แนวปฏิบัติการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในระดับนานาชาติ

โดย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางในการเผยแพร่งานวิจัย/
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ผู้ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีผลงาน
พร้อมเผยแพร่
2. ควรมีพี่เลี้ยงให้คาแนะนา/ปรึกษา
3. ติดตามข่าวสาร/ข้อมูลการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่เป็นประจา เพื่อให้สามารถนาผลงานไป
เผยแพร่ได้
4. ติดต่อผู้จัดการประชุม หรือติดต่อวารสารระดับนานาชาติ เพื่อดาเนินการส่งผลงาน
5. เมื่อได้แหล่งเผยแพร่แล้ว ผู้ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ควรรีบดาเนินการตามรูปแบบต่างๆที่แหล่งตีพิมพ์/
เผยแพร่กาหนด
6. หากเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ผู้ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ควรเตรียมตัวให้พร้อมในด้าน
ภาษา ข้อมูลและอื่นๆ เพื่อความเรียบร้อยในการนาเสนอ
7. การนาเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอีกทาง
หนึ่ง
8. ผู้ทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบ เพราะการดาเนินงานอาจมีหลาย
ขั้นตอน และข้อจากัดด้านภาษา

คณะทางานการจัดการความรู้ได้ จัดหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ ดังนี้
การเผยแพร่ผลงานวิจัยตามสากลนิยมสามารถทาได้ 2 รูปแบบ ดังนี้คือ
1. การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (Conference)
เป็นการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการนาเสนอในการประชุมวิชาการ ในรูปแบบโปสเตอร์หรือแบบปาก
เปล่า โดยบทความวิจัยจะต้องผ่านการพิจารณาประเมินคุณค่าและความถูกต้องจากบรรณาธิการ และ
บทความที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมการนาเสนอจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในเอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ ( Proceedings) ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณาหน่วยงานที่จัดประชุม คณะกรรมการ บรรณาธิการ
ตลอดจนพิจารณาความเกี่ยวข้องของสาขาที่ประชุมวิชาการให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ข้อดีของการ
เผยแพร่รูปแบบนี้คือ ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่สู่ผู้สนใจได้อย่างรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับนักวิจัยท่านอื่นได้ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันเพิ่มขึ้น แต่มีข้อจากัดในกรณี
ผู้เข้าร่วมการประชุมจานวนมากทาให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปได้ยาก (www.

2. การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
เป็นการเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งส่งต้นฉบับเผยแพร่ในวารสาร นักวิจัยสามารถ
ลงทะเบียนและทาการส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ รวมถึงการติดตามผลทางเว็บไซต์ของแต่ละวารสาร ผล
ของการพิจารณาจากบรรณาธิการเป็นไปได้ทั้งการตอบรับให้ตีพิมพ์ ( Accept) หรือส่งกลับมาแก้ไข ( Revise)
หรืออาจถูกปฏิเสธ (Reject) กรณีได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ นักวิจัยจะได้รับบทความเสมือนจริงส่งกลับมาให้
ตรวจทานอีกครั้ง นักวิจัยควรรีบดาเนินการตรวจแก้ไขและส่งกลับคืนอย่างรวดเร็ว กรณีส่งกลับมาให้แก้ไข
นักวิจัยควรรีบดาเนินการตรวจแก้ไขและส่งกลับตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจต้องแก้ไขหลายรอบแต่จะมี
โอกาสได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 50% กรณีที่บทความถูกปฏิเสธ นักวิจัยควรแก้ไขตามที่ผู้พิจารณาผลงาน
(Reviewer) แนะนาและสามารถส่งไปวารสารอื่นได้ ที่มา www.kmutt.ac.th
ขั้นตอนการเตรียมบทความวิจัย (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
1. วางแผนเตรียมการเรื่องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนทาวิจัย และศึกษา
ข้อมูลวารสารที่สนใจ เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองในระดับใด ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ หัวข้อ
เรื่องที่ทาวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยสอดคล้องกับแนวทางของวารสารที่ต้องการหรือไม่ การสมัครตีพิมพ์ใน
วารสารจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ค่าสมัครเป็นสมาชิกของวารสารเท่าไร เพื่อวางแผนของบประมาณไว้
ล่วงหน้า
2. เมื่อดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จควรเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามแนวทางที่วารสารที่ต้องการ
ตีพิมพ์กาหนด ซึ่งควรปฏิบัติตามข้อกาหนดอย่างเคร่งครัดเพราะมีผลต่อการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์
3. เขียนบทความวิจัยให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งเรื่อง และเน้นสาระสาคัญที่โดดเด่นที่ต้องการเสนอให้
ผู้อ่านทราบ
4. อ่านทบทวนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนอ้างอิง และบรรณานุกรมตาม
ระบบที่วารสารกาหนด หรือให้ผู้อื่นทั้งในและนอกสาขาอ่านเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน
งานวิจัยก่อนส่งรายงานการวิจัย
5. ส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการติดตามผลจากบรรณาธิการของวารสารเป็นระยะๆ ถ้ามีการแก้ไข
บรรณาธิการของวารสารจะส่งต้นฉบับกลับมา ผู้เขียนควรรีบดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ (reviewer) ของวารสาร และส่งตามเวลาที่วารสารกาหนด และติดตามผลการตอบกลับ ซึ่ง
อาจจะมีการส่งกลับมาให้แก้ไขอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องให้กาลังใจตนเองในการแก้ไขเพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรอง แม้ว่าบทความจะถูกปฏิเสธ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
การตอบรับจากวารสารอื่นๆ เมื่อบทความได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว
6. วิธีการส่งบทความ ควรศึกษาวิธีการส่งบทความ เช่น ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ทั้งหมดผ่านอีเมล์ หรือส่งในระบบ
ออนไลน์ (Submit Online) และส่งไฟล์รูปผู้ทาวิจัย และภาพกิจกรรมจากการวิจัยพร้อมคาบรรยายใต้
ภาพเป็นภาคผนวกเพิ่ม (ถ้ามี)

การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
1. ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดาเนินงานวิจัย และลองค้นหาบทความที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับ บทความของนักวิจัยที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อนามาพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการ
นาเสนอเนื้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งผลงานตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการตอบรับ
ของวารสาร
2. ควรเลือกวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาจากองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นผู้จัดทาวารสาร กรณีที่ต้องการนาบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สามารถศึกษารายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากฐานข้อมูล 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
สาขาที่หน้าแรกของ 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 สามารถพิจารณา
ได้จากดัชนีอ้างอิงของวารสารว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ซึ่งฐานข้อมูลซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ ฐานข้อมูลที่มีการ
คิดค่าดัชนีอ้างอิง ( Impact Factor) หรือ Journal Impact Factor (JIF) ค่า Impact Factor คือ ดัชนี
ผลกระทบการอ้างอิงวารสาร วัดจากจานวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารวิชาการนั้นได้รับการอ้างอิงใน
แต่ละปี ข้อมูลที่เป็นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึง่ ดูแลโดยศูนย์อา้ งอิงดัชนี
วารสารไทย สาหรับฐานข้อมูลของต่างประเทศ ได้แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus
ของบริษัท Elsevier และต้นตาหรับคือดัชนีอ้างอิง ISI ซึ่งเป็นของบริษัทใหญ่ผู้ให้บริการด้านข้อมูล คือ
Thomson Reuters การตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถ
ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp

แหล่งนาเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
แหล่งนาเสนอผลงานวิจัยและ
การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติการพัฒนาชุมชน
ที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5 “อนาคตของการ
พัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ในประชาคม
อาเซียน”
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประจาปี 2558หัวข้อ
“Business Management
and Social Sciences :
towards ASEAN Itegration
2015” และนาเสนอ
ผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ “บูรณาการงานวิจัย
สู่ความรู้ที่ยั่งยืน”
ประชุมวิชาการครั้งที่ 11
“From Local Wisdom to
Global Recognition for the
150 Anniversary of
mahaSarakham Province
(จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
ในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปี
จังหวัดมหาสารคาม)”

สถานที่จัดงาน
ประชุม
โรงแรมพลแมน
ราชา ออคิด จ.
ขอนแก่น

กาหนดการ วันที่จัดงาน
ส่งผลงาน
ประชุม
ถึง 1 ต.ค. 23 – 28 ธ.ค.
58
58

โรงแรมพลแมน
ราชา ออคิด จ.
ขอนแก่น

ถึง 25 ก.ย. 5-6 พ.ย. 58
58

www.ic.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ

ถึง20 มิ.ย.
58

www.conference.neu.
ac.th

อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ถึง 10 มิ.ย. 17-21 ส.ค. 58 http://research.msu.
58
ac.th/mrc11

11 ก.ค. 58

แหล่งสืบค้นเพิ่มเติม
http://cscd2015.kku.a
c.th/

