
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ศาสตราจารย์กติตคุิณ นพ. สุทธิพร  จติต์มิตรภาพ 
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วจิัย และนวตักรรม (กสว) 

ที่ปรึกษาด้านการวจิัย  สกอ. 



กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ท าไมจะมาพูดถึงเกณฑ์เก่าทีถู่กเปลีย่นอกี ? 

อกีนานเท่าใด  เปลีย่นอะไร 
 



ภาพยาม 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งวชิาการ (กพว) หรือช่ืออ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษา 



ภาพแอร์โฮสเตส 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งวชิาการ (กพว) หรือ ช่ืออ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษา 



ภาพ จนท เสมียน 

ฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งวชิาการ 
สถาบันอุดมศึกษา 



ฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งวชิาการ 
สถาบันอุดมศึกษา 

ภาพเลขา มาดดี • รู้กฎ เกณฑ์  ระเบียบ สถาบันของตน 
• รู้กฎ เกณฑ์  ระเบียบ ของ กพอ. 
• แนะน า  ด าเนินการตามขั้นตอน 
• ตรวจสอบ 
• จัดเกบ็ข้อมูลเป็นระบบ 
 



คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ 
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แตกตา่งอยา่งไร 

คุณสมบตัิ ดา้นระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
คุณสมบตัิและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

ต าแหน่งวิชาการ ตามสาขาท่ีพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 
 ประเภท  จ  านวน 
 วิธีการเผยแพร ่
 ความทนัสมยัของผลงาน 

ประเด็นตา่งๆ ที ่ตอ้ง ทราบ 



คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ 

แตกตา่ง 
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ประธานคณะกรรมการ กพว. หรือช่ืออ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เทียบเคียงกนั   
ตอ้งเป็น  “กรรมการสภามหาวทิยาลยัประเภทผูท้รงคุณวฒิุ”  และ 
ต้องเป็น “ศาสตราจารย์” 

แตกตา่ง 

มีการจัดท า มาตรฐานจริยธรรมในการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
มีทั้งส าหรับ คณะกรรมการ กพว 
และผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีท าการประเมิน 

เพ่ือใหก้ารประเมินเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ลดปัญหาหลาย ๆดา้น ทั้งการตั้งผูท้รงคุณวฒิุท่ี
ไม่ตรงกบัสาขาวชิา  หรือการมีผลประโยชน์ทบัซอ้นทั้งเชิงยวกและลบ 

ให้เกดิความเช่ือมั่นในระบบการพจิารณา 

หน้าที่พวกเรา คือ อะไร 



แตกตา่ง 

1 

คุณสมบตัิ ดา้นระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

ป.เอก  ผา่นการประเมิน 1 ปี/ ป.โท 4 ปี  / ป.ตรี 6 ปี 
 ขอ  “ผูช่้วยศาสตราจารย”์ ไดเ้ลย           (เดิม 2/ 5/ 9 ปี) 

 
ส่วนระยะเวลาทีค่รองต าแหน่งก่อนขอรับการพจิารณาแต่งตั้งในต าแหน่งทีสู่งขึน้ 

คงเหมือนเดิม 
อาจารย์ใหม่  ไฟแรง อยากให้เร่งท างานวชิาการ  

โปรดระวงั การใช้ผลงานวจิัยทีท่ าเพือ่วทิยานิพนธ์ 

ระยะเวลา  น้อยลงกว่าเกณฑ์เก่า .......ส าหรับระยะเวลาตั้งต้น 



คุณสมบตัิและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

แตกตา่ง 
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ต้องมีภาระงานในการ “สอน” 
             ก าหนดไว้  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ ระบบทวิภาค 
ผ่านการประเมินการสอนในระดับที่เหมาะสมกบั ต าแหน่งวชิาการ ที่เสนอขอ 
     (มี คณะกรรมการประเมนิการสอน  ไม่ใช่เอาผลการประเมนิที่นักศึกษาประเมินมาใช้) 
ใหเ้สนอ เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน ในการประเมินขั้นตอนน้ี 
 

ภาระที่ได้รับมอบหมายหลกัของอาจารย์ คือ การสอน   
แต่การประเมินการสอนเป็นเพยีงขั้นตอนเบ้ืองต้น   

และให้น า้หนักกบัการประเมินผลงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะงานวจิัยมากกว่า 
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ต าแหน่ง

วิชาการ 

คณุสมบตั ิ

ผลงาน

ทาง

วิชาการ 

จริยธรรม

และ

จรรยาบรรณ 

ผลการ

สอน 

วฒิุการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
ภาระในการสอน 

-เอกสารประกอบการสอน   
  ใชเ้พื่อประเมินการสอน 
  ในระดบั ผศ. 
-เอกสารค าสอน 
  ใชเ้พื่อประเมินการ 
   สอนในระดบั รศ. 
ขอต าแหน่งศาสตราจารย ์
    ประเมินการสอน? 
 

ส่งแต่
ผลงานวิจยั 
ผลงานอ่ีนๆ 
ต ารา/หนงัสือ 

ประเมินจากผลงานท่ีน ามา 
        ส่งใหป้ระเมิน 
กบั ขอ้มูลอ่ืนท่ีเช่ือถือได ้

no 



คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ 

แตกตา่ง 

13 

แตกตา่งอยา่งไร 

คุณสมบตัิ ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน 
คุณสมบตัิและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

ต าแหน่งวิชาการ ตามสาขาที่พิจารณา 
ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 
 ประเภท  จ  านวน 
 วิธีการเผยแพร ่
 ความทนัสมยัของผลงาน 



ต าแหน่งวิชาการ ตามสาขาที่พิจารณา 

แตกตา่ง 
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ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง  ระบุสาขาวชิาการ / อนุสาขา 
ที่มีการก าหนดไว้เป็นหลกัโดย  กพอ 

 เพื่อใหใ้ชช่ื้อสาขา  / อนุสาขา ท่ีมีความเหมือนกนั ไม่ปล่อยอิสระจนมี
สาขาวชิาท่ีเรียกช่ือต่าง ๆ กนั ซ่ึงจะใหป้ระโยชน์ในการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชา
ทีเสนอขอก าหนดต าแหน่งดว้ย  ปัจจุบนันอกจากก าหนดช่ือแลว้ยงั ก าหนดรหัส ดว้ย 

 
สร้าง “มาตรฐาน” ของสาขาวชิา / ความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ถ้าขอแตกต่างสาขาวชิาเดมิ ต้องใช้ กรณพีเิศษ 



คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ 

แตกตา่ง 
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แตกตา่งอยา่งไร 

คุณสมบตัิ ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน 
คุณสมบตัิและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

ต าแหน่งวิชาการ ตามสาขาท่ีพิจารณา 
ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 
 ประเภท  จ  านวน 
 วิธีการเผยแพร ่
 ความทนัสมยัของผลงาน 



ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 

แตกตา่ง 

16 

แยกชนิด ประเภท และจ านวนของผลงานวชิาการ 
แตกต่างกนัระหว่าง 2 สาย 

 สายวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ / เทคโนโลย ี
 สายสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 

 
ไม่ใช้ “ไม้บรรทัดเดียวกนั” ในการวดั 



ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 

แตกตา่ง 
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ให้ความส าคญักบั  การสร้างผลงานจากการวจิัย 
         ดงันั้น จะดู “เขม้ขน้ข้ึน”   ในเชิงปริมาณ 

         และอยา่งนอ้ย  ผลงาน 1 ช้ิน ตอ้งเป็น “ผลงานวิจยั” 
ยอมรับ และ ให้ความส าคญักบัผลงานในสายนีท้ีอ่าจส่งผลในรูปแบบอ่ืน  
          เช่น สิทธิบตัร ซอฟทแ์วร์ เป็นตน้  ทีส่ามารถนับเทียบได้เท่ากบั งานวจิัย 

ไม่ใช้ “ไม้บรรทดัเดยีวกนั”  
ในการวดัความแตกต่างของผลงานของสาขาต่างๆ ในสายนี ้

สายวทิยาศาสตร์ / วทิยาศาสตร์สุขภาพ / เทคโนโลย ี



ผลงานทางวิชาการ 

วิจยั/วิเคราะห ์
ศึกษา/ค้นคว้า 

รวบรวม/เรียบเรียง/
ศึกษา/ค้นคว้า 

ผลงานวิจยั 
ตีพิมพ ์

ผลงานทางวิชาการ 
ในลกัษณะอ่ืน 

ผลงาน 
รบัใช้สงัคม 

บทความ 
ทางวิชาการ 

ต ารา /  
หนังสือ 

ผศ. ผศ. รศ. ศ. 

เกณฑ์ใหม่ ไม่สามารถใช้
บทความทางวชิาการ เช่น 
review article 

9 



วิธีปกติ 

ผศ. วิจยั 2 เรื่อง  

ผลงานวิชาการ 
รบัใช้สงัคม หรือ  

ดี 

เกณฑผ์า่น 

เสียง 
2/3 

ผลงานทางวิชาการ 
ในลกัษณะอ่ืน หรือ  

ต ารา/หนังสือ  

วิจยั 1 เรื่อง และ  

1 

2 

1 

2 

3 

รวมไม่
น้อยกว่า 
 2 เรื่อง
หรือเล่ม  

เดิม   บทความในลกัษณะของ ต ารา / หนังสือ   1 บท  อนุโลมเป็น ผลงาน 1 ช้ิน 
เกณฑ์ใหม่  ต้องเป็น ต ารา / หนังสือ 1 เล่ม  
ไม่น้อยกว่า  5 บท และ ประมาณ 80 หน้า 

ไม่แนะน า ในระดบั ผศ.  
10 



วิธีปกติ 

รศ.1 
ดี 

เกณฑผ์า่น 

เสียง 
2/3 

รวม
ทัง้หมดไม่
น้อยกว่า 
 2 เรื่อง  

วิจยั 2 เรื่อง  

ผลงานวิชาการรบัใช้
สงัคม 

ผลงานทางวิชาการ
ในลกัษณะอ่ืน 

วิจยั 1 เรื่อง และ 

1 

2 

1 

2 

ต้องมีต ารา/หนังสือ 1 เล่ม   

รศ.2 
วิจยั 3 เรื่อง  

ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

ดีมาก 2, ดี 1 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

ดีมาก 2 

ดี 

วิจยั 2 เรื่อง และ 

1 
2 

1 

2 

11 



วิธีปกติ 

เกณฑผ์า่น 

เสียง 

2/3 

ศ.1 
วิจยั 5 เรื่อง (scorpus) หรือ  

ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

รวมกนั

อยา่งนอ้ย 

5 เร่ือง 

ดีมาก  

ต้องมี ต ารา/หนังสือ 1 เล่ม  

ศ.2 
วิจยั 5 เรื่อง (scorpus) หรือ  

ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

รวมกนั

อยา่งนอ้ย 

5 เร่ือง 

ดีเด่น  วิจยั 1 เรื่อง และ 

วิจยั 1 เรื่อง และ 

1 

2 

1 

2 

12 



ผศ. 

รศ. 

ดีมาก 

เกณฑผ์า่น 

วิจยั และ  

ดีมาก 

ศ. ดีเด่น 

3/5 
ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

ผลงานทาววิชาการในลกัษณะอ่ืน วิธีพิเศษ 
ต้องมีต ารา/หนังสือ 

วิจยั และ  

ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

ต้องมีต ารา/หนังสือ 

วิจยั และ  

ผลงานวิชาการรบัใช้สงัคม 

ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 

ต ารา/หนังสือ 

2 

2 

1 

5 

1 
4/5 

13 



ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 

แตกตา่ง 

23 

ให้ความส าคญักบั  การสร้างผลงานจากการวิจัย แต่ไม่ใช่ผ่านการเผยแพร่ด้วย
การตีพมิพ์เป็นบทความวจิัยในวารสารวิชาการ 
         ดงันั้น จะมีความหลากหลายในวธีิการเผยแพร่ 

         เนน้พิจารณา การใชค้วามรู้ความสามารถของผูเ้ป็นเจา้ของผลงาน 
ยอมรับ และ ให้ความส าคญักบัผลงานในสายนีท้ีอ่าจส่งผลในรูปแบบอ่ืน  
          เช่น ผลงานดา้นสร้างสรรค ์ ที่สามารถนับเทยีบได้เท่ากบั งานวจิัย 

ไม่ใช้ “ไม้บรรทัดเดียวกนั”  
ในการวดัความแตกต่างของผลงานของสาขาต่างๆ ในสายนี้ 

สายสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 



ผลงานวิชาการอื่น ๆ ท่ีเทียบไดก้บังานวิจยั  

 นอกจาก  ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม 

 เกณฑใ์หม่ ใหค้วามส าคญักบัผลผลิตท่ีอาจเกิดข้ึนกบั

งานวิจยั หรือ ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ หรือเกิดจากความคิด

สรา้งสรรค ์ที่มีผลผลิต หรือการเผยแพรใ่หเ้ป็นที่ยอมรบั หรือรบัรู ้

ในรูปแบบตา่ง ๆ อีกมาก โดยมีการก าหนดประเภทไวใ้น 

 “ผลงานวิชาการในลกัษณะอื่นๆ ซ่ึงก็มีค าอธิบายไว ้

24 

แตกตา่ง 



ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 

แตกตา่ง 

25 

ให้ความส าคญักบั  การสร้างผลงานจากการวิจัย อย่างต่อเน่ือง 
ไม่อยากให้ “กัก๊” ผลงาน 

จึงมีข้อก าหนด ไม่ให้ใช้ผลงานทีเ่กดิขึน้ก่อนได้รับต าแหน่งล่าสุด มาใช้เพ่ือขอ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการในระดับสูงช้ึน 

          อนุโลม  ใหใ้ชผ้ลงานเก่าได ้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนบัตั้งแต่บงัคบัใช ้ 

อยากให้ศึกษาวจิัย ต่อเน่ือง เสมือนเป็นข้อก าหนดกลายๆ ว่าเม่ือ
ด ารงต าแหน่งวชิาการน้ันๆ แล้ว ยงัมพีนัธกจิในการสร้างงาน 

ไม่ให้ใช้ผลงานเก่า ทีอ่าจล้าสมัย  ตกยุค 



ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 

แตกตา่ง 
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ให้ความส าคญักบั  การเป็นหลกัในการสร้างผลงานจากการวจิัย  
แต่ ตามเกณฑ์เดิม  ก าหนดว่าต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50%  

 
ยอมรับ และ ให้ความส าคญักบัผลงานทีอ่าจท าร่วมกนัแบบบูรณาการ 

          ทีท่ าให้สัดส่วนน้อยกว่า 50% แต่ต้องเสนอผลงาน ทีม่ีลกัษณะหรือ
แนวทางเดียวกนั  และสามารถนับรวมแล้วเทียบได้เท่ากบั งานวจิัย 50% 

 
ยืดหยุ่นมากขึน้ส าหรับผลงานทีท่ าร่วมกนั 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานที่เสนอ 



ผลงานทางวิชาการท่ีพิจารณา 

แตกตา่ง 
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แม้จะยงัให้ระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วม เป็น % 

กเ็พ่ือสะดวกในการพจิารณาหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในงานน้ัน ๆ 
แต่ให้ระบุบทบาทหน้าที ่ได้แก่  

การเป็นผู้วจัิยหลกั Principle Investigator  
หรือ ผู้รับผดิชอบในการประสาน Corresponding Author 

 
การระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายต่อการพจิารณา และตรวจสอบ
ย้อนหลงั ในกรณผู้ีมส่ีวนร่วมขอก าหนดต าแหน่งภายหลงั 

สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานที่เสนอ 



ต ารา 

1. ครอบคลมุเน้ือหาสาระส าหรบัการเรียนการสอน หรือเป็น
ส่วนหน่ึงของวิชา  

2. ต้องมีความทนัสมยั ต้องระบวิุชาท่ีเก่ียวข้องในหลกัสตูร  

3. ประกอบด้วย ค าน า สารบญั เน้ือเร่ือง การอธิบายหรือการ
วิเคราะห ์การสรปุ การอ้างอิงและบรรณานุกรม  

4. ให้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ดจู านวนพิมพ ์หรือดชันีตวัอ่ืน  

5. กรณีไม่ผา่นเกณฑ ์ให้น าไปแก้ไขปรบัปรงุเพ่ิมเติมเน้ือหา
ใหม่ แล้วให้ประเมินคณุภาพใหม่อีกครัง้หน่ึง 
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ต ารา 

หวัข้อ ประเดน็ ก.พ.อ. 2550 ก.พ.อ. 2560 
นิยาม: งานวชิาการเรยีบ

เรยีงอยา่งเป็นระบบ 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความสามารถในการถ่ายทอด
วชิาในการเรยีนการสอนใน
ระดบัอุดมศกึษา 

เกดิจากการน าขอ้คน้พบทางทฤษฎ ีจาก
งานวจิยัของผูข้อ หรอืความรูท้ีไ่ดจ้าก
การคน้ควา้ศกึษามาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
เรยีบเรยีงโดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีน
ก าหนดใหเ้ป็นแกนกลาง ซึง่สมัพนัธก์บั
มโนทศัน์ยอ่ยอื่นอยา่เป็นระบบ 

การพฒันาจาก
เอกสารค าสอน 

ตอ้งใหส้มบูรณ์ทีส่ดุ ผูอ้่าน
อาจใหบุ้คคลอื่นทีม่ใิชผู่เ้รยีน
ในวชิานัน้ สามารถอ่านและท า
ความเขา้ใจได ้โดยไมต่อ้งเขา้
เรยีน 

(เหมอืน ก.พ.อ.50 เพิม่...) 
     หากผลงานวชิาการทีเ่คยเสนอเป็น
เอกสารประกอบการสอบหรอืเอกสารค า
สอนไปแลว้ จะน ามาเสนอเป็นต าราไมไ่ด ้
เวน้แต่จะมกีารพฒันาจนเหน็ไดช้ดัวา่
เป็นต ารา 
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หนงัสือ 

1. งานวิชาการท่ีเรียบเรียงจากรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คง มีความ
เช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลมุ  

2. ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสตูรหรือของ
วิชาใดวิชาหน่ึงในหลกัสตูร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง  

3. เน้ือหาสาระของหนังสือต้องมีความทนัสมยั ประกอบด้วย ค าน า สารบญั 
เน้ือเร่ือง การอธิบายหรือการวิเคราะห ์การสรปุ การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  

4. ให้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ดจู านวนพิมพ ์หรือดชันีตวัอ่ืนร่วมด้วย  
5. กรณีไม่ผา่นเกณฑ ์ให้น าไปแก้ไขปรบัปรงุเพ่ิมเติมเน้ือหาใหม่ แล้วให้

ประเมินคณุภาพใหม่อีกครัง้หน่ึง 
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หนงัสือ 

ประเดน็ ก.พ.อ. 2550 ก.พ.อ. 2560 
ความรอบด้านและ
ลึกซ้ึงของงาน
วิชาการ 

ใหท้ศันะของผูเ้ขยีนที่
เสรมิสรา้งปัญญาความคดิ 
และสรา้งความแขง็แกรง่
ทางวชิาการนัน้ ๆ หรอื
สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(เหมอืน ก.พ.อ. 50 เพิม่....) เกดิจากการคน้ควา้
ศกึษาความรูใ้นเรือ่งหนึ่งอยา่งรอบดา้นและลกึซึง้ มี
การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เรยีบเรยีงอยา่งเป็นระบบ 
โดยมมีโนทศัน์ทีผู่เ้ขยีนก าหนดใหเ้ป็นแกนกลาง มี
ความละเอยีดลกึซึง้ ซึง่สมัพนัธก์บัมโนทศัน์ยอ่ยที่
สมัพนัธก์นั  

การพฒันาจาก
เอกสารประกอบการ
สอน/ค าสอน 

ไมไ่ดก้ าหนด หากผลงานวชิาการทีเ่คยเสนอเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนไปแลว้ จะน ามา
เสนอเป็นต าราไมไ่ด ้ 
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รูปแบบและการเผยแพรข่องต ารา/หนงัสอื 
หวัข้อ ประเดน็ ก.พ.อ. 2560 

รปูแบบ:  องคป์ระกอบ  มกีารอา้งองิ บรรณานุกรมแหลง่ขอ้มลูที่
ทนัสมยัและครบถว้นสมบรูณ์ 

ดชันีค้นค า 
จ านวนหน้า เป็นเลม่
หรอืเป็นบท 

 บทเดยีวกน็บัเป็น 1 ชิน้งาน หรอื 
1 เลม่ 

1. งานเขยีนทัง้เลม่ เรยีบเรยีงขึน้ทัง้เลม่
อยา่งมเีอกภาพ (ไมต่ ่ากวา่ 80 หน้า) 

2. เป็นงานวชิาการบางบท (ไมต่ ่ากวา่ 80 
หน้า หรอืประมาณ 5 บท)  

การ
เผยแพร่:  

วธิกีารเผยแพร ่ พมิพโ์ดยโรงพมิพห์รอืส านกัพมิพ ์ 1. พมิพโ์ดยโรงพมิพห์รอืส านกัพมิพ ์ 
2. สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
3. e-book โดยส านกัพมิพซ์ึง่เป็นทีย่อมรบั 

ระยะเวลาในการ
เผยแพร ่

(เดืมตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอน
มาแลว้ไมน้่อยกวา่หน่ึงภาค
การศกึษา (หรอื 4 เดอืน) 

ไม่ได้ก าหนด 
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งานวิจยั เผยแพร ่

34 

วารสารวชิาการนานาชาติ   ที่เป็นที่ยอมรับ 
 บางวารสาร มีการก าหนดค่าใชจ่้ายในการลงพิมพ ์และเป็นปัจจยัใหเ้กิดการ 
         พิจารณารับลงตีพิมพโ์ดยมิไดอิ้งมาตรฐานทางวิชาการ แต่อิงผลประโยชน์ 
 บางวารสาร มีความไม่สม ่าเสมอ ตีพิมพม์ากหลายสิบฉบบัในแต่ละปี ท่ีมีปริมาณ      
         ไม่เท่ากนั 
 เคยมีผูร้วบรวมรายช่ือวารสารท่ีอาจสุ่มเส่ียงต่อมาตรฐานทางวิชาการ Beil’s List  
         ปัจจุบนัไม่มีแลว้ 
 แต่ละปี วารสารแมเ้ป็นวารสารเดียวกนั กมี็ impact factor ท่ีแตกต่างกนั 
 วารสารวชิาการนานาชาติ ท่ีไม่ปรากฏช่ือในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับ ใหส้ภา 
         มหาวทิยาลยัเสนอขอให ้กพอ อนุโลมรับได ้
วารสารวิชาการในประเทศ  ใชห้ลกัการท่ีไดรั้บการประเมินวา่อยูใ่น TCI ระดบั 1 



งานวิจยั  

 เม่ือไดเ้ผยแพรแ่ลว้ หากมีขอ้เสนอแนะ หรือค าแนะน าจาก

การประเมินโดยกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ   การน างานวิจยันั้น มา

แกไ้ขปรบัปรุงหรือเพิ่มเตมิส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อน ามาเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและใหมี้การประเมินคุณภาพงานวิจยั

นั้นอีกครั้งหน่ึง  

                          จะกระท าไม่ได ้
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ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม  

  ค าจ  ากดัความ 

วิธีการเผยแพร ่

วิธีการประเมิน 

ไม่ใช่ หลกัเกณฑ์ใหม่ 
แต่   ทีใ่ห้การยอมรับในผลงานประเภทนี ้มาหลายปี 
มีผู้ผ่านการประเมินด้วยผลงานประเภทนี ้ น้อยมาก 

เพราะ.... 
27 



ผลงานวิชาการในลกัษณะอ่ืนๆ 
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ค าจ  ากดัความ 

วิธีการเผยแพร ่

วิธีการประเมิน 



สรุปเรื่องผลงานวิชาการ 

ท่ีท  ารว่มกนัหลายๆ คน 

  

38 

บทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ของแตล่ะคน 

สดัส่วน หรือ เปอรเ์ซนต ์

หลกัฐานการมีส่วนรว่ม 

ผู้วจัิยหลกั  ผู้นิพนธ์หลกั  หัวหน้าโครงการวจัิย 
Corresponding author 

ผู้ร่วมวจัิย  ผู้เกบ็ข้อมูล ผู้ประมวลสถิติ ฯ นักศึกษา ป.โท ป.เอก 

ยงันับที่เกนิกว่า 50%  แต่ที่ไม่ถึง  ยอมให้เอางานมารวมกนัได้ถ้าเป็นแนวเดียวกนั   
เกณฑ์นีย้งัไม่ยกเลกิ เพราะป้องกนั Abuse และตรวจสอบย้อนกลบัง่าย 



การจดัเก็บสรุปผลงานวิชาการ 
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จดัระบบ ตั้งแตเ่ริม่ตน้ 

เช็คลิสต ์ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ครบถว้น 

แตล่ะคุณสมบตั ิรูปแบบการเขียน 

ยดึเกณฑ ์ระเบียบ 

บนัทึก และจดัท ารายงานการประชุมสรุป 

ระบบเอกสารอิเลค็ทรอนิคส์ 

ตรวจสอบ ทบทวน เกณฑ ์ระเบียบ แม่นตรงตามกฎ 

สมบูรณ์ ครบถว้น ใชอ้า้งอิง หรือสอบทวนได ้



ภาพ แองเจลนีาโจลสีวย 




