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24 มีนาคม 2557     
ณ  ส านักหอสมุด 
ก าแพงแสน 

 

สรุปถอดบทเรียนจาก
การแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง 

เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการและการตีพิมพ์

ผลงานวิจัย 



สรุปถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนรู ้

เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการตีพมิพ์ผลงานวิจัย 

เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม  2557  

ณ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

--------------------------------- 

นักวิจัยมือใหม่จะเริ่มต้นอย่างไรดี 

1. หาจุดแข็งของตัวเอง ตัวเราเองเชี่ยวชาญ หรือสามารถใช้ เครื่องมือ วิธีการ เทคนิค อะไรในการท า
วิจัยได้บ้าง 

2. จุดแข็งในข้อที่ 1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ท าวิจัยด้านอะไรได้บ้าง เช่น ปาล์มน  ามัน ยางพารา โล
จิสติกส์ เป็นต้น 

3. คิดโจทย์ปัญหาในการท าวิจัย โดยการใช้ข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งสามารถหาแนวทางของโจทย์
ปัญหาไดด้ังนี  

- * แผนยุทธศาสตร์วิจัย หรือกรอบงานวิจัยด้านต่างๆ จากแหล่งให้ทุน 
- * โปรแกรมวิจัย หรือประเด็นวิจัยที่หน่วยงานให้ทุนต้องการ 
* สามารถดูจาก website ของหน่วยงาน ให้ทุนเช่น วช และ 5ส 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)องค์การมหาชน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 

- ปัญหาที่เกิดขึ นจริงในขณะนั นของสังคม หรือประเทศชาติ 
- ปัญหาจากภาคการผลิต หรืออุตสาหกรรม 
4. เริ่มต้นวางแผนเขียนข้อเสนอโครงการ 

 

  



ท่านมีเทคนิคอย่างไรในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน  

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน นักวิจัยควรทราบประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณา ดังนี้ 

1. ความน่าสนใจ หรือความส าคัญของโครงการควรเลือกโจทย์ปัญหาจากแนวทางที่กล่าวไว้ข้างต้น 
ไม่ใช่เพราะอยากท าวิจัยโครงการควรระบวัุตถุประสงคชัดเจน เขาใจงาย 

2. ความเป็นไปได้หรือความส าเร็จของโครงการในเวลาที่ก าหนด ซึ่งผู้ประเมินจะพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการท าวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษา หรือภาควิชาที่สังกัด ของหัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย 
โดยสามารถเชิญที่ปรึกษาโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์สูง เข้ามาในโครงการได้   

3. ผลกระทบของโครงการหากประสบผลส าเร็จ ควรเขียนOutput ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น 
เครื่องมือ ลดจ านวนหรือปริมาณการสูญเสียได้เท่าไร หากสามารถค านวณออกมาเป็นตัวเลขได้จะดีมากๆ 

นอกจากนี หากสามารถมองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ก็ควรเขียนอธิบายให้
ชัดเจน 

4. งบประมาณที่ใช้ไม่ควรสูงจนเกินไป สมเหตุ สมผล และไม่ควรมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น หรือซ  าซ้อน 
เช่น ดูงานต่างประเทศ ค่าจ้างเก็บข้อมูล ค่าจ้างวิเคราะห์ (ในขณะที่มีการจ้างผู้ช่วยวิจัย) ซึ่งแต่ละโครงการจะไม่
เหมือนกันจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงแต่ละโครงการ 

5. การสืบคนขอมูล ตรวจเอกสาร สิทธิบัตร และประเด็นวิจัยต้องไม่ซ  าซ้อน 
6. หากโครงการมีหลายเฟสต่อเนื่องกัน(ต้องการท าวิจัยหลายครั ง) ควรเขียนรายละเอียดให้เห็น

ภาพรวมทั งหมดว่าเสร็จสิ นโครงการสมบูรณ์แล้วจะได้อะไร 
 

ท่านมีเทคนิคอย่างไรในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ   

  การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีแนวทาง (Guideline) และข้ันตอนดังนี้ 

1. เริ่มเกริ่นบทน า บทน าหรือค าน าควรเขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย มีแนวทางการวางล าดับการเขียน 
เป็น 4 paragraphs ส าหรับผู้เริ่มต้นดังนี   

- Paragraph 1 อธิบายปัญหา หรือความส าคัญของงาน 
- Paragraph 2 อธิบายการแก้ไข การวิเคราะห์ หรือวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวในปัจจุบัน พร้อมทิ ง

ท้าย paragraph นี ด้วยข้อจ ากัด ข้อด้อย หรือข้อเสียของวิธีการดังกล่าว 
- Paragraph 3 น าเสนอวิธีการใหม่ ทางเลือก ที่เราจะน าไปใช้ทดแทน ซึ่งเป็นวิธีการ หรือเทคนิค ที่

เราใช้ในงานวิจัยชิ นนี  โดยควรวางแผนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ หรือคล้อยตามว่าเทคนิคที่เราใช้สา
มารแก้ปัญหา และดีกว่าวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน 

Paragraph นี ถือเป็น paragraph หลักของ Introduction จะมีเอกสารที่ใช้อ้างอิง จ านวนหนึ่งถูก
น ามาใช้ใน paragraph นี  เอกสารที่ใช้ควรสอดคล้องกับเรื่องราวที่น าเสนอ โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเห็น originality



ของงานเราว่ามีอะไรใหม่ หรือแตกต่างจากงานของผู้อ่ืนอย่างไร ดังนั นควรทราบ หรือค้นหา originality ของงาน
ของเราก่อน เพ่ือน ามาใช้วางแผน การเขียน อ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั น ไม่ควรน าเอกสารอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องมา
ใส่ เพ่ือต้องการให้มีเอกสารอ้างอิงจ านวนมาก จ านวนเอกสารอ้างอิงในบทความที่มากไม่เกี่ยวข้องกับการตอบรับ
การตีพิมพ์ 

- Paragraph 4 อธิบายวัตถุประสงค์ของงานให้ผู้อ่านเข้าใจว่า จากปัญหาและวิธีการ เทคนิคใน 
paragraph 1 และ 2 เราต้องการท าอะไร 

2. เตรียมผลการวิจัย ในรูปแบบตาราง ภาพ รูปภาพ 
3. วางโครงเรื่องหลักของบทความเปรียบเสมือนการวาง Story board ของโฆษณา หรือการวาง

โครงเรื่องราวของละครหนึ่งเรื่อง โดยการเรียงล าดับตาราง ภาพ รูปภาพ 
4. เติมเต็มเรื่องราวให้น่าสนใจขึ น พิจารณาความน่าสนใจของโครงเรื่องของบทความในข้อที่ 2 ว่า

บทความมีความน่าสนใจเพียงพอหรือไม่ อาจเพิ่มเติมเนื้อหารอง ซึ่งเป็นส่วนเสริม เพิ่มเติมให้ผลงานมีความน่าสนใจ
ยิ่งขึ นนอกจากนี ส่วนนี ยังสามารถใช้ประกอบเป็นหลักฐานการวิจารณ์ผลการวิจัยได้พร้อมกัน 

“งานวิจัยชิ นเดียวกัน (ตัวอย่าง วิธีการ ผล เหมือนกัน) สามารถเขียนออกมาให้แตกต่างกันได้ เนื่องจาก
มีเนื อหารองท่ีต่างกัน” 

5. สรุปผลควรเขียนให้กระชับ เข้าใจง่ายที่ส าคัญต้องตอบวัตถุประสงค์ 
6. บทคัดย่อควรเขียนให้กระชับ เข้าใจง่ายโดยมีล าดับ ดังนี  
- ปัญหา หรือความส าคัญ 2-3 ประโยค 
- วิธีการที่ใช้ในงานวิจัยอธิบายรายละเอียดของวิธีการ และวิธีวิเคราะห์ที่ส าคัญ 
- ผลของงานวิจัยหากมีมาก ควรอธิบายเฉพาะผลหลักเท่านั น 
- สรุปผลงานวิจัย 

 

ขอใหท้่านสรุป/ฝากข้อคิด  เพื่อเป็นแนวทาง/ให้ก าลังใจผู้ฟัง 

1. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยควรให้เวลาในการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า โดยเฉพาะส าหรับ
นักวิจัยใหม่อาจต้องใช้เวลาหลายวัน 

2. การได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จะสะท้อนความสามารถของผู้วิจัย อีกทั งยังเป็นการเปิดเผย
แสดงตนต่อสาธารณะ ท าให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางทั งในแวดวงวิชาการ อุตสาหกรรม เกษตร  

มีผลท าให้มีงานบริการวิชาการของภาครัฐ และเอกชนตามมาหรืองานวิจัยกับภาคเอกชน 
3. ในปัจจุบันมีประเภทโครงการวิจัยมากมาย จากแหล่งให้ทุนโดยตรง (นอกเหนือจากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ควรศึกษา ค้นหา เพ่ือใช้เป็นทางเลือก ซึ่งมีช่วงระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ
แตกต่างกัน(บางท่ีรับข้อเสนอทั งปี และบางท่ีไม่ต้องตีพิมพ์) 

 “เขียน แล้ว ขอ ได้แน่นอน” 



4. การเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเป็นศาสตร์ และศิลป์ ไม่มีรูปแบบตายตัว แตกต่าง
กัน เป็นอัตลักษณ์ เมื่อฝึกเขียนบ่อยๆแล้ว จะสามารถหาแนวของตนเองได้ 

 “การเขียนบทความเป็นศาสตร์ และศิลป์” 
5. อยากเขียนบทความวิชาการได้ง่าย ควรเริ่มจากอ่านบทความแล้ววิเคราะห์ ให้รู้ว่า อะไรคือเนื อหา

หลัก อะไรคือเนื อหารอง จะท าให้เข้าใจบทความง่าย แตกฉาน และสามารถสังเกตแนวการเขียนของแต่ละบุคคลได้ 
6. หากมีการวางโครงเรื่องท่ีน่าสนใจทุกงานสามารถเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได ้

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
ระดับงานวิจัยของ สวก 
ระดับ 1-4 :Basic Research, Applied Research, Experimental Research, Prototype Development 
ระดับ 5-6 :Pilot plant Development, Utilization (เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์) 
 
กรอบวิจัยมุ่งเป้าที่หน่วยงานให้ทุนรับผิดชอบดูแล 
สวก: ข้าว ปาล์มน  ามัน อาหารเพ่ือความมั่นคงและสมุนไพร 
สกว  :  โลจิสติก ท่องเที่ยว ยางพารา อ้อยและน  าตาล โครงการ SME 
สวทช  :  มันส าปะหลัง การขนส่งระบบราง 
สวรส  :  สุขภาพและการแพทย์ 

  



ประวัติวิทยากร 
 

ศ.ดร. ทิพย์วดี  อรรถธรรม 

ต าแหน่ง :  ศาสตราจารย์  ระดับ 10 

หน่วยงาน :  ภาควิชากีฏวิทยา 

โทรศัพท์ :   

E-mail :  agrtva@ku.ac.th 
 

 

 

การศึกษา 

 
2521 : วท.ม. Entomology, University of California, Riverside, สหรัฐเอมริกา 

 
2521 : ปร.ด. Entomology, U. of California, สหรัฐอเมริกา 

 
2514 : วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 

  
 

สาขาเชี่ยวชาญ 

 

โรควิทยาของแมลง และการควบคุมก าจัดแมลงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ (Insect pathology and Microbial 
control ) 

 

ประวัติการด ารงต าแหน่ง 

 
29 กันยายน 2549, ศาสตราจารย์   ระดับ 10 

 
20 พฤศจิกายน 2534, รองศาสตราจารย์ 

 
01 พฤศจิกายน 2527, อาจารย์ 

   
 

การด ารงต าแหน่งด้านการบริหาร 

 
30 ตุลาคม 2541, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 

 

  

http://agri.kps.ku.ac.th/personal/per_info.php?Per_ID=39
http://agri.kps.ku.ac.th/personal/person_dep.php?dep=02&LineP=1
http://agri.kps.ku.ac.th/personal/Iden_File/25-02-08Thipwadee_Prof.PDF


ประวัติและผลงาน 

ผศ.ดร. พิสสวรรณ  เจียมสมบัต ิ

ต าแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8 

หน่วยงาน :  ภาควิชาโรคพืช 

โทรศัพท์ :   

E-mail :   
 

 

 

การศึกษา 

 
2529 : Doctor of Agriculture Plant Virology, University of Osaka Prefecture, ญี่ปุ่น 

 
2522 : วท.ม. จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 

 
2520 : วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 

   
 

ประวัติการด ารงต าแหน่ง 

 
01 ตุลาคม 2537, ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ระดับ 8 

 
10 มิถุนายน 2537, ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ระดับ 7 

 
01 ตุลาคม 2534, อาจารย์   ระดับ 7 

   
 

การด ารงต าแหน่งด้านการบริหาร 

 
25 มกราคม 2554, ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

 
30 มีนาคม 2550, หัวหน้าภาควิชาโรคพืช  

 
02 ตุลาคม 2543, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธุรการ(กพส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

  

http://agri.kps.ku.ac.th/personal/per_info.php?Per_ID=116
http://agri.kps.ku.ac.th/personal/person_dep.php?dep=05&LineP=1
http://agri.kps.ku.ac.th/personal/MD_File/29-11-07headppath.PDF


ประวัติและผลงาน 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 

--------------------------- 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
มือถือ 08-9662-9849 E-mail : sumit.s@ku.ac.th 
การศึกษา : 
 2546 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2540 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2534 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 2529 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 2523 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 
การฝึกอบรม : 
  2549 การจัดท า e-book 
 2542 หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 92 
 2536 หลักสูตรนายร้อยทหารราบ รุ่นที่ 90 
การท างาน : 
-  อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
-  กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เชียงใหม่ 
-  กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
-  นายทหารคนสนิทผู้บัญชาการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 
-  หัวหน้าแผนกทะเบียนประวัติ กองสถิติและทะเบียน โรงเรียนนายเรืออากาศ 
-  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
-  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
- สาขาวชิาทีเ่ช่ียวชาญ/สนใจ : 
-  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน/การศึกษาเพ่ือการพัฒนา/สังคมวิทยาการศึกษา 
-  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา/ความมั่นคง/การพัฒนาระบบราชการ 

ที่ปรกึษางานวจิยั 
-  ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
-  การใช้เครื่องบินล าเลียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  การวิเคราะห์ความเหมาะสมสาขาวิชาของโรงเรียนนายเรืออากาศที่สนองความต้องการของกองทัพอากาศ 
-  ความคิดเห็นต่อการให้เอกชนซ่อมแซมอาคารในกองทัพอากาศ 
-  รูปแบบวิธีการรับนักศึกษาพลเรือนเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ (เอกสารวิจัยดีเด่น ปี 47) 



-  เครื่องบินแบบค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศในอนาคต 
-  การให้บริการด้านอาหารและโภชนาการส าหรับทหารกองประจ าการ 
-  การศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการรับราชการในกองทัพอากาศของทหารกองประจ าการ 
-  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของนักบิน บ.ล.5 
-  กระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยของนักบินในกองทัพอากาศ (เอกสารวิจัยดีเด่น ปี 49) 
-  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ 
-  ประสิทธิภาพการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามระบบบังคับบ าบัดแนวจิราสาของ 

 กองทัพอากาศ 
-  กลยุทธ์ในการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด 

 กระทรวงกลาโหม 
-  จากแหล่งเรียนรู้สู่กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน: ภาพสะท้อนสถานภาพ บทบาทและทิศทาง 
-  การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์น้ าอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการผลิตน้ าประปา 
-  การพัฒนากระบวนการอ านวยความยุติธรรมชุมชนส าหรับชุมชน 
-  การคาดการประมาณก าลังคนและยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทาง   

 การแพทย์ 
-  ยุทธศาสตร์การจัดการขยะบนเกาะภูเก็ต 
-  การพัฒนาดัชนีชี้วัดการท างานอย่างมีความสุขโดยทรรศนะของคนใน: กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม 
-  ถุงพลาสติคไทย จ ากัด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
-  การรับรู้และความคาดหวังของคนในชุมชนที่มีต่อบทบาทการบริการวิชาการของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน 
- ค่านิยมและรูปแบบการคบคนรักของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
- กลยุทธ์การพัฒนาตลาดร้อยปี สามชุก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

  



ประวัติส่วนตัวและผลงาน  

ชื่อ-สกุล :    ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professors) 

วุฒิการศึกษา :    Ph.D. (Bioresource Engineering), University of Tsukuba, Japan 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) ม.เกษตรศาสตร์ 
วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) ม.เกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งทางบริหาร :    กรรมการฝ่ายสารสนเทศและห้องสมุด ของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
ต าแหน่งที่ผ่านมา :    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 2548–2551 

- รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ก าแพงแสน 2551-2551 
- หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
2551-2552 

ห้องท างาน :    อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง E4205A 
โทรศัพท์ :    034-281-075 ต่อ 7306 

อีเมล์ :    fengror@ku.ac.th  

รหัสอาจารย์ :    E1211 
สาขาที่สนใจ :    - เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR Technology) 

- Quality Assessment of Agricultural and Agro-industrial Products by 
Near Infrared (NIR) Spectroscopy 
- Process Analytical Technology (PAT) 

งานสอน :    02212599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
02212699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

ผลงานทางวิชาการ :    - เอกสารประกอบการสอน ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร I (Unit 
Operations in Food Engineering I), 2551 
- บทที่ 7 “การสร้างระบบ NIR ส าหรับการวิเคราะห์ประจ าวัน” ในหนังสือ 
เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ส าหรับเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่
อาหาร, 2552 
- บทที่ 8 “การประยุกต์ใช้ NIR ในเมล็ดพืช” ในหนังสือ เทคโนโลยีอินฟราเรดย่าน
ใกล้ส าหรับเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร, 2552 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร : - อนุสิทธิบัตรเลขที่ 4928 : อุปกรณ์อุ่นอาหารจากไอน้ าของหม้อหุงข้าว 
โครงการวิจัย :    - 

 
 

mailto:fengror@ku.ac.th
http://www.eng.kps.ku.ac.th/eng/images/stories/engineer/pdf/Research/patent/ronnarit4928.pdf


การท างาน 
-  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology 
- Technical committee ด้าน Animal feed ของ European committee for standardization 

(CEN) 
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน near infrared spectroscopy (NIR) ในนามประเทศไทย เข้าร่วมก าหนดร่างมาตรฐาน

ระหว่างประเทศส าหรับ Application of NIR ภายใต้ความตกลงร่วม ISO และ European committee 
for standardization (CEN) ของ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

- ผู้ประเมิน (Assessor) และผู้เชี่ยวชาญคนแรกของประเทศไทยในการรับรองความสามารถของ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIR) ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การ
มหาชน (สวก) 

- ผู้ทรงคุณวุฒิของ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก) ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว) และ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) ในการประเมินโครงการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเกษตรอาหารและNIR 

- ผู้ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก)  
- ที่ปรึกษาคณะท างานด้านปฏิบัติการโครงการศึกษาน าร่องการพัฒนาเทคโนโลยี NIR  ในการตรวจสอบยา

เบื้องต้น ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
- กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2556 
- ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทในการติดตั้งระบบ NIR ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ และในกระบวนการผลิต 
- สมาชิก International Council of NIR (ICNIR) และ Asian NIR consortium (ANC) 
- Reviewer วารสารทางวิชาการภายใน และภายนอกประเทศ 

  



ประวัติส่วนตัวและผลงาน 
 
ชื่อ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม 
วันเกิด 1 พฤษภาคม 2519 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
ที่ท างาน สาขาชีววิทยา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (ก าแพงแสน) 
1 ถ.มาลัยแมน ต.ก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
โทรศัพท์ 034-281105-6 ต่อ 7612 อีเมล์ faaspps@ku.ac.th 

การศึกษา 
2549 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 

ท าวิจัยที่   Louisiana State University และ Tulane University, USA 
2543  ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 
2540   ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 
  การบ าบัดน้ าเสีย, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, การควบคุมมลพิษอากาศ 
ทุนที่เคยได้รับ ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 4 

ผลงานตีพิมพ์ 
  1. Suntud Sirianuntapiboon, Prapa Zohsalam and Sadahiro Ohmomo, 2003, 
Decolorization of molasses wastewater by Citeromyces sp. WR-43-6, Process 
Biochemisry (39), 917-934 
  2. Suntud Sirianuntapiboon, Prapa Sohsalam, Thitima Chandanasothi, Methini 
Raruenreung and Jarurat Sansak, 2007, Application of Para-wood Charcoals as the 
Media of the Vertical-flow Constructed Wetland for Domestic Wastewater, African 
Journal of Agricultural 2(4), pp.191-199. 
  3. Prapa Sohsalam, Andrew J. Englande and Suntud Sirianuntapiboon, 2007, A Study of 
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เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ท้ัง 5 ท่าน 

  



 
 

 
 



24 มีนาคม 2557 

ทิพยว์ดี อรรถธรรม 

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

วิทยาเขตกาํแพงแสน 

การเขียนขอ้เสนอโครงการและ

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั 









นกัวิจยัมือใหมจ่ะเริม่ตน้

อยา่งไรดี 



- มีความร ูแ้ละเทคนิคใหม่ๆ  ในสาขาท่ีเรยีนมา 

     - ขาดความรอบร ูใ้นสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 - รอ้นวิชา กระตือรอืลน้อยากทํางานวิจยั 

               - ยงัไม่มีประสพการณม์ากนกั (ดว้ยตนเอง) 

              - ยงัไม่ค่อยกลา้ตดัสินใจ หรอื กลา้มากไป 

                         - ยงัไม่มีผลงานเป็นท่ีร ูจ้กั  

   นกัวิจยัมือใหม ่  

https://www.google.co.th/url?q=http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20090715/60292/%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2587.html&sa=U&ei=q4EuU4GTK8H_rQennoGIBg&ved=0CC0Q9QEwAQ&usg=AFQjCNFfNM8EmZk7JDbw5QFUpK4X1iorWg


1. หาตวัตนของตนเอง (ในสาขาวิจยั) 

  - สนใจ 

 - ชอบ 

     - ความสามารถดา้นไหน 

     - ร ูจ้กัประมาณตน (กําลงัและขอบเขตความสามารถ) 
 
2. พ่ึงพิงนกัวิจยัอาวโุส 

3. หานกัวิจยัอาวโุสเป็น mentor 

4. พยายามเขา้รว่มเป็นทีมนกัวิจยั 

  การเริม่ตน้ของนกัวิจยัมือใหม ่

https://www.google.co.th/url?q=http://www.prachachat.net/news_detail.php%3Fnewsid%3D1286436652&sa=U&ei=q4EuU4GTK8H_rQennoGIBg&ved=0CC8Q9QEwAg&usg=AFQjCNH-RPe4rB4uJui0aATsDMxx-tROMA


  การเริม่ตน้ของนกัวิจยัมือใหม ่
ขอ้แนะนํา 

- เริม่จากงานวิจยัช้ินเล็กกอ่น 

- หาแหลง่ทนุท่ีสนบัสนนุนกัวิจยัหนา้ใหม ่

- ศึกษาขอ้กาํหนดของแหลง่ทนุต่างๆ  

- ยนิดีเป็นลกูมือนกัวิจยัร ุน่พ่ี 

- ขอคําปรกึษาแนะนําจากนกัวิจยัอาวโุส  

- หาเพ่ือนรว่มงานท่ีเขา้กนัได ้

- ติดตามความกา้วหนา้ของศาสตรท่ี์ตนสนใจ 



การเขียนขอ้เสนอ

โครงการวิจยัใหไ้ดร้บัทนุ 



วิจยัคือ...สรา้งปัญญาเพ่ือพฒันาประเทศ 



ผลงานวิจยั 

 ใชปั้ญญาพฒันา

ประเทศ 

ทํางานวิจยั 

สรา้งปัญญา 

งานวิจยั 

- Technique-oriented 

- Problem-based 

- Solution-targeted 



ผ ูท่ี้ดําเนินการคน้ควา้หาความร ู ้อยา่งเป็นระบบ 

เพ่ือตอบประเด็นท่ีสงสยั โดยมีระเบียบวิธีอนั 

เป็นท่ียอมรบั ในแต่ละศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ซ่ึงครอบคลมุทัง้แนวคิด มโนทศัน ์ 

  นกัวิจยั 



ตัง้โจทยวิ์จยั 

          เตรยีมความพรอ้ม 

          เขียนขอทนุวิจยั 

            
            ลงมือทํางานวิจยั 
  



ตัง้โจทยวิ์จยั 

 มีประสพการณ ์ความร ู ้

 สามารถทําได ้

 มีแหลง่ขอ้มลู 

 มีแนวทางการนําไปใชป้ระโยชน ์

 ช่วยแกไ้ขปัญหาของประเทศ 



- Literature review 

- เตรยีมวสัด ุอปุกรณ ์เครือ่งมือ สถานท่ี ฯลฯ 

- ความรว่มมือ (partnership) 

- หาแหลง่ใหท้นุท่ีเหมาะสม 

- ศึกษากฏระเบียบของผ ูใ้หท้นุ 

- ขอขอ้แนะนําจากผ ูเ้คยไดร้บัทนุจากแหลง่ทนุ 

   ท่ีจะขอการสนบัสนนุ 

เตรยีมความพรอ้ม 



การขอทนุวิจยั 

หลกัการ 

เขียนอยา่งท่ี
ผ ูใ้หท้นุเขา
ตอ้งการ 

เขียนอยา่งท่ี
ผ ูใ้หท้นุเขาเช่ือ

ว่าควรทํา 

ฉะนัน้ตอ้งร ูว่้า 

ผ ูใ้หท้นุเขามี
เป้าหมายอะไร 

เป็นทนุประเภท
ไหน  

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ สกว. 



อยากได้ 

ราคา
จูงใจ 

เสียสตางค์ 

เขียนใหค้นใหท้นุเขาเช่ือว่า 

เขาควรเสียสตางค ์



เกณฑส์าํคญั 
ในการประเมินขอ้เสนอโครงการ 

- ความสาํคญัของงานวิจยั 

- ระบบการทํางาน (เด่ียว/เป็นทีม, Lab/Field ฯลฯ) 

- มีการสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวขอ้งท่ีเหมาะสม 

- ระเบียบวิธีวิจยั (ครบถว้น บรรลวุตัถปุระสงคไ์ด)้ 

- งบประมาณท่ีขอการสนบัสนนุ 

- ระยะเวลาทําวิจยั 

- ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั (ประโยชน)์ 

- ความสามารถของหวัหนา้ และผ ูร้ว่มวิจยั 



การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั 

- ร ูเ้ขา (แหลง่ทนุ) 

- ร ูเ้รา (ผ ูวิ้จยัและผ ูร้ว่มงาน) 

- ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของแหลง่ทนุ 

- บอกวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจน (โจทยวิ์จยั) 

- เสนอระเบียบวิธีวิจยัท่ีชดัเจน เป็นระบบ      

   ตอบโจทยวิ์จยัได ้

- เสนอของบประมาณท่ีจงูใจ 

- ประโยชนท่ี์จะได ้(สรา้งนกัวิจยั, ตีพิมพ ์  

   ผลงาน, ลิขสิทธ์ิ, สิทธิบตัร ฯลฯ) 



ตีพมิพ์ผลงานวจิัย 



Publish or Perish 



 

- เผยแพรผ่ลงาน (ค ุม้กบัการลงทนุ) 

- สรา้งปัญญาใหผ้ ูค้นในสงัคม 

- สรา้งมลูค่าของงานวิจยั 

- ยกระดบัความคิด จิตใจของคน 

- มีพ้ืนท่ีในแวดวงวิชาการ (เป็นท่ีร ูจ้กั) 

- นําไปส ูก่ารพฒันาประเทศในภาพรวม  
 

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั 



ขอ้พึงปฏิบติั 

ในการเขียนผลงานเพ่ือการตีพิมพ ์

 อธิบายใหก้ระจ่าง ชดัเจน เป็นขัน้ตอน (Clarity) 

 ใชภ้าษาท่ีส่ือความหมายชดัเจน สัน้ กะทดัรดั (Conciseness) 

 มีองคป์ระกอบครบถว้น (Completeness) 

 รายงานผลอยา่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา (Accuracy) 

 ไม่บิดเบือนขอ้มลู ไม่เขา้ขา้งตนเอง (Honesty) 



ขัน้ตอนการเตรยีมเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ ์

 กาํหนดขอบเขตของผลงาน 

 กาํหนดหวัขอ้ รวบรวมขอ้มลูในแต่ละหวัขอ้ 

 ยกรา่งการเขียน (เน้ือหา/ภาพประกอบ/ตาราง) 

     ตัง้แต่ตน้จนจบ 

 ตรวจแกไ้ข/ปรบัปรงุ 

 เก็บตน้ฉบบัท่ีเขียนเสรจ็แลว้ไวร้ะยะหน่ึง 

***รปูแบบ (format) ของวารสาร 



 พิมพต์น้ฉบบัตามแบบ (format) ของวารสาร 

 ตรวจความถกูตอ้ง (ขอ้มลู คําผิด) 

 สง่ตน้ฉบบัใหผ้ ูท่ี้มีความร ูอ่้าน  และขอคําแนะนํา 

 พิจารณาขอ้แนะนํา แกไ้ขถา้เห็นสมควร 

 ตรวจดรูปูแบบและความถกูตอ้งของตน้ฉบบัอีกครัง้ 

 พิมพต์น้ฉบบั สง่ตีพิมพ ์

ขัน้ตอนการเตรยีมเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ ์



ผลการทดลอง  ...........   กระดกูสนัหลงั 
      วิจารณ ์     ...........   หวัใจ 

เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลงานตีพิมพ ์- ไม่ซ้ํากบังานวิจยัผ ูอ่ื้น 

- ไม่ลอกเลียนงานวิจยัผ ูอ่ื้น 

- เน้ืองานหนกัแน่น มีสาระ อธิบายถกูตอ้ง รดักมุ  

- มีวิธีการทดลองท่ีถกูตอ้ง ทําตามได ้

- ผลการทดลอง ตามท่ีควรเป็น ไม่บิดบือน 

- วิจารณต์ามหลกัวิชาการ สมเหตสุมผล ไม่ยกตนข่มท่าน 

- มี format ถกูตอ้ง  ทําตามกฏเกณฑท่ี์วารสารกาํหนด 

- มีการตรวจคน้เอกสารท่ีเหมาะสม 



ขอ้คิดเห็น  

- มีจรรยาบรรณของนกัวิจยั 

- ยดึมัน่ในความเฉพาะทางของตนเอง  

- ปฏิบติัตามกฏระเบียบของผ ูใ้หท้นุอยา่งเครง่ครดั 

- มีความอยากร ูอ้ยากเห็น (เกิด motivation)  

- กระตือรอืรน้ในการทํางานวิจยัเพ่ือหาความร ูใ้หม่ 

- มีความอดทนเม่ือผจญกบัอปุสรรคและความลม้เหลว 

- ความสามารถในการบงัคบัตนเอง 

*** สรา้งช่ือเสียงดว้ยการทํางานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 



1. ซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวชิาการและการจัดการ 
 
           2.  ตระหนักถงึพันธกรณีในการทาํวจัิย ตามข้อ  

               ตกลงที่ทาํกับหน่วยงานที่สนับสนุนการวจัิย 

               และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
 
                           3.  มีพืน้ฐานความรู้ในสาขาวชิา 
                                การที่ทาํการวจัิย 
 
                                      4.  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่      
                                           ศกึษาวจัิย ทัง้สิ่งที่มีชีวติ 

                                           หรือไม่มีชีวติ 

 

 

 จรรยาบรรณนักวจิัย 



 จรรยาบรรณนักวจิัย 

5. ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสทิธิของมนุษย์                                        

    ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวจัิย 
 
          6. มีอสิระทางความคดิ โดยปราศจากอคต ิ

              ในทุกขัน้ตอนของการทาํวจัิย 
 
                   7. นําผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 
                             8. เคารพความคดิเหน็ทางวชิาการของผู้อ่ืน 
 
                                     9. มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 



- ขยนั หมัน่เพียร วิรยิะ อตุสาหะ 

- รว่มประชมุและเสนอผลงานทางวิชาการเสมอๆ 

- รว่มกิจกรรมทางวิชาการ 

- ใหบ้รกิารทางวิชาการ 

- หาเพ่ือนรว่มงานท่ีดี 

- เป็นมิตรกบันกัวิชาการในทกุสายงาน 

ในฐานะนักวจิัย 



การตพีิมพผลงานวิจัย

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พสิสวรรณ  เจยีมสมบัติ

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน



เกณฑมาตรฐานวารสารวชิาการระดบัชาติ
สกอ และ สกว ไดกําหนดเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการที่สมควรไดรับการ

สนับสนุนไว ดังน้ี 

1. กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศจะตองมีศาสตราจารย 

หรือ ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทาจากภายนอกสถาบันที่

จัดพิมพวารสารน้ัน ที่มีผลงานตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ืองเปนที่ยอมรับ

ในสาขาวิชาน้ันๆ ไมนอยกวา 25% 

2. บทความทีตี่พิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความที่ผูเขียนมาจากสถาบัน

อ่ืน ไมนอยกวา 25% ของจํานวนบทความทั้งหมด 

3. ผูประเมินบทความตองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ทํางานวิจัยและมี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง 



4. บทความที่เขยีนโดยนักวิชาการในสถาบันทีจ่ดัทําวารสารนั้นตองมีผูประเมินจาก

สถาบันภายนอกทั้งหมด และในแตละปตองมีผูประเมินจากตางสถาบันไมนอย

กวา 25%

5. วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง และไดตีพิมพเผยแพรมาแลว อยาง

นอย 3 ป 

6. วารสารควรมีการตีพิมพบทความปรทิรรศน (review article) เปนครั้งคราว 

7. กําหนดใหมกีารประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑที่กําหนดไว โดยจะมี

การประเมินเบื้องตนทุกๆป 

หมายเหตุ  1) บทความที่เขียนรวมกับนักวิชาการนอกสถาบันใหอนุโลมเปนบทความวิชาการนอกสถาบันได 

        2) สําหรับวารสารที่ไดรับการพิจารณาใหเปนวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับชาติไปแลวนั้น การ

พิจารณาตาม ขอ 1, 2 และ 4 ใหกําหนดเปนรอยละ 10 ตามเกณฑเดิมเปนเวลา 2 ป นับจากวันที่

ประกาศรายชื่อวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับชาติเพ่ิมเติม 

ทีม่า : คณะอนกุรรมการกลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันจันทรที่ 10 มีนาคม 

2551 

เกณฑมาตรฐานวารสารวชิาการระดบัชาติ



เกณฑเชิงปริมาณและคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI  

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และ  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เกณฑห์ลกั 

   1. บทความทุกบทความตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer review) โดยมขีอ้มลูประกอบ ดงัน้ี 

       1.1 สาํเนาผลประเมนิของผูท้รงวุฒทิีเ่ชญิพจิารณาบทความในปี 2556 ทัง้หมด 

       1.2 รายชื่อผูท้รงคุณวุฒขิองขอ้ 1.1 (ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล)์ โดยทาง TCI จะเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบั 

    2. วารสารตอ้งออกตรงตามเวลาทีก่ําหนด (ทกุฉบบัของปี พ.ศ. 2556 ตอ้งออกตพีมิพท์ัง้หมดภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2556) 

เกณฑร์อง 

      1. วารสารมอีายกุารตพีมิพบ์ทความวชิาการไมน้่อยกวา่ 3 ปี หรอืวารสารตพีมิพบ์ทความวชิาการไมน้่อยกวา่ 6 ฉบบั (นบัจากปี

ปจัจุบนั) 

     2. วารสารม ีcitation ทีต่รวจสอบไดจ้ากฐานขอ้มลู TCI 

     3. วารสารมกีารกําหนดกตกิาและรปูแบบการตพีมิพอ์ยา่งชดัเจน 

     4. วารสารมกีองบรรณาธกิารเป็นผูท้รงคุณวฒุมิาจากหลากหลายหน่วยงาน 

     5. วารสารตพีมิพบ์ทความทีม่ผีูนิ้พนธม์าจากหลากหลายหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 

     6. วารสารมกีารตพีมิพบ์ทความทีม่รีปูแบบการตพีมิพแ์ละรปูเลม่ทีไ่ดม้าตรฐาน ไดแ้ก ่

                    - ชื่อ และทีอ่ยูผู่นิ้พนธ ์

                    - บทคดัยอ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

                    - เอกสารอา้งองิเป็นรปูแบบเดยีวกนั 

     7. วารสารควรมเีวบ็ไซตข์องวารสาร หรอื มรีะบบการสง่บทความแบบออนไลน์ (ทีไ่มใ่ชก่ารสง่ e-mail) และมกีารปรบัปรุงให้

ทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง  

 

 

 

Presenter
Presentation Notes




ท่ี เกณฑก์ารพิจารณาของ TCI 

วารสารวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี (กาํแพงแสน) 

วารสารสงัคมศาสตร ์              

และศิลปศาสตร ์(กาํแพงแสน) 

เข้าเกณฑ ์ ไม่เข้าเกณฑ ์ เข้าเกณฑ ์ ไม่เข้าเกณฑ ์

เกณฑเ์ชิงคณุภาพ 

1 บทความทุกบทความตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพจาก

ผูท้รงคุณวุฒ ิ(peer review) 

  

2 วารสารมกีําหนดออกตรงเวลา   

3 วารสารมอีายกุารตพีมิพบ์ทความวชิาการไมน้่อยกว่า 3 ปี   

4 วารสารม ีcitation ทีต่รวจสอบไดจ้ากฐานขอ้มลู TCI   

5 วารสารมกีารกําหนดกตกิาและรปูแบบการตพีมิพอ์ยา่งชดัเจน   

6 วารสารมกีองบรรณาธกิารเป็นผูท้รงคุณวุฒมิาจาก

หลากหลาย 

  

7 วารสารตพีมิพบ์ทความทีม่ผีูนิ้พนธม์าจากหลากหลาย

หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 

  

8 วารสารมกีารตพีมิพบ์ทความทีม่รีปูแบบการตพีมิพแ์ละรปูเล่ม

ทีไ่ดม้าตรฐาน 

  

9 วารสารควรมเีวบ็ไซตข์องวารสารหรอืมรีะบบการส่งบทความ

แบบออนไลน์ และมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยัอย่างต่อเน่ือง 

  

ผลการประเมินคณุภาพวารสารฯ ในฐานข้อมูล TCI ตามเกณฑก์ารพิจารณาเชิงคณุภาพ ปี 2556 



ลําดับท่ี เกณฑ์การพจิารณา วธีิการพจิารณา การคดิคะแนน 
1 บทความทกุบทความต้องมีการควบคมุคณุภาพจาก

ผู้ทรงคณุวฒุ ิ(peer review) 

พิจารณาจาก 

   1) การเลือกผู้ทรงคณุวฒุไิด้ตรงตามสาขาวิชา 

   2) บทความจากผู้ นิพนธ์ภายในต้องได้รับการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกหน่วยงานท่ีจดัทําวารสาร 

และไม่มีสว่นได้สว่นเสียกบัผู้ นิพนธ์ 

   3) ความเข้มข้นในการประเมินคณุภาพบทความ 

มีครบทกุข้อ เทา่กบั 2 คะแนน 

มี 1-2 ข้อ เทา่กบั 1 คะแนน 

ไม่มีข้อมลู เทา่กบั 0 คะแนน 

2 วารสารมีกําหนดออกตรงเวลา ออกตรงเวลาท่ีกําหนดไว้ในกตกิาของการตีพิมพ์ (ทกุฉบบัของปี 

พ.ศ.2555 ต้องออกตีพิมพ์ทัง้หมดภายในวนัที 31 ธนัวาคม 2555) 

ออกตรงเวลา เทา่กบั 2 คะแนน 

ออกลา่ช้า 1 ฉบบั เทา่กบั 1 คะแนน 

ออกลา่ช้าเกิน 1 ฉบบั เทา่กบั 0 คะแนน 

3 วารสารมีอายกุารตีพิมพ์บทความวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี พิจารณาจากวนัท่ีเร่ิมออกตีพิมพ์ครัง้แรกจนถึง 31 ธนัวาคม 2554 อายมุากกว่า 3 ปี เทา่กบั 2 คะแนน 

อายเุทา่กบั 3 ปี เทา่กบั 1 คะแนน 

อายนุ้อยกว่า 3 ปี เทา่กบั 0 คะแนน 

4 วารสารมี citation ท่ีตรวจสอบได้จากฐานข้อมลู TCI พิจารณา citation/article 

ของวารสารเทียบกบัคา่เฉล่ียของวารสารในฐานข้อมลู TCI 

ในสาขาวิทยาศาสตร์ฯ และสาขามนษุยศาสตร์ฯ ระหว่างปี พ.ศ. 

2553-2555 

citation/article เทา่กบัหรือสงูกว่าคา่เฉล่ีย เทา่กบั 2 

คะแนน 

citation/article ต่ํากว่าคา่เฉล่ียแตไ่ม่เทา่กบั 0 เทา่กบั 1 

คะแนน 

citation/article เทา่กบั 0 เทา่กบั 0 คะแนน 

5 วารสารมีการกําหนดกตกิาและรูปแบบการตีพิมพ์อย่าง

ชดัเจน 

ตวัเลม่ของวารสารต้องระบ ุดงันี ้

1) Aim and scope ของวารสาร ต้องระบสุาขาวิชาท่ีรับตีพิมพ์ 

ท่ีชดัเจน ทัง้ในรูปเลม่และเว็บไซต์ (ถ้ามี) 

2) รายช่ือและต้นสงักดัของกองบรรณาธิการทกุทา่น 

3) กําหนดออก เช่น ปีละ 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เดือน... ฉบบัท่ี 2 เดือน

...เป็นต้น 

4) ข้อความท่ีแสดงให้เหน็ว่า 

บทความท่ีตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ

หากสามารถระบจํุานวนผู้ทรงคณุวฒุติอ่บทความได้จะดีมาก 

5) คําแนะนําสําหรับผู้ เขียนบทความ ควรมีรายละเอียดท่ีครบถ้วน 

มีข้อมลูครบทกุข้อ เทา่กบั 2 คะแนน 

มีข้อมลูข้อ 1, 2 และ 3 แตไ่ม่มีข้อ 4 หรือ 5 เทา่กบั 1 

คะแนน 

ขาดข้อมลูข้อใดข้อหนึง่ในข้อ 1, 2 และ 3 เทา่กบั 0 

คะแนน 

เกณฑ์เชงิคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารในฐานข้อมูล TCI  สาชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                

และสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



ลาํดับ

ที่ 

เกณฑ์การพิจารณา วิธีการพิจารณา การคิดคะแนน 

6 วารสารมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคณุวฒิุมาจาก

หลากหลาย 

พิจารณาจากที่อยูข่องผู้ทรงคณุวฒิุในกองบรรณาธิการ

วารสาร 

โดยต้องมีกองบรรณาธิการจากหน่วยงานอ่ืนที่ไมใ่ช่

หน่วยงานที่จดัทําวารสาร 

ผู้ทรงคณุวฒิุตา่งหน่วยงาน ≥ 50% เทา่กบั 2 คะแนน 

25% ≤ ผู้ทรงคณุวฒิุตา่งหนว่ยงาน < 50% เทา่กบั 1 

คะแนน 

ผู้ทรงคณุวฒิุตา่งหน่วยงาน < 25% เทา่กบั 0 คะแนน 

7 วารสารตีพิมพ์บทความที่มีผู้ นิพนธ์มาจาก

หลากหลายหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก 

พิจารณาจากที่อยูข่องผู้ นิพนธ์บทความ 

โดยต้องมีบทความจากหนว่ยงานอ่ืนทีไ่มใ่ชห่น่วยงานที่

จดัทําวารสาร 

(ในกรณีที่บทความมีผู้ นิพนธ์ทัง้จากหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอกจะถือวา่เป็นบทความจากหนว่ยงาน

ภายนอก) 

บทความจากหนว่ยงานอ่ืน ≥ 50% เทา่กบั 2 คะแนน 

25% ≤ บทความจากหน่วยงานอ่ืน < 50% เทา่กบั 1 

คะแนน 

บทความจากหนว่ยงานอ่ืน < 25% เทา่กบั 0 คะแนน 

8 วารสารมีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการ

ตีพิมพ์และรูปเลม่ที่ได้มาตรฐาน 

พิจารณาจากข้อมลูบทความในแตล่ะฉบบั ควรประกอบ

ไปด้วยข้อมลูพืน้ฐานดงันี ้

1) ช่ือ และที่อยูผู่้ นิพนธ์ ครบถ้วน 

2) บทคดัยอ่ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

3) เอกสารอ้างอิงเป็นรูปแบบเดียวกนั 

มีข้อมลูครบและเป็นรูปแบบเดียวกนัทกุบทความ เทา่กบั 

2 คะแนน 

มีข้อมลูครบแตไ่มเ่ป็นรูปแบบเดยีวกนั เทา่กบั 1 คะแนน 

มีข้อมลูไมค่รบ เทา่กบั 0 คะแนน 

9 วารสารควรมีเว็บไซต์ของวารสารหรือมีระบบการ

สง่บทความแบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงให้

ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

พิจารณาจากเว็บไซต์ของวารสาร ณ วนัที่ทาํการประเมิน 

(ก.พ. - มี.ค. 56) 

ควรประกอบไปด้วยข้อมลูพืน้ฐาน ดงันี ้

1) รายช่ือบทความในแตล่ะฉบบั 

2) Aim & scope ของวารสาร 

3) รายช่ือและที่อยูข่องกองบรรณาธิการ 

4) คําแนะนําสําหรับผู้ เขียน 

5) การเปรียบเทยีบระหวา่งข้อมลูในตวัเลม่ของวารสาร 

(hard print) 

กบัข้อมลูบนเว็บไซต์ ควรตรงกนั 

มีเว็บไซต์ที่มีข้อมลูครบและทนัสมยั (update) 

และตรงกบัข้อมลูในตวัเลม่ของวารสาร เทา่กบั 2 คะแนน 

มีเว็บไซต์ที่มีข้อมลูครบแตไ่ม ่update เทา่กบั 1 คะแนน 

ไม่มีเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์แตข้่อมลูไม่ครบ เทา่กบั 0 

คะแนน 



เทคนิคการเขยีนขอเสนอโครงการและ 
การตีพิมพผลงานวจิัย  

 
 

รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 
 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



 1. ช่ือเรื่อง 

 2. ประเภทของการวิจัย 

 3. สาขาวิชาที่ทําวิจัย 

 4. คณะผูวิจัย 

 5. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 6. วัตถุประสงคการวิจัย 

 7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 8. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

การเขียนขอเสนอโครงการวิจยั 



การเขียนขอเสนอโครงการวิจยั 

9. ขอบเขตของการวิจัย 
10. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
11. วิธีการวิจัย 
12. สถานที่ทําการวิจัย 
13. แผนการดําเนินงาน 
14. งบประมาณ 
15. บรรณานุกรม 

(ท่ีมา: ศาสตราจารย ดร.สุมาลี  สังขศรี) 



การเลือกประเด็น/เรือ่งที่จะทําการวจิัย 

ปญหาในสังคม 

ปญหาในท่ีทํางาน 

แหลงทุน 

แนวคิด/ทฤษฎี 

งานวิจัย 

อยากรู... 



ปญหาการใหบริการ 

ปญหานิสิตสอบตก 



ปญหาการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย 



มีความนาสนใจ/สถานการณปจจุบัน 

มีประโยชนในการศึกษา 

มีความรู/เก่ียวของ 

มีความเปนไปไดในการศึกษา/หาขอมูล 

มีเวลา + งบประมาณ 

การเลือกประเด็น/เรือ่งที่จะทําการวจิัย 



สั้นกระชับ/ชัดเจน 

ตรงกับประเด็นปญหาท่ีตองการศึกษา 

บอกทิศทางการวิจัย 

 

การตั้งชื่อเรื่อง 



การเขียนขอเสนอโครงการวิจยัใหไดรับทนุ  



เกณฑการประเมิน  

ประเด็นวิจัย  
 มีประเด็นวิจัยใหม/คนหาองคความรูใหม/ไมซํ้า 
 มีคุณคา/มีผลกระทบสูง 
 สอดคลองกับนโยบายวิจัย (วช.) 
วิธีการวิจัย 
 ถูกตอง+เหมาะสมตามหลักวิชา 
 สอดคลองกับประเด็นวิจัย+คําอธิบายที่ชัดเจน 

(ท่ีมา: ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช) 



 มีความเปนมาอยางไร 

 มีปญหาอะไรในเรื่องน้ัน 

 มีขอมูล/ผลการวิจัยในอดีตสนับสนุน 

 ทําไมจึงตองทําวิจัย 

การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 



 สอดคลองกับช่ือเรื่อง/ประเด็นวิจัย 

 จะศึกษาอะไร (ประมาณ 2 – 3 ขอ) 

   เพื่อศึกษา........ 

   เพื่อวิเคราะห.......... 

   เพื่อพัฒนา.......... 

การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย 



 มีรายละเอียดแนวคิด/ทฤษฎี/งานวจิัยทีเ่ก่ียวของ 

 มีการสืบคนขอมูลที่ถูกตอง+ทันสมัย 

 มีการอางอิงถูกตองตามหลักวิชาการ 

การเขียนเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

อยาลอกมาโดยไมอางอิงเด็ดขาด เพราะผิดจรรยาบรรณ 



 ถูกตอง+เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

 สอดคลองกับประเด็นวิจัย 

 ตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

 มีรายละเอียด/คําอธิบายชัดเจน 

การเขียนวิธีดําเนนิการวิจัย 



การเขียนความเปนมาของปญหาวิจัย 

 มีการศึกษาเอกสาร+งานวิจัยท่ีเคยมีการศึกษา

มากอน ซ่ึงคลายกับงานวิจัยท่ีเราตองการขอทุน

สนับสนุน 

ประเด็นท่ีควรใหความสําคัญในการจัดทําขอเสนอฯ 

(ท่ีมา: ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช) 



 แสดงใหเห็นวา นักวิจัยมีประสบการณ/ผลงาน/ 

   ความชํานาญในประเด็นท่ีจะศึกษา 

 แสดงใหเห็นวา ไดองคความรูท่ีสนองนโยบายวิจัย 

   ของแหลงทุน 

 แสดงผลลัพธของการวิจัยใหชัดเจน 

ประเด็นท่ีควรใหความสําคัญในการจัดทําขอเสนอฯ 

(ท่ีมา: ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช) 



การจัดทําขอเสนอตามเกณฑที่ วช.กําหนด 

 มีนักวิจัยตางสาขา/ตางคณะ/ตางสถาบัน 

 มีหลักฐานครบถวน 

 ชื่อบุคคล/องคกร/ลายเซ็นตผูบังคับบัญชา 

ประเด็นท่ีควรใหความสําคัญในการจัดทําขอเสนอฯ 

(ท่ีมา: ศาสตราจารย ดร.สุวิมล วองวาณิช) 



การเขียนผลงานเพื่อตีพมิพ 

ในวารสารวิชาการ 



 1. ช่ือเรื่อง 

 2. บทคัดยอ 

 3. บทนํา 

 4. วิธีการวิจัย 

 5. สรุปผลการวิจัย 

 6. อภิปรายผลการวิจัย 

 7. ขอเสนอแนะ 

 8. เอกสารอางอิง (เฉพาะในบทความเทานั้น) 

การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ 



 เลือกวารสารที่สอดคลองกับสาขาวิชา 

 มีการรับรองคุณภาพ เชน อยูในฐานขอมูล TCI  

   มี Impact Factor 

 ดูรูปแบบการเขียนของวารสารที่ตองการตีพิมพ 

 ลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามรูปแบบของวารสาร 

เทคนิคในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ 

อยาลืมใสชื่อ “คณะ+มหาวิทยาลัย” 



การใชภาษา 

 ถูกตอง+เปนทางการ 

 คงเสนคงวา 

รูปแบบการพิมพ 

 คําผิด คําถูก การเวนวรรค การยอหนา 

   การตัดตอคําทายบรรทัด การอางอิง... 

ขอคิดและขอพึงระวงั 





เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

1. ดูวาหนวยงานที่ใหทุนตองการ output เปนอะไร 

2. งานวิจัยที่จะเสนอ เราทําเองไดหรือไม 

3. กําหนดผูใชประโยชนจากงานวิจัยใหชัดเจน 

4. มีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 

5. เราสามารถควบคุมคาดําเนินโครงการไดโดยไมขาดทุน 

 
ดร.ประภา  โซะสลาม 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มก.กพส. 

1 



หนวยงานทีใ่หทนุวิจัย (ที่เรามักจะเฮกันไปขอทุน) 

1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) 

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัย  แหงชาติ  (วช.) 

3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) 

4. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

5. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคกรมหาชน) 

      (สวก.) 
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หนวยงานทีใ่หทนุวิจัย ตามสาขา (1) 

1. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ (BIOTEC) สนับสนุน

และพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน อุตสาหกรรม, การเกษตร, วัตถุดิบ

ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

2. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินทร (องคการมหาชน) งานวิจัยดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) เพ่ือสงเสริมการใช

เทคโนโลยีทางการแพทยและการสาธารณสุขในประเทศไทย 

4. ศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC) การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาครัฐ ดาน

อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรโทรคมนาคมและสารสนเทศ 
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หนวยงานทีใ่หทนุวิจัย ตามสาขา (2) 

6. สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) สนับสนุน

การวิจัยเพ่ือประมวลฐานองคความร  ูและสรางองคความรูใหมดาน

การสรางเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ หรือสุขภาพสังคม โดย

มุงเนนการศึกษาวิจัยที่สามารถนําไปใชในเชิงปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุข

ภาวะทีดี่ 

7. สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภของสภาวิจัยแหงชาติ ทําวิจัย 

ในประเด็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามาใชใน

ชีวิตประจําวัน หรือนํามาแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การ

ทองเที่ยว รวมทั้งการลดละอบายมุขยาเสพติด และความรุนแรง 
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หนวยงานทีใ่หทนุวิจัย ตามสาขา (3) 

6. สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) สนับสนุน

การวิจัยเพ่ือประมวลฐานองคความร  ูและสรางองคความรูใหมดาน

การสรางเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ หรือสุขภาพสังคม โดย

มุงเนนการศึกษาวิจัยที่สามารถนําไปใชในเชิงปฏิบัติ เพ่ือนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุข

ภาวะทีดี่ 

7. สมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมภของสภาวิจัยแหงชาติ ทําวิจัย 

ในประเด็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนามาใชใน

ชีวิตประจําวัน หรือนํามาแกไขปญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การ

ทองเที่ยว รวมทั้งการลดละอบายมุข ยาเสพติด และความรุนแรง 

8. ทุนอ่ืนๆ  
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การเพิ่มโอกาสในการไดทุนวิจัย 
1. ตองมีมนุษยสัมพันธ เพื่อสราง connection 

2. ประชาสัมพันธตัวเอง เชน การกรอกขอมูลประวัติ และ

งานวิจัยตัวเอง ลงใน biodata ของ สกว. และ วช. 

3. สราง Brand ใหตัวเอง 

4. อยาปฏิเสธงานบริการวชิาการ 

5. อยากลัวที่จะทํางานที่ไมถนัด 

6. ขยันไปดูงาน 

7. สานสัมพันธกับหนวยงานเอกชน 
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“ทุนวิจัยท่ีทํางานรวมกับชุมชนหรือเอกชน จะมี

คูแขงนอยกวา และมีโอกาสไดทุนงายกวา” 

 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (สกว.) 

ตองไป update ขอมูลนักวิจัยใน Biodata กอน 

 
โครงการคูปองนวัตกรรม (สภาอุตสาหกรรม) ตองข้ึนทะเบียน

ผูเชี่ยวชาญนวตักรรม (ISP) กอน 
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เทคนิคการ “เพิ่ม” มูลคาบทความวิจัย 
 

1. เขียนเปเปอรรวมกบัคนอื่นมากๆ โดยเฉพาะคนที่มีเปเปอร

ตอเนื่อง 

2. เลือก keyword เปนคําที่เขาใจงาย พบไดทั่วไป อยูในกระแส 

3. เพิ่มจํานวนเปเปอรตอป โดยเขียนเปเปอรรวมกับคนที่อยูกันคน

ละหนวยงาน 

4. ใส Acknowledgement ทุกหนวยงานที่สนับสนุน ทั้งทุนวิจัย 

เครื่องมือ คําแนะนํา สถานที่ในการทําวิจัย 
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