
 

 

 

 
 



 

 

การถอดบทเรียน 
แนวทางในการพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

_________________________ 
ความส าคัญของการถอดบทเรียน   

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญสุดท้ายของการท าวิจัย อันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่ได้
จากการวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชนห์ลายประการ  การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้รับการยอมรบั
มากที่สุดในวงการวิชาการ ยิ่งท าให้การเผยแพร่กระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ยิ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งเพิ่มพูนองค์ความรู้
ใหม่ๆ น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ  การสนับสนุนหรือเอ้ืออ านวยเพื่อให้นักวิจัยจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มักจะมีโครงการผลักดันให้มีผลงานวิชาการที่คุณภาพจ านวนมากขึ้น  โดยทั่วไปหลักการแก้ปัญหาที่ดีนั้น ต้องแก้ที่
ต้นปัญหา และควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่กับปัญหามาร่วมค้นหาปัญหา เสนอแนะแนวทาง  รวมทั้งร่วมวางแผนและด าเนินแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนร่วมประเมินผลและใช้ผลประโยชน์จากการด าเนินงาน โครงการนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ ถอดบทเรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งประสบการณ์ทางบวกและประสบการณ์ทางลบ อันน าไปสู่บทเรียนในการพัฒนาแนวทางในการสนับสนุน
เพื่อเพิ่มผลงานวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อสรุปบทเรียนรู้และแนวทางในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ
 
งบประมาณ  

เงินสนบัสนุนเพื่อด าเนนิโครงการผลักดันศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปงีบประมาณ 2560 และ ปีงบประมาณ 
2561 

วิธีการด าเนินงาน 
การด าเนินงานใช้วิธีการวิจัยเชงิปฏิบัติการ (action research) โดยแบ่งเปน็ 2 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1: ศึกษาสถานการณ์ สรุปบทเรียน และแนวทางในการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

(มิถุนายน 2560 – ธันวาคม 2560) 
ระยะที่ 2: การด าเนนิงานและตดิตามผล 

(มกราคม 2561 – ตุลาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
 
ระยะที่หนึ่ง สรุปบทเรียน และแนวทางในการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1. บทเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ: มุมมองอาจารย ์
2. แนวทางพัฒนาระบบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิ
3. วิธีการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย ในฐานข้อมูล TCI 
4. การสืบค้นข้อมูล Impact Factor, Quartile, h-index ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนรูใ้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 

  



 

 

บทเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 

ข้อสรุปบทเรียนรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ได้จากการสัมภาษณ์ตวัแทน

อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 5 ท่าน ในคร้ังนี้ คาดวา่จะเปน็

แนวทางส าหรับอาจารย์ทา่นอ่ืนที่ต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติ มีดังนี ้

1. ขั้นตอนในการด าเนินงานพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับสากล (ระดับนานาชาติ) 
ในการด าเนินงานพื่อให้มีผลงานตีพิมพ์ระดับสากล (ระดับนานาชาติ) นั้น โดยทั่วไปประกอบด้วย ขั้นเตรียม 

1.1 ขั้นเตรียม 
1) การค้นหารายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล scopus ที่ตรงกับเรื่องของตัวเอง ที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการตีพิมพ์ น า

รายชื่อวารสารที่เข้าเกณฑ์ไปตรวจสอบว่าอยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือไม่ ถ้าใช่ ด าเนินการขัน้ตอนต่อไป 
2) เมื่อเลือกวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ได้แล้ว ควรศึกษาแนวทางในการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้

เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
3) การเตรียมเตรียมต้นฉบับตามแนวทางในการเตรียมต้นฉบบัเพือ่ตีพิมพ์ในวารสารทีต่้องการตีพมิพ์ ซึ่งแต่ละวารสารจะมี

รายละเอียดของรูปแบบและสไตล์ที่แตกต่างกนั 
4) การส่งทีมอ่านที่เป็นผู้ทรงคุณวฒุิในประเดน็ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการตีพิมพ์ ซึ่งทีมอ่านมีความส าคัญ หากได้ทีมที่มี

ประสบการณ์การตีพิมพ์และภาษาอังกฤษดี จะมีความชัดเจนและท างานเสร็จอย่างรวดเร็ว 
5) การส่งตรวจสอบภาษา ที่ส าคัญควรเป็น nursing professor/ academic editor ซึ่งมีความช านาญในการใช้

ภาษาอังกฤษหรือเป็นเจ้าของภาษา แม้วา่อาจมีราคาแพงกว่าแต่คุ้มค่า จะไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบหลายครั้ง 
1.2 ขั้นด าเนินการ 
หลังจากข้ันเตรียมข้างตน้แล้ว เป็นขั้นด าเนินการส่งไปยังบรรณาธิการวารสารที่เลือกไว้ ดังนี ้
1) เตรียมไฟล์ที่ต้อง submit ตามรูปแบบที่วารสารก าหนด สว่นใหญ่จะก าหนดเปน็ PDF file และจัดตามหมวดหมู่ให้

ครบถ้วน เร่ืองนี้ส าคัญมาก ต้องทราบวา่ วารสารที่จะตพีิมพ์ต้องการเอกสารใดบ้าง (cover letter, title include author name, 
manuscript ที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง, table, figures, ethical certificate, ethical statement, etc.)  

2) Submit ตามขั้นตอนของวารสาร ปัจจุบันนี้มักให้ส่งผา่นโปรแกรมของเวบไซท์ ซึ่งต้องส่งอย่างระมัดระวัง ปฏบิัติตาม
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ตรงนี้ต้องอ่านให้เข้าใจขั้นตอนเพราะจะเป็น step ตรวจสอบให้ดีก่อน click submit หากไม่ปฏบิัติตามนั้นก็ไม่
สามารถส่งผลงานได้เลย ตัวอยา่ง เช่น หากวารสารก าหนดให้จ านวนค าในบทคัดย่อไว้ 200 ค า แต่บทคัดย่อเรามี 205 ค า เราก็ไม่
ส่งผ่านไปได้ ท าให้ไมส่ามารถส่งส่วนอ่ืนๆ ต่อไปได้อีกเลย 

 
1.3 ขั้นติดตามจนกระทั่งได้ผลงานตีพิมพ์ 
1) การติดตามผลงานตีพิมพ์ทีส่ง่ไปแลว้ ควรติดตามเปน็ระยะๆ ทุก 2-3 สัปดาห์ โดยปกติโปรแกรมที่รับงาน จะแจ้ง

ความก้าวหน้าให้ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนไหน เชน่ with editor, in review, completed review เป็นต้น  หากเรื่องถูกส่งเข้าส านักพิมพ์ 
บรรณาธิการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าจะต้องด าเนนิการเก่ียวกับลิขสิทธิ์กบัส านักพิมพ์อย่างไร หลังจากนั้นส านักพิมพจ์ะตดิต่อกับ
ผู้เขียนโดยตรงในการท าสญัญาลิขสิทธิ์ ขั้นตอนนี้ค่อนข้างเร็ว ใช้เวลาสัน้ๆ  

2) การได้รับการติดต่อให้แก้ไขปรับปรุง ให้ท าความเข้าใจในประเด็นนั้นๆ หากเห็นด้วย ควรเร่งแก้ไขโดยเร็วตามข้อเสนอแนะ
นั้น แต่หากไม่เห็นด้วย ควรชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน ควรรีบด าเนนิการและตอบทุกค าถาม/ข้อคิดเห็น ของ reviewers ทุกคน จ าเป็นมาก



 

 

ที่ต้องตอบทุกประเด็น แตไ่ม่ไดห้มายความว่าต้องแก้ทุกประเด็นใน manuscript เพราะบางประเด็นเป็นแค่การตรวจสอบความเข้าใจ
ของ reviewer เท่านัน้หลังจากนั้นสง่กลับคนืให้บรรณาธิการวารสารอีกครั้ง ทั้งนี้ หลังการแก้ไข ควรน าไปตรวจสอบความถูกต้องกับ
เจ้าของภาษาเชน่ขั้นตอนด าเนนิการ การส่งกลบัแก้ไขไป-มา จะมีประมาณ 2-3 คร้ังขึ้นกับประเด็นที่ต้องการให้แก้นั้น ได้รบัการแก้ไข
แล้วหรือได้รับค าตอบทีช่ัดเจนเป็นที่พอใจแล้ว จะถึงขั้นตอนรอตีพิมพ์ 

3) หลังจากได้จดหมายยอมรับให้ตีพิมพ์แล้ว มักจะทราบเลยว่า งานจะได้ตพีิมพ์ในวารสารฉบบัที่เท่าใด รวมถึงหน้าที่พิมพ์
ด้วย และ เปน็รอบสุดทา้ย 

4) ขั้นตอนการตรวจปรูฟ์ผลงานเสมือนจริง (page /corrected prove) ทางส านักพิมพ์จะส่ง link มาให้ corrected prove 
ตรวจสอบความทุกต้อง ต้องค่อยๆ ท า ละเอียดรอบคอบ เพราะอาจมีข้อผิดพลาด ตรวจจนแนใ่จแล้วค่อย submit 

2. คุณสมบัติที่ส าคัญของผู้ผลิตผลงาน 
คุณสมบัติส่วนบุคคลที่ส าคัญ ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความมีวินัยและการตรงต่อเวลา การคิดและด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ และความอดทน ในทุกขั้นตอนของการผลิตผลงานจนถึงเม่ือได้ตีพิมพ์ในวารสารโดยเฉพาะเมื่อต้องปรับแก้ไขงานส่งใหม่
อีกครั้ง  นอกจากนี้ต้องมีความเชื่อมั่นคุณภาพงานของตัวเองว่าตีพิมพ์ได้และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน  

 
3. แรงจูงใจ/พลังทีข่ับเคลื่อนให้อาจารย์ผลิตผลงาน 

แรงจูงใจ/พลังที่ขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ ความต้องการที่จะให้ผลงานวิจัยปรากฏในฐานข้อมูลสากลที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
เป็นสากลในระดับนานาชาติ ซึ่งมีอาจารย์บางท่านได้เล่าประสบการณ์ ดังนี้  

“อยากเผยแพร่งานตัวเอง อยากรู้ว่างานตัวเองจะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือไม่ อยากมีเครือข่าย ที่ส าคัญตอนที่
เอาแนวคิดของเจ้าของทฤษฎีมา derive เป็น intervention ซึ่งเป็น model ปี 2013 แต่พอ 2015 เขาตีพิมพ์ model ที่ปรับ
ซึ่งมันตรงกับ model ที่เราปรับมาใช้ คือช่วงเวลาที่เราพัฒนา intervention เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เขาเพิ่มเติมโมเดล แล้ว
เขาตีพิมพ์ตอนที่เราก าลังเก็บข้อมูล ท าให้มั่นใจว่าที่เราคิดมันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เราตีพิมพ์ช้ากว่าเขา แต่ก็คิดบวกเขาเสนอ 
model แต่เราลง intervention ด้วย model นั้นไปแล้ว จึงอยากส่งตีพิมพ์เพื่อให้เขารู้ว่าเราอยู่ประเทศไทย เราท าได้เหมือน
อเมริกา” 

นอกจากนี้อาจารย์บางท่านได้กล่าวถึงแรงจูงใจ/พลังขับเคลื่อนให้ผลิตผลงาน เกิดจากความสนใจที่จะท าวิจัย และเมื่อได้รับ
ทุนแล้ว มีข้อก าหนดให้การตีพิมพ์เป็นตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์  จึงเป็นแรงผลักดันที่ต้องการผลิตงานวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติตามข้อตกลงหนึ่งของการขอรับทุน เพื่อให้มีโอกาสขอรับทุนคร้ังต่อไปได้ 
 
4. ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือ พลังในการอยากได้รับประสบการณ์ตีพิมพ์  และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมคือการฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทั้งนีส้ิ่งที่ต้องสนับสนุนเพ่ิมเติม ได้แก่ 

1) ผู้ที่สามารถแนะน าวารสารทางการพยาบาลที่เหมาะสมกับเนื้อหาของงานวิจัย และผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จะช่วยบรรณาธิการผลงานได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 
3) การจัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ เนื่องจากวารสารเรียกเก็บหากต้องการตีพิมพ์แบบ online open access 

 



 

 

5. ปัจจัยอุปสรรคที่ส าคัญ 
ปัจจัยอุปสรรคท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1) การจัดสรรเวลาที่ต่อเนื่องเพ่ือการด าเนินงานพัฒนาการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ วิธีการแก้ไข ซึ่งต้องแก้ที่ตนเองก่อน พยายามจัดสรรเวลากับภาระงานประจ าที่รับผิดชอบ และหากทางคณะฯ มีการ
การลาราชการเพ่ือใช้เวลาในการเขียนผลงานอย่างต่อเนื่องบ้าง น่าจะมีช่วยสนับสนุนที่ส าคัญในการผลิตผลงาน (จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์รุ่นอาวุโสให้ส าคัญในประเด็นนี้อย่างมาก) 
 

2) การเขียนต้นฉบับผลงานภาษาอังกฤษ (จากการสัมภาษณ์อาจารย์รุ่นกลาง และรุ่นใหม่) ทั้งนี้ วิธีการแก้ไข 
ได้แก่ 

1.1) การหาทีมงานวิจัยที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีช่วยวางแผนในการเตรียมต้นฉบับ  
1.2) การมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลมาแลกเปลี่ยนหรือเล่าประสบการณ์เก่ียวกับการเขียนและ

การตีพิมพ์ให้น้องๆ ฟัง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
 

3) การถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์จากวารสาร ทั้งนี้อาจารย์บางท่านได้เล่าประสบการณ์การถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์ 
ว่า  

“พ่ีเคยถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์จากวารสาร 1 ครั้ง เนื่องจากส่งงานอาจไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจหรือ ทาง
วารสารเพ่ิงตีพิมพ์เรื่องคล้ายเราไปแล้ว แต่ก็ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงแล้วส่งไปยังอีก
วารสารหนึ่ง คราวนี้เราได้ไปอ่านขอบเขตของวารสาร และผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารในช่วง 2-3 ปีย้อนหลัง ท าให้
รับแนวโน้มและความอยากของวารสารมากขึ้น สุดท้ายได้รับการตอบรับให้พิมพ์ รวมทั้งเชิญเป็น peer reviewer 
ในวารสารนั้น ซึ่งเป็นวารสารที่มี impact factor สูงกว่าวารสารเดิมด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เขียน Book 
Chapter อีกด้วย สิ่งนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นการผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ดี” 

“...เคยถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์จากวารสาร 1 ครั้ง เนื่องจากส่งงานไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือเรื่องที่เขา
สนใจ แต่ไม่หมดก าลัง แสวงหาและส่งต่อไปวารสารที่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องของเราต่อไป” 
 
3) การแก้ไขหลังได้รับข้อเสนอแนะท าได้ช้า เพราะภาระงานประจ าที่ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะตั้งหลักใหม่ใน

การท าความเข้าใจกับข้อเสนอแนะ และค้นหาเนื้อหาเพ่ือมาประกอบการแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อเสนอในการแก้ปัญหาคือ ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ทางการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานมาท างานประจ า เพ่ือช่วยแนะน าและแก้ไขการเขียน 
manuscript 
  



 

 

 

 
 
 

 
 
 

แนวทางพัฒนาระบบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เอื้อต่อ 
การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

  



 

 

แนวทางในการพัฒนาระบบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ทีเ่อื้อต่อ 
การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
แนวทางพัฒนาระบบภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 5 ท่าน และจากการสนทนากลุ่มในการ ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลน าเสนอผู้บริหารคณะฯ เพื่อแนวทางในการพัฒนาระบบ
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนหรือเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนและการตีพิมพ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลมาให้
น้องๆ ฟัง เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ 

2. แหล่งข้อมูลวารสารที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการตีพิมพ์ และขั้นตอนในการตีพิมพ์ผลงานวชิาการในวารสารนานาชาติ  
3. การจัดประชุมเชงิปฏบิัติการเพื่อพัฒนาตน้ฉบบัเพื่อการตีพิมพ์ เหมือนเดิม แต่ควรมี 2-3 คร้ังต่อปี 

คร้ังที่ 1 เป็นการเตรียมต้นฉบบั 
คร้ังที่ 2 เป็นการติดตามและปรบัปรุงผลงาน 
คร้ังที่ 3 เป็นการติดตามและปรบัปรุงผลงาน และช่วยเหลือแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากวารสาร 

4. การประสานงานกับฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศ เพื่อนัดหมายให้มีการปรึกษาวิทยากรอย่างต่อเนื่อง  
5. การจัดหา postdoctoral victors มาร่วมท าวิจัยกบัอาจารย์ในคณะฯ  
6. การประสานงานกับในการหาวธิีการสนับสนนุเร่ืองเวลา เช่น การลาราชการเพื่อพัฒนางาน โดยไม่ถือเป็นวันหยุด ทัง้นี้ต้องไม่

มีผลกระทบกบังานประจ า และควรจัดท าเป็นสัญญาว่า จะมีผลงานทีไ่ด้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ขอเวลาไปเพื่อพัฒนางาน 
7. การจัดตั้งคณะท างานที่ด าเนินงานสนับสนนุในเร่ืองการตีพิมพ์วารสารโดยเฉพาะ ซึ่งเปน็ผูป้ระสานงานในการช่วยหา ผู้ให้

ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่อง และผู้ชว่ยเหลือในการบรรณาธกิรภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้ค าปรึกษาในการตอบข้อคิดเห็น (response 
comment) ของ reviewers 

8. คณะพยาบาลสาสตร์ ควรพัฒนาวารสารระดับนานาชาติเปน็ของตนเอง 
 

______________________________________ 
  



 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสืบค้นขอ้มูลการอ้างอิงงานวิจัย ในฐานข้อมูล TCI 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

วิธีการสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัย ในฐานข้อมูล TCI 

น ำเสนอโดย สุสัณหำ ยิ้มแยม้ 

ถอดบทเรียนโดย พจนีย์ ขวัญเงิน ภำคภูม ิ

 

1 .  เ ข้ า  URL : 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 

 
 

2. เข้าสู่เว็บไซค์ 

 

3. เลือก ค้นหา 

 
 

4. กรอกรหัสผ่านชั่วคราว 

 

5. จะปรากฏหน้าต่างของงานทั้งหมด 

 

6. เมื่อต้องการค้นหา key word ใด ให้พิมพ์ค านั้น โดยจาก

ตัวอย่างด้านล่างต้องการหางานวิจัยจาก ชื่อผู้แต่ง; สุสัณหา 

ยิ้มแย้ม (วงกลมสีแดง) และเลือกช่องลูกศรชี้ลง ทางขวามอื 

(วงกลมสีฟ้า) จากนั้น ระบุปีที่ต้องการค้นหา โดย click เลือก

ปีช่องลูกศรชี้ลง (วงกลมสีม่วง) 

 
  



 

 

7. จากตัวอย่าง พบ 41 รายการ ที่มผีู้แต่ง ชื่อ สุสณัหา ยิ้มแย้ม และมรีายงานจ านวนครัง้การอ้างองิ (cited by ช่องขวามอืสดุ) 

 
8. สามารถ Click ที่ตัวเลข เพื่อเข้าไปดูข้อมูลการอ้างองิ (ลูกศรสีเขียว) โดยจากตัวอย่าง ดูข้อมูลการอ้างอิงของงานวจัิย หมายเลข 

13 ซึ่งพบจ านวนการอ้างอิง 2 ครั้ง (ลูกศรสีเขียว) 

 
9. จะปรากฏหนา้ต่าง ข้อมูลการอ้างองินั้น 

 



 

 

สุดท้ายได้รายละเอียด การอา้งอิงที่อยู่ใน TCI เทา่นั้น  ส่วนอ้างองิในตัวเล่มวิทยานพินธ์ หนังสือต ารา หรือสารสารที่ยังไม่ยอมรับ

ในระดับประเทศ จะไม่ปรากฎ



 

 

หน้า 13 รายงานความก้าวหน้า  “การถอดบทเรียนแนวทางในการพฒันาการตีพิมพ์ผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ”  

 

 

 

 

 

 

 

การสืบค้นข้อมูล Impact Factor, Quartile, h-index ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI 

 

 

  



 

 

หน้า 14 รายงานความก้าวหน้า  “การถอดบทเรียนแนวทางในการพฒันาการตีพิมพ์ผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ”  

การสืบค้นข้อมูล Impact Factor, Quartile, h-index ในฐานข้อมูล Scopus และ ISI 

  



 

 

หน้า 15 รายงานความก้าวหน้า  “การถอดบทเรียนแนวทางในการพฒันาการตีพิมพ์ผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ”  

 



 

 

หน้า 16 รายงานความก้าวหน้า  “การถอดบทเรียนแนวทางในการพฒันาการตีพิมพ์ผลงานวชิาการในระดบันานาชาติ”  

 


