
รศ.ดร.ทิวตัถ ์ มณโีชติ 

การวจิัยเป็นผลงานทางวชิาการ 



วจิยั  
ลกัษณะอืน่ 10 ประเภท (ลษ.อืน่) 
มวีจิยัสาขาและวจิยัช ัน้เรยีน 
รบัใชส้งัคม 
 ต ารา/หนงัสอื/บทความวชิาการ 

ผลงาน ม ี4 กลุม่  



ผศ. มวีธีิเดยีว ผลงาน=2 

วิจัย 2            หรือ 

วิจัย 1+ ลษ.อื่น 1         หรือ 

วิจัย 1+ รับใช้สังคม 1      หรือ 

วิจัย 1+ ต ารา/หนังสือ 1 

สาขาสังคม/มนุษย์ อาจใช้เหล่านี้แทนวิจัย 2-4 

ลษ.อื่น       ระดับดี 

รับใช้สังคม  ระดับดี 

บทความ     ระดับดีมาก 



รศ. ม ี2 วธีิ ผลงาน=3 

                 วิธีที่ 1 

วิจัย 2          หรือ 

วิจัย 1+ ลษ.อื่น 1        หรือ 

วิจัย 1+ รับใช้สังคม 1   และ 

 ต ารา/หนังสือ 1 

        ผลงานทั้งหมด ระดับดี 



รศ. วธีิที ่2 (ผลงาน=3) 

วจิัย 3 ดมีาก 2  ด ี1                   หรือ 

วจิัย 2 ดมีาก 2+ ลษ.อ่ืน 1 ด ี           หรือ 

วจิัย 2 ดมีาก 2+ รับใช้สังคม 1 ด ี

สาขาสังคม/มนุษย์  

      อาจใช้ ต ารา/หนังสือ แทนทั้งหมด โดย 

          ระดบัดีมาก 2       ระดบัดี 1  



ศ. มี 2 วธีิ  วธีิท่ี 1 ผลงาน=6 

วิจยั 5 วารสารนานาชาติ   หรือ 
วิจยั 1 วารสารนานาชาติ+ ลษ.อ่ืน นานาชาติ หรือ รับใชส้ังคม รวมกนั 5  และ  
 ต ารา/หนงัสือ 1 

สาขาสงัคม/มนุษย ์ ผลงาน=4 
 1. วิจยั 2 วารสารนานาชาติ หรือTCI1 หรือ 

 2. วิจยั 1 วารสารนานาชาติ หรือTCI1 และ 
     ลษ.อ่ืน หรือ รับใชส้งัคม รวมกนั 2  

 และ ต ารา/หนงัสือ 2 ผลงานทั้งหมด ระดบัดีมาก 



ศ. วธีิท่ี 2 (ผลงาน=5) 

วิจยั 5 วารสารนานาชาติ             หรือ 
วิจยั 1 วารสารนานาชาติ+ ลษ.อ่ืน นานาชาติ       หรือ รับใชส้ังคม 
รวมกนั 5  

สาขาสงัคม/มนุษย ์ ผลงาน=3 
 1. วิจยั 3 วารสารนานาชาติ หรือTCI1 หรือ 
 2. วิจยั 1 วารสารนานาชาติ หรือTCI1 หรือ 
     ต  ารา/หนงัสือ 1 +ลษ.อ่ืน หรือรับใชส้ังคม 
     รวมกนั 3 
 3. ต ารา/หนงัสือ 3  
            ผลงานทั้งหมด ระดบัดีเด่น 



นิยามวจิัย 
   เป็นผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานคน้ควา้

อยา่งมีระบบ ดว้ยวิธีวิทยาการวิจยัที่เป็นที่ยอมรบัใน

สาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลค าตอบหรอืขอ้สรุปรวม ที่จะ

น าไปสูค่วามกา้วหนา้ทางวิชาการ (งานวิจยัพ้ืนฐาน) 

หรือการน าวิชาการนั้นมาใชป้ระโยชน ์(งานวิจยั

ประยุกต)์ หรือการพฒันาอุปกรณ ์หรือกระบวนการใหม่

ที่เกิดประโยชน ์



รูปแบบงานวจิยัทีส่่งเป็นผลงานวชิาการ 

      ๑. รายงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ ทีแ่สดงถึงกระบวน การ
วจิัย (research process) ครบถ้วน 
      ๒. บทความวจิัย ทีป่ระมวลสรุปกระบวนการวจิัยใน
ผลงานวจิัยน้ัน ให้มคีวามกระชับและส้ัน ส าหรับการน าเสนอ
ในการประชุมทางวชิาการ หรือในวารสารทางวชิาการ 
      ๓. ในรูปของหนังสือ (monograph) ซ่ึงน างานวจิัยมาใช้
ประกอบการเขยีน 

อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดงันี ้



การเผยแพร่ 

      เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดย

ตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมิน

คณุภาพโดยคณะผูท้รงคณุวุฒิในสาขาวิชา

นั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบนั ดงัน้ี 

 



การเผยแพร่ (ต่อ) 

      ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวจิัยใน
วารสารทางวชิาการทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลที ่ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนีว้ารสารทางวชิาการน้ันอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพมิพ์ หรือเป็นส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ 
     ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวจิัย 



การเผยแพร่ (ต่อ)   

      ๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทาง
วชิาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ โดยผ่าน
กระบวนการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒจิากหลายสถาบัน
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ซ่ึงอาจอยู่ใน
รูปแบบหนังสือหรือส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลงัการประชุมกไ็ด้ 



การเผยแพร่ (ต่อ)   

      ๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมหลกัฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชีพ
ในสาขาวิชาน้ันและสาขาวชิาที่เกีย่วข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
(peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุน
หรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวจิัยน้ันเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่าน้ัน 



การเผยแพร่ (ต่อ)   

      ๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อม
หลกัฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชีพใน
สาขาวิชาน้ันและสาขาวชิาที่เกีย่วข้องอย่างกว้างขวาง 
ตามทีส่ภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
     เม่ือได้เผยแพร่ “งานวจิัย” ตามลกัษณะข้างต้นแล้ว การน า 
“งานวจิัย” น้ัน มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึง
เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการและให้มกีาร
ประเมนิคุณภาพ “งานวจิัย” น้ันอกีคร้ัง หน่ึงจะกระท าไม่ได้ 



เทคนิคการเกบ็ข้อมูล 

1. มกีระบวนการวจิยัทุกขั้น ตอนถูกต้อง
เหมาะสมในระเบียบวธีิวจิัย 
2. แสดงให้เห็นถงึความก้าวหน้าทางวชิาการ
หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้    

เกณฑ์พจิารณาผลงานประเภทวจิัย 



3. แสดงถงึการวเิคราะห์และน าเสนอผลเป็น
ความรู้ใหม่ทีล่กึซ้ึงกว่าทีเ่คยมผู้ีศึกษาแล้ว 
4. เป็นประโยชน์ทางวชิาการอย่างกว้างขวาง
หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย  

เกณฑ์พจิารณาผลงานวจิัย (ต่อ) 



เทคนิคการเกบ็ข้อมูล 
5. เป็นงานบุกเบิกทีม่ีคุณค่ายิง่และมีการสังเคราะห์อย่าง
ลกึซ้ึงจนท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เกดิความก้าวหน้าทาง
วชิาการหรือเกดิการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือ
รูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 
6. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างองิถึงอย่างกว้างขวาง
ในวงวชิาการหรือวชิาชีพที่เกีย่วข้องในระดับชาตหิรือ
ระดับนานาชาต ิ

เกณฑ์พจิารณาผลงานวจิัย (ต่อ) 



เทคนิคการเกบ็ข้อมูล 

ระดบัด ี 
 เป็นงานวจิัยทีม่กีระบวนการวจิยัทุก
ขั้น ตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวธีิวจิยั 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถงึความก้าวหน้าทาง
วชิาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้    

ลกัษณะคุณภาพงานวจิยั 



เทคนิคการเกบ็ข้อมูล 

ระดบัดมีาก  
 ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดับดีและต้อง 

 ๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ทีล่กึซ้ึงกว่างานเดมิ 
ทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว 
         ๒. เป็นประโยชน์ด้านวชิาการอย่างกว้างขวาง
หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย  

ลกัษณะคุณภาพงานวจิยั(ต่อ) 



เทคนิคการเกบ็ข้อมูล 
ระดบัดเีด่น  

 ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดบัดมีากและต้อง 
        ๑. เป็นงานบุกเบิกทีม่ีคุณค่ายิง่และมีการสังเคราะห์อย่างลกึซ้ึง
จนท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท าให้เกดิความก้าวหน้าทางวชิาการหรือเกดิการใช้
ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ทีจ่ะมีผลกระทบ 
(Impact) อย่างชัดเจน 
         ๒. เป็นทีย่อมรับและได้รับการอ้างองิถึงอย่างกว้างขวางในวง
วชิาการหรือวชิาชีพที่เกีย่วข้องในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

ลกัษณะคุณภาพงานวจิยั(ต่อ) 



สวสัดี 


