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ความแตกต่าง 

รายงานผลการวิจยั Book chapter บทความทางวิชาการ 

ประกอบด้วยสว่นท่ี

สําคญัคือ 

- คํานําและวตัถปุระสงค์ 

- อปุกรณ์และวิธีการ 

- ผลการทดลอง 

- วิจารณ์ 
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ผลการทดลอง, วิจารณ์ 
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ผลการทดลอง, วิจารณ์ 
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องคป์ระกอบท่ีจาํเป็น 

คุณภาพดี/ดี
มาก/ดีเด่น 

การเผยแพร่ตาม
เกณฑ ์

ปริมาณงาน
เหมาะสม 

สดัส่วนการมี
สว่นร่วมตาม

เกณฑ ์



คุณภาพตามเกณฑ ์
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ระดบัคณุภาพงานวิจยั  

คณุภาพ 

ระดบัดี มีกระบวนการวิจยัทุกขั้นตอนถกูตอ้งเหมาะสม แสดงความกา้วหน้า

ทางวิชาการหรือประยุกตไ์ด ้

ระดบัดีมาก 

 

เกณฑร์ะดบัดี +  
• แสดงถึงการวิเคราะหแ์ละนําเสนอผลท่ีเป็นความรูใ้หมท่ี่ลึกซ้ึงกวา่ท่ี

เคยมีผูศึ้กษาไว ้

• เป็นประโยชน์ทางวิชาการกวา้งขวาง หรือนําไปประยุกตใ์ชไ้ด้

แพร่หลาย 

ระดบัดีเด่น เกณฑร์ะดบัดีมาก +  
• เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณคา่ยิ่ง มีการสงัเคราะหอ์ยา่งลึกซ้ึงจนทาํใหเ้กิด

องคค์วามรูใ้หม่ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทาํใหเ้กิดความกา้วหน้าทาง

วิชาการชดัเจน 

• เป็นท่ียอมรบัและไดร้บัการอา้งอิงกวา้งขวางในระดบัชาติ/นานาชาติ 



การเผยแพรต่ามเกณฑ ์

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-1UsM9WyiPqLLM&tbnid=Qv3MkkOHEA3c5M:&ved=&url=https://www.was.org/Shopping/journal-of-the-world-aquaculture-society-volume-32-number-4-december-2001&ei=J6sUU9KyIoTtrAfm1IDYCQ&psig=AFQjCNEiMTav4eQqsIGg5clBc_YYX5NyjA&ust=1393949817625499�
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-1UsM9WyiPqLLM&tbnid=Qv3MkkOHEA3c5M:&ved=&url=https://www.was.org/Shopping/journal-of-the-world-aquaculture-society-volume-32-number-4-december-2001&ei=J6sUU9KyIoTtrAfm1IDYCQ&psig=AFQjCNEiMTav4eQqsIGg5clBc_YYX5NyjA&ust=1393949817625499�


การเผยแพรต่ามเกณฑ ์

 วารสารท่ีเป็นท่ียอมรบั 

 หนังสือรวมบทความวจิยัท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพ 

 Proceedings ของการประชุมวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ ท่ีมีการ 

peer review (เป็นรปูเล่ม หรือ CD) 

 เป็นรายงานฉบบัเต็ม 

  -มีการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงไมใ่ช่กรรมการตรวจการจา้ง 

  -มีการเผยแพร่ในวงวชิาการอยา่งกวา้งขวาง 



วารสารท่ียอมรบั 

 วารสารในฐานขอ้มลูท่ียอมรบัในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

 -  19 ฐาน (เชน่ Science Direct, Scopus, Web of Knowledge, etc.) 

 - Thai Journal Citation Index (เฉพาะวารสารกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2) 



วารสารท่ียอมรบั (ต่อ) 

 กรณีวารสารไมมี่ช่ือในฐานข้อมลู สภามหาวิทยาลยัสามารถ

พิจารณายอมรับวารสารตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้(ตีพิมพ์ในช่วงเวลานี ้

ใช้ขอตําแหน่งภายหลงัได้) 

 - มีกําหนดเผยแพร่ชดัเจน สม่ําเสมอ อยา่งน้อยปีละ 2 ฉบบั 

 - ระบสุํานกัพิมพ์ วตัถปุระสงค์ ขอบเขต และสาขาวิชาของ

บทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 

 - มีหลกัฐานวา่มี peer reviewers ครอบคลมุสาขาท่ีรับตีพิมพ์ 

และมีผู้ทรงฯ ภายนอกวารสาร 



วารสารท่ียอมรบั (ต่อ) 

 - ทกุบทความมีการ peer review โดยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีตรง/

เก่ียวเน่ืองตามสาขา และไมมี่สว่นได้สว่นเสียกบั author(s) 

 - ทกุฉบบัมีบทความจากภายในภายนอก 

 - มีบทคดัยอ่ ไทย/องักฤษ 

 - รูปแบบเป็นมาตรฐาน 

         (ใช้ได้ถงึ 1 ตลุาคม 2559) 

 



วารสารใน Beall’s list 

 เป็นวารสารท่ีดําเนินการโดยไมคํ่านงึถงึมาตรฐานทางวชิาการ 

 ข้อสงัเกต 

 - รูปแบบไมถ่กูต้อง 

 - ภาษาผิด 

 - เนือ้หามีข้อผิดพลาด ไมส่มบรูณ์ 

 - accept เร็วมาก 

 - เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายในการตีพิมพ์ 

 - มกัเป็น Online- open access 
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เปอร์เซน็ต์การมีส่วนร่วม 
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เปอร์เซน็ต์การมีส่วนร่วมตามเกณฑ์ 

 งานวิจยัชิน้เด่ียวๆ ต้องมีสว่นร่วมอย่างน้อย 50% 

 งานท่ีเป็นชดุ มีความเก่ียวเน่ืองกนั (ต้องสามารถอธิบายความ
เช่ือมโยงได้) การมีสว่นร่วมในเร่ืองตา่งๆรวมแล้วไมน้่อยกวา่ 50% 
แตต้่องมีอยา่งน้อย 1 เร่ืองท่ีผู้ขอเป็นนักวจัิยหลัก 

 

    ผู้ดาํเนินการวจัิยหลัก หมายถึงบคุคลทีมี่บทบาทและความรบัผิดชอบ
สําคญัในการออกแบบงานวิจยั (Research design) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
(data analysis) และการสรุปผลการวิจยัและใหข้อ้เสนอแนะ (Research 
summary and recommendation) หรือเป็น corresponding author 

 



การรบัรองการมีสว่นรว่มผลงาน 

 กาํหนดสดัส่วนตามความเป็นจริง และเหมาะสม (ระวงัเขา้ข่ายผิด

จริยธรรม) ระวงัเป็นพิเศษสาํหรบังานท่ีมนิีสิตเป็นผูร่้วมวจิยั 

 ผูร่้วมเซ็นรบัรอง 

 ถา้ติดต่อไมไ่ดท้ั้งหมด แบ่งสดัส่วนเท่าๆกนั 

 ถา้ติดต่อไมไ่ด ้ใหช้ี้แจงเหตุผล โดยใหค้ณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ

พิจารณาวา่สมควรหรือไม ่

 หมายเหตุ มก.ใหห้วัหนา้ภาควชิาเซ็นรบัรอง 



ปริมาณงานเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีขอ 

How many? 
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ความบกพรอ่งท่ีพบบ่อยๆ (ระดบั ผศ./รศ.) 

 โจทยว์จิยัไมส่าํคญั ไมมี่ท่ีมาท่ีไป ขาดเหตุผลทางวชิาการ ซํ้าซอ้น 

 วธีิการไมถ่กูตอ้ง ไมม่ีการทดสอบทางสถิติ ตีความไมถ่กูตอ้ง 

 ไมม่ีการวจิารณผ์ล หรือวจิารณแ์บบไมก่อ่ใหเ้กิดความรู ้

 ขาดความทนัสมยั 

 ลอกเลียน (plagiarism) 
 ปริมาณงานไมพ่อ (รศ.) 
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ตวัอยา่งท่ี 1 

 การวิจยัเร่ืองนีมี้คําถามการวิจยัท่ีดี การวางแผนพอใช้ แตก่ารวิเคราะห์ผล การ
อธิบายความหมาย การวิจารณ์ และการสรุปผลอยูมี่ข้อบกพร่องมาก comment โดย
ละเอียดมีดงันี ้

 1.คํานํา: การเขียนเย่ินเย้อ แต่ละยอ่หน้าเนือ้ความไมเ่ช่ือมโยงตอ่เน่ืองกนั 

 2.อปุกรณ์และวธีิการ: 

- การเขียนในสว่นนีส้บัสน อา่นแล้วไมเ่ข้าใจ เพราะความบกพร่องด้านภาษา บาง
ตอนทําให้เข้าใจผิดได้ เช่น  

หน้า 5657: Diet 1: Control diet with low total carotenoid of at least 5 ppm. 
ความหมายของประโยคนีคื้อ มี carotenoid อยา่งน้อย 5 ppm ซึง่คงจะไมถ่กูต้อง 
น่าจะเป็น มีไมเ่กินมากกวา่ 

หน้า 5658: Feed processing and sampling test diets have the following 
steps are presented in Figure 1. ประโยคแบบนีไ้มค่วรปรากฏใน “international 
journal” 

 



ตวัอยา่งท่ี 1 (ต่อ) 

     บางประโยค  naive มาก เช่น “The mean value and the standard 
deviation were calculated from the results.” 

    Critical value ระบวุา่ p ≤ 0.05 ซึง่ผิด ท่ีถกูคือ p<0.05 

3. Results: อธิบายได้ไม่ดี สบัสนมาก ตารางดยูาก และไม่ส่ือความหมาย  

    ประเดน็ท่ีสําคญัๆ คือ 

    Table 2 ในคําอธิบายกลา่วถึงวา่ TC คงท่ีใน 2 กลุม่ แตต่วัตาราง น่าจะเป็น
การเปรียบเทียบผลการเตมิ antioxidant มากกวา่ 

    หน้า 5641 “The small loss of TC…” ตวัเลขใดท่ีแสดงวา่เกิด small loss 
ไมพ่บการวเิคราะห์ทางสถิตติรงสว่นนีเ้ลย 

4. Discussion: ทําได้ไม่ดี ไมก่่อให้เกิดความรู้ใหม ่

 



ตวัอยา่งท่ี 2 

Study on Hatching Rate of Artemia fanciscana Cysts in Differrent Sources of Saline 

 Introduction: ไมไ่ด้แสดงพืน้ฐานแนวคิดวา่ ปัจจยัสําคญัของการฟัก Artemia คือ
อะไร การท่ีนําเกลือจากแหลง่ตา่งๆกนัมาใช้ เกลือเหลา่นัน้มีคณุสมบติัใด ท่ีจะมี
ผลให้ Artemia ฟักได้ตา่งกนั นอกจากนัน้ประการสําคญัคือ ผู้วิจยัไมไ่ด้รีวิว
ผลการวิจยัท่ีมีมาก่อนเลย การศกึษาในเร่ืองนีมี้มานานแล้ว ผู้วิจยัจงึจําเป็นต้อง
รีวิวและชีป้ระเดน็ให้เหน็ชดัเจนว่า การศกึษานีไ้มซํ่า้ซ้อนโดยชีป้ระเดน็ความ
แตกตา่งจากท่ีเคยมีการศกึษามาแล้ว การศกึษาบางประเดน็เชน่การวดัความยาว
ของ Artemia มีท่ีมาอยา่งไร ผู้วิจยัคิดว่าเม่ือฟักด้วยนํา้เกลือตา่งๆกนั ความยาว
จะตา่งกนัหรืออยา่งไร 

 Materials and methods: เขียนรวบรัดมาก และขาดรายละเอียดท่ีจําเป็น เช่น
ท่ีมาของเกลือท่ีใช้ ซึง่อาจมีผลต่อองค์ประกอบของเกลือเหลา่นัน้ การฟักทํา
อยา่งไร (ภาชนะ การให้อากาศ ปริมาณ Artemiaตอ่ปริมาตรนํา้ ย่ีห้อ Artemia ท่ี
ใช้ ฯลฯ) เป็นต้น ในผลการทดลองกลา่วถงึความยาวของ Artemia แตใ่นวธีิการ
ไมไ่ด้กลา่วถงึเลยวา่วดัอยา่งไร 

 



ตวัอยา่งท่ี 2 (ต่อ) 

Results and Discussion:  

 ผู้ วิจยัเสนอผล hatching rate ในรูปจํานวนตวัตอ่ลติร ซึง่ไมถ่กูต้อง ท่ี
ถกูต้องเสนอเป็นจํานวนฟักตอ่ไข ่100 ฟอง นอกจากนัน้ในวิธีการทดลอง
ไมไ่ด้ระบวุา่ฟักไขก่ี่ฟอง??? 

 ผลการทดลอง ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ แตผู่้ วิจยัวิจารณ์และสรุปผล
เสมือนวา่มีความแตกตา่ง การวิจารณ์จํากดัมาก ข้อมลูท่ีนํามาใช้เลือ่น
ลอย ประการสําคญัคือไมมี่เอกสารอ้างอิงเลย  

 Conclusion: ข้อสรุปยาวมาก จนไมน่่าเรียกวา่ข้อสรุป 

 References: เอกสารอ้างอิงมีเพียง 3 ฉบบั ไมมี่วารสารวิชาการเลย 
นอกนัน้ยงัเก่ามาก ใหมท่ี่สดุคือปี 1997  

 
 



ตวัอยา่งท่ี 2 (ต่อ) 

 ข้อน่าสงัเกตคือ ภาษาท่ีใช้ผิดไวยากรณ์จนอา่นแทบไมรู้่เร่ือง บาง

ประโยคมี verb 2 ตวั บางประโยคไมมี่ verb นอกจากนัน้ technical 

term ท่ีใช้ก็ผิด เช่น aquaculturalist (ท่ีถกูคือ aquaculturist), 

Hatchery aquaculture etc. 

 

 สรุป งานชิน้นีมี้คณุภาพต่ํามาก เม่ือสืบค้นเก่ียวกบัวารสาร พบวา่

จดัพิมพ์โดยมหาวิทยาลยัหนึง่ในประเทศอิหร่าน จากคณุภาพของ 

paper ท่ีตีพิมพ์ คาดวา่ขาดกระบวนการ รีวิว ท่ีมีคณุภาพ  

 



ความบกพรอ่งท่ีพบบ่อยๆ (ระดบั ศ.) 

 งานขาดความลุ่มลึก 

 งานไมม่ี impact ในดา้นวชิาการ/การใชป้ระโยชน์ 

 ปริมาณงานนอ้ยเกินไป 

 งานไมม่ีทิศทาง 

 การตีพิมพไ์มไ่ดม้าตรฐาน 



ประเด็นปลีกยอ่ย 

 การใชผ้ลงานท่ีวารสาร accept แลว้ แต่ยงัไม ่publish เพ่ือขอ

ตาํแหน่ง สามารถทาํได ้แต่ถา้ผ่านจะแต่งตั้งไมก่่อนวนัท่ี สภาไดร้บั

ผลงานฉบบัท่ีเผยแพร่ 



เทคนิคการเตรียมงานวจิยั 

เพ่ือไปใหถึ้งตาํแหน่งศาสตราจารย ์

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=48TjR6p_KJ2DYM&tbnid=h9ky8KtD45D8-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Tetraodontidae&ei=WKOAUt_iIuy4iAeK5IDAAQ&bvm=bv.56146854,d.aGc&psig=AFQjCNFeFUhGQoVlqeeFnciSyt3THrGnjA&ust=1384248527717322�


 ทาํงานวจิยัแบบมุง่เป้า ประกอบดว้ยงานยอ่ยๆท่ีจะ

นําไปสู่การใชป้ระโยชน์/การคน้พบ 



สอน บริการวชิาการ 

ความรูจ้ากมหาวทิยาลยั 

วิจยั ปัญหา 

คาํตอบ 

ผสานงานวจิยัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวถีิการทาํงาน 



 พยายามตีพิมพ์ในวารสารท่ีดีท่ีสดุ เทา่ท่ีจะทําได้ (ระวงัวารสาร

ไมมี่คณุภาพ ตรวจสอบจากประกาศ สกอ.) 

 มี collaboration กบันกัวจิยัท่ีมีช่ือเสยีงบ้าง แตต้่องมีงานท่ี

ตนเองเป็นนกัวิจยัหลกั 

 อยา่ตีพิมพ์ซํา้ จะเข้าขา่ยผิดจริยธรรม 

 การเป็น corresponding author และ first author มี

ความสําคญั 
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