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จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนคนวิจัย (CoP) งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย  
ดังนี้   

1. ผู้ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มี
ผลงาน พร้อมเผยแพร่  

2. ควรมีพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า/ปรึกษา  

3. ติดตามข่าวสาร/ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอยู่เป็นประจ า  เพ่ือให้
สามารถน าผลงานไปเผยแพร่ได้  

4. ติดต่อผู้จัดการประชุม หรือติดต่อวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อด าเนินการส่งผลงาน  

5. เมื่อได้แหล่งเผยแพร่แล้ว ผู้ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ควรรีบด าเนินการตามรูปแบบต่างๆที่แหล่ง
ตีพิมพ์/ เผยแพร่ก าหนด  

6. หากเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ผู้ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ควรเตรียมตัวให้
พร้อมในด้านภาษา  ข้อมูลและอ่ืนๆ เพ่ือความเรียบร้อยในการน าเสนอ  

7. การน าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการอีกทางหนึ่ง  

8. ผู้ท าวิจัยต้องมีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบ เพราะการด าเนินงานอาจมีหลายขั้นตอน และ
ข้อจ ากัดด้านภาษา ในกรณีน าเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ   

ชุมชนคนวิจัย (CoP) งานการจัดการความรู้ได้ จัดหาข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ดังนี้   

การเผยแพร่ผลงานวิจัยตามสากลนิยมสามารถท าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้คือ   

1. การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference)  เป็นการส่งบทความวิจัย
เข้าร่วมการน าเสนอในการประชุมวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือแบบปากเปล่า โดยบทความวิจัยจะต้องผ่าน
การพิจารณาประเมินคุณค่าและความถูกต้องจากบรรณาธิการ และบทความที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมการ
น าเสนอจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ซึ่งผู้วิจัยจะต้อง
พิจารณาหน่วยงานที่จัดประชุม คณะกรรมการ บรรณาธิการ ตลอดจนพิจารณาความเกี่ยวข้องของสาขาที่
ประชุมวิชาการให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ข้อดีของการเผยแพร่รูปแบบนี้คือ ผลงานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่สู่ผู้สนใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยท่านอ่ืนได้ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันเพ่ิมขึ้น แต่มีข้อจ ากัดในกรณี ผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวนมากท าให้การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปได้ยาก   



    เป็นการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ซึ่งส่งต้นฉบับเผยแพร่ในวารสาร นักวิจัยสามารถ 
ลงทะเบียนและท าการส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ รวมถึงการติดตามผลทางเว็บไซต์ของแต่ละวารสาร ผล 
ของการพิจารณาจากบรรณาธิการเป็นไปได้ทั้งการตอบรับให้ตีพิมพ์ ( Accept) หรือส่งกลับมาแก้ไข (Revise) 
หรืออาจถูกปฏิเสธ (Reject) กรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ นักวิจัยจะได้รับบทความเสมือนจริงส่งกลับมาให้ 
ตรวจทานอีกครั้ง นักวิจัยควรรีบด าเนินการตรวจแก้ไขและส่งกลับคืนอย่างรวดเร็ว กรณีส่งกลับมาให้แก้ไข 
นักวิจัยควรรีบด าเนินการตรวจแก้ไขและส่งกลับตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจต้องแก้ไขหลายรอบแต่จะมี 
โอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50% กรณีท่ีบทความถูกปฏิเสธ นักวิจัยควรแก้ไขตามที่ผู้พิจารณาผลงาน 
(Reviewer) แนะน า และสามารถส่งไปวารสารอื่นได้    

ขั้นตอนการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร  

1. วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนท าวิจัย และ
ศึกษา ข้อมูลวารสารที่สนใจ เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่  หัวข้อ 
เรื่องท่ีท าวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับแนวทางของวารสารที่ต้องการหรือไม่ การสมัครตีพิมพ์ใน 
วารสารจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ค่าสมัครเป็นสมาชิกของวารสารเท่าไร เพ่ือวางแผนของบประมาณไว้ 
ล่วงหน้า  

2. เมื่อด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จควรเตรียมบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ตามแนวทางที่วารสารที่ต้องการ 
ตีพิมพ์ก าหนด  ซึ่งควรปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดเพราะมีผลต่อการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์  

3. เขียนบทความวิจัยให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งเรื่อง และเน้นสาระส าคัญที่โดดเด่นที่ต้องการ
เสนอให้ ผู้อ่านทราบ  

4. อ่านทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรม
ตาม ระบบที่วารสารก าหนด หรือให้ผู้อื่นทั้งในและนอกสาขาอ่านเพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน 
งานวิจัยก่อนส่งรายงานการวิจัย  

5. ส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการติดตามผลจากบรรณาธิการของวารสารเป็นระยะๆ ถ้ามี
การแก้ไข บรรณาธิการของวารสารจะส่งต้นฉบับกลับมา ผู้เขียนควรรีบด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (reviewer) ของวารสาร และส่งตามเวลาที่วารสารก าหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่งอาจจะ
มีการส่งกลับมาให้แก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องให้ก าลังใจตนเองในการแก้ไขเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีได้รับการรับรอง แม้ว่าบทความจะถูกปฏิเสธ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับจาก
วารสารอื่นๆ เมื่อบทความได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว  

6. วิธีการส่งบทความ  ควรศึกษาวิธีการส่งบทความ เช่น ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ทั้งหมดผ่านอีเมล์ หรือส่งใน
ระบบ ออนไลน์ (Submit Online) และส่งไฟล์รูปผู้ท าวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพร้อมค าบรรยายใต้ 
ภาพเป็นภาคผนวกเพ่ิม (ถ้ามี)   



การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่  

1.  ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ด าเนินงานวิจัย และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกับบทความของนักวิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อน ามาพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการ 
น าเสนอเนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งผลงานตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการตอบรับ 
ของวารสาร  

2. ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กร 
หรือสถาบันที่เป็นผู้จัดท าวารสาร กรณีท่ีต้องการน าบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถศึกษารายชื่อวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล  ICT ของ สกอ. ดังนี้  

2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ  

1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้อมูล TCI สามารถค้นหา ได้จาก 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html 2) การตรวจสอบค่า Impact Factor 
สามารถตรวจสอบได้ตามที่อยู่ เว็บไซต์    http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php 
การตรวจสอบ Ranking วารสารตาม สาขาท่ีหน้าแรกของ TCI คลิก ที่ Thai-Journal Impact 
Factors  

2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
การตรวจสอบชื่อวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social Science) จากฐานข้อมูล SJR 
SCImago Journal & Country Rank เมื่อต้องการสืบค้นจากฐานข้อมูล SJR www.scimagojr.com 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฐานข้อมูล Scopus  สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ 
http://www.scimagojr.com/journalrank. php?area=3300 &category=3301&country 
=all&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd    

3.  ควรเลือกวารสารที่มีค่า Impact Factor สูง  การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถ
พิจารณา ได้จากดัชนีอ้างอิงของวารสารว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด  ซึ่งฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ 
ฐานข้อมูลที่มีการ คิดค่าดัชนีอ้างอิง (Impact Factor) หรือ Journal Impact Factor (JIF) ค่า 
Impact Factor คือ ดัชนี ผลกระทบการอ้างอิงวารสาร วัดจากจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของ
วารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงใน แต่ละปี ข้อมูลที่เป็นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง Thailand 
Citation Index (TCI) ซ่ึงดูแลโดยศนูย์อ้างอิงดัชนี วารสารไทย  ส าหรับฐานข้อมูลของต่างประเทศ 
ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier และต้นต าหรับคือดัชนี
อ้างอิง ISI ซึ่งเป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ Thomson Reuters การตรวจสอบค่า 
Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถ ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์  
http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp    

 



 

รายชื่อสมาชิกชุมชนคนวิจัย (CoP) 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ล าดับที ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 ผศ.ดร.ภคพนธ์  ศาลาทอง เป็นคุณกิจ 
2 อาจารย์ระวิวรรณ  ธรณี เป็นคุณประสาน 
3 อาจารย์ประยุทธ  เทียมสุข เป็นคุณลิขิต 
4 ผศ.ภาวิณี  อุ่นวัฒนา  
5 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง  
6 ผศ.ดร.ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์  
7 ผศ.ดร.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์  
8 ดร.อรุณี  อรุณเรือง  
9 ดร.พงษ์รัชต์ธวัช  วิวังสู  
10 ผศ.ทรงสิริ  วิชิรานนท ์  
11 อาจารย์ปวีณา จารุศิริ  
12 ผศ.กวิณวุฒิ  กลั่นไพฑูรย์  
13 ผศ.ดร.ธันยพร  บุษปฤกษ์  
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ชมุชนคนวิจยั (CoP) 

ภาพประกอบ 


