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 เป็นคุณขึ้น 

 คุณสมบัติของผู้ยื่น -> ระยะเวลาท างานลดลง 
 เพิ่มรูปแบบของผลงานที่ใช้ยื่นให้หลากหลายมากขึ้น 

  ชัดเจนขึ้น 
 ระบุจ านวนชิ้นของผลงานที่จะใช้ยื่น 

  ยืดหยุ่นขึ้น 
 แยกเกณฑ์การขอสายมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ 
 การขอ รศ.แบบใหม่มี 2 วิธี ใช้ต าราและไม่ใช้ต ารา แต่คุณภาพแตกต่างกัน 

  เข้มข้นขึ้น 
 จ านวนชิ้นของผลงานเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยที่ตีพิมพ์ก่อนได้ต าแหน่งเอามาใช้ไม่ได้ 
 ระดับคุณภาพของผลงานบางกรณีเพิ่มมากขึ้น 

 
 

 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1) 

คุณสมบัติผู้ขอ เกณฑเ์ก่า 
(ก.พ.อ. ปี 2550) 

เกณฑ์ใหม ่ 
(ก.พ.อ. ปี 2560) 

วุฒิ ป.เอก เป็น
อาจารย์มาแล้ว 

2 ปี 1 ปี 
(พ้นระยะทดลองงาน) 

วุฒิ ป.โท เป็นอาจารย์
มาแล้ว 

5 ปี 4 ปี 

วุฒิ ป.ตรี เป็นอาจารย์
มาแล้ว 

9 ปี 6 ปี 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2) 

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ 

ผลการสอน 

 

- มีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชา
หนึง่ในหลกัสตูร 
 
- เสนอเอกสารประกอบการ
สอนท่ีได้ใช้สอนมาแล้ว 
  

- มีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่ใน
หลกัสตูร ซึง่เทียบคา่ไมน้่อยกวา่  
3 นก. 
- เสนอเอกสารหลกัฐานท่ีมี
คณุภาพดี มีการอ้างอิงแหลง่ท่ีมา 
และได้ใช้สอนมาแล้ว 
  



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ (3) 

เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

มีผลงานอย่างนอ้ย 1 รายการ 

1) ผลงานวจิยั หรอื 

2) ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 

หรอื 

3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะ

อืน่ (เช่น สิง่ประดิษฐ ์งานแปล) 

หรอื 

4) ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง 

ต ารา หรอื หนงัสอื หรอื 

บทความทางวชิาการ  

(คุณภาพด)ี 

มีผลงานอย่างนอ้ย 2 รายการ 

1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง หรอื 

2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง

วชิาการในลกัษณะอืน่ 1 รายการ หรอื 

3) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง

วชิาการรบัใชส้งัคม 1 เรื่อง หรอื 

4) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และต าราหรอื

หนงัสอื 1 เลม่  

(คุณภาพด)ี 

 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ (4) 

เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

ส าหรบัสาขามนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์อาจใช ้

1) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่/ผลงานรบัใชส้งัคม/บทความทาง

วชิาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานในลกัษณะอืน่ 1 รายการ 

(คุณภาพด)ี หรอื 

2) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่/ผลงานรบัใชส้งัคม/บทความทาง

วชิาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานรบัใชส้งัคม 1 เรื่อง 

(คุณภาพด)ี หรอื 

3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่/ผลงานรบัใชส้งัคม/บทความทาง

วชิาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และต ารา/หนงัสอื 1 เลม่ (คุณภาพด)ี 

 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอรองศาสตราจารย์ (1) 

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ 

คุณสมบัตผู้ิขอ ด ารงต าแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 3 ปี 

ด ารงต าแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

ผลการสอน - มีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่
ในหลกัสตูร 
 
- เสนอเอกสารค าสอนท่ีได้ใช้
สอนมาแล้ว 

- มีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่ใน
หลกัสตูร ซึง่เทียบคา่ไมน้่อยกวา่  
3 นก. 
- เสนอเอกสารหลกัฐานท่ีมี
คณุภาพดี มีการอ้างอิง
แหลง่ท่ีมา และได้ใช้สอนมาแล้ว 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอรองศาสตราจารย์ (2) 

เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

มีผลงานอย่างนอ้ย 2 รายการ 

1) ผลงานวจิยั หรอื ผลงาน

วชิาการรบัใชส้งัคม หรอื ผลงาน

ทางวชิาการในลกัษณะอืน่ (เช่น 

สิง่ประดิษฐ ์งานแปล) (คุณภาพ

ดี) และ 

2) ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง 

ต ารา หรอื หนงัสอื 

(คุณภาพด)ี 

มีผลงานอย่างนอ้ย 3 รายการ 

วธิีที่ 1 ประกอบดว้ย (1)+(4) หรอื (2)+(4) 

หรอื (3)+(4)  

(1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง (คุณภาพดี) หรอื 

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง

วชิาการในลกัษณะอืน่ 1 รายการ 

(คุณภาพดี) หรอื 

(3) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง และผลงานทาง

วชิาการรบัใชส้งัคม 1 เรื่อง (คุณภาพดี) 

และ 

(4) ต าราหรอืหนงัสอื 1 เล่ม (คุณภาพดี) 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอรองศาสตราจารย์ (3) 
เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

วธิีที่ 2 ประกอบดว้ย (1) หรอื (2) หรอื (3) 

(1) ผลงานวจิยัอย่างนอ้ย 3 เรื่อง (คุณภาพดีมากอย่างนอ้ย 2 เรื่อง และ

คุณภาพด ี1 เรื่อง) หรอื 

(2) ผลงานวจิยัคณุภาพดีมากอย่างนอ้ย 2 เรื่อง และผลงานทางวชิาการ

ในลกัษณะอืน่ 1 รายการ (คุณภาพด)ี หรอื 

(3) ผลงานวจิยัคณุภาพดีมากอย่างนอ้ย 2 เรื่อง และผลงานทางวชิาการ

รบัใชส้งัคม 1 เรื่อง (คุณภาพด)ี และ 

 

ส าหรบัสาขามนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์โดยวธิีที่ 2 อาจใช ้

ต าราหรอืหนงัสอื 1 เลม่ ที่มีคุณภาพดีมาก อย่างนอ้ย 2 เลม่ และมี

คุณภาพดี 1 เลม่ แทนได ้

 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอศาสตราจารย์ (1) 

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ 

คุณสมบัตผู้ิขอ ด ารงต าแหน่ง รศ. มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

ด ารงต าแหน่ง รศ. มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

ผลการสอน - มีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่
ในหลกัสตูร 
- มีความเช่ียวชาญในการสอน 

- มีชัว่โมงสอนวิชาใดวิชาหนึง่ใน
หลกัสตูร ซึง่เทียบคา่ไมน้่อยกวา่  
3 นก. 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอศาสตราจารย์ (2) 

เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

วธิีที่ 1 มีผลงานอย่างนอ้ย 2 

รายการ 

(1) 1.1 ผลงานวจิยั (คุณภาพดี

มาก) หรอื  

   1.2 ผลงานทางวชิาการใน

ลกัษณะอืน่ (คุณภาพดีมาก) 

และ 

(2) ต าราหรอืหนงัสอื (คุณภาพดี

มาก) และไดร้บัการเผยแพร่

ตามที่ กพอ.ก าหนด 

วธิีที่ 1 มีผลงานอย่างนอ้ย 6 รายการ

ประกอบดว้ย (1)+(3) หรอื (2)+(3) 

(1) ผลงานวจิยั 5 เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร

นานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด (คณุภาพดีมาก) 

หรอื 

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร

นานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด (คณุภาพดีมาก) 

และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ ที่

เผยแพร่ในระดบันานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด 

1 รายการ (คณุภาพดีมาก) หรอื ผลงานทาง

วชิาการรบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมด อย่างนอ้ย 5 

เรื่อง (คณุภาพดีมาก)  

(3) ต าราหรอืหนงัสอื 1 เลม่  

(คณุภาพดีมาก) 



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอศาสตราจารย์ (3) 

เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

วธิีที่ 2 มีผลงานอย่างนอ้ย 1 

รายการ 

(1) ผลงานวจิยั (คุณภาพดีเด่น) 

หรอื  

(2) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะ

อืน่ (คุณภาพดีเด่น) หรอื 

(3) ต าราหรอืหนงัสอื (คุณภาพ

ดีเด่น) และไดร้บัการเผยแพร่

ตามที่ กพอ.ก าหนด 

 

วธิีที่ 2 มีผลงานอย่างนอ้ย 5 รายการ

ประกอบดว้ย (1) หรอื (2) 

(1) ผลงานวจิยั 5 เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร

นานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด (คณุภาพ

ดีเด่น) หรอื 

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง เผยแพร่ในวารสาร

นานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด (คณุภาพดี

มาก) และผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

ที่เผยแพร่ในระดบันานาชาตติามที่กพอ.

ก าหนด 1 รายการ หรอื ผลงานทางวชิาการ

รบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมด อย่างนอ้ย 5 

เรื่อง (คณุภาพดีเด่น)  



เปรียบเทียบเกณฑ์การขอศาสตราจารย์ (4) 
เกณฑใ์หม่ 

ผลงานทาง

วชิาการ 

 

ส าหรบัสาขามนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์อาจเสนอขอไดว้ธิีที่ 2 ดงัน้ี 

วธิีที่ 1 มีผลงานอย่างนอ้ย 4 รายการประกอบดว้ย (1)+(2) หรอื (1)+(3) 

(1) ผลงานวจิยั 2 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารนานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด 

หรอื TCI กลุม่ที่ 1 (คุณภาพดีมาก) หรอื 

(2) ผลงานวจิยั 1 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารนานาชาตติามที่กพอ.ก าหนด 

หรอื TCI กลุม่ที่ 1 และผลงานทางวชิาการในลกัษณะ หรอื ผลงานทาง

วชิาการรบัใชส้งัคม รวมกนัท ัง้หมด อย่างนอ้ย 2 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) 

และ 

(3) ต าราหรอืหนงัสอื 2 เลม่ (คุณภาพดีมาก) 

วธิีที่ 2 ใหดู้ในประกาศ ก.พ.อ. ปี 2560  



แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
กลุ่ม 1 ผลงานวิจัย 
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 2.1 ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 2.4 กรณีศึกษา (case study)  2.5 งานแปล 
 2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะดียวกัน 
 2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้าน ว/ท 2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
 2.9 สิทธิบัตร    2.10 ซอฟต์แวร์ 
 
 

 
 



แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
กลุ่ม 4 
 4.1 ต ารา 
 4.2 หนังสือ 
 4.3 บทความทางวิชาการ 
 
 

 
 



ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตัวเอง และไม่
ลอกเลียน ผลงานผู้อื่น รวมทั้งผลงานของตัวเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
ต้องให้เกียรติและอ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน 
ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้องและ เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดย
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ประกาศ ก.พ.อ. 2550 มีข้อก าหนด 5 ข้อ ดังนี ้



การเผยแพร่ต ารา 
เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

 1. โดยวธิกีารพมิพโ์ดยโรงพมิพ ์หรอืสาํนกัพมิพ ์

หรอื โดยการถ่ายสาํเนาเยบ็เป็นรูปเลม่ หรอืทาํใน

รูปแบบอืน่ๆ หรอื 

2. โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เช่น การเผยแพร่ใน

รูปของซดีรีอมฯลฯ จะตอ้งเป็นไปอย่างกวา้งขวาง

มากกวา่การใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ ใน

หลกัสูตรเท่านัน้  

   ท ัง้นี้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการ

เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบนัอดุมศึกษา 

คณะ และ/หรอืสถาบนัทางวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

สาขาวชิานัน้ และตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอน

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

1. โดยวธิกีารพมิพโ์ดยโรงพมิพ ์หรอืสาํนกัพมิพ ์หรอื  

2. โดยสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูป

ของซดีรีอม, e-learning, online learning  

3. โดย e-book โดยสาํนกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

   ท ัง้นี้ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ่้านการประเมินโดย

คณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวิชานั้นๆ หรอืสาขาวิชาที่

เกี่ยวขอ้ง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย

สถาบนั และ 

ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพร่จาก

คณะกรรมการของสถาบนัอดุมศึกษา คณะ หรอื

สถาบนัทางวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิานัน้  



ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (1) 
เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

 1. ผูข้อตอ้งมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 

และตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในเรื่องนัน้  

2. สาํหรบัการมสี่วนร่วมในผลงานวิจยั ผูข้อตอ้งมสี่วนร่วมไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 หรอืผูข้อตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในผลงานวจิยัเรื่องนัน้ 

และตอ้งมผีลงานวจิยัอกีหลายเรื่องทีเ่กี่ยวเนื่องสอดคลอ้งกนั ซึง่แสดง

ปรมิาณผลงานวจิยัรวมกนัแลว้เทยีบได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของ

ผลงานวจิยัหนึ่งเรื่อง  

3. ในกรณีงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูข้อ

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชดุโครงการนัน้) 

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

4. ในกรณีงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชดุต่อเนื่องกนั ผูข้อจะตอ้งเป็น

ผูด้าํเนินการหลกั และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

  ผูด้ าเนินการวิจยัหลกั หมายถงึ บคุคลทีม่บีทบาทและความ

รบัผดิชอบสาํคญัในการออกแบบการวจิยั (Research Design) การ

วเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) และการสรุปผลการวจิยั และให ้

ขอ้เสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

1. ผูข้อตอ้งมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 และ

ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในเรื่องนัน้  

2. สาํหรบัการมส่ีวนร่วมในผลงานวิจยั ตอ้งมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดงัน้ี 

 - ผูข้อตอ้งมสี่วนร่วมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  

 - ผูข้อตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกั และมผีลงานวจิยัเรื่องอื่นทีเ่กี่ยวเนื่อง

สอดคลอ้งกนั ซึง่แสดงปรมิาณผลงานวจิยัรวมกนัแลว้เทยีบได ้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 ของผลงานวจิยัหนึ่งเรื่อง  

 - ในกรณีงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูข้อ

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชดุโครงการนัน้) อย่าง

นอ้ย 1 เรื่อง และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

 - ในกรณีงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชดุต่อเนื่องกนั ผูข้อจะตอ้งเป็น

ผูด้าํเนินการหลกั และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

  ผูด้ าเนินการวจิยัหลกั (Corresponding author) หมายถงึ บคุคลทีม่บีทบาท

และความรบัผดิชอบสาํคญัในการออกแบบการวจิยั (Research Design) การ

วเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) และการสรุปผลการวจิยั และใหข้อ้เสนอแนะ 

(Research Summary and Recommendation) รวมทัง้เป็นหลกัในการเผยแพร ่



ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (2) 
เกณฑเ์ก่า เกณฑใ์หม่ 

 1. ผูข้อตอ้งมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 50 

และตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในเรื่องนัน้  

2. สาํหรบัการมสี่วนร่วมในผลงานวิจยั ผูข้อตอ้งมสี่วนร่วมไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 หรอืผูข้อตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกัในผลงานวจิยัเรื่องนัน้ 

และตอ้งมผีลงานวจิยัอกีหลายเรื่องทีเ่กี่ยวเนื่องสอดคลอ้งกนั ซึง่แสดง

ปรมิาณผลงานวจิยัรวมกนัแลว้เทยีบได ้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของ

ผลงานวจิยัหนึ่งเรื่อง  

3. ในกรณีงานวจิยัทีเ่ป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูข้อ

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชดุโครงการนัน้) 

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

4. ในกรณีงานวจิยัทีด่าํเนินการเป็นชดุต่อเนื่องกนั ผูข้อจะตอ้งเป็น

ผูด้าํเนินการหลกั และมปีรมิาณผลงานรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50  

  ผูด้ าเนินการวิจยัหลกั หมายถงึ บคุคลทีม่บีทบาทและความ

รบัผดิชอบสาํคญัในการออกแบบการวจิยั (Research Design) การ

วเิคราะหข์อ้มลู (Data Analysis) และการสรุปผลการวจิยั และให ้

ขอ้เสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

กรณีของผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ทีเ่ผยแพร่อนัเป็นผลมาจากวทิยานิพนธ ์

ของนกัศึกษาทีผู่ข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการเป็น

อาจารยท์ีป่รกึษานัน้ ผูน้ ัน้ตอ้งเป็นผูร้เิริ่ม กาํกบัดูแล 

และมบีทบาทสาํคญัในการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ผลการวจิยั โดยผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการอาจใช ้

ผลงานทางวชิาการดงักลา่วไดใ้นสดัสว่นไม่เกนิรอ้ย

ละ 50 

 



การเตรยีมการเพือ่ใชเ้กณฑ ์ก.พ.อ.ใหม่ 

มหาวทิยาลยัตอ้งจดัทาํ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ตามทีเ่กณฑ ์ก.พ.อ. ใหม ่โดย

จะตอ้งระบรุายละเอยีดเรื่องต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เช่น 

 1. การประเมินผลการสอน โดยเฉพาะเรื่องเกณฑก์ารเผยแพร่ตาํรา/หนงัสอื 

 2. รายช่ือสาขาวชิาเช่ียวชาญ เพือ่เป็นแนวทางสาํหรบัผูท้ีจ่ะยืน่ขอตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

 3. รายช่ือผูท้รงคณุวฒุทิี่จะประเมินผลงาน สาขาวชิาเชี่ยวชาญ และสถานทีต่ดิต่อ 

(ตามรายชื่อที ่ก.พ.อ. กาํหนดเท่านัน้)  



คาํแนะนาํสาํหรบัผูท้ีจ่ะยืน่ขอตามเกณฑป์จัจบุนั 

(ยืน่ไดภ้ายในวนัที ่31 ตลุาคม 2561) 



ต ารา 

 

 

 

• ค ำนิยำม ผลงานทางวชิาการที่เรยีบเรยีงข้ึนอย่างเป็นระบบ ครอบคลมุเน้ือหา

สาระของวชิาหรอืเป็นสว่นหน่ึงของวิชา หรอืของหลกัสูตรกไ็ด ้ที่สะทอ้นใหเ้หน็

ถงึความสามารถในการถ่ายทอดวชิาในระดบัอดุมศึกษาในการเรยีนการสอนใน

หลกัสูตรระดบัอดุมศึกษา เน้ือหาสาระของต าราตอ้งมีความทนัสมยั เม่ือ

พจิารณาถงึวนัที่ผูข้อยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ ท ัง้น้ีผูข้อจะตอ้งระบวุชิา

ที่เกี่ยวขอ้งในหลกัสูตรที่ใชต้ าราเลม่ที่เสนอขอดว้ย 

• รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบดว้ย ค าน า สารบญั เน้ือเรื่อง การอธบิายหรอื

การวเิคราะห ์การสรุป การอา้งองิ และบรรณานุกรม ท ัง้น้ีอาจมีการอา้งองิ

แหล่งขอ้มูลที่ทนัสมยัและครบถว้นสมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคญัมีความ

ชดัเจน โดยอาจใชข้อ้มูล แผนภาพ ตวัอย่าง หรอืกรณีศึกษาประกอบจนผูอ้า่น

สามารถท าความเขา้ใจในสาระส าคญันั้นไดโ้ดยเบด็เสรจ็ 



ต ารา / หนังสือ 
• ต ารา -> ตอ้งใชป้ระกอบการสอนรายวชิาใดวชิาหน่ึง  และตอ้ง
ใชป้ระกอบการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา 

               -> อาจพิมพใ์นรูปแบบถ่ายเอกสารเยบ็เล่ม หรือ โดย
ส านกัพิมพ ์
• หนังสือ -> ใชส้ าหรับผูส้นใจทัว่ไป เช่น นกัเรียน นกัศึกษา 
เน้ือหาในหนงัสือเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนการสอนหลาย
รายวชิา 

           -> ตอ้งพิมพเ์ป็นจ านวนมากโดยส านกัพิมพ ์เท่านั้น 
           -> ตอ้งบอกจ านวนเล่มท่ีพิมพ ์พิมพค์ร้ังท่ีเท่าไร ปีท่ี
ตีพิมพ ์



เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 

• เอกสารประกอบการสอน -> ตอ้งใชป้ระกอบการสอนรายวิชาใด
วชิาหน่ึง เน้ือหาอาจไม่สมบูรณ์เท่าต ารา / หนงัสือ และตอ้งมี
แผนการสอน 

          -> พิมพใ์นรูปแบบถ่ายเอกสารเยบ็เล่ม 

• เอกสารค าสอน -> ตอ้งใชป้ระกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหน่ึง 
เน้ือหาสมบูรณ์เช่นเดียวกบัต ารา / หนงัสือ และตอ้งมีแผนการสอน 

          -> พิมพใ์นรูปแบบถ่ายเอกสารเยบ็เล่ม 
 



 
 

แผน/Outline ของการเขียน “ต ารา” 

หัวข้อ วนัที่คาดว่าจะเสร็จ 

ค าน า สารบัญ  เมษายน 2559 

บทที ่1 บทน า เมษายน 2559 

บทที ่2 พฤษภาคม 2559 

บทที่ 3 มิถุนายน 2559 

บทที ่4 กรกฎาคม 2559 

บทที ่5 สิงหาคม 2559 

บทที ่10 บทสรุป กนัยายน 2559 

เอกสารอ้างองิ หรือ 
บรรณานุกรม ดชันี 

ตุลาคม 2559 
 



 
 

เทคนิคการเขียน “ต ารา” 

- เตรยีมขอ้มูล / texts / บทความวจิยั / เอกสารวชิาการต่างๆ ใหค้รบถว้นใหม้าก

ที่สดุ 

- หลกีเลี่ยงขอ้มูล/รูปภาพ จาก Internet (ใชใ้หน้อ้ยที่สดุ) 
-ใชภ้าษาไทยใหถ้กูตอ้ง ไม่ใชภ้าษาพดู 

- ค าศพัทภ์าษาองักฤษใหใ้ชต้ามศพัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติ  

- ควรเรยีบเรยีงจากต ารา/แหล่งอา้งองิ หลายเลม่ ไม่ใช่การแปลจากเลม่เดียว 
- หา้ม copy ขอ้ความจากต าราภาษาไทยเลม่อืน่  
- การวงเลบ็ค าศพัทภ์าษาองักฤษตามหลงัภาษาไทย ใหว้งเลบ็คร ัง้แรกคร ัง้เดียวในแต่
ละบท ตวัอกัษรตวัแรกของค าศพัทภ์าษาองักฤษไม่ควรใชต้วัพมิพใ์หญ่ ยกเวน้ช่ือ

เฉพาะ เช่น เซลล ์(cell) -> ถกูตอ้ง 

              เซลล ์(Cell) -> ไม่ถกูตอ้ง 



 
 

เทคนิคการเขียน “ต ารา” (ต่อ) 

- อา่นทบทวนหลายๆ คร ัง้ เพื่อแกไ้ขค าผิด หรอืแกไ้ขขอ้ความที่ไม่ชดัเจน 

-เม่ือเขียนจบแต่ละบท -> ใหเ้พื่อนรว่มงาน หรอืนิสติ ป.โท/เอก ช่วยอา่น 

- พยายามเขียนใหเ้ป็น pattern เดียวกนั ตลอดทัง้เลม่   

- รูปภาพทกุภาพ ตอ้งมีทมีาใตภ้าพทกุภาพ เช่น (ที่มา : Black, 2008)   

หากเป็นภาพของตวัเองใหเ้ขียนดงัน้ี (ที่มา : ผูเ้ขียน) 

-ตารางทกุตาราง ตอ้งมีทมีาบนตารางทกุตาราง เช่นกนั 

 

หมายเหต ุต าราตอ้งใชป้ระกอบการสอนรายวชิาในหลกัสูตร และตอ้งใช้

ประกอบการสอนมาแลว้อย่างนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 



 
 

เทคนิคการเขียน “ต ารา” (ต่อ) 

- พยายามสอดแทรกเนื้อหางานวจิยัเขา้ไปในแต่ละบท  โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่งานวจิยัของตนเองทีต่พีมิพแ์ลว้ 

- หากเป็นไปไดภ้าพประกอบควรเป็นภาพ “original” -> วาดเอง หรอื

ถา่ยภาพดว้ยตนเอง -> แสดงถงึความเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตรน์ ัน้ๆ 

ของผูเ้ขยีน 

- มกีารวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และบูรณาการเนื้อหา -> สอดแทรกความ

คดิเหน็ของตนเอง 

- ตาํราบางสาขา อาจมคีาํถามทา้ยบท/หรอืแบบฝึกหดั 

- ควรมดีชันคีน้คาํอยู่หลงับรรณานุกรม/เอกสารอา้งองิ 



 
 

เทคนิคการเขียน “ต ารา” (ต่อ) 

- หากมกีรณีศึกษาทีค่ดัลอกมาจากงานของคนอืน่ ใหอ้า้งองิแหลง่ทีม่าดว้ย 

(อา้งในเนื้อหา  และตอ้งมใีนรายการเอกสารอา้งองิ/บรรณานุกรมทา้ยเลม่

ดว้ย) 

- อ่านงานของคนอืน่เยอะๆ จะสงัเกตเหน็แนวทางการเขยีน (แต่หา้มไปลอก

งานของคนอืน่อย่างเดด็ขาด) 

- ควรเลอืกขนาดทีจ่ะพมิพเ์ป็นเลม่ใหเ้หมาะสม 

- เลอืก font และขนาดของ font ใหเ้หมาะสม 
- ภาพประกอบดอ้งชดัเจน คมชดั  
 



 
 

“ต ารา” ที่ดี 

- มกีารเรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ 

- ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย 

- มเีนื้อหาครบถว้นสมบูรณ ์ไมจ่าํเป็นตอ้งเลม่ใหญ่ 

- มดีชันี 

- ม ีISBN 
- ประกอบดว้ย คาํนาํ สารบญั เนื้อเรื่อง เอกสารอา้งองิ/บรรณานุกรม 

ดชัน ี

- ปกใน -> ระบรุายละเอยีด ชื่อผูแ้ต่ง พมิพค์ร ัง้ที ่จาํนวนเลม่ทีพ่มิพ ์

สาํนกัพมิพ ์สถานทีข่องสาํนกัพมิพ ์ISBN  



ขอ้ผิดพลาดที่ควรระมดัระวงั 

• การนาํเอกสารหรอืขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ มานาํเสนอ โดยขาดการ

เรยีบเรยีง วเิคราะห ์และสงัเคราะห ์

• การคดัลอกขอ้ความของผูอ้ืน่โดยไมม่กีารปรบัเปลีย่นท ัง้ย่อหนา้ 

• การตดัแปะขอ้ความของผูเ้ขยีนหลายๆ ท่าน 

• มคีาํผดิมากมาย ภาพประกอบไมช่ดัเจน 

• การเอารูปภาพ/ตารางของผูอ้ืน่มาใส่โดยไมม่กีารอา้งองิ 



 
 

ตวัอย่างการเขียน “ต ารา” ที่ไม่เหมาะสม 

- White (2001) ศึกษาวจิยัพบวา่ ............................................ 

  .............................................................................................. 

  .............................................................................................. 

-Black (2003) ทาํการวเิคราะหต์วัอย่าง พบวา่ ......................... 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

- Brown (2005) ไดศึ้กษาทบทวน พบวา่ ......................... 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 

 

 



ตวัอยา่ง การเขียนค าน าของต ารา 
ค าน า 

              ต  าราเล่มน้ี ใชส้ าหรับประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ....(ใส่รหสั
และช่ือรายวิชา) ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร ................................ ภาควิชา 
.................... .................... คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั........ เน้ือหาต ารา
ประกอบไปดว้ย 
..................................................................................................................  

     .................................................................................................................. 
      ละออศรี เสนาะเมือง 
                                                                              สิงหาคม 2559 

ค าน า -> บอกวตัถุประสงคข์องต ารา  ผูอ้่านเป็นใคร เน้ือหามีหวัขอ้อะไรบา้ง 
ขอบคุณผูท่ี้มีส่วนช่วยเหลือ 



ตวัอยา่ง การเขียนค าน าของหนงัสือ 

ค าน า 
              หนงัสือเล่มน้ี ใชส้ าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเน้ือหาดา้น ...............

เน้ือหาในหนงัสือประกอบไปดว้ย ........................................................... 
     .................................................................................................................. 
    ................................................................................................................... 
      ละออศรี เสนาะเมือง 
                                                                         สิงหาคม 2559 



ตวัอยา่ง การเขียนค าน าของเอกสารประกอบการสอน 

ค าน า 
              เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี ใชส้ าหรับประกอบการเรียนการ

สอน รายวิชา ....(ใส่รหสัและช่ือรายวิชา) ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 
................................ ภาควิชา .................... คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั..............................................  เน้ือหาประกอบไปดว้ย 
.......................................................................................................... 

     .................................................................................................................. 
      ละออศรี เสนาะเมือง 
                                                                         สิงหาคม 2559 



ตวัอยา่ง การเขียนค าน าของเอกสารค าสอน 

ค าน า 
              เอกสารค าสอนเล่มน้ี ใชส้ าหรับประกอบการเรียนการสอน 

รายวิชา ....(ใส่รหสัและช่ือรายวิชา) ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตร 
........................................... ภาควิชา .................... .................... คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั............................. เน้ือหาประกอบไปดว้ย 
............................................................................................................. 

      ....................................................................................................... 
      ละออศรี เสนาะเมือง 
                                                                         สิงหาคม 2559 



รายละเอียดการพิจารณาคุณภาพของต าราหรือหนังสือ 
 รายละเอียดการประเมิน ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก 

1. ความถูกต้องของเนื้อหา - เนื้อหาไม่ถูกต้อง  มีความผิดพลาดค่อนข้างมาก   

- เนื้อหาน้อย   ไม่ครบถ้วนครอบคลุมเนือ้หาสาระของเร่ืองที่เขียน 

- เนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวข้อ หรือตัวอย่างไม่สอดคล้องกับเนือ้หาที่น าเสนอ 

2. ความสมบูรณ์และความทันสมัยของเนื้อหา - เนื้อหาที่ค่อนข้างเก่า ควรเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย   - การน าเสนอเนื้อหามีค าอธิบายนอ้ย หรืออธิบายไม่ค่อยชัดเจน  น าเสนอเนื้อหากระชับมากเกินไป 

4. ความเหมาะสมในการใช้ภาษา - การถ่ายทอดโดยใช้ภาษาพูด ไม่ใช้ภาษาเขียนตามหลักการทางวิชาการ   

- การใช้ภาษาไทยปนอังกฤษ  หรือใช้ค าทับศัพท์มากเกินความจ าเปน็ 

5. ความสม่ าเสมอของการเขียน   - การใช้ภาษาไม่สม่ าเสมอ   

- การใช้สัญลักษณ์ไม่คงที่   

6. ความสามารถในการเรียบเรียงและด าเนิน
เรื่อง 

- การน าเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาเสนอ  โดยขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์   

- สัดส่วนของเนื้อหาแต่ละบทไม่สมดุลกัน 

- การพิสูจน์อักษร ที่มีความผิดพลาดมาก พิมพ์สูตรผิด แทนค่าในสูตรผิด  และค านวณผิดพลาด 

- การเรียบเรียงล าดับเร่ือง  วิธีการเขียน ความสมบูรณ์ของเนื้อหาต่อหัวเร่ือง  

7. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ - การอ้างอิงแหล่งข้อมูลไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการทางวิชาการ   

- แผนภูมิ  แผนภาพ  รูปภาพ   ต้องมีการระบุที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน 

- หากน ารูปภาพของหนังสือ/ต าราเล่มอื่นมาใช้  ควรขออนุญาตและระบุที่มาของข้อมูล  เพื่อป้องกันปัญหา

การละเมิดลิขสิทธิ์ที่สามารถเชื่อมโยงได้กับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป 
- ต้องระบุผู้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน พร้อมลงลายมือชื่อในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ 



บทความทางวิชาการ 

• เป็นงานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรอื
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลัก
วิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน า
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพือ่วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
โดยผู้ที่เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย และเป็น
บทความที่มีความยาวไม่มากนัก ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผล
หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบาย
หรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ (ประกาศ ก.พ.อ.ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) 



การเผยแพร่  
 

1.  เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่ในรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

2.  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธกิาร
และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง 
ๆ ในหนังสือนั้นแล้ว 

 



เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ 

 รายละเอียดการประเมิน ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก 

1. ความสมบูรณ์ของบทความตามหัวข้อ - เนื้อหาสาระของบทความไม่นา่สนใจ  ไม่มีจุดเด่น 

- มีลักษณะเป็นบทความทั่วไปมากกว่าเปน็วิชาการ 

- เนื้อหาของบทความ ไม่แสดงแง่คิดหรือองค์ความรู้ใหม่  

- สาระที่เขียนไม่ครบคลุมครบถ้วนตามชื่อเร่ืองของบทความ   

- เป็นบทความที่ไม่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์   

2. ความถูกต้องทางวิชาการ - เนื้อหาไม่เก่ียวข้อง/ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอ   

3. ประโยชน์ที่จะน าไปใช ้ - บทความไม่ทันสมัย  น าเสนอเรื่องที่เก่าเกินไป    

4. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา - ใช้ภาษาไม่สม่ าเสมอ  

5. การแสดงความคิดเห็น - ไม่มีการเสนอความคิดเห็น หรือสอดแทรกความคิดของผู้เขียนในบทความ 

- ควรแสดงความคิดเห็น  หรือสะท้อนให้เห็นองค์ความรู้ของผู้เขียนด้วย  สอดแทรกความคิดหรือจิตนาการทาง
วิชาการของผู้เขียนลงไปด้วย   

- ควรแสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้  ปัญหา  อุปสรรค และมีความเหมาะสมอย่างไร    

6. การเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับ - ควรเป็นเผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  มีคณะกรรมการตรวจสอบบทความ (Peer review)  

- การเผยแพร่ ต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่วารสารทั่วไป  

7. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ - การเขียนอ้างอิง/บรรณานกุรม  ไม่ได้เขียนตามหลักการทางวิชาการ  ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์   

- ควรอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพ ตาราง ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

- ต้องระบุผู้ส่วนร่วมในการด าเนินงาน พร้อมลงลายมือชื่อในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ 

8. ปริมาณงาน - มีปริมาณผลงานนอ้ยเกินไป โดยเฉพาะบทความที่เขียนร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  และมีเนื้อหาสั้น  ความยาวไม่

มาก  ท าให้น้ าหนักของชิ้นงานนอ้ยลง 



งานวิจัย 
 งานวิจัย เป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี

วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์  ทั้งนี้อาจที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ
ชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวจิัย (Research process) น าเสนอในรูปแบบของ
รายงานการวิจัย อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การประมวลสรุป  และให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่น ๆ  หรือบทความ
วิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น 
ส าหรับการน าเสนอในการประชุมวชิาการหรือในวารสารทางวิชาการ 



การเผยแพร่  
 

• 1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่ในรูปเล่มสิง่พิมพ์หรอืเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีม่ี
ก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

• 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 

• 3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการ
ประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธกิารและน าไปรวมเล่มเผยแพรใ่นหนังสือ
ประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

• 4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่มีรายละเอียดและความยาว 
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดง
หลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง    
 



เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของงานวิจัย 
 รายละเอียดการประเมิน ผลงานไม่ผ่านเกณฑ์เน่ืองจาก 

1. ความถูกต้องของระเบียบวิธี

วิจัย 
2. ความคิดริเริ่ม 

3. การตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่
ยอมรับในวิชาชีพ 

4. ประโยชน์ของงานวิจัย 

5. การอภิปรายผลของงานวิจัย 

6. ปริมาณงานที่ท า 

7. จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ 

- ปัญหาของงานวิจัยไม่ชัดเจน  ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขาด
เน้ือหาที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ค าตอบของงานวิจัยควร

เน้นให้ตรงประเด็นกับหัวข้อ  



การกรอกแบบฟอรม์การมีสว่นร่วมผลงานวจิยั 

- เขยีนชื่อผลงานวจิยั ตามรูปแบบการเขยีนเอกสารอา้งองิ/บรรณานุกรม 

ซึง่ประกอบไปดว้ยรายช่ือผูร่้วมวจิยัทกุคน เรยีงตามล าดบัที่ตพีมิพใ์นวารสาร 

- ระบปุรมิาณ (รอ้ยละ) การมสี่วนร่วม และหนา้ทีร่บัผดิชอบ ของผูร่้วมวจิยัทกุคน 

- การเซน็ชื่อ (ลงนาม) ใหเ้รยีงตามลาํดบัรายชื่อผูร่้วมวจิยัที่ตพีมิพใ์นวารสาร  

- การลงนามรบัรองการมสี่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมือ่ไดล้งนามรบัรองแลว้จะ

เปลีย่นแปลงไมไ่ด ้ 

 



ข้อควรรู้และพึงระวัง 
 • การส่งวารสารฉบับรอตีพิมพ์  

– มหาวิทยาลัยจะด าเนินการออกค าสั่งแต่งต้ัง  โดยให้ถือเอาวันที่กองการเจ้าหน้าที่
ได้รับวารสารวิชาการที่ผลงานตีพิมพ์ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  เป็นวันท่ีบุคคล
นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

• การพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย  
– พิจารณาในภาพรวมของผลงานทั้งหมดและพิจารณาผลงานวิจัยทุกชิ้นที่ผู้ขอเสนอมา 

– ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและ
เป็นผู้ด าเนินการเอง     

– ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50  และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น  

– ถ้าผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในผลงานวิจัย
เรื่องนั้น และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณ
ผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 

 



ข้อควรรู้และพึงระวัง 
 

• ปริมาณของผลงานทางวิชาการทีเ่สนอขอก าหนดต าแหน่ง  ถึงแม้ในประกาศ ก.พ.อ. 
ไม่ได้ระบุจ านวนชิ้นงานที่ให้เสนอขอ  แต่จากการพิจารณาผลงานฯ พบว่า  การ
เสนอผลงานเพียงประเภทละ 1 ชิ้น  เช่น  งานวิจัย 1 เรื่อง และบทความทาง
วิชาการ 1 เรื่อง  การพิจารณาในประเด็นของปริมาณของผลงานทางวชิาการที่
เสนอขอ  มักไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามประกาศ ก.พ.อ.  

• สัดส่วนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของผู้เสนอขอ  ควรมีสัดส่วนที่เพียงพอ
ต่อการพิจารณาผลงาน  โดยมีผลงานที่เป็นผู้ด าเนินการหลักอย่างน้อย 1 เรื่อง 

• ผลงานที่น ามาใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ควรเป็นผลงานที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาการที่เสนอขอ  และหากมีผลงานหลายเรื่อง ควรเป็นผลงาน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• ควรแยกประเภทผลงานใหช้ัดเจน  และเสนอให้ถูกประเภท  ไม่ควรน าบทความวิจัย
มาเสนอขอในประเภทของบทความทางวิชาการ 
 



ข้อควรรู้และพึงระวัง 
 

• การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งในและต่างประเทศ 
รวมถึงวารสารที่เผยแพร่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะ open access journal 
ซึ่งบางแห่งไม่มีมาตรฐานทางวิชาการ ท าให้บทความเหล่านั้นไม่มีคุณภาพและไม่ได้
มาตรฐาน ขาดความน่าเชื่อถือและไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เช่น ไม่ระบุ
ส านักพิมพ์ ข้อมูลการพิมพ์ ไม่ก าหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอน ไม่มีบรรณาธิการ หรือ
บรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  

• การน าเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ จะต้องแสดงหลักฐานการเผยแพร่ว่า
ในภายหลังการประชุมได้มีการรวมเล่มเผยแพร่ใน Proceedings ของการประชุม 
ไม่ใช่เป็นเพียง Abstract Book 

 



เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

• ให้ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูใ่นฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

• ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
– 1. ISI    http://portal.isiknowledge.com 
– 2. MathSciNet   http://www.ams.org/mathscinet 
– 3. ScienceDirect   http://www.sciencedirect.com 
– 4. Agricola   http://agricola.nal.usda.gov 
– 5. Biosis    http://www.biosis.org 
– 6. Scopus    http://www.info.scopus.com 
– 7. Pubmed   http://www.pubmed.gov 
– 8. Academic Search Premium  http://www.ebsco.com/home/ 

– 9. Infotrieve   http://www.infotrieve.com 
– 10. Ingenta Connect  http://www.ingentaconnect.com 

• ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
(เฉพาะกลุ่ม 1 และ 2) 

http://www.ebsco.com/home/
http://www.infotrieve.com/


เกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

• กรณีที่วารสารทางวิชาการไม่อยู่ในฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดงันี้ 
– มีก าหนดการเผยแพร่ชัดเจน แน่นอน สม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ฉบับ 
– มีการระบุส านักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ

สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์  
– มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลายหน่วยงาน 
– มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่ม

สาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน
อยู่ในรายชื่อด้วย 

– บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขา 
– วารสารมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งจากภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน ทุกฉบับ 
– มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
– มีรูปแบบการพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันทุกบทความ 



  ขอให้ก าลังใจ ให้ทุกท่านประสบความส าเร็จ 
ในการขอต าแหน่งทางวชิาการค่ะ 


