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คู่มอืแนวปฏิบัติทีด่ ี

เร่ือง  

“เทคนิคการเขียนบทความวจิัย บทความวชิาการ และเทคนิค
การน าเสนอผลงานวจิัย ทางด้านวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง

และเทคโนโลยคีวามงาม” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    จัดท าโดย 

                                                ส านักวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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ค าน า 

ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการจดัการความรู้ของส านกัวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ร่วมกบัท่ี

ประชุมส านกัวิชาไดมี้มติให้จดัโครงการจดัการความรู้เร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวชิาการ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้อาจารยไ์ดต้รวจสอบตนเอง  ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากแนว

ปฏิบติัท่ีดีท่ีได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ีเน่ืองจากส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มีการ

ท างานวจิยัท่ีโดดเด่น มีการเผยแพร่งานวจิยัจ  านวนมากแต่ยงักระจุกอยูท่ี่อาจารยท่ี์มีประสบการณ์ ซ่ึงอาจารย์

รุ่นใหม่ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และนักศึกษาระดบัปริญญาตรียงัไม่มีประสบการณ์ในการเผยแพร่

งานวิจยั คณะกรรมการจดัการความรู้ก าหนดให้มีการจดักิจกรรม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมอบรมการเตรียมความ

พร้อมเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอด

ประสบการณ์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ในส านักวิชา นอกจากน้ียงัไดร้วบรวม

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ และให้ขอ้มูลเกณฑ์การขอต าแหน่งท่ีมีการปรับปรุงจากเดิม มาจดัท าเป็นคู่มือ 

เพื่อเผยแพร่เป็นแนวปฏิบติัให้กบั คณาจารยแ์ละนกัศึกษาในส านกัวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง เพื่อท าให้

อาจารยมี์ศกัยภาพเพิ่มข้ึนในการน าเสนอและเผยแพร่ผลการวิจยัของตนเองเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการต่อไป 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
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แนวทางในการท าวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและเทคโนโลยคีวามงาม 

1. การเตรียมการ 
1.1 เลือกหวัขอ้ท่ีจะท าวิจยั เป็นขั้นตอนแรกของการวิจยั โดยอาจารยจ์ะตอ้งรู้ว่าจะท าวิจยัเร่ืองอะไร 

หวัขอ้วจิยัอาจเป็นเร่ืองท่ีอาจารยมี์ความถนดั มีความสนใจ มีความทนัสมยัหรือเป็นนวตักรรมใหม 
ทีม่าของเร่ืองทีท่ าวจัิย 
- จากงานท่ีท าอยู ่
- จากปัญหาของสังคมส่ิงแวดลอ้ม 
- จากการอ่าน 
- จากงานวจิยั/ วทิยานิพนธ์ 
- จากนโยบายของแหล่งทุน (หน่วยงาน รัฐบาล) 

1.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ทราบวา่มีผูใ้ดท าการ
วจิยัเร่ืองน้ีบา้ง วธีิการและผลเป็นอยา่งไร ท าใหว้างแผนการวจิยัได ้

2. ขั้นตอนด าเนินการ 
2.1  ออกแบบงานวจิยั วธีิการทดลอง เขียนโครงการวจิยั  
2.2  ขอทุนสนบัสนุนโครงการวจิยั 

  หน่วยงานทีใ่ห้การสนับสนุนการวจัิย  
ในประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานวจิยัจ  านวนมาก ทั้งภาครัฐ และเอกชน แต่

โดยมากหากเป็นภาคเอกชนมกัให้การสนบัสนุนท่ีไม่ค่อยมีตวัเงินชดัเจน ส่วนใหญ่จะเป็น “in 
Kind” มากกวา่ “in Cash” หน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานวิจยัทั้งภาครัฐและเอกชนไดแ้ก่ 

- ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว): www.trf.or.th  
- ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช): www.nrct.net  
- ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ): www.mua.go.th 
- ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NSTDA) 
- กระทรวง และ กรมต่างๆ  
- หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 
- มหาวทิยาลยั ต่างๆ  
- บริษทัเอกชน 

2.3  ท างานวจิยัดว้ยความมุ่งมัน่ 
2.4  สรุปผลการวจิยัและจดัท ารายงาน 

3.     ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยั ผลงานวจิยัท่ีแลว้เสร็จควรน าไปเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
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รูปแบบการน าเสนอผลงานทางวชิาการ 
 

การเผยแพร่ผลงานวจิยัตามสากลนิยมสามารถท าได ้2 รูปแบบ ดงัน้ีคือ 
 

1. การเผยแพร่ในทีป่ระชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference)  
เป็นการส่งบทความวิจยัเขา้ร่วมการน าเสนอในการประชุมวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือแบบ

ปากเปล่า บทความท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ร่วมการน าเสนอจะไดรั้บการตีพิมพร์วมเล่มในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ซ่ึงอาจารย์จะต้องพิจารณาหน่วยงานท่ีจัดประชุม คณะกรรมการ 
บรรณาธิการ ตลอดจนพิจารณาความเก่ียวขอ้งของสาขาท่ีประชุมวิชาการให้ตรงกบัความเช่ียวชาญของ
อาจารย ์ขอ้ดีของการเผยแพร่รูปแบบน้ีคือ ผลงานวิจยัไดรั้บการเผยแพร่สู่ผูส้นใจไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัวจิยัท่านอ่ืนได ้และเป็นการสร้างเครือข่ายกบันกัวิจยัในสาขาเดียวกนัเพิ่มข้ึน 
แต่มีขอ้จ ากดัในกรณีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจ านวนมากท าใหก้ารแลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นไปไดย้าก 

 
การเตรียมน าเสนอผลงานวจัิยด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) 
อาจารย์ท่ีมีผลงานวิจยัท่ีท าแล้วเสร็จควรแสวงหาเวทีในการน าเสนอผลงานทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติโดยมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ดงัน้ี 
1. ค้นหาเวทีการประชุมวิชาการท่ีจะน าเสนอผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับเร่ืองท่ีท าวิจัย ทั้ งใน

ระดบัชาติและนานาชาติ  
2. สมคัรลงทะเบียนไปน าเสนอผลงาน โดยศึกษาวธีิการลงทะเบียนใหล้ะเอียด  
3. ติดตามผลการตอบรับใหไ้ปน าเสนอจากผูจ้ดัประชุม ซ่ึงส่วนใหญ่จะตอบกลบัทางอีเมล์ ระหวา่งรอ

ผลการตอบรับควรเตรียมเน้ือหาการน าเสนอไปพร้อมกนั 
4. เม่ือไดรั้บการตอบรับแลว้ ควรศึกษารายละเอียดของวธีิการน าเสนอใหเ้ขา้ใจ  
5. ออกแบบและผลิตส่ือท่ีจะใช้ประกอบการน าเสนอ โดยก าหนดหัวขอ้เร่ือง เน้ือหา รูปภาพ กราฟ 

หรือ ตาราง เฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญั และพิจารณาความเหมาะสมในเร่ือง จ านวนสไลด์ ขนาดและสี
ตวัอกัษร สีพื้นสไลด์ท่ีเหมาะสม ดึงดูดตามความสนใจ  อ่านง่ายชดัเจน สบายตา มีใจความส าคญัท่ี
ตอ้งการจะน าเสนอ โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัเวลาและกลุ่มเป้าหมาย 

6. เตรียมตวัในการน าเสนอ โดยฝึกซอ้มการน าเสนอและใชส่ื้อใหส้อดคลอ้งกบัก าหนดเวลา 
7. ศึกษาสถานท่ีจดัประชุม และเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า โดยเผื่อเวลาในการเตรียมตวัและลง

ขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ไดท้นัก าหนดเวลา  
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การน าเสนอผลงานวจัิยด้วยโปสเตอร์(Poster Presentation) 
1. วางแผนเตรียมการเร่ืองการจดัท าโปสเตอร์ไวล่้วงหนา้ จดัเตรียมงบประมาณในการท าโปสเตอร์ไว้

ล่วงหนา้ก่อนเสนอโครงการวจิยัเพื่อขอรับทุนสนบัสนุนการวิจยั 
2. คน้หาเวทีการจดัประชุมวชิาการ ศึกษารายละเอียดของโปสเตอร์เก่ียวกบัขนาดของโปสเตอร์  
3. ออกแบบโปสเตอร์ ใหค้รอบคลุมเน้ือหาการวจิยัท่ีส าคญั เหมาะสมกบัขนาดของโปสเตอร์ เพื่อมิให้

ตวัอกัษรเล็กเกินไป เลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมดึงดูดความสนใจ อ่านไดช้ดัเจนในระยะ 1 เมตร ใชภ้าษา
ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  มีการน าเสนอดว้ยรูปภาพ กราฟ หรือตาราง โดยเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ี
ส าคญั และโดดเด่น 

4. เลือกใชว้สัดุในการท าโปสเตอร์ท่ีเหมาะสม สวยงาม คงทน ไม่มนัวาวหรือมีแสงสะทอ้น สามารถ
พกพาในระหวา่งการเดินทางไดส้ะดวกไม่ช ารุดเสียหายง่าย 

5. วางแผนเร่ืองการอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการน าเสนอใน
ต่างประเทศควรเตรียมเร่ืองภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารให้เขา้ใจง่ายชดัเจน และเตรียมตอบค าถาม โดย
ทดลองใหผู้อ่ื้นช่วยอ่านและตั้งค  าถามเพื่อเป็นการเตรียมหาค าตอบล่วงหนา้ ลดอาการต่ืนเตน้ 
ศึกษาเร่ืองเวลา และสถานท่ี ท่ีผูจ้ดัการประชุมก าหนดใหติ้ดตั้งโปสเตอร์ล่วงหนา้ 
 

2. การเผยแพร่ในวารสารวชิาการ  

เป็นการเผยแพร่ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ซ่ึงส่งตน้ฉบบัเผยแพร่ในวารสาร อาจารย์สามารถ
ลงทะเบียนและท าการส่งเอกสารตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพ ์รวมถึงการติดตามผลทางเวบ็ไซตข์องแต่ละวารสาร ผล
ของการพิจารณาจากบรรณาธิการเป็นไปได้ทั้ งการตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accept) หรือส่งกลับมาแก้ไข 
(Revise) หรืออาจถูกปฏิเสธ (Reject) กรณีท่ีบทความถูกปฏิเสธ อาจารยค์วรแกไ้ขตามท่ีผูพ้ิจารณาผลงาน 
(Reviewer) แนะน าและสามารถส่งไปวารสารอ่ืนได ้

ตัวอย่างวารสารวชิาการทางเคร่ืองส าอางและเทคโนโลยคีวามงามในระดับนานาชาติ 

- American Journal of Clinical Dermatology 

- Journal of Clinical Dermatology 

- Clinical Dermatology 

- Clinic in Dermatology 

- Clinical and Experimental Dermatology 

- Journal of Clinical and Experimental Dermatology Research 

- International Journal of Clinical Dermatology & Research (IJCDR) 

- The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology 
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-  International Journal of Cosmetic Science 

- Journal of Pharmaceutical and Cosmetic Sciences 

- Panacea Journal of Cosmetic Science and Technology 

- Research Journal of Topical and Cosmetic Sciences 

- The Science of Cosmetics 

- Journal of Cosmetic Science 

- Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications (JCASA) 

- European Journal of Pharmaceutical Science 

- Pharmaceutical Biology 

- International Journal of Pharmaceutics 

- Pharmaceutical Research 

- Journal of Pharmaceutical Science 

- Advanced Natural Products (ANP) 

- Journal of Alternative and Complementary Medicine 

- Alternative Therapies in Health and Medicine 

- Complementary Therapies in Medicine 
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เทคนิคการน าเสนอด้วยวาจา 
 
การเตรียมเนือ้หาทีจ่ะน าเสนอ 

- ท าโนต้ยอ่สรุปค าบรรยาย ท าบทพดู บทอธิบายประกอบสไลด ์ตั้งแต่ เร่ิมตน้จนจบ  
- เน้ือหาขอ้มูลงานวจิยัท่ีน าเสนอควรมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

o ช่ือเร่ืองวจิยั 
o ความเป็นมา ความส าคญั สภาพปัญหา ประเด็นปัญหา 
o วตัถุประสงค ์กรอบแนวคิด ทฤษฎี สมมุติฐาน  
o ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
o วธีิด าเนินการวจิยั  
o วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือ วธีิการวเิคราะห์ สถิติท่ีใช ้และเหตุผล ผลการวิเคราะห์ 

ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ การทดลองเคร่ืองมือ และ ผลของสถิติ  
o บทสรุปผลการวจิยั การใชข้อ้มูลมาอธิบาย อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ  
o มีการน าผลงานวจิยันั้นไปใชป้ฏิบติัจริงหรือไม่ ส่งผล อยา่งไร 

 
 
การเตรียมตัวก่อนน าเสนอผลงาน 

- วางแผนล่วงหนา้ ดูสถานท่ี เวลาน าเสนอ ทราบจ านวนผูฟั้งและระดบัการศึกษา 
- ก าหนดจ านวนแผน่ภาพท่ีจะน าเสนอ ใหเ้หมาะกบัเวลา 
- ซกัซอ้ม น าเสนอใหผู้มี้ประสบการณ์หรือเพื่อนติชม 
- ทดสอบอุปกรณ์ก่อนน าเสนอ บรรจุขอ้มูลและเตรียมส่ือส ารอง 

 
ข้อควรปฏิบัติระหว่างการน าเสนอ 

- การแต่งตวัตอ้งแต่งตวัใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ เพื่อเป็นการเคารพ สถานท่ีและใหเ้กียรติผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
- ควบคุมสติ มีความเช่ือมัน่ ไม่ประหม่า 
- การวางตวั วางท่าทาง โดยเฉพาะการวางมือ บุคลิกภาพท่ีสง่างาม ยอ่มเกิดจากความเช่ือมัน่ในตนเอง 
- รักษาเวลา ใชห้ลกั X-Palm Theory 
- ทกัทายผูฟั้ง ผูว้จิยัตอ้งเตรียมการพูดตั้งแต่เร่ิมกล่าวค าทกัทายกบัประธาน กรรมการและผูท่ี้อยูใ่นท่ี

ประชุม แนะน าตนเอง แนะน าทีมร่วมวิจยั แนะน าโครงการวิจยั ความส าคญั ค าถามวิจยั ความ
คาดหวงัวา่จะน าค าตอบหรือผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิด ประโยชน์อยา่งไร  

- ผูว้ิจยัตอ้งน าเสนอโดยใช้ถอ้ยค าทางวิชาการ และใช้ภาษาท่ี  สามารถส่ือสารให้ผูเ้ขา้รับฟังเขา้ใจ
เน้ือหาน าเสนอ 
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- น าเสนองานวจิยัดว้ยความมัน่ใจ และจริงจงัต่อการน าเสนอ ตอ้งฝึกพูด ให้มีน ้ าเสียงท่ีฟังชดัถอ้ยชดั
ค า ไม่พดูเร็วหรือชา้จนเกินไป เวน้จงัหวะ ระหวา่งประโยค 

- ผูว้จิยัตอ้งฝึกมองไปยงัสไลดท่ี์น าเสนอ และมองไปยงัผูท่ี้เขา้ร่วม ประชุมบา้งให้ทัว่ถึง กวาดสายตา
ไปรอบ ๆ หยดุใชเ้สียงหนกัเบาเพื่อใหเ้กิดความ น่าสนใจ 

- ผูน้ าเสนอตอ้งเตรียมตวัเม่ือถูกซักถามตอ้งตั้งใจฟังค าถาม ถา้ไม่ เขา้ใจค าถามให้ถามกลบัไปยงัผู ้
ถามให้เขา้ใจดว้ยกิริยาวาจาสุภาพ หลีกเล่ียงการกระทบกระทัง่กบัผูเ้ขา้รับฟังและผูป้ระเมิน อย่า
แสดง กิริยาอาการหรือสายตาท่ีไม่พอใจ 

 
ข้อควรปฏิบัติหลงัการน าเสนอ 

- ตรวจสอบและประเมินผล  
- สอบถามความเห็นจากผูฟั้ง 
-  ขอบคุณทีมงานท่ีมีส่วนในงานวจิยั และผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม 
- ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ใชห้ลกั PDCA  
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เทคนิคการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 
 

โปสเตอร์เป็นส่ือประเภทไม่มีการเคล่ือนไหว มกัจะน าเสนอบนกระดาษแขง็ หรือผา้ มีขนาดตามท่ี
งานประชุมก าหนด เช่น ประมาณ 120 X 80 cm. การน าเสนอ ผลงานวจิยัดว้ยโปสเตอร์ แตกต่างจากการ
น าเสนอผลงานวจิยัดว้ยวาจา ตรงท่ีการน าเสนอผลงานวจิยัดว้ยโปสเตอร์นั้นนกัวจิยัใหโ้ปสเตอร์ท าหนา้ท่ี
บอกเร่ืองราวของผลงานวจิยั นกัวจิยัมีหนา้ท่ีตอ้งรออยูใ่กล้ๆ โปสเตอร์และคอยตอบค าถามหรือใหค้  าอธิบาย
เพิ่มเติมแก่ผูช้ม  

ส่วนประกอบของโปสเตอร์ 

 
 

       
 
 

 
 
 
 

แนวทางการเตรียมโปสเตอร์ผลงานวจัิย 
การเตรียมโปสเตอร์ผลงานวิจยัมีแนวทางในการด าเนินงานโดยสรุปดงัน้ี  

1. การวางแผน นกัวจิยัตอ้งหาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีน าเสนอโปสเตอร์ ขนาดของโปสเตอร์ 
ขอ้ก าหนดในการน าเสนอโปสเตอร์ ลกัษณะและจ านวนผูเ้ขา้ชมโปสเตอร์ เพื่อใชใ้นการวางแผนการ
น าเสนอโปสเตอร์ หากนกัวิจยัมีขอ้มูลมากเทา่ไร การวางแผนเสนอโปสเตอร์ผลงานวจิยัยิง่ไดผ้ลดีมากข้ึน
เท่านั้น โดยตอ้งค านึงถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเตรียมโปสเตอร์ดว้ย  

2. การออกแบบโปสเตอร์  
o เสนอเน้ือหาสาระแบบเรียบง่าย สั้น ชดัเจน เตม็พื้นท่ีโปสเตอร์  
o ใชภ้าพและแผนภูมิประกอบ เพราะภาพและแผนภูมิส่ือความหมายไดดี้กวา่ขอ้ความ  
o ใชสี้พอเหมาะ ไม่มากไม่นอ้ยเกินไป และใชโ้ทนสีไม่ขดักนั สีพื้นหลงัและสีของภาพควรเสริม

ใหภ้าพเด่นชดั  
o เลือกชนิด (font) และขนาดของตวัอกัษร เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีผูเ้ขา้ชมโปสเตอร์เห็นชดัเจน 

ไม่ควรใช ้อกัษรภาษาองักฤษท่ีเป็นตวัพิมพใ์หญ่ทุกตวัอกัษร เพราะท าใหอ่้านยากกวา่ปกติและ
พยายามอยา่ใชช้นิด อกัษรมากเกินกวา่สองชนิดในโปสเตอร์ หากตอ้งการเนน้ค าหรือขอ้ความ

ช่ือเร่ืองและ   
ช่ือผู้วจัิย 

ช่ือเร่ืองงานวิจยั ระบุ
วตัถุประสงคห์ลกั 

และประเด็นวิจยัหลกั 

บทคัดย่อ 
เน้ือหาโดยสรุปของ
งานวิจยั ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
วิธีการวิจยั และ

ผลการวิจยั เพ่ือให้ เห็น
ภาพรวมของงานวิจยัทั้ง

เร่ือง 

ความน า/บทน า 
ความเป็นมาและ
ความส าคญัของ
ปัญหา ทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง กรอบ
แนวคิด และ

สมมติฐานของการ
วิจยั 

วธีิการวจัิย 
วิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวม 
ขอ้มูลและการ

วิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการ 
วจัิย 
เสนอใน

รูปแบบกราฟ 
รูปภาพ หรือ

ตาราง 

สรุป 
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ใหใ้ชอ้กัษรตวัหนา แต่อยา่เปล่ียน ชนิดของตวัอกัษร ควรใชส้ัญลกัษณ์นอ้ยท่ีสุด ควรใชห้ลกั
ความคงเส้นคงวา และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการพิสูจน์ อกัษรอยา่ใหมี้ค าผดิ หากจ าเป็นควรขอให้
เพื่อนๆช่วยในการตรวจสอบการพิมพผ์ดิ  

o ควรเตรียมสาระของผลงานวิจยัเป็นส่วนๆ ลงในกระดาษขนาด A4 แลว้ออกแบบการติด
ผลงานวจิยัแต่ละส่วนลงบนโปสเตอร์ใหมี้ลกัษณะเป็นการเล่าเร่ือง (story telling)  

o ควรมีการตรวจทานโปสเตอร์ผลงานวจิยัหลายๆรอบ ก่อนการจดัพิมพเ์ป็นโปสเตอร์ท่ีใชจ้ริง 

 
ลกัษณะของโปสเตอร์ทีด่ี 
 รูปหรือตวัหนงัสือมีขนาดพอเหมาะ เด่น มีสีสันสดใส 
 รูปสามารถส่ือความหมายไดดี้ 
 รูปสวยงาม ไม่อุดจาดตา 
  เรียงล าดบัรูปใหก้ลมกลืน และเลือกชนิดของภาพ 
 มีสีสัน คุมความเขม้ของโทนแสง สัมพนัธ์กบัพื้นภาพ 
 ดึงความสนใจท่ีรูป พร้อมบรรยายประกอบรูปอยา่งต่อเน่ือง 

 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย 
การเขียนบทความวิจยัในเชิงวิชาการท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งครอบคลุมสาระตามกระบวนการวิจยั  โดยเขียน

ให้กระชบั  ครบถว้น ชดัเจน  และศึกษารูปแบบการเขียนตามท่ีแหล่งเผยแพร่ก าหนด ซ่ึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเป็นส่ิงส าคญัและส่งผลต่อการรับพิจารณาบทความ จึงควรตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดการ
เขียนของแต่ละวารสารจากหวัขอ้ “Guide for authors” ซ่ึงส่วนประกอบของบทความวจิยัทัว่ไป มีดงัน้ี 
1. ช่ือเร่ือง ใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. ช่ือผูว้ิจยั หน่วยงานหรือสถาบนัท่ีสังกดั  หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร  และE-mail  address  ท่ีสามารถ

ติดต่อได ้
3. บทคดัยอ่ ควรศึกษาวา่บทคดัยอ่ใหเ้ขียนไดท้ั้งหมดก่ีค า โดยทัว่ไปความยาวไม่เกินอยา่งละ 250 ค า หรือ 

10 บรรทดั โดยมีเฉพาะสาระส าคญั ครบถว้น ตรงประเด็น สั้นแต่กระชบั บทคดัยอ่ควรประกอบดว้ย
จุดประสงค์การวิจยั ตวัแปร/ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือการวิจยั วิธีด าเนินการรวบรวม
ขอ้มูลวธีิการ/สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ และ ค าส าคญั 

4. บทน า อธิบายท่ีมา ความส าคญัของปัญหาและเหตุผล ท่ีน าไปสู่การศึกษาวิจยั พร้อมระบุแหล่งอา้งอิงท่ี
น่าเช่ือถือและตรวจสอบได ้

5. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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6. ขอบเขตของการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั/สมมติฐานการวิจยั ให้เสนอกรอบแนวคิดการวิจยั หรือ
สมมติฐานการวจิยั 

7. วธีิด าเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยั 
8. ผลการวิจยั เสนอผลการวิจยัอย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ โดยมีการแปลความหมายและ

วเิคราะห์ผลท่ีคน้พบร่วมดว้ย 
9. การอภิปรายผล หรือการวจิารณ์และสรุป เป็นการช้ีแจงผลการวิจยัวา่ตรงกบัวตัถุประสงค ์/ สมมติฐาน

การวิจยั สอดคล้อง หรือขดัแยง้กบัหลกัทฤษฏี  หรือผลการวิจยัของผูอ่ื้นท่ีมีอยู่ก่อนหรือไม่ การท่ี
ผลการวจิยัออกมาเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใด 

10. ขอ้เสนอแนะ ให้ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์และให้แนวทางส าหรับการวิจยั
ต่อไป 

11. บรรณานุกรม  

การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจัิยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ขั้นตอนการเตรียมบทความวจิยั (manuscript) เพื่อตีพิมพใ์นวารสาร 
1. ศึกษาข้อมูลวารสารท่ีสนใจ เป็นวารสารท่ีได้รับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑ์ท่ีต้องการ

หรือไม ่ หวัขอ้เร่ืองท่ีท าวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวทางของวารสารท่ีตอ้งการหรือไม่ มี
ค่าใชจ่้ายในการตีพิมพห์รือไม่ 

2. เม่ือด าเนินการวิจยัแล้วเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามแนวทางท่ีวารสารท่ีตอ้งการ
ตีพิมพ์ก าหนด  ซ่ึงควรปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัดเพราะมีผลต่อการพิจารณาตอบรับการ
ตีพิมพ ์

3. เขียนบทความวิจยัให้มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัทั้งเร่ือง และเน้นสาระส าคญัท่ีโดดเด่นท่ีตอ้งการ
เสนอใหผู้อ่้านทราบ 

4. อ่านทบทวนตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ระเบียบวิธีวิจยั การเขียนอา้งอิง และบรรณานุกรมตาม
ระบบท่ีวารสารก าหนด หรือให้ผูอ่ื้นทั้งในและนอกสาขาอ่านเพื่อตรวจสอบเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ใน
งานวจิยัก่อนส่งรายงานการวจิยั 

5. ส่งบทความไปตีพิมพเ์ผยแพร่ และมีการติดตามผลจากบรรณาธิการของวารสารเป็นระยะๆ ถา้มีการ
แกไ้ข บรรณาธิการของวารสารจะส่งตน้ฉบบักลบัมา ผูเ้ขียนควรรีบด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของผูเ้ช่ียวชาญ (reviewer) ของวารสาร และส่งตามเวลาท่ีวารสารก าหนด และติดตามผลการตอบกลบั 
ซ่ึงอาจจะมีการส่งกลบัมาให้แก้ไขอีกคร้ัง ทั้งน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งให้ก าลงัใจตนเองในการแก้ไขเพื่อให้
ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีไดรั้บการรับรอง แมว้า่บทความจะถูกปฏิเสธ แต่มีความเป็นไปได้
ท่ีจะไดรั้บการตอบรับจากวารสารอ่ืนๆ เม่ือบทความไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงแลว้ 

6. ควรศึกษาวิธีการส่งบทความ เช่น ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ทั้ งหมดผ่านอีเมล์ หรือส่งในระบบออนไลน์ 
(Submit Online)  
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ขั้นตอนการเตรียมและตีพมิพ์บทความวิชาการและบทความวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียม 

รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล 

เลือกวารสาร 

Impact factor 
นานาชาติ 
Page charges 
มี Peer reviewer 
Format ของวารสาร 
วธีิการส่ง 

ก าหนดช่ือเร่ือง 

การเขียนตามรูปแบบของวารสาร 

การ Submit บทความ 

การตอบขอ้ซกัถามของ Reviewers 

การด าเนินการหลงัไดรั้บการ Accept บทความ 

Copyright transfer 

 

การตรวจ Proof 

 

การสัง่ Reprint 

 

จ่ายค่า Page charge (ถา้มี) 

 ตีพิมพ ์(On-line หรือ Hard copy) 
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การเลอืกแหล่งตีพมิพ์เผยแพร่ 
1. ควรเลือกวารสารในสาขาท่ีตรงกบัสาขาท่ีด าเนินงานวิจยั และลองคน้หาบทความท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง

กบับทความของนักวิจยัท่ีจะขอตีพิมพ ์เพื่อน ามาพิจารณาแนวทางเก่ียวกบัวิธีการเขียน รูปแบบการ
น าเสนอเน้ือหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมัน่ใจในการส่งผลงานตีพิมพแ์ละพิจารณาโอกาสการ
ตอบรับของวารสาร 

2. ควรเลือกวารสารท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ ซ่ึงสามารถพิจารณาจากองค์กรหรือ
สถาบนัท่ีเป็นผูจ้ดัท าวารสาร กรณีท่ีต้องการน าบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถศึกษารายช่ือวารสารวชิาการท่ีไดรั้บการยอมรับจากฐานขอ้มูล  ICT ของ สกอ. ดงัน้ี 
2.1 วารสารวชิาการระดบัชาติ 

1) การตรวจสอบรายช่ือวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานขอ้มูล TCI สามารถคน้หาได้จาก 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html 
2) การตรวจสอบค่า Impact Factor สามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีอยู่
เวบ็ไซต ์   http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสารตาม
สาขาท่ีหนา้แรกของ TCI คลิก ท่ี Thai-Journal Impact Factors 

2.2 วารสารวชิาการระดบันานาชาติ 
การตรวจสอบรายช่ือวารสารวชิาการระดบันานาชาติ 

ก. การตรวจสอบช่ือวารสารวชิาการ (Journal) จากฐานขอ้มูล SJR SCImago Journal & 
Country Rank  

ข. การตรวจสอบวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร์ ในฐานขอ้มูล SCOPUS ฐานขอ้มูล 
SCOPUS ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารสายวทิยาศาสตร์  

ค. การตรวจสอบวารสารวชิาการในฐานขอ้มูลของ Thompson Reuters  
 

การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจัิย 

1. บทคดัยอ่: น าเสนอแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในท่ีประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

2. Proceeding: น าเสนอแบบโปสเตอร์หรือปากเปล่าในท่ีประชุมวชิาการระดบันานาชาติ 

3. ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ TCI 1 (สามารถขอรับค่าตอบแทน 5000 บาท) 

4. ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ฐานขอ้มูลท่ี กพอ. ก าหนด โดยสามารถขอรับ

ค่าตอบแทน 50000 บาท (Q1), 10000 บาท (Q2), 5000 บาท (Q3-Q4) 
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หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  

การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาไดจ้ากดชันีอา้งอิงของวารสารวา่อยูใ่นฐานขอ้มูล

ใด  ซ่ึงฐานขอ้มูลซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัคือ ฐานขอ้มูลท่ีมีการคิดค่าดชันีอา้งอิง (Impact Factor) ส่วนขอ้มูล

ท่ีเป็นของคนไทยคือ ดชันีอา้งอิง Thailand Citation Index (TCI) ซ่ึงดูแลโดยศูนยอ์า้งอิงดชันีวารสาร

ไทย  ส าหรับฐานขอ้มูลของต่างประเทศ ไดแ้ก่ ดชันีอา้งอิง SCImago ซ่ึงอยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus ของบริษทั 

Elsevier  

การเผยแพร่ผลงานวจิยัควรเลือกวารสารท่ีตีพิมพผ์ลงานวจิยัท่ีสามารถน าไปสู่การขอต าแหน่งทาง

วชิาการการได ้โดยสามารถตรวจสอบไดจ้ากหลกัเกณฑ ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซ่ึงมีการปรับปรุง และจะมีผล

บงัคบัใช ้หลงัจาก 1 ตุลาคม 2562 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ ดงัน้ี 

1. ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะใน

ฐานขอ้มูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น) 

2. ฐานขอ้มูลระดบัชาติ ไดแ้ก่ ศูนยอ์า้งอิงดชันีวารสารไทย (Thai Joirnal Citation Index-TCI) กลุ่ม 1 

และ 2 
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แนวทางในการท าวจัิยและตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจัิยทางด้านวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอางและ      

เทคโนโลยคีวามงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ทันสมัย 
 

โครงการวิ

จัย 

ท าวิจัย 

รายงาน

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมใหม่ 
 

กลุ่มวิจัย 
 

Originality 
 

มีพ่ีเลี้ยง 
 

New Topic 
 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

วางแผน 
 

แรงจูงใจ 
 

วิธีการทดลอง 
 

ออกแบบ 
 

ขอทุน

วิจัย 

มุ่งม่ัน 

เผยแพร่ผลงานวิจัย 

สรุปผล 
 

วารสารวิชาการ ที่ประชุมวิชาการ 
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 “การเขียนผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและการพิจารณาการเผยแพร่ผลงานวิจัยในแหล่งต่างๆ”   

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเขียนบทความวิจัย 

ช่ือเรื่อง 
ช่ือผู้วิจัย 
บทคัดย่อ 
บทน า 

วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต 
วิธีวิจัย 

ผลการวิจัย 
อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 

 อ่านทบทวน 

รูปแบบถูกต้อง 
 

ชัดเจน 

Impact factor 
 

ครบถ้วน 
 

กระชับ 
 

ระดับชาติ TCI1, 2 
 

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ระดับนานาชาติ 

 

แก้ไข 
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เอกสารอ้างองิ 
 
Richard Randall Wickett เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิต “Guidelines for preparing and 

writing of a treatise, research article, review article in cosmetics and related fields” ส านกัวิชา
วทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง วนัท่ี 21-25 สิงหาคม 2559 

Richard Randall Wickett เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิต “Presenting and writing 
scientific papers” ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วนัท่ี 21-25 สิงหาคม 
2559 

Richard Randall Wickett เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิต “How to write scientific paper 
in cosmetic science and beauty technology fields?” และ “How to select and submit manuscript for 
journal application?” ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง วนัท่ี 22-27 
พฤศจิกายน 2560 

นงลักษณ์  วิ รัชชัย  เทคนิคการน า เสนอผลงานวิจัย  http://eestaff.kku.ac.th /~virasit/research-
methodology/presentation%20technique.pdf ดาวน์โหลดวนัท่ี 15 มกราคม 2560 

ทองสุก กรัณยพฒันพงศ์ และคณะ คู่มือเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจยั คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลยั
ร ามค า แหง http://www.law.ru.ac.th//docstation/com_content.article/50 /manual_ research 
_law56.pdf 

สุรพล นธการกิจกุล เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ Presentation Skill หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

จีรเดช มโนสร้อย เอกสารประกอบกิจกรรมการอบรมบรรยาย/ สาธิต ในโครงการ “Research Camp” เร่ือง 
“เขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัอยา่งไรให้ไดทุ้น” ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลยัแม่
ฟ้าหลวง 4 สิงหาคม 2557 

จินตนาภา โสภณ การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวจิยั, โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 16 กรกฎาคม 
2557   

ชยั จาตุรพิทกัษก์ุล วิธีการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัท่ีดี การประชุมวิชาการคร้ังท่ี 2 ภายใตโ้ครงการเมธี
วจิยัอาวโุส สกว. ประจ าปี พ.ศ. 2553 

สุมาลี สังขศ์รี, การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั www.stou.ac.th/Thai/Offices/Ord/.../tun/sumalee.ppt 
        ดาวน์โหลดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
เ ท ค นิ ค ก า ร เ ขี ย นข้อ เ สนอโค ร ง ก า รวิ จั ย เ พื่ อ ข อ รั บ ทุ น http://www.ipemk.ac.th/sci/attachments/ 

article/89/concept%20paper.pdf ดาวน์โหลดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
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รายนามผู้จดัท า 
 
คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์นฤนนัท ์วฒิุสินธ์ุ       
อาจารย ์ดร. ทินกร เถียรสูงเนิน 
อาจารย ์วรัฏฐยา ศรีพฒันกุล     
นางสาว วไิล ดวงใจ      
 


