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คํานํา 
 

 คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการเผยแพรงานวิจัยน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการ
การกําหนดกรอบและหัวขอหลักในการจัดโครงการ รับทราบนโยบายและจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทํา
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ประชาสัมพันธการสงบทความ สงบทความใหใหผูทรงพิจารณา นักวิจัย
ปรับแกบทความตามขอเสนอแนะ ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ผูนําเสนอผลงานวิจัยปรับแกบทความตาม
คําแนะนําของกรรมการประจําหองนําเสนอ จัดทํารายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ สรุปผลการจัด
โครงการและรายงานใหผูบริหารเพื่อทราบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหสามารถนํากระบวนการ
ปฏิบัติงานการเผยแพรงานวิจัยไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 
  คูมือฉบับน้ีประกอบดวย1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเผยแพรงานวิจัย 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพรงานวิจัย 

กระบวนการเผยแพรงานวิจัย ระบบงานวิจัย 

 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการเผยแพรงานวิจัยสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ 
     2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเผยแพรงานวิจัยของ
หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนการเผยแพรผลงานวิจัย เริ่มต้ังแตการกําหนดกรอบและหัวขอ
หลักในการจัดโครงการ1 รับทราบนโยบายและจัดทําแผนการดําเนินงาน2  จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน3  ประชาสัมพันธการสงบทความ4  สงบทความใหใหผูทรงพิจารณา5 นักวิจัยปรับแกบทความตาม
ขอเสนอแนะ6 ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ7 ผูนําเสนอผลงานวิจัยปรับแกบทความตามคําแนะนําของ
กรรมการประจําหองนําเสนอ8 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ9  สรุปผลการจัดโครงการและ
รายงานใหผูบริหารเพื่อทราบ10 
 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายความวา การเผยแพรผลงานในลักษณะ
ของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับสาขาวิชาและตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคลภายนอกสถาบันรวม
เปนกรรมการพิจารณาดวย 
 งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายความวา การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ 
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายความวา การนําเสนอผลงานวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ   
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี/ผูอํานวยการ) 

1.1 กําหนดกรอบ หัวขอหลักและจัดทําแผนในการจัดงาน 
1.2 พิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

2. จนท.บริหารงานทั่วไป/ 
จนท.หนวยงาน 

2.1 กําหนดกรอบ หัวขอหลักและจัดทําแผนในการจัดงาน 
2.2 ทําเอกสารขออนุมัติจัดทําโครงการ คําสั่งแตงต้ังคณะดําเนินงาน 
และหนังสือเชิญเจาภาพรวม 
2.3 ประชาสัมพันธการจัดประชุมวิชาการ  
2.4 ตรวจสอบความสมบูรณและสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
2.5 ตรวจสอบผลการประเมิน 
2.6 รับบทความและตรวจสอบความสมบูรณของบทความ 
ที่ผูวิจัยสงกลับมา 
2.7 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
2.8 กําเนินการจัดประชุมวิชาการ 
2.9 จัดทํารายงานสรุปผลการจัดประชุมวิชาการ 
2.10 เสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงานเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําหนวยงาน 
2.11 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผน/
พัฒนาการดําเนินการจัดประชุมวิชาการในครั้งตอไป 

3. อาจารย/นักวิจัย/
นักศึกษา/ผูเขารวมโครงการ 

3.1  สงบทความ Full paper 
3.2 แกไขบทความ 
3.3 ผูนําเสนอผลงานวิจัย ปรบัแกบทความตามคําแนะนําของ 
กรรมการประจําหองนําเสนอ 

4. กรรมการพิจารณาบทความ 
และผูทรงคุณวุฒ ิ

4.1.พิจารณาบทความและใหขอเสนอแนะ 
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : นักศึกษา/อาจารย บทความวิจัยไดรับการเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ผูรับบริการ : นักศึกษา/อาจารย   บทความวิจัยได รับการเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย คุณภาพผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

คูความรวมมือ : มหาวิทยาลัยที่เปนเจาภาพในการจัด 
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  

มีสวนรวมในการจัดประชุมวิชาการ 

กฎหมาย/ระเบียบ : ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของกับเรื่อง
จรรยาบรรณของผูวิจัย 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา อยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานการบริหารจัดการองคกร

ประกอบดวย  
5.2.1  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5.2.2  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา พ.ศ. 2551 
5.2.3  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 
5.2.4  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปน

เลิศ ฉบับป 2558-2561 แนวทางที่เปนระบบสูการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ 
5.2.5  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
5.2.6  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5.2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุน

บุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ หรือตางประเทศ 
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6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

บทความมีคุณภาพเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
             7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 
 
 

 
(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
การสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติและ

นานาชาติ  
คําจํากัดความ :  เปนการสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1.กําหนดกรอบ หัวขอหลักและจัดทํา
แผนในการจัดงาน 

ต.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร 1. แผนปฏิบัติงาน 

2.ทําเอกสารขออนุมัติจัดทําโครงการ 
คําสั่งแตงต้ังคณะดําเนินงาน และ
หนังสือเชิญเจาภาพรวม 
 

ต.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร 2.1 บันทึกขอความขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ 
2.2 คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
การจัดประชุมสวนสุนัน
ทาวิชาการระดับชาติ 
2.3 หนังสือเชิญเปน
เจาภาพรวม 

3.ประชาสัมพันธการจัดประชุม
วิชาการ 

ต.ค.-มิ.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร 3.1 หนังสือ
ประชาสัมพันธโครงการ
จัดประชุมฯ 

4.จัดทําเอกสารประกอบการประชุม ส.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร 4.1 ตารางการนําเสนอ
ผลงาน 
4.2 หนังสือเชิญ
ผูทรงคุณวุฒ ิ
4.3 หนังสือตอบรับ/แจง
ผลการพิจารณา 
4.4 สูจิบัตรและเอกสาร
การประชุม 
4.5 ประกาศนียบัตร 
4.6 แบบสํารวจความพึง
พอใจ 

5. จัดทํารายงานสรุปผลการจัด
ประชุมวิชาการ 

ส.ค. ฝายวิจัยและเผยแพร 5.1 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดประชุม
วิชาการฯ 

6.เสนอรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน 

ก.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร 6.1 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
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7.นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแผน/พัฒนาการ
ดําเนินการจัดประชุมวิชาการในครั้ง
ตอไป 
 

ก.ย. ฝายวิจัยและเผยแพร 7.1รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน 

 
 

  

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
- แบบฟอรมการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย 
- แบบประเมินงานบทความ/งานวิจัย 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  7.4.1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  7.4.2 คูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
8.1 รอยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพรงานวิจัยน้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ตุลาคม ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กรกฎาคม, 
กันยายน 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของป
ถัดไป 

ฝายวิจัยและเผยแพร รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาฝายวิจัยและ
เผยแพร 

 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ขาพเจาผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายวิจัย
และเผยแพร ไดพิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการเผยแพรงานวิจัยในฐานะ
ผูบังคับบัญชาและดูแลของฝายวิจัยและเผยแพร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 โดยยินยอมใหฝายวิจัยและเผยแพร สถาบันวิจัยและพัฒนา นํากระบวนการปฏิบัติงาน
การเผยแพรงานวิจัย มาใชในหนวยงานต้ังแตวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป   
 

 ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 
      

          
 (รองผูอํานวยการฝายวิจัยและเผยแพร) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติงาน 
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ช่ือเรื่องใชฟอนตไทยสารบรรณ ตัวหนา ขนาดอักษร 18 
 

ช่ือผูวิจัย ฟอนตไทยสารบรรณ ตัวหนาขนาดอักษร 15 ไมตองใสคํานําหนาและตําแหนงวิชาการ 
 

สังกัด หรือ หนวยงาน ไมตองระบุตําแหนง 
email: ใชฟอนตไทยสารบรรณ ขนาดอักษร 12 

 

บทคัดยอ 
บทคัดยอประกอบดวย 5 สวน ไดแก (1) ความสําคัญของปญหา (2) วัตถุประสงคการวิจัย (3) 

วิธีดําเนินการวิจัย (4) ผลการวิจัย และ (5) ขอเสนอแนะ ตัวอักษรที่ ใชในการจัดทําบทความน้ีคือ “TH 
SarabunPSK” สําหรับชื่อเรื่องบทความ ใหใชตัวอักษรแบบหนาขนาด 18 จุด (points) ชื่อผูเขียนบทความ ใช
ตัวอักษรแบบหนาขนาด 15 จุด หัวขอ และเน้ือหาของบทความ ใช font TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 ความ
ยาวของบทคัดยอภาษาไทย ไมเกินครึ่งหนา A4 หรือไมเกิน 300 คํา โดยใหเขียนเปนรอยแกว และไมควรเกิน 1 
หนากระดาษ 

 
คําสําคัญ: เรื่องที่วิจัย, ผูที่ถูกศึกษาวิจัย, บริบทหรือสถานการณที่การศึกษาวิจัยเกิดขึ้น 
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Title Use TH SarabunPSK Bold Font, Font Size 18 
 

ช่ือผูวิจัย ฟอนตไทยสารบรรณ ตัวหนาขนาดอักษร 15 ไมตองใสคํานําหนาและตําแหนงวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ) 

 
สังกัด หรือ หนวยงาน ไมตองระบุตําแหนง (ภาษาอังกฤษ) 

email: ใชฟอนตไทยสารบรรณ ขนาดอักษร 12 
 
 

Abstract 
ใช font TH SarabunPSK ขนาดอักษร 14 ความยาวของบทคัดยอภาษาอังกฤษ ไมเกินครึ่งหนา A4 และ

ตองสอดคลองกับบทคัดยอภาษาไทย และไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
 

Keywords: สอดคลองกับภาษาไทย 
 
บทนํา 

อธิบายถึงความเปนมาของเรื่องที่วิจัย ความสําคัญของปญหาที่ทําการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค ประเด็น
สําคัญตางๆ ที่เปนจุดมุงหมายของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตของการวิจัยซ่ึงผูวิจัยจะศึกษาคนควา เพื่อหาคําตอบ 
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบปญหาที่ตั้งไวในวัตถุประสงค ขอตกลงเบื้อตน และนิยามศัพท (ถามี) รวมถึงรายละเอียดอ่ืน 
ๆ ที่จําเปนสําหรับงานวิจัยเรื่องน้ี ทั้งน้ีอาจเรียบเรียงสวนประกอบของบทนําเหลาน้ีในตําแหนงกอนหรือหลังไดตาม
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
ใชภาษาที่เขาใจงาย กะทัดรัด และชัดเจน การใชคํายอ ตองมีคําสมบูรณไวในครั้งแรกกอน เน้ือหาของตัวเรื่องควรมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เก่ียวของ สวนน้ีเปนการตรวจเอกสารโดยบรรยายขอมูล
ความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะทําวิจัย ซ่ึงไดจากการตรวจสอบจาก
หนังสือ ตํารา เอกสารและแหลงขอมูลอ่ืนๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศัพทเฉพาะ หรือนิยามศัพทปฏิบัติการ 
และกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพันธของตัวแปรที่ใช 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ใหระบุวัตถุประสงคของการทําวิจัยในครั้งน้ีโดยระบุเปนขอๆ  
2. วัตถุประสงคในการวิจัยควรสอดคลองกับที่ระบุไวในบทคัดยอ และในสวนการอภิปรายและสรุปผล            

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

อธิบายขั้นตอนการวิจัยดวยภาษาที่เขาใจงาย โดยกลาวถึงแหลงขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล และเปนสวนที่
บรรยายวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยวามีขั้นตอนในการทําอยางไรบาง แบงไดเปน 2 สวน คือ 

1. การรวบรวมขอมูล เปนสวนที่ระบุให ทราบวิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูลทั้งน้ีขึ้นกับลักษณะของการ
วิจัยแตละประเภท ซ่ึงอาจมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางกัน โดยชี้ใหเห็นวาแต ละขั้นตอนของการวิจัยใช เอกสาร 
ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือน้ัน ๆ ไดมาอยางไร โดยวิธีใด เชน ใชแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ สวนขอมูลทุติยภูมิน้ันรวบรวมมาจากเอกสารที่ไดมาจากแหลงตางๆ เปน
ตน 

2. การวิเคราะหขอมูล เปนสวนที่ระบุใหทราบวิธีการในการวิเคราะหขอมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
ทั้งน้ีขึ้นกับลักษณะของการวิจัยแตละประเภท หรือตามแตละสาขาที่เก่ียวของ  
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ผลการวิจัย 
อธิบายถึงส่ิงที่ ไดจากการศึกษาหรือวิจัย ผลที่ได จากการวิเคราะหขอมูล และการแสดงผลการทดสอบ

สมมติฐาน และการวิจารณ ผลการวิจัย ซ่ึงการรายงานผลการวิจัยและการวิจารณน้ัน ควรยึดวัตถุประสงค และ
สมมติฐานของการวิจัยเปนหลัก เพื่อชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยได บรรลุวัตถุประสงคอยางไรบางและสอดคลองกับ
สมมติฐานที่วางไวหรือไมอยางไร โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปนระเบียบและเขาใจงาย 

การนําเสนอผลการวิจัยในรูปของตาราง ใหวางตารางใกลตําแหนงที่อางถึงในบทความ โดยพิมพชื่อและ
ลําดับของตารางเหนือตาราง และจัดชิดซาย ดังตาราง  1 
 
ตารางที่ 1 ขนาดและลักษณะของตัวอักษรที่ใชในการพิมพบทความ 
 

รายการ ขนาดตัวอักษร  (point) ลักษณะตัวอักษร 
ชื่อบทความ 18 ตัวหนา  ชิดขอบขวา 
ชื่อผูวิจัย 16 ตัวหนา  ชิดขอบขวา 
รายละเอียดผูวิจัย 12 ตัวปกติ ชิดขอบขวา 
หัวขอหลัก 14 ตัวหนา ก่ึงกลางหนากระดาษ 
หัวขอรอง 14 ตัวปกติ ชิดขอบซาย 
เน้ือเรื่อง 14 ตัวปกติ  
ชื่อตาราง 14 ตัวปกติ ชิดขอบซาย 
ชื่อภาพประกอบ 14 ตัวปกติ ก่ึงกลางหนากระดาษ 
 
 และควรอธิบายรายละเอียดของตารางที่ดานลางของตารางดวย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ควรอธิบายถึงผลที่ไดรับจากการศึกษาหรือวิจัย วาเปนไปตามสมมติฐานหรือไม ควรอางถึงทฤษฎี หรือผล
การศึกษาของผูอ่ืนที่เก่ียวของประกอบ 

บทสรุปเปนสวนที่สรุปเน้ือหาในงานวิจัย ทั้งหมดที่กลาวมา ไมควรซํ้าซอนกับการแสดงผล แตเปนการสรุป
ประเด็น และสาระสําคัญของการวิจัย ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดตั้งเอาไว 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพ................................................................... 
ที่มา : ............................................................................ 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพ................................................................... 
ที่มา : ผูแตง.  (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่ (ฉบับที่),  เลขหนา. 
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ภาพที่ 3 ภาพ................................................................... 
ที่มา : ภาพถายโดย……………………….. เม่ือวันที่ ....... เดือน.......... พ.ศ. ........... 

 
 
ขอเสนอแนะ 

อธิบายถึงการนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชน หรือขอเสนอแนะปญหาที่พบในการวิจัย เพื่อนําไปใชใน
การวิจัยครั้งตอไป ประโยชนในการนําผลการวิจัยไปปรับใชไดจริงหรือนําไปพัฒนาแนวคิด หรือทฤษฎีในสาขาวิชาที่
เก่ียวของ เปนตน 
 
เอกสารอางอิง 

ใหเขียนเอกสารอางอิงตามรูปแบบ ระบบ APA (American Psychological Association) กรณีที่มีการ
อางอิงในสวนเน้ือเรื่อง (citations in text) เพื่อระบุแหลงที่มาของขอมูล กําหนดใหผูเขียนบทความเขียนการอางอิง
แบบนาม-ป (name-year or author-date style) เปนการอางอิงโดยระบุชื่อผูแตง และปพิมพของเอกสาร ไว
ขางหนาหรือขางหลังขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความน้ัน และมีการรวบรวมรายการเอกสารที่
ใชอางอิงทั้งหมดไวตอนทายเอกสาร เรียกวา เอกสารอางอิง (references) ยกตัวอยาง เชน 

 
ผูแตง.  (ป).  ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ. 
ผูแตง.  (ปที่พิมพ). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่),  เลขหนา. 
ผูแตง.  (ป, เดือน). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา. สืบคนเม่ือ เดือน วัน,ป, จากฐานขอมูล  ชื่อ

ฐานขอมูล. 
ผูแตง.  (ป).  ช่ือเร่ือง.  สืบคนเม่ือวัน เดือน, ป, จาก ชื่อเว็บไซต:  URL 
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แบบประเมินบทความ/งานวิจัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ช่ือบทความ (ภาษาไทย)    : การพัฒนาระบบบูรณากิจศึกษาประสบการณวิชาชีพ รายวิชาการออกบบแบบ
ผังโรงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 

(ภาษาอังกฤษ)  : DEVELOPMENT OF WORK INTEGRATED LEARNING SYSTEM FOR 
PROFESSIONAL  ON INDUSTRIAL PLANT DESIGN IN INDUSTRIAL  OF 
ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 

 

  หัวขอการพิจารณา (มี 2 หนา รวม 15 ขอ) 

หัวขอ 
คะแนนประเมิน 

ขอแกไข / ขอเสนอแนะ 
 1  2  3  4  5 

1. ความเหมาะสมของช่ือเร่ือง       

 

2. ความเหมาะสมของคําสําคัญ       

 

3. บทคัดยอ       

 

 

4. Abstract       

 

5. บทนํา       

 

 

6. แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรม 
 

      

 

 

7. วัตถุประสงคการวิจัย/การศึกษา       

 

 

8. ขอมูลและระเบียบวิธีการวิจัย       

 

 

9. ผลการวิเคราะหขอมูล       
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หัวขอ 
คะแนนประเมิน 

ขอแกไข / ขอเสนอแนะ 
 1  2  3  4  5 

10. อภิปรายผล       

 

 

11. สรุปและขอเสนอแนะ       

 

 

12. การจัดโครงสรางบทความ 
และการนําเสนอตาราง 

      

 

 

13. อางอิง       

 

 

14. ประโยชนและคุณคา 
เชิงวิชาการ 

      

 

 

15. ประโยชนและคุณคา 
เชิงนโยบาย 

      

 

 

(อาจมีเอกสารแนบหรือขอเสนอแนะเพ่ิมเติม – ถามี) 
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ผลการประเมิน ( คะแนนรวมทั้งหมด  ÷  จํานวนหัวขอพิจารณา )  = ...................................................... คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 4.00 ขึ้นไป รับรองบทความโดยไมตองแกไข 

 คะแนน 3.00 – 3.99 รับรองบทความโดยตองแกไขเล็กนอย ไมตองผานการพิจารณาอีกครั้ง ( ใหแกไขตาม
เอกสารแนบ ) 
 คะแนน 2.00 – 2.99 รับรองบทความโดยแกไขสวนใหญ ตองผานการพิจารณาอีกครั้ง ( ใหแกไขตาม
เอกสารแนบ ) 
 ไมรบัรองบทความเน่ืองจาก 
................................................................................................................................................................................... 
 

บทความนี้     สมควรตีพิมพลงใน Proceeding ของการประชุม   สมควรตีพิมพลงในวารสารวิชาการ TCI         
                    อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................................................................................ 
 
 

ตําแหนงทางวิชาการ………………………………ชื่อผูพิจารณาบทความ (ภาษาไทย) : …..................................................... 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ………………..………………………………......……………......………………….. โทรศัพท : ………..…………. 
   
 
 
 

      ลงชื่อ.................................................................ผูประเมิน 
            ( ....................................................................)
                 วันที่ ................................................... 
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คณะผูจัดทํา 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการเผยแพรงานวิจัย 

 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย  ยอดฉิม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  รองผูอํานวยการ ฝายบริหาร 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา  จันทราสา  รองผูอํานวยการ ฝายวิจัยและเผยแพร 
4. นางสาวพรทิพย  เรืองปราชญ   หัวหนาสํานักงาน 

  5. นายฉัตรไชย  ดิษฐเจริญ   หัวหนาฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                  ประกันคุณภาพ 

6. นางสาวจุไรรัตน  ตอดแกว   ฝายแผนงานงบประมาณและ 
                                                                  ประกันคุณภาพ 

7. นางสาวชุติมา  ธีรสุวรรณ   หัวหนาฝายวิจัยและเผยแพร   
8. นางสาววราภรณ  ศรีบัวแกว   ฝายวิจัยและเผยแพร 
9. นายวันจักร  นอยจันทร   ฝายวิจัยและเผยแพร 
10. นางสาวสรวงสุดา  ทรัพยเจริญ  ฝายวิจัยและเผยแพร 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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