เทคนิคการเลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
วิจัย คือ การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา [1] ซึ่งการทาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้
เชิงวิชาการถือเป็นพันธกิจ หลักอย่างหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต และเป็นหนึ่ง ในตัวชี้วัด
สาคัญด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลที่เกิดจากการศึกษา คิดค้น วิจัยและพัฒนา อย่างถูกต้องและเป็น
ระบบ จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้
ทราบถึงกลยุทธ์ในการเลือกแหล่ง ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมจะทาให้การเผยแพร่ งานวิจัยนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยในเอกสารนี้จะสรุปเทคนิค แนวทางการประเมินคุณภาพของแหล่งเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้
นักวิจั ยสามารถน าไปใช้ประเมินแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ที่ทาให้ ได้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และได้
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้
รูปแบบการเผยแพร่บทความวิจัย :
โดยทั่วไปแล้วการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
1. การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่ผลงานไปยังผู้ที่สนใจซึ่งเป็นรูปแบบที่
ง่ายและรวดเร็ว โดยจะมีการกาหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนแน่นอน แต่ผลงานที่เผยแพร่อาจยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้างเท่าที่ควร ซึ่งการเผยแพร่ผลงานมี 2 ลักษณะ คือ รูปแบบของโปสเตอร์ (poster) และพรีเซ้นต์ปาก
เปล่า (oral) ซึ่งงานประชุมวิชาการนี้ เหมาะสาหรับพบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นกันระหว่างกลุ่ม
นักวิจัย และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่ ๆ
2. การเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เป็นรูปแบบการเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งวารสารวิชาการนั้นจะต้องมีระยะการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งอาจพิจารณา
ได้จากค่า impact factor [2] ของวารสารนั้น ๆ โดยจะต้องมีกระบวนการตรวจพิจารณาผลงานจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ สาหรับแต่ละสาขานั้น ๆ โดยเฉพาะ (Peer review) ซึ่งผู้วิจัยสามารถที่จะลงทะเบียนและส่ง
ต้นฉบับผลงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพของผลงาน โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งผลการ
พิจารณามาให้ผู้วิจัยทราบ
เทคการเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ :
1. การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยต้องสอดคล้องกับหัวข้อและนโยบายของวารสารหรืองาน
ประชุมวิชาการนั้น ๆ
2. พิจ ารณาถึง บรรณาธิการ คณะกรรมการ ความเกี่ยวข้องของสาขา ควรให้ ตรงกับ ผลงานและ
นักวิจัย

3. การเลือกวารสารหรืองานประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวิจัย ควรพิจารณาถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ผลงานทางด้านวิชาการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
4. การเลือกวารสารต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์ควรเลือกวารสารที่มีค่า impact factor น้อย ๆ ก่อน
เพราะโดยปกติแล้วจะรู้ผลการพิจารณาได้เร็วกว่าวารสารที่มีค่า impact factor สูง ๆ ซึ่งหลังจากที่ได้รับ
คาแนะนาจากคณะกรรมการผู้พิจารณาผลงาน (reviewer) แล้ว ผู้วิจัยจะต้องนาคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะมา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถส่งผลงานไปยังวารสารที่มีระดับคุณภาพ
ที่สูงขึ้นต่อไป
5. เมื่อผลงานได้รับการปฏิเสธ ให้ผู้วิจัยพิจารณาปรับแก้ผลงานตามข้อเสนอแนะเพื่อส่งไปให้กรรมการ
ผู้พิจารณาผลงานพิจารณาใหม่หรือสามารถที่จะส่งไปยังวารสารอื่น
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพผลงานทางด้านวิชาการ
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัย หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ/กกอ. ทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฎใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติแ ละจั ด ทาเป็ น ประกาศให้ ท ราบเป็น ทั่ ว ไปและแจ้ ง ให้
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรกฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการที่ใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรื องานแปลที่ผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
***หมายเหตุ***
ต้องส่งเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์
ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทสรุป :
การทางานวิจัยเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ ทาให้ทราบถึง กระบวนการ ผลกระทบ เหตุปัจจัยต่าง ๆ เทคนิค วิธีการ จนสามารถนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้งานหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสูงสุด
ซึ่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างเหมาะสม จะทาให้ผลงานวิจัยที่ได้นั้นเกิดคุณค่าและสร้างคุณประโยชน์
สูงสุดทั้งแก่ผู้วิจัยและผู้ที่มีความสนใจหรือเกี่ยวข้องในด้านนั้น ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่ส่งผลงานวิจัย ผู้วิจัยจะต้องนา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้พิจารณาผลงานมาปรับปรุงผลงานเพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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