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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปรทิัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิง่พิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึง่ภายหลังจากการประชมุทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคณุภาพโดยผูทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคณุภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแลว   การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความกาวหนาทางวิชาการหรือนาํไปประยุกตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา

งานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคาย่ิง และมีการสังเคราะหอยางลกึซึ้งจนทําใหเปนการ

สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาต ิ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
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