การเตรียมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

เรี ยบเรี ยงโดย
ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน Ph. D.
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิขาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4 มีนาคม พ. ศ. 2557

การเตรียมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

โดยทัว่ ไปปริ มาณบุคลากรที่ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาขันมหาวิ
้
ทยาลัยทัว่ โลกเป็ น
ตัวบ่งชี ้สถานะของมหาวิทยาลัยนันๆ
้ ดังต่อไปนี ้
- ความสามารถ ความเข้ มแข็งในเชิงวิชาการ
- ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในสถาบัน
- ความภาคภูมใิ จของบุคลากรทังส่
้ วนตัวและของสถาบัน
- การมีสว่ นช่วยในการตัดสินใจสมัครเข้ าเรี ยนของนิสิต – นักศึกษา
- เป็ นขวัญและกําลังใจของบุคลากรในสถาบันการศึกษา

สถานการณ์ ตาํ แหน่ งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนบุคลากรและนิสิตค่อนข้ างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ในประเทศไทยเนื่องจากมีหลายวิทยาเขตและหลักสูตรที่เปิ ดจํานวนมาก ข้ อมูลล่าสุดจากกองการเจ้ า
หน้ าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557) มีดงั นี ้
ก. จํานวนนิสิตรวมทุกวิทยาเขต 63,078 คน (ณ ภาคต้ น 2556)
ข. บุคลากรสายวิชาการรวม 2, 825 คน (คิดเป็ น 100 %)
ค. บุคลากรระดับอาจารย์ 1,724 คน หรื อ 61 %
ง. บุคลากรระดับผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 698 คน หรื อ 25 %
จ. บุคลากรระดับรองศาสตราจารย์ 384 คนหรื อ 13 %
ฉ. บุคลากรระดับศาสตราจารย์ 19 คน หรื อ 1 %
ช. ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีผ้ ยู ื่นขอตําแหน่งทางวิชาการดังนี ้
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ยอดรวมผู้ขอ พ.ศ. 2554-2556

อยู่
รวม
ไม่ผา่ น
ระหว่าง ทังหมด
้
ผศ. รศ. ศ.
ดําเนินการ

ซ. บุคลากรสายวิชาการมีคณ
ุ วุฒิระดับปริ ญญาตรี 67 คน ปริญญาโท 1,195 คนและปริ ญญาเอก
1,563 คน
ฌ. รายละเอียดบางส่วนและบางขันตอนในการขอกํ
้
าหนดตําแหน่งทางวิชาการสามารถสืบค้ นได้ จาก
web site ของมหาวิทยาลัยฯ www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac.php
ญ. การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการปั จจุบนั มีการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชา
การเป็ นจํานวนมาก
ฎ. ตลอดเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา การขอกําหนดตําแหน่งข้ ามขัน้ (เช่นจากอาจารย์ไปเป็ น รศ. หรื อจาก
ผศ. ไปเป็ น ศ.) ไม่สามารถทําได้ เกือบ 100 % เนื่องจากต้ องมีผ้ ทู รงคุณวุฒทิ ําหน้ าที่ประเมิน 5
คนและต้ องผ่าน 4 ใน 5 คนรวมถึงผลงานต้ องอยูใ่ นระดับดีมาก
ฏ. การขอกําหนดตําแหน่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยน กับสาขาวิชาที่สอนและการทําวิจยั ไม่สามารถ
ทําได้ ที่สําคัญคือผลงานวิจยั เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการขอกําหนดตําแหน่งทุกระดับ
ฐ. ระยะเวลาที่ใช้ ในการขอกําหนดตําแหน่งอาจสัน้ (ประมาณ 4 เดือน) หรื อยาว (อาจเกิน 1 ปี )ขึ ้นอยู่
กับความสมบูรณ์ ความพร้ อมและความถูกต้ องของเอกสารประกอบที่ใช้ ในการขอกําหนด
ตําแหน่งทุกประเภทร่วมกับระยะเวลาที่ผ้ ทู รงคุณวุฒทิ างวิชาการใช้ ในการตรวจผลงาน
ฑ. ผลงานวิจยั ประกอบวิทยานิพนธ์หรื อเป็ นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร
ใดๆ ไม่สามารถนับรวมเป็ นผลงานวิจยั ได้ ทกุ กรณี

การเตรี ยมตัวเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ

การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็ นสิง่ จําเป็ นและมีความสําคัญอย่างมากในการเป็ นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยซึง่ แตกต่างจากการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากตําแหน่งทาง
วิชาการสะท้ อนถึงความรู้ ความสามารถ กระบวนการในการสอน การเรี ยบเรี ยง - เขียนเอกสาร ตํารา
การทํางานวิจยั รวมถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง เพื่อให้ การเตรี ยมตัวขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิขาการถูกต้ อง รวดเร็วจึงควรมีการเตรี ยมตัว เตรี ยมเอกสารที่จําเป็ นประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ 4 ชุด คือ
1. คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
2. คณะกรรมการประเมินเอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน ส่วนนี ้มีเฉพาะใน
การขอกําหนดตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เท่านัน้

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (อนุ ก.พ.ว.) ทําหน้ าพิจารณา กลัน่ กรอง
ผลงาน รูปแบบและวิธีการเขียนเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทุกตําแหน่ง
4. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คณะกรรมการชุดนี ้เป็ นผู้กําหนด
แนวทางและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหน่งทังตํ
้ าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เป็ นผู้พิจารณาตัดสินผลงานทุก
ประเภท เมื่อผ่านคณะกรรมการฯ ชุดนี ้แล้ ว สภามหาวิทยาลัยฯ จึงจะประกาศผลเป็ น
ทางการและแจ้ งให้ ก.พ.อ. ทราบต่อไป

ขัน้ ตอนและวิธีการ
1. ทําความเข้ าใจในรายละเอียดวิธีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการจากเอกสารดังต่อไปนี ้
ก. ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตัง้
บุคคลให้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับ พ.ศ. 2556) ซึง่ มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบตั ติ ามครบถ้ วนทุกขันตอน
้
เอกสารนี ้รวบรวม
จัดพิมพ์และขอรับได้ จากกองการเจ้ าหน้ าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตึก 50 ปี )
ข. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตัง้ บุคคลให้ ดาํ รงตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับรวมเล่ม จัดพิมพ์เผยแพร่
โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึง่ ประกอบด้ วยประกาศ ก.พ.อ. ตังแต่
้ ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2550) จนถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556)
2. ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งของผู้ขอกําหนดตําแหน่งว่าตรงตามกฏระเบียบของ ก.พ.อ.
และ ก.พ.ว. มก. รวมถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของการเป็ นอาจารย์และนักวิจยั หรื อไม่ เช่น
กําหนดระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาแล้ วต้ องใช้ เวลากี่ปีจึงจะขอกําหนดตําแหน่งผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์ได้ หรื อเมื่อได้ ตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์แล้ วกี่ปีจึงจะขอกําหนดตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ได้ รวมถึง ข้ อห้ ามต่างๆ ที่ต้องทราบ เป็ นต้ น
3. ทําความเข้ าใจเรื่ องรายละเอียดของเอกสารที่จําเป็ นต้ องยื่นประกอบการพิจารณา เช่น ก.พ.อ.03
เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ บทความวิจยั (ผลงานวิจยั )
เอกสารวิชาการ หนังสือ ตําราว่าแตกต่างกันอย่างไร เอกสารเหล่านี ้หมายถึงอะไร เนื ้อหา รูป
แบบการเขียนและเรี ยบเรี ยง รูปเล่มควรเป็ นอย่างไร เกณฑ์การตัดสินอยู่ตรงไหน ตรงกับคําจํากัด

ความของเอกสารตามเกณฑ์ของ สกอ. หรื อไม่ รวมถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการเขียน –
เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาและวิธีการอ้ างอิงเอกสาร ทัง้ นีเ้ อกสารที่ใช้ ประกอบการขอกําหนดตําแหน่ ง
ของขัน้ ใดขัน้ หนึ่งแล้ วจะนําไปขอกําหนดตําแหน่ งในขัน้ ต่ อไปมิได้ ปกติชนิด ปริ มาณหรื อ
คุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้ เสนอขอแต่ละตําแหน่งต่างกันบ้ างดังนี ้
ก. ตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ประกอบด้ วย ผลการประเมินการสอนและผลงานทางวิชาการ
ซึง่ ต้ องประกอบด้ วย เอกสารประกอบการสอน(เฉพาะใน มก. เท่า นัน)
้ และผลงานแต่งหรื อ
เรี ยบเรี ยงตํารา หรื อ บทความทางวิชาการ หรื อ ผลงานวิจยั หรื อ ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น หรื อ ผลงานทางวิชาการรับใช้ สงั คมซึง่ ทังหมดต้
้
องอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ข. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ประกอบด้ วย ผลการประเมินการสอนและผลงานทางวิชาการซึง่
ประกอบด้ วย เอกสารคําสอน และผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตํารา(ที่มีคณ
ุ ภาพดีและได้ รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) และผลงานวิจยั (ที่มีคณ
ุ ภาพดีและได้ รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนด) หรื อ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรื อ ผลงานทาง
วิชาการรับใช้ สงั คมซึง่ ทังหมดต้
้
องอยูใ่ นเกณฑ์ ดี
ค. ตําแหน่งศาสตราจารย์ประกอบด้ วย ผลการประเมินการสอนและผลงานทางวิชาการ ซึง่
ผลงานทางวิขาการสามารถขอได้ 2 วิธี ดังนี ้
วิธีท่ ี 1 ผลงานทางวิชาการประกอบด้ วย ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตําราหรื อ
หนังสือ(ทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีมากและได้ รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด)
และ ผลงานวิจยั (ที่มีคณ
ุ ภาพดีมากและได้ รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
ก.พ.อ.กําหนด) หรื อ ผลงานวิชาการที่รับใช้ สงั คม หรื อผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นซึง่ ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
วิธีท่ ี 2 ผลงานทางวิชาการประกอบด้ วย ผลงานแต่งหรื อเรี ยบเรี ยงตําราหรื อ
หนังสือ(ที่มีคณ
ุ ภาพดีเด่นและได้ รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด) หรื อ ผลงานวิจยั (ทีม่ ีคณ
ุ ภาพดีเด่นและได้ รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) หรื อ ผลงานวิชาการที่รับใช้ สงั คม หรื อผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้ องอยูใ่ นเกณฑ์ดีเด่นในกรณีที่ขอเป็ นวิธีพิเศษ

4. ศึกษาลําดับขันตอนของกระบวนการขอกํ
้
าหนดตําแหน่งทางวิขาการแต่ละระดับ(ผศ. รศ. และ
ศ.) ซึง่ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้ อย ดังนี ้
1.ผู้เสนอขอ
ทําบันทึกเสนอขอ กรอกแบบฟอร์ มใน ก.พ.อ. 03 และเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
2.หัวหน้ าภาควิชา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ก.พ.อ. 03 คุณ สมบัตแิ ละ
ชั่วโมงสอน
3.คณบดี
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ลงบันทึกวันที่รับเรื่ องเสนอขอ
กําหนดตําแหน่ง
4.คณะอนุกรรมการการประเมินผลการสอน
ประเมินความสามารถในการสอน และเอกสารประกอบการ
เอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน
สอนและเอกสารประกอบคําสอน (ทัง้ นีก้ ารตรวจสอบ
ผลงาน การประเมินผลต่ อจากนีไ้ ปทุกขัน้ ตอนถือเป็ น
(สําหรับผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ชว่ ย
ความลับ)
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เท่านัน)
้
5.คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ (อนุ ก.พ.ว.)
6.คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.)

7.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.)
9.สภามหาวิทยาลัย
10.ก.พ.อ.

ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารและผลงานขันต้
้ นทุก
ประเภท อาจเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 – 5 คนในขันต้
้ นได้
เลือกและแต่งตังประธานคณะกรรมการผู
้
้ ทรง คุณวุฒิและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คนถ้ าเป็ นวิธีการขอปกติ
และจํานวน 5 คนในกรณีที่ขอเป็ นวิธีพเิ ศษ ทังนี
้ ้รายชื่ อ
กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิต้องคัดสรรมาจากบัญชีรายชื่อผู้ทรง
คุณ วุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดเท่า นัน้
พิจารณาผลงานทุกประเภท เสนอความเห็นและสรุ ปผลการ
พิจารณา
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ ตัดสิน
และสรุปผลการประเมิน แจ้ งสภามหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาอนุมตั ิ อธิการบดีประกาศแต่งตัง้
ให้ ความเห็นชอบการแต่งตัง้ (เฉพาะกรณีขอกําหนด
ตําแหน่งศาสตราจารย์ต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตัง)้

การเขียนผลงานวิจยั เพื่อขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการและตีพมิ พ์ ใน
วารสารวิชาการ (สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

โดย

ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน Ph.D.

การเขียนผลงานวิจยั เพื่อตีพ มิ พ์ ในวารสารวิชาการ
การบรรยายเรื่ องวิธีการเขียนผลงานวิจยั และการเสนอผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อย่อย ดังนี ้
1. องค์ประกอบและวิธีการเขียน
2. ความสําคัญและการเขียนบทคัดย่อ
3. ลักษณะของผลงานวิจยั ที่ดี
4. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

1.องค์ ประกอบและวิธีการเขียน
การวิจยั คือการทํางานที่เป็ นระบบประเภทหนึง่ เป็ นการหาคําตอบให้ กบั สิ่งที่ผ้ วู ิจยั ยังไม่ร้ ู
ยังไม่มีคําตอบหรื อต้ องการรู้เพิ่มเติมซึง่ โดยทัว่ ไปคําตอบนันอาจเป็
้
นบวกหรื อเป็ นลบก็ได้ และเมื่อได้ คําตอบ
ออกมาแล้ วจําเป็ นต้ องมีการเขียนรายงานผลการวิจยั นันเผยแพร่
้
ให้ สาธารณชนได้ รับทราบต่อไป ตามปกติ
องค์ประกอบหรื อรูปแบบการเขียนรายงานผล การวิจยั สาขาวิทยา ศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเป็ นสากลต้ อง
ประกอบด้ วยหัวข้ อและแนวทางการเขียนโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ก. องค์ ประกอบ (format) องค์ประกอบหรื อรูปแบบการเขียนรายงานผลการวิจยั สําหรับสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็ นแบบสากลต้ องประกอบด้ วยหัวข้ อที่สําคัญดังต่อไป นี ้คือ
1). ชื่อเรื่ อง
2). ชื่อและที่ทํางานของผู้เขียนหรื อผู้วิจยั
3). บทคัดย่อ
4). Abstract
5). คําสําคัญ
6). บทนํา (หรื อคํานํา)
7). วัตถุประสงค์
8). อุปกรณ์และวิธีการ
9). ผลและวิจารณ์
10). สรุ ป
11). คําขอบคุณ
12). เอกสารอ้ างอิง

ข. วิธีการเขียน
วิธีการเขียนของแต่ละหัวข้ อมีดงั นี ้
1). ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่ องหรื อหัวข้ อหมายถึงชื่อของเรื่ องที่นําผลงานมาเสนอ ควรเป็ นชื่อที่สนและกระชั
ั้
บที่สดุ
เป็ นสมมุตฐิ านที่ต้องการพิสจู น์หรื อหาคําตอบว่าเป็ นไปตามที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ประการใด ปกติชื่อเรื่ องต้ อง
สัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการและผลการทดลองที่ได้ รับ บางวารสารจํากัดใช้ ได้
ไม่เกิน 100 ตัวอักษร(รวมช่องไฟระหว่างคํา)เท่านัน้
2). ชื่อและที่ทาํ งานของผู้เขียนหรือผู้วจิ ัย
หัวข้ อนี ้บอกถึงชื่อของผู้เสนอผลงาน (และคณะ) พร้ อมที่ทํางานของผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคนที่
สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ บางคนอาจบอก e-mail address ไว้ ด้วย
3). บทคัดย่ อ
บทคัดย่อบอกถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั วิธีการดําเนินการและผลที่ได้ รับจากการทดลอง
อย่างย่อ ทัว่ ไปนิยมพิมพ์เป็ นย่อหน้ าเดียวและมีความยาวประมาณ ½ หน้ าหรื ออย่างมากไม่เกิน 1
หน้ า ในบางวารสารจํากัดพื ้นที่ไว้ ให้ ไม่เกิน 200 คําเท่านัน้
4). Abstract
ภายใต้ หวั ข้ อนี ้เนื ้อหาเหมือนหรื อคล้ ายกับบทคัดย่อในภาษาไทยแต่ต้องเขียนเป็ นภาษา
อังกฤษเพื่อใช้ อ้างอิงได้ สําหรับคนต่างชาติ นิยมพิมพ์เป็ นย่อหน้ าเดียวและมีความยาวประมาณ ½
หน้ าหรื ออย่างมากไม่เกิน 1 หน้ า ในบางวารสารจํากัดไว้ ให้ ไม่เกิน 200 คําเช่นกัน
5). คําสําคัญ
คําสําคัญหมายถึงคําที่เป็ นเนื ้อหาหลักหรื อมีความสําคัญมากที่สดุ ของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ใช้ เป็ น
คําศัพท์เดี่ยวหรื อหลายคําเขียนเรี ยงกัน
6). บทนํา (หรือคํานํา)
บทนําเป็ นส่วนที่บง่ บอกถึงประวัติ ความสําคัญ ประโยชน์หรื อโทษของสิ่งที่นํามา ใช้ ในการ
ทดลอง หรื อสิ่งที่ใช้ ในสมมุติฐานของงานวิจยั เรื่ องนันๆ
้ รวมถึงรายละเอียดข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ท่ี
จําเป็ นและเกี่ยวข้ อง ในทางปฏิบตั ิต้องมีการกล่าวถึงและอ้ างอิงถึงวิธีการและ/หรื อผลงานที่คล้ าย
คลึงกันของนักวิจยั ในสถาบันวิจยั อื่นที่ดําเนินการเสร็จสิ ้นไปแล้ วในอดีตหรื อปั จจุบนั ทังในและต่
้
าง
ประเทศด้ วย ในทางปฏิบตั งิ านวิจยั ในประเทศไทยส่วนใหญ่มกั อ้ างอิงแต่เฉพาะงานของผู้ทําการวิจยั
เองหรื อ/และผู้ที่เกี่ยวข้ องกันในสถาบันเดียวกันเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้ เกิดปั ญหาเรื่ องการทํางานวิจยั
ซํ ้าซ้ อน ไม่เกิดงาน วิจยั ใหม่และเป็ นการสิ ้นเปลืองงบประมาณวิจยั เป็ นอย่างยิง่

7). วัตถุประสงค์
หัวข้ อวัตถุประสงค์บอกถึงสาเหตุท่ีนํามาสูก่ ารทดลองหรื อการวิจยั เรื่ องนี ้ว่าผู้วจิ ยั ต้ องการทํา
อะไร อาจแยกเขียนเป็ นข้ อๆ หรื อเขียนรวมกันได้ เพื่อเป็ นการหาคําตอบสําหรับสมมุตฐิ านของงานวิจยั
ที่ ตังไว้
้
รายงานผลการวิจยั บางเรื่ องไม่แยกหัวข้ อนี ้ออกมา แต่ใส่วตั ถุประสงค์ไว้ ในส่วนท้ ายสุดหรื อ
ย่อหน้ าสุดท้ ายของบทนํา หัวข้ อนี ้จึงขาดหายไป
8). อุปกรณ์ และวิธีการ
หัวข้ อนี ้อาจเขียนแยกออกเป็ น 2 หัวข้ อย่อยคือ (1) อุปกรณ์และ (2) วิธีการ สําหรับนักวิจยั
บางคนอาจไม่แยกเป็ น 2 หัวข้ อย่อยแต่เขียนรวมกันได้ เป็ นส่วนที่กล่าวถึงอุปกรณ์และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ตา่ งๆที่นํามาใช้ ในการทดลอง ให้ รายละเอียดของวิธีการในกระบวนการทํางานทดลองแต่ละ
ขันตอน
้
รวมถึงการเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ผล
ในกรณีที่เขียนวัตถุประสงค์แยกเป็ นข้ อๆ วิธีการทดลองก็ควรต้ องเขียนแยกเป็ นข้ อๆ ให้ สอด
คล้ องหรื อตรงกันกับวัตถุประสงค์เช่นกัน ในทางปฏิบตั ิอาจไม่จําเป็ นต้ องให้ รายละเอียดของอุปกรณ์
หรื อเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทกุ รายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่ องมือ เครื่ องแก้ วและวัสดุสํานักงานที่มีขนาด
เล็กหรื อใช้ เป็ นประจําอยูแ่ ล้ ว
สําหรับกรณีที่งานวิจยั ต้ องมีการสํารวจเพื่อเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน เป็ นการเปรี ยบเทียบและการ
ประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ ถูกต้ องตามหลักวิชาการ ผลงาน
เป็ นที่ยอมรับและมีประสิทธิผล จําเป็ นต้ องมีการใช้ สถิติชว่ ยในการวางแผนการทดลอง วิธีการเก็บ
ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลพร้ อมกับการแสดงผลการวิเคราะห์ตามปริมาณของข้ อมูลและความ
ยากง่าย สลับซับซ้ อนของงานวิจยั นัน้
9). ผลและวิจารณ์
หัวข้ อนี ้เป็ นการแสดงผลที่ได้ รับจากการทดลองทังหมดว่
้
าเป็ นอย่างไร ได้ คําตอบตรงกับ
สมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ อย่างไร มีการแสดงรูปภาพ ตาราง กราฟหรื อสถิตทิ ี่เกี่ยว ข้ องประกอบ เป็ น
หัวข้ อที่สําคัญมากและใช้ พื ้นที่ในรายงานมากที่สดุ ในกรณีที่เขียนวัตถุ ประสงค์ อุปกรณ์และวิธีการ
แยกเป็ นข้ อๆ การรายงานผลก็ต้องแยกออกเป็ นข้ อๆให้ สอด คล้ องและตรงกัน ส่วนข้ อมูลดิบไม่จําเป็ น
ต้ องแสดงให้ เห็นแต่ควรมีการเรี ยบเรี ยงและแปลงข้ อมูลดิบนันทํ
้ าเป็ นตาราง ตารางสถิตหิ รื อกราฟเพื่อ
ให้ อา่ นเข้ าใจง่ายและเห็นได้ อย่างชัดเจน ข้ อมูลดิบอาจแสดงไว้ ในภาคผนวกในส่วนท้ ายของรายงาน
ได้ ถ้าจําเป็ น

การวิจารณ์ผลการทดลองเป็ นเรื่ องที่จําเป็ นมากในรายงานผลงานวิจยั ทุกเรื่ องอาจเขียนแยก
กันได้ ในแต่ละหัวข้ อของการทดลอง เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบผลงานที่ได้ รับกับงานวิจยั ของผู้อื่นใน
อดีตที่มีเรื่ องและผลการทดลองคล้ ายคลึงกันว่าได้ ผลตรงกันหรื อขัดแย้ งกันหรื อไม่ อย่างไร ทําไมจึง
แตกต่างกัน สิ่งสําคัญที่สดุ คือต้ องมีเหตุผลทางวิชา การ มีการอ้ างอิงผลงานของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้ องจาก
เอกสารงานวิจยั อื่นประกอบไว้ ในการวิจารณ์วา่ ดีหรื อไม่อย่างไร รวมถึงการให้ ความคิดเห็นส่วนตัว
โดยใช้ เหตุผลทางวิชาการร่วมด้ วย ในบางกรณีนกั วิชาการวัดคุณภาพของผลการวิจยั จากการวิจารณ์
ในส่วนนี ้และจัดเป็ นหัวข้ อหนึง่ ที่นกั วิจยั ของไทยเรายังขาดอีกมาก
10). สรุ ป
เนื ้อหาของหัวข้ อนี ้เป็ นการสรุปเฉพาะผลการทดลองในงานวิจัยนีเ้ ท่านันว่
้ าได้ ผลอย่างไร
การเขียนอาจแยกเป็ นข้ อๆ ได้ เนื ้อหาของหัวข้ อนี ้ต่างจากบทคัดย่อมากและไม่ต้องมีคําแนะนําหรื อ
การวิจารณ์ประกอบเลย
11). คําขอบคุณ
คําขอบคุณมีได้ ในกรณีที่ผ้ เู ขียนหรื อนักวิจยั ต้ องการขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการหรื องานวิจยั
เรื่ องนี ้ด้ วยการให้ ทนุ หรื อการให้ ความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึง่ อาจมีการเอ่ยถึงชื่อสถาบันหรื อ
บุคคลได้ หัวข้ อนี ้อาจตัดออกไปจากรายงานผลได้
12). เอกสารอ้ างอิง
หัวข้ อนี ้หมายถึงการใช้ และการอ้ างอิงเอกสาร วารสาร ตําราหรื อบุคคลที่ผ้ เู ขียนนํามาใช้ อ้าง
อิงประกอบการเขียนรายงานโดยเฉพาะในหัวข้ อบทนําและบทวิจารณ์ผล ซึง่ ควรต้ องมีทงของไทยและ
ั้
ต่างประเทศ ระบบการเขียน การใช้ และอ้ างอิงเอกสารให้ เป็ นไปตามระบบสากลซึง่ นิยมใช้ กนั ทัว่ โลก
(CBE style manual) หรื อตามองค์กรหรื อที่วารสารหรื อสิ่งพิมพ์นนๆ
ั ้ กําหนด ทังนี
้ ้รายชื่ อเอก
สารอ้ างอิงทังหมดควรตรงกั
้
นและมีเฉพาะเอกสารที่ใช้ อ้างอิงจริงในเนื ้อหาของรายงานผลเท่านัน้

2. ความสําคัญและการเขียนบทคัดย่ อ
บทคัดย่อจัดส่วนที่สําคัญมากสําหรับนักวิชาการทัว่ ไป นักวิชาการบางคนอ่านเพียงบทคัดย่อ
เพื่อคัดกรองเอาแต่เนื ้อหาสาระที่สําคัญของงานวิจยั นันๆ
้ โดยไม่อา่ นผล งานวิจยั ฉบับเต็มเลย ตาม
หลักสากลบทคัดย่อนิยมเขียนเป็ นย่อหน้ าเดียวและมีความยาว ประมาณ ½ หน้ าหรื อไม่เกิน 1 หน้ า
ในบางวารสารจํากัดไว้ ให้ ไม่เกิน 200 คําเท่านัน้
เนื ้อหาของบทคัดย่อที่ดีต้องประกอบด้ วยส่วนที่สนั ้ รวบรัดเป็ นบทสรุปของ
ก. วัตถุประสงค์
ข. วิธีการทดลอง
ค. ผล
สิ่งที่ไม่ควรปรากฏอยูใ่ นบทคัดย่อได้ แก่
- สรุปผลที่ไม่เป็ นตัวเลขหรื อไม่สามารถนึกภาพได้ เช่น การใช้ คําว่า มากกว่า เล็กน้ อย
โดยประมาณหรื อแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย
- บทวิจารณ์หรื อความเห็นของผู้เขียน
- คําแนะนําการนําผลการวิจยั นันไปใช้
้
ประโยชน์
- คํานําหรื อเนื ้อหาทางวิชาการที่ได้ มาจากเอกสารอื่นหรื อเอกสารอ้ างอิง

3. ลักษณะของรายงานผลงานวิจัยที่ดี

รายงานผลงานวิจยั ที่ดี น่าอ่านและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการควรมีลกั ษณะดังนี ้
- รายงานนันมี
้ องค์ประกอบหรื อรูปแบบเป็ นสากล
- บทคัดย่อมีความยาวอยูร่ ะหว่าง ½ - 1 หน้ า
- ผู้เขียนแสดงให้ เห็นความสําคัญหรื อคุณค่าของงานวิจยั นันโดยเฉพาะในบทนํ
้
า
- งานวิจยั นันมี
้ วตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนและเป็ นการพิสจู น์สมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั้
- เนื ้อหาในเรื่ องต้ องตรงหรื อสัมพันธ์กบั ชื่อหรื อหัวข้ อเรื่ อง
- งานวิจยั นันมี
้ รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ วิธีการและรูปแบบการทําการทดลอง ปริมาตรหรื อ
หน่วยของสิ่งของที่ใช้ ในการทดลองต้ องเป็ นเลขตายตัว ตัวอย่าง เช่นไม่มีคําว่า ประมาณ หรื อ 1-3 กรัม หรื อ
ใส่เล็กน้ อย เป็ นต้ น
- งานวิจยั นันมี
้ การวิเคราะห์ผลที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับงาน มีการแปลงข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นตาราง
กราฟหรื อผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

- ในการวิจารณ์ผลต้ องกล่าวอ้ างอิงถึงผลงานของผู้อื่นที่คล้ ายคลึงกันและกระทําไปแล้ วในอดีตรวม
กับความคิดเห็นทางวิชาการของผู้วิจยั เอง เรื่ องนี ้เป็ นปั ญหามากสําหรับนักวิชาการในประเทศไทย
- การสรุ ปต้ องได้ มาจากเฉพาะข้ อความสําคัญจากผลการวิจยั เรื่ องที่ทําการวิจยั เท่านัน้
- การใช้ และอ้ างอิงเอกสารต้ องเป็ นไปตามระบบสากล
- การเขียนผลงานวิจยั ควรใช้ ภาษาเขียนเป็ นทางการเท่านัน้
- งานวิจยั นันควรมี
้
การตรวจเอกสาร วิธีการและผลงานที่เกี่ยวข้ องจากตํารา จากเอก สารหรื อ/และ
วารสารทังในประเทศและต่
้
างประเทศอย่างกว้ างขวาง มิใช่มีเฉพาะนักวิจยั ผู้นนคนเดี
ั้
ยวหรื อในกลุม่ สาขาวิชา
เดียวกันในสถาบันเดียวกันหรื อเฉพาะในประเทศอย่างที่ปฏิบตั กิ นั ทั่วไป
- ถ้ าเป็ นไปได้ ผู้เขียนควรขอให้ นกั วิจยั ผู้อื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องอ่าน-แก้ ไขก่อนการส่งผลงานเพื่อ
ประเมินหรื อตีพิมพ์
- โดยหลักสากลผลงานวิจยั ที่ดี น่าเชื่อถือต้ องให้ ผ้ อู ื่นกระทําซํ ้าแล้ วได้ ผลเหมือนกัน

4.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ตําแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศ่าสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์)นัน้ นอกจากผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้ องมีตํารา เอกสารคําสอน เอกสารวิชาการ ผลงานเผยแพร่
ชัว่ โมงสอนและผลการประเมินการสอนแล้ ว ยังต้ องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยา บรรณทางวิชาการ ดังข้ อ
ความที่คดั จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ง ตังบุ
้ คคลให้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในหนังสือ “ราชกิจจานุเบกษา” หน้ า 10 วันที่ 2 เมษายน 2550 เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ
39 ง ดังนี ้
(1) ต้ องมีความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็ นผลงานของตน และ ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น รวมทัง้ ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่ องเดียวกันไปเผยแพร่ ในวารสาร วิชาการมากกว่าหนึง่ ฉบับในลักษณะ
ที่จะทําให้ เข้ าใจผิดว่าเป็ นผลงานใหม่
(2) ต้ องให้ เกียรติและอ้ างถึงบุคคลหรื อแหล่งที่มาของข้ อมูลที่นํามาใช้ ในผลงานวิชาการของตนเองและ
แสดงหลักฐานการค้ นคว้ า
(3) ต้ องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน
(4) ผลงานทางวิชาการต้ องได้ มาจากการศึกษาโดยใช้ หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์ ไม่มอี คติมาเกี่ยวข้ องและ
เสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยั โดยหวังผลประโยชน์สว่ นตัว หรื อต้ องการสร้ างความ
เสียหายแก่ผ้ อู ื่น และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง ไม่ขยายข้ อค้ นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันทาง
วิชาการ
(5) ต้ องนําผลงานไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้ วยกฎหมาย

