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ประมวลความรูและแนวปฏิบัติที่ดี
จากโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู
เรื่อง
แนวทางการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
วิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ TQF
และเทคนิคการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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คํานํา
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมกี ําหนดนโยบาย เปาหมายในการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2556 และ
จัดทําแผนการจัดการความรูกําหนดประเด็นความรู เปาหมาย และกลุมเปาหมายของการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหาร โดยเลือกประเด็นการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต และดาน
การวิจัย ดานการผลิตบัณฑิต กําหนดประเด็นความรูเพื่อการจัดการความรูเรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF และการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการวิจัย กําหนดประเด็นความรูเพื่อการ
จัดการความรู เรื่อง เทคนิคการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร โดยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดการความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็นการจัดการความรู
ดังกลาว ในวันที่ 23 เมษายน 2557 และวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยไดจัดทําเปนเอกสารประมวลความรูและ
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF และเทคนิคการผลิต
บทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร โดยไดเผยแพรเปนลายลักษณอักษร หวังวาเอกสาร
นี้จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของตอไป

คณะกรรมการจัดการความรู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พฤษภาคม 2557
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สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
การเตรียมความพรอมสูการตรวจประเมิน
ผลสรุปจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูไ ดแนวปฏิบัติที่ดี
การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
แนวทางการหาแหลงเผยแพรบทความ
จริยธรรมในการตีพิมพบทความ
ภาคผนวก
ตัวอยางการเขียน มคอ.5 และ มคอ.7
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ประมวลความรูและแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู
เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF
1. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ประเด็นความรูเพื่อการจัดการความรู ไดแก แนวทางการจัดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF และ
การประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน เปาหมายการจัดการความรู ไดแก หัวหนาภาค ประธานหลักสูตร
และกรรมการหลักสูตรสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
2. หัวขอในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.1 แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
2.2 แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
2.3 การเตรียมความพรอมสูการตรวจประเมิน
3. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ “แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5)”
3.1 จุดมุงหมายของการทํา มคอ.5
— จุดมุงหมายสําหรับผูสอน มคอ.5 คือรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course
Report) อันเปนสวนหนึ่ง ของการนําหลักสูตรไปใช (Curriculum Implementation) ซึ่งอาจารยผูสอน
จะตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา ดังนั้น มคอ.5 จึงเปนรายงานที่ทําใหเห็น
ภาพรวมของการจัดการเรียนรูในรายวิชานั้นๆวา อาจารยผูสอนไดดําเนินการตามรายละเอียดที่ตนไดกําหนด
ไวใน มคอ.3 หรือไมการจัดการเรียนรูทําใหนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง
6 ดานหรือไม หากไมเปนไปตามแผนฯ ผูสอนจะไดมีโอกาสตรึกตรองหาสาเหตุที่ทําใหการจัดการเรียนรูไมเป
นไปตามแผน และใหขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนรูรายวิชานั้นๆ ในภาคการศึกษาตอไป
จึงถือไดวาการจัดทํามคอ.5 เปนวิธีการหนึ่งที่อาจารยผูสอนจะไดแสดงความรับผิดรับชอบ (Accountability)
ตอการจัดการเรียนรูของตน และไดมีโอกาสพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบใหสมบูรณยิ่งๆขึ้น
ในภาคการศึกษาตอๆ ไป
— คณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากขอมูลที่อาจารยผูสอนนําเสนอในมคอ.5 ทํา
ใหคณะอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรซึ่ง ทําหนาที่ในการบริห ารหลัก สูตร (Curriculum Management)
มองเห็นภาพรวมและปญหาของการใชหลักสูตร ดังตอไปนี้ 1) มีวิชาใดบางที่สัมฤทธิผลทางการเรียนของผู
เรียนไมเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูฯ เพราะเหตุใด และผูรับผิดชอบหลักสูตรควรดําเนินการเชนไร
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เพื่อชวยเหลือใหผูสอนสามารถจัดการเรียนรูใหผลการเรียนรูเปนไปตามที่กําหนด 2) ปญหาที่ผูสอนพบ ทั้งใน
เชิงวิชาการ และในเชิง บริห ารจัดการ และแนวทางที่จ ะแกไขปญ หาเหลานี้ใหผูสอน ซึ่ง คณะอาจารยผู
รับผิดชอบหลักสูตร จะตองประมวลขอมูลและปญหาจาก มคอ.5 ของทุกวิชาในหลักสูตร จัดทําเปน มคอ.7
เพื่อใหผูบริหารภาควิชารับทราบ และรวมแกไขปญหาตอไป
— หัวหนาภาควิชา ขอมูลที่คณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวลใน มคอ.7 จะ
ทําใหหัวหนาภาควิชาไดทราบปญหาในการนําหลักสูตรไปใช และรวมกับคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
กําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่พบตอไป
3.2 ขั้นตอนการจัดทํา มคอ.5
3.2.1 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ อาจารยรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวนวิชาที่จะ
จัดทํา มคอ.5 ตอไปนี้
• มคอ.3 ของวิชาที่จะจัดทํา มคอ.5
• จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
• จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบ (ใบเซ็นชื่อเขาสอบ)
• จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
• จํานวนและรอยละของนักศึกษาแยกตามเกรดที่ไดรับ
• บันทึกปญหาระหวางสอน เชนจํานวนชั่วโมงที่ขาดหายไป หัวขอที่สอนไมทัน ปญหา
ที่พบในการจัดกิจกรรม หองเรียน ฯลฯ และวิธีการที่จะใชแกปญหา
• วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และสรุปผลการทวนสอบฯ ผลการประเมินรายวิชาโดย
นักศึกษา และขอคิดเห็นของผูสอนตอการประเมิน หรือประเด็นที่นักศึกษาวิพากษ
การสอน
3.2.2 กรอกขอมูลใน Template นําขอมูลที่รวบรวมไวจากขอ 1) กรอกใน Template
มคอ.5 ของมหาวิทยาลัย (ใน Web กบศ.)
3.2.3 เสนอคณะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรลงนาม
3.2.4 นําขอมูลใน มคอ.5 upload ในฐานขอมูลของกองบริการการศึกษา
4. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ “แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ. 7)”
4.1 ขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปน มคอ. 7 : สรุปสาระสําคัญจากผูเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดังนี้
• ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร เชน รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จตาม
หลักสูตร
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• จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
อัตราการเปลี่ยนแปลง
• ของนักศึกษาในแตละปการศึกษา ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ป
• สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร
• ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานตามกรอบ TQF
• สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
• สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิต
• การบงชี้ผลการดําเนินงาน ตามกรอบ TQF
4.2 วิธีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ : สรุปสาระสําคัญจาก
ผูเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
• ประเมินตามตัวบงชี้การดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผล
การ
• ดําเนินการที่ระบุในแตละป
• คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูประเมินผลตามตัวบงชี้และเกณฑที่กําหนด
4.3 เอกสารที่ใชประกอบการรายงานใน มคอ. 7 : สรุปสาระสําคัญจากผูเขารวมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี้
• สําเนารายงานรายวิชาทุกรายวิชา
• วิธีการใหคะแนน
• สรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
• สรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

ดังนี้

4.4 จัดทํา มคอ. 7 แลวไดอะไร : สรุปสาระสําคัญจากผูเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
•
•
•
•
•

ไดมีการทบทวนหลักสูตรที่ชัดเจนและครอบคลุม
มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ
อาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยไดรับความเชื่อมั่นในดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบ TQF
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5. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ “การเตรียมความพรอมสูการตรวจประเมิน” :
สรุปสาระสําคัญจากผูเขารวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
5.1 ความรูเรื่องการประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
(สกอ.) มี 8 ตัวบงชี้ องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ.) มี 2 ตัวบงชี้ และ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.) มี 1 ตัวบงชี้
5.2 ความรูเกี่ยวกับตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามกรอบ TQF
5.3 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
5.4 การจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ และคนหาไดงาย มีความสะดวกตอการรายงานผล
5.5 ความเขาใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
5.6 ความพรอมและความใสใจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการติดตาม ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ
ผลสรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ ดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ดานตัวอาจารย ในฐานะที่อาจารยเปนบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดี อาจารยผูสอนตองพิจารณาการเขียน มคอ.3 ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและรายวิชา แผนการสอนและการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกัน ซึ่งอาจตองพิจารณาปรับปรุง
ขอสอบ วิธการสอน และการวัดและประเมินผล
2. ดานหนวยงาน ในฐานะที่เปนองคกรทีม่ ีหนาที่สงเสรม สนับสนุน กํากับติดตาม ประเมินผล
แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ตองมีนโยบาย ระบบและกลไก หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการ
เกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาใหเปนกระบวนการที่ชัดเจน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของรายวิชาที่มีก ารบรรยายและปฏิบัติการดวย ตองกระตุน สงเสริม ใหมการทวนสอบใน
สาขาวิชาอยางตอเนื่อง และ มคอ.3 ควรมีความยืดหยุน เพื่อปรับปรุงได ทั้งในกระบวนการสอนและการวัด
และประเมินผล ใหเหมาะสมกับสถานการณ
3. ดานกระบวนการ
แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิท ยาลัย คณะ หลัก สตร กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและชัดเจนจากสาขา และ
กําหนดชวงเวลาในการดําเนินการ ใหใชวิธีการทวนสอบใหสม่ําเสมอ 1 ภาคการศึกษาตอ 1 โครงการทวน
สอบทีส่ ามารถปรับปรงพัฒนาได ตองมีการบันทึกรายงานการประชุมหรือผลการดําเนินงาน โดยมีอาจารย
เขารวม/มีการรวมสังเกตหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ จัดประชุมสม่ําเสมอในแตละระดับแลวบันทึกในวาระ
การประชุม ไมควรรอทําครั้งเดียวและตรวจสอบผลดําเนินการจาก มคอ.3 ใชกลไกการประชุมระดับภาควิชา
หรือ สาขาวิชา ซึ่ง มีก ารประชุมทุก เดือนอยูแลว และควรทําเปนระดับตั้ง แตร ะดับ ภาควิชา คณะ ซึ่ง ไม
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จําเปนตองจัดแยกเฉพาะเพื่อการนี้ เพราะเปนทางการเกินไป ควรมีการทวนสอบเปนระยะ ตลอดการสอนใน
ภาคเรียนนัน้ ๆ ไมจําเปนตองรอใหจบภาคการศึกษา ซึ่งจะทําไดเพียงครั้งเดียว ทําใหแกไขไมทนั ใหบันทึกไว
ในวาระการประชุม ในการบันทึกควรดําเนินการ 2 ระดับ ไดแก
1. ระดับผูส อน บันทึกการสอนของตนเปนรายวิชา (ตองทํา)
2. ระดับภาควิชา / หลักสูตร /คณะ เชน รายงานการประชุมภาควิชา (เปนทางการ)
3. ระดับมหาวิทยาลัยเปนรายงานภาพรวม

ประมวลความรูและแนวปฏิบัติที่ดี จากโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู
เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร
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1. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ประเด็นความรูเพื่อการจัดการความรู ไดแก การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย
ดานการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร เปาหมายการจัดการความรู ไดแก
อาจารยและนักวิจัยมีทักษะความสามารถในผลิตบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ
เผยแพร ไมนอยกวารอยละ 20 ของอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด
2. หัวขอในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.1 การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
2.2 แนวทางการหาแหลงเผยแพรบทความ
2.3 จริยธรรมในการตีพิมพบทความ
3. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ “การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ”
การเตรียมตัวเขียนบทความ
• อานนโยบายและวัตถุประสงคของวารสาร เพราะขอบเขตเนื้อหางานวิจัยจะตองสอดคลอง
กับนโยบายการจัดทํา หรือการจัดพิมพของแหลงเผยแพร
• อานคําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความที่เจาของวารสารนั้นใหคําแนะนําไว และปฏิบัติตาม
คําแนะนํานั้น ๆ อยางเครงครัด
• อานแนวทางการประเมินคุณภาพของบทความ งานวิจัยที่นํามาเขียนตองมีคุณลักษณะของ
งานวิจัยที่ดี เชน มีคุณคา มีความใหม นาสนใจ ถูกตอง เปนตน
• ประเมินงานของตนเองตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดนั้น
หลักการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ
• มีประเด็นหรือแนวคิดทางวิชาการที่ชัดเจน
• มีความทันสมัย และวิเคราะหเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน
• มีทัศนะของผูเขียนบนฐานของขอเท็จจริงทางวิชาการ
• ควรคนควาอางอิงจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได
• ควรใชศัพทและภาษาทางวิชาการที่ถูกตองเหมาะสม
• มีการนําเสนออยางเขาใจงาย
สวนประกอบของบทความวิจัย
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-

-

-

-

บทความวิจัยประกอบดวย
ชื่อเรื่อง (Title) การตั้งชื่อเรื่องตองกระชับ และแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด โดยไม
จําเปนตองเปนประโยค แตที่สําคัญตองตั้งชื่อใหไดตามความหมาย
ชื่อผูเขียน( Authors) ตองระบุชื่อผูเขียน และผูรวมเขียน หรือผูรวมวิจัย
บทคัดยอ (Abstract) การเขียนบทคัดยอมีความสําคัญมาก ควรเปนสวนสุดทายที่จะเขียน โดยมี
ความยาวประมาณ 150-250 คํา หรือ10-15 บรรทัด เพราะถาเขียนยาวกวาที่กําหนด จะถูกตัด
สวนเกินทิ้งไป ซึ่งอาจทําใหใจความสําคัญขาดหายไป จึงควรเขียนใหไดสาระสําคัญของเรื่อง
ภายในความยาวที่กําหนดไว
บทนํา/ หลักการและเหตุผล (Introduction)ควรระบุความสําคัญของปญหา 1-2 ยอหนา มี
การรอยเรียงเนื้อหาอยางเชื่อมโยงไมใชวิธีการตัดตอ หรือปะติดปะตอ การเขียนควรใหได
ขอความที่แสดงถึงการลื่นไหลของความคิด เชน ในหนึ่งยอหนา ควรมีประโยคแรกเปนประโยค
หลัก ตามดวยประโยคสนับสนุน และลงทายดวยประโยคสรุป เปนตน และตองกลาวถึงเหตุผล
ที่ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวซึ่งเปนสิ่งที่ขาดไมได ตอจากนั้นในยอหนาที่ 3 หรือ 4 ใหเขียน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งจะทําใหผูอานไดทราบความรูเดิมของเรื่องที่วิจัยนั้น และใชประโยชน
ในการอภิปรายผล
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)ควรระบุเกี่ยวกับ ประชากรที่ศึกษา ขนาดของกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผลวิจัย (Results)ควรเขียนขอคนพบ และสถิติที่สําคัญ ควรรายงานผลตามวัตถุประสงคการวิจัย
เชน อธิบายตัวแปรแตละตัวแปร แลวนําเสนอความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา ในรูปแผนภูมิ
ตาราง หรือ บรรยายเปนความเรียง เปนตน
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ(Discussion and Suggestion ) การอภิปรายขอคนพบ
อภิปรายความสอดคลองหรือความขัดแยงกับสมมติฐาน หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ หรือเปรียบเทียบ
กับผลวิจัยอื่น โดยเฉพาะที่มีผลแตกตางกัน สําหรับขอเสนอแนะ ควรเขียนขอเสนอแนะที่ไดอยาง
ชัดเจน และหากผลวิจัยครั้งนี้ไมสามารถตอบคําถามวิจยั ได ควรเขียนขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยครั้งตอไป

4. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ “แนวทางการหาแหลงเผยแพรบทความ”
การเขียนผลงานวิชาการเพื่อพิมพเผยแพร จะเปนการสรางความนาเชื่อถือใหแกผลงานวิจัย หาก
ผลงานวิจัย ไดรับ การอ างอิง อยา งสม่ําเสมอจากคณะผู วิจัยกลุม อื่น ๆ ก็จ ะเพิ่ ม ความนาเชื่อถือใหแ ก
ผลงานวิจัยนั้น ๆ ผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรจ ะตอ งเปนผลงานที่ยังไมเคยไดรับตีพิม พเผยแพร
มาแลวในวารสารอื่นๆ ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ สวนมากอยูใน 2 รูปแบบ คือ short communication
และ full paper ตองศึกษารูปแบบการเขียนที่วารสารกําหนด ตัวหนังสือ ตัวพิมพ การเวนวรรค ตัวยอ
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ผูเ ขียนตองปฏิบัติตามขั้นตอนโดยเครง ครัด จะไดไมเ สียเวลาและคาใชจายในการแกไข แตทั้งนี้จ าก
ประสบการณของคณาจารยพบวาวารสารวิชาการบางฉบับจะตองจายคาลงตีพิมพบทความในอัตราที่กอง
บรรณาธิการกําหนด
• แหลงเผยแพรบทความวิจัย ไดแก วารสารวิชาการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่ง
ควรเปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ โดยแหลงเผยแพรจะตองเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ จึงจะชวยเพิ่มความสําคัญและสรางคุณคาของงานวิจัย
• บทความวิจัยที่จะเผยแพรตองเปนบทความวิจัยที่ใหม ไมเคยตีพิมพที่ใด ซึ่งแหลงเผยแพร
บทความวิจัยหลายแหลงจะระบุไววาในการเสนอตนฉบับเพื่อตีพิมพเผยแพร จะตองไมเคย
หรืออยูในระหวางการนําเสนอเพื่อตีพิม พเผยแพรในแหลง อื่น ดังนั้นบทความวิจัยเรื่อง
เดียวกันจะทําไดเพียงครั้งเดียว ไมสามารถลงซ้ํา
• องคความรูของผูวิจัย ผูที่จะพิมพเผยแพรตองรูลึกซึ้งในเรื่องนั้น
• เลือกวารสารเปาหมายหรือวารสารที่ตองการตีพิมพ ควรสอดคลองกับชื่อบทความ
• หาบุคคลที่สามารถชวยเหลือได นําเขาสูชองทางของวารสารไดถูกตอง
• สรางเครือขายสําหรับนักวิจัยที่อยูในความสนใจเหมือนกัน
ขอคิด
•
•
•

สรางบทความที่มีคุณภาพโดย
เนนองคความรูที่ไดพบใหม
เนนประเด็นแลวทบทวนวรรณกรรม และทําใหประเด็นเกิดความนาสนใจ
งานตองทันสมัย ล้ําสมัย เกิดนวัตกรรมใหม ๆ

5. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามหัวขอ “จริยธรรมในการตีพิมพบทความ”
การสงตนฉบับซอน (Simultaneous manuscript submission) เปนสิ่งที่ผิดจริยธรรมในการ
ตีพิมพผลงานและอาจสงผลใหเกิดปญหาลิขสิทธิ์ (Copy right) ตามมาอีกดวย โดยทั่วไปวารสารทางวิการ
การตางๆจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตนฉบับที่จะสงมาใหบรรณาธิการพิจารณาไววา
1. ตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรโดยวิธีอื่นใดและที่ใดมากอน
2. ตองไมอยูในระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพในวารสารอื่น
การสงตนฉบับซอนยังทําใหเกิดขอเสีย คือ
1. ทําใหบรรณาธิการวารสาร (Publishing Editor) ผูกลั่นกรองตนฉบับ (Peer reviewer) ที่ไมทราบ
วาตนฉบับนั้นเปนตนฉบับซอน ตองเสียเวลาในการพิจารณาตนฉบับโดยไมจําเปน
2. อาจทําใหเกิดปญหาลิขสิทธิ์ของบทความที่ตีพิมพตามมาหากตนฉบับนั้นไดรับการตอบรับใหตีพิมพ
ในวารสารมากกวาหนึ่งฉบับ
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3. หากตนฉบับ นั้นไดรับ การตอบรับ ใหตีพิมพในวารสารมากกวาหนึ่ง ฉบับ ก็จะทําใหเ กิดความ
สิ้นเปลืองทรัพยากร เพราะแตละวารสารจะตองเสียคากระดาษในการตีพิมพรวมทั้งการทําเอกสารเผยแพร
ออนไลนงานที่เปนตนฉบับซอน
4. กีดกันโอกาสของผลงานอื่นที่ควรไดรับ การพิจารณาเพื่อ ตีพิมพ เพราะเสียเวลาการพิจ ารณา
กลั่นกรองและเปลืองเนื้อที่ในการตีพิมพตนฉบับซอนแทนที่จะเอาทรัพยากรตรงสวนนี้ไปใหผลงานตนฉบับ
อื่นๆ
ในวารสารวิชาการ (รวมทั้งวารสารอื่นๆอีกหลายประเภท) มักกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไวดวยวา
“ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการถือเปนกรรมสิทธิ์” ซึ่งการสงตนฉบับซอนนับวาเปนเรื่องที่ผิด
จรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการที่ทําหนาที่ในการเผยแพรผลงานเพราะถือวาเปนความไมซื่อสัตยทาง
วิชาการ (Academic dishonesty) และเปนการฝาฝน (Breach) เงื่อนไขของวารสาร
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แหลงที่มาของขอมูล
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการจัดการความรู เรื่อง แนวทางการประเมินผลตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบ TQF และเทคนิคการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพเผยแพร จัด
โดย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 23 เมษายน 2557 และ 30 เมษายน 2557 วิท ยากร
ประกอบดวย
อาจารย ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี “แนวทางการประเมินผลตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ TQF”
รองศาสตราจารย ดร.วิลาศ พุมพิมล “เทคนิคการผลิตบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการ
ตีพิมพเผยแพร”

