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เทคนิคการท าวจัิยเพือ่เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ “ด้านเกษตรศาสตร”์ 



ล าดับหวัข้อการน าเสนอ

• ความส าคญัของการท างานวิจยั
• นิยามคณุภาพของงานวิจยั
• การท าวิจยั

- ขอ้เสนอโครงการวิจยั/ ขอ้เสนอวิทยานิพนธ ์(ตน้น า้)
- การด าเนินการท าวิจยั (กลางน า้)
- การเขียนบทความวิจยั (ปลายน า้)

• การเขียนหนงัสือ/ต ารา
• นิยามคณุภาพของหนงัสือ/ต ารา



• สาชาวิชาท่ีขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ
• การเขียน กพ.อ. 04
• จ านวนเรื่องบทความวิจยัท่ีเสนอขอต าแหนง่วิชาการ
• คณุภาพวารสารท่ีตีพิมพ ์(Quartile, Impact factor)
• ตวัอยา่งการพิจารณาของผูท้รงคณุวฒุิในการใหร้ะดบัคณุภาพ
บทความวิจยั (พอใช ้ดี ดีมาก) 

• หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่วิชาการ (ปี 
2563) 

• งบลงทนุวิจยัประเทศไทย
• ตอบค าถามทั่วไป
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บทบาทอาจารยใ์นมหาวิทยาลัย (ภาระงาน)

บริการวิชาการ

ได้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ตีพิมพบ์ทความวิจัยเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ

เขียนหนังสือหรือต ารา

พัฒนาองคค์วามรู้จาก
ผลงานตนเอง

ส่วนตัว
- ความเช่ือม่ันตนเอง
- ได้เงนิตอบแทน

สอน วิจัย

ความส าคัญต่ออาชีพ

ประโยชน์
ส่วนรวมเพื่อสถาบัน
- ประกันคุณภาพ
- จัดล าดับมหาวิทยาลัย
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560

งานวิจัย 

ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการทีเ่ป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมี
ระบบด้วยวิธีการวิจัยทีเ่ป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
และมีวัตถุประสงคท์ีชั่ดเจนเพือ่ให้ได้ซ่ึงข้อมูล ค าตอบ
หรือข้อสรุปรวมทีจ่ะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเอือ้ต่อการน าวิชาการน้ันไปประยุกต์
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งานวิจัย 
คุณภาพ: 
ระดับด ี: เป็นงานวิจัยทีม่ีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกต้อง
เหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เหน็ถงึความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือน าไปประยุกตไ์ด้
ระดับดมีาก : ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดับด ีและต้อง

1.เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวิเคราะห ์และน าเสนอผลเป็น
ความรู้ใหม่ทีลึ่กซึง้กว่างานเดมิทีเ่คยมีผู้ศึกษาแล้ว

2.เป็นประโยชนด์้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถ
น าไปประยุกตไ์ด้อย่างแพร่หลาย



ระดับดเีด่น : ใช้เกณฑเ์ดยีวกับระดับดมีาก และต้อง
1.เป็นงานบุกเบิกทีม่ีคุณค่ายิง่ และมีการสังเคราะหอ์ย่างลึกซึง้

ท าให้เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดการใช้ประโยชนใ์นแนวทางหรือ
รูปแบบใหม่ๆ ทีจ่ะมีผลกระทบอย่างชัดเจน

2.เป็นทีย่อมรับ และได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาต ิและ/หรือระดับนานาชาติ
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การท าวิจัย

(1) ที่มา: โครงการวิจัย/ ประเด็นวิจัย/ โจทยว์ิจัย
• ผูว้ิจยัเสนอขอจากแหลง่ทนุท่ีก าหนดกรอบประเดน็วิจยัไว ้เช่น สกว. สวก. 
สวทช. เป็นตน้ (ท าตามที่แหลง่ทนุใหท้ า)

• ตวัอยา่งประเดน็: วิจยัพนัธุข์า้วที่ทนตอ่การเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ วิจยั
และพฒันาผลติภณัฑย์าง

• ผูว้ิจยัเสนอขอจากแหลง่ทนุตามที่ตนเองอยากจะท า ซึง่มกัจะตรงกบั
สาขาที่ตนเองถนดัหรอืเปา้หมายสาขาที่ตนเองจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
(งานวิจยั/ วิทยานิพนธ)์ 

• ภาคเอกชนก าหนดใหต้อ่ยอดในเชิงพาณิชยก์ าหนดหวัขอ้ใหท้ า



โจทยว์ิจัยจากทอ้งถิน่

• คน้หาดว้ยตนเองไดจ้ากชนบทซึง่อาจจะอยูใ่นรูปของโครงการวิจยัที่ท า
ดว้ยตนเอง หรอืทีม หรอืเป็นวิทยานิพนธข์องนกัศกึษา

• ขอ้ดี คือ ผลงานวิจยัที่ไดจ้ะมีประโยชนก์บัชมุชน (เกษตรกร) และสามารถ
บง่ชีไ้ดช้ดัเจนวา่เป็นเกษตรกรกลุม่ใด อยูพ่ืน้ท่ีไหนไดร้บัผลประโยชน์

• ค าถาม: โจทยว์ิจยัไดจ้ากทอ้งถ่ินสามารถตพีิมพใ์นวารสารระดบั
นานาชาติไดห้รอืไม ่(ได้) 



ตัวอย่างโจทยว์ิจัยจากทอ้งถิน่
• เกษตรกรปลกูขา้วนาหวา่น มีปัญหาวชัพืชมาก จะมีการก าจดัวชัพืชโดยการตดัขา้ว

และวชัพืชพรอ้มกนัออกจากแปลงนาแลว้ใหข้า้วงอกใหม ่(ขา้วจะงอกเรว็กวา่วชัพืช) 

เกษตรกรก าจดัวัชพชืในนาหว่าน โดยการตดัหญ้า และข้าวขา้วจะงอกใหม่เร็วกว่าวัชพชื
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• วิจัยต่อยอดโดยนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภเิษก
- ตดัขา้วที่ระดบัความสงูจากพืน้ดินเทา่ไหรจ่ึงจะเหมาะสม?

- จะตดัขา้วที่อายเุทา่ไหรจ่ึงจะเหมาะสม?

- พนัธุข์า้วมีการตอบสนองตอ่การตดัโดยมคีวามสามารถงอกใหม่
ตา่งกนัหรอืไม?่

- จะใสปุ่๋ ยเรง่ใหแ้ตกกอเรว็ขึน้ไดอ้ยา่งไร?

“ตพีมิพใ์นวารสาร Crop Production (USA)”



ตัวอย่างโจทยว์ิจัยจากทอ้งถิน่

• เกษตรกรปลกูมนัส  าปะหลงัมีการแกะตาทอ่นพนัธุก์่อนปลกู รากจะงอกที่ตาเพิ่มขึน้นอกจากจะ
ไดก้ารงอกที่โคนทอ่นพนัธุ ์(จ  านวนหวัเพ่ิมขึน้)



ตัวอย่างโจทยว์ิจัยจากท้องถิน่

• วิจัยต่อยอดโดยนักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
- พนัธุมี์ความแตกตา่งกนัหรอืไม่? ในการงอกรากจากตาที่แกะ
- จ านวนหวัเพ่ิมมากขึน้ จะใสปุ่๋ ยอยา่งไร?จงึจะไดน้ า้หนกัตอ่หวัสงู
ตีพิมพใ์นวารสาร Experimental Agriculture (Cambridge University, UK)



(2) การก าหนดกรรมวิธีทดลอง (Treatment)

• กรรมวิธีควบคมุ (Control) เปรยีบเทียบ

• จ านวนปัจจยัควรมากกวา่ 2 ปัจจยั ตอบโจทยไ์ดม้ากขึน้ เช่น พนัธุ ์
(ปัจจยั 1) วิธีการใหน้ า้หรอืระยะการขาดน า้ (ปัจจยั 2) 

• จ านวนปัจจยัมากกวา่ 1 เมื่อวิเคราะหส์ถิตจิะเห็นบางลกัษณะของ
ขอ้มลูหรอืผลผลติจะมีปฏิสมัพนัธ ์(Interaction) เกิดขึน้



(3) การวางแผนการทดลอง

• กรรมวิธีทดลองมี 2 ปัจจยั จะใชแ้ผนการทดลอง Factorials หรอื split-plot 
อยา่งไหนจะเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ปลกู (ควรปรกึษานกัสถิติ) main-plot ควรเป็น
ปัจจยัที่คาดวา่จะเกิดความแตกตา่งมาก

• เรอืนทดลอง แสงที่สอ่งบนหลงัคาอาจจะไมเ่ทา่กนั จะวางกระถางอยา่งไร? จงึจะไดค้วาม
สม ่าเสมอของกรรมวิธีทดลองภายในซ า้หรอื Block เดียวกนั เป็นตน้

• แปลงทดลองที่มีลกัษณะความสงูต ่าของพืน้ที่ไมเ่ทา่กนัจะสง่ผลตอ่ความอดุมสมบรูณข์อง
ดินตา่งกนั น า้ขงัหรอืความชืน้ตา่งกนั จะใชแ้ผนการทดลองอะไร? จะวางซ า้หรอื 
replication อยา่งไร? จงึจะไดค้วามสม ่าเสมอของ treatments ในซ า้ เป็นตน้
- ทัง้นีเ้พ่ือใหไ้ดข้อ้มลูลกัษณะตา่งๆ มีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ
- นกัวิจยัควรลงพืน้ที่ไปดแูปลงทดลองก่อนปลกู ไมค่วรปลอ่ยใหเ้ฉพาะผูช้ว่ยวิจยั

ตดัสินใจเพราะอาจจะยงัมีประสบการณไ์มเ่พียงพอ



(4) การท าซ า้ปี (Years) หรือ 2 พืน้ที่ (Locations)

• วารสารนานาชาติบางวารสารจะรบัตีพิมพเ์ม่ือมีการท าซ า้ปี 2 ปีขึน้ไป เชน่ วารสาร 
Experimental Agriculture (Cambridge) วารสาร Agricultural 
System (United Kingdom)

• เพ่ือรน่ระยะเวลาจาก 2 ปีเป็นปีเดียวหรอืฤดกูาลเดียว ใหมี้โอกาสไดต้ีพิมพใ์นวารสาร
นานาชาติเน่ืองจากมีเวลาจ ากดั
- ท าการทดลองเดียวกนั ท  าปีเดียว 2 ฤดกูาล (ฤดฝูนและฤดแูลง้)
- ท าการทดลองเดียวกนั ท  าฤดเูดียว (ฤดฝูน) 2 พืน้ที่ ลกัษณะตา่งกนั เชน่ ดินเหนียว 

และดินทราย หรอื ปรมิาณฝนมากและฝนนอ้ย เป็นตน้



(5) การเยีย่มแปลงทดลองก่อนสุ่มเก็บตัวอย่าง

ข้อมูลทีร่วบรวม
• ลกัษณะการเจรญิเติบโตตา่งๆ เชน่ ความสงู พืน้ที่ใบ ความหนาแน่นราก
• การตอบสนองทางสรรีวิทยา เชน่ photosynthesis, stomatal 

conductance
• องคป์ระกอบผลผลิต และผลผลิต
ก่อนเก็บขอ้มลูแตล่ะครัง้ นกัวิจยัควรจะไปดกู่อนกบัผูช้ว่ยวิจยั หรอืนกัศกึษาเพ่ือประเมินดว้ย
สายตาครา่วๆ เปรยีบเทียบระหวา่งกรรมวิธีทดลอง ซึง่บางครัง้จะสงัเกตเห็นความแตกตา่งที่
ชดัเจนหรอืความผิดปกติที่เกิดขึน้ เชน่
ขา้วงามใบมาก (LAI สงู) พบวา่ รวงขา้วสัน้ (จ  านวนเมล็ด/รวงนอ้ย) ถา้ไมไ่ดไ้ปดใูนแปลงใน
สภาพจรงิจะคิดวา่เป็นไปไมไ่ด ้(ทัง้ที่ขอ้มลูถกู) เพราะพืน้ที่ใบมากเกินไป ขา้วเฝือใบ (LAI สงู
กวา่ Optimum เกิด mutual shading) ถา้ไมไ่ดไ้ปดเูองจะคิดวา่ขอ้มลูผิดพลาดซึง่
ผูช้ว่ยวิจยัหรอืนกัศกึษาอาจจะใหเ้หตผุลไมไ่ด้



(6) องคป์ระกอบผลผลิต (ข้อมูลส าคัญ)

ขอ้มลูนีจ้ะน ามาอธิบายวา่ผลผลิตสงู-ต  ่าแตกตา่งกนั ระหวา่งกรรมวธีิทดลอง
เพราะองคป์ระกอบผลผลิตอะไร?

บทความวจิยัท่ีอภิปรายผลไม่มีขอ้มลูองคป์ระกอบผลผลิตจะส่งผลตอ่ระดบั
คณุภาพวจิยั (อาจจะไดพ้อใชห้รืออย่างมากอยู่ในระดบัด)ี

• องคป์ระกอบผลผลิตมนัส าปะหลงั คือ จ านวนหวัตอ่ตน้ และน า้หนกัตอ่หวั

• องคป์ระกอบผลผลิตออ้ย คือ จ านวนล าตอ่กอ และน า้หนกัตอ่ล า

• องคป์ระกอบผลผลิตขา้ว คือ จ านวนรวงตอ่กอ จ านวนเมล็ดดีตอ่รวง และน า้หนกั 
1000 เมล็ด



ความส าคัญขององคป์ระกอบผลผลิต
จะไดรู้ว้า่กรรมวิธีทดลองที่ทดสอบมีผลตอ่องคป์ระกอบผลผลิตอะไร? ระยะไหนของการ

เจรญิเติบโตที่ท  าใหไ้ดผ้ลผลิตสงูกวา่ควบคมุหรอือ่ืนๆ

ตัวอย่างเช่น: 
การแกะตาทอ่นพนัธุม์นัส  าปะหลงัท าใหผ้ลผลิต/ไร ่สงูกวา่ที่ไมมี่การแกะตา (ควบคมุ) 

เน่ืองจากจ านวนหวั/ตน้ สงูกวา่อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ

สรา้งหวัอยูใ่นชว่งอาย ุ2-4 เดือน           เพิ่มน า้หนกัหวั 5-12 เดือน 
จ านวนหวั/ ตน้ น า้หนกัตอ่หวั

การใสปุ่๋ ย:    (N, P) (K)



ความส าคัญของการรู้ผลกระทบของการขาดน า้ต่อองคป์ระกอบผลผลิต

• ปลกูมนัส าปะหลงัปลายฤดฝูนหลงัปลกูเขา้สูฤ่ดแูลง้ (ขาดน า้ช่วงแรก) 
จ านวนหวั/ ตน้ จะนอ้ย (วิจยัหาพนัธุท์นแลง้ตน้ฤด)ู

• ปลกูมนัส าปะหลงัตน้ฤดฝูนหลงัปลกูเขา้สูฤ่ดฝูนตอ่ดว้ยฤดแูลง้ (ขาดน า้ช่วง
ปลาย) น า้หนกัตอ่หวัจะนอ้ย (วิจยัหาพนัธุท์นแลง้ปลายฤด)ู 
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บทความวิจัยทีจ่ะได้คุณภาพ (ดี ดีมาก ดีเด่น)

หวัข้อเร่ืองทีท่ าวิจัย (ใหม่, ต่อยอด)

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในศาสตรน้ั์น หรือผู้ร่วมในกลุ่มมีความเช่ียวชาญเสนอแนะ

การวิเคราะหข้์อมูล (วิธีการ)

การเก็บรวบรวมข้อมูล (ส าคัญ ครอบคลุม จ านวนตัวอย่าง วิธีการเก็บตัวอย่าง)

การวางแผนการทดลอง (ถูกต้อง, เคร่ืองมือ, จ านวนตัวอย่าง)

คุณภาพของการท าวิจัย

คุณภาพของการเขียนบทความวิจัย

เทคนิคของการเขียนบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัย (ปลายน ้า)



การเขยีนบทความวจิัย
- บทคัดย่อ (Abstract)
- บทน า (Introduction)
- วัตถุประสงค ์(Objectives)
- อุปกรณแ์ละวิธีการ (Materials and Method)
- ผลการศึกษา (Results)
- วิจารณ ์(Discussion)
- สรุป (Conclusion)

22
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การเขียนบทความวิจัย
บทน า (Introduction)

เนือ้หาจะต้องเชื่อมโยงกับหัวข้อทีเ่สนอบทความวิจัยเพือ่ตพีมิพ์
ตัวอย่าง เช่น : หัวข้อเร่ือง
“ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพืน้ทีต่่อ
การเจริญเตบิโต และผลผลิตข้าวพันธุป์ทุมธานีในชุดดนิสรรพยา”
เนือ้หาทีเ่ขียนได้แก่ : กล่าวถงึข้าวพันธุป์ทุมธานี, การจัดการการใช้
ปุ๋ยแบบผสมผสาน, การใช้ปุ๋ยอินทรียร่์วมกับปุ๋ยเคมี, ชุดดนิทีจ่ะท า
การวิจัย เป็นต้น
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 การเขียนบทความวิจัย:

วัตถุประสงค ์(objectives)
ชัดเจนสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยตัวอย่างเช่น : 

“เพือ่ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการธาตุอาหาร 
เฉพาะพืน้ทีต่่อการเจริญเตบิโตผลผลิต และองคป์ระกอบผลผลิต
ของข้าวพันธุป์ทุมธานีทีป่ลูกในชุดดนิสรรพยา”
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 การเขียนบทความวิจัย:

อุปกรณ ์และวิธีการ (Materials and Method)
จะต้องเขียนให้ละเอียดตัวอย่างเช่น : 
-ท าทีไ่หน? ค่าวิเคราะหด์นิก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยอย่างไร? แผนการทดลอง 
กรรมวิธีทดลอง การปลูก และดูแลรักษา
- การเก็บข้อมูล : สภาพฟ้าอากาศ (ฝน อุณหภูมิ) การเจริญเตบิโต 
(ความสูง พืน้ทีใ่บ) องคป์ระกอบผลผลิต (จ านวนรวง จ านวนเมล็ด
ต่อรวง) และผลผลิต
- การวิเคราะหข้์อมูล : ใช้โปรแกรมอะไร? เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียโดย
วิธีอะไร?



ตัวอย่างการก าหนดกรรมวิธีทดลอง (Treatment)



ตัวอย่างการวิเคราะหธ์าตุอาหาร



ตัวอยา่งการน าเสนอขอ้มูล ความชืน้ดิน

Figure 1 Soil moisture content (%) at depth of 0-15, 15-30 and 30-45 cm.
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 การเขียนบทความวิจัย:

ผลการศึกษา (Results)
เขียนผลเปรียบเทยีบในเชิงสถติ ิแสดงเป็นตารางหรือรูป เมื่อเกิด
ปฏิสัมพันธร์ะหว่าง 2 ปัจจัยจะต้องน ามาเขียนอาจจะแสดงตารางหรือ
รูปประกอบ
ล าดับการเขียนผลตัวอย่างเช่น : 

การเจริญเตบิโต องคป์ระกอบผลผลิต ผลผลิต

ผลผลิต การเจริญเตบิโต องคป์ระกอบผลผลิต

1

2



ตัวอยา่งการน าเสนอผลการศึกษา ให้เห็นความสัมพันธข์องผลผลิตกบัปัจจัย
กรรมวิธีทดลอง



ตัวอยา่งการน าเสนอผลการศึกษาของผลการเกิดปฏิสัมพันธ์



 การเขียนบทความวิจัย:

วิจารณ ์(Discussion)
ส่วนนีจ้ะเป็นส่วนทีเ่ขยีนยากทีสุ่ด เพราะจะต้องใหเ้หตุผลจากข้อมูลทีเ่กดิขึน้
จากการทดลอง และอ้างองิประกอบจากการทดลองทีค่ล้ายกันหรือต่างกัน
ของคนอืน่ทีไ่ด้ท าแล้ว (ตรวจเอกสารใหม้าก)

ปัญหาทีพ่บคอืการเขยีนในส่วนวิจารณมั์กจะไม่มีผลงานวิจัยของคน
อืน่มาอ้างองิเปรียบเทยีบ หรืองานวิจัยตนเองไม่ได้เกบ็ข้อมูลส าคัญมาอธิบาย
ตัวอย่างเช่น : 
กรรมวิธีทีใ่หผ้ลผลิตสูง องคป์ระกอบผลผลิตมาก          การเจริญเตบิโตดี

ตามด้วยการอ้างองิผลงานวิจัยคนอืน่น ามาประกอบการอธิบาย

32
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 การเขียนบทความวิจัย:

สรุป (Conclusion)

เขียนให้ส้ันชัดเจนจากผลการทดลองทีไ่ด้ตอบวัตถุประสงค ์และ
อาจจะมีหรือไม่มีค าแนะน า (recommendation) ก็ได้
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 การเขียนบทความวิจัย:

บทคัดยอ่ (Abstract)
จะเขียนหลังสุดเพราะส่วนหน่ึงได้จากสรุป

จะกล่าวถงึความส าคัญหรือที่มาของปัญหาสั้นๆ ก่อนก็ได้ตามด้วยวัตถุประสงค ์
สถานที่ทดลอง แผนการทดลอง กรรมวิธีทดลอง ผลการทดลอง และค าแนะน า 
ไม่ควรมีอ้างอิงในบทคัดยอ่

ปัจจุบันมีบางวารสารที่ก าหนดหวัข้อในบทคัดยอ่
-Background
-Methodology
-Conclusion
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ความส าคัญของงานวิจัยกับการเขียนต ารา
ค านิยาม

ต ารา หนังสือ
งานวิชาการทีใ่ช้ส าหรับการเรียนการสอน

ทัง้วิชา หรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาซึ่งเกดิจาก
การน าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจยัของผู้
ขอ หรือความรู้ทีไ่ด้จากการค้นคว้าศึกษามา
วิเคราะห ์สังเคราะห ์ รวบรวมและเรียบเรียงใช้
ภาษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวิชาการ

เนือ้หาสาระของต าราต้องมีความทนัสมัย
เม่ือพิจารณาถงึวันทีผู้่ขอยืน่เสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ผู้ขอต าแหน่งจะต้องระบุวิชาทีเ่กีย่วข้องใน
หลักสูตรทีใ่ช้ต าราเล่มทีเ่สนอขอต าแน่งทาง
วิชาการด้วย

งานวิชาการทีเ่กดิจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งรอบด้าน และลึกซึง้มีการ
วิเคราะห ์สังเคราะห ์และเรียบเรียงอยา่งเป็นระบบ 
ใช้ภาษาทีเ่ป็นมาตรฐานทางวิชาการ เนือ้หาของ
หนังสือไม่จ าเป็นต้องสอดคล้อง หรือเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร หรือของวิชาใดวิชาหน่ึงใน
หลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหน่ึง

เนือ้หาสาระของหนังสือต้องมีความทนัสมัย เม่ือ
พิจารณาถงึวันทีผู้่ขอยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ
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ต ารา (ต่อ)
ลักษณะคุณภาพ
ระดับดี : เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถกูตอ้งสมบูรณ ์และทันสมัย มี
แนวคิด และการน าเสนอที่ชดัเจนเป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก : ใช้เกณฑเ์ดียวกับระดับดี และต้อง

1. มีการวิเคราะห ์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทนัสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นประโยชนต์่อวงวิชาการ

2. มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม และประสบการณห์รือผลงานวิจัยของ
ผู้เขียน* ที่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความรู้ทีเ่ป็นประโยชนต์่อการเรียนการสอน

3. สามารถน าไปใช้อ้างอิง หรือน าไปปฏิบัติได้
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ต ารา (ต่อ)

ระดับดีเด่น : ใช้เกณฑเ์ดียวกับระดับดมีาก และต้อง
1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบกิทางวิชาการ และมีการสังเคราะหจ์นถึง

ระดับที่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคดิ และค้นคว้าต่อเน่ือง
3. เป็นที่เชื่อถอื และยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชพีทีเ่กีย่วข้องใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ



ประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. 2560
เร่ืองการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ

51: กลุ่มเกษตรศาสตร์
5101-การปรับปรุงพันธุพ์ชื (Plant breeding)
5102-พชืไร่ (Agronomy)

510201-ระบบการปลูกพชื (Cropping Systems)
510202-การผลิตพชืไร่ (Field Crop Production)
510203-สรีรวิทยาพชืไร่ (Crop Production Physiology)
510204-พชือาหารสัตว ์(Forage Crop)
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51: กลุ่มเกษตรศาสตร ์(ต่อ)
5103-พชืศาสตร ์(Plant Science)
5104-พชืสวน (Horticulture)
5105-โรคพชืวิทยา (Plant Pathology)
5106-กีฎวิทยา (Entomology)

510601-พษิวิทยาแมลง (Insect Toxicology)
510602-อนุกรมวิธานของแมลง (Insect Taxonology)
510603-โรควิทยาของแมลง (Insect Pathology)
510604-กีฎวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology)
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51: กลุ่มเกษตรศาสตร ์(ต่อ)
5111-การปรับปรุงพันธุสั์ตว ์(Animal Breeding)
5112-โภชนศาสตรสั์ตว์ (Animal Nutrition)
5113-สัตวบาล (Animal Husbrandry)
5114-สัตวศาสตร ์(Animal Science)
5121-เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์(Animal Production Technology)
5122-เทคโนโลยกีารผลิตพชื (Crop Production Technology)
5123-เทคโนโลยชีีวภาพการเกษตร (Agricultural Biotechnology)
5124-เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery)
5125-เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest Technology)
5131-ส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) 40



51: กลุ่มเกษตรศาสตร ์(ต่อ)
5141-ธรณีวิทยา (Geology)
5142-ปฐพวีิทยา (Pedology)
5143-ปฐพศีาสตร ์(Soil Science)

514301-ความอุดมสมบูรณข์องดิน (Soil Fertility)
514302-จุลินทรียด์ิน (Soil Microbiology)
514303-การส ารวจดิน (Soil Survey)
514304-การอนุรักษด์ิน (Soil Conservation)
514305-ฟิสิกสข์องดิน (Soil Physics)
514306-โภชนาการของพืช (Plant Nutrition)
514307-การจัดการดิน (Soil Management)
514308-เคมีของดิน (Soil Chemistry)
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หมายเหต:ุ
(1) เลขรหัส 4 หลักก ากับสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ
(2) เลขรหัส 6 หลักก ากับสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชาย่อยลงไปอีก ซ่ึงไม่มีการ
ก าหนดเลขรหัสให้

5143- ปฐพศีาสตร ์(Soil Science)
514307-อนุสาขาการจดัการ

-แขนงการจัดการอินทรียวัตถุ
-แขนงการจัดการดนิเค็ม

วิจยั

ลึก
(ศ.ด้านการจัดการอินทรียวัตถุ)

(ศ.ด้านการจัดการดินเค็ม)

ต่อเน่ือง



การท าวิจัยต้องมีเป้าหมาย
ควรก าหนดทศิทางงานวิจัยของตนเองตั้งแต่เร่ิมเป็นอาจารย์
**สอดคล้องกับสาขาและวิชาทีส่อน หรือเป้าหมายความเชี่ยวชาญใน
ด้านทีจ่ะเป็น

43

ก าหนดกรอบหรือทศิทางการวิจยั

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น

ผศ.

รศ.

ศ.

รู้กว้าง

รู้ลึก

ท าตอ่เน่ือง
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สรุป
อาจารยค์วรท าวิจัย และเขียนผลงานวิจัย
การเขียนจะยากในช่วงเร่ิมแรก พอได้เขียนหลายเร่ืองจะคุ้นเคย รู้
แนวทาง ใช้เวลาส้ันลง 

ควรเร่ิมจากวารสารภาษาไทยทีอ่ยู่ในฐาน TCI ก่อนแล้วเข้าสู่
วารสารระดับนานาชาตทิีอ่ยู่ในฐาน scorpus หรือ ISI

Q4 Q3 Q2 Q1
ง่าย ยาก



การเขียน ก.พ.อ. 04
• ส่วนที่ 1: แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

1. ประวตัิสว่นตวั
2. ประวตัิการรบัราชการ
3. ภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี

3.1 งานสอน
3.2 งานวิจยั
3.3 งานบรกิารทางวิชาการ
3.4 งานบรหิาร
3.5 งานอื่นๆ

*สว่นท่ีส าคญัตอ่การน าไปพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ คือ 3.2
และ 3.3 (ผูท้รงคณุวฒุิ) ถา้มีกรอกใหค้รบ



จ านวนเร่ืองบทความวิจัยทีเ่สนอขอต าแหน่งวิชาการ
(เกณฑ ์2560)

• จ านวนเรือ่งที่เสนอขอต าแหนง่วิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. ควรมากกวา่ที่
ก าหนดใหผ้า่นขึน้ต ่าสดุ เช่น ผา่นระดบัดี 1 เรือ่ง (ผศ.) ควรสง่ 2-4 เรือ่ง ผา่น
ระดบัดี 2 เรือ่ง (รศ.) ควรสง่ 4-8 เรือ่ง ผา่นระดบัดีมาก 5 เรือ่ง (ศ.) ควรสง่ 10
เรือ่ง

• ผลงานท่ีเสนอขอประกอบดว้ยผลงานวิจยัและต ารา จะมีโอกาสผา่นมากกวา่
เสนอขออยา่งใดอยา่งหนึง่เพียงอยา่งเดียว (ผา่นวิจยั แกไ้ขต ารา)

• การเสนอขอผลงานวิจยัอยา่งเดยีวจะผา่นยากกวา่ เช่น รศ. ผลงานวิจยัอยา่ง
นอ้ย 3 เรือ่ง ซึง่มีคณุภาพดีมาก 2 เรือ่ง และคณุภาพดี 1 เรือ่ง



คุณภาพวารสารตพีมิพ์

• บทความวิจยัที่ตีพิมพใ์น Q1 และ Q2 หรอื Impact Factor สงู จะมี
โอกาสผา่น 100% หรอืไม?่ 

มีโอกาสสงูแตไ่ม ่100% เพราะผูท้รงคณุวฒุิจะพิจารณาตามระดบั
คณุภาพท่ีมีเกณฑอ์ยู ่(บทความวิจยัที่มี IP สงู คณุภาพอาจจะดอ้ยกวา่ที่
ผูท้รงคณุวฒุิประเมินก็ได)้ 



ตัวอย่างการพจิารณาคุณภาพของบทความวิจัย
• เร่ือง Water use by monocropped and intercropped cowpea and 

sorghum after rice. ตพีมิพใ์นวารสาร Agron. J. (USA.)
ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณา 

เป็นงานทีศ่ึกษาเกี่ยวกับการใช้น า้ในการปลูกพชือย่างเดยีว และ
การใช้น า้ในการปลูกพชืร่วมระหว่างถ่ัวพุ่มกับข้าวฟ่าง งานดังกล่าวมี
ระเบียบวิธีวิจัยถูกต้อง การวิเคราะหน์ าเสนอผลแสดงให้เหน็ถงึ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และอาจน าไปประยุกตใ์ช้ได้ในบางสภาพพืน้ที ่
แต่ผลงานวิจัย ไม่ได้แสดงให้เหน็ถงึองคค์วามรู้ใหม่ทีลึ่กซึง้กว่างานเดมิที่
เคยมีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว พจิารณาคุณภาพอยู่ในระดับด ี(ท้ังทีผ่ลงาน
ตพีมิพใ์นวารสารทีด่)ี         48



หลักเกณฑใ์นการพจิารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวิชาการ พ.ศ.2563

• เปลีย่นแปลงระดบัคณุภาพเป็น A+ A B+ B 
ระดบั A+ A B+ B ใชก้ารตีพิมพว์ารสารนัน้ๆ ก าหนดคณุภาพ 

(สาขาที่เสนอขอ)

• A+ ตีพิมพใ์นวารสาร Top 5% แรกของสาขาวิชานัน้ๆ

• A   “                          15% ”



ชื่อวารสารและล าดับด้านพชื

Top 5% แรก (จ านวน 18 วารสาร) 
1. Plant Biotechnology Journal
2. Biology and Fertility of Soil
3. Theoretical and Applied Genetics
4. Molecular Plant Pathology
5. Plant Genome
6. Agricultural and Forest Meteorology
7. GCB Bioenergy
8. Soil and Tillage
9. Agronomy for Sustainable Development
10. Field Crop Research



ชื่อวารสารและล าดับด้านพชื

Top 5% แรก (จ านวน 18 วารสาร) 
11. Plant Molecular Biology
12. Agriculture, Ecosystems and Environment
13. Rice
14. Molecular Plant-Microbe Interactions
15. Postharvest Biology and Technology
16. Journal of Pest Science
17. Agricultural Systems 
18. Plant Science
19. European Journal of Agronomy
20. Agricultural Economic



เปรียบเทยีบเกณฑเ์สนอขอรศ. ปี 60 และ 63

• กรณีใชบ้ทความวิจยั และ ต ารา 
เกณฑปี์ 2560 เกณฑปี์ 2563

- บทความวิจยัคณุภาพดี 2 เรือ่ง         - บทความวิจยัคณุภาพ B+

- ต าราระดบัดี 1 เลม่ - ต าราระดบั B+ 1 เลม่
คณุภาพ B+ (ปี 63) ค าอธิบายเทา่กบัดมีาก (ปี 60) 

ขอ้ดีปี 63 คือ: ถา้ไดต้ีพิมพใ์นวารสารดงักลา่วไมต่อ้งพิจารณาคณุภาพโดย
ผูท้รงคณุวฒุิคือตอ้งไดต้ามนัน้
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งบลงทุนวิจัยประเทศไทยเปรียบเทยีบกับประเทศอื่น ปี 2558 (2015)

ไทย 0.37 % ของ GDP (น้อยมาก) หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท
จีน 1.98 % ของ GDP         เป้าหมายปี 2020 = 2.5%GDP
สิงคโปร ์ 2.23 % ของ GDP 
ออสเตรเลีย 2.27 % ของ GDP
สหรัฐอเมริกา 2.75 % ของ GDP 
ญ่ีปุ่น 3.25 % ของ GDP 
เกาหลีใต้ 3.74 % ของ GDP
ประเทศไทยปี 2559 เพิม่เป็น 0.78% (113,527 ล้านบาท)
เป็นคร้ังแรก (ภาครัฐ 27% ภาคเอกชน 73%)



Thank you!
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