
  ผศ.ดร.ทิพวลัย์ จนัทะฟอง 

 

การท าวิจัย...ต้องเริ่มต้นอย่างไรดี 

1. ก ำหนดเรื่อง/หัวข้อที่จะท ำวจจั   

o เลือกเรื่องที่น่ำสนใจ ทันต่อเหตุกำรณ์ และพจจำรณำแล้วว่ำมีควำมเป็นไปได้ ควรแก่กำรแสวงหำ

ค ำตอบ และผู้วจจั สนใจที่จะศึกษำค้นคว้ำอ ่ำงละเอี ดลึกซึ้ง และผลกำรวจจั สำมำรถน ำไปพัฒนำ

ปรับปรุงกำรด ำเนจนงำนได้ 

o เรื่องที่เลือกจะต้องมีวัสดุสำรสนเทศส ำหรับศึกษำได้อ ่ำงเพี งพอ 

o ขอบเขตของงำนวจจั ไม่ควรกว้ำงเกจนไปจะท ำให้ไม่สำมำรถศึกษำค้นคว้ำ ได้อ ่ำงลึกซึ้ง 

o เรื่องที่เลือกไม่ควร ำก และซับซ้อนมำกเกจนไป 

2. ก ำหนด " ค ำถำมของกำรวจจั " (Problem identification) 

o และให้นจ ำมปญัหำนั้น อ ่ำงชัดเจน เพรำะปัญหำที่ชัดเจน จะช่ว ให้ผู้วจจั  ก ำหนดเป้ำหมำ  และ

วัตถุประสงค์ ตั้งสมมตจฐำน ให้นจ ำมตัวแปรที่ส ำคัญ ๆ ตลอดจน กำรวัดตัวแปรเหล่ำนั้นได้ 

3. ก ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำ ของกำรวจจั  ให้ชัดเจน และเฉพำะเจำะจง ไม่คลุมเครือ                 

o โด บ่งช้ีถึง สจ่งที่จะท ำ ทั้งของเขต และค ำตอบที่คำดว่ำจะได้รับ อันเป็นสจ่งซึ่งผู้วจจั มุ่งหวัง ที่จะท ำให้

กำรวจจั นั้น บรรลุทั้งในระ ะสั้น และระ ะ ำว 

4. กำรต้ังสมมตจฐำน 

o เป็นกำรคำดคะเน หรือกำรทำ ค ำตอบของปัญหำ อ ่ำงมีเหตุผล จึงมักเขี นในลักษณะ กำรแสดง

ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงตัวแปรอจสระ ( independent variables) และตัวแปรตำม ( dependent 

variable) สมมตจฐำนที่ตั้งขึ้น ไม่จ ำเป็นต้องถูกเสมอไป แตถ่้ำทดสอบแล้ว ผลสรุปว่ำเป็นควำมจรจง ก็

จะได้ควำมรู้ใหม่เกจดขึ้น  

5. ศึกษำค้นควำ้ข้อมูล 

6. ท ำโครงเรื่อง โด โครงเรื่องประกอบไปด้ว หัวข้อ (Heading) และหัวข้อ ่อ  (Subheading) โด กำรให้ชื่อ 

หัวข้อควรสั้นๆ กะทัดรัด และได้ใจควำม ครอบคลุมเนื้อหำ และหัวข้อในโครงเรื่องจะต้องมีควำมสัมพันธ์

เกี่ วเนื่องกัน โด ล ำดับ 

7. ก ำหนดประชำกร หรือกลุม่ตัวอ ่ำงในกำรวจจั  
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8. สร้ำงเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ แบบส ำรวจ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอ ู่

กับลักษณะงำนวจจั ที่แตกต่ำงกันไป โด จ ำเป็นต้องมีกำร ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวจจั ด้ว  

9. ด ำเนจนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

10. วจเครำะห์ข้อมูลโด ใช้สถจตจในกำรวจจั  

11.สรุปผลกำรวจเครำะห์ข้อมูล 

12.เขี นรำ งำนกำรวจจั  

13.กำรท ำบรรณำนุกรม โด เรี งล ำดับตำมตัวอักษรจำกน้อ ไปหำมำกโด  วจท ำนจพนธ์ภำษำไท ให้จัดเรี ง

บรรณำนุกรมของวัสดุสำรสนเทศที่เป็น ภำษำไท ไว้ก่อนภำษำอังกฤษ ส่วนวจท ำนจพนธ์ภำษำอังกฤษ ให้

จัดเรี งบรรณำนุกรม ของวัสดุสำรสนเทศทีเ่ป็นภำษำอังกฤษ ไว้ก่อนภำษำไท  

14. ตรวจสอบรูปแบบกำรพจมพ์ตำมระเบี บของบัณฑจตวจท ำลั ให้เรี บร้อ  
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เอกสารแนะนําการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

---------------------------------------------------- 
๑. ผู้ยื่นควรศึกษาระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์    

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เข้าใจว่า มาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้ง นั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

     แหล่งสืบค้น  www.arac.mut.ac.th  เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ 

๒. เนื่องจากผู้ยื่นขอฯ จะต้องเป็นผู้ระบุเองว่า ผลงานแต่ละช้ินที่จะยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการนั้น เป็นผลงาน
ประเภทใด (ผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ ตํารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ)  

  ดังนั้นผู้ยื่นขอฯ ควรศึกษา คําจํากัดความ และลักษณะการเผยแพร่ของผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ 

       ๒.๑ บทความทางวิชาการ แตกต่างจาก งานวิจัย อย่างไร  

       ๒.๒ ตํารา แตกต่างจาก หนังสือ อย่างไร   

       ๒.๓ นอกจากข้างต้น  ผลงานของท่านเข้าข่ายเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือไม่ 

แหล่งสืบค้น www.arac.mut.ac.th  เรื่อง เอกสารแนบท้ายระเบียบ (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๓๓ ถึง ๔๔ 

๓. ผู้ยื่นขอฯ จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับสําหรับการยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

 ๓.๑ จัดเรียงลําดับของเอกสารตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ระบไุว้ใน เอกสารแนะนําการจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ 

๓.๒ ระบุประเภทของผลงานให้ถูกต้องตามคําจํากัดความ ทีร่ะบไุว้ในระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.๓ การกรอกแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ให้ระบุปริมาณร้อยละ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ร่วมงานแต่ละท่าน และลงนามให้ครบทุกท่าน  ในกรณีที่ผู้ร่วมงานเป็นชาวต่างประเทศ
ให้ใช้แบบภาษาอังกฤษที่ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําไว้ให้   

๓.๔ กรณีที่ผลงานทางวิชาการช้ินใดช้ินหนึ่งที่ผู้ยื่นขอฯ มีส่วนร่วมน้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์  และผู้ยื่นขอฯ 
ต้องการจะใช้ผลงานดังกล่าวในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ผู้ยื่นขอฯ จะต้องดําเนินการดังนี้  

(๑) ผู้ยื่นขอฯ จะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในผลงานช้ินดังกล่าว โดยระบุไว้แบบแสดงหลักฐาน        
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการอย่างชัดเจน 

(๒) ผู้ยื่นขอฯ จะต้องมีผลงานทางวิชาการอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันกับผลงานที่ผู้ยื่นขอฯ 
เป็นผู้ดําเนินการหลัก  โดยแสดงปริมาณผลงานทางวิชาการรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐  ของผลงานทางวิชาการหนึ่งเรื่อง  ทั้งนี้ผู้ยื่นขอฯ จะต้องให้รายชื่อผลงานที่เกี่ยวข้อง 



 ๒

  

ดังกล่าวในแบบแสดงรายชื่อผลงานทางวิชาการที่นํามารวมกันเป็นหนึ่งผลงาน พร้อมทั้งแนบ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

แหล่งสืบค้น เรื่อง เอกสารแนบท้ายระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๒๗ ถึง ๒๘ 

๓.๕ ผลงานวิจัย 

กรณีที่ผู้ยื่นขอฯ มีผลงานวิจัยจํานวนมาก ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  ได้ให้คําแนะนําไว้ว่า ให้ผู้ยื่นขอฯ คัดเลือก
ผลงานวิจัยที่เด่นๆ จํานวนหนึ่ง  เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งฯ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดเวลาการพิจารณาและ
การประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (reader)   

๓.๖ ตํารา หรือ หนังสือ 

จากที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ หน้า ๓๕ และ ๓๗   ตํารา หรือ 
หนังสือที่จะใช้ในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จาก
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น  
และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา (กรณีตํารา) หรือ เผยแพร่        
สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน (กรณีหนังสือ)  

(๑) ผู้ยื่นขอฯ ต้องมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ประกอบกับตํารา หรือ หนังสือ ที่ยืน่ 

(๒) ผู้ยื่นขอฯ ต้องระมัดระวังถึงระยะเวลาของการเผยแพร่ ตํารา หรือหนังสือเล่มดังกล่าว จะต้อง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา (กรณีตํารา) หรือ ไม่น้อยกว่าสี่เดือน (กรณีหนังสือ) ดังนั้น   
วันเดือนปีที่ระบุไว้ในคํานําของตําราหรือหนังสือ หรือ วันเดือนปีที่ระบุถึงการพิมพ์ตําราหรือ
หนังสือ จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนวันที่ ที่ระบุในแบบคําขอรับการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการฯ  ไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา หรือ ไม่น้อยกว่าสี่เดือน  

๓.๗ บทความทางวิชาการ (ใช้ได้เฉพาะกรณียืน่ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เท่านัน้) 

ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ ๒ ข้อ ๗.๑.๓ วงเล็บ ๒ หน้าที่ ๓ ของระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ได้กล่าวถึงการใช้บทความวิชาทางวิชาการแทนตําราหรือหนังสือในการกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์    

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่   
๗ ตุลาคม ๒๕๕๒  ได้ให้คําแนะนําไว้ว่า ให้ผู้ยื่นขอฯ ตระหนักให้ถ้วนถี่  ถึงแม้ว่าผู้ยื่นขอฯ สามารถยื่น
บทความวิชาทางวิชาการแทนตําราหรือหนังสือได้  แต่ในการประเมินในระดับคุณภาพนั้น บทความ
ดังกล่าวจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (reader) ที่ถูกแต่งตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงแต่ละท่านอาจจะมีดุลพินิจที่แตกต่างกัน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯ ได้ให้ความเห็นชอบที่จะยึดถือผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก 



 ๓

 

สําหรับกรณีที่ผู้ยื่นขอฯ ใช้ตําราหรือหนังสือ  การยื่นบทความทางวิชาการอาจจะไม่มีความจําเป็น 

๓.๘ เมื่อผู้ยื่นขอฯ จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับแล้ว  ขอให้ผู้ยื่นขอฯ นําเอกสารต้นฉบับมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ตรวจทานก่อนที่ผู้ยื่นขอฯ จะนํากลับไปดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม และจัดทําสําเนาต่อไป 

---------------------------------------------------- 

 



 
                                 หนาสรุป เอกสารการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

โดยวิธีปกติ โดยวิธีพิเศษ 

รายละเอียดการจัดเอกสาร ปรากฏในเอกสารแนะนําการจัดเตรียมเอกสารสําหรับย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

๑. แบบคําขอฯ สวนที่ ๑  ๒ และ สวนที่ ๓ (๙ ชดุ) พรอมสงอีเมล สวนที่ ๑ ถึง สวนที่ ๕ ใหฝายเลขานุการฯ 

๒. หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ (๙ ชดุ) 

๓. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ พรอมกับ เอกสารผลงานทางวิชาการ ตามเงื่อนไขขอที่ ๗ (๙ ชุด) 

๔. แบบประเมินคุณภาพผลงานฯ ตามเงื่อนไขขอที่ ๗   (๓ ชุด)      

๕. ผลการประเมินผูสอนในวชิาบรรยายภาคการศึกษาลาสุด โดยนักศึกษา พรอม มคอ.๓ มคอ.๕ และเอกสารการสอน (๔ ชุด)  

๑. คณาจารยประจํา 

  ๑.๑ ผศ. และ รศ. โดยวิธีพิเศษ 
- 
- 
 

- 

เสนอผลงาน และดําเนินการตาม วิธีปกติ 

แตใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (readers) 

จํานวน ๕ ทาน 

ตองไดเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ เสียง 
 ** ผลงานตองมีคุณภาพในระดับ ดีมาก 

๑.๒ ศ.  โดยวิธีพิเศษ 

- 
- 
 

- 

เสนอผลงานได เฉพาะ  แบบท่ี ๑  เทา น้ัน     
โดยใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (readers) 

จํานวน ๕ ทาน 

ตองไดเสียงไมนอยกวา ๔ ใน ๕ เสียง 
 ** ผลงานตองมีคุณภาพในระดับ ดีเดน 
  

 

๒. คณาจารยพิเศษหรือผูมิไดเปนคณาจารยประจํา 
    กําหนดตําแหนง ผศ.พิเศษ/รศ.พิเศษ/ศ.พิเศษ  
    โดยวิธีพิเศษ   
    การกําหนดตําแหนง ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  และ ศ.

พิ เศษ โดย วิ ธี พิ เศษ ให ดํ า เ นินการตาม ข้ันตอน
เชนเดียวกันกับวิธีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผศ.พิเศษ  
รศ.พิเศษ  และ ศ.พิเศษ โดยอนุโลม 

      ** ผลงานท่ีเสนอตองมีคุณภาพในระดับ ดีเดน 

ผศ. และ ผศ.พิเศษ* รศ. และ รศ.พิเศษ* ศ. และ ศ.พิเศษ* 

๖. เอกสารการสอน : เอกสารประกอบการสอน  

๗. ผลงานทางวิชาการ (อยางใดอยางหน่ึง) 

๑. ผลงานวจิัย หรือ 

๒. ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ 

๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ 

๔. ผลงาน แตงหรือเรียบเรียง ตํารา 
หนังสือ หรือ บทความทางวชิาการ 

** คุณภาพของผลงานตองอยูในระดับ ด ี
 

  
  

๖. เอกสารการสอน : เอกสารคําสอน  

๗. ผลงานทางวิชาการ (ตองมี ๒ องคประกอบ) 

องคประกอบที่ ๑  

๑. ผลงานวจิัย หรือ 

๒. ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ 

๓. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน และ 

องคประกอบที่ ๒ 

๑. ผลงาน แตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือ 

หนังสือ 

** คุณภาพของผลงานตองอยูในระดับ ด ี
 

  

๖. เอกสารการสอน : เอกสารคําสอน 
๗. ผลงานทางวิชาการ ดังนี ้(แบบใดแบบหน่ึง) 
    แบบที่ ๑ (ตองมี ๒ องคประกอบ) 

องคประกอบที่ ๑  
๑. ผลงานวจิัย หรือ 
๒. ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ 
๓. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน และ 
องคประกอบที่ ๒ 
๑. ผลงานแตงตํารา หรือ หนังสือ 

** คุณภาพของผลงานตองอยูในระดับ ดีมาก 

- - - - - - - - - - - - - 

    แบบที่ ๒ (อยางใดอยางหน่ึง) 
๑. ผลงานวจิัย หรือ 
๒. ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ 
๓. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน หรือ 
๔. ผลงานแตงตํารา หรือ หนังสือ 

** คุณภาพของผลงานตองอยูในระดับ ดีเดน 
   

* การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยพิเศษ หรือผูมไิดเปนคณาจารยประจํา ใหดํารงตําแหนง ผศ.พิเศษ / รศ.พิเศษ / ศ.พิเศษ โดยวิธีปกติน้ัน อนุโลมใหดําเนินการ
ตามวิธีการ และข้ันตอนเชนเดียวกันกับการแตงตั้งคณาจารยประจาํใหดํารงตําแหนง ผศ. / รศ. / ศ. โดยวิธีปกต ิ 
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