ประเภทของผลงานทางวิชาการ ไว้อยู่ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 งานวิจัย กลุ่มที่ 2 ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น5 กลุ่มที่ 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม6กลุ่มที่ 4 ต ารา หนังสือ  

                                                            
4เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ หน้า 42-66 
(อ้างในหนังสือราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพิ่งอ้าง)  

5เมื่อพิจารณาศึกษาถึงเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 ได้อธิบายถึง “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น” 10 ประเภท ดังนี้ ผลงานวิชาการ
เพ่ืออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการ  
เพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (Case Study) งานแปล พจนานุกรม สารานุกรม  
นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์ (อ้างในหนังสือราชการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 

6เมื่อพิจารณาศึกษาถึงถึง เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ได้อธิบายถึง “ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม” หมายถึง ผลงาน
วิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจะต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหายด้านเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ เป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



14 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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บทความวิชาการ ในที่นี้จะกล่าวถึง ผลงานทางวิชาการที่ผู้เขียนได้ด าเนินการจาก
ประสบการณ์เขียน ได้แก่ งานวิจัย ต ารา หนังสือและบทความวิชาการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.1  งานวิจัย 
 งานวิจัย (Research) จะกล่าวถึง ความหมายของวิจัย รูปแบบวิจัยที่

เผยแพร่และการเผยแพร่วิจัย7 ดังนี้ 
 2.1.1  ความหมายของงานวิจัย  
  งานวิจัย คือ ผลงานทางวิชาการที่ เป็นงานศึกษาหรือ

งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่ จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

 2.1.2  รูปแบบวิจัยที่เผยแพร่ 
 การเผยแพร่งานวิจัยอาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 2.1.2.1 รายงานการวิจัย  
  รายงานวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ

ชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็น
ปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
การอ้างอิง และอื่นๆ 

 
 

                                                            
ตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน (อ้างในหนังสือราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 

7เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 6. ค าจ ากัด
ความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.1 งานวิจัย หน้า 42-
43 (อ้างในหนังสือราชการส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 
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 2.1.2.2 บทความวิจัย 
  บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใน

ผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
 2.1.3 การเผยแพร่งานวิจัย  

  การงานเผยแพร่ งานวิจัยต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 2.1.3.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวชิาการ 
   การเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจนและเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 25568ที่สามารถเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์9 

                                                            
8ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 หน้า 14 
9เมื่อพิจารณาศึกษาถึงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร ทางวิชาการที่มีรายชื่ อ 
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้ 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select 

ebscohost and then academic search premier)  
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)  
- BIOSIS (http://www.biosis.org)  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



15โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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บทความวิชาการ ในที่นี้จะกล่าวถึง ผลงานทางวิชาการที่ผู้เขียนได้ด าเนินการจาก
ประสบการณ์เขียน ได้แก่ งานวิจัย ต ารา หนังสือและบทความวิชาการ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.1  งานวิจัย 
 งานวิจัย (Research) จะกล่าวถึง ความหมายของวิจัย รูปแบบวิจัยที่

เผยแพร่และการเผยแพร่วิจัย7 ดังนี้ 
 2.1.1  ความหมายของงานวิจัย  
  งานวิจัย คือ ผลงานทางวิชาการที่ เป็นงานศึกษาหรือ

งานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่ จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ 

 2.1.2  รูปแบบวิจัยที่เผยแพร่ 
 การเผยแพร่งานวิจัยอาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 2.1.2.1 รายงานการวิจัย  
  รายงานวิจัย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ

ชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การก าหนดประเด็น
ปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรมปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
การอ้างอิง และอื่นๆ 

 
 

                                                            
ตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน (อ้างในหนังสือราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 

7เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 6. ค าจ ากัด
ความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.1 งานวิจัย หน้า 42-
43 (อ้างในหนังสือราชการส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 
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 2.1.2.2 บทความวิจัย 
  บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใน

ผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
 2.1.3 การเผยแพร่งานวิจัย  

  การงานเผยแพร่ งานวิจัยต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

 2.1.3.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวชิาการ 
   การเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจนและเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 25568ที่สามารถเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์9 

                                                            
8ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนพิเศษ 127 ง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 หน้า 14 
9เมื่อพิจารณาศึกษาถึงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ข้อ 2 การเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร ทางวิชาการที่มีรายชื่ อ 
อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้ 

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) (select 

ebscohost and then academic search premier)  
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)  
- BIOSIS (http://www.biosis.org)  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



16 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 2.1. 3.2  เ ผ ย แพ ร่ ใ น ห นั ง สื อ ร ว ม บท ค ว า ม วิ จั ย 
ในรูปแบบอื่น 

  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่น
ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

 2.1.3.3 น า เ ส นอ เ ป็ น บทคว ามวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ร ะชุ ม 
ทางวิชาการ 

  น า เสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทาง
วิชาการ ซ่ึงภายหลั งจากการประชุมทางวิชาการไ ด้ มีการบรรณาธิการ 

                                                            
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-

text)  
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)  
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)   
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)  (select ebscohost and 

then H.W.Wilson)  
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
-INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/ 
index.aspx)  

- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com)  
-Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/ 
DisplayAbstractSearch.cfm) 

- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
2.  ฐ านข้ อมู ล ร ะดั บ ช าติ ไ ด้ แ ก่ ศู น ย์ ดั ช นี ก า รอ้ า ง อิ ง ว า ร ส า ร ไ ทย  ( Thai  

Journal Citation Index TCI) เ ฉ พ า ะ ว า ร ส า ร ที่ มี ชื่ อ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ที่  1 แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.1.3.4 การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  การเผยแพร่ รายงานการวิจั ยฉบับสมบูรณ์ 

ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ 
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
เช่น การแสดงเอกสารการตอบรับให้ตีพิมพ์จากบรรณาธิการ ปีที่ ฉบับที่ ที่แน่นอน 
เป็นต้น 

  เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการ
พิจารณาประเมินคุณภาพของงานวิจัยนั้นแล้ว การน างานวิจัยนั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหน่ึง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ที่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์และให้มีการประเมินคุณภาพ งานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

2.2 ต ารา 
 ต ารา10 (Tex book) จะกล่าวถึง ความหมายของต ารา รูปแบบของ

ต าราการเผยแพร่ต ารา ดังนี้11 

                                                            
10หลักการเขียนต ารานี้ผู้ เขียนได้ น าข้อมูลมาจากการเขียนบทความ เรื่อง  

“ถาม -ตอบ เทคนิคการเขียนต ารา” บริการวิชาการทาง เวปเพจ sittikorn saksang 
ใน Facebook โดยผู้เขียน ได้รวบรวมจากงานเขียนและการบรรยายของ ศาสตราจารย์  
ดร.ชุติมา สัจจานันท์ใน “โครงการอบรมสัมมานาการเขียนผลงานเชิงปฏิบัติการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ในปี 2549 ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารที่ส าคัญ
ต่อผู้เขียน ในการเขียนต ารา เป็นอย่างมาก และที่ส าคัญในระดับอุดมศึกษาต าราเป็นผลงาน
วิชาการที่ส าคัญที่มีความส าคัญต่อการศึกษา การเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การสื่อสารองค์ความรู้ การค้นพบทางวิชาการและ 
เผยแพร่วิทยาการให้ปรากฏ ในสังคมความรู้และการเรียนรู้ ต าราจึงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์
อย่างกว้างขวางต่อการศึกษาและการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไป 

11เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.4 ต ารา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



17โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 2.1. 3.2  เ ผ ย แพ ร่ ใ น ห นั ง สื อ ร ว ม บท ค ว า ม วิ จั ย 
ในรูปแบบอื่น 

  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่น
ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

 2.1.3.3 น า เ ส นอ เ ป็ น บทคว ามวิ จั ย ต่ อ ที่ ป ร ะชุ ม 
ทางวิชาการ 

  น า เสนอเป็นบทความวิ จัยต่อที่ประชุมทาง
วิชาการ ซึ่ งภายหลั งจากการประชุมทางวิชาการไ ด้ มีการบรรณาธิการ 

                                                            
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-

text)  
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)  
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)   
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)  (select ebscohost and 

then H.W.Wilson)  
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
-INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/ 
index.aspx)  

- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
- Scopus (http://www.info.scopus.com)  
-Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/ 
DisplayAbstractSearch.cfm) 

- Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
2.  ฐ านข้ อมู ล ร ะดั บ ช าติ ไ ด้ แ ก่ ศู น ย์ ดั ช นี ก า รอ้ า ง อิ ง ว า ร ส า ร ไ ทย  ( Thai  

Journal Citation Index TCI) เ ฉ พ า ะ ว า ร ส า ร ที่ มี ชื่ อ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ที่  1 แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
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และน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2.1.3.4 การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  การเผยแพร่ รายงานการวิจั ยฉบับสมบูรณ์ 

ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ 
ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
เช่น การแสดงเอกสารการตอบรับให้ตีพิมพ์จากบรรณาธิการ ปีที่ ฉบับที่ ที่แน่นอน 
เป็นต้น 

  เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการ
พิจารณาประเมินคุณภาพของงานวิจัยนั้นแล้ว การน างานวิจัยนั้น มาแก้ไขปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ท่ีสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์และให้มีการประเมินคุณภาพ งานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

2.2 ต ารา 
 ต ารา10 (Tex book) จะกล่าวถึง ความหมายของต ารา รูปแบบของ

ต าราการเผยแพร่ต ารา ดังนี้11 

                                                            
10หลักการเขียนต ารานี้ผู้ เขียนได้ น าข้อมูลมาจากการเ ขียนบทความ เรื่อง  

“ถาม -ตอบ เทคนิคการเขียนต ารา” บริการวิชาการทาง เวปเพจ sittikorn saksang 
ใน Facebook โดยผู้เขียน ได้รวบรวมจากงานเขียนและการบรรยายของ ศาสตราจารย์  
ดร.ชุติมา สัจจานันท์ใน “โครงการอบรมสัมมานาการเขียนผลงานเชิงปฏิบัติการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี ในปี 2549 ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารที่ส าคัญ
ต่อผู้เขียน ในการเขียนต ารา เป็นอย่างมาก และที่ส าคัญในระดับอุดมศึกษาต าราเป็นผลงาน
วิชาการท่ีส าคัญที่มีความส าคัญต่อการศึกษา การเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การสื่อสารองค์ความรู้ การค้นพบทางวิชาการและ 
เผยแพร่วิทยาการให้ปรากฏ ในสังคมความรู้และการเรียนรู้ ต าราจึงมีคุณค่าและเป็นประโยชน์
อย่างกว้างขวางต่อการศึกษาและการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไป 

11เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.4 ต ารา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



18 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 2.2.1 ความหมายของต ารา  
  ต ารา หมายถึง งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
ทั้ งวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่ งของวิชา ซึ่ ง เกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี  
จากงานวิจัยของผู้ขอหรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ 12 ที่ผู้ เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง  
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตภาพ
ตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการและให้ความรู้ใหม่ 
อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาการนั้น ๆ ดังนั้น ต ารา
จึงต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ได้  
  การเขียนต าราอาจน าบทความวิชาการ งานวิจัยมาเขียนไว้
ในต ารา และถือว่าต าราที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยต ารานั้นต้องเขียนครอบคลุม
ตามค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความ
ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ งนี้ 
ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่ เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจาก
เอกสารค าสอน จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเอง
ได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้นก็ได้ 
 2.2.2 รูปแบบต ารา  

  รูปแบบของต าราจะต้อง เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย  
ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การ
                                                            
หนังสือและบทความวิชาการ 6.4.1 ต ารา หน้า 62-63 (อ้างในหนังสือราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 

12เมื่ อพิจารณาศึกษาถึ งค าว่ า  “มโนทัศน์”  (Concept) หมายถึง ความคิด 
รวบยอดเกี่ยวกับประเภทของสิ่งต่าง ๆ ตามความเข้าใจของแต่ละคน เช่น เข้าใจว่าส่ิงของลักษณะ
เช่นใดเรียกว่า “หนังสือ” สิ่งของลักษณะเช่นใดเรียกว่า “สิ่งมีชีวิต” สิ่งมีชีวิตลักษณะเช่นใด
เรียกว่า “คน” คนลักษณะเช่นใดเรียกว่า “วีรชน” การกระท าลักษณะเช่นใดเรียกว่า “เขียน
หนังสือ” ตลอดจนความคิดลักษณะเช่นใดเรียกว่า “ชาตินิยม” 
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อธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญน้ันได้โดย
เบ็ดเสร็จ 

 2.2.3 การเผยแพร่ต ารา  
 การเผยแพร่ต าราจะกล่าวถึงวิธีการเผยแพร่ต าราและ

เงื่อนไขการเผยแพร่ต ารา ดังนี้ 
 2.2.3.1  วิธีการเผยแพร่ต ารา 
  การเผยแพร่ต ารามีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 

 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  โดยโรงพิมพ์  
(Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการถ่ายส าเนา
เย็บเป็นรูปเล่มหรือท าในรูปแบบอื่น ๆ13 

 2.  การเผยแพร่ โดยสื่ออิ เล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ 
ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

 2.2.3.2  เงื่อนไขการเผยแพร่ต ารา 
 เงื่อนไขการเผยแพร่ต ารา มีดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง

กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวน

                                                            
13เมื่อพิจารณาศึกษาวิธีการพิมพ์เผยแพร่ใน 3 รูปแบบ คือ การพิมพ์โดยโรงพิมพ์ 

(Printing House) การพิมพ์โดยส านักพิมพ์ (Publishing House) และการพิมพ์โดยการถ่าย
ส าเนาเย็บเล่ม จากประสบการณ์ผู้เขียนพบว่า มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1. การพิมพ์ เผยแพร่ โดยโรงพิมพ์  (Printing House) เป็นการพิมพ์ โดยส่วนใหญ่ 
ผู้เขียนหรือผู้สนับสนุนเป็นคนว่าจ้างโรงพิมพ์ และโดยส่วนใหญ่โรงพิมพ์จะขอหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN= International Standard Book Number)  
 2. การพิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ (Publishing House) เป็นการพิมพ์เผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสมควรให้มีการจัดพิมพ์จ าหน่าย โดยลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์เป็น
ของส านักพิมพ์ และผู้เขียนจะได้ส่วนแบ่ง (ค่าลิขสิทธิ์) ในแต่ละครั้งที่ส านักพิมพ์จัดพิมพ์ ตามที่
ก าหนดในข้อตกลงระหว่างส านักพิมพ์กับผู้เขียน โดยส านักพิมพ์เป็นผู้ด าเนินการขอหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 
 3. การพิมพ์เผยแพร่โดยการถ่ายส าเนาเย็บเล่มเป็นการจัดท าโดยการถ่ายส าเนา 
เย็บเล่มจากร้านทั่ว ๆ ไป ไม่ได้จัดพิมพ์จากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ โดยหลักจะไม่มีหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



19โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

16 
 

 2.2.1 ความหมายของต ารา  
  ต ารา หมายถึง งานวิชาการที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
ทั้ งวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่ งของวิชา ซึ่ ง เกิดจากการน าข้อค้นพบจากทฤษฎี  
จากงานวิจัยของผู้ขอหรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ 12 ที่ผู้ เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง  
ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตภาพ
ตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการและให้ความรู้ใหม่ 
อันเป็นความรู้ส าคัญที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาการนั้น ๆ ดังนั้น ต ารา
จึงต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ได้  
  การเขียนต าราอาจน าบทความวิชาการ งานวิจัยมาเขียนไว้
ในต ารา และถือว่าต าราที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยต ารานั้นต้องเขียนครอบคลุม
ตามค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความ
ทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ งนี้ 
ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่ เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่ง  
ทางวิชาการด้วย ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจาก
เอกสารค าสอน จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่
ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท าความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเอง
ได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้นก็ได้ 
 2.2.2 รูปแบบต ารา  

  รูปแบบของต าราจะต้อง เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย  
ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การ
                                                            
หนังสือและบทความวิชาการ 6.4.1 ต ารา หน้า 62-63 (อ้างในหนังสือราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 

12เมื่ อพิจารณาศึกษาถึ งค าว่ า  “มโนทัศน์”  (Concept) หมายถึ ง  ความคิด 
รวบยอดเกี่ยวกับประเภทของสิ่งต่าง ๆ ตามความเข้าใจของแต่ละคน เช่น เข้าใจว่าส่ิงของลักษณะ
เช่นใดเรียกว่า “หนังสือ” สิ่งของลักษณะเช่นใดเรียกว่า “สิ่งมีชีวิต” สิ่งมีชีวิตลักษณะเช่นใด
เรียกว่า “คน” คนลักษณะเช่นใดเรียกว่า “วีรชน” การกระท าลักษณะเช่นใดเรียกว่า “เขียน
หนังสือ” ตลอดจนความคิดลักษณะเช่นใดเรียกว่า “ชาตินิยม” 
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อธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดย
เบ็ดเสร็จ 

 2.2.3 การเผยแพร่ต ารา  
 การเผยแพร่ต าราจะกล่าวถึงวิธีการเผยแพร่ต าราและ

เงื่อนไขการเผยแพร่ต ารา ดังนี้ 
 2.2.3.1  วิธีการเผยแพร่ต ารา 
  การเผยแพร่ต ารามีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 

 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  โดยโรงพิมพ์  
(Printing House) หรือส านักพิมพ์ (Publishing House) หรือโดยการถ่ายส าเนา
เย็บเป็นรูปเล่มหรือท าในรูปแบบอื่น ๆ13 

 2.  การเผยแพร่ โดยสื่ออิ เล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ 
ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 

 2.2.3.2  เงื่อนไขการเผยแพร่ต ารา 
 เงื่อนไขการเผยแพร่ต ารา มีดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง

กว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวน

                                                            
13เมื่อพิจารณาศึกษาวิธีการพิมพ์เผยแพร่ใน 3 รูปแบบ คือ การพิมพ์โดยโรงพิมพ์ 

(Printing House) การพิมพ์โดยส านักพิมพ์ (Publishing House) และการพิมพ์โดยการถ่าย
ส าเนาเย็บเล่ม จากประสบการณ์ผู้เขียนพบว่า มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1. การพิมพ์ เผยแพร่ โดยโรงพิมพ์  (Printing House) เป็นการพิมพ์ โดยส่วนใหญ่ 
ผู้เขียนหรือผู้สนับสนุนเป็นคนว่าจ้างโรงพิมพ์ และโดยส่วนใหญ่โรงพิมพ์จะขอหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN= International Standard Book Number)  
 2. การพิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ (Publishing House) เป็นการพิมพ์เผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาสมควรให้มีการจัดพิมพ์จ าหน่าย โดยลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์เป็น
ของส านักพิมพ์ และผู้เขียนจะได้ส่วนแบ่ง (ค่าลิขสิทธิ์) ในแต่ละครั้งที่ส านักพิมพ์จัดพิมพ์ ตามที่
ก าหนดในข้อตกลงระหว่างส านักพิมพ์กับผู้เขียน โดยส านักพิมพ์เป็นผู้ด าเนินการขอหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 
 3. การพิมพ์เผยแพร่โดยการถ่ายส าเนาเย็บเล่มเป็นการจัดท าโดยการถ่ายส าเนา 
เย็บเล่มจากร้านทั่ว ๆ ไป ไม่ได้จัดพิมพ์จากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ โดยหลักจะไม่มีหมายเลข
มาตรฐานสากลประจ าหนังสือ (ISBN) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



20 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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พิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

 2. การเผยแพร่ต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือ
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

    ในกรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นต ารา 
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราไปแล้ว การน าต ารานั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่ม เติมเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพต ารานั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้  
แต่จะต้องท าการเผยแพร่ต ารานั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

2.3 หนังสือ  
 หนังสือ (Book) จะกล่าวถึง ความหมายของหนังสือ รูปแบบของ

หนังสือ การเผยแพร่หนังสือ14 ดังนี้ 
 2.3.1  ความหมายของหนังสือ 

   หนังสือ คือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐาน
ทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  
มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตร และ 

                                                            
14เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.4 ต ารา 
หนังสือและบทความวิชาการ 6.4.2 หนังสือ หน้า 64-65 (อ้างในหนังสือราชการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 
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ไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 

 2.3.2  รูปแบบหนังสือ  
  รูปแบบของหนังสือจะต้องเป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า 

สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้  อาจมี
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญที่มี 
ความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 2.3.3 การเผยแพร่หนังสือ  
   การเผยแพร่หนังสือจะกล่าวถึงวิธีการเผยแพร่หนังสือและ
เงื่อนไขการเผยแพร่หนังสือ ดังนี้ 
   2.3.3.1  วิธีการเผยแพร่หนังสือ 

   การเผยแพร่หนังสือมีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์

(PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) เช่นเดียวกับต ารา 
 2. การเผยแพร่ โดยสื่ออิ เล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ 

ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
 2.3.3.2 เงื่อนไขการเผยแพร่หนังสือ 
  การเผยแพร่หนังสือมีเงื่อนไขการเผยแพร่ ดังนี้ 
  1.  การเผยแพร่ดั งกล่าวนั้น  จะต้อง เป็นไป 

อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 
จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนี
อื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

  2. การเผยแพร่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
การเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทาง

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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พิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

 2. การเผยแพร่ต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือ
สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องใช้ในการเรียนการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

    ในกรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นต ารา 
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราไปแล้ว การน าต ารานั้นไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่ม เติมเนื้อหาในต าราเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพต ารานั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระท าได้  
แต่จะต้องท าการเผยแพร่ต ารานั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

2.3 หนังสือ  
 หนังสือ (Book) จะกล่าวถึง ความหมายของหนังสือ รูปแบบของ

หนังสือ การเผยแพร่หนังสือ14 ดังนี้ 
 2.3.1  ความหมายของหนังสือ 

   หนังสือ คือ ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐาน
ทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  
มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตร และ 

                                                            
14เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.4 ต ารา 
หนังสือและบทความวิชาการ 6.4.2 หนังสือ หน้า 64-65 (อ้างในหนังสือราชการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 
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ไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระ
ของหนังสือต้องมีความทันสมัยเม่ือพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ 

 2.3.2  รูปแบบหนังสือ  
  รูปแบบของหนังสือจะต้องเป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า 

สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้  อาจมี
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญที่มี 
ความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 2.3.3 การเผยแพร่หนังสือ  
   การเผยแพร่หนังสือจะกล่าวถึงวิธีการเผยแพร่หนังสือและ
เงื่อนไขการเผยแพร่หนังสือ ดังนี้ 
   2.3.3.1  วิธีการเผยแพร่หนังสือ 

   การเผยแพร่หนังสือมีวิธีการเผยแพร่ ดังนี้ 
 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์

(PRINTING HOUSE) หรือส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) เช่นเดียวกับต ารา 
 2. การเผยแพร่ โดยสื่ออิ เล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ 

ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
 2.3.3.2 เงื่อนไขการเผยแพร่หนังสือ 
  การเผยแพร่หนังสือมีเงื่อนไขการเผยแพร่ ดังนี้ 
  1.  การเผยแพร่ดั งกล่าวนั้น  จะต้อง เป็นไป 

อย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น 
จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนี
อื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

  2. การเผยแพร่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
การเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทาง

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



22 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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วิชาการที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่ สู่สาธารณชนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

   ในกรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นหนังสือ 
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ หนังสือไปแล้ว การน า หนังสือนั้น 
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือนั้นอีกครั้ งหนึ่ งอาจกระท าได้   
แต่จะต้องท าการเผยแพร่หนังสือนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 2.4 บทความวิชาการ 
  บทความวิชาการ (Academic articles) จะกล่าวถึง ความหมายของ
บทความวิชาการ รูปแบบของบทความวิชาการ การเผยแพร่บทความวิชาการ ดังนี้15 
  2.4.1  ความหมายบทความวิชาการ 

  บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนด
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรม เพื่อสนับสนุนผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ มาประมวล 
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 
 
 

                                                            
15เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.4 ต ารา 
หนังสือและบทความวิชาการ 6.4.3 บทความวิชาการ หน้า 66 (อ้างในหนังสือราชการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 
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 2.4.2 รูปแบบบทความวิชาการ 
   รูปแบบบทความวิชาการ ประกอบด้วย การน าความที่แสดง

เหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือ
วิเคราะห์และบทสรุปมีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 2.4.3 การเผยแพร่บทความวิชาการ 
  การเผยแพร่บทความวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 
ทีเ่กี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

  2.4.3.1  การเผยแพร่ในรูปแบบบทความ 
  การเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารที่มีอยู่ ใน

ฐานข้อมูลตามที่ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 255616ทั้งนี้ วารสาร 
อาจเป็นการเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  2.4.3.2  การเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ 
  การเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มี

บรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น  ๆ(Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ 

                                                            
16เมื่อพิจารณาศึกษาถึงบทความวิชาการที่จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้นั้น  

ต้องเป็นตามเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ที่อ้างอิงไว้ในเชิงอรรถที่ 2 
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีบทความวิชาการที่ไม่เสนอขอต าแหน่ง อาจเสนอตีพิมพ์ 
ในวารสารที่สภาสถาบันอนุมัติในกรณีวารสารวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่ที่รอก าหนดการประเมิน
มาตรฐานวารสารจาก TCI (Thai – Journal Citation Index) เพื่อใช้ประกันคุณภาพการศึกษา
และเพื่อเป็นผลงานวิชาการของคณาจารย์ในการบริการวิชาการตามที่ ไ ด้ท า TOR กับ
สถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ก็ได ้

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



23โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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วิชาการที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่ สู่สาธารณชนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

   ในกรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นหนังสือ 
เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ หนังสือไปแล้ว การน า หนังสือนั้น 
ไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือนั้นอีกครั้ งหนึ่ งอาจกระท าได้   
แต่จะต้องท าการเผยแพร่หนังสือนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
 2.4 บทความวิชาการ 
  บทความวิชาการ (Academic articles) จะกล่าวถึง ความหมายของ
บทความวิชาการ รูปแบบของบทความวิชาการ การเผยแพร่บทความวิชาการ ดังนี้15 
  2.4.1  ความหมายบทความวิชาการ 

  บทความวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนด
ประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการส ารวจวรรณกรรม เพื่อสนับสนุนผลการ
วิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง  ๆ มาประมวล 
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 
 
 

                                                            
15เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
6. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 6.4 ต ารา 
หนังสือและบทความวิชาการ 6.4.3 บทความวิชาการ หน้า 66 (อ้างในหนังสือราชการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ้างแล้ว) 
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 2.4.2 รูปแบบบทความวิชาการ 
   รูปแบบบทความวิชาการ ประกอบด้วย การน าความที่แสดง

เหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือ
วิเคราะห์และบทสรุปมีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 2.4.3 การเผยแพร่บทความวิชาการ 
  การเผยแพร่บทความวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 
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  2.4.3.1  การเผยแพร่ในรูปแบบบทความ 
  การเผยแพร่บทความวิชาการในวารสารที่มีอยู่ ใน
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ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 255616ทั้งนี้ วารสาร 
อาจเป็นการเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  2.4.3.2  การเผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ 
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16เมื่อพิจารณาศึกษาถึงบทความวิชาการที่จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้นั้น  

ต้องเป็นตามเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ที่อ้างอิงไว้ในเชิงอรรถที่ 2 
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีบทความวิชาการที่ไม่เสนอขอต าแหน่ง อาจเสนอตีพิมพ์ 
ในวารสารที่สภาสถาบันอนุมัติในกรณีวารสารวิชาการที่เกิดขึ้นใหม่ที่รอก าหนดการประเมิน
มาตรฐานวารสารจาก TCI (Thai – Journal Citation Index) เพื่อใช้ประกันคุณภาพการศึกษา
และเพ่ือเป็นผลงานวิชาการของคณาจารย์ในการบริการวิชาการตามที่ ได้ท า TOR กับ
สถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ก็ได ้

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



24 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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    ในกรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยบทความ
วิชาการ เมื่อได้เผยแพร่บทความวิชาการตามลักษณะข้างต้นการน าบทความ
วิชาการนั้นมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพบทความวิชาการนั้นอีกครั้งหนึ่ง
จะกระท าไม่ได้ 
 
3. หลักการเขียนอ้างอิงและการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 เนื่องจากการเขียนผลงานทางวิชาการ เป็นงานที่เขียนขึ้นบนพื้นฐานของ
วิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยกันมาแล้วและการวิเคราะห์ วิจารณ์อาจมีการ
เชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน าข้อความหรือ 
ผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ท าเมื่อไร และน ามา
จากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานและประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่าส่วนนั้นไม่ใช่
ความคิดของตนเป็นความคิดผู้อื่น รวมทั้งเป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่าน ให้ผู้อ่าน
สามารถไปสืบเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือติดตามตรวจสอบหลักฐานได้ ดังนี้ 

3.1 หลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
 โดยทั่วไป การอ้างอิงท าได้หลายแบบที่นิยมกันก็เป็นการอ้างอิง

แทรกปนไปในเนื้อหากับการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ ดังนี้17 

                                                            
17หลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการในเรื่องนี้ผู้เขียนได้น ามาจากบทความที่

ผู้เขียนเขียนขึ้นมาเพื่อบรรยายโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ” ให้กับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ณ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า “KM” เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายให้ 
ผู้ที่สนใจที่มุ่งเขียนผลงานทางวิชาการ ได้มีความรู้ในการเขียนผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย  
3 ประการไปพร้อม ๆ กัน ดังนี ้

1. บรรลุเป้าหมายของงาน คือ มีผลงานทางวิชาการที่ได้มีการเผยแพร ่

23 
 

 3.1.1 หลักการเขียนอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา   
  การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา มี 2 ระบบ คือระบบ

นามปีกับระบบหมายเลข ดังนี้ 
  3.1.1.1 ระบบนามปี   
  การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบนามปี เป็น

การอ้ างอิ งโดยลงชื่ อผู้ แต่ ง ปีที่พิมพ์  และเลขหน้าของเอกสารที่ อ้ างอิ ง 1  
มีโครงสร้าง 2 แบบ คือ ชื่อผู้แต่งไว้ในวงเล็บและใช้ชื่อผู้แต่งวางไว้นอกวงเล็บ 

   1. ก า รอ้ า งอิ งนามปี แบบที่  1  ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง 
วางไว้ในวงเล็บ ใช้ในกรณีมิได้อ้าง ชื่อผู้แต่งหรือที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างในวงเล็บ
จะต้องระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บด้วย และถ้ากรณี 
ผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เฉพาะนามสกุล 

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงนามปีแบบที่ 1 
เมื่อพิจารณาศึกษาถึงแนวความคิดของ เฮทแอล เอ ฮาร์ท (H.L.A. Hart) ได้
กล่าวถึงในประเด็นเกี่ยวกับศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย โดยเริ่มต้น จากการ
อธิบายถึงกฎหมายระบบกฎเกณฑ์ของ ฮาร์ท มองว่ากฎหมายโดยแท้จริงแล้ว
เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่รวมตัวกันเป็นระบบมีลักษณะเป็นบรรทัดฐาน  
ความประพฤติในระบบแห่งกฎเกณฑ์ (System of rules) (จรัญ โฆษณานันท์ : 
2552 : 76) ซึ่ งมีการแยกกฎหมายออก 3 ประเภท คือ กฎหมายปฐมภูมิ   
กฎหมายทุติยภูมิ  และข้อยกเว้น คือ กฎหมายที่ผู้พิพากษามี ดุ ลพิ นิ จที่ ส ร้ า ง 
หลักกฎหมาย ดังนี้ (Neil Mac Cormic : 1981: 2) 

                                                            
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณาจารย์สามารถเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร คือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ โดยการจัดการ
ให้มีการค้นพบความรู้ คือ การจัดการอบรมสัมมนาการเขียนบทความวิชาการกับคณาจารย์ที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถให้คณาจารย์มีประเด็นในการเขียนผลงานทาง
วิชาการและต้องการให้คณาจารย์ มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



25โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่รวมตัวกันเป็นระบบมีลักษณะเป็นบรรทัดฐาน  
ความประพฤติในระบบแห่งกฎเกณฑ์ (System of rules) (จรัญ โฆษณานันท์ : 
2552 : 76) ซึ่ งมีการแยกกฎหมายออก 3 ประเภท คือ กฎหมายปฐมภูมิ   
กฎหมายทุติยภูมิ  และข้อยกเว้น คือ กฎหมายที่ผู้พิพากษามี ดุ ลพิ นิ จที่ ส ร้ า ง 
หลักกฎหมาย ดังนี้ (Neil Mac Cormic : 1981: 2) 

                                                            
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณาจารย์สามารถเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร คือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการเขียนบทความทางวิชาการ โดยการจัดการ
ให้มีการค้นพบความรู้ คือ การจัดการอบรมสัมมนาการเขียนบทความวิชาการกับคณาจารย์ที่มี
ความรู้ด้านกฎหมายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถให้คณาจารย์มีประเด็นในการเขียนผลงานทาง
วิชาการและต้องการให้คณาจารย์ มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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   2. การอ้างอิงนามปีแบบท่ี 2 ใช้ชื่ อผู้ แต่ง 
วางไว้นอกวงเล็บ ใช้ในกรณีอ้างผู้แต่งหรือที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างในวงเล็บจะต้อง
ระบุปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บ และถ้ากรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ใช้
เฉพาะนามสกุลผู้แต่ง โดยต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงก ากับด้วย 
ชื่อในภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงนามปีแบบที่ 2 : กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย 
ประไพ อุดมทัศนีย์ (2530, หน้า 20) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาว่ามุ่งจะให้ชุมชนชาวเขามีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีดี 

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงนามปีแบบที่ 2 : กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ 
โรเบิร์ต  เทเลอร์  (Taylor : 2002 : pp. 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า  
เมื่อบุคคลต้องการ ข้อสนเทศจะถามกลุ่มเพื่อน ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก 
เพื่อทราบถึงแหล่งวรรณกรรม หากไม่ได้ค าตอบที่ต้องการแล้วจึงค้นหาข้อมูล
โดยการใช้ห้องสมุดอื่น 

  3.1.1.2 ระบบหมายเลข   
    การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบหมายเลข

เป็นการใช้วิธีระบุหมายเลขส าคัญแต่ระบบนี้จะใช้หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสาร 
ซึ่งปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนิยมใช้  

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงระบบหมายเลข 
เม่ือพิจารณาศึกษาถึงแนวความคิดของ เฮทแอล เอ ฮาร์ท (H.L.A. Hart)  
ได้กล่าวถึงในประเด็นเกี่ยวกับศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย โดยเริ่มต้น  
จากการอธิบายถึงกฎหมายระบบกฎเกณฑ์ของ ฮาร์ท มองว่ากฎหมาย 
โดยแท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่รวมตัวกันเป็นระบบมีลักษณะเป็น
บรรทัดฐาน ความประพฤติ ในระบบแห่งกฎเกณฑ์  ( System of rules)  
ซึ่งมีการแยกกฎหมายออก 3 ประเภท คือ กฎหมายปฐมภูมิ กฎหมายทุติยภูมิ 
และข้อยกเว้น คือ กฎหมายที่ผู้พิพากษามีดุลพินิจที่สร้างหลักกฎหมาย ดังนี้ 
(2:186) 

   เมื่อพิจารณาการอ้างอิงในวารสารสังคมศาสตร์  
ในฐาน  TCI (Thai Journal Citation Index)  กลุ่ มที่  1 และกลุ่ มที่  2 จะ ให้
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ความส าคัญกับการอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบนามปีแต่ในวารสารที่เป็น
กฎหมาย เช่น วารสารกฎหมาย ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสาร
นิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์  ใ ช้ ร ะบบอ้ า งอิ ง 
แบบลงเชิงอรรถ เป็นต้น 

 3.1.2 การอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 
  การอ้างอิงแบบเชิงอรรถมี 3 ประเภท คือ เชิงอรรถอ้างอิง 

เชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง การอ้างอิงเชิงอรรถ ซ่ึงเป็นข้อความท่ี
คัดลอกหรือเก็บแนวคิดมาโดยใส่หมายเลขก ากับไว้ท้ายหน้าใต้เส้นคั่นยาว 2 นิ้วจาก
ขอบซ้ายหน้ากระดาษ และบอกแหล่งที่มาของข้อความโดยใส่ตัวเลขก ากับไว้ตรงกับ
ข้อความในเนื้อหา ดังนี้ 

  3.1.2.1 เชิงอรรถอ้างอิง 
 เชิงอรรถอ้างอิง เป็นการ บอกแหล่งท่ีมาของ
ข้อความที่คัดลอกหรือเก็บแนวคิดการอ้างอิงเชิงอรรถ ซึ่งเป็นข้อความที่คัดลอกหรือ
เก็บแนวคิดมาโดยใส่หมายเลขก ากับไว้ท้ายหน้าใต้เส้นคั่นยาวสองนิ้วจากขอบซ้าย
หน้ ากระดาษ และบอกแหล่ งที่ ม าของข้ อความโดยใส่ ตั ว เลขก ากับ ไว้ 
ตรงกับข้อความในเนื้อหา ซึ่งอาจแยกอธิบายการเขียนอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ  
อยู่ 2 ลักษณะ  
 ลักษณะที่ 1 ถ้ามีเชิงอรรถมากว่า 1 รายการ 
ในหน้าเดียวกันให้ล าดับหมายเลขต่อเนื่องกันทั้งเรื่องที่เขียน 
 ลักษณะที่ 2 ถ้ามีเชิงอรรถมากว่า 1 รายการ 
ในหน้าเดียวกันให้ล าดับหมายเลขต่อเนื่องกัน และเมื่อขึ้นหน้าใหม่นิยมเริ่มต้น 
ด้วยเลข 1 
 อนึ่ง การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 
ในบทความวิชาการในวารสารต่าง ๆ จะใช้การอ้างอิงลักษณะท่ี 1 คือ ถ้ามีเชิงอรรถมาก
ว่า 1 รายการในหน้าเดียวกันให้ล าดับหมายเลขต่อเนื่องกันทั้งเรื่องที่เขียน 
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   2. การอ้างอิงนามปีแบบท่ี 2 ใช้ชื่ อผู้ แต่ง 
วางไว้นอกวงเล็บ ใช้ในกรณีอ้างผู้แต่งหรือที่มาไว้ก่อนข้อความที่อ้างในวงเล็บจะต้อง
ระบุปีที่พิมพ์ เลขหน้าที่อ้างไว้ในวงเล็บ และถ้ากรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติให้ใช้
เฉพาะนามสกุลผู้แต่ง โดยต้องเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงก ากับด้วย 
ชื่อในภาษาอังกฤษ 

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงนามปีแบบที่ 2 : กรณีผู้แต่งเป็นชาวไทย 
ประไพ อุดมทัศนีย์ (2530, หน้า 20) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาว่ามุ่งจะให้ชุมชนชาวเขามีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ท่ีดี 

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงนามปีแบบที่ 2 : กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ 
โรเบิร์ต  เทเลอร์  (Taylor : 2002 : pp. 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า  
เมื่อบุคคลต้องการ ข้อสนเทศจะถามกลุ่มเพ่ือน ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก 
เพื่อทราบถึงแหล่งวรรณกรรม หากไม่ได้ค าตอบที่ต้องการแล้วจึงค้นหาข้อมูล
โดยการใช้ห้องสมุดอื่น 

  3.1.1.2 ระบบหมายเลข   
    การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบหมายเลข

เป็นการใช้วิธีระบุหมายเลขส าคัญแต่ระบบนี้จะใช้หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสาร 
ซึ่งปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพนิยมใช้  

ตัวอย่างเช่นการอ้างอิงระบบหมายเลข 
เมื่อพิจารณาศึกษาถึงแนวความคิดของ เฮทแอล เอ ฮาร์ท (H.L.A. Hart)  
ได้กล่าวถึงในประเด็นเกี่ยวกับศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย โดยเริ่มต้น  
จากการอธิบายถึงกฎหมายระบบกฎเกณฑ์ของ ฮาร์ท มองว่ากฎหมาย 
โดยแท้จริงแล้ว เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่รวมตัวกันเป็นระบบมีลักษณะเป็น
บรรทัดฐาน ความประพฤติ ในระบบแห่งกฎเกณฑ์  ( System of rules)  
ซึ่งมีการแยกกฎหมายออก 3 ประเภท คือ กฎหมายปฐมภูมิ กฎหมายทุติยภูมิ 
และข้อยกเว้น คือ กฎหมายที่ผู้พิพากษามีดุลพินิจที่สร้างหลักกฎหมาย ดังนี้ 
(2:186) 

   เมื่อพิจารณาการอ้างอิงในวารสารสังคมศาสตร์  
ในฐาน  TCI (Thai Journal Citation Index)  กลุ่ มที่  1 และกลุ่ มที่  2 จะ ให้
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ความส าคัญกับการอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหาระบบนามปีแต่ในวารสารที่เป็น
กฎหมาย เช่น วารสารกฎหมาย ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสาร
นิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์  ใ ช้ ร ะบบอ้ า งอิ ง 
แบบลงเชิงอรรถ เป็นต้น 

 3.1.2 การอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 
  การอ้างอิงแบบเชิงอรรถมี 3 ประเภท คือ เชิงอรรถอ้างอิง 

เชิงอรรถขยายความ และเชิงอรรถโยง การอ้างอิงเชิงอรรถ ซึ่งเป็นข้อความที่
คัดลอกหรือเก็บแนวคิดมาโดยใส่หมายเลขก ากับไว้ท้ายหน้าใต้เส้นคั่นยาว 2 นิ้วจาก
ขอบซ้ายหน้ากระดาษ และบอกแหล่งที่มาของข้อความโดยใส่ตัวเลขก ากับไว้ตรงกับ
ข้อความในเนื้อหา ดังนี้ 

  3.1.2.1 เชิงอรรถอ้างอิง 
 เชิงอรรถอ้างอิง เป็นการ บอกแหล่งที่มาของ
ข้อความที่คัดลอกหรือเก็บแนวคิดการอ้างอิงเชิงอรรถ ซึ่งเป็นข้อความที่คัดลอกหรือ
เก็บแนวคิดมาโดยใส่หมายเลขก ากับไว้ท้ายหน้าใต้เส้นคั่นยาวสองนิ้วจากขอบซ้าย
หน้ ากระดาษ และบอกแหล่ งที่ ม าของข้ อความโดยใส่ ตั ว เลขก ากับ ไว้ 
ตรงกับข้อความในเนื้อหา ซึ่งอาจแยกอธิบายการเขียนอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ  
อยู่ 2 ลักษณะ  
 ลักษณะที่ 1 ถ้ามีเชิงอรรถมากว่า 1 รายการ 
ในหน้าเดียวกันให้ล าดับหมายเลขต่อเนื่องกันทั้งเรื่องที่เขียน 
 ลักษณะที่ 2 ถ้ามีเชิงอรรถมากว่า 1 รายการ 
ในหน้าเดียวกันให้ล าดับหมายเลขต่อเนื่องกัน และเมื่อขึ้นหน้าใหม่นิยมเริ่มต้น 
ด้วยเลข 1 
 อนึ่ง การเขียนเชิงอรรถอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 
ในบทความวิชาการในวารสารต่าง ๆ จะใช้การอ้างอิงลักษณะที่ 1 คือ ถ้ามีเชิงอรรถมาก
ว่า 1 รายการในหน้าเดียวกันให้ล าดับหมายเลขต่อเนื่องกันทั้งเรื่องที่เขียน 
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ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถครั้งแรก 

ความหมายของกฎ “กฎ” หมายถึง บรรทัดฐานต่างๆ ในทางกฎหมายที่ได้รับ
การบัญญัติขึ้นในลักษณะที่เป็นนามธรรม (Abstract) และใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
(general) โดยองค์กรของรัฐที่ใช้อ านาจในลักษณะที่เป็นอ านาจบริหาร หรือโดย
“นิติบุคคลทางกฎหมายมหาชน” ที่มีอ านาจปกครองตนเอง เพื่อก าหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการปกครองของรัฐ1 

 
1กมลชัย รัตนสกาววงศ์ “สาระส าคัญและหลักกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2539 หน้า 7-8 

 

ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถครั้งที่ 2 

     การกระท าทางปกครองปกครองในระบบบริการสาธารณะ “ในแดนของ
กฎหมายปกครอง” ที่มีลักษณะมุ่งผลในทางกฎหมาย1 ซึ่งเราอาจจ าแนกกระท าทาง
ปกครองในระบบบริการสาธารณะอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ประกอบด้วย นิติกรรมทาง
ปกครอง ค าสั่งทั่วไปในทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครองและสัญญาทางปกครอง 
ดังนี้ 2 
1กมลชัย รัตนสกาววงศ์  “สาระส าคัญและหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2539 หน้า 
7-8 
2กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เพิ่งอ้าง หน้า 9 
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ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถครั้งที่ 3 และต่อไป 
การปกครองโดยนิติรัฐในเชิงเนื้อหาการปกครองแบบนิติรัฐเชิงเนื้อหานี้มุ่งหมายคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน1จากการกระท าโดยอ าเภอใจของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งนี้เพราะรัฐได้ยอมตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพัน
การกระท าใดๆ ของตน2 กับกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นแต่ต้องเป็นกฎหมายที่
บัญญัติขึ้น ดังนี้3 
      1. อาศัยวิถีทางประชาธิปไตย คือ การตรากฎหมายโดยความเห็นชอบของประชาชน
โดยตรงหรือขององค์กรผู้แทนปวงชนในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) 

2. เนื้อหาของกฎหมายต้องไม่ฝ่าฝืนหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็น “หลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ” อันได้แก่ หลักสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วนและ
หลักความเสมอภาค เป็นต้น การมีบทบัญญัติที่รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชน โดยทั่วไปกฎหมายที่บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนไว้ในระดับ “รัฐธรรมนูญ” (Constitution) 

 
 

1 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ “สาระส าคัญและหลักกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2539 หน้า 7-8 
2กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เพิ่งอ้าง หน้า 9 
3กมลชัย รัตนสกาววงศ์ อ้างแล้ว หน้า 10 

  3.1.2.2 เชิงอรรถขยายความ 
 การเขียนเชิงอรรถขยายความ เป็นการเขียน
อธิบายรายละเอียดของค าหรือข้อความเพิ่มเติมในเรื่องนั้นให้เนื้อความสมบูรณ์ยิ่ง
และท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการอ้างอิงเชิงอรรถขยายความ 
“การบริการสาธารณะ”1 หมายถึง กิจการที่ท าอยู่ในความอ านวยการหรือในความ
ควบคุมของฝ่ายปกครองจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน เช่น ดูแลความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นต้น ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



29โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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     การกระท าทางปกครองปกครองในระบบบริการสาธารณะ “ในแดนของ
กฎหมายปกครอง” ที่มีลักษณะมุ่งผลในทางกฎหมาย1 ซึ่งเราอาจจ าแนกกระท าทาง
ปกครองในระบบบริการสาธารณะอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ประกอบด้วย นิติกรรมทาง
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27 
 

ตัวอย่างการเขียนเชิงอรรถอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถครั้งที่ 3 และต่อไป 
การปกครองโดยนิติรัฐในเชิงเนื้อหาการปกครองแบบนิติรัฐเชิงเนื้อหานี้มุ่งหมายคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน1จากการกระท าโดยอ าเภอใจของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งนี้เพราะรัฐได้ยอมตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพัน
การกระท าใดๆ ของตน2 กับกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นแต่ต้องเป็นกฎหมายที่
บัญญัติขึ้น ดังนี้3 
      1. อาศัยวิถีทางประชาธิปไตย คือ การตรากฎหมายโดยความเห็นชอบของประชาชน
โดยตรงหรือขององค์กรผู้แทนปวงชนในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) 

2. เนื้อหาของกฎหมายต้องไม่ฝ่าฝืนหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็น “หลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติ” อันได้แก่ หลักสมควรแก่เหตุหรือหลักความได้สัดส่วนและ
หลักความเสมอภาค เป็นต้น การมีบทบัญญัติที่รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชน โดยทั่วไปกฎหมายที่บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนไว้ในระดับ “รัฐธรรมนูญ” (Constitution) 

 
 

1 กมลชัย รัตนสกาววงศ์ “สาระส าคัญและหลักกฎหมายพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2539 หน้า 7-8 
2กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เพิ่งอ้าง หน้า 9 
3กมลชัย รัตนสกาววงศ์ อ้างแล้ว หน้า 10 

  3.1.2.2 เชิงอรรถขยายความ 
 การเขียนเชิงอรรถขยายความ เป็นการเขียน
อธิบายรายละเอียดของค าหรือข้อความเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นให้เนื้อความสมบูรณ์ยิ่ง
และท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการอ้างอิงเชิงอรรถขยายความ 
“การบริการสาธารณะ”1 หมายถึง กิจการที่ท าอยู่ในความอ านวยการหรือในความ
ควบคุมของฝ่ายปกครองจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน เช่น ดูแลความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นต้น ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



30 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน

28 
 
การให้มีน้ า  มี ไฟ มีขนส่งทางน้ าทางบก การให้ประชาชนมีการศึกษา การ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

 
1เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “ลักษณะของการบริการสาธารณะของประเทศไทย”ได้วางหลักการ
การบริการสาธารณะ อยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้  
1 .  การบริ การสาธารณะทางปกครอง  เป็นการมอบอ านาจให้ เ จ้ าห น้า ท่ี 
ฝ่ายปกครองกระท าทางปกครองเพื่อดูแลความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน คือ ฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและการก ากับดูแลของ
ฝ่ายบริหาร เช่น มอบให้ต ารวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ภายในรัฐ 
ให้ทหารดูแลปกป้องรัฐ มิให้รัฐอื่นเข้ามารุกราน หรือมอบให้หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาและการก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร เช่น มอบอ านาจให้
ส านักงานศาลยุติธรรมการท าหน้าที่ด้านธุรการในการใช้อ านาจศาลยุติธรรมในการให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายและการวิจัย เป็นต้น การบริการสาธารณะประเภทนี้
ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการสาธารณะ 
2. การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม เป็นการมอบให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินจัดท าบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขสบายขึ้น การ
บริการสาธารณะในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์ในการแสงหาก าไรจากการบริการ
สาธารณะและประชาชนผู้รับบริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
3. การบริการสาธารณะทางเทคนิคหรือตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประเทศไทยน าหลักการ
บริการบริการสาธารณะประเภทนี้มาใช้ เรียกว่า “การบริการสาธารณะทางสังคม
และวัฒนธรรม” เช่น เป็นการมอบให้องค์การมหาชนด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะซึ่งการบริการสาธารณะประเภทนี้มีวัตถุประสงค์จัดโดยมิได้หวังผลก าไรหรือ
เป็นการมอบหมายให้องค์กรเอกชนใช้อ านาจทางปกครองหรือด าเนินกิจการทาง
ปกครอง เป็นต้น 
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 3.1.2.3  เชิงอรรถโยง 
 การเขียนเชิงอรรถโยง เป็นการเขียนโยงให้ผู้อ่าน
ไปดูรายละเอียดของเร่ืองน้ันที่ได้เขียนไว้แล้วในส่วนอื่นหรือบทอื่นหรือหัวข้ออื่น
หรือดูเพิ่มที่เรื่องอื่นที่ใกล้เคียงและสอดรับกับเรื่องที่เขียน เพื่อป้องกันการเขียน
ซ้ าซ้อนกัน อาจท าให้ผลงานวิชาการที่เขียนขาดความกลมกลืนได้ 

ตัวอย่างการอ้างอิงเชิงอรรถโยง 
“การบริการสาธารณะ”1 หมายถึง กิจการที่ท าอยู่ในความอ านวยการหรือใน
ความควบคุมของฝ่ายปกครองจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นต้น ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การให้มีน้ า มีไฟ มีขนส่งทางน้ าทางบก การให้ประชาชนมี
การศึกษา การรักษาพยาบาลเป็นต้น 

 
1โปรดดูรายละเอียดการบริการสาธารณะ ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.1 การจัดท าบริการ
สาธารณะหน้า 69 -80  

 อนึ่ง การเขียนเชิงอรรถในลักษณะนี้ ถ้ารวมอยู่ท้ายเรื่อง
ของบทความ หรื อท้ ายบท/ท้ ายเล่ มของหนั งสื อ ต ารา เรี ยกว่ า “เชิ งอรรถ 
ท้ายเรื่อง” (endnotes) แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเขียนในหนังสือหรือต ารา 
 3.2 หลักการเขียนบรรณานุกรม 

บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง (References) เป็นส่วนที่แสดงให้
เห็นว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนว่ามีความสมบูรณ์กว้างขวาง ลึกซึ้ง ทันสมัย 
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปค าว่า “บรรณานุกรม” รวมรายการเอกสาร
สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ สื่อเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ได้
คัดลอกข้อความมาโดยตรง ส่วนค าว่า  “เอกสารอ้างอิง” นิยมใช้กับรายการ
เฉพาะที่คัดลอกและยกมาอ้างอิงในเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงแต่ละ
รูปแบบมีแบบแผนการเขียนแตกต่างกัน นอกจากนี้  ยังมีความแตกต่างกันไปตาม
สถาบัน ศาสตร์หรือสาขาวิชา เช่น การเขียนบรรณานุกรม สาขาสังคมศาสตร์นิยม
ใส่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ท่ีจัดพิมพ์ไว้ท้ายรายการ ต่อจากส านักพิมพ์ ส่วนในทาง

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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การให้มีน้ า  มี ไฟ มีขนส่งทางน้ าทางบก การให้ประชาชนมีการศึกษา การ
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

 
1เมื่อพิจารณาศึกษาถึง “ลักษณะของการบริการสาธารณะของประเทศไทย”ได้วางหลักการ
การบริการสาธารณะ อยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้  
1 .  การบริ การสาธารณะทางปกครอง  เป็นการมอบอ านาจให้ เ จ้ าหน้ าที่ 
ฝ่ายปกครองกระท าทางปกครองเพื่อดูแลความม่ันคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน คือ ฝ่ายปกครองที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและการก ากับดูแลของ
ฝ่ายบริหาร เช่น มอบให้ต ารวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ภายในรัฐ 
ให้ทหารดูแลปกป้องรัฐ มิให้รัฐอื่นเข้ามารุกราน หรือมอบให้หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาและการก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร เช่น มอบอ านาจให้
ส านักงานศาลยุติธรรมการท าหน้าที่ด้านธุรการในการใช้อ านาจศาลยุติธรรมในการให้
ความรู้ทางด้านกฎหมายและการวิจัย เป็นต้น การบริการสาธารณะประเภทนี้
ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการสาธารณะ 
2. การบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม เป็นการมอบให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินจัดท าบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุขสบายขึ้น การ
บริการสาธารณะในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์ในการแสงหาก าไรจากการบริการ
สาธารณะและประชาชนผู้รับบริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
3. การบริการสาธารณะทางเทคนิคหรือตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประเทศไทยน าหลักการ
บริการบริการสาธารณะประเภทนี้มาใช้ เรียกว่า “การบริการสาธารณะทางสังคม
และวัฒนธรรม” เช่น เป็นการมอบให้องค์การมหาชนด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะซึ่งการบริการสาธารณะประเภทนี้มีวัตถุประสงค์จัดโดยมิได้หวังผลก าไรหรือ
เป็นการมอบหมายให้องค์กรเอกชนใช้อ านาจทางปกครองหรือด าเนินกิจการทาง
ปกครอง เป็นต้น 
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 3.1.2.3  เชิงอรรถโยง 
 การเขียนเชิงอรรถโยง เป็นการเขียนโยงให้ผู้อ่าน
ไปดูรายละเอียดของเร่ืองน้ันที่ได้เขียนไว้แล้วในส่วนอื่นหรือบทอื่นหรือหัวข้ออื่น
หรือดูเพิ่มที่เรื่องอื่นที่ใกล้เคียงและสอดรับกับเรื่องที่เขียน เพื่อป้องกันการเขียน
ซ้ าซ้อนกัน อาจท าให้ผลงานวิชาการที่เขียนขาดความกลมกลืนได้ 

ตัวอย่างการอ้างอิงเชิงอรรถโยง 
“การบริการสาธารณะ”1 หมายถึง กิจการที่ท าอยู่ในความอ านวยการหรือใน
ความควบคุมของฝ่ายปกครองจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  เป็นต้น ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
มีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การให้มีน้ า มีไฟ มีขนส่งทางน้ าทางบก การให้ประชาชนมี
การศึกษา การรักษาพยาบาลเป็นต้น 

 
1โปรดดูรายละเอียดการบริการสาธารณะ ในบทที่ 5 หัวข้อ 5.1 การจัดท าบริการ
สาธารณะหน้า 69 -80  

 อนึ่ง การเขียนเชิงอรรถในลักษณะนี้ ถ้ารวมอยู่ท้ายเรื่อง
ของบทความ หรื อท้ ายบท/ท้ ายเล่ มของหนั งสื อ ต ารา เรี ยกว่ า “เชิ งอรรถ 
ท้ายเรื่อง” (endnotes) แต่โดยส่วนใหญ่มักจะเขียนในหนังสือหรือต ารา 
 3.2 หลักการเขียนบรรณานุกรม 

บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง (References) เป็นส่วนที่แสดงให้
เห็นว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนว่ามีความสมบูรณ์กว้างขวาง ลึกซึ้ง ทันสมัย 
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยทั่วไปค าว่า “บรรณานุกรม” รวมรายการเอกสาร
สิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ สื่อเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เขียนศึกษาค้นคว้าทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ได้
คัดลอกข้อความมาโดยตรง ส่วนค าว่า  “เอกสารอ้างอิง” นิยมใช้กับรายการ
เฉพาะที่คัดลอกและยกมาอ้างอิงในเนื้อหา แต่อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงแต่ละ
รูปแบบมีแบบแผนการเขียนแตกต่างกัน นอกจากนี้  ยังมีความแตกต่างกันไปตาม
สถาบัน ศาสตร์หรือสาขาวิชา เช่น การเขียนบรรณานุกรม สาขาสังคมศาสตร์นิยม
ใส่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ท่ีจัดพิมพ์ไว้ท้ายรายการ ต่อจากส านักพิมพ์ ส่วนในทาง

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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วิทยาศาสตร์นิยมใส่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ไว้หลังรายการผู้แต่ง เพื่อแสดงความทันสมัย
ของข้อมูล และมีแนวโน้มว่าการอ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์ก็เริ่มนิยมใส่ปีที่พิมพ์หลัง
รายการผู้แต่งด้วย ในวารสารวิชาการหลายชื่อก าหนดแบบแผนการอ้างอิงไว้เป็น
แนวทางการเขียนและการพิมพ์บทความวิชาการของวารสารแต่โดยทั่วไป มี
สาระส าคัญใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อจ ากัดว่า การอ้างอิงจะต้องเป็นแบบ
ใดท่ีตายตัว แต่ควรใช้แบบที่เป็นสากล และใช้แบบเดียวกันในเขียนบทความ
วิชาการทั้งเรื่อง 

 
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และชูชาติ สวัสดิศรี.(2519). บรรณาธิการ.“ประวัติศาสตร์และ

นักประวัติศาสตร์ไทย” กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ประพันธ์สาส์น. 
พระราชวรมุนี. (2519). “ปรัชญาการศึกษาของคนไทย” พระนคร : ส านักพิมพ์

เคล็ดไทย. 
สมบูรณ์  ไพรินทร์. (2515). “บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ 24 มิถุนายน 

2475-25 ธันวาคม เล่ม 2.” (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.). 
ชมเพลิน  จันทร์เรื่องเพ็ญ, สมคิด แก้วสนธิ  และทองอินทร์ วงศ์โสธร.“การสอน
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2519 : 34-49. 
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4. การเขียนผลงานทางวิชาการที่จะไม่ถูกกล่าวหาคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรที่จะไม่ถูกกล่าวหาเป็นการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ18มีข้อพิจารณา ดังนี้19 

4.1 การน าความรู้และข้อมูลของผู้อื่นมาใช้อย่างถูกต้อง 
 การน าความรู้และข้อมูลของผู้อื่นมาใช้อย่างถูกต้อง คือ ต้องมีการ

อ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สร้างองค์ความรู้ อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันตนเองหากว่าข้อความที่น ามานั้นไม่ถูกต้อง และผู้น าองค์ความรู้นั้นไปใช้ 
ควรเขียนบรรยายองค์ความรู้นั้นด้วยลีลาและโวหารของตนเอง  

4.2 การแปลจากภาษาต่างประเทศ 
 การแปลจากภาษาต่างประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองผู้เขียน

บทความดั้งเดิมไว้ ดังนั้นจึงไม่สามารถแปลประโยคต่อประโยค โดยไม่ขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนได้ ถ้าในกรณีต้องการน าความรู้จากบทความต่างประเทศ

                                                            
18การคัดลอกผลงานโดยไม่ ได้ รับการอนุญาต ถือ เป็นการขโมยความคิด  

การโจรกรรมผลงานวิจัย การลอกเลียนทางวิชาการ การลอกเลียนวรรณกรรม การโจรกรรม
วรรณกรรม การขโมยคัดลอกหนังสือ การลักลอบงานทางวิชาการและวรรณกรรม ดังนั้น 
สรุปได้ว่า การคัดลอกผลงานทางวิชาการ คือ การใช้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลนั้นอื่น 
เพื่อท าให้ดูเหมือนเป็นงานของตนเอง (อ้างใน มานิตย์ จุมปา “เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,พิมพ์ครั้งที่ 2,2556 หน้า 97-98  

19การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรจะไม่ถูกกล่าวหาเป็นการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ ในหัวข้อนี้ เกิดขึ้นจากการประชุมคณาจารย์ที่เขาร่วมโครงการการเขียนต ารา/หนังสือ
ราชาภิเษกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวัน 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เขียนได้สอบถามใน
เรื่องของลิขสิทธิ์ต ารา/หนังสือเป็นของใคร และได้ค าตอบจากรักษาราชการแทนอธิการบดี (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร) ว่าลิขสิทธิ์ “เป็นของผู้เขียน” และท่านรักษาราชการแทน
อธิการบดีให้ผู้เขียนอธิบายถึงการคัดลอกผลงานทางวิชาการเป็นอย่างไร ผู้เขียนตอบส้ัน ๆ ว่า 
“เป็นการกระท าที่ขัดจรรยาบรรณทางวิชาการ” เป็นอย่างมาก และต่อมาผู้เขียนได้กลับมาค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่ออธิบายเสริมถึง “การเขียนผลงานอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการคัดลอกผลงาน
วิชาการ” ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook โดยท าการศึกษาเอกสารที่ผู้เขียน 
ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลักลอบผลงาน
ทางวิชาการ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปี 2556 วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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วิทยาศาสตร์นิยมใส่ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ไว้หลังรายการผู้แต่ง เพื่อแสดงความทันสมัย
ของข้อมูล และมีแนวโน้มว่าการอ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์ก็เริ่มนิยมใส่ปีที่พิมพ์หลัง
รายการผู้แต่งด้วย ในวารสารวิชาการหลายชื่อก าหนดแบบแผนการอ้างอิงไว้เป็น
แนวทางการเขียนและการพิมพ์บทความวิชาการของวารสารแต่โดยทั่วไป มี
สาระส าคัญใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อจ ากัดว่า การอ้างอิงจะต้องเป็นแบบ
ใดที่ตายตัว แต่ควรใช้แบบที่เป็นสากล และใช้แบบเดียวกันในเขียนบทความ
วิชาการทั้งเรื่อง 

 
ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม 
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4. การเขียนผลงานทางวิชาการที่จะไม่ถูกกล่าวหาคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรที่จะไม่ถูกกล่าวหาเป็นการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ18มีข้อพิจารณา ดังนี้19 

4.1 การน าความรู้และข้อมูลของผู้อื่นมาใช้อย่างถูกต้อง 
 การน าความรู้และข้อมูลของผู้อื่นมาใช้อย่างถูกต้อง คือ ต้องมีการ

อ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้สร้างองค์ความรู้ อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันตนเองหากว่าข้อความที่น ามานั้นไม่ถูกต้อง และผู้น าองค์ความรู้นั้นไปใช้ 
ควรเขียนบรรยายองค์ความรู้นั้นด้วยลีลาและโวหารของตนเอง  

4.2 การแปลจากภาษาต่างประเทศ 
 การแปลจากภาษาต่างประเทศ กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองผู้เขียน

บทความดั้งเดิมไว้ ดังนั้นจึงไม่สามารถแปลประโยคต่อประโยค โดยไม่ขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนได้ ถ้าในกรณีต้องการน าความรู้จากบทความต่างประเทศ

                                                            
18การคัดลอกผลงานโดยไม่ ได้ รับการอนุญาต ถือเ ป็นการขโมยความคิด  

การโจรกรรมผลงานวิจัย การลอกเลียนทางวิชาการ การลอกเลียนวรรณกรรม การโจรกรรม
วรรณกรรม การขโมยคัดลอกหนังสือ การลักลอบงานทางวิชาการและวรรณกรรม ดังนั้น 
สรุปได้ว่า การคัดลอกผลงานทางวิชาการ คือ การใช้ผลงานหรือแนวคิดของบุคคลนั้นอื่น 
เพื่อท าให้ดูเหมือนเป็นงานของตนเอง (อ้างใน มานิตย์ จุมปา “เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร
ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism)” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,พิมพ์ครั้งที่ 2,2556 หน้า 97-98  

19การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรจะไม่ถูกกล่าวหาเป็นการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ ในหัวข้อนี้ เกิดขึ้นจากการประชุมคณาจารย์ที่เขาร่วมโครงการการเขียนต ารา/หนังสือ
ราชาภิเษกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวัน 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เขียนได้สอบถามใน
เรื่องของลิขสิทธิ์ต ารา/หนังสือเป็นของใคร และได้ค าตอบจากรักษาราชการแทนอธิการบดี (รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร) ว่าลิขสิทธิ์ “เป็นของผู้เขียน” และท่านรักษาราชการแทน
อธิการบดีให้ผู้เขียนอธิบายถึงการคัดลอกผลงานทางวิชาการเป็นอย่างไร ผู้เขียนตอบสั้น ๆ ว่า 
“เป็นการกระท าที่ขัดจรรยาบรรณทางวิชาการ” เป็นอย่างมาก และต่อมาผู้เขียนได้กลับมาค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่ออธิบายเสริมถึง “การเขียนผลงานอย่างไรไม่ถือว่าเป็นการคัดลอกผลงาน
วิชาการ” ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook โดยท าการศึกษาเอกสารที่ผู้เขียน 
ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลักลอบผลงาน
ทางวิชาการ จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในปี 2556 วิทยากรโดย
รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา  
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มาใช้ ต้องเรียบเรียงและน าเสนอองค์ความรู้นั้นด้วยลีลาและโวหารของตนเอง 
รวมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาขององค์ความรู้นั้นด้วย 

4.3 การน าผลงานทางวิชาการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 การท าผลงานให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่  ถึงแม้คนเรามีความคิด 

ที่คล้ายกัน แต่ภาษาที่ ใช้ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ควรท าความเข้าใจและ 
เรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาของเราเอง แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าความคิดหรือค าพูดที่ใช้   
จะเป็นสิ่งที่เราคิดเองหรือไม่ ให้อ้างอิงไว้ก่อน 

4.4 การน าภาษาอื่น ค าแปล รูปภาพ ตาราง สุนทรพจน์ 
 การน าภาษาอื่น ค าแปล รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สุนทรพจน์ ส านวน 

มาใช้ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง แม้ว่าเป็นของตนเอง 
4.5 การน าผลงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกันแต่รูปภาพที่ปรากฏเหมือนกัน 
 การผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาไม่เหมือนกัน แต่รูปภาพที่ปรากฏ

เหมือนกัน ถือว่าเป็นการลอกเลียนเป็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ  
 4.6 การน าผลงานชื่อเรื่องและเนื้อหาเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลข
ในกลุ่มตัวอย่าง 

 การน าผลงานวิชาการที่ชื่อเรื่องและเนื้อหาเดียวกัน เพียงแต่
เปลี่ยนตัวเลขในกลุ่มตัวอย่าง ถือว่าลอกเลียนเป็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ 

4.7 การน าผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกัน แต่น าไปตีพิมพ์เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวารสารต่างกัน 

 ผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกัน แต่น าไปตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในวารสารต่างกัน ต้องมีการแจ้ง ว่าจะมีการตีพิมพ์ในวารสารอีกฉบับ 
ทั้งนี้ถ้าตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วจะตีพิมพ์เป็นภาษาไทยอีก สามารถท าได้โดยขอ
อนุญาตจากส านักพิมพ์ก่อน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่า งานชิ้นนี้ได้เคยตีพิมพ์แล้ว
เป็นภาษาอะไร ในวารสารใด 

4.8 การน าผลงานทางวิชาการที่ท าอยู่ในหน่วยงานแล้วไปขอทุนอีก
อีกหน่วยงานหนึ่งในเรื่องเดียวกัน 

 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานหนึ่ง ระหว่างการเขียน
ผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง และงานวิจัยนั้น 
ยังไม่เสร็จสิ้น ไปขอทุนที่หน่วยงานใหม่  และมีกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นจากเดิม  
เมื่อได้ผลวิจัยแล้ว น าไปตีพิมพ์ในวารสาร แต่ไม่ ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของ 
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กลุ่มตัวอย่างแรก เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ  
เป็นต้น 

4.9 การละเมิดผลงานทางวิชาการและบทลงโทษ 
 การละเมิดผลงานทางวิชาการและบทลงโทษการละเมิดผลงานทาง

วิชาการ ดังนี้ 
 4.9.1 ลักษณะของการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
  ส าหรับผู้ เขียนเห็นว่าผู้สร้างผลงานทางวิชาการพึงควร

ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการละเมิดผลงานทางวิชาการ ซึ่งการกระท าดังต่อไปนี้
ถือว่าเป็นการละเมิดผลงานวิชาการ ดังนี้20 

   1. เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
  2. น าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  
  3. น าผลงานของตนเองในเรื่ องเดี ยวกั นไปเผยแพร่ ใน 

วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  
  4. คัดลอก ข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  
  5. ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 

เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
  6. กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและ 

ไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง 
 4.9.2 บทลงโทษการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
   บทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดผลงานทางวิชาการ จะพบว่า 

มีบทลงโทษอยู ่2 ลักษณะ ดังนี้ 
   4.9.2.1 การลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  การลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ

การขอต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

                                                            
20ข้อ 10 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 265 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หน้า 43-55) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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มาใช้ ต้องเรียบเรียงและน าเสนอองค์ความรู้นั้นด้วยลีลาและโวหารของตนเอง 
รวมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาขององค์ความรู้นั้นด้วย 

4.3 การน าผลงานทางวิชาการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
 การท าผลงานให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่  ถึงแม้คนเรามีความคิด 

ที่คล้ายกัน แต่ภาษาที่ ใช้ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน ควรท าความเข้าใจและ 
เรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาของเราเอง แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าความคิดหรือค าพูดที่ใช้   
จะเป็นสิ่งที่เราคิดเองหรือไม่ ให้อ้างอิงไว้ก่อน 

4.4 การน าภาษาอื่น ค าแปล รูปภาพ ตาราง สุนทรพจน์ 
 การน าภาษาอื่น ค าแปล รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง สุนทรพจน์ ส านวน 

มาใช้ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้ง แม้ว่าเป็นของตนเอง 
4.5 การน าผลงานที่เนื้อหาไม่เหมือนกันแต่รูปภาพที่ปรากฏเหมือนกัน 
 การผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาไม่เหมือนกัน แต่รูปภาพที่ปรากฏ

เหมือนกัน ถือว่าเป็นการลอกเลียนเป็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ  
 4.6 การน าผลงานชื่อเรื่องและเนื้อหาเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลข
ในกลุ่มตัวอย่าง 

 การน าผลงานวิชาการที่ชื่อเรื่องและเนื้อหาเดียวกัน เพียงแต่
เปลี่ยนตัวเลขในกลุ่มตัวอย่าง ถือว่าลอกเลียนเป็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ 

4.7 การน าผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกัน แต่น าไปตีพิมพ์เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวารสารต่างกัน 

 ผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกัน แต่น าไปตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในวารสารต่างกัน ต้องมีการแจ้ง ว่าจะมีการตีพิมพ์ในวารสารอีกฉบับ 
ทั้งนี้ถ้าตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วจะตีพิมพ์เป็นภาษาไทยอีก สามารถท าได้โดยขอ
อนุญาตจากส านักพิมพ์ก่อน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่า งานชิ้นนี้ได้เคยตีพิมพ์แล้ว
เป็นภาษาอะไร ในวารสารใด 

4.8 การน าผลงานทางวิชาการที่ท าอยู่ในหน่วยงานแล้วไปขอทุนอีก
อีกหน่วยงานหนึ่งในเรื่องเดียวกัน 

 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับทุนจากหน่วยงานหนึ่ง ระหว่างการเขียน
ผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนหนึ่ง และงานวิจัยนั้น 
ยังไม่เสร็จสิ้น ไปขอทุนที่หน่วยงานใหม่  และมีกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นจากเดิม  
เมื่อได้ผลวิจัยแล้ว น าไปตีพิมพ์ในวารสาร แต่ไม่ ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของ 
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กลุ่มตัวอย่างแรก เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดผลงานทางวิชาการ  
เป็นต้น 

4.9 การละเมิดผลงานทางวิชาการและบทลงโทษ 
 การละเมิดผลงานทางวิชาการและบทลงโทษการละเมิดผลงานทาง

วิชาการ ดังนี้ 
 4.9.1 ลักษณะของการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
  ส าหรับผู้ เขียนเห็นว่าผู้สร้างผลงานทางวิชาการพึงควร

ระมัดระวังเป็นอย่างมากในการละเมิดผลงานทางวิชาการ ซึ่งการกระท าดังต่อไปนี้
ถือว่าเป็นการละเมิดผลงานวิชาการ ดังนี้20 

   1. เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
  2. น าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  
  3. น าผลงานของตนเองในเรื่ องเดี ยวกั นไปเผยแพร่ ใน 

วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  
  4. คัดลอก ข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  
  5. ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน 

เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
  6. กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและ 

ไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง 
 4.9.2 บทลงโทษการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
   บทลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดผลงานทางวิชาการ จะพบว่า 

มีบทลงโทษอยู ่2 ลักษณะ ดังนี้ 
   4.9.2.1 การลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  การลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ

การขอต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

                                                            
20ข้อ 10 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 265 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หน้า 43-55) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



36 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน

34 
 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560” ได้วางบทลงโทษไว้ คือ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับ
ผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
ให้ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ ดังนี้21 

   1. กรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่น หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับหรือคัดลอกข้อความใด ๆ 
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
หรือสิทธิมนุษยชนเพื่อก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่นและกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบน
ผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริงให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและด าเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระท า
ผิดนั้น จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 
ปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ    

   2. กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการ 
ที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงาน 
ของผู้อื่นหรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือ 
น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
หรือคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม 
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลย
หรื อละ เ มิด สิทธิ ส่ วน บุ คคลของผู้ อื่ นหรื อสิ ทธิ มนุษยชน  เพื่ อก่ อให้ เกิ ด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและ 

                                                            
21ข้อ 10 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560(ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 265 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หน้า 43-55) 
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ไม่เสนอ ผลงานตามความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

    ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ. เพื่อน าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด าเนินการทางวินัย ตามข้อเท็จจริง
และความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป 

   3. ห้ ามผู้ กระท าผิดนั้ น  จะ เสนอขอต าแหน่ ง 
ทา ง วิ ช า ก า ร มีก าหนดเวลาไม่น้ อยกว่ า 5 ปีแต่ ไม่ เกิ น10 ปี  นับตั้ งแต่ วั นที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติ ให้ถอดถอนหรือนับตั้ งแต่วันที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

  4.9.2.2 บทลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ได้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  บทลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
ในกรณีที่ไม่ได้ขอต าแหน่งทางวิชาการจะขึ้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถาบัน 
แต่ละแห่งที่กฎหมายสถาบันการศึกษาแห่งนั้นให้อ านาจออกข้อบังคับในการละเมิด
ผลงานทางวิชาการ 
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และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560” ได้วางบทลงโทษไว้ คือ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับ
ผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
ให้ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ ดังนี้21 

   1. กรณีที่ตรวจพบว่า ผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของ
ผู้อื่น หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับหรือคัดลอกข้อความใด ๆ 
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
หรือสิทธิมนุษยชนเพื่อก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้อื่นและกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบน
ผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริงให้สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและด าเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระท า
ผิดนั้น จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 
ปี นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ    

   2. กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการ 
ที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงาน 
ของผู้อื่นหรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือ 
น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
หรือคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม 
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลย
หรื อละ เมิ ดสิ ทธิ ส่ วน บุ คคลของผู้ อื่ นหรื อสิ ทธิ มนุษยชน  เพื่ อก่ อให้ เกิ ด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและ 

                                                            
21ข้อ 10 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560(ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 265 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หน้า 43-55) 
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ไม่เสนอ ผลงานตามความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

    ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ. เพื่อน าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด าเนินการทางวินัย ตามข้อเท็จจริง
และความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป 

   3. ห้ ามผู้ กระท าผิดนั้ น  จะ เสนอขอต าแหน่ ง 
ทา ง วิ ช า ก า ร มีก าหนดเวลาไม่น้ อยกว่ า 5 ปีแต่ ไม่ เกิ น10 ปี  นับตั้ งแต่ วั นที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติ ให้ถอดถอนหรือนับตั้ งแต่วันที่ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

  4.9.2.2 บทลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ได้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  บทลงโทษในกรณีการละเมิดผลงานทางวิชาการ 
ในกรณีที่ไม่ได้ขอต าแหน่งทางวิชาการจะขึ้นอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถาบัน 
แต่ละแห่งที่กฎหมายสถาบันการศึกษาแห่งนั้นให้อ านาจออกข้อบังคับในการละเมิด
ผลงานทางวิชาการ 
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บทที่ 2 ปัญหาและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อบูรณา
การวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน 
 

เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอนนี้  
เป็นการสร้างผลงานวิชาการจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองนับตั้งแต่ เมื่อจบ
การศึกษา (ในปี พ.ศ.2544) ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) และได้รับมอบหมายให้
สอนวิชา “หลักกฎหมายมหาชน” (Principle of public law) ผู้เขียนมุ่งมั่นที่จะมี
เอกสารการสอนเป็นของตนเอง จึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์ ดร.พีระพันธ์ พาลุสุข (คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในขณะนั้น) ผู้ซึ่งประสาทวิชาความรู้
และสนับสนุนค่าเล่าเรียนต่อผู้เขียนในระดับปริญญาโท ท่านแนะน าวิธีการเขียน
ต าราตามรูปแบบของต่างประเทศ คือ ต าราของประเทศฝรั่งเศส โดยที่ท่านแปลมา
เป็นภาษาไทยให้ผู้เขียนจับจด และผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เอกสาร ต ารา หนังสือ และค าบรรยายของอาจารย์ที่ผู้เขียนได้อนุญาตถอดเทป 
ค าบรรยายให้กับพี่ๆในกลุ่มที่เรียนระดับปริญญาโท จนเกิดเป็นรูปเล่มน าไปใช้สอน
และผู้เขียนน าไปปรับปรุงทีละนิดทีละน้อย เกิดเป็นเอกสารประกอบการสอน/ 
เอกสารค าสอน และต่อมาได้พัฒนามาเป็น บทความวิชาการ/ ต ารา/ หนังสือและ 
งานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามการเขียนผลงานทางวิชาการจากประสบการณ์ของผู้เขียน
เองจะพบ ปัญหาการเขียนผลงานทางวิชาการและหาแนวทางการเขียนผลงานเพื่อ
บูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน ดังนี้ 

1. วิ เคราะห์ปัญหาและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน 
 จากประสบการณ์ที่ผู้ เขียนได้ เขียนผลงานทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ ต ารา หนังสือ/ งานวิจัย/ บทความวิชาการ จะ
พบว่ามีปัญหามีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน เช่น ปัญหาจากความรู้ในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ เวลาในการเขียนผลงานวิชาการกับการสอน การสนับสนุนของ
หน่วยงาน บรรยากาศของการเขียนผลงานทางวิชาการและแหล่งข้อมูล ดังนี้22 
                                                            

22ปัญหาและแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการนี้เกิดจากผู้เขียนได้เขียนบทความ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์
ผู้เขียน” ที่ผู้เขียนได้ท างานในสถาบันการศึกษา ของรัฐและเอกชน น ามาเล่าถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
ลงในเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook  
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1.1  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียน
ผลงานวิชาการ 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียน
ผลงานวิชาการมีดังนี้ 

 1.1.1 ปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงาน
วิชาการ 

  ปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู้ในการเขียนผลงานวิชาการของผู้เขียนเองและคนรอบข้างที่เป็นอาจารย์
เช่นเดียวกับผู้เขียน จะพบว่า ในกรณีที่เป็นอาจารย์ใหม่ ๆ นี้ จะเกิดปัญหาอยู่  
3 กรณี ดังนี้ 

  กรณีที่ 1 จะขาดเทคนิคความรู้ด้านการเขียนผลงานทาง
วิชาการ  

  กรณีที่  2 จากประสบการณ์ผู้ เขียนผลงานทางวิชาการ 
ในประเด็นของการจบการศึกษาในในระดับปริญญาโท แผน ก (การท าวิทยานิพนธ์) 
กับ แผน ข(การท าสาระนิพนธ์) ผู้เขียนเห็นว่าผู้ที่จบ แผน ก จะมีประสบการณ์การ
เขียนผลงานวิชาการได้ดีกว่าผู้ที่จบการศึกษาในแผน ข  

  กรณีที่ 3 ขาดความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ 

  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ามาท างานร่วมกันใช้เวลาประสบการณ์
ในการเรียนสอนในมหาวิทยาลัย จะพบว่าจะขึ้นอยู่กับความสนใจหรือกระตือรือร้น
ของบุคคลมากกว่า เพราะบางคนที่จบการศึกษาแผน ข กลับเขียนผลงานทางวิชาการที่ดีได้
ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ประสบการณ์ 2) ความกระตือรือร้นของบุคคล3) 
ความสนใจที่จะเขียนผลงานทางวิชาการ 
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บทที่ 2 ปัญหาและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อบูรณา
การวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน 
 

เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอนนี้  
เป็นการสร้างผลงานวิชาการจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองนับตั้งแต่ เมื่อจบ
การศึกษา (ในปี พ.ศ.2544) ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) และได้รับมอบหมายให้
สอนวิชา “หลักกฎหมายมหาชน” (Principle of public law) ผู้เขียนมุ่งมั่นที่จะมี
เอกสารการสอนเป็นของตนเอง จึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์ ดร.พีระพันธ์ พาลุสุข (คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในขณะนั้น) ผู้ซึ่งประสาทวิชาความรู้
และสนับสนุนค่าเล่าเรียนต่อผู้เขียนในระดับปริญญาโท ท่านแนะน าวิธีการเขียน
ต าราตามรูปแบบของต่างประเทศ คือ ต าราของประเทศฝรั่งเศส โดยที่ท่านแปลมา
เป็นภาษาไทยให้ผู้เขียนจับจด และผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เอกสาร ต ารา หนังสือ และค าบรรยายของอาจารย์ที่ผู้เขียนได้อนุญาตถอดเทป 
ค าบรรยายให้กับพี่ๆในกลุ่มที่เรียนระดับปริญญาโท จนเกิดเป็นรูปเล่มน าไปใช้สอน
และผู้เขียนน าไปปรับปรุงทีละนิดทีละน้อย เกิดเป็นเอกสารประกอบการสอน/ 
เอกสารค าสอน และต่อมาได้พัฒนามาเป็น บทความวิชาการ/ ต ารา/ หนังสือและ 
งานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามการเขียนผลงานทางวิชาการจากประสบการณ์ของผู้เขียน
เองจะพบ ปัญหาการเขียนผลงานทางวิชาการและหาแนวทางการเขียนผลงานเพื่อ
บูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน ดังนี้ 

1. วิ เคราะห์ปัญหาและแนวทางการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน 
 จากประสบการณ์ที่ผู้ เขียนได้ เขียนผลงานทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ ต ารา หนังสือ/ งานวิจัย/ บทความวิชาการ จะ
พบว่ามีปัญหามีอยู่หลายประเด็นด้วยกัน เช่น ปัญหาจากความรู้ในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ เวลาในการเขียนผลงานวิชาการกับการสอน การสนับสนุนของ
หน่วยงาน บรรยากาศของการเขียนผลงานทางวิชาการและแหล่งข้อมูล ดังนี้22 
                                                            

22ปัญหาและแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการนี้เกิดจากผู้เขียนได้เขียนบทความ
เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์
ผู้เขียน” ที่ผู้เขียนได้ท างานในสถาบันการศึกษา ของรัฐและเอกชน น ามาเล่าถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
ลงในเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook  
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1.1  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียน
ผลงานวิชาการ 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียน
ผลงานวิชาการมีดังนี้ 

 1.1.1 ปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงาน
วิชาการ 

  ปัญหาในด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู้ในการเขียนผลงานวิชาการของผู้เขียนเองและคนรอบข้างที่เป็นอาจารย์
เช่นเดียวกับผู้เขียน จะพบว่า ในกรณีที่เป็นอาจารย์ใหม่ ๆ นี้ จะเกิดปัญหาอยู่  
3 กรณี ดังนี้ 

  กรณีที่ 1 จะขาดเทคนิคความรู้ด้านการเขียนผลงานทาง
วิชาการ  

  กรณีที่  2 จากประสบการณ์ ผู้ เขียนผลงานทางวิชาการ 
ในประเด็นของการจบการศึกษาในในระดับปริญญาโท แผน ก (การท าวิทยานิพนธ์) 
กับ แผน ข(การท าสาระนิพนธ์) ผู้เขียนเห็นว่าผู้ที่จบ แผน ก จะมีประสบการณ์การ
เขียนผลงานวิชาการได้ดีกว่าผู้ที่จบการศึกษาในแผน ข  

  กรณีที่ 3 ขาดความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ 

  แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ามาท างานร่วมกันใช้เวลาประสบการณ์
ในการเรียนสอนในมหาวิทยาลัย จะพบว่าจะขึ้นอยู่กับความสนใจหรือกระตือรือร้น
ของบุคคลมากกว่า เพราะบางคนที่จบการศึกษาแผน ข กลับเขียนผลงานทางวิชาการที่ดีได้
ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 1) ประสบการณ์ 2) ความกระตือรือร้นของบุคคล3) 
ความสนใจที่จะเขียนผลงานทางวิชาการ 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



40 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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1.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนผลงานวิชาการ 

 ส าหรับตัวผู้ เขียนจบการการศึกษาระดับปริญญาโท  
แผน ก มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
(ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น ปี 2543 ปัจจุบันท่านอาจารย์มีต าแหน่ง  
เป็นศาสตราจารย์) ท่านอาจารย์ได้ฝึกให้ผู้เขียนได้มีแนวทางการศึกษาค้นคว้า
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง23 สอนให้ผู้ เขียนก าหนดประเด็นเรื่องที่ที่จะศึกษา 
ด้วยตนเอง โดยท่านจะคอยตรวจสอบดูว่าประเด็นที่จะศึกษาไปได้หรือไม่เป็น
วิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์24ก็ให้ค าแนะน ากับผู้เขียน 
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ สิ่งเหล่านี้เมื่อจบการศึกษามาท าให้ผู้เขียนไม่ค่อยจะมี
ปัญหาในการเขียนผลงานวิชาการเพราะได้ประสบการณ์จากการเขียนวิทยานิพนธ์
และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษากับกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตลอดมาและ 
ที่ส าคัญในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พิเศษ ผู้เขียน 
จะรับหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและรับรองอาจารย์พิ เศษอยู่ เสมอ และ 
จะน างานที่ผู้เขียนผลงานเสนออาจารย์พิเศษเพื่อขอรับค าแนะน า ดังนี้ 

                                                            
23วิทยานิพนธ์ของผู้เขียน เรื่อง “องค์การบริหารส่วนต าบลกับการกระจาย

อ านาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้” ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลทางด้านกฎหมายป้าไม้จาก
ท่านอาจารย์ยืนหยัด ใจสมุทร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  (อดีตรอง 
ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและอดีตอัยการอาวุโสโอนย้ายมาเป็นรองผู้ว่าการ 
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายป่าไม้ในช่วงที่รับ
ต าแหน่งอัยการจะรับผิดคดีด้านกฎหมายป่าไม้หลายคดีจึงเขียนต ารากฎหมายป่าไม้ 
อยู่หลายเล่มท าให้ผู้เขียนน าไปใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ 

24กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วย 

ดร.พีระพันธุ์ พาละสุข  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(ต าแหนง่ทางวิชาการในขณะนั้น) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ กรรมการผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ยืนหยัด ใจสมุทร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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 การเขียนบทความวิชาการน า เสนอเพื่ อขอค าแนะน าจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนกนิษฐ์25 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต   
เป็นต้น 

การเขียนต าราผู้เขียนน าเสนอเพื่อขอค าแนะน าจาก ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ     
ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข เป็นต้น  

การเขียนหนั งสื อผู้ เ ขี ยนน า เสนอเพื่ อขอรับค าแนะน าจาก 
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ เป็นต้น  

การเขียนวิจัยผู้ เขียนน า เสนอเพื่อขอรับค าแนะน าจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี เป็นต้น  

                                                            
25ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเขียนบทความ

วิชาการเป็นอย่างมาก ในช่วงที่ผู้เขียนท าหน้าที่ดูแลและประสานงานกับอาจารย์ที่มาบรรยาย
พิเศษในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี ผู้เขียนได้
ขอค าแนะน าการเขียนบทความวิชาการ ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงการเขียนบทความวิชาการที่ดี
จะต้องประกอบด้วย ดังนี้  

1.บทน า เป็นส่วนที่ผู้เขียนจงใจให้ผู้อานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
2. ส่วนสาระส าคัญของเรื่อง เป็นการน าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญของเรื่องซึ่งควร

ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดล าดับเนื้อหาสาระ 
 2) การเรียบเรียงเนื้อหา 
 3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และการน าเสนอความคิดเห็นของผู้เขียน 

3. ส่วนสรุป 
4. ส่วนการอ้างอิง 
และท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงเทคนิควิธีการเขียนบทความวิชาการ เริ่มต้นการหา

ประเด็นที่จะเขียน เมื่อได้ประเด็นแล้ว สิ่งต่อมาเรามีแนวคิด หลักการหลักกฎหมายอะไรที่จะ
น ามารองรับประเด็นที่จะศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และการน าเสนอความคิดเห็น 
และสรุป  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



41โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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1.1.2 แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนผลงานวิชาการ 

 ส าหรับตัวผู้ เขียนจบการการศึกษาระดับปริญญาโท  
แผน ก มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
(ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น ปี 2543 ปัจจุบันท่านอาจารย์มีต าแหน่ง  
เป็นศาสตราจารย์) ท่านอาจารย์ได้ฝึกให้ผู้เขียนได้มีแนวทางการศึกษาค้นคว้า
วิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง23 สอนให้ผู้ เขียนก าหนดประเด็นเรื่องที่ที่จะศึกษา 
ด้วยตนเอง โดยท่านจะคอยตรวจสอบดูว่าประเด็นที่จะศึกษาไปได้หรือไม่เป็น
วิทยานิพนธ์ได้หรือไม่ และมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์24ก็ให้ค าแนะน ากับผู้เขียน 
ในการเขียนวิทยานิพนธ์ สิ่งเหล่านี้เมื่อจบการศึกษามาท าให้ผู้เขียนไม่ค่อยจะมี
ปัญหาในการเขียนผลงานวิชาการเพราะได้ประสบการณ์จากการเขียนวิทยานิพนธ์
และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษากับกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตลอดมาและ 
ที่ส าคัญในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์พิเศษ ผู้เขียน 
จะรับหน้าที่ในการติดต่อประสานงานและรับรองอาจารย์พิเศษอยู่เสมอ และ 
จะน างานที่ผู้เขียนผลงานเสนออาจารย์พิเศษเพื่อขอรับค าแนะน า ดังนี้ 

                                                            
23วิทยานิพนธ์ของผู้เขียน เรื่อง “องค์การบริหารส่วนต าบลกับการกระจาย

อ านาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้” ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลทางด้านกฎหมายป้าไม้จาก
ท่านอาจารย์ยืนหยัด ใจสมุทร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  (อดีตรอง 
ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและอดีตอัยการอาวุโสโอนย้ายมาเป็นรองผู้ว่าการ 
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายป่าไม้ในช่วงที่รับ
ต าแหน่งอัยการจะรับผิดคดีด้านกฎหมายป่าไม้หลายคดีจึงเขียนต ารากฎหมายป่าไม้ 
อยู่หลายเล่มท าให้ผู้เขียนน าไปใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ 

24กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกอบด้วย 

ดร.พีระพันธุ์ พาละสุข  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(ต าแหนง่ทางวิชาการในขณะนั้น) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ กรรมการผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ยืนหยัด ใจสมุทร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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 การเขียนบทความวิชาการน า เสนอเพื่ อขอค าแนะน าจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนกนิษฐ์25 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต   
เป็นต้น 

การเขียนต าราผู้เขียนน าเสนอเพื่อขอค าแนะน าจาก ศาสตราจารย์ ดร.
สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ     
ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข เป็นต้น  

การเขียนหนั งสื อผู้ เ ขี ยนน า เสนอเพื่ อขอรับค าแนะน าจาก 
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ โลจายะ เป็นต้น  

การเขียนวิจัยผู้ เขียนน า เสนอเพื่อขอรับค าแนะน าจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต รองศาสตราจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี เป็นต้น  

                                                            
25ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเขียนบทความ

วิชาการเป็นอย่างมาก ในช่วงที่ผู้เขียนท าหน้าที่ดูแลและประสานงานกับอาจารย์ที่มาบรรยาย
พิเศษในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี ผู้เขียนได้
ขอค าแนะน าการเขียนบทความวิชาการ ท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงการเขียนบทความวิชาการที่ดี
จะต้องประกอบด้วย ดังนี้  

1.บทน า เป็นส่วนที่ผู้เขียนจงใจให้ผู้อานเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ 
2. ส่วนสาระส าคัญของเรื่อง เป็นการน าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญของเรื่องซึ่งควร

ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดล าดับเนื้อหาสาระ 
 2) การเรียบเรียงเนื้อหา 
 3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และการน าเสนอความคิดเห็นของผู้เขียน 

3. ส่วนสรุป 
4. ส่วนการอ้างอิง 
และท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงเทคนิควิธีการเขียนบทความวิชาการ เริ่มต้นการหา

ประเด็นที่จะเขียน เมื่อได้ประเด็นแล้ว สิ่งต่อมาเรามีแนวคิด หลักการหลักกฎหมายอะไรที่จะ
น ามารองรับประเด็นที่จะศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และการน าเสนอความคิดเห็น 
และสรุป  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



42 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 ซึ่งอาจารย์เหล่านี้ผู้เขียนยังติดต่ออยู่เสมอเพื่อขอค าแนะน าใน
การเขียนผลงานทางวิชาการอยู่ถึงปัจจุบันและท่ีส าคัญในโอกาสต่าง ๆ ผู้เขียนจะเข้า
กราบคารวะอยู่เสมอ ในฐานะศิษย์ที่ระลึกพระคุณต่ออาจารย์ 

 อีกทั้งการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ที่หน่วยงานจัดเองหรือ
สนับสนุนให้ผู้เขียนเข้าร่วมในการเขียนผลงานทางวิชาการผู้เขียนจะเข้าร่วมและ
ตั้งใจรับฟังเพื่อหาความรู้เสมอ โดยเฉพาะการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ผลงานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปีได้เชิญรองศาสตราจารย์ 
(ต าแหน่งทางวิชาการในขณะน้ัน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) ดร.ชุติมา  
สัจจานันท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยตาปี  เมื่อปี  พ.ศ.  2549 ในครั้ งนั้นผู้ เขียนได้รับความรู้   
ความเข้าใจ และสนใจในการเขียนผลงานวิชาการตลอดมาถึงปัจจุบัน 

1.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของเวลาการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการกับการสอน 

 ปัญหาและแนวทางแก้ ไขในเรื่องของเวลาการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการกับภาระการสอนแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

 1.2.1 ปัญหาในเรื่องของเวลาการเขียนผลงานทางวิชาการกับ
การสอน 

   ปัญหาในเรื่องของเวลาการเขียนผลงานทางวิชาการกับ 
การสอนถือเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งกับการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ส าหรับบุคคลที่ไม่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และถ้าเป็น
อาจารย์รุ่นใหม่ต้องค้นคว้าเอกสารเพื่อเตรียมการสอน และที่ส าคัญอาจจะต้องมี
ภาระการสอนหลายวิชาเวลาและเป็นวิชาใหม่ สลับกันไป เวลาเกือบทั้งหมดอยู่กับ
การเรียนการสอน เวลาในการเขียนผลงานวิชาการจึงมีน้อยและท าให้ความต่อเนื่อง
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ในการสอนแต่ละรายวิชาอาจไม่ตกผลึก ท าให้เกิดประเด็นท่ีจะเขียนผลงาน 
ทางวิชาการมีน้อย  

 1.2.2 แนวทางแก้ ไข ใน เรื่ อ งของ เวลาการ เขี ยนผลงาน 
ทางวิชาการกับการสอน 

   ส าหรับผู้ เขียนปัญหาที่ เกิดขึ้น ในประเด็นนี้ จะยืนยัน 
ในหลักการในรายวิชาที่ตนสอนในสาขาวิชาตนได้ศึกษามาโดยตรง จะไม่สอน 
ในสาขาวิชาที่ตนไม่ได้ศึกษามาและไม่ถนัด เพราะถือว่าจะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนและ
มาตรฐานการศึกษาได้ โดยผู้เขียนมุ่งมั่นที่จะสอนและค้นคว้าในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา คือ 
สาชาวิชากฎหมายมหาชน และท าอย่างนั้นมาตลอด ท าให้ผู้ เขียนได้สะสมความรู้
จากการค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอนสม่ าเสมอในรายวิชาที่สอน26 

 1.3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องการสนับสนุนของหน่วยงานกับ
การเขียนผลงานวิชาการ 
   ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องการสนับสนุนของหน่วยงานกับการ
เขียนผลงานวิชาการ สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
   1.3.1 ปัญหาการสนับสนุนของหน่วยงานการเขียนผลงาน
วิชาการ 
    ปัญหาการสนับสนุนของหน่วยงานการเขียนผลงานทาง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้กับคณาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าการส่งเสริม 
ด้านเวลา ด้านทุนสนับสนุนกับการค้นคว้ าการเขียนผลงานวิชาการ เห็นว่า 

                                                            
26รายวิชาที่ผู้เขียนสอนมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้ วิชาความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป นิติปรัชญา หลักกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง กฎหมายปกครองท้องถิ่นและกฎหมายส่ิงแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



43โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 ซึ่งอาจารย์เหล่านี้ผู้เขียนยังติดต่ออยู่เสมอเพื่อขอค าแนะน าใน
การเขียนผลงานทางวิชาการอยู่ถึงปัจจุบันและท่ีส าคัญในโอกาสต่าง ๆ ผู้เขียนจะเข้า
กราบคารวะอยู่เสมอ ในฐานะศิษย์ที่ระลึกพระคุณต่ออาจารย์ 

 อีกทั้งการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ที่หน่วยงานจัดเองหรือ
สนับสนุนให้ผู้เขียนเข้าร่วมในการเขียนผลงานทางวิชาการผู้เขียนจะเข้าร่วมและ
ตั้งใจรับฟังเพื่อหาความรู้เสมอ โดยเฉพาะการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ผลงานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปีได้เชิญรองศาสตราจารย์ 
(ต าแหน่งทางวิชาการในขณะน้ัน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) ดร.ชุติมา  
สัจจานันท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยตาปี  เมื่อปี  พ.ศ.  2549 ในครั้ งนั้นผู้ เขียนได้รับความรู้   
ความเข้าใจ และสนใจในการเขียนผลงานวิชาการตลอดมาถึงปัจจุบัน 

1.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของเวลาการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการกับการสอน 

 ปัญหาและแนวทางแก้ ไขในเรื่องของเวลาการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการกับภาระการสอนแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

 1.2.1 ปัญหาในเรื่องของเวลาการเขียนผลงานทางวิชาการกับ
การสอน 

   ปัญหาในเรื่องของเวลาการเขียนผลงานทางวิชาการกับ 
การสอนถือเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งกับการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ส าหรับบุคคลที่ไม่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และถ้าเป็น
อาจารย์รุ่นใหม่ต้องค้นคว้าเอกสารเพื่อเตรียมการสอน และท่ีส าคัญอาจจะต้องมี
ภาระการสอนหลายวิชาเวลาและเป็นวิชาใหม่ สลับกันไป เวลาเกือบทั้งหมดอยู่กับ
การเรียนการสอน เวลาในการเขียนผลงานวิชาการจึงมีน้อยและท าให้ความต่อเนื่อง
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ในการสอนแต่ละรายวิชาอาจไม่ตกผลึก ท าให้เกิดประเด็นที่จะเขียนผลงาน 
ทางวิชาการมีน้อย  

 1.2.2 แนวทางแก้ ไข ใน เรื่ อ งของ เวลาการ เขี ยนผลงาน 
ทางวิชาการกับการสอน 

   ส าหรับผู้ เขียนปัญหาที่ เกิดขึ้น ในประเด็นนี้ จะยืนยัน 
ในหลักการในรายวิชาที่ตนสอนในสาขาวิชาตนได้ศึกษามาโดยตรง จะไม่สอน 
ในสาขาวิชาที่ตนไม่ได้ศึกษามาและไม่ถนัด เพราะถือว่าจะเป็นผลเสียต่อผู้เรียนและ
มาตรฐานการศึกษาได้ โดยผู้เขียนมุ่งมั่นที่จะสอนและค้นคว้าในสาขาวิชาที่ได้ศึกษา คือ 
สาชาวิชากฎหมายมหาชน และท าอย่างนั้นมาตลอด ท าให้ผู้ เขียนได้สะสมความรู้
จากการค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอนสม่ าเสมอในรายวิชาที่สอน26 

 1.3 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องการสนับสนุนของหน่วยงานกับ
การเขียนผลงานวิชาการ 
   ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องการสนับสนุนของหน่วยงานกับการ
เขียนผลงานวิชาการ สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 
   1.3.1 ปัญหาการสนับสนุนของหน่วยงานการเขียนผลงาน
วิชาการ 
    ปัญหาการสนับสนุนของหน่วยงานการเขียนผลงานทาง
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษานับเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้กับคณาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าการส่งเสริม 
ด้านเวลา ด้านทุนสนับสนุนกับการค้นคว้ าการเขียนผลงานวิชาการ เห็นว่า 

                                                            
26รายวิชาที่ผู้เขียนสอนมาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้ วิชาความรู้เบื้องต้น

เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป นิติปรัชญา หลักกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง กฎหมายปกครองท้องถิ่นและกฎหมายส่ิงแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



44 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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ในสถาบันอุดมศึกษายังไม่ให้ความส าคัญปัญหาเหล่านี้ ส าหรับมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ
และในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด27 
   1.3.2 แนวทางแก้ไขในการสนับสนุนของหน่วยงานการเขียน
ผลงานวิชาการ 
    ส าหรับผู้เขียนพยามคิดมุ่งมั่นตั้งค าถามว่าเราจะท าอะไรให้
มหาวิทยาลัยได้บ้าง แล้วมหาวิทยาลัยจะให้อะไรกับเรา คือ จะไม่เรียกร้องที่ตนเอง
ต้องการถ้าตนเองไม่มีอะไรต่อรอง ซึ่งผลงานที่สามารถต่อรองกับสถาบันการศึกษาได้ 
ก็คือ ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้น การสนับสนุนของ
หน่วยงานก็จะได้ตามมา 
 1.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการ
เขียนผลงานทางวิชาการ 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในเรื่องของ 
การเขียนผลงานทางวิชาการ แยกพิจารณา ดังนี้ 

 1.4.1 ปั ญห า แหล่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
ในการศึกษา 

   ปัญหาแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงแหล่ งข้อมูลในการ 
ศึกษา ปัญหาใหญ่ของคณาจารย์สอนที่อยู่ต่างจังหวัดการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าจะมีปัญหาเป็นอย่างมากส าหรับข้อมูลบางส่วนนั้นไม่สามารถ
สืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่อยู่ในห้องสมุดในมหาวิทยาลัยห้องสมุดของ
หน่วยงานส่วนกลาง เช่น ห้องสมุดของรัฐสภาหรือหน่วยที่ให้การสนับสนับงานวิจัย 
เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น ซึ่ง

                                                            
27ผู้เขียนเริ่มต้นการเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และหัวหน้างานฝ่ายวินัย 

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยณิวัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยเวส
เทริ์น)  เมื่อ ปี 2544 และในปี 2546 มาเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล 
จังหวัดอุดรธานี ในปี 2548 ลาออกมาเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และผู้อ านวยการส านัก
งานวิจัย มหาวิทยาลัยตาปี จึงมีโอกาสได้กลับไปดูแลแม่ที่จังหวัดชุมพร ต่อมา ผู้เขียนได้ลาออก
จากมหาวิทยาลัยตาปีมาเป็นอาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน
ปี 2556 ถึงปัจจุบัน  
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หน่วยงานเหล่านี้อยู่ในกรุงเทพฯ ท าให้การเข้าถึงข้อมูลของคณาจารย์ที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดจึงมีความล าบากเป็นอย่างยิ่ง  

 1.4.2 แนวทางแก้ไขการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษา 
  ส าหรับผู้เขียนจะแก้ปัญหาในประเด็นเหล่านี้ ด้วยการไปค้นคว้า

และถ่ายเอกสารเก็บข้อมูลไว้ในช่วงเวลาปิดเทอมหรือวันหยุด ด้วยทุนส่วนตัวของ
ผู้เขียนเอง อนึ่งนับเป็นเรื่องของความโชคดีของผู้เขียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
 “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงาน
สอบสวน” ใน “คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา” ในช่วง
เวลาที่ไปประชุม (ช่วงปี พ.ศ. 2551-2554) และ “อนุกรรมการการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร” (ช่วง ปี พ.ศ. 2550-
2556) มักจะเข้าห้องสมุดรัฐสภา นับเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญที่สุดทางด้าน
กฎหมายมหาชนและมี เ วลาที่ ได้ เ ข้ า ไปศึกษาห้องสมุดคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่เสมอ รวมไปถึงเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์สถาบันที่ผู้เขียนได้จบการศึกษามา ซึ่งยังมีความสัมพันธ์กับสถาบันในฐานะ
ศิษย์เก่าตลอดมา ท าให้การศึกษาค้นคว้าเอกสารได้ง่ายและรวดเร็วในการประสาน
หาข้อมูลในการค้นคว้าเขียนผลงานทางวิชาการ 

 และที่ส าคัญเราต้องอยู่กับข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอโดยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลในฐานข้อมูล
ในกูเกิล (https://google.co.th) ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าในงานเขียนผลงานวิชาการของเราที่ดี และที่ส าคัญจะมี
ฐานข้อมูล Thailis (Thai Library Integrated System) ในเวป thailis.or.th ซึ่ง
เป็นโครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา บริการข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการที่ส าคัญที่
สามารถน าไปศึกษาค้นคว้างานวิชาการได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 

1.5 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของบรรยากาศการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของบรรยากาศการเขียนผลงานทาง
วิชาการ แยกพิจารณาดังนี้ 
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ในสถาบันอุดมศึกษายังไม่ให้ความส าคัญปัญหาเหล่านี้ ส าหรับมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ
และในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด27 
   1.3.2 แนวทางแก้ไขในการสนับสนุนของหน่วยงานการเขียน
ผลงานวิชาการ 
    ส าหรับผู้เขียนพยามคิดมุ่งมั่นตั้งค าถามว่าเราจะท าอะไรให้
มหาวิทยาลัยได้บ้าง แล้วมหาวิทยาลัยจะให้อะไรกับเรา คือ จะไม่เรียกร้องที่ตนเอง
ต้องการถ้าตนเองไม่มีอะไรต่อรอง ซึ่งผลงานที่สามารถต่อรองกับสถาบันการศึกษาได้ 
ก็คือ ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้น การสนับสนุนของ
หน่วยงานก็จะได้ตามมา 
 1.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการ
เขียนผลงานทางวิชาการ 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในเรื่องของ 
การเขียนผลงานทางวิชาการ แยกพิจารณา ดังนี้ 

 1.4.1 ปั ญห า แหล่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
ในการศึกษา 

   ปัญหาแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงแหล่ งข้อมูลในการ 
ศึกษา ปัญหาใหญ่ของคณาจารย์สอนที่อยู่ต่างจังหวัดการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
ในการศึกษาค้นคว้าจะมีปัญหาเป็นอย่างมากส าหรับข้อมูลบางส่วนนั้นไม่สามารถ
สืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลที่อยู่ในห้องสมุดในมหาวิทยาลัยห้องสมุดของ
หน่วยงานส่วนกลาง เช่น ห้องสมุดของรัฐสภาหรือหน่วยที่ให้การสนับสนับงานวิจัย 
เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น ซึ่ง

                                                            
27ผู้เขียนเริ่มต้นการเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และหัวหน้างานฝ่ายวินัย 
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จากมหาวิทยาลัยตาปีมาเป็นอาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน
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ศิษย์เก่าตลอดมา ท าให้การศึกษาค้นคว้าเอกสารได้ง่ายและรวดเร็วในการประสาน
หาข้อมูลในการค้นคว้าเขียนผลงานทางวิชาการ 

 และที่ส าคัญเราต้องอยู่กับข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอโดยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลในฐานข้อมูล
ในกูเกิล (https://google.co.th) ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าในงานเขียนผลงานวิชาการของเราที่ดี และที่ส าคัญจะมี
ฐานข้อมูล Thailis (Thai Library Integrated System) ในเวป thailis.or.th ซึ่ง
เป็นโครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา บริการข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความทางวิชาการที่ส าคัญที่
สามารถน าไปศึกษาค้นคว้างานวิชาการได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 

1.5 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของบรรยากาศการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องของบรรยากาศการเขียนผลงานทาง
วิชาการ แยกพิจารณาดังนี้ 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 1.5.1 ปัญหาด้านบรรยากาศของการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 ปัญหาด้านบรรยากาศของการเขียนผลงานทางวิชาการนับเป็น
ปัญหาหนึ่งของคณาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการที่ท าให้ขาดความ
กระตือรือร้นในการเขียนผลงาน ด้วยเหตุผลในข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1.2 และข้อ 1.3 และ
ข้อ 1.4 ข้างต้น 
 1.5.2 แนวทางแก้ไขด้านบรรยากาศของการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการ 
  ส าหรับผู้เขียนที่ผ่านมานับเป็นความโชคดีได้รับหน้าที่ดูแล
และประสานงานอาจารย์พิเศษโดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
รวมไปถึงอาจารย์ที่สอนผู้เขียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และเมื่อผู้เขียนได้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์และท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ก็ได้เชิญอาจารย์เหล่านั้นมาบรรยายพิเศษในระดับปริญญาโทที่ผู้เขียนดูแลหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายมหาชน28 ท าให้ผู้เขียนได้เพิ่มพูนความรู้จาก
การสอบถามและสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ค าแนะน าจากอาจารย์เหล่าน้ันในด้าน
การเขียนผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 

                                                            
28ผู้ เขียนได้รับมอบหมายท าหน้าที่ เป็นเลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี (พ.ศ. 2550-2556)  
ท าหน้าที่ประสานงานและเชิญอาจารย์พิเศษที่มาสอนในหลักสูตรฯ ดังกล่าว อาทิเช่น 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศาสตราจารย์  (พิเศษ)  
ดร.ปรีชา สุวรรณทัต  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์  (พิเศษ) สิทธิโชค  
ศรีเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ (เสียชีวิต) 
รอ งศ าสตราจารย์  ด ร . สุ ม าลี  ว งษ์ วิ ฑิ ต  รอ งศ าสตราจารย์  ด ร .ปก ป้อ ง  ศ รี ส นิท  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข (เสียชีวิต) ดร.ประสาท  
พงษ์สุวรรณ เป็นต้น และท่านอาจารย์ที่กล่าวมานี้จะให้ค าแนะน าการเขียนผลงานทางวิชาการ
ของผู้เขียนตลอดมาถึงปัจจุบัน 
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2. แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียน 
การสอน 
 แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียน
การสอนของผู้ เขียน  เริ่มต้นด้วยการเอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอนเขียนเรียบเรียงเอกสารให้เป็นระบบ ในแต่ละหัวข้อตามค าอธิบายรายวิชา 
ในแต่ละหลักสูตร โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต ารา/ หนังสือ/ บทความ/ วิจัย/
วิทยานิพนธ์และ เอกสารการบรรยายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เขียนเอกสาร
ประกอบการสอน มารวบรวมให้เป็นระบบ “เป็นฐานข้อมูล”29 ต่อมาได้มีการ
พัฒนาเป็นเอกสารค าสอนซึ่งจะมีการเรียบเรียงและมีการอ้างอิงให้เป็นระบบมาก
ขึ้น สามารถน าไปเป็นประเด็นเขียนเป็นบทความทางวิชาการ จากบทความวิชาการ

                                                            
29ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูป

แฟ้มข้อมูลมารวมไว้ที่เดียวกัน รวมทั้งต้องมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)  
เก็บค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกันท าให้สามารถสืบค้น ( retrieval) แก้ไข (modified) ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) และจัดเรียง (sort) ได้สะดวกขึ้นโดยในการกระท าการ
ดั งที่ กล่ าวมาแล้ ว  ต้องอาศัยซอฟต์แว ร์ประยุกต์ส าหรับจัดการฐานข้อมูล  (อ้ าง ใน
http://http://www.krumontree.com/ebook4 / files/lesson2 _3 9 . htm เ ข้ า ถึ ง วั น ที่ 3 
พฤษภาคม 2561)  

ในเรื่องฐานข้อมูลน้ีท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต ท่านอาจารย์เหล่านี้ได้อธิบายกับผู้เขียนว่า ฐานข้อมูลเป็น
เร่ืองที่ส าคัญอย่างมากในการเขียนผลงานทางวิชาการ เพราะการเขียนผลงานทางวิชาการที่ขาด
ข้อมูลจะเป็นปัญหาต่อตัวเราและตัวงานทางวิชาการที่ขาดความเชื่อถือ ดังนั้น ก่อนที่จะเขียน
ผลงานทางวิชาการเรื่องใด ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้เพียงพอกับการการเขียนผลงานทาง
วิชาการ จะท าให้งานของเรามีความลุ่มลึก รอบด้าน สมเหตุสมสมผล ซ่ึงจะท าให้เราได้รับความ
เชื่อถือในทางวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 1.5.1 ปัญหาด้านบรรยากาศของการเขียนผลงานทางวิชาการ 
 ปัญหาด้านบรรยากาศของการเขียนผลงานทางวิชาการนับเป็น
ปัญหาหนึ่งของคณาจารย์ในการเขียนผลงานทางวิชาการที่ท าให้ขาดความ
กระตือรือร้นในการเขียนผลงาน ด้วยเหตุผลในข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1.2 และข้อ 1.3 และ
ข้อ 1.4 ข้างต้น 
 1.5.2 แนวทางแก้ไขด้านบรรยากาศของการเขียนผลงาน 
ทางวิชาการ 
  ส าหรับผู้เขียนที่ผ่านมานับเป็นความโชคดีได้รับหน้าที่ดูแล
และประสานงานอาจารย์พิเศษโดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
รวมไปถึงอาจารย์ที่สอนผู้เขียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และเมื่อผู้เขียนได้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์และท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ก็ได้เชิญอาจารย์เหล่านั้นมาบรรยายพิเศษในระดับปริญญาโทที่ผู้เขียนดูแลหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายมหาชน28 ท าให้ผู้เขียนได้เพ่ิมพูนความรู้จาก
การสอบถามและสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ค าแนะน าจากอาจารย์เหล่าน้ันในด้าน
การเขียนผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 

                                                            
28ผู้ เขียนได้รับมอบหมายท าหน้าที่ เป็นเลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี (พ.ศ. 2550-2556)  
ท าหน้าที่ประสานงานและเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมาสอนในหลักสูตรฯ ดังกล่าว อาทิเช่น 
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศาสตราจารย์  (พิเศษ)  
ดร.ปรีชา สุวรรณทัต  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์  (พิเศษ) สิทธิโชค  
ศรีเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ (เสียชีวิต) 
รอ งศ าสตราจารย์  ด ร . สุ ม าลี  ว งษ์ วิ ฑิ ต  รอ งศ าสตราจารย์  ด ร .ปกป้ อ ง  ศ รี ส นิท  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข (เสียชีวิต) ดร.ประสาท  
พงษ์สุวรรณ เป็นต้น และท่านอาจารย์ที่กล่าวมานี้จะให้ค าแนะน าการเขียนผลงานทางวิชาการ
ของผู้เขียนตลอดมาถึงปัจจุบัน 
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2. แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียน 
การสอน 
 แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียน
การสอนของผู้ เขียน  เริ่มต้นด้วยการเอกสารประกอบการสอน เอกสาร 
ค าสอนเขียนเรียบเรียงเอกสารให้เป็นระบบ ในแต่ละหัวข้อตามค าอธิบายรายวิชา 
ในแต่ละหลักสูตร โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต ารา/ หนังสือ/ บทความ/ วิจัย/
วิทยานิพนธ์และ เอกสารการบรรยายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เขียนเอกสาร
ประกอบการสอน มารวบรวมให้เป็นระบบ “เป็นฐานข้อมูล”29 ต่อมาได้มีการ
พัฒนาเป็นเอกสารค าสอนซึ่งจะมีการเรียบเรียงและมีการอ้างอิงให้เป็นระบบมาก
ขึ้น สามารถน าไปเป็นประเด็นเขียนเป็นบทความทางวิชาการ จากบทความวิชาการ

                                                            
29ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งที่ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอยู่ในรูป

แฟ้มข้อมูลมารวมไว้ที่เดียวกัน รวมทั้งต้องมีส่วนของพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary)  
เก็บค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูล และเนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่ งกันและกันท าให้สามารถสืบค้น ( retrieval) แก้ไข (modified) ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) และจัดเรียง (sort) ได้สะดวกขึ้นโดยในการกระท าการ
ดั งที่ กล่ าวมาแล้ ว  ต้องอาศัยซอฟต์แว ร์ประยุกต์ส าหรับจัดการฐานข้อมูล  (อ้ าง ใน
http://http://www.krumontree.com/ebook4 / files/lesson2 _3 9 . htm เ ข้ า ถึ ง วั น ที่ 3 
พฤษภาคม 2561)  

ในเรื่องฐานข้อมูลน้ีท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต ท่านอาจารย์เหล่านี้ได้อธิบายกับผู้เขียนว่า ฐานข้อมูลเป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างมากในการเขียนผลงานทางวิชาการ เพราะการเขียนผลงานทางวิชาการที่ขาด
ข้อมูลจะเป็นปัญหาต่อตัวเราและตัวงานทางวิชาการที่ขาดความเชื่อถือ ดังนั้น ก่อนที่จะเขียน
ผลงานทางวิชาการเรื่องใด ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้เพียงพอกับการการเขียนผลงานทาง
วิชาการ จะท าให้งานของเรามีความลุ่มลึก รอบด้าน สมเหตุสมสมผล ซึ่งจะท าให้เราได้รับความ
เชื่อถือในทางวิชาการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



48 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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น าไปเขียนเป็นหัวข้อหนึ่งในต ารา/ หนังสือ และบทความวิชาการที่เขียนตีพิมพ์ 
อาจน าไปขยายเป็นงานวิจัยได้ และน างานวิจัยเหล่านั้นมาบูรณาการสู่การเรียน 
การสอนเขียนเป็นต ารา/หนังสือ ดังนี้ 
 2.1 การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มีวิธีการสืบค้น คือ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ค้นหาจากบรรณานุกรม 
ท้ ายต า ร า  หนั ง สื อ  บทความวิ ช าการ  ง านวิ จั ยที่ เ ร าค้ นหาและค้นหา 
ในห้องสมุดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการที่จะเขียน ดังนี้ 

 2.1.1 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต การค้นหาด้วยการพิมพ์ค าส าคัญ 

(Keyword)30 ชื่อเรื่อง ชื่อคน แหล่งค้นคว้า ในฐานข้อมูลกูเกิล (https://google.co.th) 
หัวข้อที่เราจะเขียนในรายวิชาที่เราจะสอน ในแต่ละหัวข้อ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูลในกูเกิล จะได้ข้อมูลที่เราจะเขียนส่วนหนึ่ง แต่บอกที่มา
ของข้อมูลใครเขียน เรื่องอะไรในเวปไซด์ใด แล้วระบุวัน เดือน ปี ในการสืบค้น ซึ่งการ
ค้นข้อมูลที่รวดเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลพวกนี้ยังเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงที่ ไม่
ค่อยจะยอมรับในทางวิชาการ แต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้เราสามารถเขียนหรือตั้ง
ประเด็นในการเขียนได้  หรือ การค้นฐานข้อมูล Thailis (Thai Library Integrated 
System) ในเวป thailis.or.th ซึ่งเป็นโครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่บริการข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และ
บทความทางวิชาการที่ส าคัญในการค้นคว้างานวิชาการ ซึ่งฐานข้อมูลทางเวบไซต์ที่
ส าคัญที่จะช่วยให้เราค้นคว้าในการเขียนบทความวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่
Google(https://www.google.com) Google Scholar 
(https://scholar.google.co.th/) Single Search ห อ ส มุ ด แ ห่ ง ช า ติ
(http://search.nlt.go.th:1701) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital 
Collection (TDC) (http://tdc.thailis.or.th/ddc/) Thai Journal Online 
(ThaiJO) (https://www.tci-thaijo.org/) เป็นต้น 

                                                            
30การค้นหาด้วยการพิมพ์ค าส าคัญ (Keyword) คือ ค าที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

เนื้อหาสารสนเทศโดยมาจากค าที่ปรากฏในหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ อาจ
เป็นค าที่ปรากฏในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ สาระสังเขปหรือเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ อ้าง
ใน www.longdo.com เข้าถึงข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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 2.1.2 ข้อมูลในบรรณานุกรม 
 ข้อมูลในบรรณานุกรมการสืบค้นที่ได้รวดเร็วและสืบค้นที่ดี 

คือ การสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมใน ต ารา /หนังสือ/ วิจัย /วิทยานิพนธ์ /บทความ
และเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือ /ต ารา /บทความ/ วิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่เขียน
อ้างอิง เพราะในบรรณานุกรมในต ารา หนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสาร
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเขียนทั้งนั้นจะท าให้เรามีข้อมูล
เพิ่มเติมที่จะเขียนผลงานทางวิชาการ 

 2.1.3 ข้อมูลในห้องสมุด 
 ข้อมูลในห้องสมุด31เมื่อได้ข้อมูลที่จะค้นหา เราก็ด าเนินการ

ค้นหาข้อมูลรายละเอียด ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการผลงานทางวิชาการ 
ในห้องสมุดของหน่วยงาน เช่น ห้องสมุดของรัฐสภา ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
ต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ห้องสมุดส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น  
ซึ่งห้องสมุดในหน่วยงานเหล่าน้ีจะมีผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลายมีข้อมูล 
ที่สามารถท าให้เราเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ และที่ส าคัญในกรณีที่ 
ไม่มีข้อมูลต่างประเทศหรือของประเทศไทยในห้องสมุด สามารถน าเสนอต่อห้องสมุด
เพื่อด าเนินการจัดการจัดซื้อหรือไปถ่ายเอกสารน ามาบริการให้กับประชาชน เช่น 
ในกรณีห้องสมุดรัฐสภา ไม่มีหนังสือในห้องสมุดผู้เขียนก็ท าเรื่องเสนอให้ห้องสมุด
ด าเนินการสั่งซื้อมาให้บริการกับประชาชนได้ เป็นต้น 

2.2 การรวบรวมและเก็บเอกสาร 
 วิธีการรวบรวมและเก็บเอกสาร ของผู้เขียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน

การเขียนผลงานทางวิชาการ ดงันี ้
 

                                                            
31การค้ นคว้ าหาข้ อมู ล ในห้ องสมุดจากสถาบันการศึ กษาและหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องกับการเขียนผลงานทางวิชาการ ผู้ เขียนเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญมากที่สุดหรือ 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาข้อมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการ  เพราะ
ห้องสมุดในถาบันการศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลการศึกษาที่ถูกก าหนดมาตรฐานการศึกษาในการ
เปิดหลักสูตรท่ีต้องมีข้อมูลแหล่งค้นคว้าเพียงพอให้กับนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



49โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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น าไปเขียนเป็นหัวข้อหนึ่งในต ารา/ หนังสือ และบทความวิชาการที่เขียนตีพิมพ์ 
อาจน าไปขยายเป็นงานวิจัยได้ และน างานวิจัยเหล่านั้นมาบูรณาการสู่การเรียน 
การสอนเขียนเป็นต ารา/หนังสือ ดังนี้ 
 2.1 การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 การค้นหาข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มีวิธีการสืบค้น คือ ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ค้นหาจากบรรณานุกรม 
ท้ ายต า ร า  หนั ง สื อ  บทความวิ ช าการ  ง านวิ จั ยที่ เ ร า ค้นหาและ ค้นหา 
ในห้องสมุดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการที่จะเขียน ดังนี้ 

 2.1.1 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต การค้นหาด้วยการพิมพ์ค าส าคัญ 

(Keyword)30 ชื่อเรื่อง ชื่อคน แหล่งค้นคว้า ในฐานข้อมูลกูเกิล (https://google.co.th) 
หัวข้อที่เราจะเขียนในรายวิชาที่เราจะสอน ในแต่ละหัวข้อ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูลในกูเกิล จะได้ข้อมูลที่เราจะเขียนส่วนหนึ่ง แต่บอกที่มา
ของข้อมูลใครเขียน เรื่องอะไรในเวปไซด์ใด แล้วระบุวัน เดือน ปี ในการสืบค้น ซึ่งการ
ค้นข้อมูลที่รวดเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลพวกนี้ยังเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงที่ ไม่
ค่อยจะยอมรับในทางวิชาการ แต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้เราสามารถเขียนหรือตั้ง
ประเด็นในการเขียนได้  หรือ การค้นฐานข้อมูล Thailis (Thai Library Integrated 
System) ในเวป thailis.or.th ซึ่งเป็นโครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่บริการข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และ
บทความทางวิชาการที่ส าคัญในการค้นคว้างานวิชาการ ซึ่งฐานข้อมูลทางเวบไซต์ที่
ส าคัญที่จะช่วยให้เราค้นคว้าในการเขียนบทความวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่
Google(https://www.google.com) Google Scholar 
(https://scholar.google.co.th/) Single Search ห อ ส มุ ด แ ห่ ง ช า ติ
(http://search.nlt.go.th:1701) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS Digital 
Collection (TDC) (http://tdc.thailis.or.th/ddc/) Thai Journal Online 
(ThaiJO) (https://www.tci-thaijo.org/) เป็นต้น 

                                                            
30การค้นหาด้วยการพิมพ์ค าส าคัญ (Keyword) คือ ค าที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

เนื้อหาสารสนเทศโดยมาจากค าที่ปรากฏในหนังสือ บทความ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ อาจ
เป็นค าที่ปรากฏในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ สาระสังเขปหรือเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ อ้าง
ใน www.longdo.com เข้าถึงข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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 2.1.2 ข้อมูลในบรรณานุกรม 
 ข้อมูลในบรรณานุกรมการสืบค้นที่ได้รวดเร็วและสืบค้นที่ดี 

คือ การสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมใน ต ารา /หนังสือ/ วิจัย /วิทยานิพนธ์ /บทความ
และเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในหนังสือ /ต ารา /บทความ/ วิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่เขียน
อ้างอิง เพราะในบรรณานุกรมในต ารา หนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสาร
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเขียนทั้งนั้นจะท าให้เรามีข้อมูล
เพิ่มเติมที่จะเขียนผลงานทางวิชาการ 

 2.1.3 ข้อมูลในห้องสมุด 
 ข้อมูลในห้องสมุด31เมื่อได้ข้อมูลที่จะค้นหา เราก็ด าเนินการ

ค้นหาข้อมูลรายละเอียด ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการผลงานทางวิชาการ 
ในห้องสมุดของหน่วยงาน เช่น ห้องสมุดของรัฐสภา ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
ต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ห้องสมุดส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นต้น  
ซึ่งห้องสมุดในหน่วยงานเหล่านี้จะมีผลงานทางวิชาการที่หลากหลายมีข้อมูล 
ที่สามารถท าให้เราเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ และที่ส าคัญในกรณีที่ 
ไม่มีข้อมูลต่างประเทศหรือของประเทศไทยในห้องสมุด สามารถน าเสนอต่อห้องสมุด
เพื่อด าเนินการจัดการจัดซื้อหรือไปถ่ายเอกสารน ามาบริการให้กับประชาชน เช่น 
ในกรณีห้องสมุดรัฐสภา ไม่มีหนังสือในห้องสมุดผู้เขียนก็ท าเรื่องเสนอให้ห้องสมุด
ด าเนินการสั่งซื้อมาให้บริการกับประชาชนได้ เป็นต้น 

2.2 การรวบรวมและเก็บเอกสาร 
 วิธีการรวบรวมและเก็บเอกสาร ของผู้เขียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน

การเขียนผลงานทางวิชาการ ดงันี ้
 

                                                            
31การค้ นคว้ าหาข้ อมู ล ในห้ องสมุดจากสถาบันการศึ กษาและหน่วยงาน 

ที่ เกี่ยวข้องกับการเขียนผลงานทางวิชาการ ผู้ เขียนเห็นว่าเป็นส่วนส าคัญมากที่สุดหรือ 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาข้อมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการ  เพราะ
ห้องสมุดในถาบันการศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลการศึกษาที่ถูกก าหนดมาตรฐานการศึกษาในการ
เปิดหลักสูตรท่ีต้องมีข้อมูลแหล่งค้นคว้าเพียงพอให้กับนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



50 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 2.2.1 การคัดลอก (copy) เอกสารหรือผลงานทางวิชาการ 
  การการคัดลอก (copy) เอกสารหรือผลงานทางวิชาการกับ

ประเด็นเรื่องที่สนใจและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการที่จะเขียน เช่น 
ข้อมูลในอินเทอร์เนตที่ได้ด าเนินการคัดลอก (copy) ไว้ โดยต้องระบุที่มาของ
เอกสาร วันเดือนปี ที่สืบค้นและเก็บข้อมูลไว้ เช่น การเก็บข้อมูลในดร๊อปบ๊อค 
(dropbox))32หรือเก็บไว้ในอีเมล (Email.) เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้า
และที่ส าคัญเมื่อคอมพิวเตอร์เสีย สูญหาย ข้อมูลเหล่านี้ จะไม่สูญหายไปด้วย 

 2.2.2 ดาวน์โหลดเอกสารหรือผลงานทางวชิาการ 
   ดาวน์โหลด (Download)33 เอกสารหรือผลงานทางวิชาการ  

ซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดเอกสารหรือผลงานทางวิชาการที่ไม่สามารถ copy ได้  
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลไว้ในเช่น การเก็บข้อมูลไว้ใน ดร๊อป
บล๊อค (dropbox) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้า โดยจัดไว้หมวดหมู่ของเรื่อง 
ประเภทของกฎหมาย ค าพิพากษา งานวิจัย บทความ ที่จะท าให้เราด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าได้ง่ายเมื่อน ามาเขียนผลงานทางวิชาการ 

 
 
 

                                                            
32ฐานข้อมูลใน Dropbox เป็นบริการซิงก์และฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ฝากอยู่ได้จากทุกๆ ที่ที่มีอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานได้ติดตั้งตัว
โปรแกรมและจับไฟล์ต่างๆ โยนเข้าไปไว้บนโฟลเดอร์ที่ Dropbox สร้างแล้วมันก็จะถูกดึงไปไว้บน
เซอร์ เ วอร์ ของ  Dropbox โดยทันทีทีนี้ ผู้ ใ ช้ ง านจึ งสามารถ เข้ าถึ ง โฟลเดอร์นี้ ไ ด้ จาก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม Dropbox ไว้ (ในขณะนี้รองรับทั้ง Windows, Mac, 
Linux และแม้กระทั่ง iPhone) 

33เมื่อพิจารณาศึกษาค าว่า ดาวน์โหลด (Download) ตามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ 
ให้ความหมายว่า หมายถึง การคัดลอกแฟ้มข้อมูลหรือโปรมแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเข้า
มาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เราก าลังใช้อยู่โดยผ่านโมเด็ม (Modem) เป็นต้นว่าคัดลอกจาก
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง (เพื่อว่าภายหลังจะได้ใช้ตามล าพังได้)  
(อ้างใน https: //dictionary. Sanook. Com/search/dict-computer/download. สืบค้นเมื่อ
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561) 
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 2.2.3 การพิมพ์ (printing) เอกสารหรือผลงานทางวิชาการ 
   การพิมพ์ printing34 เอกสารผลงานทางวิชาการที่คัดลอด 

(copy) เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ น ามาพิมพ์ (printing) แล้วน ามารวบรวมไว้เป็นเล่ม
แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและสามารถน าไปเขียนได้ทุก
สถานที่ ที่มีเวลาในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 2.2.4 จัดซื้อเอกสารหรือผลงานทางวิชาการ 
  การจัดซื้อเอกสารหรือผลงานทางวิชาการที่มีจ าหน่าย 

ในเรื่องที่เราสนใจและเห็นว่าเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาเขียนผลงานวิชาการ 
(ปัจจุบันที่บ้านของผู้เขียนเป็นห้องสมุดน้อยๆที่สามารถค้นคว้าเขียนงานทาง
วิชาการ) เนื่องจากเอกสารหรือผลงานทางวิชาการในศาสตร์ของเรานับว่าเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญที่เราต้องค้นคว้าในการเรียนการสอน และการเขียนผลงานทางวิชาการเป็น
อย่างยิ่ง เอกสารหรือผลงานทางวิชาการของเราจ าเป็นต้องมีติดตัวอยู่เสมอ 

 2.2.5 ถ่ายเอกสารในเรื่องที่เราต้องการที่จะน ามาเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

   การถ่ายเอกสารในเรื่องที่เราต้องการที่จะน ามาเขียนผลงาน
ทางวิชาการเก็บไว้ โดยเขียนระบุที่มาของเอกสารหรือผลงานวิชาการไว้ด้วย น ามา
รวบรวมท าเป็นเล่มเพื่อให้มีความคงทน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเอกสารนั้นๆ (ส่วน
ใหญ่เอกสารพวกนี้จะไม่มีจ าหน่าย จะเป็นเอกสารอ้างอิง ในห้องสมุดที่ ไม่ให ้
มีการยืมออกนอกสถานที่นอกจากขออนุญาตถ่ายเอกสารได้เท่านั้น) 

 
 

                                                            
34 การพิมพ์ (Printing ) คือการผลิตส าเนาข้อความและภาพลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ 

เช่น กระดาษ ผ้า ตามความหมายในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 คือ การท าให้เป็น
ตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกด หรือ การใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใด
ให้เกิดเป็นสื่อพิมพ์ขึ้นหลายส าเนา  (อ้างใน “ความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์” 

http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=53881
8848 เข้าถึงข้อมูล วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



51โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 2.2.1 การคัดลอก (copy) เอกสารหรือผลงานทางวิชาการ 
  การการคัดลอก (copy) เอกสารหรือผลงานทางวิชาการกับ

ประเด็นเรื่องที่สนใจและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการที่จะเขียน เช่น 
ข้อมูลในอินเทอร์เนตที่ได้ด าเนินการคัดลอก (copy) ไว้ โดยต้องระบุที่มาของ
เอกสาร วันเดือนปี ที่สืบค้นและเก็บข้อมูลไว้ เช่น การเก็บข้อมูลในดร๊อปบ๊อค 
(dropbox))32หรือเก็บไว้ในอีเมล (Email.) เป็นต้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้า
และที่ส าคัญเมื่อคอมพิวเตอร์เสีย สูญหาย ข้อมูลเหล่านี้ จะไม่สูญหายไปด้วย 

 2.2.2 ดาวน์โหลดเอกสารหรือผลงานทางวชิาการ 
   ดาวน์โหลด (Download)33 เอกสารหรือผลงานทางวิชาการ  

ซึ่งจะเป็นการดาวน์โหลดเอกสารหรือผลงานทางวิชาการที่ไม่สามารถ copy ได้  
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลไว้ในเช่น การเก็บข้อมูลไว้ใน ดร๊อป
บล๊อค (dropbox) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นคว้า โดยจัดไว้หมวดหมู่ของเรื่อง 
ประเภทของกฎหมาย ค าพิพากษา งานวิจัย บทความ ที่จะท าให้เราด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าได้ง่ายเมื่อน ามาเขียนผลงานทางวิชาการ 

 
 
 

                                                            
32ฐานข้อมูลใน Dropbox เป็นบริการซิงก์และฝากไฟล์แบบออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ฝากอยู่ได้จากทุกๆ ที่ที่มีอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ เมื่อผู้ใช้งานได้ติดตั้งตัว
โปรแกรมและจับไฟล์ต่างๆ โยนเข้าไปไว้บนโฟลเดอร์ที่ Dropbox สร้างแล้วมันก็จะถูกดึงไปไว้บน
เซอร์ เ วอร์ ของ  Dropbox โดยทันทีทีนี้ ผู้ ใ ช้ ง านจึ งสามารถ เข้ าถึ ง โฟลเดอร์นี้ ไ ด้ จาก 
เครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม Dropbox ไว้ (ในขณะนี้รองรับทั้ง Windows, Mac, 
Linux และแม้กระทั่ง iPhone) 

33เมื่อพิจารณาศึกษาค าว่า ดาวน์โหลด (Download) ตามพจนานุกรมคอมพิวเตอร์ 
ให้ความหมายว่า หมายถึง การคัดลอกแฟ้มข้อมูลหรือโปรมแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเข้า
มาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เราก าลังใช้อยู่โดยผ่านโมเด็ม (Modem) เป็นต้นว่าคัดลอกจาก
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง (เพื่อว่าภายหลังจะได้ใช้ตามล าพังได้)  
(อ้างใน https: //dictionary. Sanook. Com/search/dict-computer/download. สืบค้นเมื่อ
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561) 
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 2.2.3 การพิมพ์ (printing) เอกสารหรือผลงานทางวิชาการ 
   การพิมพ์ printing34 เอกสารผลงานทางวิชาการที่คัดลอด 

(copy) เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ น ามาพิมพ์ (printing) แล้วน ามารวบรวมไว้เป็นเล่ม
แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและสามารถน าไปเขียนได้ทุก
สถานที่ ที่มีเวลาในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 2.2.4 จัดซื้อเอกสารหรือผลงานทางวิชาการ 
  การจัดซื้อเอกสารหรือผลงานทางวิชาการที่มีจ าหน่าย 

ในเรื่องที่เราสนใจและเห็นว่าเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาเขียนผลงานวิชาการ 
(ปัจจุบันที่บ้านของผู้เขียนเป็นห้องสมุดน้อยๆที่สามารถค้นคว้าเขียนงานทาง
วิชาการ) เนื่องจากเอกสารหรือผลงานทางวิชาการในศาสตร์ของเรานับว่าเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญที่เราต้องค้นคว้าในการเรียนการสอน และการเขียนผลงานทางวิชาการเป็น
อย่างยิ่ง เอกสารหรือผลงานทางวิชาการของเราจ าเป็นต้องมีติดตัวอยู่เสมอ 

 2.2.5 ถ่ายเอกสารในเรื่องที่เราต้องการที่จะน ามาเขียนผลงาน
ทางวิชาการ 

   การถ่ายเอกสารในเรื่องที่เราต้องการที่จะน ามาเขียนผลงาน
ทางวิชาการเก็บไว้ โดยเขียนระบุที่มาของเอกสารหรือผลงานวิชาการไว้ด้วย น ามา
รวบรวมท าเป็นเล่มเพื่อให้มีความคงทน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเอกสารนั้นๆ (ส่วน
ใหญ่เอกสารพวกนี้จะไม่มีจ าหน่าย จะเป็นเอกสารอ้างอิง ในห้องสมุดที่ ไม่ให ้
มีการยืมออกนอกสถานที่นอกจากขออนุญาตถ่ายเอกสารได้เท่านั้น) 

 
 

                                                            
34 การพิมพ์ (Printing ) คือการผลิตส าเนาข้อความและภาพลงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ 

เช่น กระดาษ ผ้า ตามความหมายในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 คือ การท าให้เป็น
ตัวหนังสือหรือรูปรอยอย่างใด ๆ โดยการกด หรือ การใช้พิมพ์หิน เครื่องกล วิธีเคมี หรือวิธีอื่นใด
ให้เกิดเป็นสื่อพิมพ์ขึ้นหลายส าเนา  (อ้างใน “ความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์” 

http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=53881
8848 เข้าถึงข้อมูล วนัที่ 5 กรกฎาคม 2561) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



52 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 2.2.6 จดบันทึกด้วยสมุดโน้ต 
    ส าหรับผู้เขียนจะถนัดการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ 

เอกสารค าสอน /วิจัย/ ต ารา/ หนังสือและบทความวิชาการ ด้วยการจดบันทึกด้วย
สมุดโน๊ต โดยระบุที่มาของผลงานทางวิชาการที่เราอ่านและจดบันทึก ในปัจจุบัน 
อาจมีการจดบันทึกไว้ใน ไอแพด หรือไอโฟนหรือซัมซุงหรือแท๊บแล๊ตเป็นต้น การจด
บันทึกหรือเขียนข้อมูลนี้เราเขียนสรุปด้วยภาษาความเข้าใจของเรา ถึงแม้จะน า
ความคิดของเขามาเขียนก็ตาม และในกรณีเป็นข้อความต้นฉบับที่เราไม่สามารถที่
จะเขียนตามความเข้าใจของเราได้ เช่น พระบรมราโชวาท เป็นต้น เราอาจต้องมี
เครื่องหมายค าพูด (“.....”) ในเนื้อหาที่เราน ามาเขียน และต้องมีการอ้างอิงที่มา
ของ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพ.ศ. และหมายเลขหน้า 
ตลอดเวลา ในกรณีที่เราใช้อ้างอิงแบบเชิงอรรถ แล้วมาเรียงเรียงเป็นเนื้อหาของแต่ละ
เรื่องของเอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน/ วิจัย/ ต ารา/ หนังสือและ
บทความวิชาการ 

 2.2.7 การรวบเอกสารจากการประชุม/อบรม/สัมมนา 
   การรวบรวมเอกสารจากการประชุม/อบรม/สัมมนา ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการผลงานทางวิชาการ เอกสารเหล่านี้ส่วนจะเป็นเอกสารที่ทันสมัย 
เป็นเอกสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้อาจเป็น
เอกสารถ่านเสาเนา เอกสารที่กระจัดกระจายไม่เป็นรูปเล่มเหมือนหนังสือ/ต ารา 
จ าเป็นต้องมีการจัดรวบรวบรวมเป็นหมวดหมู่ของเรื่องเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

2.3 การอ้างอิง/ การเขียนบรรณนุกรม/เขียนดัชนีค าค้น 
 เมื่อพิจารณาศึกษาถึงการเขียนผลงานทางวิชาการ ผู้เขียนด าเนินการ

เขียนการอ้างอิง การเขียนบรรณนุกรม และการเขียนดัชนีสืบค้นค า ในผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้ 

 2.3.1 การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
  การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของผู้ เขียนประกอบด้วย 

เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน /ต ารา / วิจัย /บทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จะมีการอ้างอิง 2 แบบ คือ การอ้างอิง

51 
 
แบบนามปี กับการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ35 แต่โดยหลักแล้วผู้เขียนใช้หลักการเขียน
อ้างอิงแบบเชิงอรรถเป็นหลัก เว้นแต่การอ้างอิงการเขียนผลงานวิชาการที่เสนอขอ
หรือตีพิมพ์ของหน่วยงายที่ก าหนดรูปแบบหลักเกณฑ์อ้างอิงแบบนามปี โดยเฉพาะ
วารสารวิชาการแต่วารสารก าหนดการอ้างเอกสารที่แตกต่างกัน 

  ปัจจุบันในสายสังคมศาสตร์ทั่วไปให้เน้นการอ้างอิงแบบ 
นามปี แต่ในสายนิติศาสตร์ เน้นการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ซึ่งการอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถ การอ้างอิงที่เป็นงานเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/ 
บทความวิจัย /บทความวิชาการ/ วิจัย/ ต ารา/ หนังสือ ผู้เขียนจะอ้างอิงงานเขียน
ผลงานวิชาการแบบเชิงอรรถเป็นส่วนใหญ่  

  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ที่ผู้เขียนเขียนในเอกสาร
ประกอบการสอน /เอกสารค าสอน/ ต ารา หนังสือ/บทความวิจัย/ บทความวิชาการ 
มีอยู่ 3 แบบ ดังนี3้6 

  2.3.1.1 การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถที่มาของผลงานวิชาการ
ที่อ้างอิง 

  การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถท่ีมาของ วิจัย /ต ารา 
หนังสือ/ บทความวิจัย /บทความวิชาการเอกสารอื่นๆ หรือ กฎหมาย ต้องอธิบาย 
ซื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหน้า  

  2.3.1.2 การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถอธิบาย 
  การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถอธิบาย เป็นการเขียน

อธิบายเสริมเนื้อหาในผลงานวิชาการที่เขียน เพราะเขียนไว้ข้างใน เนื้อหาอาจจะไม่
เกลื่อนกลืนกันหรือเยิ่นเย้อ จะท าให้ผู้อ่านสับสนได้ จึงได้เขียนไว้ในเชิงอรรถอธิบาย
ซึ่งผู้เขียนจะเขียนอ้างอิงเชิงอรรถอธิบายไว้ใน เอกสารประกอบการสอน/เอกสาร 
ค าสอน/ ต ารา/ หนังสือ/ บทความวิจัย /บทความวิชาการ 
                                                            

35โปรดย้อนไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ บทที่ 1 
หลักทั่วไปในการเขียนผลงานทางวิชาการ หัวข้อ 3.1.2 การอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ หน้า 25-30 

36โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถที่ได้อธิบายไว้ใน 
บทที่ 1 หลักทั่วไปในการเขียนผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ  3.1.2 การเขียนอ้างอิงแบบ 
ลงเชิงอรรถ หน้า 23-27 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



53โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 2.2.6 จดบันทึกด้วยสมุดโน้ต 
    ส าหรับผู้เขียนจะถนัดการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ 

เอกสารค าสอน /วิจัย/ ต ารา/ หนังสือและบทความวิชาการ ด้วยการจดบันทึกด้วย
สมุดโน๊ต โดยระบุที่มาของผลงานทางวิชาการที่เราอ่านและจดบันทึก ในปัจจุบัน 
อาจมีการจดบันทึกไว้ใน ไอแพด หรือไอโฟนหรือซัมซุงหรือแท๊บแล๊ตเป็นต้น การจด
บันทึกหรือเขียนข้อมูลนี้เราเขียนสรุปด้วยภาษาความเข้าใจของเรา ถึงแม้จะน า
ความคิดของเขามาเขียนก็ตาม และในกรณีเป็นข้อความต้นฉบับที่เราไม่สามารถที่
จะเขียนตามความเข้าใจของเราได้ เช่น พระบรมราโชวาท เป็นต้น เราอาจต้องมี
เครื่องหมายค าพูด (“.....”) ในเนื้อหาที่เราน ามาเขียน และต้องมีการอ้างอิงที่มา
ของ ชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพ.ศ. และหมายเลขหน้า 
ตลอดเวลา ในกรณีที่เราใช้อ้างอิงแบบเชิงอรรถ แล้วมาเรียงเรียงเป็นเนื้อหาของแต่ละ
เรื่องของเอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน/ วิจัย/ ต ารา/ หนังสือและ
บทความวิชาการ 

 2.2.7 การรวบเอกสารจากการประชุม/อบรม/สัมมนา 
   การรวบรวมเอกสารจากการประชุม/อบรม/สัมมนา ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการผลงานทางวิชาการ เอกสารเหล่านี้ส่วนจะเป็นเอกสารที่ทันสมัย 
เป็นเอกสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามเอกสารเหล่านี้อาจเป็น
เอกสารถ่านเสาเนา เอกสารที่กระจัดกระจายไม่เป็นรูปเล่มเหมือนหนังสือ/ต ารา 
จ าเป็นต้องมีการจัดรวบรวบรวมเป็นหมวดหมู่ของเรื่องเพ่ือให้สะดวกในการค้นหา
ในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

2.3 การอ้างอิง/ การเขียนบรรณนุกรม/เขียนดัชนีค าค้น 
 เมื่อพิจารณาศึกษาถึงการเขียนผลงานทางวิชาการ ผู้เขียนด าเนินการ

เขียนการอ้างอิง การเขียนบรรณนุกรม และการเขียนดัชนีสืบค้นค า ในผลงานทาง
วิชาการ ดังนี้ 

 2.3.1 การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ 
  การอ้างอิงผลงานทางวิชาการของผู้ เขียนประกอบด้วย 

เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน /ต ารา / วิจัย /บทความวิจัย/บทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จะมีการอ้างอิง 2 แบบ คือ การอ้างอิง

51 
 
แบบนามปี กับการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ35 แต่โดยหลักแล้วผู้เขียนใช้หลักการเขียน
อ้างอิงแบบเชิงอรรถเป็นหลัก เว้นแต่การอ้างอิงการเขียนผลงานวิชาการที่เสนอขอ
หรือตีพิมพ์ของหน่วยงายที่ก าหนดรูปแบบหลักเกณฑ์อ้างอิงแบบนามปี โดยเฉพาะ
วารสารวิชาการแต่วารสารก าหนดการอ้างเอกสารที่แตกต่างกัน 

  ปัจจุบันในสายสังคมศาสตร์ทั่วไปให้เน้นการอ้างอิงแบบ 
นามปี แต่ในสายนิติศาสตร์ เน้นการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ซึ่งการอ้างอิงแบบ
เชิงอรรถ การอ้างอิงที่เป็นงานเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน/ 
บทความวิจัย /บทความวิชาการ/ วิจัย/ ต ารา/ หนังสือ ผู้เขียนจะอ้างอิงงานเขียน
ผลงานวิชาการแบบเชิงอรรถเป็นส่วนใหญ่  

  การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ที่ผู้เขียนเขียนในเอกสาร
ประกอบการสอน /เอกสารค าสอน/ ต ารา หนังสือ/บทความวิจัย/ บทความวิชาการ 
มีอยู่ 3 แบบ ดังนี3้6 

  2.3.1.1 การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถที่มาของผลงานวิชาการ
ที่อ้างอิง 

  การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถที่มาของ วิจัย /ต ารา 
หนังสือ/ บทความวิจัย /บทความวิชาการเอกสารอื่นๆ หรือ กฎหมาย ต้องอธิบาย 
ซื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหน้า  

  2.3.1.2 การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถอธิบาย 
  การเขียนอ้างอิงเชิงอรรถอธิบาย เป็นการเขียน

อธิบายเสริมเนื้อหาในผลงานวิชาการที่เขียน เพราะเขียนไว้ข้างใน เนื้อหาอาจจะไม่
เกลื่อนกลืนกันหรือเยิ่นเย้อ จะท าให้ผู้อ่านสับสนได้ จึงได้เขียนไว้ในเชิงอรรถอธิบาย
ซึ่งผู้เขียนจะเขียนอ้างอิงเชิงอรรถอธิบายไว้ใน เอกสารประกอบการสอน/เอกสาร 
ค าสอน/ ต ารา/ หนังสือ/ บทความวิจัย /บทความวิชาการ 
                                                            

35โปรดย้อนไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ บทที่ 1 
หลักทั่วไปในการเขียนผลงานทางวิชาการ หัวข้อ 3.1.2 การอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ หน้า 25-30 

36โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถที่ได้อธิบายไว้ใน 
บทที่ 1 หลักทั่วไปในการเขียนผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ  3.1.2 การเขียนอ้างอิงแบบ 
ลงเชิงอรรถ หน้า 23-27 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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  2.3.1.3 การเขียนเชิงอรรถโยง 
   การเขียนเชิงอรรถโยง เป็นการเขียนผลงานวิชาการ 

ที่กล่าวถึงการระบุให้อ่านเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆว่าเคยได้เขียนมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ 
มีการเขียนเนื้อหาซ้ าซ้อนกันกับหัวข้อที่เกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกัน 

   จากการที่ผู้เขียนเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
ข้างต้น เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ ต ารา/ หนังสือ /บทความวิจัย 
/บทความวิชาการ จะพบว่า หน่วยงานที่รับตีพิมพ์จะก าหนดวิธีการอ้างอิง 
ที่ต่างกัน เช่น การอ้างอิงในวารสารแต่ละวารสารที่ก าหนดให้อ้างอิงแบบนามปี  
ในกรณีที่เขียนอธิบายเนื้อความเสริมผู้เขียนก็เขียนแบบเชิงอรรถอธิบายเช่นกัน และ
ในกรณีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันหรือเหมือนกัน ผู้ เขียนก็เขียนเป็นเชิงอรรถโยง  
ซึ่งทางวารสารก็ยอมรับการเขียนของผู้เขียน ก็สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้เช่นกัน 
เป็นต้น 

  อนึ่ง การเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร ในสายสังคมศาสตร์จะใช้การอ้างอิงระบบนามปี เป็นส่วนใหญ่ ส่วนวารสาร
ที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นสายสังคมศาสตร์เช่นกันมักจะใช้การอ้างอิง
แบบเชิงอรรถเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการอ้างอิงเชิงอรรถอธิบาย เชิงอรรถโยง 
จะใช้ทั้งระบบนามปีและระบบอ้างอิง 

 2.3.2 การเขียนบรรณนุกรม 
   การเขียนบรรณนุกรม ในเขียนเอกสารประกอบการสอน/ 

เอกสารค าสอน /ต ารา /หนังสือ/ วิจัย /บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  
จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแหล่งทุนที่รับตีพิมพ์เผยแพร่และแหล่งทุนสนับสนุนการ
เขียนผลงานวิชาการดังกล่าว ว่าจะก าหนดในรูปแบบใด แต่เป็นมาตรฐานที่สุด คือ 
ชื่อผู้เขียน (ปี พ.ศ.) สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ อนึ่งถ้าเป็นการเขียนบทความวิจัย 
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บทความวิชาการ ในส่วนของบรรณานุกรม (เอกสารอ้างอิง) ให้เขียนระบุหน้าที่ 
จะเขียนระหว่างไหนถึงหน้าไหน37 

 2.3.3 การเขียนดัชนีค าค้น 
   การเขียนดัชนีค าค้น ผู้เขียนได้รับค าแนะน าจาก ศาสตราจารย์ 

ดร. คณิต ณ นคร ว่าควรเขียนดัชนีค าค้นไว้ใน ต ารา/หนังสือ ไว้หลังบรรณานุกรม เพราะ
ช่ วยให้ผู้ อ่ านจะถึ งความหมายของเรื่ องได้ ง่ าย เพราะค าหรือนี้  ระบุ ไว้ 
หน้าไหนก็เปิด และจะสัมพันธ์กันกันอย่างไร จากประโยคเดียวกันหรือค าเดียวกัน
แทรกซึมไปในแต่ละบทเพื่อที่ให้เห็นถึงความสอดคล้องของเนื้อหาในต าราและ
หนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
37โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถที่ได้อธิบายไว้ใน 

บทที่ 1 หลักทั่วไปในการเขียนผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ 3.2 หลักการเขียนบรรณานุกรม  
หน้า 27-28 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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  2.3.1.3 การเขียนเชิงอรรถโยง 
   การเขียนเชิงอรรถโยง เป็นการเขียนผลงานวิชาการ 

ที่กล่าวถึงการระบุให้อ่านเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆว่าเคยได้เขียนมาแล้ว เพื่อจะไม่ให้ 
มีการเขียนเนื้อหาซ้ าซ้อนกันกับหัวข้อที่เกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกัน 

   จากการที่ผู้เขียนเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
ข้างต้น เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ ต ารา/ หนังสือ /บทความวิจัย 
/บทความวิชาการ จะพบว่า หน่วยงานท่ีรับตีพิมพ์จะก าหนดวิธีการอ้างอิง 
ที่ต่างกัน เช่น การอ้างอิงในวารสารแต่ละวารสารที่ก าหนดให้อ้างอิงแบบนามปี  
ในกรณีที่เขียนอธิบายเนื้อความเสริมผู้เขียนก็เขียนแบบเชิงอรรถอธิบายเช่นกัน และ
ในกรณีที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันหรือเหมือนกัน ผู้ เขียนก็เขียนเป็นเชิงอรรถโยง  
ซึ่งทางวารสารก็ยอมรับการเขียนของผู้เขียน ก็สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้เช่นกัน 
เป็นต้น 

  อนึ่ง การเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร ในสายสังคมศาสตร์จะใช้การอ้างอิงระบบนามปี เป็นส่วนใหญ่ ส่วนวารสาร
ที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นสายสังคมศาสตร์เช่นกันมักจะใช้การอ้างอิง
แบบเชิงอรรถเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามการอ้างอิงเชิงอรรถอธิบาย เชิงอรรถโยง 
จะใช้ทั้งระบบนามปีและระบบอ้างอิง 

 2.3.2 การเขียนบรรณนุกรม 
   การเขียนบรรณนุกรม ในเขียนเอกสารประกอบการสอน/ 

เอกสารค าสอน /ต ารา /หนังสือ/ วิจัย /บทความวิจัย/ บทความวิชาการ  
จะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแหล่งทุนที่รับตีพิมพ์เผยแพร่และแหล่งทุนสนับสนุนการ
เขียนผลงานวิชาการดังกล่าว ว่าจะก าหนดในรูปแบบใด แต่เป็นมาตรฐานที่สุด คือ 
ชื่อผู้เขียน (ปี พ.ศ.) สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ อนึ่งถ้าเป็นการเขียนบทความวิจัย 
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บทความวิชาการ ในส่วนของบรรณานุกรม (เอกสารอ้างอิง) ให้เขียนระบุหน้าที่ 
จะเขียนระหว่างไหนถึงหน้าไหน37 

 2.3.3 การเขียนดัชนีค าค้น 
   การเขียนดัชนีค าค้น ผู้เขียนได้รับค าแนะน าจาก ศาสตราจารย์ 

ดร. คณิต ณ นคร ว่าควรเขียนดัชนีค าค้นไว้ใน ต ารา/หนังสือ ไว้หลังบรรณานุกรม เพราะ
ช่ วยให้ผู้ อ่ านจะถึงความหมายของเรื่ องได้ ง่ าย เพราะค าหรือนี้  ระบุ ไว้ 
หน้าไหนก็เปิด และจะสัมพันธ์กันกันอย่างไร จากประโยคเดียวกันหรือค าเดียวกัน
แทรกซึมไปในแต่ละบทเพื่อที่ให้เห็นถึงความสอดคล้องของเนื้อหาในต าราและ
หนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
37โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถที่ได้อธิบายไว้ใน 

บทที่ 1 หลักทั่วไปในการเขียนผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ 3.2 หลักการเขียนบรรณานุกรม  
หน้า 27-28 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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บทที่ 3 การบูรณาการผลงานทางวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน 

 
 การเขียนผลงานทางวิชาการเริ่มต้นของผู้เขียน คือ การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เมื่อจบการศึกษาผู้ เขียนได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจ า 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) และ
ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา “หลักกฎหมายมหาชน” (Principle of Public Law) 
ผู้เขียนมุ่งมั่นที่เขียนต าราเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน จึงได้ปรึกษาท่าน
อาจารย์ ดร.พีระพันธ์ พาลุสุข38(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ในขณะนั้น) ท่านแนะน าวิธีการเขียนต าราตามรูปแบบของต่างประเทศ คือ ต ารา
ของประเทศฝรั่งเศสโดยที่ท่านแปลมาเป็นภาษาไทยให้ผู้เขียนจับจด ผู้เขียนได้
ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขึ้นมา จนเกิดเป็นรูปเล่มน าไปใช้สอนและน าไป
ปรับปรุงทีละนิดทีละน้อย จนเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา “หลักกฎหมาย
มหาชน” 

1. การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการผลงานทางวิชาการ 
 การเขียนเอกสารประกอบการสอนผู้ เขียนจะเขียนตามที่ก าหนด 
ไว้ในค าอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชา ว่าเรื่องอะไรบ้าง โดยจัดระบบให้สอดคล้อง

                                                            
38ท่านอาจารย์ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ท่านมีพระคุณต่อผู้เขียนเป็นอย่างมากเป็นทั้ง

อาจารย์ เป็นทั้งพ่อ ที่ดูแลลูกศิษย์ ดูแลผู้เขียนเหมือนลูกทั้งในด้านความเป็นอยู่และงานวิชาการ 
ซึ่งช่วงที่เรียนหนังสือท่านอาจารย์มักจะเรียกใช้ผู้เขียนให้ช่วยเหลืองานวิชาการ ส่งผู้ เขียนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและให้ผู้เขียนท าหน้าที่ต้อนรับอาจารย์พิเศษที่มาสอนในระดับปริญญาโทผู้เขียนจึง
ได้มีโอกาสนั่งดูเทคนิคการสอน (sitin) ของอาจารย์พิเศษ และเมื่อผู้เขียนจบการศึกษา มาเป็น
อาจารย์สอนหนังสือท่านอาจารย์ก็ฝึกฝนให้ผู้เขียนเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้สอนกับ
นักศึกษาและพัฒนาเป็นต าราต่อไป 
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สัปดาห์ที่ก าหนดตามระยะเวลาสอนในเทอมนั้นๆ อาจจะเขียน 15 บท/ต่อครั้ง/ต่อ
สัปดาห์ และครั้งที่หรือสัปดาห์ที่ 16 เป็นการประเมินผลด้วยการสอบ เป็นต้น  
โดยหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนจะต้องมีส่วนประกอบ
ที่ส าคัญ คือ แผนบริหารสอนของรายวิชา แผนบริหารการสอนประจ าบทหรือ
ประจ าสัปดาห์ที่สอน จะต้องประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. หัวข้อเรื่อง 2. แนวคิด  
3. จุดประสงค์ของการสอน 4. กิจกรรมระหว่างเรียน 5. สื่อการสอน 6. การ
ประเมินผล 
 แต่ทั้ง น้ี เพื่อสะดวกต่อการรายงานการสอนที่ เป็นข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยเมื่อสอนเสร็จต้องรายงานการสอนคณะ เป็นต้น ตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอนที่ดีที่สุดและชัดเจนที่สุด คือ เอกสารค าสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นตัวอย่างในการเขียนเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอนได้เป็นอย่างดี (ถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนั้นก าหนดให้ต้องท ารายงานการ
สอนเมื่อสอนเสร็จในภาคการศึกษานั้นๆต่อคณะ) เอกสารประกอบการสอนท่ีผู้เขียน
ใช้สอนพัฒนามาเป็นเอกสารค าสอน พัฒนามาเป็นต าราดังนี้ 
 1.1 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นเอกสาร 
ค าสอน 
 ผู้เขียนได้เขียนเอกสารประกอบการสอน วิชา “นิติปรัชญา” (Legal 
Philosophy) โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนดังกล่าวมาจากท่ีผู้เขียนได้
เลคเชอร์และขออนุญาตอัดส าเนาค าบรรยายของรองศาสตราจารย์ จรัญ โฆษณานันท์ 
(ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้นปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทน ามาสรุปเรียบเรียงตามค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
เป็นเอกสารประกอบการสอน39 เพื่อเสนอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต่อมาได้

                                                            
39เอกสารประกอบการสอนวิชานิติปรัชญาเป็นเอกสารที่ผู้เขียนขอประเมินการสอน

เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2550 โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ให้ค าแนะน าในเอกสารประกอบการสอน ว่าควรเขียนเน้ือหาวิเคราะห์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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บทที่ 3 การบูรณาการผลงานทางวิชาการสู่ 
การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน 

 
 การเขียนผลงานทางวิชาการเริ่มต้นของผู้เขียน คือ การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เมื่อจบการศึกษาผู้ เขียนได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจ า 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) และ
ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา “หลักกฎหมายมหาชน” (Principle of Public Law) 
ผู้เขียนมุ่งมั่นที่เขียนต าราเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน จึงได้ปรึกษาท่าน
อาจารย์ ดร.พีระพันธ์ พาลุสุข38(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ในขณะนั้น) ท่านแนะน าวิธีการเขียนต าราตามรูปแบบของต่างประเทศ คือ ต ารา
ของประเทศฝรั่งเศสโดยที่ท่านแปลมาเป็นภาษาไทยให้ผู้เขียนจับจด ผู้เขียนได้
ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขึ้นมา จนเกิดเป็นรูปเล่มน าไปใช้สอนและน าไป
ปรับปรุงทีละนิดทีละน้อย จนเป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา “หลักกฎหมาย
มหาชน” 

1. การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการผลงานทางวิชาการ 
 การเขียนเอกสารประกอบการสอนผู้ เขียนจะเขียนตามที่ก าหนด 
ไว้ในค าอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชา ว่าเรื่องอะไรบ้าง โดยจัดระบบให้สอดคล้อง

                                                            
38ท่านอาจารย์ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ท่านมีพระคุณต่อผู้เขียนเป็นอย่างมากเป็นทั้ง

อาจารย์ เป็นทั้งพ่อ ที่ดูแลลูกศิษย์ ดูแลผู้เขียนเหมือนลูกทั้งในด้านความเป็นอยู่และงานวิชาการ 
ซึ่งช่วงที่เรียนหนังสือท่านอาจารย์มักจะเรียกใช้ผู้เขียนให้ช่วยเหลืองานวิชาการ ส่งผู้ เขียนเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและให้ผู้เขียนท าหน้าที่ต้อนรับอาจารย์พิเศษที่มาสอนในระดับปริญญาโทผู้เขียนจึง
ได้มีโอกาสนั่งดูเทคนิคการสอน (sitin) ของอาจารย์พิเศษ และเมื่อผู้เขียนจบการศึกษา มาเป็น
อาจารย์สอนหนังสือท่านอาจารย์ก็ฝึกฝนให้ผู้เขียนเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อใช้สอนกับ
นักศึกษาและพัฒนาเป็นต าราต่อไป 
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สัปดาห์ที่ก าหนดตามระยะเวลาสอนในเทอมนั้นๆ อาจจะเขียน 15 บท/ต่อครั้ง/ต่อ
สัปดาห์ และครั้งที่หรือสัปดาห์ที่ 16 เป็นการประเมินผลด้วยการสอบ เป็นต้น  
โดยหลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนจะต้องมีส่วนประกอบ
ท่ีส าคัญ คือ แผนบริหารสอนของรายวิชา แผนบริหารการสอนประจ าบทหรือ
ประจ าสัปดาห์ท่ีสอน จะต้องประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. หัวข้อเรื่อง 2. แนวคิด  
3. จุดประสงค์ของการสอน 4. กิจกรรมระหว่างเรียน 5. สื่อการสอน 6. การ
ประเมินผล 
 แต่ทั้งนี้  เพื่อสะดวกต่อการรายงานการสอนที่ เป็นข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยเมื่อสอนเสร็จต้องรายงานการสอนคณะ เป็นต้น ตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอนที่ดีที่สุดและชัดเจนที่สุด คือ เอกสารค าสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นตัวอย่างในการเขียนเอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอนได้เป็นอย่างดี (ถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนั้นก าหนดให้ต้องท ารายงานการ
สอนเมื่อสอนเสร็จในภาคการศึกษานั้นๆต่อคณะ) เอกสารประกอบการสอนที่ผู้เขียน
ใช้สอนพัฒนามาเป็นเอกสารค าสอน พัฒนามาเป็นต าราดังนี้ 
 1.1 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นเอกสาร 
ค าสอน 
 ผู้เขียนได้เขียนเอกสารประกอบการสอน วิชา “นิติปรัชญา” (Legal 
Philosophy) โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนดังกล่าวมาจากท่ีผู้เขียนได้
เลคเชอร์และขออนุญาตอัดส าเนาค าบรรยายของรองศาสตราจารย์ จรัญ โฆษณานันท์ 
(ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้นปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์) ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทน ามาสรุปเรียบเรียงตามค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
เป็นเอกสารประกอบการสอน39 เพื่อเสนอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต่อมาได้

                                                            
39เอกสารประกอบการสอนวิชานิติปรัชญาเป็นเอกสารที่ผู้เขียนขอประเมินการสอน

เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2550 โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้ให้ค าแนะน าในเอกสารประกอบการสอน ว่าควรเขียนเน้ือหาวิเคราะห์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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พัฒนาบูรณาการโดยน าบทความวิชาการ และงานวิจัยมาวิเคราะห์สังเคราะห์มา
เขียนเพิ่มเติมเป็นเอกสารค าสอน วิชา “นิติปรัชญาตามแนวค าสอนศาสตราจารย์ 
จรัญ โฆษณานันท์” การเขียนเอกสารค าสอนเล่มนี้ผู้เขียนใช้วิธีการเขียนอ้างแบบ
ลงเชิงอรรถ 

  
 1.2 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นต ารา 
  การเขียนเอกสารประกอบการสอนใช้สอนและต่อมาได้พัฒนาบูรณา
การเป็นต ารา ผู้เขียนด าเนินการ อยู่ 3 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 
  1.2.1 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นต ารา 
หลักกฎหมายมหาชน 
   การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายมหาชน”40 ใช้สอนกับนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งจะพบประเด็น
                                                            
และให้มีการอ้างอิงที่มาของเอกสารที่เขียนเพิ่มเติมและผู้เขียนได้ด าเนินการแนะน าพัฒนาเป็น
เอกสารค าสอน วิชานิติปรัชญา เล่มนี้ขึ้นมา 

40ต าราวิชา “หลักกฎหมายมหาชน” (Principle of Public Law) เป็นความเพียร
พยายามของผู้เขียนที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลาหลายปี นับได้ว่าเริ่มตั้งเริ่มที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท วิชา “ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน” (Theory and Principle of Public Law)  
ซึ่งเป็นวิชาแรกที่ผู้เขียนได้ศึกษาและประทับใจอาจารย์ผู้สอนในวิชานี้ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้นปัจจุบันท่านอาจารย์ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
คณะในตุลาการศาลปกครองสูงสุด) และได้รับแนวความคิด ของ ศาสตราจารย์ ดร.อมร  
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ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อใช้สอนและจากการสอบถามของนักศึกษา 
และได้รับค าแนะน าจากศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์41,รองศาสตราจารย์ 
ดร.โกเมศ ขวัญเมือง, ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ ให้เขียนอิงกับตัวรัฐธรรมนูญน ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์และบูรณาการมาเป็นต ารา “หลักกฎหมายมหาชน” 
(Principle of Public Law) และได้ตีพิมพ์เผยแพร่จากส านักพิมพ์นิติธรรม จ านวน 

                                                            
จันทรสมบูรณ์ ในต ารา บทความวิชาการและเอกสารวารสารของท่านที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซ่ึงเป็น 
แรงบันดาลใจให้ผู้เขียนตัดสินใจเลือกเรียน “สาขาวิชากฎหมายมหาชน” เมื่อจบการศึกษา
ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเป็นมหา
วิทยาลัยเวสเทริ์น) และได้รับมอบหมายให้สอนวิชากฎหมายมหาชน ผู้เขียนมุ่งมั่นที่จะมีเอกสาร
ประกอบการสอนของตนเอง จึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ท่านแนะน าวิธีการ
เขียนต าราตามรูปแบบของต่างประเทศ คือ ต าราของประเทศฝรั่งเศสโดยที่ท่านแปลมาเป็น
ภาษาไทยให้ผู้เขียนจับจด ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขึ้นมา จนเกิดเป็นรูปเล่ม
น าไปใช้สอนและน าไปปรับปรุงทีละนิดทีละน้อย และต่อมาผู้เขียนได้มาเป็นอาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการส่งเสริมจากท่านอาจารยร์องศาสตราจารย์ 
ดร.โกเมศ ขวัญเมือง ที่เป็นทั้งหัวหน้า (คณบดี คณะนิติศาสตร์) และอาจารย์ในเวลาเดียวกัน ท่าน
ให้ข้อคิดกับผู้เขียนอย่างตรึงตราและตรึงใจไปตลอดชีวิตของการที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักวิชาการ
ไว้ดังนี้พหูสูตในพระไตรปิฎก – เคล็ดลับการเป็นนักปราชญ์ 
*ฟังมาก   : รวมถึง 
    -อ่าน 
    -รวบรวมข้อมูล 
*จ ามาก   : จ าสิ่งซึ่งเป็นหลักการสาระส าคัญได้มาก 
*คล่องปาก  : จดจ าได้จนท่องคลอ่งปาก,ขึ้นใจ 
*เจนใจ   : คิดวิเคราะห์บันทึกเป็นภาพขึ้นได้ในใจ 
*ขอได้ด้วยทฤษฎ ี  : ท าข้อมูลที่ได้มา สรุปและสร้างเปน็ 

แนวคิดของตน และขยายผลกว้างใหญ่ 
(อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “หลักกฎหมายมหาชน” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2554  
หน้า ค าน า)  

41ต ารา“หลักกฎหมายมหาชน” เล่มนี้ผู้เขียนได้รับค าแนะน าและประเมินการเขียน
ต าราจากท่านอาจารยศ์าสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ โดยท่านได้เขียนค านิยมไว้ในต าราเล่ม
นี้ให้กับผู้เขียนด้วย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



59โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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พัฒนาบูรณาการโดยน าบทความวิชาการ และงานวิจัยมาวิเคราะห์สังเคราะห์มา
เขียนเพิ่มเติมเป็นเอกสารค าสอน วิชา “นิติปรัชญาตามแนวค าสอนศาสตราจารย์ 
จรัญ โฆษณานันท์” การเขียนเอกสารค าสอนเล่มนี้ผู้เขียนใช้วิธีการเขียนอ้างแบบ
ลงเชิงอรรถ 

  
 1.2 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นต ารา 
  การเขียนเอกสารประกอบการสอนใช้สอนและต่อมาได้พัฒนาบูรณา
การเป็นต ารา ผู้เขียนด าเนินการ อยู่ 3 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 
  1.2.1 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นต ารา 
หลักกฎหมายมหาชน 
   การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “ทฤษฎีและหลัก
กฎหมายมหาชน”40 ใช้สอนกับนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งจะพบประเด็น
                                                            
และให้มีการอ้างอิงที่มาของเอกสารที่เขียนเพิ่มเติมและผู้เขียนได้ด าเนินการแนะน าพัฒนาเป็น
เอกสารค าสอน วิชานิติปรัชญา เล่มนี้ขึ้นมา 

40ต าราวิชา “หลักกฎหมายมหาชน” (Principle of Public Law) เป็นความเพียร
พยายามของผู้เขียนที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลาหลายปี นับได้ว่าเริ่มตั้งเริ่มที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาโท วิชา “ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน” (Theory and Principle of Public Law)  
ซึ่งเป็นวิชาแรกที่ผู้เขียนได้ศึกษาและประทับใจอาจารย์ผู้สอนในวิชานี้ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ  
ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ (ต าแหน่งทางวิชาการในขณะนั้นปัจจุบันท่านอาจารย์ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
คณะในตุลาการศาลปกครองสูงสุด) และได้รับแนวความคิด ของ ศาสตราจารย์ ดร.อมร  
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ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อใช้สอนและจากการสอบถามของนักศึกษา 
และได้รับค าแนะน าจากศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์41,รองศาสตราจารย์ 
ดร.โกเมศ ขวัญเมือง, ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ ให้เขียนอิงกับตัวรัฐธรรมนูญน ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์และบูรณาการมาเป็นต ารา “หลักกฎหมายมหาชน” 
(Principle of Public Law) และได้ตีพิมพ์เผยแพร่จากส านักพิมพ์นิติธรรม จ านวน 

                                                            
จันทรสมบูรณ์ ในต ารา บทความวิชาการและเอกสารวารสารของท่านที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็น 
แรงบันดาลใจให้ผู้เขียนตัดสินใจเลือกเรียน “สาขาวิชากฎหมายมหาชน” เมื่อจบการศึกษา
ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเป็นมหา
วิทยาลัยเวสเทริ์น) และได้รับมอบหมายให้สอนวิชากฎหมายมหาชน ผู้เขียนมุ่งมั่นที่จะมีเอกสาร
ประกอบการสอนของตนเอง จึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ท่านแนะน าวิธีการ
เขียนต าราตามรูปแบบของต่างประเทศ คือ ต าราของประเทศฝรั่งเศสโดยที่ท่านแปลมาเป็น
ภาษาไทยให้ผู้เขียนจับจด ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขึ้นมา จนเกิดเป็นรูปเล่ม
น าไปใช้สอนและน าไปปรับปรุงทีละนิดทีละน้อย และต่อมาผู้เขียนได้มาเป็นอาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการส่งเสริมจากท่านอาจารยร์องศาสตราจารย์ 
ดร.โกเมศ ขวัญเมือง ที่เป็นทั้งหัวหน้า (คณบดี คณะนิติศาสตร์) และอาจารย์ในเวลาเดียวกัน ท่าน
ให้ข้อคิดกับผู้เขียนอย่างตรึงตราและตรึงใจไปตลอดชีวิตของการที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักวิชาการ
ไว้ดังนี้พหูสูตในพระไตรปิฎก – เคล็ดลับการเป็นนักปราชญ์ 
*ฟังมาก   : รวมถึง 
    -อ่าน 
    -รวบรวมข้อมูล 
*จ ามาก   : จ าสิ่งซึ่งเป็นหลักการสาระส าคัญได้มาก 
*คล่องปาก  : จดจ าได้จนท่องคลอ่งปาก,ขึ้นใจ 
*เจนใจ   : คิดวิเคราะห์บันทึกเป็นภาพขึ้นได้ในใจ 
*ขอได้ด้วยทฤษฎ ี  : ท าข้อมูลที่ได้มา สรุปและสร้างเปน็ 

แนวคิดของตน และขยายผลกว้างใหญ่ 
(อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “หลักกฎหมายมหาชน” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,2554  
หน้า ค าน า)  

41ต ารา“หลักกฎหมายมหาชน” เล่มนี้ผู้เขียนได้รับค าแนะน าและประเมินการเขียน
ต าราจากท่านอาจารยศ์าสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ โดยท่านได้เขียนค านิยมไว้ในต าราเล่ม
นี้ให้กับผู้เขียนด้วย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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2 ครั้ง ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2557 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์เผยแพร่
โดยส านักพิมพ์ (Publishing House)42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.2.2 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็น
ต าราการศึกษาแนวใหม:่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

 การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” ใช้สอนนักศึกษาและที่ส าคัญในแต่ละหัวข้อหรือ
แต่ละบทผู้เขียนน าเสนอเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารย์พิเศษ เช่น รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภูมิ โชคเหมาะ43 ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต ที่มาสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

                                                            
42โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการพิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ (Publishing 

House) อ้างไว้ในเชิงอรรถที่ 13 หน้า 18-19  
43ต าราการศึกษาแนวใหม่ : ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับกฎหมายทั่ วไป  เล่มนี้   

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ มีอิทธิพลต่อการเขียนต าราเล่มนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
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มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) ท่านอาจารย์จะ
ให้น าแนะการเขียนเอกสารประกอบการสอนและพัฒนาบูรณาการมาเป็นต ารา 
“การศึกษาแนวใหม่: ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” ได้รับตีพิมพ์
เผยแพร่ครั้ งที่  1 ส านักพิมพ์วิญญูชน ในปี พ.ศ. 2549 และตีพิมพ์ครั้ งที่  2 
ส านักพิมพ์นิติธรรม ในปี พ.ศ. 2553 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์เผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ (Publishing House) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  1.2.3 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นต ารา
กฎหมายปกครองท้องถิ่น 

  การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น” ผู้เขียนได้น าเอกสารประกอบการสอนเสนอต่อศาสตราจารย์ ดร. สมคิด 

                                                            
ท่านอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงานประเมินต าราผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอยู่
หลายเรื่อง จึงมีข้อแนะน าประเด็นใหม่ ๆ ให้ผู้เขียนน าไปเขียนต าราเล่มนี้  

  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



61โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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2 ครั้ง ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2557 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์เผยแพร่
โดยส านักพิมพ์ (Publishing House)42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1.2.2 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็น
ต าราการศึกษาแนวใหม:่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

 การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” ใช้สอนนักศึกษาและที่ส าคัญในแต่ละหัวข้อหรือ
แต่ละบทผู้เขียนน าเสนอเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารย์พิเศษ เช่น รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภูมิ โชคเหมาะ43 ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต ที่มาสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

                                                            
42โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการพิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ (Publishing 

House) อ้างไว้ในเชิงอรรถที่ 13 หน้า 18-19  
43ต าราการศึกษาแนวใหม่ : ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับกฎหมายทั่ วไป  เล่มนี้   

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ มีอิทธิพลต่อการเขียนต าราเล่มนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
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มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) ท่านอาจารย์จะ
ให้น าแนะการเขียนเอกสารประกอบการสอนและพัฒนาบูรณาการมาเป็นต ารา 
“การศึกษาแนวใหม่: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” ได้รับตีพิมพ์
เผยแพร่ครั้ งที่  1 ส านักพิมพ์วิญญูชน ในปี พ.ศ. 2549 และตีพิมพ์ครั้ งที่  2 
ส านักพิมพ์นิติธรรม ในปี พ.ศ. 2553 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์เผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ (Publishing House) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  1.2.3 การเขียนเอกสารประกอบการสอนบูรณาการมาเป็นต ารา
กฎหมายปกครองท้องถิ่น 

  การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “กฎหมายปกครอง
ท้องถิ่น” ผู้เขียนได้น าเอกสารประกอบการสอนเสนอต่อศาสตราจารย์ ดร. สมคิด 

                                                            
ท่านอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงานประเมินต าราผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องอยู่
หลายเรื่อง จึงมีข้อแนะน าประเด็นใหม่ ๆ ให้ผู้เขียนน าไปเขียนต าราเล่มนี้  

  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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เลิศไพฑูรย์44 อาจารย์พิเศษที่มาสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี เพื่อขอค าแนะน าการเขียนและพัฒนาบูรณา
การมาเป็น “กฎหมายปกครองท้องถิ่น” พิมพ์ที่บริษัทภีมปริ้นติ้งแอนด์ ดีไซด์ 
จ ากัด: นนทบุรี 2561.เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing 
House)45 

 
 

                                                            
44ต ารากฎหมายปกครองท้องถิ่น เล่มนี้นับความโชคดีผู้เขียนได้รับค าแนะน าจาก

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ เขียน เพราะท่านอาจารย์เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน  
ด้านกฎหมายปกครองท้องถิ่น ผู้เขียนได้เรียนเชิญท่านอาจารย์มาเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี โดยผู้เขียนใช้เวลาในช่วงและ
จากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน เสนอต ารากฎหมายปกครองท้องถิ่นเพื่อขอค าชี้แนะและขอแนว
ทางการเขียนต าราเล่มนี้ และได้รับค าแนะน าวิธีคิดใหม่ๆเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ท้องถิ่นเสมอ 

45โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการพิมพ์เผยแพร่โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 
อ้างไว้ในเชิงอรรถที่ 13 หน้า 18 
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 1.3 การเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็นเอกสารค าสอนและ
บูรณาการเป็นต ารา 
   ผู้เขียนได้ด าเนินการเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็น
เอกสารค าสอนบูรณาการมาเป็นต ารา อยู่ 2 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 
   1.3.1 การเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็นเอกสาร 
ค าสอนและบูรณาการเป็นต ารากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “กฎหมายปกครอง” ใช้
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และได้น าเสนอขอค าแนะต่อ ศาสตราจารย์  
ดร. สมคิด เลิศไฑฑูรย์ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ 46 ซึ่ง เป็นอาจารย์พิ เศษ 
มาบรรยายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
ตาปี  ซึ่ งผู้ เขี ยนได้ น า เสนองานวิ ชาการที่ ผู้ เขี ยนด าเนิ นการจั ดท าขึ้ นมา 
เพื่อขอค าแนะน าและที่ส าคัญผู้เขียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรสัมฤธิบัตร
พนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคลทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

                                                            
46ต ารากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เล่มนี้ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ค าแนะน าการเขียนต าราในช่วงที่เชิญท่านอาจารย์มาสอนพิเศษ
หลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง ผู้เขียน 
ก็น่ังฟังบรรยายร่วมกับนักศึกษา และท าเอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองไปด้วย 
และน าเสนอเอกสารประกอบการสอนเ พ่ือขอค าแนะน าจากท่านอาจารย์ ทุกครั้ งที ่
ท่านอาจารย์บรรยาย รวมทั้งเดินไปกรุงเทพฯเพื่อขอค าปรึกษา ด้วยเหตุที่ผู้เขียนต้องเดินทางไป
กรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 ทุกอาทิตย์เพื่อประชุมอนุกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร และ “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
คดีอาญาการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน” ใน “คณะกรรมาธิการยุติธรรมและการ
ต ารวจ วุฒิสภา” เมื่อเวลาว่างก็จะไปหาท่านอาจารย์ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ เพื่อขอค าชี้แนะ
ในการเขียนกฎหายปกครองที่ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะอยู่เสมอ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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เลิศไพฑูรย์44 อาจารย์พิเศษที่มาสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี เพื่อขอค าแนะน าการเขียนและพัฒนาบูรณา
การมาเป็น “กฎหมายปกครองท้องถิ่น” พิมพ์ที่บริษัทภีมปริ้นติ้งแอนด์ ดีไซด์ 
จ ากัด: นนทบุรี 2561.เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing 
House)45 

 
 

                                                            
44ต ารากฎหมายปกครองท้องถิ่น เล่มนี้นับความโชคดีผู้เขียนได้รับค าแนะน าจาก

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้ เขียน เพราะท่านอาจารย์เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน  
ด้านกฎหมายปกครองท้องถิ่น ผู้เขียนได้เรียนเชิญท่านอาจารย์มาเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี โดยผู้เขียนใช้เวลาในช่วงและ
จากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน เสนอต ารากฎหมายปกครองท้องถิ่นเพ่ือขอค าช้ีแนะและขอแนว
ทางการเขียนต าราเล่มนี้ และได้รับค าแนะน าวิธีคิดใหม่ๆเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ท้องถิ่นเสมอ 

45โปรดย้อนกลับไปดูรายละเอียดการพิมพ์เผยแพร่โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 
อ้างไว้ในเชิงอรรถที่ 13 หน้า 18 
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 1.3 การเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็นเอกสารค าสอนและ
บูรณาการเป็นต ารา 
   ผู้เขียนได้ด าเนินการเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็น
เอกสารค าสอนบูรณาการมาเป็นต ารา อยู่ 2 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 
   1.3.1 การเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็นเอกสาร 
ค าสอนและบูรณาการเป็นต ารากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
    การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “กฎหมายปกครอง” ใช้
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และได้น าเสนอขอค าแนะต่อ ศาสตราจารย์  
ดร. สมคิด เลิศไฑฑูรย์ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ 46 ซึ่ง เป็นอาจารย์พิ เศษ 
มาบรรยายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย
ตาปี  ซึ่ งผู้ เขี ยนได้ น า เสนองานวิ ชาการที่ ผู้ เขี ยนด าเนิ นการจั ดท าขึ้ นมา 
เพื่อขอค าแนะน าและที่ส าคัญผู้เขียนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรสัมฤธิบัตร
พนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคลทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

                                                            
46ต ารากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เล่มนี้ ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ 

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ค าแนะน าการเขียนต าราในช่วงที่เชิญท่านอาจารย์มาสอนพิเศษ
หลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง ผู้เขียน 
ก็นั่งฟังบรรยายร่วมกับนักศึกษา และท าเอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายปกครองไปด้วย 
และน าเสนอเอกสารประกอบการสอนเ พ่ือขอค าแนะน าจากท่านอาจารย์  ทุกค ร้ั งที ่
ท่านอาจารย์บรรยาย รวมทั้งเดินไปกรุงเทพฯเพื่อขอค าปรึกษา ด้วยเหตุที่ผู้เขียนต้องเดินทางไป
กรุงเทพฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 ทุกอาทิตย์เ พ่ือประชุมอนุกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร และ “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
คดีอาญาการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน” ใน “คณะกรรมาธิการยุติธรรมและการ
ต ารวจ วุฒิสภา” เมื่อเวลาว่างก็จะไปหาท่านอาจารย์ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ เพื่อขอค าชี้แนะ
ในการเขียนกฎหายปกครองที่ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะอยู่เสมอ 
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มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานศาลปกครอง47 น าเอกสารและความรู้จากหลักสูตรฯ 
น าบทความวิชาการ น างานวิจัยมาเขียนเป็นเอกสารค าสอน วิชา “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”และพัฒนามาเป็นต ารา “กฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง” พิมพ์ที่โรงพิมพ์เดือนตุลา: กรุงเทพฯ,2560 เป็นการ
เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 
 

                                                            
47หลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคลทั่วไป โดยความร่วมมือระหว่ าง 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับส านักงานศาลปกครองซึ่งหลักสูตรนี้ เรียน  
เสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน และมีการประเมินผลการสอบ มีอยู่ 2 กรณ ี

กรณีสอบผ่านจะได้ “สัมฤทธิบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคล
ทั่วไป”  

กรณสีอบไม่ผ่านจะได้ “ประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคล
ทั่วไป”  

หลักสูตรนี้มีประโยชน์ มีเอกสารและสามารถไปใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการ สามารถที่น าสัมฤทธิบัตรฯนี้ ใช้ เป็นส่วนของการประกอบการสอบตุลาการ 
ศาลปกครองได้ และจะมีเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความรู้และต าแหน่งหน้าที่การงานในแต่ละหน่วยงาน 
ท าให้ติดประสานงานต่างๆสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว เช่น ในรุ่นท างานที่ส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ เขียนจะค้นคว้าเอกสารก็จะประสานงานจะได้รับการตอบรับและ 
การช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและการค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี เป็นต้น 

63 
 

 
 

  1.3.2 การเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็นเอกสารค า
สอนและบูรณาการเป็นต ารากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
  การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ”ซึ่งนับว่าเป็นวิชาแรกของการเป็นอาจารย์ผู้สอน
ผู้ รับผิดชอบรายวิชาหลักครั้ งแรกของการเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย  
ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) ผู้ เขียนได้น าเอกสารหลายเรื่องเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ เช่น ต ารา “กฎรัฐธรรมนูญ” ของ ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม 
พิมพ์ที่กรุงเทพฯ จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์นิติบรรณการ ปี พ.ศ. 2530 ผู้เขียนน ามา
เป็นต าราหลักในการสรุปเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการสอน ในแต่ละหัวข้อเรื่อง
และในแต่ละสัปดาห์ และได้รับค าแนะน าจากรองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง48 ใน
                                                            

48ต ารา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” เล่มนี้ รองศาสตราจารย์ 
ดร. โกเมศ ขวัญเมือง มีอิทธิพลต่อความคิดผู้ เขียนในต าราเล่มนี้ เป็นอย่างมากเพราะ 
ท่านอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 25540 และที่ส าคัญท่านอาจารย์ได้เขียนต ารา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองชั้นสูง” อยู่ด้วย จึงได้มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยน
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65โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

62 
 
มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานศาลปกครอง47 น าเอกสารและความรู้จากหลักสูตรฯ 
น าบทความวิชาการ น างานวิจัยมาเขียนเป็นเอกสารค าสอน วิชา “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”และพัฒนามาเป็นต ารา “กฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง” พิมพ์ที่โรงพิมพ์เดือนตุลา: กรุงเทพฯ,2560 เป็นการ
เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 
 

                                                            
47หลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคลทั่วไป โดยความร่วมมือระหว่ าง 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับส านักงานศาลปกครองซึ่งหลักสูตรนี้ เรียน  
เสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน และมีการประเมินผลการสอบ มีอยู่ 2 กรณ ี

กรณีสอบผ่านจะได้ “สัมฤทธิบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคล
ทั่วไป”  

กรณสีอบไม่ผ่านจะได้ “ประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคล
ทั่วไป”  

หลักสูตรนี้มีประโยชน์ มีเอกสารและสามารถไปใช้ประโยชน์ในการเขียนผลงานทาง
วิชาการ สามารถที่น าสัมฤทธิบัตรฯนี้ ใช้ เป็นส่วนของการประกอบการสอบตุลาการ 
ศาลปกครองได้ และจะมีเพื่อนร่วมรุ่นที่มีความรู้และต าแหน่งหน้าที่การงานในแต่ละหน่วยงาน 
ท าให้ติดประสานงานต่างๆสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว เช่น ในรุ่นท างานท่ีส านักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ เขียนจะค้นคว้าเอกสารก็จะประสานงานจะได้รับการตอบรับและ 
การช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและการค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี เป็นต้น 
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  1.3.2 การเขียนเอกสารประกอบการสอนพัฒนาเป็นเอกสารค า
สอนและบูรณาการเป็นต ารากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
  การเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ”ซึ่งนับว่าเป็นวิชาแรกของการเป็นอาจารย์ผู้สอน
ผู้ รับผิดชอบรายวิชาหลักครั้ งแรกของการเป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย  
ในหลักสูตรรัฐศาสตร์ การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา (ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น) ผู้ เขียนได้น าเอกสารหลายเรื่องเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ เช่น ต ารา “กฎรัฐธรรมนูญ” ของ ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม 
พิมพ์ที่กรุงเทพฯ จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์นิติบรรณการ ปี พ.ศ. 2530 ผู้เขียนน ามา
เป็นต าราหลักในการสรุปเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการสอน ในแต่ละหัวข้อเรื่อง
และในแต่ละสัปดาห์ และได้รับค าแนะน าจากรองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง48 ใน
                                                            

48ต ารา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” เล่มนี้ รองศาสตราจารย์ 
ดร. โกเมศ ขวัญเมือง มีอิทธิพลต่อความคิดผู้ เขียนในต าราเล่มนี้ เป็นอย่างมากเพราะ 
ท่านอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 25540 และที่ส าคัญท่านอาจารย์ได้เขียนต ารา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองชั้นสูง” อยู่ด้วย จึงได้มีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



66 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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การเขียนเอกสารประกอบการสอนต่อมาได้พัฒนาเป็นเอกสารค าสอน วิชา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง”49 และได้บูรณาการมาเป็นต ารา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” พิมพ์ที่โรงพิมพ์เดือนตุลา : กรุงเทพฯ,2560 
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 
 

   
1.4 การบูรณาการข้อหัวเรื่องในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค า

สอนมาเขียนบทความวิชาการ 
 เมื่ อ เขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ใช้ ใน 

การเรียนการสอน ผู้ เขียนได้น าหัวข้อในเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร  
มาวิเคราะห์ในประเด็นในทางวิชาการโดยใช้ทฤษฎีและหลักการที่เขียนในเอกสาร

                                                            
ความคิดเกี่ยวกับการเขียนต ารารัฐธรรมนูญท าให้ผู้เขียนได้กระบวนการวิธีคิดใหม่ในการน ามา
เขียนหัวข้อรัฐธรรมนูญ น าไปเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์อยู่หลายๆเรื่องด้วยกัน และน า
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์มาเขียนไว้ในต าราเล่มนี้ด้วย 

49เอกสารค าสอน วิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” เป็น
เอกสารค าสอนที่ผู้เขียนได้เสนอประเมินผลการสอนต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2558 
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ประกอบการสอน/เอกสอนมาวิเคราะห์และน าเสนอเพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือ
ตอบโจทยใ์นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน 

  1.4.1 การหัวข้อเรื่องในรายวิชา “นิติปรัชญา” มาเขียนเป็น
บทความมาเขียนเป็นบทความวิชาการ  

 หัวข้อเรื่องในเอกสารค าสอน วิชา นิติปรัชญา จะมี
ประเด็นปัญหาที่ต้องค้นคว้าและถกคิดในการเรียนการสอน ได้แก่ การน าหัวข้อ
เรื่อง “ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ” “ปรัชญากฎหมายปฏิฐานนิยม” น ามาเขียน
บทความ เรื่อง “ศาลสร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ ? ตามทัศนะ เฮทแอลเอ ฮาร์ท 
กับ โรแนลดวอกิ้น”50 ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560.  

 

 

                                                            
50บทความเรื่องนี้เกิดจากประเด็นค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษาในการเรียนการสอน 

วิชา “นิติปรัชญา” (Philosophy of Law) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของผู้เขียนได้ใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบ  “โสเกรติส เมทตอด” (Socratic method) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ให้ผู้สอน
และผู้เรียนใช้เหตุผลในการสืบค้นร่วมกัน โดยวิธีตั้งประเด็นค าถาม ถามไปเรื่อยจนสามารถ
ตะล่อมให้คนเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้ ค าถามจะเป็นการย่ัวให้คิด กระตุ้นให้ใช้เหตุผล  
ใช้ตรรกะ ในการเรียนรู้และสามารถให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้จากการแสดง
ความคิดเห็นและโต้ตอบกับผู้สอนเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีผู้สอนเป็นคนแนะน า  
เมื่อเกิดการเรียนรู้ ก็เกิดความเข้าใจความส าคัญในรายวิชา “นิติปรัชญา” (Legal Philosophy) 
ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา เกี่ ยวกับแนวคิด 
ส านักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) กับแนวคิดของส านักกฎหมายปฏิฐานนิยม 
(Positive LawSchool) หรือเรียกว่า “ส านักกฎหมายบ้านเมือง” โดยท าการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดของ เฮทแอล เอ ฮาร์ท (H.L.A. Hart) แห่งส านักกฎหมายปฏิฐานนิยม กับแนวคิด
ของ โรแนลดวอกิ้น (Ronald M. Dworkin) แห่งส านักกฎหมายธรรมชาติหัวข้อ “ศาลเป็นผู้สร้าง
หลักกฎหมายหรือศาลเป็นเพียงผู้ค้นหาหลักการทางกฎหมาย” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



67โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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การเขียนเอกสารประกอบการสอนต่อมาได้พัฒนาเป็นเอกสารค าสอน วิชา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง”49 และได้บูรณาการมาเป็นต ารา “กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” พิมพ์ที่โรงพิมพ์เดือนตุลา : กรุงเทพฯ,2560 
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 
 

   
1.4 การบูรณาการข้อหัวเรื่องในเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค า

สอนมาเขียนบทความวิชาการ 
 เมื่ อ เขียนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ใช้ ใน 

การเรียนการสอน ผู้ เขียนได้น าหัวข้อในเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร  
มาวิเคราะห์ในประเด็นในทางวิชาการโดยใช้ทฤษฎีและหลักการที่เขียนในเอกสาร

                                                            
ความคิดเกี่ยวกับการเขียนต ารารัฐธรรมนูญท าให้ผู้เขียนได้กระบวนการวิธีคิดใหม่ในการน ามา
เขียนหัวข้อรัฐธรรมนูญ น าไปเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์อยู่หลายๆเรื่องด้วยกัน และน า
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์มาเขียนไว้ในต าราเล่มนี้ด้วย 

49เอกสารค าสอน วิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” เป็น
เอกสารค าสอนที่ผู้เขียนได้เสนอประเมินผลการสอนต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2558 
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ประกอบการสอน/เอกสอนมาวิเคราะห์และน าเสนอเพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือ
ตอบโจทยใ์นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน 

  1.4.1 การหัวข้อเรื่องในรายวิชา “นิติปรัชญา” มาเขียนเป็น
บทความมาเขียนเป็นบทความวิชาการ  

 หัวข้อเรื่องในเอกสารค าสอน วิชา นิติปรัชญา จะมี
ประเด็นปัญหาที่ต้องค้นคว้าและถกคิดในการเรียนการสอน ได้แก่ การน าหัวข้อ
เรื่อง “ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ” “ปรัชญากฎหมายปฏิฐานนิยม” น ามาเขียน
บทความ เรื่อง “ศาลสร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ ? ตามทัศนะ เฮทแอลเอ ฮาร์ท 
กับ โรแนลดวอกิ้น”50 ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560.  

 

 

                                                            
50บทความเรื่องนี้เกิดจากประเด็นค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษาในการเรียนการสอน 

วิชา “นิติปรัชญา” (Philosophy of Law) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของผู้เขียนได้ใช้วิธีการเรียน
การสอนแบบ  “โสเกรติส เมทตอด” (Socratic method) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ให้ผู้สอน
และผู้เรียนใช้เหตุผลในการสืบค้นร่วมกัน โดยวิธีตั้งประเด็นค าถาม ถามไปเรื่อยจนสามารถ
ตะล่อมให้คนเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้ ค าถามจะเป็นการย่ัวให้คิด กระตุ้นให้ใช้เหตุผล  
ใช้ตรรกะ ในการเรียนรู้และสามารถให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้จากการแสดง
ความคิดเห็นและโต้ตอบกับผู้สอนเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีผู้สอนเป็นคนแนะน า  
เมื่อเกิดการเรียนรู้ ก็เกิดความเข้าใจความส าคัญในรายวิชา “นิติปรัชญา” (Legal Philosophy) 
ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นหัวข้อที่จะศึกษา เกี่ ยวกับแนวคิด 
ส านักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) กับแนวคิดของส านักกฎหมายปฏิฐานนิยม 
(Positive LawSchool) หรือเรียกว่า “ส านักกฎหมายบ้านเมือง” โดยท าการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดของ เฮทแอล เอ ฮาร์ท (H.L.A. Hart) แห่งส านักกฎหมายปฏิฐานนิยม กับแนวคิด
ของ โรแนลดวอกิ้น (Ronald M. Dworkin) แห่งส านักกฎหมายธรรมชาติหัวข้อ “ศาลเป็นผู้สร้าง
หลักกฎหมายหรือศาลเป็นเพียงผู้ค้นหาหลักการทางกฎหมาย” 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



68 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 1.4.2 การน าหัวข้อเรื่องในเอกสารประกอบการสอน วิชา หลัก
กฎหมายมหาชน มาเขียนเป็นบทความมาเขียนเป็นบทความวิชาการ   

 หัวข้อเรื่องในเอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายมหาชน 
จะมีประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าและถกคิดในการเรียนการสอน ได้แก่ การน าหัวข้อ เรื่อง 
รัฐในสถาบันกฎหมายมหาชน มาเขียนบทความเรื่อง  “การศึกษารัฐในแง่สังคมศาสตร์
และรัฐในแง่นิติศาสตร์” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 
2551 เป็นต้น 

 1.4.3 การน าหัวข้อเรื่ องในเอกสารค าสอนวิชา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองมาเขียนเป็นบทความมาเขียนเป็นบทความ
วิชาการ 

 น าหัวข้อเรื่อง “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง
ของรัฐ” มาเขียนบทความเรื่อง “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองของรัฐ: 
ในกรณีศึกษารูปแบบการปกครองของประเทศไทย”51 วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 61 
ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2556. น าหัวข้อเรื่อง “อ านาจอธิปไตย”52 เขียนบทความ

                                                            
51บทความเรื่องนี้เกิดจากผู้เขียนได้สอนวิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง

การเมือง” ในหัวข้อ “รูปแบบการปกครองของรัฐ” ผู้ เขียนได้ท าการค้นคว้าเพิ่มเติม 
เพื่อเตรียมการสอนและในขณะเดียวกันผู้เขียนท าหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี (ช่วง ปี 2550-2555) ต้องมี
หน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในวิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง” และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
หัวข้อวิชา “ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน”ที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

52บทความเรื่องนี้เกิดจากผู้เขียนได้สอนวิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง” ในหัวข้อเรื่อง “อ านาจอธิปไตย” ผู้เขียนได้ท าการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการสอน
โดยการศึกษาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้อ านาจอธิปไตยภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
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เรื่อง “แนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอ านาจอธิปไตยที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ลงตีพิมพ์ในวารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2558. น าหัวข้อเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” มา
เขียนบทความเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญโดยศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อการจัดท า
รัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต”53 ตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีท่ี 8 เล่มที่ 2 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 เป็นต้น 

 
2. การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย 
 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย ผู้เขียนได้ด าเนินการ
พัฒนาบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย อยู่ 2 เรื่อง ดังนี้ 
 
 

                                                            
วารสารวิชาการ ที่สามารถใช้ประกันคุณภาพการศึกษาได้และเพื่อประเมินผลงานของตนเองกับ
มหาวิทยาลัยด้วย 

53บทความเรื่องนี้เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้สอน วิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมือง” ในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” และอยู่ใน
ช่วงเวลาการรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้แทนฉบับเดิม ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความขึ้นมา 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนการ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับสังคมไทย บทความดังกล่าวได้ถูก
น าไปอ้างอิงในงานวิจัย/ต ารา/หนังสือหลายเรื่องด้วย สืบค้นได้จาก htts : google.co.th. 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



69โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 1.4.2 การน าหัวข้อเรื่องในเอกสารประกอบการสอน วิชา หลัก
กฎหมายมหาชน มาเขียนเป็นบทความมาเขียนเป็นบทความวิชาการ   

 หัวข้อเรื่องในเอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายมหาชน 
จะมีประเด็นที่ต้องศึกษาค้นคว้าและถกคิดในการเรียนการสอน ได้แก่ การน าหัวข้อ เรื่อง 
รัฐในสถาบันกฎหมายมหาชน มาเขียนบทความเรื่อง  “การศึกษารัฐในแง่สังคมศาสตร์
และรัฐในแง่นิติศาสตร์” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 
2551 เป็นต้น 

 1.4.3 การน าหัวข้อเรื่ องในเอกสารค าสอนวิชา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองมาเขียนเป็นบทความมาเขียนเป็นบทความ
วิชาการ 

 น าหัวข้อเรื่อง “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง
ของรัฐ” มาเขียนบทความเรื่อง “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองของรัฐ: 
ในกรณีศึกษารูปแบบการปกครองของประเทศไทย”51 วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 61 
ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2556. น าหัวข้อเรื่อง “อ านาจอธิปไตย”52 เขียนบทความ

                                                            
51บทความเรื่องนี้เกิดจากผู้เขียนได้สอนวิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง

การเมือง” ในหัวข้อ “ รูปแบบการปกครองของรัฐ” ผู้ เขียนได้ท าการค้นคว้าเพิ่มเติม 
เพื่อเตรียมการสอนและในขณะเดียวกันผู้เขียนท าหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงคอยดูแลนักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยตาปี (ช่วง ปี 2550-2555) ต้องมี
หน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในวิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง” และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
หัวข้อวิชา “ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน”ที่ผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี และหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์สุราษฎร์ธานี 

52บทความเรื่องนี้เกิดจากผู้เขียนได้สอนวิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง” ในหัวข้อเรื่อง “อ านาจอธิปไตย” ผู้เขียนได้ท าการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการสอน
โดยการศึกษาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้อ านาจอธิปไตยภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อเป็นบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
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เรื่อง “แนวคิดและทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอ านาจอธิปไตยที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ลงตีพิมพ์ในวารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2558. น าหัวข้อเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” มา
เขียนบทความเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญโดยศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อการจัดท า
รัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต”53 ตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีท่ี 8 เล่มที่ 2 
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 เป็นต้น 

 
2. การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย 
 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย ผู้เขียนได้ด าเนินการ
พัฒนาบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย อยู่ 2 เรื่อง ดังนี้ 
 
 

                                                            
วารสารวิชาการ ท่ีสามารถใช้ประกันคุณภาพการศึกษาได้และเพื่อประเมินผลงานของตนเองกับ
มหาวิทยาลัยด้วย 

53บทความเรื่องนี้เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้สอน วิชา “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมือง” ในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” และอยู่ใน
ช่วงเวลาการรัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้แทนฉบับเดิม ผู้เขียนจึงได้เขียนบทความขึ้นมา 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทบทวนการ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับสังคมไทย บทความดังกล่าวได้ถูก
น าไปอ้างอิงในงานวิจัย/ต ารา/หนังสือหลายเรื่องด้วย สืบค้นได้จาก htts : google.co.th. 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



70 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 2.1 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็น งานวิจั ย เกี่ ยวกับ 
การกระท าและการควบคุมการกระท าทางทางปกครอง 
  งานวิจัยเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากที่ผู้ เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับ  
“การกระท าและการควบคุมการกระท าทางปกครอง” ลงเวปเพจ sittikorn 
saksang ใน Facebook ที่ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นมาเพื่อบริการวิชาการด้านกฎหมาย
โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายมหาชน มีผู้ที่สนใจบทความที่ผู้เขียนทางเวปเพจ 
ได้ส่งข้อความถามถึง “หน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานทางปกครองที่อยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภายใต้
การบังคับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
ทั้ง 3 ฉบับมีความสัมพันธ์กันอย่างไร” ผู้เขียนได้ตอบค าถามด้วยการเขียน
บทความ เรื่อง “ความพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าและการ
ควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง” ในเวปเพจ  
ต่อมาผู้เขียนน ามาพัฒนาปรับปรุงลงตีพิมพ์ในวารสารวันรพี 58 ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการที่ได้พัฒนาปรับปรุงบทความพบประเด็น
ที่จะขยายเป็นงานวิจัยได้ จึงได้ด าเนินการจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครอง
ในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง : กรณีศึกษากฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ต่อมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติให้
จัดท าโครงการวิจัยดังกล่าว54 

                                                            
54อ้างในกิตกรรมประกาศ รายงานวิจัย ของ สิทธิกร ศักดิ์แสง “ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะ
โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :  กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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 2.2 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวน
ยุติธรรมทางเลือก  
 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” 
เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้รับแต่งตั้งเป็น “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” ใน “คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการ
ต ารวจ” ท าหน้าที่ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางเลือกกับให้อ านาจต ารวจใช้
ดุลพินิจระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ได้เขียน
บทความเรื่อง “การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการระงับข้อพิพาท
คดีอาญาในชั้นสอบสอบสวนมาใช้ในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร 
ปีที่ 57 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552 และต่อมาได้น าบทความดังกล่าวมาพัฒนาบูรณา
การเป็นงานวิจัยเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยในเรื่องดังกล่าว ในปี 
พ.ศ. 2553   
 
3. การบูรณาการบทความวิชาการพัฒนามาเป็นต าราและหนังสือ 
 การบูรณาการบทความวิชาการ พัฒนามาเป็นต าราและหนังสือ ซึ่งผู้เขียนได้
ด าเนินการโดยเขียนอ้างอิงที่มาของบทความในวารสารไว้ในต าราเล่มน้ีด้วย ถึงแม้
จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบผลงานตนเอง ซึ่ง
เป็นการค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ55 ดังนี้ 

                                                            
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ”
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,2559 

55เมื่อพิจารณาศึกษาถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  2560  
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้       

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น ผลงานของตน 
และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่   

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



71โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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 2.1 การบูรณาการบทความวิชาการมาเ ป็น งานวิจั ย เกี่ ยวกับ 
การกระท าและการควบคุมการกระท าทางทางปกครอง 
  งานวิจัยเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากที่ผู้ เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับ  
“การกระท าและการควบคุมการกระท าทางปกครอง” ลงเวปเพจ sittikorn 
saksang ใน Facebook ที่ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นมาเพื่อบริการวิชาการด้านกฎหมาย
โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายมหาชน มีผู้ที่สนใจบทความที่ผู้เขียนทางเวปเพจ 
ได้ส่งข้อความถามถึง “หน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานทางปกครองที่อยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ภายใต้
การบังคับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมาย
ทั้ง 3 ฉบับมีความสัมพันธ์กันอย่างไร” ผู้เขียนได้ตอบค าถามด้วยการเขียน
บทความ เรื่อง “ความพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าและการ
ควบคุมการกระท าทางปกครองโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง” ในเวปเพจ  
ต่อมาผู้เขียนน ามาพัฒนาปรับปรุงลงตีพิมพ์ในวารสารวันรพี 58 ของคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากการที่ได้พัฒนาปรับปรุงบทความพบประเด็น
ที่จะขยายเป็นงานวิจัยได้ จึงได้ด าเนินการจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครอง
ในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง : กรณีศึกษากฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” ต่อมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติให้
จัดท าโครงการวิจัยดังกล่าว54 

                                                            
54อ้างในกิตกรรมประกาศ รายงานวิจัย ของ สิทธิกร ศักดิ์แสง “ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะ
โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :  กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
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 2.2 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวน
ยุติธรรมทางเลือก  
 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” 
เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้รับแต่งตั้งเป็น “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” ใน “คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการ
ต ารวจ” ท าหน้าที่ศึกษากระบวนการยุติธรรมทางเลือกกับให้อ านาจต ารวจใช้
ดุลพินิจระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ได้เขียน
บทความเรื่อง “การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการระงับข้อพิพาท
คดีอาญาในชั้นสอบสอบสวนมาใช้ในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร 
ปีที่ 57 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552 และต่อมาได้น าบทความดังกล่าวมาพัฒนาบูรณา
การเป็นงานวิจัยเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยในเรื่องดังกล่าว ในปี 
พ.ศ. 2553   
 
3. การบูรณาการบทความวิชาการพัฒนามาเป็นต าราและหนังสือ 
 การบูรณาการบทความวิชาการ พัฒนามาเป็นต าราและหนังสือ ซึ่งผู้เขียนได้
ด าเนินการโดยเขียนอ้างอิงที่มาของบทความในวารสารไว้ในต าราเล่มน้ีด้วย ถึงแม้
จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบผลงานตนเอง ซึ่ง
เป็นการค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ55 ดังนี้ 

                                                            
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ”
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,2559 

55เมื่อพิจารณาศึกษาถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.  2560  
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้       

1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น ผลงานของตน 
และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่   

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



72 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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 3.1 การบูรณาการบทความวิชาการ พัฒนามาเป็นต ารา 

 การน าบทความวิชาการมาบูรณาการในต ารา ซึ่ งผู้ เขียนได้
ด าเนินการอยู่ 2 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 

 3.1.1 การน าบทความวิชาการมาบูรณาการ ในต ารา วิชา 
“กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” 

   การน าบทความวิชาการมาบูรณาการ ในต ารา  วิ ชา  
“กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง”  เช่น น าบทความวิชาการเรื่อง 
“วิเคราะห์เปรียบเทียบพรรคการเมืองและกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศ
ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 
2553 มาเขียนต าราในบทที่ 10 “สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับพรรคการเมือง”  
น าบทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์การแก้ไขเพิ่มเติมและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย: อนาคตของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร  
ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2555 มาเขียนต าราในบทที่ บทที่ 5 “การยกเลิก
รัฐธรรมนูญ” น า บทความเรื่อง “สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสารปีที่ 60 ฉบับที่ 9 กันยายน 2556 มาเขียน
ต าราในบทที่ 9 “สิทธิ เสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ”  
                                                            
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน   
โดยไม่อ้างอิง ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่       

2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน ทางวิชาการของ
ตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า        

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของ
ผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน         

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลั กวิชาการ เป็นเกณฑ์  
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  โดย
หวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็น
จริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ       

5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย       
6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน หรือสัตว์ ผู้ขอ

ต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ สถาบัน  
ที่มีการด าเนินการ 

(อ้างในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 265 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
หน้า 43) 
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น าบทความวิชาการเรื่อง “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองของรัฐ :  
ในกรณีศึกษารปูแบบการปกครองของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 
61 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2556 มาเขียนต าราในบทท่ี 7 “รูปแบบของรัฐและ
รูปแบบการปกครองของรัฐตามรัฐธรรมนูญ” น าบทความวิชาการเรื่อง “แนวคิด
และทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอ านาจอธิปไตยท่ีปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 6 เล่ม 1 มกราคม-
มิถุนายน2557 มาเขียนต าราในบทที่ 8 “อ านาจอธิปไตย” น าบทความวิชาการ
เรื่อง “อ านาจส าคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาอ านาจที่ได้รับมอบมา
จากรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” 
ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสารปีที่ 62 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2557 มาเขียนต าราในบทที่ 4 
“การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ” น าบทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์ระบบรัฐบาล
แบบรัฐสภาของประเทศไทย: รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต” ตีพิมพ์ในวารสาร
รัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับเดือน มีนาคม 2558 มาเขียนต าราในบทที่ 11 “ระบบ
รัฐบาล” น าบทความวิชาการเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 เพื่อการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต” ตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการ
ยุติธรรม ปีที่ 8 เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 มาเขียนต าราในบทที่ 6 “การ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” น าบทความวิชาการเรื่อง 
“สถานะทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของไทย” หนังสือ
วารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี2559 มาเขียนต าราในบทที่ 2 “กฎหมายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
รัฐธรรมนูญ” เป็นต้น 

  อนึ่ง ผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของบทความวิชาการในวารสารไว้
ในต าราเล่มนี้ด้วย ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบผลงานตนเอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และการเขียนต าราเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 

 3.1.2 การบูรณาการบทความวิชาการมาเขียนไว้ ในต ารา 
“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

   การบู รณาการบทความวิชาการมา เขียนไว้ ในต า รา 
“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” เช่น น าบทความวิชาการเรื่อง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 3.1 การบูรณาการบทความวิชาการ พัฒนามาเป็นต ารา 

 การน าบทความวิชาการมาบูรณาการในต ารา ซึ่ งผู้ เขียนได้
ด าเนินการอยู่ 2 เล่ม ด้วยกัน ดังนี้ 

 3.1.1 การน าบทความวิชาการมาบูรณาการ ในต ารา วิชา 
“กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง” 

   การน าบทความวิชาการมาบูรณาการ ในต ารา  วิ ชา  
“กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง”  เช่น น าบทความวิชาการเรื่อง 
“วิเคราะห์เปรียบเทียบพรรคการเมืองและกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศ
ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 
2553 มาเขียนต าราในบทที่ 10 “สิทธิเสรีภาพของประชาชนกับพรรคการเมือง”  
น าบทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์การแก้ไขเพิ่มเติมและการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย: อนาคตของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร  
ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2555 มาเขียนต าราในบทที่ บทที่ 5 “การยกเลิก
รัฐธรรมนูญ” น า บทความเรื่อง “สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสารปีที่ 60 ฉบับที่ 9 กันยายน 2556 มาเขียน
ต าราในบทที่ 9 “สิทธิ เสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ”  
                                                            
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน   
โดยไม่อ้างอิง ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่       

2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน ทางวิชาการของ
ตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า        

3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของ
ผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน         

4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลั กวิชาการ เป็นเกณฑ์  
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  โดย
หวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็น
จริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ       

5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย       
6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน หรือสัตว์  ผู้ขอ

ต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ สถาบัน  
ที่มีการด าเนินการ 

(อ้างในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 265 ง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
หน้า 43) 
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น าบทความวิชาการเรื่อง “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองของรัฐ :  
ในกรณีศึกษารปูแบบการปกครองของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 
61 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2556 มาเขียนต าราในบทที่ 7 “รูปแบบของรัฐและ
รูปแบบการปกครองของรัฐตามรัฐธรรมนูญ” น าบทความวิชาการเรื่อง “แนวคิด
และทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอ านาจอธิปไตยที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 6 เล่ม 1 มกราคม-
มิถุนายน2557 มาเขียนต าราในบทที่ 8 “อ านาจอธิปไตย” น าบทความวิชาการ
เรื่อง “อ านาจส าคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาอ านาจที่ได้รับมอบมา
จากรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” 
ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสารปีที่ 62 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2557 มาเขียนต าราในบทที่ 4 
“การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ” น าบทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์ระบบรัฐบาล
แบบรัฐสภาของประเทศไทย: รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต” ตีพิมพ์ในวารสาร
รัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับเดือน มีนาคม 2558 มาเขียนต าราในบทที่ 11 “ระบบ
รัฐบาล” น าบทความวิชาการเรื่อง “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 เพื่อการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต” ตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการ
ยุติธรรม ปีที่ 8 เล่มที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 มาเขียนต าราในบทที่ 6 “การ
ควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ” น าบทความวิชาการเรื่อง 
“สถานะทางกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของไทย” หนังสือ
วารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี2559 มาเขียนต าราในบทที่ 2 “กฎหมายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
รัฐธรรมนูญ” เป็นต้น 

  อนึ่ง ผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของบทความวิชาการในวารสารไว้
ในต าราเล่มนี้ด้วย ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการ
ลักลอบผลงานตนเอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และการเขียนต าราเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 

 3.1.2 การบูรณาการบทความวิชาการมาเขียนไว้ ในต ารา 
“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

   การบู รณาการบทความวิชาการมา เขียนไว้ ในต า รา 
“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” เช่น น าบทความวิชาการเรื่อง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



74 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน
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“เครื่องมือฝ่ายปกครองที่ เป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองเป็นนิติกรรม 
ทางปกครองท่ีเป็น “กฎ” หรือ “ค าส่ังทางปกครอง”ตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่” ตีพิมพ์ในวารสารราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 
2559 มาเขียนต าราในบทที่ 8 “เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการกระท าทาง
ปกครองในระบบบริการสาธารณะ” เป็นต้น 

  อนึ่ง ผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของบทความในวารสารไว้ต าราเล่ม
นี้ด้วยถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบผลงาน
ตนเองและการเขียนต าราเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 

3.2 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นหนังสือ 
 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นหนังสือ ผู้เขียนด าเนินการ อยู่ 

2 แนวทาง คือ บูรณาการบทความวิชาการ ที่ได้เขียนมาจัดระบบ ให้เป็นเรื่องใหม่
กับ การบูรณาการบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บทความที่เผยแพร่
ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณา
การเป็นหนังสือ ดังนี้ 

 3.2.1 บูรณาการบทความวิชาการที่ไดน้ ามารวบรวมและวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้เป็นเรื่องใหม่56 

   ผลงานหนังสือ ที่เกิดจากการที่ผู้ เขียนน าบทความวิชาการ 
มารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์บูรณาการมาเป็นหนังสือ57มีอยู่ 2 เล่ม ดังนี้ 

                                                            
56เมื่อพิจารณาศึกษาถึงการน าบทความของตนเองที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ น ามา

รวบรวมเป็นหนังสือนี้ถือเป็นบทความที่ไม่มีการตกลงค่าจ้าง แต่ เป็นการที่ผู้ เขียนเขียน 
ลงตีพิมพ์เผยแพร่บางแห่งไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีนี้ย่อมชัดเจนว่าลิขสิทธิ์ในบทความ
นั้นเป็นของผู้เขียนในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นผู้เขียนจึงสามารถน าบทความมารวบรวม
เป็นหนังสือได้ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ 

57หนังสือ“ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย” เล่มนี้ ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจาก
ท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ท่านมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก 
ท่านอาจารย์แนะน าให้ผู้เขียนด าเนินการรวบรวมบทความวิชามาวิเคราะห์สังเคราะห์ท าเป็น
หนังสือและที่ส าคัญท่านอาจารย์มีเมตตากรุณาต่อผู้เขียนรับอ่านประเมินหนังสือและเขียนค านิยม
ในหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้เขียนด้วย  
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   3.2.1.1 ผลงานหนังสือ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความ
กฎหมาย” 

    ผลงานหนังสือ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความ
กฎหมาย” เล่มผู้เขียนได้น าบทความวิชาการจ านวน 5 เรื่อง มารวบรวมและ
วิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ ดังนี้ บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การตีความกฎหมาย: กรณีศึกษาการตีความกฎหมายย้อนหลังการตัดสิทธิ
เลือกต้ัง (สมัครรับเลือกตั้ง) กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย” ลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารรัฐสภาสาร ปีท่ี 55 ฉบับท่ี 12 เดือนธันวาคม 2550 บทความเรื่อง
“ปัญหาผู้ตีความตามรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร” ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายใหม่ วารสารกฎหมายรายเดือน ปีที่ 4 
ฉบับที่ 73 กรกฎาคม 2549 บทความเรื่อง “การยกเลิกของกฎหมายนอกวิถีทาง
รัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี ปีที่  ฉบับที่  1 เมษายน-มิถุนายน 2550 บทความเรื่อง  
“ศาลเป็ นผู้ สร้ างหลั กกฎหมายได้ หรื อไม่ ในระบบกฎหมายของไทย”  
ลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 83 เดือนพฤษภาคม 2550 และ 
ได้ลงตีพิมพ์อีกครั้งในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
บทความเรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประกาศ
คณะปฏิวัติ” บทความนี้ได้รับพิจารณาให้เสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับส านักงานกิจการยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2551 วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหา
ตามอาจารย์ผู้วิพากษ์ผลงาน58และได้ลงตีพิมพ์อีกครั้งในวารสารกระบวนการ
                                                            

58ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดังนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



75โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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“เครื่องมือฝ่ายปกครองที่ เป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองเป็นนิติกรรม 
ทางปกครองที่เป็น “กฎ” หรือ “ค าส่ังทางปกครอง”ตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่” ตีพิมพ์ในวารสารราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม-มิถุนายน 
2559 มาเขียนต าราในบทที่ 8 “เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการกระท าทาง
ปกครองในระบบบริการสาธารณะ” เป็นต้น 

  อนึ่ง ผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของบทความในวารสารไว้ต าราเล่ม
นี้ด้วยถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบผลงาน
ตนเองและการเขียนต าราเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 

3.2 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นหนังสือ 
 การบูรณาการบทความวิชาการมาเป็นหนังสือ ผู้เขียนด าเนินการ อยู่ 

2 แนวทาง คือ บูรณาการบทความวิชาการ ที่ได้เขียนมาจัดระบบ ให้เป็นเรื่องใหม่
กับ การบูรณาการบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ บทความที่เผยแพร่
ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณา
การเป็นหนังสือ ดังนี้ 

 3.2.1 บูรณาการบทความวิชาการที่ไดน้ ามารวบรวมและวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้เป็นเรื่องใหม่56 

   ผลงานหนังสือ ที่เกิดจากการที่ผู้ เขียนน าบทความวิชาการ 
มารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์บูรณาการมาเป็นหนังสือ57มีอยู่ 2 เล่ม ดังนี้ 

                                                            
56เมื่อพิจารณาศึกษาถึงการน าบทความของตนเองที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ น ามา

รวบรวมเป็นหนังสือนี้ถือเป็นบทความที่ไม่มีการตกลงค่าจ้าง แต่ เป็นการที่ผู้ เขียนเขียน 
ลงตีพิมพ์เผยแพร่บางแห่งไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีนี้ย่อมชัดเจนว่าลิขสิทธิ์ในบทความ
นั้นเป็นของผู้เขียนในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นผู้เขียนจึงสามารถน าบทความมารวบรวม
เป็นหนังสือได้ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ 

57หนังสือ“ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย” เล่มนี้ ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจาก
ท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ท่านมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก 
ท่านอาจารย์แนะน าให้ผู้เขียนด าเนินการรวบรวมบทความวิชามาวิเคราะห์สังเคราะห์ท าเป็น
หนังสือและที่ส าคัญท่านอาจารย์มีเมตตากรุณาต่อผู้เขียนรับอ่านประเมินหนังสือและเขียนค านิยม
ในหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้เขียนด้วย  

73 
 

   3.2.1.1 ผลงานหนังสือ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความ
กฎหมาย” 

    ผลงานหนังสือ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความ
กฎหมาย” เล่มผู้เขียนได้น าบทความวิชาการจ านวน 5 เรื่อง มารวบรวมและ
วิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ ดังนี้ บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
การตีความกฎหมาย: กรณีศึกษาการตีความกฎหมายย้อนหลังการตัดสิทธิ
เลือกต้ัง (สมัครรับเลือกตั้ง) กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย” ลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2550 บทความเรื่อง
“ปัญหาผู้ตีความตามรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร” ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายใหม่ วารสารกฎหมายรายเดือน ปีที่ 4 
ฉบับที่ 73 กรกฎาคม 2549 บทความเรื่อง “การยกเลิกของกฎหมายนอกวิถีทาง
รัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่” ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี ปีที่  ฉบับที่  1 เมษายน-มิถุนายน 2550 บทความเรื่อง  
“ศาลเป็ นผู้ สร้ างหลั กกฎหมายได้ หรื อไม่ ในระบบกฎหมายของไทย”  
ลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 83 เดือนพฤษภาคม 2550 และ 
ได้ลงตีพิมพ์อีกครั้งในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
บทความเรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประกาศ
คณะปฏิวัติ” บทความนี้ได้รับพิจารณาให้เสนอผลงานวิชาการในการสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3  
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับส านักงานกิจการยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2551 วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหา
ตามอาจารย์ผู้วิพากษ์ผลงาน58และได้ลงตีพิมพ์อีกครั้งในวารสารกระบวนการ
                                                            

58ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดังนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ยุติธรรม เล่มท่ี 1 ปีที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2552 โดยผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของ
บทความในวารสารไว้หนังสือเล่มนี้ด้วย ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะ
ไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบผลงานตนเองและการเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการ
อ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 

  หนังสือเล่มดังกล่าวได้ตีพิมพ์เผยแพร่ มา 2 ครั้ง 
พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา 2553 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ 
(Printing House) พิมพ์ครั้งที่ 2 ส านักพิมพ์นิติธรรม,2557 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการ
พิมพ์โดยส านักพิมพ์ (Publishing House)  
 

 
 

 
 
 

 

 5.1.2  ผลงานหนังสือ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความ 

 
  3.2.1.2 ผลงานหนังสือ เรื่อง “การปกครองแบบนิติรัฐที่
ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ” 

                                                            
ศาสตราจารย์วิฑิต มันตราภรณ์ 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 
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    ผลงานหนังสือ เรื่อง “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึด
หลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ”59 ผู้เขียนได้น าบทความวิชาการ 5 เรื่อง ที่เขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างๆมารวบรวมและเรียบเรียงด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ 
ดังนี้ บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการน าหลักการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึด
หลักนิติธรรมมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร
รัฐสภาสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2554 บทความเรื่อง “สิทธิมนุษยชน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 กับการต่อสู้เพื่อค านิยามปรัชญา
กฎหมายเชิงอุดมคติ” ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2550 
บทความเรื่อง “วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดท ารัฐธรรมนูญ 2540 กับ 2550” วารสารวิชาการวิทยาลัยตาปี  ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2553 และผู้เขียนได้ปรับปรุงเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภา
สารปีที่ 58 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2553 บทความเรื่อง “ผลกระทบของการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติ รัฐประหารต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย: 
กรณีศึกษาการปฏิวัติ รัฐ ประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549” 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรัฐสภาสารปีท่ี 60 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
บทความเรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550: 

                                                            
59หนังสือ “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมาย 

ที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”เล่มนี้ ได้รับการอ่านและประเมินเขียน
ค านิยมจากศาสตราจารย์ (พิ เศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต  อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ยุติธรรม เล่มที่ 1 ปีที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2552 โดยผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของ
บทความในวารสารไว้หนังสือเล่มนี้ด้วย ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะ
ไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบผลงานตนเองและการเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการ
อ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 

  หนังสือเล่มดังกล่าวได้ตีพิมพ์เผยแพร่ มา 2 ครั้ง 
พิมพ์ครั้งที่ 1 โรงพิมพ์เดือนตุลา 2553 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ 
(Printing House) พิมพ์ครั้งที่ 2 ส านักพิมพ์นิติธรรม,2557 เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการ
พิมพ์โดยส านักพิมพ์ (Publishing House)  
 

 
 

 
 
 

 

 5.1.2  ผลงานหนังสือ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการตีความ 

 
  3.2.1.2 ผลงานหนังสือ เรื่อง “การปกครองแบบนิติรัฐที่
ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ” 

                                                            
ศาสตราจารย์วิฑิต มันตราภรณ์ 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 
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    ผลงานหนังสือ เรื่อง “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึด
หลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ”59 ผู้เขียนได้น าบทความวิชาการ 5 เรื่อง ที่เขียนลงตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างๆมารวบรวมและเรียบเรียงด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ 
ดังนี้ บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการน าหลักการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึด
หลักนิติธรรมมาใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร
รัฐสภาสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2554 บทความเรื่อง “สิทธิมนุษยชน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 กับการต่อสู้เพื่อค านิยามปรัชญา
กฎหมายเชิงอุดมคติ” ตีพิมพ์ในวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2550 
บทความเรื่อง “วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดท ารัฐธรรมนูญ 2540 กับ 2550” วารสารวิชาการวิทยาลัยตาปี  ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2553 และผู้เขียนได้ปรับปรุงเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภา
สารปีที่ 58 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2553 บทความเรื่อง “ผลกระทบของการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติ รัฐประหารต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย: 
กรณีศึกษาการปฏิวัติ รัฐ ประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2549” 
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารรัฐสภาสารปีที่ 60 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
บทความเรื่อง “การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550: 

                                                            
59หนังสือ “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมาย 

ที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”เล่มนี้ ได้รับการอ่านและประเมินเขียน
ค านิยมจากศาสตราจารย์  (พิ เศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต  อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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อนาคตของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 
เดือนพฤษภาคม 2555 โดยผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของบทความในวารสารไว้หนังสือ
เล่มนี้ด้วย ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบ
ผลงานตนเอง หนังสือเล่มดังกล่าวได้ตีพิมพ์มาแล้ว 1 ครั้ง โรงพิมพ์เดือนตุลา 2556 
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 

    

 
    

 การเขียนหนังสือที่น าบทความวิชาการมารวบรวมนี้ผู้เขียนได้ด าเนินการ
เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของบทความด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานของตนเองก็ตามและ
การเขียนหนังสือเล่มนีผู้้เขียนได้ด าเนินการดัชนีอ้างอิงหรือดัชนีการสืบค้นค าไว้ หลัง
บรรณานุกรม เช่นเดียวกันกับการเขียนต ารา เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านสามารถเข้าถึง
เนื้อหาในต าราได้รวดเร็วและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาของหนังสือแต่ละบท
ให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้และการเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลง
เชิงอรรถ 

77 
 
  3.2.2 การบูรณาการบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการ บทความที่เผยแพร่ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook 
น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ 
   ผลงานหนั งสื อที่ เ กิ ดจากบทความวิ ช าการที่ ตี พิ มพ์ 
ในวารสารวิชาการต่างๆและ บทความวิชาการที่เผยแพร่ทางเวปเพจ sittikorn 
saksang ใน Facebook น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ คือ 
หนังสือเรื่อง “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย: นิติวิธีเพื่อการปรับใช้และการตีความ” 
การน าบทความวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมาบูรณาการเป็น
หนังสือ เช่น บทความเรื่อง “ปัญหาผู้ตีความตามรัฐธรรมนูญ กรณีพระราช
กฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ตีพิมพ์ในวาสารกฎหมายใหม่ 
วารสารรายเดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 73  กรกฎาคม 2549 บทความเรื่อง “การยกเลิก
ของกฎหมายนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่” ตีพิมพ์ในวารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน – มิถุนายน 
2550) บทความเรื่อง “ศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ในระบบกฎหมายไทย” 
ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายใหม่ วารสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 84 พฤษภาคม 
2550 และตีพิมพ์อีกครั้งในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2550 
บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความในระบบกฎหมายไทย”วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – สิงหาคม 
2550 และการน าบทความที่เผยแพร่ทางเวปเพจsittikornsaksangใน Facebook 
มาบูรณาการเป็นหนังสือ เช่น บทความเร่ือง “หลักสุจริต” ลงเผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2013  บทความเรื่อง “นิติวิธีทางกฎหมายเอกชน: นิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  
บทความเรื่อง “นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2557 บทความเรื่อง “หลักการปกครองแบบนิติรัฐ” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2559 บทความเรื่อง “ล าดับศักดิ์และการตรากฎ” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 
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อนาคตของประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 
เดือนพฤษภาคม 2555 โดยผู้เขียนจะอ้างอิงที่มาของบทความในวารสารไว้หนังสือ
เล่มนี้ด้วย ถึงแม้จะเป็นผลงานของตนเองก็ตามเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอบ
ผลงานตนเอง หนังสือเล่มดังกล่าวได้ตีพิมพ์มาแล้ว 1 ครั้ง โรงพิมพ์เดือนตุลา 2556 
เป็นการเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (Printing House) 

    

 
    

 การเขียนหนังสือที่น าบทความวิชาการมารวบรวมนี้ผู้เขียนได้ด าเนินการ
เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของบทความด้วยไม่ว่าจะเป็นผลงานของตนเองก็ตามและ
การเขียนหนังสือเล่มนีผู้้เขียนได้ด าเนินการดัชนีอ้างอิงหรือดัชนีการสืบค้นค าไว้ หลัง
บรรณานุกรม เช่นเดียวกันกับการเขียนต ารา เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านสามารถเข้าถึง
เนื้อหาในต าราได้รวดเร็วและสามารถบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาของหนังสือแต่ละบท
ให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้และการเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลง
เชิงอรรถ 
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  3.2.2 การบูรณาการบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการ บทความที่เผยแพร่ทางเวปเพจ sittikorn saksang ใน Facebook 
น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ 
   ผลงานหนั งสื อที่ เ กิ ดจากบทความวิ ช าการที่ ตี พิ มพ์ 
ในวารสารวิชาการต่างๆและ บทความวิชาการที่เผยแพร่ทางเวปเพจ sittikorn 
saksang ใน Facebook น ามาวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการเป็นหนังสือ คือ 
หนังสือเรื่อง “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย: นิติวิธีเพื่อการปรับใช้และการตีความ” 
การน าบทความวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมาบูรณาการเป็น
หนังสือ เช่น บทความเรื่อง “ปัญหาผู้ตีความตามรัฐธรรมนูญ กรณีพระราช
กฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ตีพิมพ์ในวาสารกฎหมายใหม่ 
วารสารรายเดือน ปีท่ี 4 ฉบับที่ 73  กรกฎาคม 2549 บทความเรื่อง “การยกเลิก
ของกฎหมายนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่” ตีพิมพ์ในวารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน – มิถุนายน 
2550) บทความเรื่อง “ศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ในระบบกฎหมายไทย” 
ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายใหม่ วารสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 84 พฤษภาคม 
2550 และตีพิมพ์อีกครั้งในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2550 
บทความเรื่อง “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความในระบบกฎหมายไทย”วารสาร
กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – สิงหาคม 
2550 และการน าบทความท่ีเผยแพร่ทางเวปเพจsittikornsaksangใน Facebook 
มาบูรณาการเป็นหนังสือ เช่น บทความเร่ือง “หลักสุจริต” ลงเผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2013  บทความเรื่อง “นิติวิธีทางกฎหมายเอกชน: นิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  
บทความเรื่อง “นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 
2557 บทความเรื่อง “หลักการปกครองแบบนิติรัฐ” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2559 บทความเรื่อง “ล าดับศักดิ์และการตรากฎ” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 
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20 พฤษภาคม 2559 บทความเรื่อง “กฎหมายกับกฎเกณฑ์ความประพฤติในสังคม
ประเภทอื่น” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  บทความเรื่อง “ความหมาย
และลักษณะของกฎหมายของความคิดของข้าพเจ้า” ลงเผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 
2016 บทความเรื่อง “การปรับใช้แก่คดีในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”  
ลงเผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2559 บทความเรื่อง “แนวทางหรือหลักการตีความ
กฎหมายในระบบกฎหมายซิวิลลอว์” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  
เป็นต้น 
  อนึ่ ง การเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้ เขียนได้ ด าเนินการเขียน
บรรณานุกรมไว้ด้านหลังของแต่ละบท และเขียนดัชนีค าค้นไว้ หลังบรรณานุกรม 
ในบทสุดท้าย เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวดเร็ว
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาของหนังสือแต่ละบทให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้
และการเขียนต าราเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

4. การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต าราและหนังสือ 
 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ต าราและหนังสือ ที่ผู้เขียนด าเนินการ  
มีดังนี้ 
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 4.1 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา 

 งานวิจัยที่ผู้เขียนได้เขียนงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ท าแล้วน ามาบูรณาการ 
ในต ารา มีอยู่ 2 เล่มด้วยกัน ดังนี้ 

 4.1.1 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 

  การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ ในต ารา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง เช่น น างานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้ 
สิทธิประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 กับ 2550” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยตาปี,2552 มาเขียนต าราไว้ใน
บทที่ 7 “รูปแบบการปกครองของรัฐและรูปแบบของรัฐ” บทที่ 8 “อ านาจ
อธิปไตย” และในบทที่  9 “สิทธิ เสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ” เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงที่มาของรายงานวิจัยไว้ในต าราด้วย 
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20 พฤษภาคม 2559 บทความเรื่อง “กฎหมายกับกฎเกณฑ์ความประพฤติในสังคม
ประเภทอื่น” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559  บทความเรื่อง “ความหมาย
และลักษณะของกฎหมายของความคิดของข้าพเจ้า” ลงเผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 
2016 บทความเรื่อง “การปรับใช้แก่คดีในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”  
ลงเผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2559 บทความเรื่อง “แนวทางหรือหลักการตีความ
กฎหมายในระบบกฎหมายซิวิลลอว์” ลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  
เป็นต้น 
  อนึ่ ง การเขียนหนังสือเล่มนี้ผู้ เขียนได้ ด าเนินการเขียน
บรรณานุกรมไว้ด้านหลังของแต่ละบท และเขียนดัชนีค าค้นไว้ หลังบรรณานุกรม 
ในบทสุดท้าย เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวดเร็ว
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาของหนังสือแต่ละบทให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันได้
และการเขียนต าราเล่มนี้ผู้เขียนวิธีการอ้างอิงแบบลงเชิงอรรถ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

4. การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต าราและหนังสือ 
 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ต าราและหนังสือ ที่ผู้เขียนด าเนินการ  
มีดังนี้ 
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 4.1 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา 

 งานวิจัยที่ผู้เขียนได้เขียนงานวิจัยที่ผู้เขียนได้ท าแล้วน ามาบูรณาการ 
ในต ารา มีอยู่ 2 เล่มด้วยกัน ดังนี้ 

 4.1.1 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 

  การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ ในต ารา กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง เช่น น างานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้ 
สิทธิประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540 กับ 2550” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยตาปี,2552 มาเขียนต าราไว้ใน
บทที่ 7 “รูปแบบการปกครองของรัฐและรูปแบบของรัฐ” บทที่ 8 “อ านาจ
อธิปไตย” และในบทที่  9 “สิทธิ เสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ” เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงที่มาของรายงานวิจัยไว้ในต าราด้วย 
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 4.1.2 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา  “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
   การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา  “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” เช่น น างานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการใช้
ดุลพินิจและอ านาจผูกพันที่ราชการส่วนกลางราชการ ส่วนภูมิภาคในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่มีผลกระทบต่อเทศบาล: ศึกษากรณีเทศบาล
ในจังหวัดชุมพร” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยตาปี น ามาเขียนไว้ต ารา บทที่ 2 
“หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครอง” หัวข้อ “หลักการใช้อ านาจปกครอง” การ
น างานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
กระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง: 
กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” รายงานวิจัย
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2559 น ามาเขียนต าราไว้ในบทที่ 8 
“เคร่ืองมือของฝ่ายปกครองในการกระท าทางปกครอง” บทที่10 “กฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” บทที่ 11 “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่” บทที่ 12 “กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” เป็นต้น โดยมี
การอ้างอิงที่มาของรายงานวิจัยไว้ในต าราด้วย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 4.1.2 การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา  “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
   การบูรณาการงานวิจัยมาเขียนไว้ในต ารา  “กฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” เช่น น างานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการใช้
ดุลพินิจและอ านาจผูกพันที่ราชการส่วนกลางราชการ ส่วนภูมิภาคในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่มีผลกระทบต่อเทศบาล: ศึกษากรณีเทศบาล
ในจังหวัดชุมพร” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยตาปี น ามาเขียนไว้ต ารา บทที่ 2 
“หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครอง” หัวข้อ “หลักการใช้อ านาจปกครอง” การ
น างานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ
กระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง: 
กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” รายงานวิจัย
เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2559 น ามาเขียนต าราไว้ในบทที่ 8 
“เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการกระท าทางปกครอง” บทที่10 “กฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” บทที่ 11 “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่” บทที่ 12 “กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” เป็นต้น โดยมี
การอ้างอิงที่มาของรายงานวิจัยไว้ในต าราด้วย 
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4.2 การบูรณาการงานวิจัยมาเป็นหนังสือ 
 การน าผลงานวิจัยมาเป็น “หนังสือวิจัย” ผู้เขียนได้ด าเนินการจัดท า

วิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระท าและการ
ควบคุมกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่าย
ปกครอง: กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่า
ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ” ต่อมาน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนาเป็น “หนังสือวิจัย”60 เพื่อใช้เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งการศึกษาวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในรายงานวิจัย61 

                                                            
60เมื่อพิจารณาศึกษาถึง  “หนังสือวิจัย”  ถือเ ป็นการเผยแพร่รายงานวิจัย 

ฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นการเผยแพร่งานวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งตามข้อก าหนดในเอกสารแนบท้าย
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารราแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 1 หลักทั่วไปในการเขียน
ผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ 2.1.3 การเผยแพร่งานวิจัย หน้า 12-15 

61ในรายงานวิจัยผู้เขียนได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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5. การบูรณาการบริการวิชาการสู่งานวิจัยและบทความวิชาการ 
 การบูรณาการวิชาการสู่งานวิจัยและบทความวิชาการ ผู้เขียนด าเนินการ
อยู่ 2 แนวทาง คือ การบริการวิชาการบูรณาการสู่งานวิจัยกับการบริการวิชาการ 
บูรณาการสู่บทความวิชาการ ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ผู้เขียนด าเนินการจะเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาผู้เขียนได้ศึกษามา คือ สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
ดังนี้ 

5.1 การบริการวิชาการบูรณาการสู่งานวิจัย 
 แนวทางการบริการวิชาการบูรณาการสู่ งานวิจัยของผู้ เขียน

ด าเนินการอยู่ ดังนี้ 
 
 

                                                            
1. ต้องการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระท าทางทางปกครองและการควบคุมการ

กระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะ 
2. ต้องการศึกษากฎหมายที่มีความส าคัญกับการควบคุมการกระท าทางปกครอง 

ในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง 
3. ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทาง

ปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง 
4. ต้องศึกษาเพื่อการบูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนในรายวิชากฎหมาย

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :  
กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี,2559 หน้า 3) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 5.1.1 การเป็นที่ปรึกษาและเป็น “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน”62  

   จากการที่ ผู้ เ ขี ยน ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็นที่ ปรึ กษาและ 
เป็น “อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงาน
สอบสวน” ใน “คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา”63 ในปี 
พ.ศ. 2552-2554 เป็นการบริการวิชาการให้ค าปรึกษาแก่ กรรมาธิการด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวนของต ารวจ และเป็นวิทยากร
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้กับต ารวจในภูธรต ารวจภาค ทุกภูมิภาค 
งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทในชั้น
                                                            

62การที่ผู้เขียนได้รับแต่งตั้งเป็น“อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน”  ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา นี้
ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง คณบดีคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี และท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ 
วุฒิสภา ให้เข้าไปเป็นอนุกรรมมาธิการดังกล่าว 

63คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน 
ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา ประกอบด้วย 
1. พลต ารวจตรี สุเทพ  สุขสงวน   ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
2. พลต ารวจเอก ดร. วัชรพล ประสารราชกิจ  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ 
3. พลต ารวจโท อาจิณ  โชติวงศ์   ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ 
4. พลต ารวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์  ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ 
5. พลต ารวจโท เจตน์  มงคลหัตถี   อนุกรรมาธิการ 
6. พลต ารวจตรี พันธุ์วัฒน์  ศรีวาลัย  อนุกรรมาธิการ 
7. พันต ารวจโท พัฒนา ฉายาวัฒน์   อนุกรรมาธิการ 
8. พันต ารวจโท จรัส  ธรรมธนารักษ์  อนุกรรมาธิการ 
9. พันต ารวจโท สุวิจักขณ์  โฉมวงษ์  อนุกรรมาธิการ 
10.นายสุชาติ  ขวัญเกื้อ   อนุกรรมาธิการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิกร  ศักดิ์แสง  อนุกรรมาธิการ 
12. นายเจษฎา  อนุจาร ี   เลขาอนุกรรมาธิการ 
(อ้างใน สิทธิกร ศักดิ์แสง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การระงับข้อพิพาทในชั้น
พนักงานสอบสวน” กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2553 หน้า99 ) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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พนักงานสอบสวน” โดยที่ผู้เขียนเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย64เสนอต่อส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดท าร่างกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในชั้นสอบสวน65เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตีพิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์  
ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 เดือนมกราคม – มีนาคม 2559 

 

 
  

 
                                                            

64คณะผู้วิจัยประกอบด้วย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิกร ศักดิ์แสง (ผู้เขียน)  หัวหน้าโครงการวิจัย 
นายสราวุธเบญจาธิกุล    ผู้วิจัย 
นายเจษฎา อนุจารี    ผู้วิจัย 
นายสุชาติ ขวัญเกื้อ    ผู้วิจัย 

65ร่างกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวนที่คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรม
และการต ารวจ วุฒิสภา น าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ได้น าร่างกฎหมายดังกล่าวมาหลอมรวม เป็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทน  
การฟ้องคดีอาญา เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้เห็นชอบหลักการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 และ
ได้ผ่านการพิจารณาของคระกรรมการกฤษฎีกาแล้วอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอสมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
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 5.1.2 การบริการวิชาการในฐานะอนุกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบสภาผู้แทนราษฎร 

  จากการที่ผู้เขียนได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร ช่วงปี พ.ศ. 2551-255666 ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการป้อง
การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ” ในเขตจังหวัดชุมพร (ปี 2552-2555) 
จะมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาคดีป่าไม้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ าเภอพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีป่าไม้กับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ว่าโดยแท้จริงเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้มากน้อยเพียงใด เพราะบางครั้งการใช้อ านาจ (อ านาจผูกพันกับ
อ านาจดุลพินิจ) ของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย เกิดประเด็นค าถามว่า 
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้นั้นมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้เพียงใด
ในการบังคับใช้กฎหมาย” จึงน าประเด็นปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยกับอาจารย์ 
ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี เกิดงานวิจัยเรื่อง “การขาดความรู้ 
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายท าให้ป่าไม้ 

                                                            
66ในช่วงปี 2551-2556 นั้นผู้เขียนเป็นอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี  

มีรองศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ ขวัญเมือง คณบดี ท่านอาจารย์ส่งเสริมให้ผู้เขียนได้พัฒนาตนเอง
และให้ความรู้ ในการท าหน้าที่บริการวิชาการ คือ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ เขียนได้ เป็น 
อนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร  
ในฐานะนักวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับอนุกรรมาธิการในการช่วยเหลือตรวจสอบ  
การทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่อกรรมาธิการป้องการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรและอีกในสถานะหนึ่ งผู้ เขียนได้รับการแต่งตั้ ง เป็น 
ผู้ช่วยผู้ด าเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ (นายธีระชาติ  
ปางวิรุฬห์รักษ์)  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานีลดลง” สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยตาปี2554 และเผยแพร่
ในวารสารบทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา,2555 

 

  

 
  
 5.1.3  การบริการวิชาการในฐานะท่ีปรึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    ขณะผู้เขียนด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยตาปี ได้รับมอบหมายจากคณะฯท าหน้าที่ปรึกษาให้ความรู้ทางด้าน
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กฎหมายและในด้านต่างๆให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ด้วยการท า
บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปีกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง จากการให้ค าปรึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคนในต าบลตะเคียนทองว่าในอดีตนั้นเป็นคนพื้นเพ
จากไหน มีอาชีพอะไร วิถีชีวิตในอดีตเป็นอย่างไร ได้น าประเด็นความต้องการของ
คนในต าบลตะเคียนทอง มาปรึกษากับอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ จนเป็นที่มาของ
งานวิจัยเรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต าบลตะเคียนทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่ สถานีNBT (ช่อง 11 สถานี 
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ในปี 2555 
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 5.1.4 ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง เ ว ป เพ จ  sittikorn saksang 
ใน Facebook 

 ผู้ เขียนได้เขียนบทความวิชาการเพื่อการบริการวิชาการทาง 
เวปเพจ sittikorn saksang ในFacebookผู้ที่ เข้าไปศึกษาและอ่านบทความได้ส่ง
ข้อความในเวบเพจมายังผู้เขียนถึง “หน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ภายใต้การบังคับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีความสัมพันธ์กันอย่างไร” ผู้เขียนก็ได้ตอบกับผู้ที่สนใจและ
ติดตามทางเวปเพจ sittikorn saksang โดยการเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ต่อมาผู้เขียนได้ขยายประเด็นจนเกิดงานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการ
สาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :  กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ขึ้นมา67และได้ รับตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสาร 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 

 
 

                                                            
67สิทธิกร ศักดิ์แสง “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ

กระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :กรณีศึกษา
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี,2559 หน้า กิตติกรรมประกาศ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



91โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

88 
 

 5.1.4 ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ท า ง เ ว ป เพ จ  sittikorn saksang 
ใน Facebook 

 ผู้ เขียนได้เขียนบทความวิชาการเพื่อการบริการวิชาการทาง 
เวปเพจ sittikorn saksang ในFacebookผู้ที่ เข้าไปศึกษาและอ่านบทความได้ส่ง
ข้อความในเวบเพจมายังผู้เขียนถึง “หน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ภายใต้การบังคับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
กฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีความสัมพันธ์กันอย่างไร” ผู้เขียนก็ได้ตอบกับผู้ที่สนใจและ
ติดตามทางเวปเพจ sittikorn saksang โดยการเขียนบทความวิชาการลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ต่อมาผู้เขียนได้ขยายประเด็นจนเกิดงานวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการ
สาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :  กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ขึ้นมา67และได้ รับตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสาร 
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 

 
 

                                                            
67สิทธิกร ศักดิ์แสง “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการ

กระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง :กรณีศึกษา
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี,2559 หน้า กิตติกรรมประกาศ 
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5.2 การบริการวิชาการบูรณาการสู่บทความวิชาการ  
 จากที่ผู้เขียนได้ด าเนินการบริการวิชาการ เป็นวิทยากรโดยจัดท าเอกสาร 

“ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริต ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550” ให้ “กรรมาธิการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร” น าเอกสารที่บรรยายมาพัฒนาเป็น
บทความวิชาการ เช่น บทความวิชาการเรื่อง “สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2550” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสารปีที่ 60  
ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน2555. หรือเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การไกล่ข้อพิพาท
ในชั้นสอบสวน” ให้กับต ารวจกองบัญชาการต ารวจภูธรภาคต่างๆ ของกรรมาธิการ
การยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา น ามาเขียนบทความวิชาการ เรื่อง “การน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้น 
สอบสอบสวนมาใช้ในประเทศไทย” ตีพิมพ์ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 
10 เดือนตุลาคม 2555. เป็นต้น 
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6. สรุป 
 จากการน าเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน/ พัฒนาเป็นต ารา/ 
หนังสือ/บทความวิชาการ และการบูรณาการบทความวิชาการสู่ต ารา/สู่หนังสือ/  
สู่งานวิจัย/ การบูรณาการบริการวิชาการสู่บทความวิชาการ/สู่งานวิจัย ผู้เขียนเห็น
ว่าจะก่อประโยชน์กับผู้เขียนผลงานทางวิชาการอยู่ 2 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านที่  1 ได้ผลงานวิชาการจากการที่ผู้ เขียนได้ เขียนเอกสาร
ประกอบการสอน/เอกสารค าสอน พัฒนามาเป็น ต ารา/ หนังสือ/ บทความวิชาการ
และงานวิจัย และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 
โดยเฉพาะ ต ารา หนังสือและงานวิจัย สามารถขอต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่วนบทความวิชาการที่มีความลุ่มลึกและ
สามารถเป็นบทความที่มีคุณภาพ สามารถเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ตามที่ก าหนดในประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

 
2. ด้านที่ 2 ผลงานวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์สามารถน าไปใช้ประกันคุณภาพ

การศึกษา ผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ และบทความวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์นั้น 
ได้เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ เป็นเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะและของมหาวิทยาลัย ถือเป็นเกณฑ์หนึ่งที่กรรมการหลักสูตร
ต้องมีผลงานวิชาการและผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร TCI (Thai Journal Citation 
Index) ฐาน 1 ฐาน 2 จะได้รับรางวัลการตีพิมพ์ด้วย นอกจากรางวัลของค่าผลงาน
ที่บางวารสารที่มี ให้กับผู้ เขียนส่วนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังรอการรับรองมาตรฐาน TCI นั้น บางสถาบันการศึกษาจะให้การ
รับรองเพื่อที่จะผลงานงานที่ตีพิมพ์ใช้เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
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๑. ผลงานวิจัย (คุณภาพดี) หรือ ๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 
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๓. ผลงานหนังสือ (คุณภาพดี) หรือ ๓. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดี) หรือ 
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๕. ผลงานการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) หรือ ๕. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดี) 

๖. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดี)   
  หมายเหตุ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมหรอืบทความวิชาการ (คุณภาพดีมาก) แทนงานวิจัยตาม ข้อ ๒-๕ 
ได้ ดังน้ี 
๑. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความวิชาการ 
(คุณภาพดีมาก) และหนังสือ หรือต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดี) หรือ 
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมหรือบทความวิชาการ 
(คุณภาพดีมาก)และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 
๓. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานการรับใช้สังคมหรือบทความวิชาการ (คุณภาพดีมาก) 
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
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ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 
ตารางการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

ผลงานทางวิชาการในการยื่นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ใหม่) มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561 

คุณสมบัติ 
ป.ตรี 6 ปี 
ป.โท 4 ปี 
ป.เอก 1 ปี 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน หนังสือ (คุณภาพดี) หรือ 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน ต ารา 1 เล่ม (คุณภาพดี) หรือ 

4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (คุณภาพดี) 
หรือ 

5. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) หรือ 

6. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ผลงานทางวิชาการในการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ ๑ 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ฉบับที่ ๒) (เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ใหม่)  
(มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๑. ผลงานวิจัย และผลงานหนังสือ (คุณภาพดี) หรือ ๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่องและผลงานหนังสือ ๑ เล่ม (คุณภาพดี) หรือ 

๒. ผลงานวิจัยและผลงานต ารา (คุณภาพดี) หรือ ๒. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง และผลงานต ารา ๑ เล่ม  (คุณภาพดี)  หรือ 

๓. ผลงานหนังสือและผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) 
หรือ 

๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานหนังสือ ๑ เล่มและผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ 

๔. ผลงานต าราและผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) หรือ ๓. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานต ารา ๑ เล่มและผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง  (คุณภาพดี) หรือ 

๕. ผลงานหนังสือและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดี)  
หรือ  

๔. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานหนังสือและผลงานงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ (คุณภาพดี) 
 

๕. ผลงานต าราและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดี)  ๕.ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานต าราและผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๑ รายการ (คุณภาพดี) 
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ผลงานทางวิชาการในการต าแหน่งรองศาสตราจารย์ วิธีที่ ๒ 
ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ฉบับที่ ๒) (เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐ (ใหม่)  
(มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๑. ผลงานวิจัยและผลงานหนังสือ หรือ  ๑. ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง (คุณภาพดีมาก ๒ เรื่อง คุณภาพดีมาก ๑ 
เรื่อง) หรือ 

๒. ผลงานวิจัยและผลงานต ารา หรือ ๒. ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานทางวิชาการ 
รับใช้สังคม (คุณภาพดี) 

๓. ผลงานหนังสือและผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ  ๓. ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น (คุณภาพดี) 

๔. ผลงานต าราและผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ  หมายเหตุ ส าหรับสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจเสนอขอต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ด้วยผลงานทางวิชาการ ดังน้ี ผลงานหนังสือหรือผลงาน
ต ารา ๓ เล่ม (คุณภาพดีมาก)  อย่างน้อย ๒ เล่ม และ (คุณภาพดี) ๑ เล่ม ใช้
แทน ผลงานตาม ข้อ ๑-๓ ได้ 

๕. ผลงานหนังสือและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ   
๖. ผลงานต าราและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ ๑ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒) 
(เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์พ.ศ.๒๕๖๐ (ใหม่)  
(มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๑. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานหนังสือ ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก) ๑. ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานหนังสือ 
๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก) หรือ 

๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่องและผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก)  ๓. ผลงานวิจัย ๕ เร่ือง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ ผลงาน
ต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก) 

๓. ผลงานหนังสือ ๑ เล่ม และผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดีมาก) ๓. ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ๕ เร่ืองและผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก) 

๔. ผลงานต ารา ๑ เล่มและผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดีมาก) ๔. ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ ผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ๕ เร่ืองและผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก) 

๕. ผลงานหนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดีมาก) ๕. ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๕ เร่ือง เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานหนังสือ ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก) 

๖. ผลงานต ารา ๑ เล่มและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดีมาก) ๖. ผลงานวิจัย ๑ เร่ือง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๕ เร่ือง เผยแพร่ในวารสาร
นานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีมาก 

This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ ๒ 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับที่ ๒) (เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ใหม่) (มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๑. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง (คุณภาพดีเด่น) หรือ ๑. ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
(คุณภาพดีเด่น) หรือ 

๒. ผลงานหนังสือ (คุณภาพดีเด่น) หรือ  ๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
และ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๕ เรื่อง (คุณภาพดีเด่น) หรือ 

๓. ผลงานต ารา (คุณภาพดีเด่น) หรือ  ๓. ผลงานวิจัย ๑  เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๕ เรื่อง  
(คุณภาพดีเด่น) เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

๔. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดีเด่น) หรือ   

๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดีเด่น)   

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ ๒ 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับที่ ๒) (เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ใหม่) (มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
หมายเหตุ ส าหรับสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อาจเสนอผลงานทางวิชาการ 
ได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
     วิธีท่ี ๑  
     (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และหนังสือหรือต ารา ๒ เล่ม (คุณภาพดี
มาก) หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่องเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ๒ เรื่อง 
และหนังสือหรือต ารา ๒ เล่ม (คุณภาพดีมาก) หรือ 
     (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
๒ เรื่อง และผลงานหนังสือหรือต ารา ๒ เล่ม(คุณภาพดีมาก)   

This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ ๒ 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับที่ ๒) (เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ใหม่) (มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
หมายเหตุ 
     วิธีท่ี ๒  
     (๑) ผลงานวิจัย ๓  เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ (คุณภาพดีเด่น) หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  
อย่างน้อย ๓ เรื่องและผลงานหนังสือ ๑ เล่ม (คุณภาพดีเด่น) หรือ 
     (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  
อย่างน้อย ๓ เรื่องและผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีเด่น) หรือ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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ผลงานทางวิชาการในการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ วิธีที่ ๒ 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ฉบับที่ ๒) (เก่า) (สิ้นผลบังคับใช้ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ใหม่) (มีผลบังคับใช้ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
หมายเหตุ 
     วิธีท่ี ๒  
     (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และผลงานทางวิชาในลักษณะอื่น  
อย่างน้อย ๓ เรื่องและผลงานหนังสือ ๑ เล่ม (คุณภาพดีเด่น) หรือ 
     (๕) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือเผยแพร่ในวารสาร TCI ๑ และผลงานทางวิชาในลักษณะอื่น  
อย่างน้อย ๓ เรื่องและผลงานต ารา ๑ เล่ม (คุณภาพดีเด่น) หรือ 
     (๖) ผลงานหนังสือ หรือ ผลงานต ารา ๓ เล่ม  (คุณภาพดีเด่น) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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สิทธิกร  ศักดิ์แสง 
 

ประวัติการศึกษา                                                                                    
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ าเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย ์
 

การอบรม 
-  หลักสูตร “สัมฤทธิบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคลทั่วไป” 

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the 

trainers) (แม่ไก่)” ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ประวัติการท างาน 
- อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และหัวหน้าแผนกวินัยและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 
- อาจารย์ประจ าและเลขานุการคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล 
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- อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549  

- ผู้ช่วยเลขาอนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 
คณะที่ 1 สภาผู้แทนราษฎร 

- ท่ีปรึกษาอนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเกี่ ยวกับที่ดินใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน การออกเอกสารสิทธิ์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ สภาผู้แทนราษฎร 

- อนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ยคดีอาญา 
ในชั้นพนักงานสอบสวน ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี  
- กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 
- กรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยตาปี 
- กรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาป ี
- กรรมการและเลขานุการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผลิตต ารา มหาวิทยาลัย

ตาปี 
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ า

มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้อ านวยการศูนย์บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการวิจัย

แก่ประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้ช่วยผู้ด าเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนที่  5 นายธีระชาติ   

ปางวิรุฬห์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดชุมพร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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สิทธิกร  ศักดิ์แสง 
 

ประวัติการศึกษา                                                                                    
- มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา อ าเภอหลังสวน  

จังหวัดชุมพร 
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย ์
 

การอบรม 
-  หลักสูตร “สัมฤทธิบัตรหลักสูตรพนักงานคดีปกครองส าหรับบุคคลทั่วไป” 

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานศาลปกครอง 
- หลักสูตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the 

trainers) (แม่ไก่)” ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ประวัติการท างาน 
- อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์และหัวหน้าแผนกวินัยและพัฒนานิสิต 

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 
- อาจารย์ประจ าและเลขานุการคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล 
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- อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549  

- ผู้ช่วยเลขาอนุกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 
คณะที่ 1 สภาผู้แทนราษฎร 

- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกลี่ย
คดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเกี่ ยวกับที่ดินใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน การออกเอกสารสิทธิ์ และ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ สภาผู้แทนราษฎร 

- อนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการไกล่เกล่ียคดีอาญา 
ในชั้นพนักงานสอบสวน ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี  
- กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 
- กรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยตาปี 
- กรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาป ี
- กรรมการและเลขานุการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนผลิตต ารา มหาวิทยาลัย

ตาปี 
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ า

มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้อ านวยการศูนย์บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและการวิจัย

แก่ประชาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้อ านวยการส านักงานวิจัย มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้อ านวยการส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยตาปี 
- ผู้ช่วยผู้ด าเนินการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนที่  5 นายธีระชาติ   

ปางวิรุฬห์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดชุมพร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
คณะที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร 

- กรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
 

ประสบการณ์สอน 
- วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(ป.ตรี) 
- วิชา นิติปรัชญา (ป.ตรีและป.โท) 
- วิชา หลักกฎหมายมหาชน (ป.ตรีและป.โท) 
- วิชา กฎหมายปกครอง (ป.ตรี) 
-  วิชา กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ป.ตรี) 
- วิชา กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง (ป.ตรีและป.โท) 
- วิชา กฎหมายปกครองท้องถิ่น (ป.ตรี) 
- วิชา กฎหมายการคลัง (ป.ตรี) 
-  วิชา กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 

ปัจจุบัน 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สุราษฎร์ธานี 
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
- กรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
- กรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
- หัวหน้าฝ่ายวิจัยและต าแหน่งทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ผลงานวิชาการ 
 
วิจัย 
 - เรืองศักดิ์  ศักดิ์แสง (สิทธิกร ศักดิ์แสง).(2543). “องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกับการกระจายอ านาจการจัดการทรัพยากรป่าไม้” มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2548). “ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอ านาจผูกพันที่
ราชการส่วนกลางราชการ ส่วนภูมิภาคในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่มี
ผลกระทบต่อเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลในจังหวัดชุมพร”สุราษฎร์ธานี: 
มหาวิทยาลัยตาปี  
 - พรเลิศ สุทธิรักษ์และสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2551). “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้สิทิประชาชน
เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
กบั2550” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยตาปี 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ. (2553). “กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” กรุงเทพฯ: 
ส านักงานเลขาวุฒิสภา. 
 - สุรินทร์ ทองแท่น อุทิศ สุภาพ และสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “การขาด
ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก่อให้ เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 
ท าให้ป่าไม้ในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานีลดลง” สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยตาปี. 
 - โกเมศ ขวัญเมือง, สิทธิกร ศักดิ์แสง, วิชุนี พันธุ์น้อย, กชพร คงพยัคฆ์ 
และจีรวัฒน์ แก้วภูมิแห่. (2555).“ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต าบลตะเคียนทอง อ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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วิจัย 
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มหาวิทยาลัยตาปี  
 - พรเลิศ สุทธิรักษ์และสิทธิกร ศักด์ิแสง. (2551). “การมีส่วนร่วม
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ส านักงานเลขาวุฒิสภา. 
 - สุรินทร์ ทองแท่น อุทิศ สุภาพ และสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “การขาด
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กร
ภายในฝ่ายปกครอง: กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ” รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ (2561) “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่” รายงาน
วิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ (2561) “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลต าบลคลองแงะ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา” รายงานวิจัยเสนอ
ต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
 

ต ารา 
 - โกเมศ ขวัญเมืองและสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2549). “การศึกษาแนวใหม่ : 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
 - โกเมศ ขวัญเมืองและสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2553). “การศึกษาแนวใหม่ : 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน.  
พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “หลักกฎหมายหมายชน” กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
นิติธรรม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2557). “หลักกฎหมายหมายชน” กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
นิติธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560). “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง” กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560).“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560). “กฎหมายปกครองท้องถิ่น” คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 

หนังสือ 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย” 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2557). “ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย” 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2556). “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม
กับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย” 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
 

เอกสารค าสอน  
 - สิทธิกร ศักดิ์ แสง .  (2560). “นิติปรัชญาตามแนวค าสอนของ
ศาสตราจารย์ จรัญ โฆษณานันท์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี. 
 

เอกสารประกอบการสอน 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2555). “กฎหมายการคลัง” คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยตาปี. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560). “ประวัติศาสตร์กฎหมาย” คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



105โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

105 
 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดยองค์กร
ภายในฝ่ายปกครอง: กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ” รายงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ (2561) “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่” รายงาน
วิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ (2561) “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลต าบลคลองแงะ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา” รายงานวิจัยเสนอ
ต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
 

ต ารา 
 - โกเมศ ขวัญเมืองและสิทธิกร ศักด์ิแสง. (2549). “การศึกษาแนวใหม่ : 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
 - โกเมศ ขวัญเมืองและสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2553). “การศึกษาแนวใหม่ : 
ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน.  
พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “หลักกฎหมายหมายชน” กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
นิติธรรม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2557). “หลักกฎหมายหมายชน” กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
นิติธรรม.พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560). “กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง
การเมือง” กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560).“กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง” กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 

106 
 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560). “กฎหมายปกครองท้องถิ่น” คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 

หนังสือ 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย” 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2557). “ศาสตร์แห่งการตีความกฎหมาย” 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม,พิมพ์ครั้งที่ 2. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2556). “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม
กับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อการจัดท าและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย” 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา. 
 

เอกสารค าสอน  
 - สิทธิกร ศัก ด์ิแสง .  (2560). “นิติปรัชญาตามแนวค าสอนของ
ศาสตราจารย์ จรัญ โฆษณานันท์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี. 
 

เอกสารประกอบการสอน 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2555). “กฎหมายการคลัง” คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยตาปี. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2560). “ประวัติศาสตร์กฎหมาย” คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
 

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



106 เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อบูรณาการวิชาการสู่การเรียนการสอน : ประสบการณ์ผู้เขียน

107 
 
บทความวิชาการ 
 - เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง (สิทธิกร ศักดิ์แสง). (2546).“สิทธิมนุษยชน : การ
รับรองสิทธิเสรีภาพในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540”วารสารข่าวสารป่าชุมชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 
เดือนพฤศจิกายน 2546 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิค 
(RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2549). “สิทธิชุมชน : กับการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2549)“ปัญหาผู้ตีความตามรัฐธรรมนูญ กรณีพระ
ราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” วาสารกฎหมายใหม่ วารสารราย
เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 73 เดือนกรกฎาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550).“การยกเลิกของกฎหมายนอกวิถีทาง
รัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัย
ตาปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน – มิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ใน
ระบบกฎหมายไทย” วารสารกฎหมายใหม่ วารสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 84 พฤษภาคม 
2550 และลงตีพิมพ์อีกครั้ง ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความในระบกฎหมาย
ไทย” วารสารกฎหมาย คณะนิ ติ ศาสตร์  วิ ทยาลั ยตาปี  ปี ที่  1 ฉบับที่  2 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์ แสง. (2550). “สิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย2540 กับ การต่อสู้เพ่ือค านิยามปรัชญากฎหมายเชิงอุดมคติ” 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 13 ฉบับที่ 2  
เดือนเมษายน– มิถุนายน  

108 
 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในขั้นตอนก่อนฟ้องคดี” วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “กฎหมายกับความยุติธรรม” วารสาร
กฎหมายใหม่ วารสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 89 เดือนพฤศจิกายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย :
กรณีศึกษาการตีความกฎหมาย ย้อนหลังการตัดสิทธิเลือกตั้ง (สมัครรับเลือกตั้ง)
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย” วารสารรัฐสภาสารปีที่ 55 ฉบับที่ 12 เดือน
ธันวาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2551). “การศึกษารัฐในแง่สังคมศาสตร์และรัฐในแง่
นิติศาสตร์” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน. 
 - โกเมศ ขวัญเมืองและสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2551). “ข้อสังเกตบาง
ประการ เหตุใดศาลปกครองได้ออกค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีฟ้องเพิกถอนมติ
คณะรัฐมนตรีและแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ
วิหาร” วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 97 เดือนกรกฎาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะ
ปฏิวัติ..?” วารสารกระบวนการยุติธรรม เล่มที่ 1 ปีที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม 
ในประเทศไทย” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสอบสวนมาใช้ในประเทศไทย” 
วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ. (2553). “วิเคราะห์เปรียบเทียบพรรค
การเมืองและกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบัน” 
วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม. 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี



107โดย สิทธิกร  ศักดิ์แสง คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

107 
 
บทความวิชาการ 
 - เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง (สิทธิกร ศักดิ์แสง). (2546).“สิทธิมนุษยชน : การ
รับรองสิทธิเสรีภาพในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540”วารสารข่าวสารป่าชุมชน ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 
เดือนพฤศจิกายน 2546 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิค 
(RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2549). “สิทธิชุมชน : กับการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2549)“ปัญหาผู้ตีความตามรัฐธรรมนูญ กรณีพระ
ราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” วาสารกฎหมายใหม่ วารสารราย
เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 73 เดือนกรกฎาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550).“การยกเลิกของกฎหมายนอกวิถีทาง
รัฐธรรมนูญขัดต่อหลักนิติรัฐหรือไม่” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัย
ตาปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน – มิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ศาลเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายได้หรือไม่ใน
ระบบกฎหมายไทย” วารสารกฎหมายใหม่ วารสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 84 พฤษภาคม 
2550 และลงตีพิมพ์อีกครั้ง ในวารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 55 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ข้อสังเกตเก่ียวกับการตีความในระบกฎหมาย
ไทย” วารสารกฎหมาย คณะนิ ติ ศาสตร์  วิ ทยาลั ยตาปี  ปี ที่  1 ฉบับที่  2 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์ แสง. (2550). “สิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย2540 กับ การต่อสู้เพ่ือค านิยามปรัชญากฎหมายเชิงอุดมคติ” 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2  
เดือนเมษายน– มิถุนายน  

108 
 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในขั้นตอนก่อนฟ้องคดี” วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “กฎหมายกับความยุติธรรม” วารสาร
กฎหมายใหม่ วารสารรายเดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 89 เดือนพฤศจิกายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย :
กรณีศึกษาการตีความกฎหมาย ย้อนหลังการตัดสิทธิเลือกตั้ง (สมัครรับเลือกตั้ง)
กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย” วารสารรัฐสภาสารปีท่ี 55 ฉบับที่ 12 เดือน
ธันวาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2551). “การศึกษารัฐในแง่สังคมศาสตร์และรัฐในแง่
นิติศาสตร์” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน. 
 - โกเมศ ขวัญเมืองและสิทธิกร ศักด์ิแสง. (2551). “ข้อสังเกตบาง
ประการ เหตุใดศาลปกครองได้ออกค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีฟ้องเพิกถอนมติ
คณะรัฐมนตรีและแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนปราสาทพระ
วิหาร” วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 97 เดือนกรกฎาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะ
ปฏิวัติ..?” วารสารกระบวนการยุติธรรม เล่มที่ 1 ปีที่ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม 
ในประเทศไทย” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2552). “การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสอบสวนมาใช้ในประเทศไทย” 
วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 57 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ. (2553). “วิเคราะห์เปรียบเทียบพรรค
การเมืองและกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบัน” 
วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม. 
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2553). “แนวคิดปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดท ารัฐธรรมนูญ 2550” วารสารวิชาการวิทยาลัยตาปี ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-มิถนุายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2553). “วิเคราะห์เปรียบเทียบปรัชญากฎหมายที่มี
อิทธิพลต่อการจัดท ารัฐธรรมนูญ 2540 กับ 2550” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับ
ที่ 12 เดือนธันวาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและถาวร พูลมาศ.(2554). “การวิเคราะห์การ
แบ่งแยกฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร : กรณีศึกษาประเทศลาวกับประเทศ
เวียดนาม”วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “ข้อสังเกตในเรื่องความยุติธรรมที่มี
ความสัมพันธ์กับกฎหมายอาญา” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 เดือน
มีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ. (2554). “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความ
กฎหมาย : กรณีศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 27/2544” วารสารรัฐสภา
สาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการ
น าหลักการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 59 
ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ. (2555). “ผลกระทบของการยกเลิรัฐ
ธรรมนูญโดยการปฏิวัติ รัฐประหารต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย : กรณีศึกษา
การปฏิวัติรัฐ ประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549” วารสาร
รัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์. 
 - สิ ทธิ กร ศั กดิ์ แสง .  (2555). “วิ เคราะห์ การแก้ ไข เพิ่ ม เติ มและ 
การยกเลิกรัฐธรรมนูญของประเทศไทย: อนาคตของประเทศไทย” วารสารรัฐสภา
สาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 เดอืนพฤษภาคม. 
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสง “สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ” วารสารรัฐสภาสารปีที่ 60 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน. 
 -  สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2556). “การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
การระงับข้อพิพาทคดีอาญาที่มีใช้ในชั้นสวบสวนของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย       
ซิวิลลอว์ (Civil Law) กับ คอมมอนลอว์ (Common Law)”วารสารรัฐสภาสาร 
ปีที่ 61 ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2556). “รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง
ของรัฐ: ในกรณีศึกษารูปแบบการปกครองของประเทศไทย” วารสารรัฐสภาสาร  
ปีที่ 61 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและ ณฐภัทร ถิรารางค์กูล . (2557). “แนวคิด 
และทฤษฎีในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยอ านาจอธิปไตยที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 6 เล่ม 1 เดือน มกราคม-
มิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและภูภณัชรัตนชัย. (2557). “อ านาจส าคัญในทาง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาอ านาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550” วารสารรัฐสภาสาร
ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม. 
 -  สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2557). “วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างและการเข้าสู่
ต าแหน่งของสมาชิกรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทย” วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม. 
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ. (2554). “ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตีความ
กฎหมาย : กรณีศึกษาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 27/2544” วารสารรัฐสภา
สาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2554). “รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการ
น าหลักการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 59 
ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ. (2555). “ผลกระทบของการยกเลิรัฐ
ธรรมนูญโดยการปฏิวัติ รัฐประหารต่อความสมบูรณ์ของกฎหมาย : กรณีศึกษา
การปฏิวัติรัฐ ประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549” วารสาร
รัฐสภาสาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์. 
 - สิ ทธิ กร ศั กดิ์ แสง .  (2555). “วิ เคราะห์ การแก้ ไข เพิ่ ม เติ มและ 
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สาร ปีที่ 60 ฉบับที่ 5 เดอืนพฤษภาคม. 
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ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม. 
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2558). “แนวคิดและทฤษฎีการเกิดขึ้นของ
รัฐธรรมนูญ : กรณีการออกรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน. 
 -  สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2558). “วิเคราะห์ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาของ
ประเทศไทย: รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับ 
เดือนมีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2558). “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 เพื่อการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต” วารสารกระบวนการยุติธรรม ปี
ที่ 8 เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2558). “การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญามาใช้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด”ี วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและจักกฤษ วรวีร์. (2559). “เครื่องมือฝ่ายปกครองที่
เป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองเป็นนิติกรรมทางปกครองที่เป็น “กฎ” หรือ “ค าสั่งทาง
ปกครอง”ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่”
วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 เดือน
มกราคม-มิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่ไม่ถือเป็นการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม” วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “สถานะทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของไทย” หนังสือวารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง 
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
 

112 
 
 - อรทัย อินตะไชยวงศ์ และสิทธิกร ศักดิ์แสง (2560).“ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
หลักการปกครอง “แบบนิติรัฐ” การปกครอง “แบบนิติธรรม” และการปกครอง 
“แบบรัฐต ารวจ” บริบทประเทศไทย” วารสารวิชาการวิจัยและสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ปีที่ 12,ฉบับที่ 34. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและกิตติพิชญ์ โสภา (2560) “ศาลสร้างหลักกฎหมาย
ได้หรือไม่? ตามทัศนะ เฮทแอล เอ ฮาร์ท กับ โรแนลดวอกิ้น”วารสารสมาคม
นักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2561) “ปัญหาทางกฎหมายของค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2561” วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน. 
 

บทความปริทัศน์ 
 -สิทธิกร ศักดิ์แสง (2560) “บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” 
วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. 
 

บทความวิจัย 
 - เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง (สิทธิกร ศักดิ์แสง). (2548). “การกระจายอ านาจการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540” วารสารข่าวสารป่าชุมชน ปีท่ี 12 ฉบับ
ที่ 20 เดือน มกราคม 2548 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิค 
(RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอ านาจผูกพันที่
ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่
มี ผลกระทบ ต่อ เทศบาล : ศึกษากรณี เทศบาลในจั งหวัดชุมพร” วารสาร 
สุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 63 – 64 เดอืนมกราคม – สิงหาคม. 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2558). “แนวคิดและทฤษฎีการเกิดข้ึนของ
รัฐธรรมนูญ : กรณีการออกรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน. 
 -  สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2558). “วิเคราะห์ระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาของ
ประเทศไทย: รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับ 
เดือนมีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2558). “การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 เพื่อการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ในอนาคต” วารสารกระบวนการยุติธรรม ปี
ที่ 8 เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2558). “การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญามาใช้ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด”ี วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 63 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและจักกฤษ วรวีร์. (2559). “เครื่องมือฝ่ายปกครองที่
เป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองเป็นนิติกรรมทางปกครองที่เป็น “กฎ” หรือ “ค าสั่งทาง
ปกครอง”ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่”
วารสารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 เดือน
มกราคม-มิถุนายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่ไม่ถือเป็นการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรม” วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “สถานะทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของไทย” หนังสือวารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง 
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 
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 - อรทัย อินตะไชยวงศ์ และสิทธิกร ศักดิ์แสง (2560).“ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
หลักการปกครอง “แบบนิติรัฐ” การปกครอง “แบบนิติธรรม” และการปกครอง 
“แบบรัฐต ารวจ” บริบทประเทศไทย” วารสารวิชาการวิจัยและสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ปีที่ 12,ฉบับที่ 34. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและกิตติพิชญ์ โสภา (2560) “ศาลสร้างหลักกฎหมาย
ได้หรือไม่? ตามทัศนะ เฮทแอล เอ ฮาร์ท กับ โรแนลดวอกิ้น”วารสารสมาคม
นักวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2561) “ปัญหาทางกฎหมายของค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2561” วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน. 
 

บทความปริทัศน์ 
 -สิทธิกร ศักดิ์แสง (2560) “บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” 
วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. 
 

บทความวิจัย 
 - เรืองศักดิ์ ศักดิ์แสง (สิทธิกร ศักดิ์แสง). (2548). “การกระจายอ านาจการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลตามเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540” วารสารข่าวสารป่าชุมชน ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 20 เดือน มกราคม 2548 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิค 
(RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2550). “ปัญหาการใช้ดุลพินิจและอ านาจผูกพันที่
ราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่
มี ผลกระทบต่ อ เทศบาล : ศึกษากรณี เทศบาลในจั งหวัดชุมพร” วารสาร 
สุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 63 – 64 เดอืนมกราคม – สิงหาคม. 
 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี
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 - พรเลิศ สุทธิรักษ์และสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2551). “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้สิทธิ
ประชาชนเข้าชื่อ เสนอกฎหมายตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540กบั2550” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ. (2553). “กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” วารสารรัฐสภา
สาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม. 
 - สุรินทร์ ทองแท่น,อุทิศ สุภาพ และสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2555). “การขาด
ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายท าให้ 
ป่าไม้ในเขตพื้นทีสุ่ราษฎร์ธานีลดลง” วารสารบทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา. 
 - สิทธิกร ศักดิ์ แสง .  (2559). “ความผิดอาญาที่ควรน ามาใช้ ใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชั้นพนักงานสอบสวน”
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 เดือน มกราคม –มีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “วิเคราะห์ศึกษาการใช้สิทธิประชาชนเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายของสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สมาพัธรัฐสวิสต์ 
แนวทางต่อการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต” วารสารราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน 
 - สิทธิกร  ศักดิ์ แสง  (2561)  “ความสัมพันธ์ ระหว่ า งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครอง:  กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ” วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน
เมษายน-มิถุนายน. 
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การประชุมเสนอผลงานวิชาการ 
 

 การน าเสนอบทความวิชาการ 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง “สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ… ?” ได้รับ
พิจารณาให้เสนอผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับ
คณาจารย์คณะนิ ติศาสตร์ โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านนิ ติศาสตร์  
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกิจการยุติ ธรรม  
สภานิติศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  
วันพุธที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 
 

 การน าเสนอบทความวิจัย 
 - พรเลิศ สุทธิรักษ์และสิทธิกร ศักดิ์แสง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ 2550”
การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์ครั้งที่ 2 คณะนิติศาสตร์
ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
การระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” การประชุมวิชาการและ
การน าเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์ครั้งที่ 3 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554. 
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 - พรเลิศ สุทธิรักษ์และสิทธิกร ศักด์ิแสง. (2551). “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้สิทธิ
ประชาชนเข้าชื่อ เสนอกฎหมายตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ.2540กบั2550” วารสารรัฐสภาสาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม. 
 - สิทธิกร ศักด์ิแสงและคณะ. (2553). “กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” วารสารรัฐสภา
สาร ปีที่ 56 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม. 
 - สุรินทร์ ทองแท่น,อุทิศ สุภาพ และสิทธิกร ศักดิ์แสง. (2555). “การขาด
ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายท าให้ 
ป่าไม้ในเขตพื้นทีสุ่ราษฎร์ธานีลดลง” วารสารบทบัณฑิตย์ เนติบัณฑิตยสภา. 
 - สิทธิกร ศักดิ์ แสง .  (2559). “ความผิดอาญาที่ควรน ามาใช้ ใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทชั้นพนักงานสอบสวน”
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 เดือน มกราคม –มีนาคม. 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง (2559) “วิเคราะห์ศึกษาการใช้สิทธิประชาชนเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายของสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สมาพัธรัฐสวิสต์ 
แนวทางต่อการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต” วารสารราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มิถุนายน 
 - สิทธิกร  ศักดิ์ แสง  (2561)  “ความสัมพันธ์ ระหว่ า งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระท าทางปกครองในระบบบริการสาธารณะโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครอง:  กรณีศึกษากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการ” วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน
เมษายน-มิถุนายน. 
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การประชุมเสนอผลงานวิชาการ 
 

 การน าเสนอบทความวิชาการ 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสง “สถานะทางกฎหมายของประกาศคณะปฏิวัติ… ?” ได้รับ
พิจารณาให้เสนอผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์  โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านนิติศาสตร์   
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกิจการยุติ ธรรม  
สภานิติศึกษา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  
วันพุธที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2551 
 

 การน าเสนอบทความวิจัย 
 - พรเลิศ สุทธิรักษ์และสิทธิกร ศักดิ์แสง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการให้สิทธิประชาชนเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กับ 2550”
การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์ครั้งที่ 2 คณะนิติศาสตร์
ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับ
การระงับข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน” การประชุมวิชาการและ
การน าเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์ครั้งที่ 3 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554. 
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- สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
คลองพนพัฒนา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบ่ี” รายงานวิจัยเสนอต่อส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). โครงการจัดเวทีน าเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบัน
วิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและ
การปนะชุมอิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ใน “เวที Forum : นวัตกรรม
การขับเขลื่อนกระบวนการวิจัย มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ 
ห้องประชุม วีนัส 3 วันที่ 6 กันยายน 2561   
 - สิทธิกร ศักดิ์แสงและคณะ “การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
คลองแงะ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา” รายงานวิจัยเสนอต่อ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). โครงการจัดเวทีน าเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการ
คู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 5-7 กันยายน 2561  
 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี




