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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน                    

การจัดการความรู7 
 

เรื่อง 

แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ8ในวารสาร 
ระดับนานาชาติ (SCOPUS) 

 
 

สาขาวิชา การจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ป#การศึกษา 2563 
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1. บทนำ 
 

   Q สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได9ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู9ในด9านการวิจัย  

ที่จะชGวยสGงเสริมแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) เพื่อให9เกิด

การพัฒนาตนเองในบทบาทการเปTนพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ในภาระหน9าท่ี ความรับผิดชอบ

ด9านการวิจัย ซึ่งสามารถนำไปสูGการขอตำแหนGงวิชาการ โดยมีการสGงเสริมให9อาจารยJสถาบันเทคโนโลยีการบิน

มีความรู9 ความเข9าใจที่ถูกต9องเปTนแนวปฏิบัติที่ดีตGอการพัฒนาบุคลากร เปTนกำลังสำคัญของสถาบันฯ โดยมี

แลกเปลี่ยนประสบการณJ ความรู9 รGวมกับผู9มีประสบการณJ ผู9บริหาร คณาจารยJสถาบันเทคโนโลยีการบินและ

อวกาศ 

 ดังนั้นคณะกรรมการจัดการความรู9 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีหวังวGาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู9ด9านการวิจัยแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ 

(SCOPUS) จะกGอให9เกิดประโยชนJ สำหรับผู9ที่มีความสนใจในแนวทางการพัฒนาตนเองด9านการวิจัยได9นำไป

ประยุกตJใช9เผยแพรGผลงานของตนเอง สามารถบูรณาการกับอาชีพให9เกิดประโยชนJถGายทอดได9ตGอไป 
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2. ความเป/นมาและความสำคัญ 
 

  Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมุGงพัฒนาบุคลากรซึ่งเปTนสGวนสำคัญที่สุดในการพัฒนา

ทุก ๆ องคJกร โดยเฉพาะอยGางยิ่งในสถาบันการศึกษา บุคลากรสายวิชาการต9องมีการพัฒนาตนเอง ด9านความรู9 

ความสามารถอยูGเสมอ เพื่อพร9อมสGงตGอความรู9สูGผู9เรียน ซึ่งจะเปTนอนาคตของชาติในอนาคต การจัดการความรู9 

ด9านการวิจัย มีสอดคล9องกับยุทธศาสตรJการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได9มีนโยบายในการสนับสนุนให9ทุกคณะ

และหนGวยงาน ที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ทางด9านการจัดการความรู9 (Knowledge Management) เพื่อให9

สอดรับกับพันธกิจและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

  ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได9ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู9 (KM) ด9านการ

วิจัย หัวข9อ แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) เพื่อใช9เปTน

แนวทางแลกเปล่ียนเรียนรู9แนวทางปฏิบัติท่ีดีให9กับบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาLในการสร9าง

แนวทางการพัฒนาตนเอง ด9านการวิจัย แนวทางการเขียนแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพJในวารสาร

ระดับนานาชาติ (SCOPUS) ซึ่งสามารถสะท9อนสGงเสริมการพัฒนาตนเองและองคJกรในทิศทางที่สูงขึ้นใน

มาตรฐานสากล และเปTนท่ียอมรับเพ่ิมมากข้ึน  
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3. วัตถุประสงค< 
 

3.1 เพื่อให9เกิดการแบGงปrนแลกเปลี่ยนเรียนรู9ของบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศและ

เครือขGายทางวิชาการที่เปTนองคJความรู9ใหมGการจัดการความรู9 (KM) ด9านการวิจัย หัวข9อ แนวทางการเขียน

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) 

3.2 เพื ่อรวบรวมแนวปฏิบ ัต ิท ี ่ด ี  (Best Practice) สำหรับแนวทางการจัดการความรู 9  (KM)  

ด9านการวิจัย แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) 

3.3 เพ่ือเผยแพรGความรู9สำหรับผู9ท่ีต9องการศึกษา และพัฒนาตนเอง แนวทางการเขียนบทความวิจัย 

เพ่ือตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) 

 

 

4. กระบวนการและข้ันตอนการดำเนินการ 
 

Q การจัดการความรู9 (KM) ด9านการวิจัย หัวข9อ แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพJในวารสาร

ระดับนานาชาติ (SCOPUS) มีวัตถุประสงคJเพื่อให9เกิดการแบGงปrนแลกเปลี่ยนเรียนรู9ของบุคลากรในสถาบัน

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเครือขGายทางวิชาการที่เปTนองคJความรู9ใหมGในการวิจัย เพื่อสร9างแนวการ

จัดการความรู9 (KM) ด9านการวิจัย หัวข9อ แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ 

(SCOPUS) สามารถรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เพ่ือเผยแพรGความรู9ด9านการวิจัย เก่ียวกับแนวทาง

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) ให9คณาจารยJและผู9เกี ่ยวข9องใช9

วางแผน ในการพัฒนาตนเองด9านการทำวิจัย การสร9างสรรคJบทความวิจัย บทความวิชาการ และเผยแพรG

ตีพิมพJลงในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบรรลุผลสำเร็จตามเปzาหมายด9านการวิจัย 

ของสถาบันบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ สามารถสรุปวิธีปฏิบัติ/ประเด็นสำคัญที่บGงชี้ความเปTน Best 

Practice (ตามกระบวนการ PDCA) ดังน้ี 
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กำหนดประเด็นความรู1 เป2าหมายการจัดการความรู1 และกำหนด

บุคลากรกลุ:มเป2าหมายท่ีจะพัฒนาความรู1ประจำป@การศึกษา 

จัดกิจกรรมการจัดการความรู1ตามแผนท่ีกำหนด  

สกัดและรวบรวมองคJความรู1 

เผยแพร:องคJความรู1 

ประเมินผลการจัดการความรู1ประจำป@ 

กำหนดแนวทางการจัดการความรู1ในป@ต:อไป 

แต:งต้ังคณะกรรมการจัดการองคJความรู1                        

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  
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4.1 แต:งต้ังคณะกรรมการจัดการองคJความรู1สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได9มีการแตGงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู9 ประกอบ

ไปด9วยคณะกรรมการดังน้ี 

1. อาจารยJ ดร.คุณานันทJ สุขพาสนJเจริญ  ประธาน 

2. อาจารยJ ดร.สมพงษJ  อัศวริยธิปrติ  กรรมการ 

3. อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ  กรรมการ 

4. อาจารยJบุญญวัฒนJ อักษรกิตต์ิ  กรรมการ 

5. อาจารยJวรรษมนตJ สันติศิริ   กรรมการ  

6. อาจารยJพุทธชน อนุรักษJ   กรรมการ  

7. ผศ.ดร.ฐิตินันทJ วารีวนิช   กรรมการ 

8. อาจารยJ ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษJ  กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ธนวันตJ  สิทธิไทย   กรรมการ 

10. อาจารยJเทพสถิต     กุลโครกกรวด   กรรมการ 

11. อาจารยJพรรัตนJ พีรวงศJสกุล   กรรมการ 

4.2 กำหนดประเด็นความรู1เป2าหมายการจัดการความรู1 และกำหนดบุคลากรกลุ:มเป2าหมายท่ีจะพัฒนา 

     ความรู1ประจำป@การศึกษา 

4.2.1 แผนการจัดการความรู9 

  สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศได9แตGงต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการจัดการความรู9 ตาม

วิสัยทัศนJ พันธกิจ เปzาประสงคJ และกลยุทธJการจัดการความรู9ของมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมวิเคราะหJ

วางแผน การดำเนินงานเปTนระยะตามแผนดำเนินงานการจัดการความรู9ด9านการเรียนการสอน 

4.2.2 แผนการจัดการความรู9 ด9านการเรียนการสอน พ.ศ. 2561 – 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

และอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังน้ี 

1.ข9อมูลโครงการ/กิจกรรม 

เร่ือง การจัดการความรู9ประจำปàการศึกษา 2561-2565 ด9านการเรียนการสอน 

2.ข9อมูลผู9รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ช่ือ-สกุล นางสาววรรษมนตJ สันติศิริ ตำแหนGง อาจารยJ     

สังกัด สถาบันเทคโนโลยีการบิน อีเมล wsantisiri@gmail.com  

โทรศัพทJ (มือถือ) 089-6997774 

3.การจัดการ โครงการ/กิจกรรม สอดคล9องกับ 

  3.1 ยุทธศาสตรJมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรJท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

           (คิดได9 ทำเปTน ทุGมเท อดทน สามัคคี มีวินัย และซ่ือสัตยJ) 
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ป@ แผนการจัดการความรู1ด1านการเรียนการสอน 2561-2565 

2563 แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) 

 

4. ข9อมูลโครงการ/กิจกรรมกลุGมเปzาหมาย 

4.1 กลุGมเปzาหมาย 

บุคลากรสายวิชาการในสถาบันฯ และบุคลากรสาขาวิชาท่ีเก่ียวข9องฯ 

4.2 เปzาประสงคJ 

เพ่ือแลกเปล่ียน รวบรวมองคJความรู9 ปรับปรุงฐานข9อมูลความรู9 

4.3 ระยะเวลาท่ีจัด 

มกราคม 2561 - ธันวาคม 2565 

4.4 สถานท่ีจัด 

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

4.6 จำนวนผู9เข9ารGวม 

เปzาหมาย 5 - 15 คน 

4.7 งบประมาณท่ีใช9ปàงบประมาณ 2561-2565 

 -  

จากการกำหนดประเด็นความรู9 เปzาหมายการจัดการความรู9 และกำหนดบุคลากรกลุGมเปzาหมายที่จะ

พัฒนาความรู9ประจำปàในการศึกษากระบวนการจัดการความรู9ด9านวิจัย แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพJในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) เพื่อสGงเสริมทักษะการเผยแพรGงานวิจัย แบGงออกเปTน 7 ขั้นตอน 

(7 Knowledge Management Processes)  ซึ่งครอบคลุมในด9านแหลGงความรู9 การเก็บองคJความรู9  และการ

นำความรู9ไปใช9  โดยมีกิจกรรมในแตGละข้ันตอนดังตGอไปน้ี 

1. การบGงช้ีความรู9 (knowledge identification) 

2. การสร9างและแสวงหาความรู9 (knowledge creation and acquisition) 

3. การจัดการความรู9ให9เปTนระบบ (knowledge organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู9 (knowledge codification and refinement) 

5. การเข9าถึงความรู9 (knowledge access) 

6. การแบGงปrนแลกเปล่ียนความรู9 (knowledge sharing) 

7. การเรียนรู9 (learning) 
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1. การบ(งชี้ความรู1 (Knowledge Identification) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1.1 แต&งต้ังคณะกรรมการในการ
จัดการความรู7ด7านวิจัย 

1 วัน จำนวนบุคลากร 10 คน คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน
การเรียนรู7 

วันท่ี 30 ก.ค. 
63 – 30 ม.ค.

2564 

จำนวนคร้ัง               
ในการระดมสมอง 

5 คร้ัง 
 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู7 
วันท่ี 15 ม.ค. 
64 - 25 เม.ย.

2564 

จำนวนคร้ัง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู7 

5 คร้ัง 
 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

2. การสร1างและแสวงหาความรู1 (Knowledge Creation And Acquisition) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

2.1 แต&งต้ังคณะกรรมการในการ
จัดการความรู7ด7านวิจัย 

1 วัน จำนวนบุคลากร 8 คน คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

2.2 ระดมความคิดและแลกเปล่ียน
การเรียนรู7 

วันท่ี 30 ก.ค. 
63 – 30 ม.ค.

2564 

จำนวนคร้ัง               
ในการระดมสมอง 

5 คร้ัง 
 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

1.3 คัดเลือกและจัดเก็บความรู7 
วันท่ี 15 ม.ค. 
64 - 25 เม.ย.

2564 

จำนวนคร้ัง                 
ในการคัดเลือก  

และจัดเก็บความรู7 

5 คร้ัง 
 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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3. การจัดการความรู1ให1เป̂นระบบ (Knowledge Organization) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

3.1 จัดเก็บข7อมูลใส&แฟVมโดยจำแนก
เปWนหมวดหมู& 

วันท่ี 15 ม.ค. 
64 - 25 เม.ย.

2564 

จำนวนข7อมูลท่ี
จัดเก็บในแฟVม 

10 ประเด็น คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

 
  

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู1 (Knowledge Codification And Refinement) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

4.1 สรุปประเด็นและกล่ันกรอง
ความรู7จากการแลกเปล่ียนเรียนรู7ให7
เปWนรูปแบบเอกสารมาตรฐาน
เดียวกัน 

วันท่ี 15 ม.ค. 
64 - 25 เม.ย.

2564 

ประเด็นความรู7ท่ี
สามารถสังเคราะห?ได7 

10 ประเด็น คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

  

5. การเข1าถึงความรู1 (Knowledge Access) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5.1 จัดทำเปWนเอกสารหรือคู&มือ 
5.2 นำข้ึนเว็บไซต? 
 

วันท่ี 15 ม.ค. 
64 - 25 เม.ย.

2564 
ร7อยละของผู7ใช7ข7อมูล ร7อยละ 80 

 
 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

 
 

 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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6. การแบ(งปiนแลกเปลี่ยนความรู1 (Knowledge Sharing) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

6.1 คู&มือการจัดการความรู7ด7านการ
เรียนการสอน หัวข7อ แนวทางการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ?ใน
วารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) 
6.2 เว็บไซต?การจัดการความรู7ด7าน
การเรียนการสอน หัวข7อ  
แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตีพิมพ?ในวารสารระดับนานาชาติ 
(SCOPUS) 

30 ก.ค. 2564 
- จำนวนเล&มคู&มือ 
- จำนวนเว็บไซต? 

      - 1 เล&ม 
- 1 ล้ิงค?เว็บไซต? 

คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 
และบุคลากรที่มีประสบการณ' 

 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 

  

7. การเรียนรู1 (Learning) 

กิจกรรมการจัดการความรู1 ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปLาหมาย กลุ(มเปLาหมาย ผู1รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7.1 การติดตามประโยชน?ท่ีได7รับจาก
คู&มือและเว็บไซต?การจัดการความรู7
ด7านการเรียนการสอน หัวข7อ            
เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ?ลงวารสารระดับ
นานาชาติ 

สิงหาคม 
2564 

จำนวนผู7นำข7อมูลไป
ใช7ตามข้ันตอนท่ี
กำหนดในคู&มือ 

5 คน 
คณาจารย'สถาบันเทคโนโลยีการบินฯ 

และบุคลากรที่มีประสบการณ' 
 

คณาจารย?สถาบัน
เทคโนโลยีการบิน 
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5. ผลการดำเนินงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 
 
Q จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู.การจัดการความรู. (KM) ด.านวิจัย หัวข.อ แนวทางการเขียนบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) โดยผู.มีประสบการณC คณาจารยCสถาบันเทคโนโลยีการบิน

และอวกาศ เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  โดยมีรายละเอียดในแต[ละประเด็นดังน้ี  
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5.1 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 1 
 

ประเด็นที่ 1 : "ท%านเคยมีประสบการณ4ในรูปแบบใดกับการทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) " 

(เช%น อ%านและพัฒนาตนเองอยู%เสมอ /ศึกษาหาความรูSเพิ่มเติม / ใชSอSางอิงในการทำวิจัย / ใชSอSางอิงเอกสารประกอบการสอน 

/ ใชSเปTนตSนแบบในการทำหัวขSอวิจัยที่สนใจ / อัปเดตความรูSใหม% ๆ อยู%เสมอ / มีประสบการณ4ตีพิมพ4ลงวารสารระดับ

นานาชาติ / อื่น ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒจิากภายนอก : “มผีลงานวิจัยเผยแพร2งานวิจัยลงใน SCOPUS มากกว2า 50 ครั้ง” 

ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  “มีประสบการณEตีพิมพEลงวารสารระดับนานาชาติ(SCOPUS)” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“ยังไม2มีประสบการณEเผยแพร2งานวิจัยลงใน SCOPUS  มีประสบการณEการอ2านบทความวิจัยในฐานขNอมูลระดับ

นานาชาติอยู2เสมอ” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

  “เคยอ2านวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อนำมาอNางอิงในการศึกษาวิจัย แลNวนำบทความอNางอิงในเขียนตำรา

ทางวิชาการ” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“ใชNอNางอิงในการทำวิจัย และใชNอNางอิงเอกสารประกอบการสอน” 

 

  อาจารยJ ดร.ชลวิศ สุธัญญารักษJ    

“Update ความรูN และเอกสารประกอบการสอน” 

 

  ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย    

“ศึกษาองคEความรูNที่น2าสนใจ พัฒนางานวิจัย และใชNประกอบการการทำเอกสารประกอบการสอน” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  

“ยังไม2มีประสบการณEการตีพิมพEลงวารสารระดับนานาชาติ ในฐานขNอมูล SCOPUS ป\จจุบันพัฒนาตนเองในรูปแบบ 

การวิจัยแนวทางการเขียนบทความวิชาการ ระดับนานชาติ”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

  “ยังไม2มีประสบการณEตีพิมพEใน SCOPUS สิ่งที่ทำอยู2สม่ำเสมอ พัฒนาการอ2าน ศึกษาหาความรูNเพิ่มเติม ใชNอNางอิงใน

การทำวิจัย และเอกสารประกอบการสอน  ใชNเป_นตNนแบบในการทำหัวขNอวิจัยที่สนใจ และ อัปเดตความรูNใหม2 ๆ” 

 

อาจารยJพรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“ศึกษาหาความรูNจากฐานขNอมูลระดับนานาชาติ ยังไม2เคยตีพิมพEในระดับ SCOPUS” 
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5.2 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 2 

 

ประเด็นที่ 2 : "ท%านคิดว%าในอนาคต (6 เดือน / 1 ป] / 2 ป] / 3 ป] หรือมากกว%า 3 ป]ขึ้นไป) ท%านจะมีแผน สำหรับการทำ 

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) หรือไม% อย%างไร" (โปรดระบุ ระยะเวลา) ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “มีการวางแผนต2อเนื ่อง ในการเผยแพร2ผลงานวิจัยในแต2ละปa เพื ่อนำผลงานไป

ประกอบการขอตำแหน2งวิชาการ และพัฒนาตนเองอยู2เสมอในสายวิชาการ” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ภายในแต2ละปa วางแผนจะลงตีพิมพEในวารสารนานาชาติ เช2น SPOCUS” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“มีแผนภายใน 2 ปa (ส2งไปเมื่อเดือนเมษายน 2564) และมีแผนจะส2งอีกในปaหนNาหากเรื่องที่ส2งไปก2อนไดNรับการ

ตีพิมพE” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

“ในอนาคตในช2วงระยะเวลาที่ไดNวางแผนไวNประมาณ 2 ปa จะส2งบทความลงตีพิมพEในวารสารนานาชาติ เพื่อเป_น

การพัฒนาทักษะดNานการเผยแพร2งานวิจัยใหNกับตนเอง” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

  “จะมีผลงานตีพิมพEลงวารสารนานาชาติภายใน 3 ปa” 

 

  อาจารยJ ดร.ชลวิช สุธัญญารักษJ    

  “มีแผนจัดทำในอนาคต” 

 

 ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย    

  “มีแผนการจัดทำ” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  
“วางแผนกาเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพEลงวารสารระดับนานาชาติในอีก 3 - 5 ขNางหนNา เนื่องจากจะไปศึกษา 

ต2อ และวางแผนการตีพิมพEหลังจากจบการศึกษาแลNว”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

“กำหนดระยะเวลา 2 ปa เพื่อตีพิมพEงานวิจัยระดับนานาชาติ เช2น SCOPUS” 

 

อาจารยJพรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“มีแผนการจัดทำ” 
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5.3 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 3 

 

ประเด็นที่ 3 : หากท%านจะเริ่มตSน สำหรับการทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) ท%านมีแนวคิด 

จะจัดทำบทความ และเริ ่มเผยแพร% ตีพิมพ4วารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบใด (เช%น วารสารระดับนานาชาติประจำ

มหาวิทยาลัย / วารสารระดับนานาชาติในฐานขSอมูลในประเทศ / วารสารระดับนานาชาติในฐานขSอมูลในระดับสากล) ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “ควรมีการวางแผนตีพิมพEเพิ่มระดับ Impact factor ไล2ระดับใหNสูงขึ้นในแต2ละครั้ง” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “เริ่มตNนจากวารสารระดับนานาชาติในฐานขNอมูลระดับสากล” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“วางแผนใหNตนเองเริ่มตNน ที่วารสารระดับนานาชาติในฐานขNอมูลในประเทศและฐานขNอมูลในระดับสากล” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

  “ตั้งใจจะเริ่มส2งผลงานลงวารสารนานาชาติประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป_นการเริ่มตNน หากมีประสบการณEมากขึ้นก็จะ

พัฒนาตีพิมพEในวารสารที่อยู2ในระดับที่สูงขึ้นต2อไป” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“วารสารระดับนานาชาติประจำมหาวิทยาลัย” 

 

  อาจารยJ ดร.ชลวิช สุธัญญารักษJ    

“เผยแพร2ในวารสารนานาชาติในฐานขNอมูลสากล” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย    

 “ส2งผลงานวิจัยเผยแพร2ในวารสารระดับนานาชาติ” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  

“มีแนวคิดที่จะตีพิมพEวารสารระดับนานาชาติในประเทศขั้นเริ่มตNน และพัฒนาต2อยอดไปสู2วารสารที่มี Impact  

Factors หรือ Quartile ที่เป_นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาต”ิ  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

 “เริ่มจาก วารสารระดับนานาชาติประจำมหาวิทยาลัย และวารสารระดับนานาชาติในฐานขNอมูลในระดับสากล” 

 

อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“วารสารระดับนานาชาติประจำมหาวิทยาลัย” 
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5.4 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 4 

 

ประเด็นที่ 4 :  ท%านมีความสนใจทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) ในดSานใด (โปรดระบุ เช%น  

บทความวิชาการดSานอุตสาหกรรมการบิน / บทความวิชาการดSานธุรกิจบริการ / บทความวิชาการดSานการท%องเที่ยว /  

บทความ วิชาการดSานโลจิสติกส4และซัพพลายเชน / บทความดSานการตลาดดิจิทัล / บทความวิชาการดSานพลังงานทดแทน 

และสิ่งแวดลSอม / หรือ สนใจดSาน อื่น ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “มีการพัฒนางานวิจัยในหลากหลายดNาน โดยพิจารณาประเด็นในป\จจุบันอยู2เสมอ” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “สนใจดNานอุตสาหกรรมการบิน การบริการ การท2องเที่ยว” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์ 

“บทความดNานอุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกสEและซัพพลายเชน”  

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

  “มีความสนใจตีพิมพEในดNานธุรกิจบริการและดNานการบิน เพราะจะทำใหNมีแนวคิด ทฤษฎีใหม2 ๆ เกิดขึ้นเพื่อมาใชN

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

  “ดNานธุรกิจบริการ” 

 

  อาจารยJ ดร.ชลวิช สุธัญญารักษJ    

  “ดNานบริหารธุรกิจการลงทุนรูปแบบใหม2 ๆ 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย    

  “ธุรกิจบริการ/การท2องเที่ยว/ธุรกิจระหว2างประเทศ” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  

“Journal of Air Transport Management”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

 “Air Transport / Airport Connectivity /Logistics and Supply chai” 

 

อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“ธุรกิจการบิน/การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน” 
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 5.5 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 5 

 

ประเด็นที่ 5 : "ท%านมีเทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง" ในบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) (Title) อย%างไร 

ใหSน%าสนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดSรับเลือกตีพิมพ4 ยกตัวอย%างเทคนิคดังกล%าว อย%างนSอย 3 ขSอ (เช%น 1) ชื่อเรื่องควรระบุ

ปkญหาและวิธีแกSไข 2) ชื่อเรื่องมีความชัดเจนมีความสมบูรณ4 3) ชื่อเรื่องควรเปTนประโยค หรือคำทางวิชาการเสมอ) ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “ชื่อเรื่องควรดึงดูด น2าสนใจ มีชัดเจน ทันสมัยเป_นป\จจุบันหรืออยู2ในกระแส” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “ระบุประเด็นการศึกษาชัดเจน กระชับ น2าสนใจ” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“ไม2ซ้ำกับงานวิจัยที่อื่น สอดคลNองกับสถานการป\จจุบัน ชัดเจนเขNาใจง2าย ” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

  “การตั้งชื่อเรื่องจะตNองเป_นเรื่องที่อยู2ในกระแสความนิยมจะทำใหNไดNรับความสนใจจากผูNอ2าน และตNองมีการนำตัว

แปรตNนและตัวแปรตามเขNามาประสมร2วมดNวย” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เรื่องมีความชัดเจนมีความสมบูรณEในตัวแปรที่จะศึกษา” 

 

  อาจารยJ ดร.ชลวิช สุธัญญารักษJ    

“1) ทันสมัย 2) ชื่อเรื่องสื่อถึงความรูNที่ผูNอ2านจะไดNรับเพิ่มขึ้น 3) ชื่อเรื่องตNองกระชับ ไม2ยาวเกินไป และตรงประเด็น” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย    

 “มีความชัดเจนในชื่อเรื่อง กระชับ ไดNใจความ” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  

“ชื่อและหัวขNอจากแนวโนNม (Trends) ที่กำลังเป_นที่พูดถึงในป\จจุบัน เพื่อเป_นแนวทางการศึกษาในเรื่องนั้Nน ๆ ต2อไป”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

“ชือ่เรื่องควรระบุป\ญหาและวิธีแกNไข อ2านแลNวเขNาใจ มีความชัดเจนในรูปประโยคไม2ยาวจนเกินไป” 

 

อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“มีความชัดเจน กระชับไดNใจความ ใชNคำถูกตNองไม2สับสน” 
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5.6 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 6 

  

ประเด็นที่ 6 : "ท%านมีเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ดSวยวิธีการแบบใด" ที่ทำใหSบทความของ 

ท%านถูกคัดเลือกตีพิมพ4หรือเผยแพร%ในครั้งที่ผ%านมา เพื่อเปTนแนวทางใหSเพื่อนร%วมงานนำไปปรับและประยุกต4ใชSกับ 

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)” ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “ทบทวนวรรณกรรม เพียงพอต2อการสังเคราะหEขNอมูลตั้งแต2ตNน-ป\จจุบัน” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน : “ใชNโปรแกรมสืบคNนขNอมูล การเขNาถึงฐานขNอมูลออนไลนEในระดับชาติและ

นานาชาติ” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวขNองใหNครอบคลุมกับหัวเรื่องที่เราจะทำ และปaตNองไม2เก2าจนเกินไป (5 ปaยNอนหลัง)” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

“การทบทวนวรรณกรรมจะตNองมีการศึกษาจากหลาย ๆ แห2งแลNวนำมาผสมผสานกัน โดยการอNางอิงจากผูNเขียนหลายคน” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

 “ศึกษาตามตัวแปรที่ทำการศึกษา เนNนในส2วนที่เป_นป\จจุบัน และมีการโดนอNางอิงบ2อย ๆ” 

 

  อาจารยJ ชลวิช สุธัญญารักษJ    

“ทบทวนวรรณกรรมเรื่องที่ทันสมัย เป_นป\จจุบันเท2านั้น ยNอนหลังไม2ควรเกิน 5 ปa” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย 

“ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยนานาติผสมผสานกับงานงานวิจัยที่ตนเองสนใจ มีความเป_นป\จจุบัน” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  

“ใชNวิธีทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) จากการอ2านงานวิจัยฉบับสมบูรณEของนักวิจัยนานาชาติที่สามารถเขNาถึง

แหล2งขNอมูลโดยไม2มีค2าใชNจ2าย (Free Access)”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

“ทบทวนวรรณกรรม (แบบ State of the art) จากอดีตสู2ป\จจุบัน” เนNนการอ2านบทความที่ไดNรับการตีพิมพEในวารสารที่ไดNรับ

การตีพิมพEในฐานระดับนานาชาติ 

 

อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“ศึกษาจาก Literature Review ที่มีการตีพิมพEในฐานขNอมูลที่ไดNรับการยอมรับ” 
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5.7 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 7 

  

ประเด็นที่ 7 : "ท%านเทคนิคการเขียนบทสรุป (Conclusion)" ที่ทำใหSบทความของท%านมีความสมบูรณ4 ตรงประเด็น ครบถSวน  

น%าสนใจ ในการตีพิมพ4และเผยแพร%ครั้งที่ผ%านมา เพื่อเปTนแนวทางใหSเพื่อนร%วมงานนำไปปรับและประยุกต4ใชSกับการเขียน 

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ4ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)” ? 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “บทสรุปตNองมีความสมบูรณEครบถNวน ใหNประโยชนEทั้งส2วนตนและสังคม เกิดสิ่งใหม2

อภิปรายไดN อNางอิงผลที่เกิดขึ้นไดNทั้งเชิงบวกและผลกระทบ” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “บทสรุปควรมีประโยชนE และสามารถนำไปประยุกตEใชNไดNอย2างกวNางขวาง” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“บทสรุปควรครอบคลุม 1) วัตถุประสงคE 2) ประชากร/กลุ2มตัวอย2าง 3) วิธีการดำเนินงานวิจัย 4) ผลการทดลอง” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ

“การเข ียนบทสร ุปต Nองเร ียงลำด ับ ตามว ัตถ ุประสงค Eของการว ิจ ัยเพ ื ่อให Nผ ู Nท ี ่มาอ 2านบทความเก ิดความเข Nาใจ 

ที่ง2าย”  

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“สรุปตามสมมติฐานที่ตั้ง และวัตถุประสงคEวิจัย” 
 

 อาจารยJ ดร.ชลวิช สุธัญญารักษJ    

“บทสรุปตNองกระชับใจความสำคัญ ไม2เยิ่นเยNอ และตอบวัตถุประสงคEในแต2ละขNออย2างครบถNวน” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย 

“เนNนความครอบคลุมเนื้อหาและเนNนประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคE และอภิปรายประโยชนEไดN” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  

  “สรุปบทความของผูNวิจัยที่มาจากงานวิจัยเอง และตNองครอบคลุมกับสรุปสถานการณEป\จจุบัน ตลอดจนแนวโนNมของ

ผลงานวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีผลกระทบในเรื่องนั้น ๆ ในอนาคต”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

“สรุปงานวิจัยที่ไดNจัดทำ ผลการวิจัย ขNอคNนพบ ใหNสมบูรณEครบถNวน กระชับ ตรงประเด็น ไม2ใส2ความคิดเห็นส2วนตัว หรือมีอคติ

ในการเขียนสรุปบทความวิชาการ” 

 
อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“บทสรุปควร สรุปประเด็นจากการทำวิจัยไดNครอบคลุมและ เกิดประโยชนEที่ชัดเจน” 
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5.8 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 8 

  

ประเด็นที่ 8 : "ท%านมีเทคนิคพิจารณาเลือกวารสารที่มีคุณภาพ" อย%างไร โปรดระบุ เพื่อเปTนแนวทางใหSเพื่อนร%วมงานนำไป 

ปรับและประยุกต4ใชSในการเลือกวารสารที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ” 

 

ผู0ทรงคุณวุฒิจากภายนอก : “ศึกษา ตรวจสอบ อัปเดทขNอมูลวารสารที่สนใจ ทุกครั้งก2อนส2งผลงานวิจัย เนื่องจาก

คุณภาพของวารสารมีการเปลี่ยนแปลงทุกปa เพื่อลดความผิดพลาด ตรวจสอบความน2าเชื่อถือของขNอมูลใหNเป_นป\จจุบัน” 

 ผู0อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “วารสารอยู2ในฐาน SCOPUS หรือ นานาชาติฐานอื่น ๆ ที่ สกอ. 

ยอมรับ” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายวิชาการและวิจัย: อาจารยJ บุญญวัฒนJ อักษรกิตติ์  

“ไดNรับการยอมรับ จาก กพ. หรือ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง” 

 

  รองผู0อำนวยการฝGายบริหารและแผน: อาจารยJ ดร.สมพงษJ อัศวริยธิปUต ิ 

“ใชNวิธีการสืบคNนวารสารที่อยู2ในกลุ2มที่เราสนใจ และพิจารณาว2าวารสารดังกล2าวมีการอNางถึงมากนNอยเพียงใด” 

 

รองผู0อำนวยการฝGายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยJ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เลือกตรงกับศาสตรEและความชำนาญของผูNวิจัย และอยู2ในฐาน TCI” 

 

  อาจารยJ ดร.ชลวิช สุธัญญารักษJ    

“วารสารที่มี Peer review และอยู2ใน TCI กลุ2ม 1, 2 และวารสารนานาชาติที่อยู2ในฐานสากล เช2น SCOPUS” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย 

“วารสารที่ สกอ. ยอมรับ หรืออยู2ในฐานระดับนานาชาติ” 

 

อาจารยJ พุทธชน อนุรักษJ  
“วารสารที่มีคุณภาพส2วนใหญ2จะอยู2ในฐานขNอมูล ISI, Scopus, Elsevier เป_นตNน”  

  

  อาจารยJ วรรษมนตJ  สันติศิริ  

“ทำการรีวิว วารสาร ใหNชัดเจนก2อน (ระดับฐานขNอมูล / มีมาตรฐาน / ไดNรับการยอมรับ / เป_นวารสารที่ตรงกับประเภทของ

บทความเลือกส2งบทความวิชาการที่ตNองการส2ง)” 

 
อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“ตรวจสอบวารสาร จากเว็บไซตE ที่ไดNรับการยอมรับก2อนส2งบทความ” 
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5.9 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 9 

  

ประเด็นท่ี 9 : ท#านมีวารสารระดับนานาชาติ หรือแหล#งเผยแพร#ตีพิมพ<ผลงานวิชาการระดับนานาชาติท่ีน#าสนใจ  

กรุณาแนะนำเพ่ือนร#วมงานของท#าน อย#างนEอย 1 แหล#งขEอมูล ? 

 
ผู9ทรงคุณวุฒิ: “เร่ิมจากวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยช้ันนำในประเทศไทย” 

 ผู9อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “International Journal of Energy Economics and Policy” 
 

รองผู9อำนวยการฝMายวิชาการและวิจัย: อาจารยO บุญญวัฒนO อักษรกิตต์ิ  

“Journal of air transport management” 

 

  รองผู9อำนวยการฝMายบริหารและแผน: อาจารยO ดร.สมพงษO อัศวริยธิปWติ 

“วารสารนานาชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร\ (นิด̂า) เป̀นวารสารท่ีนbาสนใจ และอยูbในฐานท่ีสามารถนำไป

ขอกำหนดตำแหนbงทางวิชาการได̂” 

 
รองผู9อำนวยการฝMายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยO ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“เข̂าไปท่ีฐานข̂อมูล วารสารงานวิจัย และการเผยแพรbผลงานวิจัย” 

 
  อาจารยO ดร.ชลวิช สุธัญญารักษO    
“Journal of Institutional Research South East Asia / Journal of Interdisciplinary Education” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย 

“วารสารระดับนานาชาติท่ี สอดคล̂องกับผลงานวิจัยท่ีทำ ท่ี ก.พ. รับรอง” 

 

อาจารยO พุทธชน อนุรักษO  
“Journal of Air Transport Management An International Journal of Research, Policy and Practice 

Editors-in-Chief: Sveinn. V. Gudmundsson, R. Merkert”  

  

  อาจารยO วรรษมนตO  สันติศิริ  
“Journal of Air Transport / Journal of Air Transport Management / Journal of Air Transport Policy” 

 
อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“วารสารระดับนานาชาติท่ีได̂รับการรับรองนbาเช่ือถือ” 
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5.10 แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการความรู9ด9านการวิจัย คร้ังท่ี 10 

  

ประเด็นท่ี 10 : ท#านมีแนวทางการรับมืออย#างไร เม่ือถูกปฏิเสธการตีพิมพ<บทความวิชาการระดับนานาชาติ" 

 กรุณาแลกเปล่ียนเพ่ือนร#วมงานของท#าน อย#างนEอยคนละ 2 ขEอ ? 

 
ผู9ทรงคุณวุฒิ: “เร่ิมจากวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยช้ันนำในประเทศไทย” 

 ผู9อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน “1) ตรวจสอบความเป`นไปได^ของขอบเขตการศึกษาที่ไมbสอดคล^อง

กับมาตรฐานลักษณะงาวิจัย 2) สbงบทความไปในวารสารท่ีอยูbในรายการท่ีสนใจอ่ืน ๆ ” 

 

รองผู9อำนวยการฝMายวิชาการและวิจัย: อาจารยO บุญญวัฒนO อักษรกิตต์ิ  

“หาท่ีตีพิมพ\ใหมbหากได̂รับการปฏิเสธ นำข̂อคอมเม̂นมาปรับแก̂ไข และประยุกต\ใช̂ในคร้ังตbอไป” 

 

  รองผู9อำนวยการฝMายบริหารและแผน: อาจารยO ดร.สมพงษO อัศวริยธิปWติ 

“เม่ือถูกปฏิเสธบทความ ก็จะนำข̂อแนะนำของวารสารท่ีปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ\มาปรับและนำสbงไปยังวารสารอ่ืน” 

 
รองผู9อำนวยการฝMายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ: อาจารยO ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ 

“นำข̂อเสนอน้ันมาปรับแก̂ กรณี ถ̂าปรับแล̂วอาจย่ืนท่ีเดิมหรือท่ีใหมb” 
 
  อาจารยO ชลวิช สุธัญญารักษO    
“ไมbต^องคิดมาก อยbาเสียใจ เริ่มต^นใหมb ยอมรับวbางานของเรายังไมbเข^าตา ซึ่งอาจจะเป`นเนื้อหาที่อbอนไป หรือ

อาจจะเป̀นเพราะภาษาท่ีเขียนท่ีส่ือแล̂วผู̂อbานไมbเข̂าใจ” 

 

ผศ.ดร.ธนวันตJ สิทธิไทย 

“นำข̂อแนะนำของวารสารท่ีปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ\มาปรับปรุง” 

 

อาจารยO พุทธชน อนุรักษO  
“1) ถ̂าบทความถูกปฏิเสธจากวารสารท่ีมี Impact Factor สูง โดยมี Comment จาก Peer Reviewer หรือ Editor 

ตนเองจะปรับปรุงงานให̂ดีข้ึน 2) หาวารสารอ่ืน ๆ ท่ีใกล̂เคียงกัน โดยอาจจะเลือกจากวารสารท่ีมี Impact Factor 

หรือ Quartile 3 หรือ 4”  

  

  อาจารยO วรรษมนตO  สันติศิริ  
“เปäดรับการเรียนรู̂ ข̂อผิดพลาด ทำความเข̂าใจและพยายามสbงใหมb” 

 
อาจารยJ พรรัตนJ พีรวงศJสกุล 

“ปรับปรุง และนำประสบการณ\การถูกปฏิเสธมาปรับใช̂ในคร้ังถัดไป” 
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6. สรุปผลการนำความรู9ไปใช9 
 
Q จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู.การจัดการความรู. (KM) ด.านการวิจัย หัวข.อ แนวทางการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)  โดยผู.มีประสบการณC ผู.บริหาร และคณาจารยCสถาบัน

เทคโนโลยีการบินและอวกาศ สามารถสรุปแนวทางและผลการนำความรู.ไปใช.ในด.านการวิจัยในการพัฒนา

ตนเอง โดยมีรายละเอียดใน แต[ละประเด็นดังน้ี  

 

6.1 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 1 "ท[านเคยมีประสบการณCในรูปแบบใด กับทางการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) " (เช[น อ[านและพัฒนาตนเองอยู[เสมอ /ศึกษาหาความรู.เพ่ิมเติม 

/ ใช.อ.างอิงในการทำวิจัย / ใช.อ.างอิงเอกสารประกอบการสอน / ใช.เปfนต.นแบบในการทำหัวข.อวิจัยท่ีสนใจ / 

อัปเดรตความรู.ใหม[ ๆ อยู[เสมอ / มีประสบการณCตีพิมพCลงวารสารระดับนานาชาติ / อ่ืน ๆ โปรดระบุ ... ) ? 

“ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศส>วนมีประสบการณAการกับบทความวิชาการระดับ

นานาชาติ ในรูปแบบ การตีพิมพAลงวารสารระดับนานาชาติ ใช%ในการแสวงหาความรู%เพิ่มเติมและพัฒนา

ตนเอง อ%างอิงในการทำบทความมาเขียน อ%างอิงเพื่อใช%ทำตำราทางวิชาการ อ%างอิงในเอกสารประกอบการ

สอน และอัปเดตข%อมูลทางวิชาการใหม>” 

 

6.2 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 2 "ท[านคิดว[าในอนาคต (6 เดือน / 1 ปl / 2 ปl / 3 ปl หรือมากกว[า 3 ปlข้ึนไป)  

ท[านจะมีแผน สำหรับการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)" หรือไม[ 

อย[างไร? 

           “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีแผนท่ีจะเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพAลง 

วารสารระดับนานาชาติ รวมท้ังตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)  ในช>วงระยะเวลาส>วนใหญ> ต้ังแต>  

1-3 ปS ในการพัฒนาตนเอง” 

 

6.3 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ 3  หากท[านจะเริ่มต.น สำหรับตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)  

ท[านมีแนวคิดจะจัดทำบทความ และเริ่มเผยแพร[ ตีพิมพCวารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบใด (เช[น วารสาร

ระดับนานาชาติประจำมหาวิทยาลัย / วารสารระดับนานาชาติในฐานข.อมูลในประเทศ / วารสารระดับ

นานาชาติในฐานข.อมูลในระดับสากล) อย[างไร ? 

 “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีแนวความคิดจะจัดทำบทความและเริ่มเผยแพร>

ตีพิมพAวารสารระดับนานาชาติ ในรูปแบบ เริ ่มต%นจาก วารสารประจำมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ 

ฐานข%อมูลระดับสากลที่ได%รับการยอมรับถูกต%อง เช>น ก.พ. รับรอง ในนกรณีเริ่มต%นเขียน จะส>งในวารสาร

นานาชาติประจำมหาวิทยาลัยชั ้นนำในประเทศก>อน กรณีมีประสบการณAการตีพิมพAแล%ว จะส>งวารสาร

ฐานข%อมูลในระดับสากล เช>น ในฐาน SCOPUS เป\นต%น” 
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6.4 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ 4 ท[านมีความสนใจตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) ในด.านใด 

(โปรดระบุ เช[น บทความวิชาการด.านอุตสาหกรรมการบิน / บทความวิชาการด.านธุรกิจบริการ / บทความ

วิชาการด.านการท[องเที่ยว / บทความวิชาการด.านโลจิสติกสCและซัพพลายเชน / บทความด.านการตลาดดิจิทัล 

/ บทความวิชาการด.านพลังงานทดแทนและส่ิงแวดล.อม / หรือ สนใจด.าน อ่ืน ๆ โปรดระบุ ... ) อย[างไร  

  “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีความสนใจเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพAลง

วารสารระดับนานาชาติ ส>วนใหญ>ในด%านอุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจบริการ การท>องเท่ียว การขนส>งทางอากาศ 

ธุรกิจระหว>างประเทศและโลจิสติกสAและซัพพลายเชน รวมทั้งมีความสนใจบทความในด%านการลงทุนรูปแบบ

ใหม>” 

 

6.5 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 5 "ท[านมีเทคนิคการต้ังช่ือเร่ือง" ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) (Title) 

อย[างไร ให.น[าสนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได.รับเลือกตีพิมพC ยกตัวอย[างเทคนิคดังกล[าว อย[างน.อย 3 ข.อ (เช[น 

1) ชื่อเรื่องควรระบุปtญหาและวิธีแก.ไข 2) ชื่อเรื่องมีความชัดเจนมีความสมบูรณC 3) ชื่อเรื่องควรเปfนประโยค 

หรือคำทางวิชาการเสมอ ) อย[างไร ? 

 “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีเทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง" ในบทความวิชาการ

ระดับนานาชาติ (Title) ระบุปhญหาชัดเจนเข%าใจง>าย ให%ดึงดูด เป\นท่ีน>าสนใจ ไม>ซ้ำกับงานวิจัยที่อื่น เพื่อเพ่ิม

โอกาสในการได%รับเลือกตีพิมพA สอดคล%องกับสถานการปhจจุบันทันสมัย ชื่อเรื่องมีวิธีแก%ไขปhญหาชัดเจน รวมท้ัง

ควรสะท%อนตัวแปรต%นและตัวแปรตาม” 

 

6.6 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 6  "ท[านมีเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ด.วยวิธีการ 

แบบใด" ท่ีทำให.บทความของท[านถูกคัดเลือกตีพิมพCหรือเผยแพร[ในคร้ังท่ีผ[านมา เพ่ือเปfนแนวทางให.เพ่ือน 

ร[วมงานนำไปปรับและประยุกตCใช.กับการเขียนงานวิจัยตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) อย[างไร ? 

         “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Literature  

Review) ด%วยวิธีการแบบ ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องให%ครอบคลุมกับหัวเร่ืองท่ีเราจะทำ และปSท่ี 

ทบทวนต%องไม>เก>าเกินไป (5 ปSย%อนหลัง) ต%องมีการศึกษาจากหลาย ๆ แห>งแล%วนำผสมผสานกันโดยการอ%างอิง 

จากผู%เขียนหลายคน ทบทวนวรรณกรรม  ในรูปแบบจากคนต้ังต%น แนวคิด ทฤษฎี จากอดีตสู>ปhจจุบัน ให%ครบ 

คลุม หรือ ทบทวนวรรณกรรมในลักษณะฐานราก จนเป\นปhจจุบัน โดยจะเน%นการอ>านบทความท่ีได%รับการ 

ตีพิมพA (แบบ State of the art )” 

 

6.7 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 7 "ท[านเทคนิคการเขียนบทสรุป (Conclusion)" ท่ีทำให.บทความของท[าน 

มีความสมบูรณC ตรงประเด็น ครบถ.วน น[าสนใจ ในการตีพิมพCและเผยแพร[คร้ังท่ีผ[านมา เพ่ือเปfนแนวทางให. 

เพ่ือนร[วมงานนำไปปรับและประยุกตCใช.กับการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพCในวารสารระดับนานาชาติ  

(SCOPUS) อย[างไร ? 
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“ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีเทคนิค การเขียนบทสรุป (Conclusion)" ท่ีทำ 

ให%บทความของท>านมีความสมบูรณA ตรงประเด็น ครบถ%วน น>าสนใจ ในการตีพิมพAและเผยแพร>ครั้งที่ผ>านมา 

ดังน้ี บทสรุปควรสามารถนำไปประยุกตAใช%ได%อย>างกว%างขวางการเขียนบทสรุปต%องเรียงลำดับ ตามวัตถุประสงคA

ของการวิจัยเพื่อให%ผู%ที่มาอ>านบทความเกิดความเข%าใจง>าย เน%นความครอบคลุมเนื้อหาและเน%นประเด็นที่เกี่ยว

ของกับวัตถุประสงคA สมมุติฐาน และตัวแปร สรุปงานวิจัยท่ีได%จัดทำ ผลการวิจัย ข%อค%นพบ ให%สมบูรณAครบถ%วน 

กระชับ ตรงประเด็น” 

 

6.8 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 8  "ท[านมีเทคนิคพิจารณาเลือกวารสารท่ีมีคุณภาพ" อย[างไร โปรดระบุ  

เพ่ือเปfนแนวทางให.เพ่ือนร[วมงานนำไปปรับและประยุกตCใช.ในการเลือกกวารสารท่ีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ  

อย[างไร ? 

          “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีพิจารณาเลือกวารสารที่มีคุณภาพ ดังนี้ ได%รับการ

ยอมรับ จาก กพ. หรือ ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง วารสารอยู>ในฐาน SCOPUS หรือ นานาชาติ ฐานอื่น ๆ 

ท่ี สกอ. ยอมรับ ใช%วิธีการสืบค%นวารสารท่ีอยู>ในกลุ>มท่ีเราสนใจ และพิจารณาว>าวารสารดังกล>าวมีการอ%างถึง

มากน%อยเพียงใด ควรเลือกวารสารที่มีความน>าเชื่อถือ เช>น ต%องเป\นวารสารที่อยู>ใน Beall's Lists โดยอาศัย 

https://beallslist.net ในการตรวจสอบ และวารสารที่มี Peer review และอยู>ใน TCI กลุ >ม 1,2  และ

วารสารนานาชาติท่ีอยู>ในฐานสากล” 

 

6.9 สรุปสาระสำคัญประเด็นท่ี 9 ท[านมีวารสารระดับนานาชาติ หรือแหล[งเผยแพร[ตีพิมพCผลงานวิชาการ 

ระดับนานาชาติท่ีน[าสนใจ กรุณาแนะนำเพ่ือนร[วมงานของท[าน อย[างน.อย 1 แหล[งข.อมูล โปรดแบ[งปtนข.อมูล 

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู.ร[วมกัน อย[างไร ? 

         “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินมีวารสารระดับนานาชาติ หรือแหล>งเผยแพร>ตีพิมพAผลงาน 

วิชาการระดับนานาชาติท่ีน>าสนใจ ดังน้ี เช>น 1) Journal of Air Transport Management 2) International  

Journal of Energy Economics and Policy 3) Journal of Institutional Research South East Asia  

4) วารสารนานาชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA (นิด%า)” 

 

6.10 สรุปสาระสำคัญประเด็นที่ 10 "ท[านมีแนวทางการรับมืออย[างไร เมื่อถูกปฏิเสธการตีพิมพCบทความ

วิชาการระดับนานาชาติ" กรุณาแลกเปล่ียนเพ่ือนร[วมงานของท[าน อย[างน.อยคนละ 2 ข.อ อย[างไร ? 

         “ผู%สอนประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีแนวทางการรับมือเมื่อถูกปฏิเสธการตีพิมพA

บทความวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้ 1) ถ%าบทความถูกปฏิเสธจากวารสารที่มี Impact Factor สูง โดยมี 

Comment จาก Peer Reviewer หรือ Editor ตนเองจะปรับปรุงงานให%ดีขึ้น 2) เมื่อถูกปฏิเสธบทความนำ

ข%อแนะนำของวารสารที่ปฏิเสธการตอบรับตีพิมพAมาปรับและนำส>งไปยังวารสารอื่น 3) เรียนรู%ข%อผิดพลาดและ

แก%ไข 4) เปìดรับการเรียนรู% และพยายามส>งใหม>” 
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7. แหล:งเผยแพร:ข>อมูล 
 
Q การแลกเปล่ียนเรียนรูEการจัดการความรูE (KM) ดEานการเรียนการสอน หัวขEอ การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพC 

ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS)   โดยผูEมีประสบการณ<และคณาจารย<สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  

ท้ังน้ีผูEจัดทำไดEเผยแพร#ความรูEสำหรับผูEท่ีตEองการพัฒนาดEานการวิจัยแบบออนไลน< ดังน้ี  

 

7.1 เว็บไซต<สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ > ส#วนงานภายในสถาบัน > การจัดการความรูE (KM) 

 

 
 

ภาพที่ 7.1 การเผยแพร)ข+อมูลการจัดการความรู+ด+านการวิจัย 

หัวข+อ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ?ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) 

http://iat.rmutto.ac.th/index.php?menu=km 
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