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บทบาทอาจารย์ในมหาวทิยาลัย (ภาระงาน) 

บริการวชิาการ 

ได้เทคโนโลยหีรือนวัตกรรม 

ตีพมิพ์บทความวจิยั ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ เขียนหนังสือหรือต ารา 

พฒันาองค์ความรู้ตนเอง 

-ส่วนตวั 
-ได้เงนิตอบแทน 

สอน วจิยั 

ประโยชน์ 

ประโยชน์ ส่วนรวม 
-ประกันคุณภาพ 
- จัดล าดับมหาวทิยาลัย 



งานวจิัย (สกอ.) 
 

ค านิยาม : ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมี
ระบบด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ 
และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูล ค าตอบ
หรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเอือ้ต่อการน าวิชาการนัน้ไปประยุกต์ 
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งานวิจัย (สกอ.) 
รูปแบบ :  
 1.รายงานการวิจัย : ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และชัดเจน
ตลอดทัง้กระบวนการวิจัย อาท ิการก าหนด ประเดน็ปัญหา 
วัตถุประสงค์ การท าวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และการอ้างองิ 
 2.บทความวิจัย : ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใน
ผลงานวิจัยนัน้ ให้มีความกระชับ และสัน้ส าหรับการน าเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
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งานวจิัย (สกอ.) 
ระดับคุณภาพ 
ระดับดี : เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขัน้ตอนถูกต้อง
เหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดงให้เหน็ถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือน าไปประยุกต์ได้ 
ระดับดีมาก : ใช้เกณฑ์เดียวกับระดบัดี และต้อง 
 1.เป็นผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะห์ และน าเสนอผลเป็น
ความรู้ใหม่ที่ลึกซึง้กว่างานเดมิที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 
 2.เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถ
น าไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 5 



ระดับดเีด่น : ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดมีาก และต้อง 
 1.เป็นงานบุกเบกิที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึง้
ท าให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 2.เป็นที่ยอมรับ และได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาต ิและ/หรือระดับนานาชาต ิ
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 ตัวอย่างการพจิารณาคุณภาพของบทความวิจยั 
1. Water use by monocropped and intercropped cowpea and 
sorghum after rice. Agron.J.82:664-668 (Polthanee, A.) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณา : xitg,bo86I4kr 
 เป็นงานที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้น า้ในการปลูกพชือย่างเดยีว 
และการใช้น า้ในการปลูกพืชร่วมระหว่างถ่ัวพุ่มกับข้าวฟ่าง งาน
ดงักล่าวมีระเบียบวิธีวิจัยถูกต้อง การวิเคราะห์น าเสนอผลแสดงให้เหน็
ถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และอาจน าไปประยุกต์ใช้ได้ในบาง
สภาพพืน้ที่ แต่ผลงานวิจัย ไม่ได้แสดงให้เหน็ถงึองค์ความรู้ใหม่ที่
ลึกซึง้กว่างานเดมิที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว พจิารณาคุณภาพอยู่ใน
ระดับด ี 7 



ท าอย่างไร จงึจะท างานวิจัยให้ได้คุณภาพสามารถตีพมิพ์ใน
วารสารการจัดอันดับกลุ่ม Q1 หรือ Q2 (Quartile score)  

หรือเม่ือผู้ทรงคุณวุฒปิระเมินแล้วอยู่ในระดับคุณภาพดมีากหรือ
ดีเด่น ในขณะเดียวกันสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทความวิจัยที่จะได้คุณภาพ (ดี ดีมาก ดีเด่น) 

หวัข้อเร่ืองที่ท าวิจัย (ใหม่, ต่อยอด) 

ผู้ทรงคุณวุฒหิรือผู้เช่ียวชาญในศาสตร์นัน้ หรือผู้ร่วมในกลุ่มมีความเช่ียวชาญเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล (วิธีการ) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล (ส าคัญ ครอบคลุม จ านวน เคร่ืองมือ) 

การวางแผนการทดลอง (Design) 

คุณภาพของการท าวิจัย 

คุณภาพของการเขียนบทความวิจัย 



การเขียนบทความวิจัย 
- บทคัดย่อ (Abstract) 
- บทน า (Introduction) 
- วัตถุประสงค์ (Objectives) 
- อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Method) 
- ผลการศกึษา (Results) 
- วจิารณ์ (Discussion) 
- สรุป (Conclusion) 

10 



การเขียนบทความวจิัย 
 บทน า (Introduction) 
เนือ้หาจะต้องเช่ือมโยงกับหวัข้อที่เสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ตัวอย่าง เช่น : หวัข้อเร่ือง 
“ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพืน้ที่ต่อ
การเจริญเตบิโต และผลผลิตข้าวพันธ์ุปทุมธานีในชุดดนิสรรพยา” 
เนือ้หาที่เขียนได้แก่ : กล่าวถงึข้าวพันธ์ุปทุมธานี, การจัดการการใช้
ปุ๋ยแบบผสมผสาน, การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี, ชุดดนิที่จะท า
การวิจัย เป็นต้น 
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 วัตถุประสงค์ (objectives) 
ชัดเจนสอดคล้องกับหวัข้อวิจยัตวัอย่างเช่น :  
 
“เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการธาตุอาหาร 
เฉพาะพืน้ที่ต่อการเจริญเตบิโตผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต
ของข้าวพันธ์ุปทุมธานีที่ปลูกในชุดดนิสรรพยา” 
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 อุปกรณ์ และวิธีการ (Materials and Method) 
จะต้องเขียนให้ละเอยีดตัวอย่างเช่น :  
-ท าที่ไหน? ค่าวิเคราะห์ดนิก่อนปลูก ใส่ปุ๋ยอย่างไร? แผนการทดลอง 
กรรมวิธีทดลอง การปลูก และดแูลรักษา 
- การเก็บข้อมูล : สภาพฟ้าอากาศ (ฝน อุณหภมิู) การเจริญเตบิโต 
(ความสูง พืน้ที่ใบ) องค์ประกอบผลผลิต (จ านวนรวง จ านวนเมล็ด
ต่อรวง) และผลผลิต 
- การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้โปรแกรมอะไร? เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียโดย
วิธีอะไร? 
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 ผลการศึกษา (Results) 
เขียนผลเปรียบเทยีบในเชิงสถติ ิแสดงเป็นตารางหรือรูป เม่ือเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจะต้องน ามาเขียนอาจจะแสดงตารางหรือ
รูปประกอบ 
ล าดบัการเขียนผลตวัอย่างเช่น :  
 การเจริญเตบิโต องค์ประกอบผลผลิต        ผลผลิต 
 
 ผลผลิต  การเจริญเตบิโต องค์ประกอบผลผลิต 

1 

2 



 วิจารณ์ (Discussion) 
ส่วนนีจ้ะเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุด เพราะจะต้องให้เหตุผลจากข้อมูลที่
เกิดขึน้จากการทดลอง และอ้างอิงประกอบจากการทดลองที่คล้ายกัน
หรือต่างกันของคนอ่ืนที่ได้ท าแล้ว 
 ปัญหาที่พบคือการเขียนในส่วนวิจารณ์มักจะไม่มีผลงานวิจัยของ
คนอ่ืนมาอ้างองิเปรียบเทยีบ หรืองานวิจัยตนเองไม่ได้เก็บข้อมูลส าคัญ
มาอธิบาย 
ตัวอย่างเช่น :  
 กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตสูง  การเจริญเตบิโตดี
 องค์ประกอบผลผลิตมาก  
ตามด้วยการอ้างอิงผลงานวิจยัคนอ่ืนน ามาประกอบการอธิบาย 15 



 สรุป (Conclusion) 
 
เขียนให้สัน้ชัดเจนจากผลการทดลองที่ได้ตอบวัตถุประสงค์ และ
ค าแนะน า (recommendation) จะมีหรือไม่มีข้อเสนอแนะหัวเร่ืองการ
วิจัยที่ควรจะท าต่อไปก็ได้ 
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 บทคัดย่อ (Abstract) 
 
จะกล่าวถงึความส าคัญหรือที่มาของปัญหาสัน้ๆ ก่อนก็ได้ตามด้วย
วัตถุประสงค์ สถานที่ทดลอง แผนการทดลอง กรรมวิธีทดลอง ผล
การทดลอง และค าแนะน า ไม่ควรมีอ้างองิในบทคัดย่อ 
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การท าวิจัยต้องมีเป้าหมาย 
ควรก าหนดทศิทางงานวิจัยของตนเองตัง้แต่เร่ิมเป็นอาจารย์ 
**สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สอน หรือเป้าหมายความเช่ียวชาญในด้าน
ที่จะเป็น 
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ก าหนดกรอบหรือทศิ
ทางการวจิัย 

เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

 

ผศ. 

รศ. 

ศ. 

กว้าง 

แคบ (ลึก) 

ท าต่อเน่ือง 



  แหล่งทุนวิจัย 
 
หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยมักจะก าหนดทศิทางวิจยัไว้แล้ว เช่น สกว. สวก. 
สวทช. วช. เป็นต้น ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับสาขาที่เราอยากท าหรือไม่
กไ็ด้ 
ตัวอย่าง : 
 - การวิจัยพันธ์ุข้าวที่ทนต่อสภาพภมิูอากาศ 
 - การวิจัยแปรรูปข้าวเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
 - การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง 
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ก าหนดทศิทางการวจิัยโดยหน่วยงานที่สังกัดที่ท าอยู่ปัจจุบนั  
งบเงนิรายได้มหาวิทยาลัย 

 - ยุทธศาสตร์การวิจัย ม.ราชภฎัอุดรธานี ??? 
พระราโชบาย ร.10 ให้แก่ ม.ราชภฎัทั่วประเทศ 
 - พัฒนาครูคุณภาพ 
 - พัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่น 
 

ประเดน็วิจัยจงึควรเน้นมาจากท้องถิ่น 
ค าถาม: หวัข้อเร่ืองวิจัยได้จากท้องถิ่นสามารถตีพมิพ์ระดับนานาชาติ
ได้หรือไม่  ตอบ  ได้  (การตพีมิพ์ระดับนานาชาตจิะสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยได้มาก) 20 



ตัวอย่าง การน าโจทย์วิจัยจากท้องถิ่นท าวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ระดับ
นานาชาต ิ(ป.เอก) 
 
เร่ือง: การควบคุมวัชพืชในนาหว่านโดยการตดัหญ้าและข้าวโดยข้าวจะ
งอกก่อนวัชพืชหลังจากตัดหญ้า (ภมิูปัญญาชาวบ้าน) 
 
ตีพมิพ์ในวารสาร Crop Protection (USA.) (Q1) เอกสารประกอบ 
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เกษตรกรก าจัดวัชพืชในนา
หว่าน โดยการตัดหญ้า และข้าว 

ข้าวจะงอกใหม่เร็วกว่าวัชพืช 
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ตัวอย่างโจทย์วิจัยจากท้องถิ่นท าวิทยานิพนธ์ตีพมิพ์ระดบันานาชาต ิ (ป.
เอก) 
 
เร่ือง: การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังโดยการแกะตาท่อนพันธ์ุ  ท าให้ได้
จ านวนหวัมาก (ภมิูปัญญาชาวบ้าน) 
 
ตีพมิพ์ในวารสาร Experimental Agriculture (Cambridge 
University,United Kingdom)  (Q1) เอกสารประกอบ 
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การเลือกวารสารที่จะตีพมิพ์ 
บัณฑิตศึกษาท าให้งานวจิัยเข้มแข็ง 
     ควรวางแผนตัง้แต่การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัยหรือข้อเสนอวทิยานิพนธ์ 
   *รู้เขา รู้เรา* จะสร้างโอกาสในการตีพมิพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูง (Q1,Q2)  
     วารสาร Field Crop Research  (Q1) งานวจิัยด้านพืชจะต้องเกบ็ข้อมูล
เกี่ยวกับ ราก 
     วารสาร  Experimental Agriculture  (Q1) งานวจิัยด้านพืชจะต้องท าซ า้ 2 ปี 
 

 **การตีพมิพ์ในวารสารนานาชาตทิี่มี Impact factor สูง เม่ือเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ (รศ. ศ.) มีโอกาสผ่านมาก เอกสารประกอบ 
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ข้อสงสัยจากนักวิจัยบางคน : 
 

การตีพมิพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือระดับนานาชาต ิชาวบ้านได้

ประโยชน์อะไร??? 
 

        การน าโจทย์วิจัยมาจากท้องถิ่นเม่ือได้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
แล้วน ากลับไปถ่ายทอดสู่ชุมชนในพืน้ที่นัน้ก็จะได้รับประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาเกษตรศาสตร์ 
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งบลงทุนวิจัยประเทศไทยเปรียบเทยีบกับประเทศอื่น ปี 2558 (2015) 
 

ไทย 0.37 % ของ GDP (น้อยมาก) หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท 
จีน   1.98 % ของ GDP         เป้าหมายปี 2020 = 2.5%GDP 
สิงคโปร์  2.23 % ของ GDP   
ออสเตรเลีย  2.27 %  ของ GDP 
สหรัฐอเมริกา  2.75 %  ของ GDP   
ญ่ีปุ่น   3.25 %  ของ GDP    
เกาหลีใต้  3.74 %  ของ GDP 
ประเทศไทยปี 2559 เพิ่มเป็น 0.78% (113,527 ล้านบาท) 
เป็นครัง้แรก (ภาครัฐ 27% ภาคเอกชน 73%) 
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จ านวนรศ. และศ. ในสถาบันอุดมศกึษาปี 2557 
 
มหาวทิยาลัยของรัฐ :    มหาวทิยาลัยราชภัฏ : 
 รศ. จ านวน 2,859  คน  รศ. จ านวน 414  คน 
 ศ.  จ านวน 229  คน   ศ.  จ านวน 8  คน 
 
มหาวทิยาลัยในก ากับรัฐ :    มหาวทิยาลัยเอกชน : 
 รศ. จ านวน 2,750  คน  รศ. จ านวน 312  คน 
 ศ.  จ านวน 570  คน   ศ.  จ านวน 52  คน 
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การเขียนบทความวจิัย 
 

      จะยากในช่วงเร่ิมแรก พอได้เขียนหลายเร่ืองจะคุ้นเคย รู้แนวทาง 
ใช้เวลาสัน้ลง  
      ควรเร่ิมจากวารสารภาษาไทยที่อยู่ในฐาน TCI ก่อนแล้วเข้าสู่
วารสารระดบันานาชาต ิ
       Q4      Q3   Q2  Q1 
        ง่าย     ยาก 



Thank 
you! 
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