
การท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรณีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต้องด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
5 ปี และ 2 ปี ตามล าดับ

ผลการสอนส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
และมีความช านาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ
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ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความวิชาการซ่ึงมีคุณภาพดี และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้
ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
(๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

ผลงานทางวิชาการส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผลการสอนส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์

มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความช านาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ
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ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ

๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

ผลงานทางวิชาการส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งศาสตราจารย์
ต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผลการสอนส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย์

มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
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วิธีที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้

(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ

๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก

และ

(๒)  ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

ผลงานทางวิชาการส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย์
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วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้

(๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ

(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ

(๓)  ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

ผลงานทางวิชาการส าหรับการขอ
ต าแหน่งศาสตราจารย์
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นิยาม ต ารา
หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม

เนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือ ของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในการเรียนการ
สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัย ทั้งนี้ จะต้องระบุวิชาที่เกี่ยวข้อง
ในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอแต่งตั้งด้วย

ผลงานทางวิชาที่เป็นต าราน้ี อาจพัฒนามาจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับที่
มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถ
อ่านและท าความเข้าใจในสาระของต าราน้ันด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาใน
วิชานั้น
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เกณฑ์ระดับคุณภาพ ต ารา
• ต่ ากว่าดี - คุณภาพไม่ถึงระดับดี
• ดี - เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ

การน าเสนอท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
• ดีมาก - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือ

วิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 2. มี
การสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผูเ้ขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 3. สามารถน าไปใช้
อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้

• ดีเด่น - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทาง
วิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นควา้ต่อเนื่อง 3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
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นิยาม หนังสือ
หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐาน ทาง

วิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชา
ใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
เมื่อพิจารณาถึงวันจัดพิมพ์
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• ต่ ากว่าดี - คุณภาพไม่ถึงระดับดี
• ดี - เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและ

การน าเสนอท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
• ดีมาก - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 1. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือ

วิธีการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 2. มี
การสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณห์รือผลงานวิจัยของผูเ้ขียนที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน 3. สามารถน าไปใช้อ้างอิง
หรือน าไปปฏิบัติได้

• ดีเด่น - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 1. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ
และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับทีส่ร้างองค์ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2. มีการ
กระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าต่อเนื่อง 3. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์ระดับคุณภาพ หนังสือ
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นิยาม ผลงานวิจัย
หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย

วิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมี วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือ
ต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์

ห้าม ผู้เสนอขอแต่งตั้ง น าผลงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใดๆ มาเป็นผลงานวิจัยเพื่อขอแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่ผู้ขอแต่งตั้งจะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
อย่างต่อเนื่อง จนปรากฏความ ก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณา
เฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเท่านั้น
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เกณฑ์ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย
• ต่ ากว่าดี - คุณภาพไม่ถึงระดับดี

• ดี - เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทกุขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวจิัย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้

• ดีมาก - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผูศ้ึกษาแลว้ 2. เป็นประโยชน์ทาง
วิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย

• ดีเด่น - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการ
สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างขัดเจน 2. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
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นิยาม ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
หมายถึง ผลงานทางวิชาการอย่างอื่น ที่มิใช่ เอกสารประกอบ การสอน

เอกสารค าสอน บทความทางวิชาการ หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทคัดย่อ
ผลงานวิจัย การเสนอรายงานในการประชุมทางวิชาการ

โดยปกติให้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ เครื่องทุ่น
แรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใหม่ วัคซีน

การเสนอ ต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือ
ให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาขา วิชานั้น และแสดงถึงความสามารถใน
การบุกเบิกสาขาวิชานั้น
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วิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
• เผยแพรเ่ป็นรูปเล่ม ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์ หรือโดย
การถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอื่นๆ

• การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ช่น ซีดีรอม
• การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมี
การน าไปใช้หรือประยุกต์อย่างแพร่หลาย

การเผยแพร่ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใชใ้นการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆในหลักสูตรเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและการรับรอง
การเผยแพร่จากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย / คณะ และต้องเผยแพร่สู่
สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
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เกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
• ต่ ากว่าดี - คุณภาพไม่ถึงระดับดี

• ดี - เป็นผลงานใหม่ หรือเป็นการน าสิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ และผลงานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหนึง่

• ดีมาก - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 1. ได้รับการรับรองโดยองค์กร
ทางวิชาการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาที่เสนอ หรือ 2. เป็น
ผลงานที่สร้างสรรค์ ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ

• ดีเด่น - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวง
วิชาการ และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
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ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอแต่งตั้ง/ผู้ได้รับ
การเสนอขอแต่งตั้ง ต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง
2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอแต่งตั้ง/ผู้ได้รับการเสนอขอ
แต่งตั้ง ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น
3. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ผู้ขอแต่งตั้ง/ผู้ได้รับการเสนอขอแต่งตั้ง ต้องมีส่วน
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผู้ขอแต่งตั้ง/ผู้ได้รับการเสนอขอแต่งตั้งต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้นและต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันซึ่ง
แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงานวิจัย 1 เรื่อง
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4. ในกรณีงานวิจัยเป็นชุดโครงการ ผู้ขอแต่งตั้ง/ผู้ได้รบัการเสนอขอแต่งตั้ง จะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50

5. ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอแต่งตั้ง/ผู้ไดร้ับการเสนอขอ
แต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผดิชอบส าคัญในการ
ออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ



ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ
ศาสตราจารย์ 736 1.4
รองศาสตราจารย์ 5931 11.3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11795 22.5
อาจารย์ 34012 64.8

รวม 52474 100.0

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวนศาสตราจารย์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : 19 คน
โดยเป็นศาสตราจารย์ที่เกษียณราชการแล้วจ านวน 8 คน

20
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับบทความวิจัยเพื่อใช้ขอ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ขอต าแหน่งมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
• ต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการวิจัยจริง
• ต้องมี Original work/ Contribution และมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
• การแบ่ง % ผลงานวิจัยในเอกสารการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องสมเหตุสมผล
• เลือกเฉพาะเรื่องที่คิดว่ามีคุณภาพดีมากเท่านั้น และไม่ซ้ าซ้อนกัน
• ควรเป็นบทความที่อยู่ในฐานขอ้มูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISI
• ควรมีบทความที่ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author/ 

first author)
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ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบทความวิจัยเพื่อการขอ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

• จ านวนบทความวิจัย (full papers) เท่าไรจึงจะเพียงพอ ?
• ต้องเป็นวารสารที่มี impact factor สูง หรือไม่ ?
• บทความในรูปแบบ letters/correspondences ใช้ได้หรือไม่ ?
• Online journals จะใช้ได้หรือไม่ ?
• ต้องยื่นบทความจากการประชุมวิชาการ (proceedings) หรือไม่ ?
• ต้องเป็นชื่อแรกทั้งหมดหรือไม่ ? 
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ขอ้แนะน ำเกีย่วกบัต ำรำหรอืหนงัสอืเพือ่ใชข้อ
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ในสำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

• ผู้ขอต าแหน่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เขียน
• มีมาตรฐานสูง และมีความถูกต้องสมบูรณ์
• ไม่คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดมาจากผลงานของผู้อื่น
• ใช้ค าศัพท์ที่มีการบัญญัติแล้ว โดยราชบัณฑิต และวศท. 
• ต้องมีการสอดแทรกผลงานวิจัยขอผู้ขอต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน
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ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัต ำรำหรอืหนงัสอืเพือ่กำรขอ
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ

• ต ารา/หนังสือที่ขอ ศ. ต่างกับต ารา/หนังสือทั่วไปอย่างไร ?
• ต้องมีอย่างน้อยกี่หน้า ?
• ต้องมี peer review ?
• ต้องมีส านักพิมพ์ และ ISBN ?
• ต้องพิมพ์จ านวนกี่เล่ม ?
• เขียนหลายคนได้หรือไม่ ? 
• เขียนเป็นภาษาต่างประเทศได้ไหม ?



การท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗



ท าไมต้องท าวิจัย ? 

• เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
• เพื่อพัฒนางานเดิม และน าไปสู่การใช้งานในอนาคต
• เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
• เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
• เพื่อโอกาสในการพบปะกับคณาจารย์ และนักวิจัยในสาขาเดียวกัน
• เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงานและผู้วิจัย
• อื่นๆ อีกมากมาย

2



งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai



การก าหนดโจทย์วิจัย
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* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai



ท าไมต้องเขียนบทความวิจัย

• เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการวิจัยสู่ประชาคม
• เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และน ามาปรับปรุง
• บทความวิจัยมีความส าคัญต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
• อาจารย์ต้องน าบทความวิจัยมาใช้เพื่อการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ
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บทความวิจัย ?

• บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการ แสดงรายละเอียด วิธีการ
ขั้นตอน และผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานวิจัย

• มีความยาวจ ากัด จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอในวารสาร สื่อส่ิงพิมพ์ หรือ
ที่ประชุมสัมมนา

• น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่อาจน าไปพัฒนาต่อยอดหรือน าไปใช้งาน
ได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ

• อาจตัดบางส่วนของงานวิจัยมาน าเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบ
ความคิดได้
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ผศ. รศ.              ศ.1          ศ.2 
ผลการสอน ช านาญ ช านาญพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบการสอน ดี - - -

เอกสารค าสอน - ดี - -

ผลงานวิจัย ดี ดี ดีมาก ดีเด่น

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ดี ดี ดีมาก ดีเด่น

บทความทางวิชาการ ดี - - -

ต ารา/หนังสือ - ดี ดีมาก ดีเด่น
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สรุปเกณฑ์ผ่านในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



นิยามผลงานวิจัยตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งฯ
หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมี

ระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมี วัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ค าตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์

ห้าม ผู้เสนอขอแต่งตั้ง น าผลงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาใดๆ มาเป็นผลงานวิจัยเพื่อขอแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่ผู้ขอแต่งตั้งจะได้ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
อย่างต่อเนื่อง จนปรากฏความ ก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณา
เฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเท่านั้น

8



รูปแบบผลงานวิจัย
• รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย อาทิ -
การก าหนดประเด็นปัญหา -วัตถุประสงค์ -การท าวรรณกรรมปริทัศน์ -สมมติฐาน -
การเก็บรวบรวมข้อมูล -การประมวลผล -การสรุปและให้ข้อเสนอแนะ -การอ้างอิง -อื่นๆ

• บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและ
สั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
ประกอบด้วย 1. การสร้างสมมติฐานหรือการก าหนดแนวคิด 2. การก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนสอด คล้องกับสมมติฐานหรือแนวคิด 3. วิธีวิจัยที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 5. การวิจารณ์ เพื่อแสดง
หลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน า
วิชาการนั้นไปประยุกต์ 6. การอ้างอิงที่เขียนตามระบบสากล 7. บทคัดย่อที่แสดงการ
สรุป (ของ 1. 2. 3. 4. 5)

เป็นรายงานการวิจัยที่เป็นต้นฉบับ ไม่ใช่บทคัดย่อ หรือการเสนอโปสเตอร์ 9



การเผยแพร่ผลงานวิจัย
• เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน
• เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่น ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

คุณภาพ
• น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมวิชาการ ได้มีกอง

บรรณาธิการน าไปรวมเล่ม เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ของการประชุมทางวิชาการระดบัชาตหิรือนานาชาติ

• การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มรีายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชพี
นั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและตา่งประเทศอย่างกว้างขวาง

เม่ือได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและไดม้ีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้น
แล้ว การน า“งานวิจัย”นั้นมาแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อน ามาเสนอขอ
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท า
ไม่ได้
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เกณฑ์ระดับคุณภาพผลงานวิจัย
• ต่ ากว่าดี - คุณภาพไม่ถึงระดับดี
• ดี - เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจยัทุกข้ันตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้
• ดีมาก - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 1. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และ

น าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 2. เป็นประโยชน์
ทางวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย

• ดีเด่น - ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 1. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง มีการ
สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท าให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างขัดเจน 2. เป็นท่ียอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่าง
กว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพห์รอืเผยแพร่

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การด าเนินการประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้
จากคุณภาพและจ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่

- การประชุมวิชาการระดับชาติ
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- วารสารวิชาการในระดับชาติ

- วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (สมศ.)
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Journal Quartile Score (Q) คอือะไร ?
เวลาที่เราใช้ค่าดัชนีชี้วัดการประเมินและจัดอันดับวารสาร อย่างเช่น ค่า Journal 

Impact Factors จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ของบริษัท Thomson 
หรือค่า SJR จากฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier หรือจากเว็บไซต์ SCImago 
Journal & Country Rank ก็ตาม เรามักจะพบว่า วารสารบางชื่อ ได้รับการจัด
หมวดหมู่ให้ได้หลายสาขาวิชา แถมยังมีการแบ่งกลุ่ม ให้เป็น Q1, Q2, Q3 อีกด้วย
… ค าว่า Q เหล่านั้นมีความหมายว่าอย่างไร ?

ค่า Q หมายถึง Quartile score ของวารสารในแต่ละสาขาวิชา (subject categories) 
• Q1 = top position (highest 25% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้
• Q2 = middle-high position (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%) 
• Q3 = middle-low position (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%) 
• Q4 = bottom position (bottom 25%) 
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SJR Website http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Impact Factor
Impact factor: a measure of the frequency with which average article in a 
journal has been cited in a particular year or period.
หมายถึง ความถี่ที่บทความในวารสารนั้น จะได้รับการอ้างถึงหรือถูกน าไปใช้
ดังนั้น impact factor จึงอาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ
เปรียบเทียบ และจัดอันดับวารสาร นอกจากนั้น ยังอาจสามารถใช้เพื่อ
ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา เนื่องจากค่า impact factor สามารถบ่ง
บอกถึงคุณภาพของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์โดยคณาจารย์ และนักวิจัย ของ
สถาบันนั้นๆได้
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h-index

17

The h-index is an index that attempts to
measure both the productivity and impact of
the published work of a scientist or scholar.
The index is based on the set of the scientist's
most cited papers and the number of citations
that they have received in other publications.
The index can also be applied to the
productivity and impact of a group of
scientists, such as a department or university
or country, as well as a scholarly journal.



การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times 
ปี ค.ศ. 2012 เน้นงานวิจัยและการตีพิมพ์

The Times Higher Education World University Rankings were developed in concert with 

our rankings data provider, Thomson Reuters, with expert input from more than 50 

leading figures in the sector from 15 countries across every continent. We believe we 

have created the gold standard in international university performance comparisons. 

Our rankings of the top universities across the globe employ 13 separate performance 

indicators designed to capture the full range of university activities, from teaching to 

research to knowledge transfer. These 13 elements are brought together into five 

headline categories, which are:

• Teaching — the learning environment (worth 30 per cent of the overall ranking score)

• Research — volume, income and reputation (worth 30 per cent)

• Citations — research influence (worth 30 per cent)

• Industry income — innovation (worth 2.5 per cent)

• International outlook — staff, students and research (worth 7.5 per cent).
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ข้อพิจารณาในการเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์

• เลือกระดับของวารสารเหมาะสมกับคุณภาพของบทความวิจัย
• ควรเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI (มี impact factor) 
• ควรเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น IEEE, SCOPUS, 

TCI
• ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณารอบแรก (ปกติ 2-6 เดือน)
• บางวารสารก าหนดให้ต้องจ่ายค่าตีพิมพ์ (page charge)

• บางวารสารสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (free access)
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หลักการเขียนบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัยต้องมีทั้งเนื้อหาวิชาการและศิลปะ จึงต้อง
อาศัยความช านาญจากประสพการณ์ด้วย

• งานวิจัยต้องเป็นเรื่องใหม่และอยู่ในความสนใจ (Originality)
• มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในงานวิจัย (Clarity)
• ปริมาณเนื้องานวิจัยมีมากเพียงพอ (Quantity)
• เขียนเฉพาะสิ่งที่เป็นจริงที่ได้จากการวิจัย (Reality)

• ใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกหลักไวยากรณ์ (Language)

ครั้งแรกมักยากเสมอ แต่เมื่อเริ่มได้จะพบว่าการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ไม่ใช่เรื่อง
ยาก
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ส่วนประกอบของบทความวิจัย
• ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้แต่งและที่อยู่ (Author name and address)
• บทคัดย่อ (Abstract)
• ค าส าคัญ (Keywords)
• บทน า (Introduction)
• เนื้อเรื่อง (ทฤษฎี วิธีการวิจัย การทดลอง และผลการทดลอง)
• การอภิปรายผล (Discussion)
• บทสรุป (Conclusions)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
• เอกสารอ้างอิง (References)
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การตั้งชื่อบทความ

• ไม่ควรตั้งชื่อซ้ ากับชื่อบทความที่มีอยู่
• กระชับ ไม่ยืดยาวเกินไป (ปกติไม่เกิน 2 บรรทัด)
• สะท้อนความเป็นต้นฉบับ (originality) หรือสิ่งที่ค้นพบได้ชัดเจนจาก

งานวิจัย
• ไม่เขียนเป็นประโยคสมบูรณ์
• ไม่ใช้ค าย่อ และหลีกเลี่ยงการใช้ค า “การศึกษา (study)”
• ค าที่ใช้ในชื่อบทความมักเป็นค าส าคัญ (keywords) ด้วย

บางวารสารห้ามใช้ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องมาเขียนเป็นค าส าคัญ
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การเขียนบทคัดย่อ

บทคัดย่อบรรจุเนื้อหาอย่างย่อในบทความวิจัย ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพรวม
ทั้งหมดของงานวิจัย และกระตุ้นให้มีความต้องการอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด
บทคัดย่อที่ดีจะมีโอกาสได้รับการอ้างอิงสูง

• โดยทั่วไปบทคัดย่อมักมีเพียงย่อหน้าเดยีว ประมาณ 100-150 ค า
(บางวารสารมีนโยบายจ ากัดจ านวนค าในบทคัดย่อ)

• เขียนเฉพาะประเด็นหลักๆ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ได้แก่ หลักการใหม่
กระบวนการใหม่ ที่น าเสนอในงานวิจัย และตรงประเด็น

• กล่าวถึงผลลัพธ์เด่นๆ ที่ได้จากงานวิจัยอย่างชัดเจน

23



24

การเขียนบทคัดย่อ (ภาษาไทย)

รูปแบบของบทคัดย่อ

* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai
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การเขียนบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

รูปแบบของบทคัดย่อ

* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai



ตัวอย่างการตั้งช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่อง วงจรกรองผ่านแถบกว้างทีม่ีแถบหยุดโดยใช้ร่องพบัแบบฝัง

บทคัดย่อ

บทความนี้น าเสนอวงจรกรองผ่านแถบกว้างแบบใหม่ โดย
วงจรประกอบด้วยเรโซเนเตอร์ลาดเอียงทีม่ีร่องแบบฝัง ต่อกับคับเปิ้ลแบบ
อินเตอร์ดิจิตอลที่ปลายทั้งสอง และเชื่อมต่อกับตัวป้อนที่เป็นแบบร่องพับ
แบบฝัง ท าให้เกิดแถบหยุดแคบในช่วงผ่านแถบและแถบหยุดด้านบนที่มี
ประสิทธิภาพ จากผลจากการจ าลองและการวัดพบวา่มีแถบหยุดแคบโดยมี
แบนด์วิทด์เท่ากับ 250 MHz ที่ความถี่ 5.6 GHz และช่วงแถบหยดุด้านบนที่
ค่ามากกว่า 10 dB มีช่วงความถี่ที่กว้างถึง 18 GHz
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ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่องและบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
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การเขียนบทน า

• เกริ่นน าถึงความส าคัญของเรื่องที่ท างานวิจัย เริ่มจากภาพใหญ่ไปถึงเรื่อง
เฉพาะ

• ให้ข้อมูลเรื่องราวของงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีมาก่อนเท่าที่จ าเป็น
พร้อมการอ้างอิง (Literature survey) เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับผู้อ่าน โดย
อาจวิจารณ์ถึงข้อด้อยหรือข้อจ ากัดของงานวิจัยนั้นๆ ด้วย

• สรุปประเด็นปัญหาที่ก าลังจะแก้ ด้วยหลักการใหม่หรือวิธีการใหม่ที่
น าเสนอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่างานวิจัยตอบโจทย์อะไร

• อาจกล่าวอย่างย่อว่าจะอธิบายเรื่องอะไรบ้างในหัวข้อถัดๆ ไป
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การเขียนบทน า (ต่อ)

* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai



การเตรียม literature survey

30

* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai



ตัวอย่างการเขียนบทน า
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ตัวอย่างการเขียนบทน า (ต่อ)
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การเขียนเนื้อเรื่องการวิจัย

• เขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยเท่าที่จ าเป็น
พร้อมการอ้างอิงที่ชัดเจน

• ไม่คัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดจากเอกสารอ้างอิง แม้
บทความของผู้เขียนเองก็ตาม ให้เขียนใหม่ทั้งหมด

• เขียนค าอธิบายอย่างละเอียดในโครงสร้าง ระบบ วัสดุ อุปกรณ์
พร้อมรูปภาพที่ผู้วิจัยน าเสนอ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

33



การเขียนการทดลองและผลการทดลอง
เขียนบรรยายการออกแบบการทดลอง วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการทดลอง และผลการทดลองที่
ตอบโจทย์วิจัย

• ให้รายละเอียดโครงสร้าง วัสดุ และอุปกรณ์ อย่างครบถ้วน ถูกต้องและตรงไปตรงมา
ที่ท าให้ผู้อื่นท าการทดลองซ้ าได้ และได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

• ให้รายละเอียดวิธีการทดลองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
• การทดลอง และเครื่องมือที่ออกแบบเอง (ไม่เป็นตามมาตรฐาน) ต้องอธิบายให้
ละเอียด

• แสดงผลการทดลองด้วยรูปภาพ (แผนภาพ และกราฟ) และตาราง จะช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจผลลัพธ์ได้ดี

34



การเขียนรูปภาพและตาราง
รูปภาพ (แผนภาพ กราฟ) และตาราง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผลงานวิจัยได้ดีขึ้น
สร้างความน่าเชื่อถือในผลลัพธ์ และช่วยลดค าอธิบายในบทความได้มาก

• เลือกข้อมูลที่จะน าเสนอแบบรูปภาพและตารางอย่างระมัดระวังและเท่าที่
จ าเป็น

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และไม่ตกแต่งข้อมูลเพื่อการท ารูปภาพ
และตาราง

• ใช้วิธีทางสถิติที่เป็นที่ยอมรับในการวิเคราะห์ข้อมูล
• ทุกรูปภาพและตารางต้องได้รับการอ้างถึงในเนื้อหา
• ข้อมูล รูปภาพ และตารางที่ไม่ท าเอง จะต้องมีการอ้างอิงที่มาเสมอ
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผล (discussion) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากผลการทดลอง บางครั้งอาจเขียนรวม
ปะปนไปกับผลการทดลองก็ได้ ในการให้ความเห็นกับสิ่งที่ค้นพบ สอดคล้องหรือไม่
กับสมมติฐาน ทฤษฎี และการค านวณ

• เขียนโดยใช้หลักของความเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้ข้อมูลต่างๆ มาช่วยสนับสนุน อย่า
พยายามคาดเดา

• หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ให้พยายามอธิบายและช้ีให้เห็นคุณค่าของความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะอาจน าไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ก็ได้

• อาจอ้างถึงข้อมูล รูปภาพ และตาราง จากงานวิจัยอื่นๆ

• ใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงประเด็น
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การเขียนบทสรุป

บทสรุปเป็นส่วนท้ายๆ เพื่อสรุปภาพรวมของงานวิจัย ซึ่งคล้ายคลึงกับ
บทคัดย่อมาก

• กล่าวถึงภาพรวมของงานวิจัยอย่างกระชับ
• สรุปผลสิ่งที่ค้นพบพอสังเขป โดยเน้นเฉพาะผลที่ได้จากการวิจัย
และการน าไปใช้งาน

• ไม่ควรลอกมาจากเนื้อหาหรือบทคัดย่อ ให้เขียนใหม่ ใช้ส านวนใหม่
แต่ได้ใจความเหมือนเดิม
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การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงจะช่วยให้ผู้อ่านติดตามผลงานวิจัยที่มีมาก่อนได้ดี วิธีการ
เขียนเอกสารอ้างอิงมีหลายระบบ ขึ้นกับวารสารจะก าหนดให้เขียน
อย่างไร

• เขียนตามที่วารสารก าหนดอย่างเครง่ครัด
• มีจ านวนเอกสารอ้างอิงที่เหมาะสม
• อย่าลืม หรืออย่าหลีกเลี่ยงการอ้างอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของผู้เขียน
เอง

38



39

การเขียนบทสรุป (ภาษาไทย)

รูปแบบของบทสรุป

* From lecture of “EECON Paper Writing” by Kosin Chamnongthai



ตัวอย่างการเขียนบทสรุป
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ท าอย่างไรเมื่อบทความถูกปฏิเสธ

• เป็นเรื่องปกติ อย่ายอมแพ้ และสู้ต่อไปเพื่อพัฒนาวงการวิชาการ
• บรรณาธิการจะอธิบายถึงเหตุผลของการปฏิเสธ ให้อ่านอย่างละเอียด
• ผู้พิจารณาบทความที่ดีจะให้เหตุผลที่เป็นประโยชน์ และน าไปสู่การแก้ไข

ปรับปรุงงานวิจัย รวมถึงการเขียนบทความวิจัย
• หากเหตุผลในการปฏิเสธไม่ดีพอ เราอาจโต้แย้งได้และอย่าใช้อารมณ์
• ให้ปรับปรุงงานวิจัย (หากท าได้) และการเขียนบทความวิจัย แล้วส่งไปที่

วารสารเดิม หรือวารสารอ่ืนทันที หากรอช้าเกินไปอาจโดนผู้วิจัยอื่นตัด
หน้าได้
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ค าแนะน าสุดท้าย

การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ครั้งแรกอาจรู้สึกยาก อาจต้องมีที่ปรึกษาคอย
ช่วยแนะน า ที่ส าคัญต้องทุ่มเทและอย่าท้อแท้ เมื่อเริ่มได้แล้วและมีผลงาน
ตีพิมพ์สัก 2-3 เรื่อง ก็จะสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ แล้วจะรู้สึกสนุก และ
ภาคภูมิใจ
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ขอบคุณครับ

Q&A
ติดต่อ: prayoot@kmutnb.ac.th

prayoot.a@tggs-bangkok.org
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