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คํานํา
การจัดการความรู้ คือ
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วน
ราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1.
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
Knowledge)
เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทํา
ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 2.ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถ
รวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การวิจัย เป็ นหนึ่ งในพั นธกิ จของสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ เป็ นหน้ าที่
หลักของอาจารย์ ที่จะนําไปสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น การผลิตผล
งานวิจัยถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ
มาสู่ ก ารพั ฒ นาตนเอง คณะกรรมการการจั ด การความรู้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญดังกล่าว จึงได้ดําเนินการการจัดการความรู้ในประเด็นการ
วิจัย “การเขี ยนบทความวิ ชาการ” และ “การเขียนบทความวิจัย” เพื่ อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับอาจารย์
จากที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ประจํา
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ได้ตําแหน่งทางวิชาทั้งที่ ได้มา
นานและทั้งที่พึ่งรับตําแหน่งมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เขียนผลงาน
เพื่ อนํ าไปขอตํ าแหน่ งทางวิ ชาการ ดั งนั้ น คณะกรรมการการจั ดการ
ความรู้จึงได้ถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเอกสารเล่มเล็ก
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บทที่ 1
บทนํา
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1.
ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ง
ต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และ
บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
ปัจจุบันการจัดการความรู้ได้กําหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตัวบ่งชี้การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ เพื่อมีการสร้างและ
พัฒนาสั งคมฐานความความรู้ และสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ ซึ่งต้องมีการ
จั ดการความรู้ เพื่ อมุ่ งสู่ สถาบั นแห่ งการเรี ยนรู้ โดยมี การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะฯ เห็นถึงความสําคัญของการการจัดการความรู้ จึงได้มีการ
จั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อเพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่ าง
อาจารย์ในการด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
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การเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการเพื่ อหวั งผลเชิ งคุ ณภาพ ให้ ได้
ผู้ เรี ยนที่ มี คุ ณภาพการพั ฒนาการเรี ยนการสอนจึ งเป็ นที่ สํ าคั ญสิ่ งที่
ผู้สอนต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียน โดยบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่
จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน คือ ครู อาจารย์ ทั้งนี้ใน พรบ. การศึกษา
แห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 มีจุดเน้นที่ครู อาจารย์ จะต้องมีความรอบรู้ใน
ด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ หลักการจัดการศึกษา การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นผู้ เรี ยนเป็นสําคัญ การบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอนการรับประกันคุณภาพ หลักการ
จัดการเรียนรู้ในมโนทัศน์ใหม่ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์
ต้องมีบทบาทเป็นทั้งนักวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน แต่
ปัจจุบันอาจารย์หลายท่านมักพบกับปัญหาด้านการวิจัยไม่สําเร็จตาม
กํ า หนดเวลาเนื่ อ งจากมี ภ าระงานสอน อี ก ทั้ ง หน้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากองค์กรร่วมด้วย ส่งผลอาจารย์หลายท่านมีความรู้สึกว่า
ทําหน้าที่ทั้งหมดไม่ได้ผลเต็มที่ตามความต้องการ
คณะฯ มี หน้ าที่ ในการส่ งเสริ มสนั บสนุ นพั นธกิ จของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ดําเนินการการจัดการความรู้ในประเด็นด้านการวิจัย
หัวข้อ “การเขี ยนบทความวิชาการ” และ “การเขียนบทความวิจัย” ขึ้ น
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
และจากที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ประเด็นดังกล่าวเพื่อให้อาจารย์และผู้สนใจนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง
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นิยามศัพท์ที่สําคัญ
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตาม
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้เดิม
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีข้อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล Thai Journal Citation index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรั บโดยสํ านั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสา
ระดับชาติรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง
การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิ ชานั้ น ๆ นอกสถาบั นเจ้ าภาพอย่ างน้ อยร้ อยละ 25 และมี ผู้
ประเมิ นบทความที่ เป็ นผู้ เชี่ ยวชาญในสาขานั้ นจากนอกสถาบั นของ
เจ้าของบทความ
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิ จั ยที่ ได้ รั บการตี พิ มพ์ ในวารสารวิ ชาการ (Journal) ที่ ปรากฏ
ข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand Social Science Citation Index.Art and Humanities
Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่
ยอมรั บในศาสตร์ นั้ น ๆ หรื อวารสาร วิ ชาการที่ ยอมรั บโดยสํ านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ รวมทั้ง
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การเผยแพร่ ผลงานวิ จั ยในที่ ประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ
หมายถึ ง การนํ าเสนอบทความวิจั ยในที่ ประชุ มวิ ชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จั ด ทํ า รายงาน หรื อ คณะกรรมการการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานด้านทางศิ ลปะที่มี การศึ กษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม กับกลุ่มวิชาทางศิลปะ ตามการจัด
กลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง
(Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม
ISCED (International Standard Classification of Education ได้แก่ คณะ
วิ จิ ต รศิ ล ป์ คณะจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ คณะ
มัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์
และคณะสถาปัตยกรรม โดยเป็ นผลงานที่ แสดงออกถึ งแนวคิ ด แนว
ทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิก
ศาสตร์ทางศิลปะงานสร้างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงาน
ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพ
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งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอ
ผลงาน ศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ ผลงานศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ที่
เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการ
นํ าเสนอในระดั บชาติ อย่ างเป็ นระบบและเป็ นวิ ธี การที่ ยอมรั บในวง
วิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
ผลงาน ศิลปะแขนงต่าง อาทิผลงานศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ที่เป็น
ผลงานวิชาการสู่สาธารณะเหนือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการนําเสนอ
ในระดั บนานาชาติอย่ างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ ยอมรับในวิชาชี พ
หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงใน
ระดับนานาชาติ
บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่าง
เป็ นระบบ มี ข้ อความรู้ ที่ สะท้ อนมุ มมองแนวติ ดเชิ งทฤษฎี ที่ ได้ จาก
ประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทํา ในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจ
อ่าน
ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา หมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
วิ ชาหรื อหลั กสู ตรก็ ได้ โดยมี การวิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ ที่
เกี่ ยวข้ องและสะท้ อนให้ เห็ นความสามารถในการถ่ ายทอดวิ ชาใน
ระดับอุดมศึกษา
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หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่
ความรู้ ไปสู่ วงวิ ชาการหรือผู้ อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียน การสอนในวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มี
รากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา
ความคิด และสร้ างความแข็ งแกร่ งทางวิชาการให้ แก่ สาขาวิ ชานั้ น ๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2
แนวปฏิบัติที่ดี
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์ประจํา
สาขาวิ ชาสั งคมศึ กษา นํ าเสนอ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการเขี ยนบทความ
วิชาการ และ บทความวิจัย ดังนี้
A พื้นฐาน : งานวิจัยและงานเขียนเชิงวิชาการอื่น ๆ เช่น การทํา
เอกสารปรกอบการสอน ตํารา หรื อการค้ นคว้าอิ สระต่างๆ ทําให้ เกิ ด
คําถาม คําตอบและการสร้างองค์ความรู้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว นําไปสู่การ
ผลิตเป็นผลงานวิชาการที่มีช่องทางรองรับได้ก็คือ
๑) การเขียนบทความวิชาการ
๒) การเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิชาการ :
เป็นการเขียนที่ไม่เคร่งครัดใน
รูปแบบบทความ ระเบียบ วิธีการศึกษาจะเน้นการตั้งคําถามและตอบ
คําถามในเชิงวิชาการ ที่เกิดจากการค้นคว้า
การเขียนบทความวิจัย : เป็นการเขียนที่เคร่งครัดในรูปแบบและ
ระเบียบวิธีวิจัย เน้นการตั้งคําถามและตอบคําถามในเชิงวิชาการและ
สอดคล้องกับการสรุปภาพรวมงานวิจัยที่ได้ทําการศึกษา
B การเสนอแนะ :
1) การเขียนบทความและการสร้างผลต่อเนื่อง
1.1 อาจารย์
: ภาระงานวิจัย + งานวิชาการอื่น
การตีพิมพ์
-Proceeding
-Non TCI
-TCI/สมศ.
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รูปแบบที่จะต้องตีพิมพ์
-บทความวิชาการ
-บทความวิจัย
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์: ภาระงานวิจัย + งานวิชาการอื่น
การตีพิมพ์
-Proceeding
-Non TCI
-TCI/สมศ.
รูปแบบที่จะต้องตีพิมพ์
-บทความวิจัย/วิจัย
-ตํารา/หนังสือ
-เอกสารประกอบการสอน
1.3 รองศาสตราจารย์ : ภาระงานวิจัย + งานวิชาการอื่น
การตีพิมพ์
-Proceeding
-Non TCI
-TCI/สมศ.
รูปแบบที่จะต้องตีพิมพ์
-บทความวิจัย
-ตํารา/หนังสือ
2) ประโยชน์ส่วนตัว (อาจารย์ได้อะไร)
2.1 ได้ภาระงาน
2.2 เงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง งานที่
เข้าเกณฑ์ (แรงจูงใจ)
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3) ประโยชน์ส่วนรวม (หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ได้อะไร)
3.1 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
C แหล่งเผยแพร่
1) Non TCI
วารสาร เช่น วารสารคณะ
ข้อดี
- อยู่ในเกณฑ์เผยแพร่ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
- เป็นเวทีที่สามารถเผยแพร่การเขียนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัย ก่อนนําเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารอื่น ๆที่
มีชื่อ และอยู่ในฐาน TCI
ข้อสังเกต
- ไม่สามารถนํามานับผลในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในได้
- ไม่สามารถไปขอตําแหน่งทางวิชาการ
2) Proceeding
วารสารหรือการนําเสนอที่ได้รับการยอมรับ เช่น
- เวทีนําเสนอผลงานระดับชาติ นานาชาติ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานอย่างชัดเจน
ข้อดี
- อยู่ในเกณฑ์เผยแพร่ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
- ผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้
- เป็นผลงานที่สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ
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3) ฐานข้อมูล TCI/สมศ.
- วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCIของ สมศ.
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html)
ข้อดี
- อยู่ในเกณฑ์เผยแพร่ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
- ผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้
- เป็นผลงานที่สามารถขอตําแหน่งทางวิชาการ
2) เทคนิคการเขียนและการส่งบทความวิชาการ
2.1 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
เริ่มต้น จากงานวิจัย
สํารวจ สํ ารวจวารสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานวิ จั ย จะมี วารสาร
หลายกลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม 1
ตีพิมพ์ฟรี จะเป็นวารสารที่ขาดผลงานที่จะ
ตีพิมพ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่วารสารจะส่งหนังสือ
มาสํ ารวจให้ มหาวิ ทยาลั ยส่ งผลงานร่ วม
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารที่
กําลังเริ่มต้น)
กลุ่ม 2
ตีพิมพ์และเสียค่าใช้จ่าย จะเป็นวารสารที่
จะต้ องสมั ครเป็ นสมาชิ กหรื อ วารสารที่
เสียค่าใช้จ่ายในการตี พิ มพ์ (ส่ วนใหญ่ จะ
เป็ น วารที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ จาก
นักวิชาการจํานวนมาก)
กลุ่มที่ 3 ตีพิมพ์ได้รับค่าตอบแทน จะเป็นวารสารที่
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทน กลุ่ ม นี้ จ ะต้ อ งเป็ น
สมาชิกการลงตีพิ มพ์อย่ างต่อเนื่อง และ
เป็นบทความที่วารสารต้องการจริง ๆ เช่น
วารสารพระปกเกล้า จะมีค่าตอบแทนให้
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สิ่งที่ต้องคํานึง

สํ าหรั บบทความต่ างๆ โดยเข้ าดู ได้ จาก
เว็บไซต์
ต้ องรู้ ก่ อนว่ าวารสารที่ จะส่ งบทความไป
ตีพิมพ์นั้นต้องการอะไร ศาสตร์ไหน

2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล
เริ่มต้น จากคําถามที่จะศึกษา
สํารวจ
ทบทวนวรรณกรรม / มีคนเขียนอย่างไร+แนวไหน โดย
มองช่องว่างของผลงานนั้น ๆ เพื่อหามุมมองอื่นที่จะ
เขียนให้แตกต่าง
เขียนบทความ แนะนําให้ ลองเขียน เขียน เขียน เขียนให้รู้
แรกๆ อาจจะยาก แต่หากได้เขียนก็
จะรู้จุดว่าจะเขียนอย่างไร
แนะนําให้ ลองส่ง ไม่ได้ไม่เป็นไร นํ าบทความ
ที่ส่งมาปรับตามข้อเสนอแนะเพราะ
เราจะรู้จุดบกพร่องของงานที่เขียน
ถือว่าเป็นบทเรียนว่าทําไมถึงไม่ผ่าน
แนะนําให้ ส่งอีก เมื่อส่งไปตีพิมพ์วารสารแรก
แล้วรอจนได้รับคําตอบ หากไม่ผ่าน
ก็ส่งไปอีกวารสารหนึ่งจนกว่าจะได้
2.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวิทย์ บุตรอุดม
ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
1) การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ไปตี พิ ม พ์ ห ลายที่ (หว่ า น
งานวิจัย) ควรจะส่งผลงานไปที่ไดที่หนึ่งก่อนจนได้รับการ
ตอบกลับหากไม่ได้ค่อยหาที่ใหม่
2) งานวิ จั ย ของหลาย ๆ หลั ก สู ต ร เช่ น ภาษาจี น ที่ ทํ า
เป็ น ประเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร จะเป็ น งานวิ จั ย ที่ ไม่ ต รง
สาขา เนื่องจากการประเมินหลักสูตรจะเป็นงานวิจัยที่
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เกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งจะตรงกับสาขาทางครุศาสตร์ ซึ่งจะ
ทําให้ไม่สามารถนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้ ดังนั้น
จะต้องพิจารณาหัวข้อวิจัยที่จะศึกษาให้ตรงกับศาสตร์ที่
สอน
2.4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
การเตรียมตัวเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
เริ่มต้นจาก
งานวิ จั ย จะต้ องเป็ นงานวิ จั ยที่ ตรงสาขาที่ เรา
สอน เอการประกอบการสอน จะต้องวิชาที่เรา
สอน
สํารวจวารสารที่จะตีพิมพ์
1) พิจารณาว่าวารสารที่จะนําผลงานไปตีพิมพ์นั้นตรงกับ
งานวิจัยที่จะเราจะส่งไปตีพิมพ์หรือไม่ (รู้เขารู้เราก่อน
นําเสนอ)
2) พิจารณาเวทีที่จะนําเสนอว่า เป็นที่ยอมรับในสังคมมาก
น้อยแค่ไหน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร วารสารที่จะตีพิมพ์
ไม่ควรจะตีพิมพ์แค่ครั้งที่ 1-2 ควรจะมีการผลิตออกมา
หลายๆ ฉบับแล้ว
ข้อแนะนํา
1) งานวิ จั ยในชั้ นเรี ยนไม่ สามารถนํ าไปขอตํ าแหน่ งทาง
วิชาการได้ ถึงแม่จะได้รับการตีพิมพ์ในฐาน TCI ก็ตาม
2) การนําเสนอผลงานวิจัยไปตีพิมพ์หลายที่ (หว่านงานวิจัย)
ถือว่าผิดจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นอย่าง มาก ดังนั้น
ควรจะส่งผลงานไปที่ไดที่หนึ่งก่อนจนได้รับการตอบกลับ
หากไม่ได้ค่อยหาที่ใหม่
3) งานวิจัยที่ทํามีเวลาที่หมดอายุ 3-5 ปี เนื่องจากยุคสมัย
เปลี่ยนไป การศึกษาก็จะต้องเปลี่ยนตาม ดังนั้น หากทํา
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ผลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่าเก็บไว้ ควรจะหาแหล่ง
ตีพิมพ์
4) ลองเขียนและลองส่ง จะได้พบปัญหาและอุปสรรคและ
ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด จนเรารู้ทาง
สรุปคําถาม-คําตอบ
ถาม ในกรณีที่งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ จะเขียนบทความแยก
ตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
ตอบ ได้ แต่ จะต้ องไม่ ซ้ํ าซ้ อน โดยจะต้ องแตกต่ างกั น คื อ 1)
ระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยจะไม่ เหมื อนกั น 2) กลุ่ มประชากรจะไม่
เหมือนกัน 3) ผลจะไม่เหมือนกัน
ถาม
ตอบ
ถาม
ตอบ

งานวิจัยในชั้นเรียนสามารถนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการได้
หรือไม่
ไม่ ได้ เนื่ องจากเป็ นงานวิ จั ยศึ กษาปั ญหาในชั้ นเรี ยนที่ ใช้
สําหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่มทางการเรียนเท่านั้น
คุ ณภาพของบทความวิ ชาการและบทความวิ จั ย มี ความ
แตกต่างกันหรือไม่ในการนําไปขอตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 2 บทความ มีความน่าเชื่อถือไม่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับว่าวารสารที่ตีพิมพ์นั้น เป็นที่ยอมรับมากน้อย
เพียงได และผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวารสารมีชื่อเสียงเพียงใด
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