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การเตรียมตัวเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 
 โดยทัว่ไปปริมาณบคุลากรท่ีดํารงตําแหนง่ทางวิชาการในสถาบนัการศกึษาขัน้มหาวิทยาลยัทัว่โลกเป็น

ตวับง่ชีส้ถานะของมหาวิทยาลยันัน้ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- ความสามารถ ความเข้มแขง็ในเชงิวิชาการ 

- ช่ือเสียงและความนา่เช่ือถือในสถาบนั 

- ความภาคภมูใิจของบคุลากรทัง้สว่นตวัและของสถาบนั 

- การมีสว่นชว่ยในการตดัสินใจสมคัรเข้าเรียนของนิสิต – นกัศกึษา 

- เป็นขวญัและกําลงัใจของบคุลากรในสถาบนัการศกึษา 

สถานการณ์ตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีจํานวนบคุลากรและนิสิตคอ่นข้างมากเม่ือเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยั

อ่ืนๆ ในประเทศไทยเน่ืองจากมีหลายวิทยาเขตและหลกัสตูรท่ีเปิดจํานวนมาก   ข้อมลูลา่สดุจากกองการเจ้า 

หน้าท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ถึงวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557) มีดงันี ้

ก. จํานวนนิสิตรวมทกุวิทยาเขต  63,078 คน (ณ ภาคต้น 2556) 

ข. บคุลากรสายวิชาการรวม 2, 825 คน (คดิเป็น 100 %) 

ค. บคุลากรระดบัอาจารย์  1,724  คน หรือ  61 %  

ง. บคุลากรระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์  698  คน หรือ  25  %    

จ. บคุลากรระดบัรองศาสตราจารย์ 384  คนหรือ  13  % 

ฉ. บคุลากรระดบัศาสตราจารย์  19  คน หรือ  1 % 

ช. ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีผู้ ย่ืนขอตําแหนง่ทางวิชาการดงันี ้  

พ.ศ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ 

อยู่

ระหวา่ง

ดําเนนิการ 

รวม

ทัง้หมด 

ไมผ่า่น 

ผศ. รศ. ศ. 

2554 48 21 6 75 69 6 75 1 4 2 

2555 76 15 6 97 51 46 97 1 3 - 

2556 110 23 14 147 23 124 147 - - - 

ยอดรวมผู้ขอ  พ.ศ. 2554-2556 143 176 319 

 



ซ. บคุลากรสายวิชาการมีคณุวฒุิระดบัปริญญาตรี  67 คน  ปริญญาโท 1,195 คนและปริญญาเอก 

1,563 คน  

ฌ. รายละเอียดบางสว่นและบางขัน้ตอนในการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการสามารถสืบค้นได้จาก 

web site ของมหาวิทยาลยัฯ www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac.php 

ญ. การขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการปัจจบุนัมีการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชา 

การเป็นจํานวนมาก 

ฎ. ตลอดเวลาหลายปีท่ีผา่นมา การขอกําหนดตําแหนง่ข้ามขัน้ (เชน่จากอาจารย์ไปเป็น รศ. หรือจาก 

ผศ. ไปเป็น ศ.) ไมส่ามารถทําได้เกือบ 100 %  เน่ืองจากต้องมีผู้ทรงคณุวฒุิทําหน้าท่ีประเมิน  5 

คนและต้องผา่น 4 ใน 5 คนรวมถึงผลงานต้องอยูใ่นระดบัดีมาก 

ฏ. การขอกําหนดตําแหนง่ไมต่รงกบัสาขาวิชาท่ีเรียน  กบัสาขาวิชาท่ีสอนและการทําวิจยัไมส่ามารถ

ทําได้  ที่สําคญัคือผลงานวิจยัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการขอกําหนดตําแหนง่ทกุระดบั 

ฐ. ระยะเวลาท่ีใช้ในการขอกําหนดตําแหนง่อาจสัน้ (ประมาณ 4 เดือน) หรือยาว (อาจเกิน 1 ปี)ขึน้อยู่

กบัความสมบรูณ์   ความพร้อมและความถกูต้องของเอกสารประกอบท่ีใช้ในการขอกําหนด

ตําแหนง่ทกุประเภทร่วมกบัระยะเวลาท่ีผู้ทรงคณุวฒุทิางวิชาการใช้ในการตรวจผลงาน 

ฑ. ผลงานวิจยัประกอบวิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร

ใดๆ ไมส่ามารถนบัรวมเป็นผลงานวิจยัได้ทกุกรณี 

 

การเตรียมตัวเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 
การขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการเป็นสิง่จําเป็นและมีความสําคญัอยา่งมากในการเป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลยัซึง่แตกตา่งจากการเรียนการสอนในระดบัมธัยมเป็นอยา่งมาก   เน่ืองจากตําแหนง่ทาง

วิชาการสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ  กระบวนการในการสอน การเรียบเรียง - เขียนเอกสาร ตํารา

การทํางานวิจยัรวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอกําหนดตําแหนง่     เพ่ือให้การเตรียมตวัขอ

กําหนดตําแหนง่ทางวิขาการถกูต้อง รวดเร็วจงึควรมีการเตรียมตวั เตรียมเอกสารท่ีจําเป็นประกอบการ

พจิารณาของคณะกรรมการชดุตา่งๆ 4 ชดุ คือ 

1. คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอน 

2. คณะกรรมการประเมินเอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน สว่นนีมี้เฉพาะใน

การขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์เทา่นัน้ 

 



3. คณะอนกุรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ (อน ุก.พ.ว.) ทําหน้าพจิารณา กลัน่กรอง

ผลงาน รูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนง่ทกุตําแหนง่ 

4. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  คณะกรรมการชดุนีเ้ป็นผู้ กําหนด

แนวทางและคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุิตามสาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนง่ทัง้ตําแหนง่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  เป็นผู้พิจารณาตดัสินผลงานทกุ

ประเภท เม่ือผา่นคณะกรรมการฯ ชดุนีแ้ล้ว สภามหาวิทยาลยัฯ จงึจะประกาศผลเป็น

ทางการและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบตอ่ไป 

 

ขัน้ตอนและวธีิการ 
1. ทําความเข้าใจในรายละเอียดวิธีการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการจากเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

ก. ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้ 

บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

(ฉบับ พ.ศ. 2556)  ซึง่มีรายละเอียดท่ีต้องปฏิบตัติามครบถ้วนทกุขัน้ตอน  เอกสารนีร้วบรวม

จดัพมิพ์และขอรับได้จากกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ตกึ 50 ปี) 

ข. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ์และวธีิการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ฉบบัรวมเลม่ จดัพมิพ์เผยแพร่

โดยสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) ซึง่ประกอบด้วยประกาศ ก.พ.อ. ตัง้แตฉ่บบัท่ี 

2 (พ.ศ. 2550) จนถึงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2556) 

 

2. ตรวจสอบคณุสมบตัเิฉพาะตําแหนง่ของผู้ขอกําหนดตําแหนง่วา่ตรงตามกฏระเบียบของ ก.พ.อ. 

และ ก.พ.ว. มก. รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์และนกัวิจยัหรือไม ่ เชน่ 

กําหนดระยะเวลาหลงัจากจบการศกึษาแล้วต้องใช้เวลาก่ีปีจงึจะขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ได้  หรือเม่ือได้ตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แล้วก่ีปีจงึจะขอกําหนดตําแหนง่รอง

ศาสตราจารย์ได้ รวมถึงข้อห้ามตา่งๆ ท่ีต้องทราบ เป็นต้น 

 

3. ทําความเข้าใจเร่ืองรายละเอียดของเอกสารท่ีจําเป็นต้องย่ืนประกอบการพิจารณา เช่น ก.พ.อ.03 

เอกสารคําสอน  เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ  บทความวิจยั(ผลงานวิจยั)  

เอกสารวิชาการ หนงัสือ  ตําราวา่แตกตา่งกนัอยา่งไร  เอกสารเหลา่นีห้มายถึงอะไร  เนือ้หา  รูป 

แบบการเขียนและเรียบเรียง รูปเลม่ควรเป็นอยา่งไร เกณฑ์การตดัสินอยู่ตรงไหน ตรงกบัคําจํากดั



ความของเอกสารตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือไม ่ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการเขียน – 

เรียบเรียงเนือ้หาและวิธีการอ้างอิงเอกสาร   ทัง้นีเ้อกสารท่ีใช้ประกอบการขอกาํหนดตาํแหน่ง

ของขัน้ใดขัน้หน่ึงแล้วจะนําไปขอกาํหนดตาํแหน่งในขัน้ต่อไปมิได้   ปกตชินิด  ปริมาณหรือ

คณุภาพของเอกสารท่ีต้องใช้เสนอขอแตล่ะตําแหนง่ตา่งกนับ้างดงันี ้  

ก. ตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ประกอบด้วย ผลการประเมินการสอนและผลงานทางวิชาการ

ซึง่ต้องประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน(เฉพาะใน มก. เทา่ นัน้) และผลงานแตง่หรือ

เรียบเรียงตํารา หรือ บทความทางวิชาการ หรือ ผลงานวิจยั หรือ ผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอ่ืน หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมซึง่ทัง้หมดต้องอยูใ่นเกณฑ์ ดี 

ข. ตําแหนง่รองศาสตราจารย์  ประกอบด้วย ผลการประเมนิการสอนและผลงานทางวิชาการซึง่

ประกอบด้วย เอกสารคําสอน และผลงานแตง่หรือเรียบเรียงตํารา(ท่ีมีคณุภาพดีและได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) และผลงานวิจยั(ท่ีมีคณุภาพดีและได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด)  หรือ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน หรือ ผลงานทาง

วิชาการรับใช้สงัคมซึง่ทัง้หมดต้องอยูใ่นเกณฑ์ ดี 

ค. ตําแหนง่ศาสตราจารย์ประกอบด้วย  ผลการประเมินการสอนและผลงานทางวิชาการ  ซึง่

ผลงานทางวิขาการสามารถขอได้ 2 วิธี ดงันี ้  

วธิีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานแตง่หรือเรียบเรียงตําราหรือ

หนงัสือ(ทีมี่คณุภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) 

และ ผลงานวิจยั(ท่ีมีคณุภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี 

ก.พ.อ.กําหนด) หรือ ผลงานวิชาการท่ีรับใช้สงัคม หรือผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอ่ืนซึง่ต้องอยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก 

                    วธิีท่ี 2 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานแตง่หรือเรียบเรียงตําราหรือ    

                     หนงัสือ(ท่ีมีคณุ ภาพดีเดน่และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.   

                          กําหนด)  หรือ ผลงานวิจยั(ทีมี่คณุภาพดีเดน่และได้รับการเผยแพร่ตาม 

                          เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) หรือ ผลงานวิชาการท่ีรับใช้สงัคม หรือผลงานทาง 

   วิชาการในลกัษณะอ่ืนซึง่ต้องอยูใ่นเกณฑ์ดีเดน่ในกรณีท่ีขอเป็นวิธีพิเศษ 

 

 

 



4. ศกึษาลําดบัขัน้ตอนของกระบวนการขอกําหนดตําแหนง่ทางวิขาการแตล่ะระดบั(ผศ.  รศ. และ 

ศ.) ซึง่มีความแตกตา่งกนัในรายละเอียดเล็กน้อย ดงันี ้

1.ผู้ เสนอขอ ทําบนัทึกเสนอขอ    กรอกแบบฟอร์มใน ก.พ.อ. 03 และเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

2.หวัหน้าภาควิชา ตรวจสอบความสมบรูณ์ของ ก.พ.อ. 03     คณุ สมบตัแิละ

ชั่วโมงสอน 

3.คณบดี สํานกังานเลขานกุารคณะฯ ลงบนัทกึวนัท่ีรับเร่ืองเสนอขอ

กําหนดตําแหนง่ 

4.คณะอนกุรรมการการประเมนิผลการสอน

เอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน 

(สําหรับผู้ เสนอขอกําหนดตําแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เทา่นัน้) 

ประเมินความสามารถในการสอน และเอกสารประกอบการ

สอนและเอกสารประกอบคําสอน   (ทัง้นีก้ารตรวจสอบ

ผลงาน  การประเมินผลต่อจากนีไ้ปทุกขัน้ตอนถือเป็น

ความลับ) 

5.คณะอนกุรรมการพิจารณาตําแหนง่ทาง

วิชาการ (อน ุก.พ.ว.) 

ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารและผลงานขัน้ต้นทกุ

ประเภท    อาจเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ 3 – 5 คนในขัน้ต้นได้ 

6.คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ 

(ก.พ.ว.) 

เลือกและแตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการผู้ทรง คณุวฒุิและ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิจํานวน 3 คนถ้าเป็นวิธีการขอปกติ

และจํานวน 5 คนในกรณีท่ีขอเป็นวิธีพเิศษ ทัง้นีร้ายช่ือ

กรรมการผู้ทรง คณุวฒุิต้องคดัสรรมาจากบญัชีรายช่ือผู้ทรง

คณุ วฒุิท่ี ก.พ.อ. กําหนดเทา่ นัน้ 

7.คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ พิจารณาผลงานทกุประเภท  เสนอความเห็นและสรุปผลการ

พิจารณา   

8.คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทางวิชาการ 

(ก.พ.ว.) 

พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรง คณุวฒุิ  ตดัสนิ

และสรุปผลการประเมิน แจ้งสภามหาวิทยาลยัฯ 

9.สภามหาวิทยาลยั พจิารณาอนมุตั ิ   อธิการบดีประกาศแตง่ตัง้ 

10.ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้  (เฉพาะกรณีขอกําหนด

ตําแหนง่ศาสตราจารย์ต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนํา

ความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้) 

 
 



 
 
 

การเขียนผลงานวจิยัเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการและตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการ (สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 

ศาสตราจารย์สืบศกัดิ ์สนธิรัตน  Ph.D. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



การเขียนผลงานวจิยัเพื่อตพีมิพ์ในวารสารวิชาการ 
 

การบรรยายเร่ืองวิธีการเขียนผลงานวิจยัและการเสนอผลงานตีพมิพ์ในวารสารวิชาการสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบง่ออกเป็น 4 หวัข้อยอ่ย ดงันี ้
1. องค์ประกอบและวิธีการเขียน 
2. ความสําคญัและการเขียนบทคดัยอ่ 
3. ลกัษณะของผลงานวิจยัท่ีดี 
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 
                  1.องค์ประกอบและวธีิการเขียน 

การวิจยัคือการทํางานท่ีเป็นระบบประเภทหนึง่  เป็นการหาคําตอบให้กบัสิ่งท่ีผู้ วิจยัยงัไมรู้่ 

ยงัไมมี่คําตอบหรือต้องการรู้เพิ่มเตมิซึง่โดยทัว่ไปคําตอบนัน้อาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้  และเม่ือได้คําตอบ

ออกมาแล้วจําเป็นต้องมีการเขียนรายงานผลการวิจยันัน้เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบตอ่ไป  ตามปกติ

องค์ประกอบหรือรูปแบบการเขียนรายงานผล การวิจยัสาขาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นสากลต้อง

ประกอบด้วยหวัข้อและแนวทางการเขียนโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. องค์ประกอบ (format)  องค์ประกอบหรือรูปแบบการเขียนรายงานผลการวิจยัสําหรับสาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นแบบสากลต้องประกอบด้วยหวัข้อท่ีสําคญัดงัตอ่ไป นีคื้อ 
1). ช่ือเร่ือง 
2). ช่ือและท่ีทํางานของผู้ เขียนหรือผู้ วิจยั 

 3). บทคดัยอ่ 
 4). Abstract 
 5). คําสําคญั 
 6). บทนํา (หรือคํานํา) 

7). วตัถปุระสงค์ 
8). อปุกรณ์และวิธีการ 
9). ผลและวิจารณ์ 
10). สรุป 
11). คําขอบคณุ 
12). เอกสารอ้างอิง 



 ข. วิธีการเขียน  

 วิธีการเขียนของแตล่ะหวัข้อมีดงันี ้
1). ช่ือเร่ือง 

 ช่ือเร่ืองหรือหวัข้อหมายถึงช่ือของเร่ืองท่ีนําผลงานมาเสนอ ควรเป็นช่ือท่ีสัน้และกระชบัท่ีสดุ 

เป็นสมมตุฐิานท่ีต้องการพิสจูน์หรือหาคําตอบวา่เป็นไปตามท่ีตัง้ไว้หรือไม่ประการใด  ปกตช่ืิอเร่ืองต้อง

สมัพนัธ์โดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ อปุกรณ์และวิธีการและผลการทดลองท่ีได้รับ  บางวารสารจํากดัใช้ได้ 

ไมเ่กิน 100 ตวัอกัษร(รวมชอ่งไฟระหวา่งคํา)เทา่นัน้ 

 2). ช่ือและท่ีทาํงานของผู้เขียนหรือผู้วจัิย 
 หวัข้อนีบ้อกถึงช่ือของผู้ เสนอผลงาน (และคณะ) พร้อมท่ีทํางานของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุคนท่ี

สามารถตดิตอ่ได้ทางไปรษณีย์  บางคนอาจบอก e-mail address ไว้ด้วย 

 3). บทคัดย่อ 
 บทคดัยอ่บอกถึงวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั  วิธีการดําเนนิการและผลท่ีได้รับจากการทดลอง

อยา่งยอ่  ทัว่ไปนยิมพมิพ์เป็นยอ่หน้าเดียวและมีความยาวประมาณ ½ หน้าหรืออยา่งมากไมเ่กิน 1 

หน้า ในบางวารสารจํากดัพืน้ท่ีไว้ให้ไมเ่กิน 200 คําเทา่นัน้ 

 4). Abstract 
 ภายใต้หวัข้อนีเ้นือ้หาเหมือนหรือคล้ายกบับทคดัย่อในภาษาไทยแตต้่องเขียนเป็นภาษา 
องักฤษเพ่ือใช้อ้างอิงได้สําหรับคนตา่งชาต ิ   นยิมพมิพ์เป็นยอ่หน้าเดียวและมีความยาวประมาณ ½ 

หน้าหรืออยา่งมากไมเ่กิน 1 หน้า ในบางวารสารจํากดัไว้ให้ไมเ่กิน 200 คําเชน่กนั 

 5). คาํสาํคัญ 
 คําสําคญัหมายถึงคําท่ีเป็นเนือ้หาหลกัหรือมีความสําคญัมากท่ีสดุของงานวิจยัชิน้นี ้ ใช้เป็น

คําศพัท์เด่ียวหรือหลายคําเขียนเรียงกนั 

 6). บทนํา (หรือคาํนํา) 
 บทนําเป็นสว่นท่ีบง่บอกถึงประวตั ิความสําคญั ประโยชน์หรือโทษของสิ่งท่ีนํามา ใช้ในการ

ทดลอง หรือสิ่งท่ีใช้ในสมมตุิฐานของงานวิจยัเร่ืองนัน้ๆ รวมถึงรายละเอียดข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ท่ี

จําเป็นและเก่ียวข้อง   ในทางปฏิบตัิต้องมีการกลา่วถึงและอ้างอิงถึงวิธีการและ/หรือผลงานท่ีคล้าย 
คลงึกนัของนกัวิจยัในสถาบนัวิจยัอ่ืนท่ีดําเนินการเสร็จสิน้ไปแล้วในอดีตหรือปัจจบุนัทัง้ในและตา่ง 
ประเทศด้วย ในทางปฏิบตังิานวิจยัในประเทศไทยสว่นใหญ่มกัอ้างอิงแตเ่ฉพาะงานของผู้ ทําการวิจยั

เองหรือ/และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกนัในสถาบนัเดียวกนัเป็นสว่นใหญ่  ทําให้เกิดปัญหาเร่ืองการทํางานวิจยั

ซํา้ซ้อน  ไมเ่กิดงาน วิจยัใหม่และเป็นการสิน้เปลืองงบประมาณวิจยัเป็นอยา่งย่ิง 



 7). วัตถุประสงค์ 
 หวัข้อวตัถปุระสงค์บอกถึงสาเหตท่ีุนํามาสูก่ารทดลองหรือการวิจยัเร่ืองนีว้า่ผู้ วิจยัต้องการทํา

อะไร อาจแยกเขียนเป็นข้อๆ หรือเขียนรวมกนัได้เพ่ือเป็นการหาคําตอบสําหรับสมมตุฐิานของงานวิจยั

ท่ีตัง้ไว้ 
 รายงานผลการวิจยับางเร่ืองไมแ่ยกหวัข้อนีอ้อกมา  แตใ่ส่วตัถปุระสงค์ไว้ในสว่นท้ายสดุหรือ

ยอ่หน้าสดุท้ายของบทนํา  หวัข้อนีจ้งึขาดหายไป 

 8). อุปกรณ์และวิธีการ 
 หวัข้อนีอ้าจเขียนแยกออกเป็น 2 หวัข้อยอ่ยคือ (1) อปุกรณ์และ (2) วิธีการ  สําหรับนกัวิจยั

บางคนอาจไมแ่ยกเป็น 2 หวัข้อยอ่ยแตเ่ขียนรวมกนัได้  เป็นสว่นท่ีกลา่วถึงอปุกรณ์และเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ตา่งๆท่ีนํามาใช้ในการทดลอง  ให้รายละเอียดของวิธีการในกระบวนการทํางานทดลองแตล่ะ

ขัน้ตอน รวมถึงการเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ผล 
 ในกรณีท่ีเขียนวตัถปุระสงค์แยกเป็นข้อๆ  วิธีการทดลองก็ควรต้องเขียนแยกเป็นข้อๆ ให้สอด 

คล้องหรือตรงกนักบัวตัถปุระสงค์เชน่กนั  ในทางปฏิบตัิอาจไมจํ่าเป็นต้องให้รายละเอียดของอปุกรณ์

หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุรายการโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเคร่ืองมือ เคร่ืองแก้วและวสัดสํุานกังานท่ีมีขนาด

เล็กหรือใช้เป็นประจําอยูแ่ล้ว 
 สําหรับกรณีท่ีงานวิจยัต้องมีการสํารวจเพ่ือเก็บข้อมลูพืน้ฐาน   เป็นการเปรียบเทียบและการ

ประเมินผล  การประเมินประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ  ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  ผลงาน

เป็นท่ียอมรับและมีประสิทธิผล  จําเป็นต้องมีการใช้สถิติชว่ยในการวางแผนการทดลอง  วิธีการเก็บ

ตวัอยา่ง  วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูพร้อมกบัการแสดงผลการวิเคราะห์ตามปริมาณของข้อมลูและความ

ยากงา่ย สลบัซบัซ้อนของงานวิจยันัน้  
 9). ผลและวิจารณ์ 
 หวัข้อนีเ้ป็นการแสดงผลท่ีได้รับจากการทดลองทัง้หมดวา่เป็นอย่างไร  ได้คําตอบตรงกบั

สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้หรือไม ่อย่างไร มีการแสดงรูปภาพ ตาราง กราฟหรือสถิตท่ีิเก่ียว ข้องประกอบ  เป็น

หวัข้อท่ีสําคญัมากและใช้พืน้ท่ีในรายงานมากท่ีสดุ  ในกรณีท่ีเขียนวตัถ ุประสงค์  อปุกรณ์และวิธีการ

แยกเป็นข้อๆ การรายงานผลก็ต้องแยกออกเป็นข้อๆให้สอด คล้องและตรงกนั  ส่วนข้อมลูดบิไมจํ่าเป็น 

ต้องแสดงให้เห็นแตค่วรมีการเรียบเรียงและแปลงข้อมลูดบินัน้ทําเป็นตาราง  ตารางสถิตหิรือกราฟเพ่ือ 

ให้อา่นเข้าใจง่ายและเห็นได้อยา่งชดัเจน ข้อมลูดบิอาจแสดงไว้ในภาคผนวกในสว่นท้ายของรายงาน

ได้ถ้าจําเป็น 



 การวิจารณ์ผลการทดลองเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นมากในรายงานผลงานวิจยัทกุเร่ืองอาจเขียนแยก 

กนัได้ในแตล่ะหวัข้อของการทดลอง  เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบผลงานท่ีได้รับกบังานวิจยัของผู้ อ่ืนใน

อดีตท่ีมีเร่ืองและผลการทดลองคล้ายคลงึกนัวา่ได้ผลตรงกนัหรือขดัแย้งกนัหรือไม ่อยา่งไร ทําไมจงึ

แตกตา่งกนั  สิ่งสําคญัท่ีสดุคือต้องมีเหตผุลทางวิชา การ  มีการอ้างอิงผลงานของผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องจาก

เอกสารงานวิจยัอ่ืนประกอบไว้ในการวิจารณ์วา่ดีหรือไมอ่ยา่งไร  รวมถึงการให้ความคิดเห็นสว่นตวั

โดยใช้เหตผุลทางวิชาการร่วมด้วย  ในบางกรณีนกัวิชาการวดัคณุภาพของผลการวิจยัจากการวิจารณ์

ในสว่นนีแ้ละจดัเป็นหวัข้อหนึง่ท่ีนกัวิจยัของไทยเรายงัขาดอีกมาก 

 10). สรุป 
 เนือ้หาของหวัข้อนีเ้ป็นการสรุปเฉพาะผลการทดลองในงานวจัิยนีเ้ท่านัน้ว่าได้ผลอยา่งไร  

การเขียนอาจแยกเป็นข้อๆ ได้    เนือ้หาของหวัข้อนีต้า่งจากบทคดัยอ่มากและไมต้่องมีคําแนะนําหรือ

การวิจารณ์ประกอบเลย 

 11). คาํขอบคุณ 
 คําขอบคณุมีได้ในกรณีท่ีผู้ เขียนหรือนกัวิจยัต้องการขอบคณุผู้สนบัสนนุโครงการหรืองานวิจยั

เร่ืองนีด้้วยการให้ทนุหรือการให้ความชว่ยเหลืออยา่งใดอยา่งหนึง่  อาจมีการเอย่ถึงช่ือสถาบนัหรือ

บคุคลได้  หวัข้อนีอ้าจตดัออกไปจากรายงานผลได้ 

 12). เอกสารอ้างอิง 
 หวัข้อนีห้มายถึงการใช้และการอ้างอิงเอกสาร  วารสาร  ตําราหรือบคุคลท่ีผู้ เขียนนํามาใช้อ้าง 

อิงประกอบการเขียนรายงานโดยเฉพาะในหวัข้อบทนําและบทวิจารณ์ผล  ซึง่ควรต้องมีทัง้ของไทยและ

ตา่งประเทศ ระบบการเขียน การใช้และอ้างอิงเอกสารให้เป็นไปตามระบบสากลซึง่นิยมใช้กนัทัว่โลก 

(CBE style manual) หรือตามองค์กรหรือท่ีวารสารหรือสิ่งพิมพ์นัน้ๆ กําหนด    ทัง้นีร้ายช่ือเอก 

สารอ้างอิงทัง้หมดควรตรงกนัและมีเฉพาะเอกสารท่ีใช้อ้างอิงจริงในเนือ้หาของรายงานผลเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ความสาํคัญและการเขียนบทคัดย่อ 
บทคดัย่อจดัสว่นท่ีสําคญัมากสําหรับนกัวิชาการทัว่ไป นกัวิชาการบางคนอา่นเพียงบทคดัยอ่

เพ่ือคดักรองเอาแตเ่นือ้หาสาระท่ีสําคญัของงานวิจยันัน้ๆ โดยไมอ่า่นผล งานวิจยัฉบบัเตม็เลย ตาม

หลกัสากลบทคดัย่อนิยมเขียนเป็นยอ่หน้าเดียวและมีความยาว ประมาณ ½ หน้าหรือไมเ่กิน 1 หน้า 

ในบางวารสารจํากดัไว้ให้ไมเ่กิน 200 คําเทา่นัน้ 

 เนือ้หาของบทคดัย่อท่ีดีต้องประกอบด้วยสว่นท่ีสัน้ รวบรัดเป็นบทสรุปของ 

 ก. วตัถปุระสงค์ 
ข. วิธีการทดลอง  
ค. ผล 

 สิ่งท่ีไมค่วรปรากฏอยูใ่นบทคดัยอ่ได้แก่  
 - สรุปผลท่ีไมเ่ป็นตวัเลขหรือไมส่ามารถนกึภาพได้ เชน่ การใช้คําวา่ มากกวา่ เล็กน้อย  

โดยประมาณหรือแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย 
 - บทวิจารณ์หรือความเห็นของผู้ เขียน 
 - คําแนะนําการนําผลการวิจยันัน้ไปใช้ประโยชน์ 
 - คํานําหรือเนือ้หาทางวิชาการท่ีได้มาจากเอกสารอ่ืนหรือเอกสารอ้างอิง 
3. ลักษณะของรายงานผลงานวิจัยที่ดี 

  รายงานผลงานวิจยัท่ีดี นา่อา่นและนา่เช่ือถือตามหลกัวิชาการควรมีลกัษณะดงันี ้
 - รายงานนัน้มีองค์ประกอบหรือรูปแบบเป็นสากล 

- บทคดัยอ่มีความยาวอยูร่ะหวา่ง ½ - 1 หน้า 
 -  ผู้ เขียนแสดงให้เห็นความสําคญัหรือคณุคา่ของงานวิจยันัน้โดยเฉพาะในบทนํา 

 - งานวิจยันัน้มีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนและเป็นการพิสจูน์สมมตุฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 -  เนือ้หาในเร่ืองต้องตรงหรือสมัพนัธ์กบัช่ือหรือหวัข้อเร่ือง 

 -  งานวิจยันัน้มีรายละเอียดเก่ียวกบัอปุกรณ์ วิธีการและรูปแบบการทําการทดลอง ปริมาตรหรือ 

หนว่ยของสิ่งของท่ีใช้ในการทดลองต้องเป็นเลขตายตวั ตวัอยา่ง เชน่ไมมี่คําวา่ ประมาณ หรือ 1-3 กรัม หรือ 

ใสเ่ล็กน้อย เป็นต้น 

 -  งานวิจยันัน้มีการวิเคราะห์ผลท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบังาน มีการแปลงข้อมลูท่ีได้มาเป็นตาราง 

กราฟหรือผลการวิเคราะห์ทางสถิต ิ



 -  ในการวิจารณ์ผลต้องกล่าวอ้างอิงถึงผลงานของผู้ อ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนัและกระทําไปแล้วในอดีตรวม

กบัความคิดเห็นทางวิชาการของผู้ วิจยัเอง เร่ืองนีเ้ป็นปัญหามากสําหรับนกัวิชาการในประเทศไทย 

 -  การสรุปต้องได้มาจากเฉพาะข้อความสําคญัจากผลการวิจยัเร่ืองท่ีทําการวิจยัเทา่นัน้ 

 -  การใช้และอ้างอิงเอกสารต้องเป็นไปตามระบบสากล 

 -  การเขียนผลงานวิจยัควรใช้ภาษาเขียนเป็นทางการเทา่นัน้ 

 -  งานวิจยันัน้ควรมีการตรวจเอกสาร วิธีการและผลงานท่ีเก่ียวข้องจากตํารา จากเอก สารหรือ/และ

วารสารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งกว้างขวาง  มิใชมี่เฉพาะนกัวิจยัผู้นัน้คนเดียวหรือในกลุม่สาขาวิชา

เดียวกนัในสถาบนัเดียวกนัหรือเฉพาะในประเทศอยา่งท่ีปฏิบตักินัทั่วไป 

 -  ถ้าเป็นไปได้ ผู้ เขียนควรขอให้นกัวิจยัผู้ อ่ืนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องอา่น-แก้ไขก่อนการสง่ผลงานเพ่ือ

ประเมินหรือตีพิมพ์ 

 -   โดยหลกัสากลผลงานวิจยัท่ีดี นา่เช่ือถือต้องให้ผู้ อ่ืนกระทําซํา้แล้วได้ผลเหมือนกนั 

4.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
 ในการพิจารณากําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ (ตําแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศา่สตราจารย์และ

ศาสตราจารย์)นัน้ นอกจากผู้ขอกําหนดตําแหนง่ต้องมีตํารา เอกสารคําสอน เอกสารวิชาการ  ผลงานเผยแพร่  

ชัว่โมงสอนและผลการประเมินการสอนแล้ว  ยงัต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยา บรรณทางวิชาการ  ดงัข้อ 

ความท่ีคดัจากประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ ตัง้บคุคลให้ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ในหนงัสือ “ราชกิจจานเุบกษา” หน้า 10 วนัท่ี 2 เมษายน 2550 เลม่ท่ี 124 ตอนพเิศษ 

39 ง ดงันี ้
 (1)  ต้องมีความซือ่สตัย์ทางวิชาการ ไมนํ่าผลงานของผู้ อื่นมาเป็นผลงานของตน  และ ไมล่อกเลียนผลงาน

ของผู้ อ่ืน  รวมทัง้   ไมนํ่าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสาร วิชาการมากกวา่หนึง่ฉบบัในลกัษณะ

ท่ีจะทําให้เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม ่

 (2)  ต้องให้เกียรติและอ้างถงึบคุคลหรือแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีนํามาใช้ในผลงานวิชาการของตนเองและ

แสดงหลกัฐานการค้นคว้า 

 (3)  ต้องไมคํ่านงึถงึผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของผู้ อื่นและสิทธิมนษุยชน 

 (4)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์  ไมมี่อคติมาเก่ียวข้องและ

เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไมจ่งใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์สว่นตวั หรือต้องการสร้างความ

เสียหายแก่ผู้ อ่ืน    และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไมข่ยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยนัทาง

วิชาการ 

 (5)  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 


