
แนวปฏิบัต ิ
เร่ือง การจัดท าและเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม 
 

พันธกิจหลักของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย คือพันธกิจด้านการวิจัย งานวิจัยเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่สะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่ แนวทางในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาที่ได้พบเจอ และหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการสร้างและผลิตผลงานวิจัย ซึ่งนอกจากจะมี
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แล้ว การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก็จะเป็นส่วน
หนึ่งเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2563  

คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญของการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือ
น าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ “การจัดท าและ
เผยแพร่บทความวิจัยเพื่อน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ” เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านที่ได้รับต าแหน่งวิชาการมาแล้ว  ทั้งนี้มีอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งวิชาการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จ านวน 9 คน และถอดบทเรียนองค์ความรู้ของแต่ละคน เพ่ือสรุปประเด็นออกมา
และน าไปเผยแพร่ให้อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  ซึ่งมีประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 
1. การวางแผนในการท างานวิจัย 

1. ก าหนดประเด็นส าคัญของหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 
2. ก าหนดประเด็นส าคัญของการวางแผนและการยื่นบทความเพ่ือขอตีพิมพ์ลงวารสารวิชาที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลต่างๆ 
 
2. แนวทางการด าเนินงาน 
 2.1 ขั้นตอนการผลิตผลงานวิจัย 

1) ทบทวนวรรณกรรม ในการท างานวิจัยส่วนใหญ่อาจจะต้องมีการติดตามข่าวสารทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ แล้วมีการก าหนดหัวข้อของงานวิจัยที่จะท า แต่อาจจะต้องมีการใช้ความรู้
ที่เรียนมา และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

2) วางกรอบแนวคิดงานวิจัย และเขียนขอบเขตของงานวิจัย ที่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
3) เขียนโครงร่างงานวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆหรือสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
4) จัดซื้อ-จัดหาสิ่งสนับสนุนการท างานวิจัย 
5) ด าเนินงานวิจัยตามแผนการด าเนินงาน 
 

 2.2 ขั้นตอนในการน าผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเพื่อน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1) ศึกษา รวบรวมและสรุปประเด็นส าคัญของหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่จะใช้ยื่นเป็นหลักฐาน  ดูว่าต้องใช้กี่ชิ้น  และผลงานที่ใช้ได้ต้องเป็น
แบบใด      



2) วางแผน และก าหนดระยะเวลาที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ   
 3) ศึกษาวารสารต่างๆ พิจารณาวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ เช่น                       

แสวงหาแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความวิจัยในวารสารวิชาการฯ ที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดไว้ 

- บทความที่ตพิีมพ์ในฐานข้อมูล TCI  
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

3.1) คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ (พิจารณาด้าน trends, การออกแบบการทดลอง, การ
วิเคราะห์ขั้นสูง, ผลการทดลองน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นย า, เกิดองค์ความรู้ใหม่, มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
บทความ) ซึ่งบทความ 1 เรื่อง อาจน ามาจากผลงานวิจัยมากกว่า 1 ผลงาน  เพ่ือให้ผลงานได้มาตรฐาน  
และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของวารสารที่จะส่งเข้าตีพิมพ์    

การตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลต่างๆ  มักจะใช้เวลายาวนานพอสมควร จึงควร
มี การวางแผนล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 ปี เสมือนว่าท าวิจัยปีนี้เพ่ือตีพิมพ์ลงวารสารปีหน้า  หรืออาจใช้
เวลามากกว่า 2 ปี  และบางครั้งผลงานที่ส่งตีพิมพ์อาจไม่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น
อาจต้องหาวารสารฉบับอื่นที่จะตีพิมพ์ 

3.2) จัดท าบทความวิจัยตามรูปแบบที่แหล่งตีพิมพ์ก าหนดไว้ 
3.3) ส่งบทความวิจัยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.4) ปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัย กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้แก่ไข (minor/major 

revision) 
3.5) รอผลตอบรับ (Accept) การตีพิมพ์  

 
2.3 การน าผลงานเพื่อน าไปต่อต าแหน่งทางวิชาการ 
เมื่อถึงก าหนดเวลาในการที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการ  
1) ส ารวจตนเองในความถนัด และสนใจแขนงวิชาด้านไหน เลือกรายวิชาที่จะขอต าแหน่ง เตรียม 

เอกสารประกอบการสอน 
  2) รวบรวมผลงานวิจัยที่มีและพิจารณาความสอดคล้องกับรายวิชาที่จะขอต าแหน่ง โดยให้น าผลงานที่
คัดเลือก และมีความเหมาะสมทั้งผลงานวิจัยระดับดีอย่างน้อย 3 เรื่อง ในรูปแบบบทความวิจัยเรื่อง และ
วิชาการ 1 เรื่อง ไปยื่นเป็นเอกสารในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  ทั้งนี้ควรมีผลงานวิจัยมากกว่าจ านวนที่
ก าหนดในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  เนื่องจากหากผลงานที่เสนอไม่ผ่านการประเมิน  ก็สามารถน าผลงานที่
เหลือน ามาใช้ยื่นได้  และทันต่อการพิจารณา 

3) การกรอกเอกสารตามที่ใช้ยื่นขอผลงาน ส่งส านักวิชาการ เพื่อพิจารณาน าเข้ากรรมการทางวิชาการ 
4) รอผลพิจารณา และด าเนินการต่อไป 

 
3. สิ่งท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

1. ตั้งเป้าหมายในการท าผลงานต่างๆ ตามที่วางแผนเอาไว้ และแผนในการขอต าแหน่งวิชาการ 
2. มีความตระหนักในหน้าที่ของนักวิจัย 



3. มีความขยัน  อดทน มีวินัย มุ่งมั่น และใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาในการท างานวิจัย 
4. ความตั้งใจ และประสบการณ์ในสาขา หรือแขนงความรู้ด้านนั้น เพื่อพัฒนาตนเองในอีกระดับ 
5. หมั่นแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของตัวเอง หรือแสวงหาความรู้ใหม่ จากแหล่งต่างๆ 

เช่น หนังสือ หรือหาที่ปรึกษา 
6. ศึกษางานวิจัยในปัจจุบันว่าแนวโน้มไปถึงไหน  เพ่ือจะได้ผลิตผลงานวิจัยได้ตรงตามความ

ต้องการ และทันสมัย 
7. งานวิจัยที่ท าเพ่ือขอต าแหน่ง จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง แล้วมีการพัฒนาทักษะหรือองค์ความรู้

ใหม่ๆ และสามารถน ามาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ 
8. วางแผน และก าหนดระยะเวลา ในการท างาน เช่น ก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ของตนเอง ให้มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปีการศึกษา 
9. แสวงหาเวทีตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดไว้ 
10. การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สังกัด และหัวหน้างาน 
11. แรงผลักดันของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ที่จัดป็น 1 KPI ที่ก าหนดไว้ในระบบหลัง

ส าเร็จการศึกษา 
12. อายุการท างานที่ผลักดันให้ด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กร 
13. การสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจากคณาจารย์ และเพ่ือนร่วมงาน 
14. ระบบพ่ีเลี้ยงในหน่วยงาน 

 
4. แหล่งในการแสวงหาความรู้ 

1. งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร และกับนักวิจัยที่เคยท างานใน
ลักษณะที่คล้ายกัน 

3. คอร์สอบรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร หรือ แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหาร 
4. การประชุมวิชาการ อบรมสัมมนาต่างๆ ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  เพ่ือทราบถึง 

แนวโน้มทางวิชาการ และเป็นแนวทางในการท างานวิจัยต่อเนื่อง 
5. สื่อสารสนเทศต่างๆ  และเว็บไซต์ ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ 
6. หนังสือ  วารสาร  หรือวารสารออนไลน์  ซึ่งสามารถหาได้จากทั้งห้องสมุด และ link ของห้องสมุด

ของมหาวิทยาลัย 
7. ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เราท าวิจัย  เช่น  อาจารย์  นักวิจัย  กลุ่มทีมวิจัย เป็นต้น 
8. บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย และห้องปฎิบัติการ 

 


