










ส ำนกัประสำนงำนชดุโครงกำรอตุสำหกรรมอำหำรแห่งอนำคต 

ภำยใตท้นุสนบัสนนุจำก ส ำนกังำนกำรวิจยัแห่งชำติ (วช.) ปี 2565  

1. พฒันำเครือ่งจกัรกล/กระบวนกำรผลิตอำหำรแปรรปูดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่ระบบติดตำม

ควบคมุอตัโนมติัตน้แบบ หรอืขยำยขนำดกระบวนกำรผลิต (Scale up) 

*2. พฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำรสขุภำพ (Health food) หรอือำหำรใหม ่(Novel food)

*หมายเหต ุใหก้ารสนบัสนนุทนุวิจยัเฉพาะโครงการที่จ าเป็นตอ้งมกีารศึกษาในมนษุย ์เพ่ือหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์

3. พฒันำเทคนิคหรอืเครือ่งมือท่ีใชต้รวจสอบ/ควบคมุ คณุภำพและควำมปลอดภยัอำหำร

4. พฒันำบรรจภุณัฑส์ ำหรบัผลิตภณัฑอ์ำหำร เช่น บรรจภุณัฑฉ์ลำด (Smart packaging) ฟิลม์หรอื

บรรจภุณัฑท่ี์รบัประทำนได ้(Edible film or packaging) บรรจภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม (Green 

packaging) เป็นตน้



คณุสมบติัผูส้มคัร ระยะเวลาและงบประมาณ เอกสาร หมดเขต
- นักวิจยัหรืออาจารย์

- ต้องมีการร่วมมือกบั
ภาคเอกชน

- โครงการท่ีมี TRL ระดบั 3 ขึน้
ไป 

- ภาคเอกชนรว่มทุนไมน้่อยกวา่ 20 %

- ระยะเวลาไมเ่กนิ 18 เดอืน

- งบประมาณขึน้อยูก่บัความเหมาะสม
ของโครงการ

สนับสนุน

- คา่จา้งผูช้ว่ยวจิยั

- คา่ตอบแทน

- คา่ใชจ้า่ย/คา่ใชส้อย

- คา่วสัดุเพือ่การวจิยั

- คา่วสัดุเพือ่ประกอบชิน้งาน

- คา่ครุภณัฑ์

- คา่ธรรมเนียมอุดหนุนสถาบนั

- ใบสมคัรเขา้โครงการ

- Full Proposal

- Budget sheet

ดาวน์โหลดเอกสาร

ภายในวนัจนัทรท่ี์ 31 พฤษภาคม 2564

ยืน่ขอ้เสนอโครงการไดท้ี ่E-mail: 
ffi.trf@gmail.com

(รบกวน cc: 
nipathorn.suw@mahidol.ac.th ดว้ยคะ่)

หมายเหตุ โปรดส าเนาขอ้เสนอโครงการ
สง่มายงัส านกังานบรกิารการวจิยั จ านวน 
1 ชุด

https://op.mahidol.ac.th/ra/2021/04/08/20210531_futurefoodind/
mailto:ffi.trf@gmail.com
mailto:nipathorn.suw@mahidol.ac.th
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การเสนอขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการ

นางสาวไพริน  บุญประเสริฐ

21 เมษายน 2564
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หลกัเกณฑใ์นการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ

• ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2563

ขา้ราชการ

• ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. 2563

• ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยตาํแหนง่ทางวิชาการ พ.ศ. 2561

พนกังานมหาวิทยาลยั

• ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาตาํแหนง่ของ
พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหนง่นกัวิจยั พ.ศ.2563

นกัวิจยั
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การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ พิจารณาจาก

คณุสมบตัิ

ภาระงาน 1,610 ชัว่โมงทําการ/ปี 

การประเมินผลการสอน 

ผลงานทางวิชาการ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
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คณุสมบตัิ 

วิธีปกติ
อาจารย์ 1 ปี ผศ. 2 ปี รศ. 2 ปี ศ.

ป.เอก หรอืเทียบเท่า

ผศ. รศ. ศ.

1. มชีัว่โมงสอนประจาํวิชาซึ่งเทียบคา่ได ้    

ไมน่อ้ยกว่า 3 หนว่ยกิตระบบทวิภาค
  ไม่กาํหนดหน่วยกิต

ไมน่อ้ยกว่า 180 ชม ทําการ (ไดร้บัการผอ่นผนัถึง 23 มิถนุายน 2565)

2. ผลการสอน ชาํนาญ ชาํนาญพิเศษ -

3. เอกสารที่ใชป้ระเมนิผลการสอน เอกสารประกอบการสอน “ด”ี เอกสารคาํสอน “ด”ี -

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   

วิธีพิเศษ
ปฏิบตัิงานไมค่รบระยะเวลาที่กาํหนด หรอืเสนอขอตําแหน่งขา้มขัน้ หรอืเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
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ผ ูช้่วยศาสตราจารย์

ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

ผลงานทางวิชาการมีอยู่ในเกณฑ์  B  ตามข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 
1) 1. งานวิจัย 2 เรื่อง

2) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 

รายการ 

3) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง 

4) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม 

ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1) งานวิจัย 2 เรื่อง 

2) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ

3) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง 

4) งานวิจัย 1เรื่อง + ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม 

5) งานวิจัย 1เรื่อง + บทความทางวิชาการ 1เรื่อง เผยแพร่ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ

วิธีพิเศษ   ผลงานอยู่ในเกณฑ์ B+ วิธีพิเศษ   ผลงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” 

* ตํารา/หนังสือ1เล่มไม่กําหนดจํานวนหน้า ผู้ขอต้องเป็น 

First author

*งานวิจัยในลักษณะcase report นํามาขอตําแหน่งได้

**ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหน้าประมาณ 30 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก 

หรือถ้าเป็นผู้แต่งร่วมต้องมีสัดสว่นเทียบได้เท่ากับจํานวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเอง

ประมาณ 30 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก
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ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

วิธีที่ 1 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “B+” ประกอบด้วย            

ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม และ ผลงานทางวิชาการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) งานวิจัย 2 เรื่อง

2) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ 

3) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง

วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดี” ประกอบด้วย

บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติหรือ 

ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม และ ผลงานทางวิชาการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) งานวิจัย 2 เรื่อง

2) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ

3) งานวิจัย 1 เรื่อง + ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง

วิธีที่ 2  เสนอตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) งานวิจัย 3 เรื่อง  [ 2/A และ 1/B+ ]

2) งานวิจัย 2 เรื่อง (A)  +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ 

(B+) 

3) งานวิจัย 2 เรื่อง (A)  +  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (B+)

วิธีที่ 2

งานวิจัย 5 เรื่อง โดย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก” และ

เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

วิธีพิเศษ   เฉพาะวิธีที่ 1 ผลงานอยู่ในเกณฑ์ “A” การตัดสิน

โดยมติเป็นเอกฉันท์

วิธีพิเศษ   ผลงานทางวิชาการตามวิธีปกติ และมีคุณภาพ  

“ดีมาก”  โดยมติตามเสียงข้างมาก

รองศาสตราจารย์
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ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

 งานวจิยัตามต้องได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารวชิาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดบั

นานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ผู้ขอต้องเป็น First 

author หรือ Corresponding author 

 ตาํราหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอต้อง

เป็น First author

* งานวจิยัในลักษณะ case report นํามาขอ

ตาํแหน่งไม่ด็

** ตาํรา/หนังสือ มีจาํนวนหน้าประมาณ 50 หน้า

ของหนังสือขนาด 8 หน้ายก หรือถ้าเป็นผู้แต่ง

ร่วมต้องมีสัดส่วนเทยีบได้เท่ากับจาํนวนหน้าที่

เป็นผู้แต่งเองประมาณ 50 หน้าของหนังสือ

ขนาด 8 หน้ายก

รองศาสตราจารย์
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ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

วิธีที่ 3  สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์  

โดยต้องมีครบทุกข้อ (ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน)
1)  งานวิจัย> 10 เรื่อง ในวารสาร Q1 และ Q2 ของ Scopus 

หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผศ. และ > 5 เรื่อง ต้อง

เป็น First / Corresponding author

2)  Scopus - Life-time Citation > 500 ครั้ง โดยไม่นับงานวิจัย

ที่อ้างอิงตนเอง   

3)  มีค่า Life-time h-index (Scopus) > 8  

4)  เป็น PI ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน > 5 โครงการ

1) )  งานวิจัย > 10 เรื่อง ในวารสาร Q1 และ Q2 ของ Scopus และ 

> 5 เรื่อง ต้องเป็น First / Corresponding author

2)  Scopus - Life-time Citation > 500 ครั้ง โดยไม่นับงานวิจัยที่

อ้างอิงตนเอง   

3)  มีค่า Life-time h-index (Scopus) > 8  

4)  เป็น PI ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน > 5 โครงการ

รองศาสตราจารย์
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ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “A” ประกอบด้วย         

ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวิชาการตามข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 

1) งานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 4 เรื่อง

วิธีที่ 1  ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีมาก” ประกอบด้วย ตํารา/หนังสือ 1 

เล่ม  และผลงานทางวิชาการตาม  ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) งานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

2) งานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่น เผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช้

สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง 

วิธีที่ 2  สามารถเสนอตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) งานวิจัย 5 เรื่อง  [ 2/A+ และ 3/A ] 

2) งานวิจัย 1 เรื่อง +  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือ

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 4 เรื่อง  [ 2/A+ และ 3/A ] 

3) งานวิจัย 10 เรื่อง (A)  [อย่างน้อย 6 เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น 

First/Corresponding author]

วิธีที่ 2 ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ “ดีเด่น” ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) งานวิจัย 5 เรื่อง เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

2) งานวิจัย 1 เรื่อง เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่น เผยแพร่ในระดับนานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช้

สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 5 เรื่อง

วิธีพิเศษ   เฉพาะวิธีที่ 1 ผลงานอยู่ในเกณฑ์ “A+” การตัดสิน

โดยมติเป็นเอกฉันท์

วิธีพิเศษ  เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ 1 และมีคุณภาพ “ดีเด่น”

ศาสตราจารย์
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ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

วธิีที่ 3  สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์  

โดยต้องมีครบทุกข้อ (ไม่ต้องแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒปิระเมนิผลงาน)

1)  งานวจิยั> 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร

Q1และ Q2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการ

แต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่ง รศ. โดยเป็น First / 

Corresponding author

2)  มีงานวจิยัที่ได้รับ Scopus Life-time Citation > 1000 

รายการ โดยไม่นับงานวจิยัที่อ้างองิตนเอง   

3)  มีค่า Life-time h-index (Scopus) >18  

4)  เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบนั อย่างน้อย 10 โครงการ

1)   งานวจิยัอย่างน้อย 10 เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Q1และ Q2 ของ Scopus โดย

ผู้ขอต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

2)  มีงานวจิยัที่ได้รับ Scopus Life-time Citation > 1000 

รายการ โดยไม่นับงานวจิยัที่อ้างองิตนเอง   

3)  มีค่า Life-time h-index (Scopus) >18  

4)  เป็นหวัหน้าโครงการวจิยั ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอกสถาบนั อย่างน้อย 10 โครงการ

ศาสตราจารย ์   
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กรอบระยะเวลา
ประกาศ กพอ 63 ข้อบังคับ 61

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องเป็น ผลงาน

หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปัจจบุัน 

และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กําหนด

 อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ไม่เกิน 5 ปี ก่อน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันจาํนวน 

1 ใน 3 ของผลงานที่นํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 

 ผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่ หลังจากที่ได้รบัการ

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปัจจบุัน ที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินจํานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง

 ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ต้องมีผลงาน

หลังจากได้รับการแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหนง่ปัจจุบัน 

และต้องได้รับการเผยแพรต่ามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กําหนด

 อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ก่อนวันที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปัจจบุัน ได้ถึง             

1 พฤศจิกายน 2564 
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การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ของนกัวิจยั 

พิจารณาจาก

คณุสมบตัิ

ภาระงาน 1,610 ชัว่โมงทําการ/ปี 

ผลงานทางวิชาการ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
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นกัวิจยั 
ระดบั 1

1 ปี
นกัวิจยั 
ระดบั 2

2 ปี
นกัวิจยั 
ระดบั 3

2 ปี ศ.(วิจยั)คณุสมบตัิ 

วิธีปกติ ป.เอก หรอืเทียบเท่า

การเสนอขอตําแหน่งแหน่งทางวิชาการ พิจารณาจาก
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  

 ภาระงานเฉลี่ย  1,610 ชัว่โมงทําการ / ปี

ผลงานทางวิชาการ  

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

วิธีพิเศษ
ปฏิบตัิงานไมค่รบระยะเวลาที่กาํหนด หรอืเสนอขอตําแหน่งขา้มขัน้
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วิธีที่  1 วิธีที่ 2

วิธีปกติ ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจัย 5 เรื่อง โดย 2 เรื่อง มี

คุณภาพ “ดี” และ

 บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง “ดี”  อยู่ในฐานข้อมูลที่ 

ก.พ.อ. กําหนด    หรือ 

 ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม “ดี”  หรือ 

 สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 รายการ “ดี” 

ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจัย 6 เรื่อง          

โดย 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก” และ 3 เรื่อง มี

คุณภาพ “ดี” 

วิธีพิเศษ ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจัย 4 เรื่อง โดย 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก”

นกัวิจยั ระดบั 2

*งานวิจัยในลักษณะcase report นํามาขอตําแหน่งได้

**ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหน้าประมาณ 30 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก หรือถ้าเป็นผู้แต่งร่วม

ต้องมีสัดส่วนเทียบได้เท่ากับจํานวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเองประมาณ 30 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก
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วิธีที่  1 วิธีที่ 2

วิธีปกติ ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจัย 5 เรื่อง โดย 3 เรื่อง มี

คุณภาพ “ดีมาก” และ

 บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง “ดี”  อยู่ในฐานข้อมูลที่ 

ก.พ.อ. กําหนด    หรือ 

 ตํารา/หนังสือ 1 เล่ม “ดี”  หรือ 

 สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 รายการ “ดี” 

ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจัย 6 เรื่อง          

โดย 4 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก”

วิธีพิเศษ ผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจัย 6 เรื่อง โดย 1 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีเด่น”

นกัวิจยั ระดบั 3

*งานวิจัยในลักษณะcase report นํามาขอตําแหน่งไมไ่ด้

**ตํารา/หนังสือ มีจํานวนหน้าประมาณ 50 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก หรือถ้าเป็นผู้แต่งร่วมต้อง

มีสัดส่วนเทียบได้เท่ากับจํานวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเองประมาณ 50 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก
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วิธีที่  1 วิธีที่ 2

วิธีปกติ

ผลงานทางวชิาการประกอบด้วยงานวจิัย 7 เรื่อง โดย 1 

เรื่อง  “ดีเด่น” และ 5 เรื่อง  “ดีมาก” และ 

 ตาํรา/หนังสือ 1 เล่ม “ดีมาก”  หรือ 

 สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร อย่างน้อย 1 รายการ “ดีมาก” 

ผลงานทางวชิาการประกอบด้วยงานวจิัย 10 เรื่อง    

โดย อย่างน้อย 5 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีเด่น” 

วิธีพิเศษ
ผลงานทางวชิาการประกอบด้วยงานวจิัย 12 เรื่อง โดยอย่างน้อย 2 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีเด่น” 

และอย่างน้อย 6 เรื่อง มีคุณภาพ “ดีมาก”

ศาสตราจารยว์ิจยั 

* งานวจิยัในลักษณะcase report นํามาขอตาํแหน่งไม่ได้

** ตาํรา/หนังสือ มีจาํนวนหน้าประมาณ 80 หน้าของหนังสือขนาด 8 หน้ายก หรือถ้าเป็นผู้แต่ง

ร่วมต้องมีสัดส่วนเทยีบได้เท่ากับจาํนวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเองประมาณ 80 หน้าของหนังสือขนาด 

8 หน้ายก
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กรอบระยะเวลาของนักวิจัย

1. กรณีขอตําแหนง่ที่สงูขึ้น ภายใน 3 ปี หลังดํารงตําแหน่งปัจจุบัน

นําผลงานที่เผยแพร่มาแลว้ไม่เกิน 3ปีก่อนวันที่ดํารงตําแหน่งปัจจุบันมาขอตําแหน่งได้ และต้อง

มีผลงานทางวิชาการหลงัดํารงตําแหนง่ปัจจุบันรวมอยู่ในผลงานทุกประเภทที่ขอตําแหน่งด้วย

2.  กรณีขอตําแหน่งทีส่งูขึ้น เกินกว่า 3 ปี หลังดํารงตําแหน่งปัจจบุัน

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลงัจากรบัแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปัจจุบัน
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การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 ผู้ดําเนินการหลัก(Principal Investigator) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ

ออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ และเป็นผู้นิพนธ์หลัก ซึ่งจะ

ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการ (พิมพ์) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้วยก็ได้ และโดยทั่วไปจะวางไว้เป็นผู้นิพนธ์

ชื่อแรก (First author) และต้องมีส่วนร่วมเป็นร้อยละมากที่สุดในผลงานวิจัย เว้นแต่เป็นงานวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา 

 ผู้รับผิดชอบการวิจัยรวมทั้งประสานงานการเผยแพร่ (Corresponding Author) หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบ

หลักในการออกแบบการวิจัย ประมวลและสรุปผลการวิจัย ติดต่อประสานงานและให้คําชี้แจงทางวิชาการกับ

กองบรรณาธิการของวารสารที่เผยแพร่ผลงาน รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบการติดต่อประสานจากผู้สนใจในผลงานที่

เผยแพร่

ต้องมีการระบุการเป็น Corresponding author ให้ชัดเจน หากผลงานนั้นมี Corresponding author               

มากกว่า 1 คน คนที่เป็น Corresponding author ต้องไม่สังกัดสถาบันเดียวกัน 
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มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็นcorresponding author มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

(งานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ตพีมิพ์กอ่นวันที่ 1 มี.ค.62 corresponding author มีส่วนร่วม

ร้อยละ 10ได้)

งานวิจัยที่ผู้ขอตําแหนง่เป็นหลกัและเป็น first author หรือเป็น corresponding author แต่ร้อยละ

การมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามที่กําหนด ซึ่งได้รับการตีพมิพใ์นวารสาร เช่น Science, The Lancet , 

Nature , Cell เป็นต้น ก.พ.ว. อาจพิจารณาการมีส่วนรว่มและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของผูข้อ

ตําแหน่งเป็นกรณพีเิศษและเฉพาะราย

ผู้ร่วมงานบางคนที่ลงนามรับรองการมีส่วนรว่มไม่ได้ ให้ชี้แจงเหตุผลทีผู่้รว่มงานนั้น ไม่สามารถลงนาม

ได้พร้อมส่งหลักฐานการพยายามติดต่อมาประกอบการพจิารณา

การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
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แนวปฏิบัติการแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย         

เพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทดลอง 

• ต้องขออนุญาตการทําวิจัยจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนการทําวิจัย

• ขอหลักฐานการได้รับอนุญาตการทําวิจัยจากหัวหน้าโครงการด้วยทุกครั้ง

2. กรณีโครงการวิจัยที่ทําการศึกษาในต่างประเทศ และขออนุญาตการทําวิจัยแล้ว 

หากภายหลังมีความประสงค์จะเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยจะต้องขอ

อนุญาตการทําวิจัยจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก่อนทําวิจัยด้วย
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3. กรณีผลงานวิจัยที่ทําขึ้นในต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลอง 

• เริ่มทําวิจัยปี 61 เป็นต้นไป จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาต

• เริ่มทําวิจัยก่อนปี61 ซึ่งเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติและระบุว่าได้รับการ

approveจากคณะกรรมการแล้วหากไม่มีหลักฐานมาแสดงอนุโลมให้ไมต่้องแสดงหลักฐานการ

ได้รับอนุญาตการทําวิจัย

4. ผลงานวิจัยที่ทําขึ้นในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลอง และตีพิมพ์

ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.50 เป็นต้นไป ต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองการทําวิจัย        

แม้จะระบุรายละเอียดในผลงานว่าได้รับการ Approve จากคณะกรรมการแล้ว

แนวปฏิบัติการแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย         

เพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ (ต่อ)
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ขั้นตอนการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
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ที่มา : การขอตาํแหนง่ทางวิชาการ ; ศ.นพ.วชริ คชการ ,27 กพ. 62 .
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การประเมินคุณภาพงานวิจัย (ประกาศ กพอ 63)
ระดับเกณฑ์ ลักษณะที่แสดงคุณภาพ

ระดับ B = 1 - 2 

ระดับ B+ = 1 – 4

ระดับ A = 1 – 5

ระดับ A+ = 1 - 7

1. มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้อง เหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย

2. แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ได้

3. มีการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิม

4. ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในฐานข้อมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

5. ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและตีพิมพ์ในวารสาร top 15% แรกของ

สาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งแพร่หลาย โดยมหีลักฐานที่แสดงให้เห็น

ถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ

6. เป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding)

7. ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และตีพิมพ์ในวารสาร top 5% 

แรกของสาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ไดแ้พร่หลายเป็นอย่างมาก โดยมี

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวง

วิชาการและวงวิชาชีพ
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การประเมินคุณภาพงานวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลยั)

ระดับเกณฑ์ ลักษณะที่แสดงคุณภาพ
ระดับดี = 1 -4

ระดับดีมาก = 1-6

ระดับดีเด่น = 1 –6 + 

อีกจํานวน 2 ข้อในข้อใด

ข้อหนึ่งของข้อ 7 –11

1.  งานวิจัยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย

2.  งานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย

3.   มีการนําเสนอ เรียบเรียง เชื่อมโยง สรุป และอ้างอิงอย่างชัดเจน

4.   แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ได้

5.   มีการวิเคราะห์และนําเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว

6.   ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือนําไปปฏิบัติได้ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย

7.   ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ Q1 

8.   เป็นงานริเริ่มบุกเบิกทางวิชาการที่มีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง

9.   แสดงถึงการนําไปใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน

10. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ 

11. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ
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ตําแหน่ง สนับสนุนค่าพิมพ์ เงินประจําตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นักวิจัย ระดับ 2 4,000 11,200

รองศาสตราจารย์ / นักวิจัย ระดับ 3 6,000 19,800

ศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์วิจัย

8,000

26,000

ศาสตราจารย์อาวุโส (ศ.11) 31,200

ศาสตราจารย์ใหไ้ด้รับเงนิประจาํ

ตําแหน่งสูงขึ้น

31,200+++

ขั้นละ 10,000 มี 6 ขั้น

การสนับสนนุค่าพิมพ์และเงินประจําตําแหน่ง
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ปัญหาที่พบบ่อยในการพิจารณากลั่นกรองฯ
1. งานวิจัย

- ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตทําการวิจัยในคน / สัตว์ 

- การตีพิมพ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

2. หนังสือ / ตํารา

- องค์ประกอบของหนงัสือ/ตําราไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีการอ้างอิง / ดัชนีค้นคํา

- รูปภาพ/ตารางไม่ระบุแหลง่ที่มา / ไม่ขออนุญาตการน ารูปภาพ/ตารางมาใช้จากเจา้ของ

ลิขสิทธิ์

- การดัดแปลงรูปภาพ/ตาราง

3. การลงนามในใบแบ่งสว่นรว่ม

- รูปแบบและการเผยแพรไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนด

- ผู้ร่วมงานลงนามไม่ครบ 
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