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บริบทเดียวกัน
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3. เกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ





ค านิยาม
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมี

ระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเอือ้ต่อการน าวิชาการนัน้ไปประยุกต์

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยวิจัย
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quantity



4. การก าหนดจ านวนเพื่อใช้ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ



Faculty of Engineering .
Kasetsart University



คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



กองทรัพยากรบุคคล



กองทรัพยากรบุคคล



กองทรัพยากรบุคคล



5. รวมข้อปัญหา การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วยงานวิจัย



1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพจิารณาต้อง
เป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเปน็ผูด้ าเนนิการเอง

2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องมี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักใน
เรื่องนั้น

และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลว้เทียบได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย
หนึ่งเร่ือง



3. ชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็น 
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

4. งานวิจัยที่ด าเนินการเปน็ชุดต่อเนือ่งกัน ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักและ มปีริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐

5. ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรบั
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ



ถาม ในการขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. รศ. หรือ ศ.  ต้องยื่นผลงานวิจัยกี่เรื่อง

ตอบ ระบุจ านวนแน่นอนไม่ได้ แต่ควรจะมีจ านวนมากพอที่แสดงว่าท่าน
เป็นผู้มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ  

ทั้งนี้คุณภาพของงานส าคัญกว่าปริมาณ  หากท่านยื่นผลงานจ านวน
มากเกินไปอาจมีผลต่อการหาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานของท่าน และมีผลต่อระยะเวลา
ในการประเมินด้วย 

ดังนั้นหากท่านมีผลงานจ านวนหลายชิ้นแล้ว งานชิ้นที่ท่านมีส่วนร่วม
เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ควรน ามายื่น

www.sc.chula.ac.th/imgUpload/ค ำถำม%20ขอต ำแหน่ง.doc

ค าถามที่พบบ่อยเก่ียวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



ถาม ผลงานวิจัย ที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในงานไม่ถึง 50% ใช้
ยื่นขอต าแหน่งได้หรือไม่

ตอบ ถ้าผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลักในงานชิ้นนั้น และมี
งานวิจัยเรื่ องอื่นที่ เกี่ ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่ ง แสดงปริมาณ
ผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบปริมาณได้ไม่น้อยกว่า 50% ของงาน
หนึ่งเรื่อง ก็ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ ใช้ยื่นขอได้

(ประกาศ ก.พ.อ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) 

www.sc.chula.ac.th/imgUpload/ค ำถำม%20ขอต ำแหน่ง.doc



ถาม มีผลงานวิจัยที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการและมี Proceedings

ซึ่งตีพิมพ์เฉพาะ abstract เท่านั้น จะน ามายื่นเสนอขอต าแหน่งได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้ เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถประเมินคุณภาพได้

www.sc.chula.ac.th/imgUpload/ค ำถำม%20ขอต ำแหน่ง.doc

ถาม บทความวิจัยที่ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้รับการ

ตอบรับ (accept) ไวต้ีพิมพ์แล้ว น ามายื่นขอต าแหน่งเลยได้ไหม

ตอบ ถ้ามีจดหมายตอบจากบรรณาธิการอย่างชัดเจนว่า จะตีพิมพ์ผลงานของท่านใน
วารสารฉบับใด ปีใด  ก็น ามาย่ืนขอได้เลย 

(ขึ้นอยู่กับมติ 5 ศ.)



ถาม งานวิจัยบางเรื่องที่มีผู้ท าวิจัยร่วมด้วย แต่ไม่สามารถติดต่อมาร่วมลงนาม
ได้ จะต้องท าอย่างไร

ตอบ กรณีนี้ ให้แสดงหลักฐานการไม่สามารถติดต่อได้ เช่น จดหมายถูกตีกลับ 
และให้ท่านท าบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรแนบมากับหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาลง
นามรับรอง และระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน และระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในผลงานนั้นของแต่ละคน ซึ่งกรณีนี้จะถือว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานฯ 
นั้นเท่าเทียมกัน

www.sc.chula.ac.th/imgUpload/ค ำถำม%20ขอต ำแหน่ง.doc







6. การก้าวสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ



• เตรียมใจ
• เตรียมตัว
• เตรียมงาน

ศาสตราจารย์ ดร. อ านวย  ถฐิาพันธ์ / บรรจง มไหสวริยะ

การก้าวสู่ต าแหน่งทางวชิาการ



ศาสตราจารย์ ดร. อ านวย  ถฐิาพันธ์





7. Plagiarism



8. แนวงานวิจัย ณ พ.ศ. 2561-
อนาตค



งานวิจัย ณ พ.ศ. 2561

- แนวงานวิจัย ณ พ.ศ. 2561-อนาตค



ส.ค. – ต.ค. (ก่อนหน้า 1 ปี)

ต.ค. 

พ.ย. – ธ.ค.

มี.ค. 

เม.ย. 

ส.ค. 

ก.ย. 



- เริ่มงานวิจัย
• เวลาแหล่งทุน / แผ่นดิน คอบช. บกศ. เครือข่ายภาคเหนือ 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทย์ฯ อื่นๆ

• NRMS (กรมการปกครอง) / อื่นๆ

• เขียนข้อเสนอตามแบบ

• TOR

• ด าเนินการวิจัย เช่น 40:30:30 60:30:10

เริ่มงานวิจัย การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย การปิดงานวิจัย

เรียน อธิการบดีฯ



- การรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

• แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย / ตามรูปแบบ

• รายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS

• เก็บหลักฐานการเงิน

เรียน ผู้อ านวยการฯ
ทุนภายนอก เจ้าของทุน



- การปิดงานวิจัย

• เล่มวิจัย (ผ่านการตรวจ)

• ปิดระบบ NRMS

• เผยแพร่/ตีพิมพ์วารสาร/น าเสนอภาคบรรยาย

• หลักฐานการใช้ประโยชน์

• หลักฐานการเงิน

ไม่ครบ / เรียน ผู้อ านวยการฯ

ครบ เบิกเงิน / เรียน อธิการบดีฯ



สร้างเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือล่าง

เร่งส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ

อ านวยความสะดวกเพิ่มระบบพ่ีเลี้ยง ตรวจงาน มุม
ช่วยเหลือ มุมแบบฟอร์ม มุมกาแฟนักวิจัย

พัฒนาวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สารให้เข้มแข็ง 
พัฒนาวารสารให้ก้าวขึ้นอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑

จัดสรรทุนวิจัยกลุ่มพิเศษ มุ่ง
เป้าหวังผลเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและต าแหน่งช านาญ

การ (วิจัยสถาบัน)

การเบิกจ่ายทุนจากเดิม ๔๐:
๓๐:๓๐ สะดวกขึน้ เช่น ๖๐:

๓๐:๑๐

ประชาสัมพันธ์ เชิดชูนักวิจัย 
ผลงานวิจัย ให้มีชื่อเสียงและ
เป็นที่รู้จักทั้งในระดับทอ้งถิ่น

และระดับชาติ 
ผลงานวิจัยเพื่อการเขียนหนังสือ ต ารา 

ปรับเปลี่ยนลดขั้นตอนการท างาน
และอ านวยความสะดวก 

เป้าหมายด้านงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรียน ผู้อ านวยการฯ / เรียน อธิการบดีฯ
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http://www.worldbank.org/
https://www.dailynews.co.th/article/240549

