องค์ ความรู้ท่ ไี ด้ จากการจัดการความรู้ของกลุ่ม “ชุมชนคนรักงานเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยคณะ
เศรษฐศาสตร์ ” ปี การศึกษา 2559

หัวข้ อเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
นักวิจยั ที่มีผลงานวิจยั ที่ทาแล้ วเสร็ จควรแสวงหาเวทีในการนาเสนอผลงานทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติโดยมีขนตอนการ
ั้
เตรี ยมความพร้ อม ดังนี ้
1.1 ค้ นหาเวทีการประชุมวิชาการที่จะนาเสนอผลงานวิจยั ให้ สอดคล้ องกับเรื่ องที่ทาวิจยั ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ
เช่น จากจดหมายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
1.2 สมัครลงทะเบียนไปนาเสนอผลงาน โดยระบุวิธีการนาเสนอด้ วยปากเปล่า โดยศึกษาวิธีการลงทะเบียนให้ ละเอียด เช่น
ลงทะเบียนด้ วยจดหมายราชการ โทรสาร ทาง e-mail การจ่ายค่าลงทะเบียน และต้ องการให้ สง่ เอกสารประกอบการ
สมัครอะไรบ้ าง การนาเสนอระดับนานาชาติสามารถศึกษาข้ อมูลได้ จาก Call for Abstract โดยอ่านวิธีการและ
ข้ อกาหนดในการกรอกข้ อมูลให้ เข้ าใจและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ คาขึ ้นต้ นด้ วยอักษรตัวใหญ่ เป็ นต้ น
เนื่องจากมีผลต่อการรับลงทะเบียน
1.3 ติดตามผลการตอบรับให้ ไปนาเสนอจากผู้จดั ประชุม ซึง่ ส่วนใหญ่จะตอบกลับทางอีเมล์ ระหว่างรอผลการตอบรับควร
เตรี ยมเนื ้อหาการนาเสนอไปพร้ อมกัน
1.4 เมื่อได้ รับการตอบรับแล้ ว ควรศึกษารายละเอียดของวิธีการนาเสนอให้ เข้ าใจ โดยผู้จดั จะแจ้ งวันเวลา สถานที่ สือ่ และ
ขันตอนการน
้
าเสนอโดยทัว่ ไปจะกาหนดให้ เรื่ องละไม่เกิน 15 นาที ช่วงเวลาการนาสือ่ ลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเวลาที่
กาหนด
1.5 ออกแบบและผลิตสือ่ ที่จะใช้ ประกอบการนาเสนอ โดยกาหนดหัวข้ อเรื่ อง เนื ้อหา รูปภาพ กราฟ หรื อ ตาราง เฉพาะ
ข้ อมูลที่สาคัญ และพิจารณาความเหมาะสมในเรื่ อง จานวนสไลด์ ขนาดและสีตวั อักษร สีพื ้นสไลด์ที่เหมาะสม ดึงดูดตาม
ความสนใจ อ่านง่ายชัดเจน สบายตา มีใจความสาคัญที่ต้องการจะนาเสนอ โดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับเวลาและ
กลุม่ เป้าหมาย
1.6 เตรี ยมตัวในการนาเสนอ โดยฝึ กซ้ อมการนาเสนอและใช้ สอื่ ให้ สอดคล้ องกับกาหนดเวลา
การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
1. ควรเลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดาเนินงานวิจยั และลองค้ นหาบทความที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับบทความของ
นักวิจยั ที่จะขอตีพิมพ์ เพื่อนามาพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับวิธีการเขียน รูปแบบการนาเสนอเนื ้อหา รูป กราฟ ตาราง เพื่อ
สร้ างความมัน่ ใจในการส่งผลงานตีพิมพ์และพิจารณาโอกาสการตอบรับของวารสาร

2. ควรเลือกวารสารที่ได้ รับการยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ ซึง่ สามารถพิจารณาจากองค์กรหรื อสถาบันที่เป็ น
ผู้จดั ทาวารสาร กรณีที่ต้องการนาบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สามารถศึกษารายชื่อ
วารสารวิชาการที่ได้ รับการยอมรับจากฐานข้ อมูล ICT ของ สกอ. ดังนี ้
2.1 วารสารวิชาการระดับชาติ
1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับชาติ ในฐานข้ อมูล TCI สามารถค้ นหาได้
จาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/search.html
2) การตรวจสอบค่า Impact Factor สามารถตรวจสอบได้ ตามทีอ่ ยู่
เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาที่หน้ า
แรกของ TCI คลิก ที่ Thai-Journal Impact Factors
2.2 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
1) การตรวจสอบรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ก. การตรวจสอบชื่อวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร์ (Social Science) จาก
ฐานข้ อมูล SJR SCImago Journal & Country Rank เมื่อต้ องการสืบค้ นจากฐานข้ อมูล SJR www.scimagojr.com
ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนจากฐานข้ อมูล Scopus สามารถค้ นหาได้ จากเว็บไซต์
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3300&category=3301&country=all&year=2012&o
rder=sjr&min=0&min_type=cd

ข. การตรวจสอบวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร์ ในฐานข้ อมูล SCOPUS
ฐานข้ อมูล SCOPUS ส่วนใหญ่จะเป็ นวารสารสายวิทยาศาสตร์ มีการจัดแบ่งหมวดวิชาออกเป็ น 4 หมวด คือ Life
Sciences, Physical Sciences, Health Sciences, and Social Sciences & Humanities ซึง่ แบ่งเป็ นหมวดย่อยๆอีก

27 วิชาหลัก และมากกว่า 300 วิชารอง สาหรับสังคมศาสตร์ ตรวจสอบได้ จากเว็บไซต์
http://www.elsevier.com/subjects/social-sciences

หน้ าเว็บไซต์จะระบุหวั ข้ อ subject ที่มีหลายหมวดวิชา

สามารถเลือกคลิกดูตามหมวดวิชาที่ต้องการได้ เช่น Arts and Humanities และ Social Science เข้ าไปที่เว็บไซต์
http://www.elsevier.com/journals/subjects/social-sciences/title/s

หนังสือและวารสารวิชาการด้ านสังคมศาสตร์ เรี ยงตามลาดับตัวอักษร A –Z
2) ควรเลือกวารสารที่มคี า่ Impact Factor สูง

เมื่อเข้ าไปในหมวดวิชาแล้ วจะพบรายชื่อ

การพิจารณาคุณภาพของวารสาร สามารถพิจารณาได้ จากดัชนีอ้างอิงของวารสารว่าอยูใ่ นฐานข้ อมูลใด ซึง่ ฐานข้ อมูลซึง่
เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั คือ ฐานข้ อมูลที่มีการคิดค่าดัชนีอ้างอิง (Impact Factor) หรื อ Journal Impact Factor (JIF) ค่า
Impact Factor คือ ดัชนีผลกระทบการอ้ างอิงวารสาร วัดจากจานวนครั ง้ โดยเฉลีย่ ที่บทความของวารสารวิชาการนัน้

ได้ รับการอ้ างอิงในแต่ละปี ข้ อมูลที่เป็ นของคนไทยคือ ดัชนีอ้างอิง Thailand Citation Index (TCI) ซึง่ ดูแลโดยศูนย์
อ้ างอิงดัชนีวารสารไทย สาหรับฐานข้ อมูลของต่างประเทศ ได้ แก่ ดัชนีอ้างอิง SCImago ซึง่ อยูใ่ นฐานข้ อมูล Scopus ของ
บริ ษัท Elsevier และต้ นตาหรับคือดัชนีอ้างอิง ISI ซึง่ เป็ นของบริษัทใหญ่ผ้ ใู ห้ บริการด้ านข้ อมูล คือ Thomson Reuters
การตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สามารถตรวจสอบได้ จากเว็บไซต์
http://www.uk.sagepub.com/isiranking/default.sp

