
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------- 

๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวชิาการส าหรบัการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ สามารถจ าแนกได ้๔ กลุ่ม ดงันี้ 
๗.๑ งานวิจยั  
๗.๑ งานวิจยั 

นิยาม       ผลงานวชิาการทีเ่ป็นงานศกึษาหรอืงานคน้ควา้อย่างมรีะบบ ดว้ยวธิวีทิยาการวจิยั 
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิานัน้ ๆ และมทีีม่าและวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูค าตอบหรอืขอ้สรปุรวม ทีจ่ะน าไปสู่ความกา้วหน้าทางวชิาการ (งานวจิยัพืน้ฐาน) 
หรอืการน าวชิาการนัน้มาใชป้ระโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์-Applied research) หรอื
งานวจิยัสรา้งสรรค ์(Creative research) หรอืการพฒันาอุปกรณ์  หรอืกระบวนการใหม่ 
ทีเ่กดิประโยชน์ 

รปูแบบ      อาจจดัไดเ้ป็น ๓ รปูแบบ  ดงันี้ 
๑. รายงานการวจิยัทีม่คีวามครบถว้นสมบูรณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการวจิยั 

(research process) อาท ิการก าหนดประเดน็ปัญหา วตัถุประสงค ์ การท าวรรณกรรม
ปรทิศัน์ โจทยห์รอืสมมตฐิาน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การพสิูจน์โจทยห์รอืสมมตฐิาน  
การวเิคราะหข์อ้มลู การประมวลสรปุผลและใหข้อ้เสนอแนะ การอา้งองิ และอื่นๆ               
แสดงใหเ้หน็ว่าไดน้ าความรูจ้ากงานวจิยัมาตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง 

๒. บทความวจิยัทีป่ระมวลสรปุกระบวนการวจิยัในผลงานวจิยันัน้ ใหม้คีวามกระชบั
และสัน้  ส าหรบัการน าเสนอในการประชุมทางวชิาการ  หรอืในวารสารทางวชิาการ  

๓. ในรปูของหนงัสอื (monograph) ซึง่น างานวจิยัมาใชป้ระกอบการเขยีน 

การเผยแพร่ 
 

     เผยแพรใ่นลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยตอ้งแสดงหลกัฐานว่าไดผ้่านการประเมนิ
คุณภาพ โดยคณะผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง 
(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบนั ดงันี้ 

๑. เผยแพรใ่นรปูของบทความวจิยัในวารสารวชิาการ ดงัต่อไปนี้  
    ๑.๑ วารสารวชิาการระดบัชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบั

ในวงวชิาการในสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยวารสารวชิาการนัน้ 
ตอ้งมกีารตพีมิพอ์ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย ๓ ปี และมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบบทความ (peer reviewer)  
ซึง่เป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบนั อยา่งน้อย ๓ คน ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้ 
อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ ์หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่กี าหนดการเผยแพร่ 
อยา่งแน่นอนชดัเจน 



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑ งานวิจยั (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

  ๑.๒ วารสารวชิาการระดบันานาชาตนิัน้ ตอ้งเป็นวารสารทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ไดแ้ก่ ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science  
(เฉพาะในฐานขอ้มลู SCIE, SSCI และ AHCI เท่านัน้), JSTOR และ Project Muse  
ทัง้นี้ วารสารวชิาการนัน้อาจเผยแพรเ่ป็นรปูเล่มสิง่พมิพ์ หรอืเป็นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

๒. เผยแพรใ่นหนงัสอืรวมบทความวจิยัทีไ่ดม้กีารบรรณาธกิาร โดยคณะ
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขาวชิานัน้ ๆ (peer reviewer) ประเมนิคุณภาพ  

๓. น าเสนอเป็นบทความวจิยัต่อทีป่ระชุมทางวชิาการทีเ่ป็นฉบบัเตม็ของการประชุม
ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมคีณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการ 
คดัเลอืกบทความซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง  
ท าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้ง การใชภ้าษา และแกไ้ขถอ้ยค า
หรอืรปูแบบการน าเสนอทีถู่กตอ้งก่อนการเผยแพรใ่นหนงัสอืประมวลบทความในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ทีม่าจากการประชุมโดยสมาคมวชิาการหรอืวชิาชพี  
โดยไม่รวมถงึการประชุมวชิาการของสถาบนัอุดมศกึษา  และจดัอยา่งต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบหนงัสอืหรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ และอาจเผยแพรก่่อนหรอื
หลงัการประชุมกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒหิรอืคณะกรรมการคดัเลอืกบทความดงักล่าว
จะตอ้งมผีูท้รงคุณวุฒทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งจาก
หลากหลายสถาบนั 

๔. เผยแพรใ่นรปูของรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  ทัง้นี้ คณะผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer reviewer)   
จะตอ้งไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจรบัทุนหรอืตรวจรบังานจา้งเพื่อใหง้านวจิยันัน้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืขอ้ก าหนดของสญัญาจา้งเท่านัน้ 

๕. เผยแพรใ่นรปูของหนงัสอื (monograph) พรอ้มหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพร่              
ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพีในสาขาวชิานัน้และสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างกวา้งขวาง            
ตามทีส่ภาสถาบนัอุดมศกึษาก าหนด  
 เมือ่ไดเ้ผยแพร ่“งานวจิยั” ตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ การน า “งานวจิยั” นัน้ มาแกไ้ข
ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
และใหม้กีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิยั” นัน้อกีครัง้หนึ่งจะกระท าไมไ่ด้ 

 
 

  



๗. ค าจ ากดัความ รปูแบบ การเผยแพร่ และลกัษณะคณุภาพของผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

๗.๑  งานวิจยั (ต่อ) 

ลกัษณะ
คุณภาพ 
 

ระดบั B เป็นงานวจิยัทีม่กีระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอนถูกตอ้งเหมาะสมในระเบยีบวธิวีจิยั        
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหน้าทางวชิาการหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 

ระดบั A  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั B และตอ้งเป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะหแ์ละ 
น าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมผีูศ้กึษาแลว้ และตอ้งเป็นทีย่อมรบั
หรอืไดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลูระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิหรอืสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ 
ในดา้นสงัคมหรอืมลูค่าทางเศรษฐกจิจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party)  
ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 

ระดบั A+  ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัระดบั A และตอ้งเป็นทีย่อมรบัอยา่งโดดเด่น (outstanding) 
รวมทัง้ไดร้บัการอา้งองิอย่างกวา้งขวางในฐานขอ้มลูระดบัแนวหน้านานาชาต ิของสาขาวชิา
นัน้ๆ หรอืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้พรห่ลายเป็นอยา่งมาก โดยมหีลกัฐานทีแ่สดงการ
วเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึผลกระทบอยา่งกวา้งขวางและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงวชิาการ
และวงวชิาชพีจากนิตบิุคคลองคก์รทีส่าม (Third Party) ทีไ่ม่มสี่วนไดส้่วนเสยี 
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