
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย มีผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ทั้งในวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS เพ่ือเป็นการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลโดยตรง ศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สุขสม ได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมก่อนส่งบทความวิชาการเพ่ือเสนอตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งความส าคัญของการตีพิมพ์บทความวิชาการ นั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของทุน เพ่ิมคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน การขอต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นเงื่อนไขในการจบการศึกษา  
1. เป็นเงื่อนไขของทุนวิจัย เช่น ทุนองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สกว. ให้ทุนไม่เกิน 2,500,000 บาท ทุนพัฒนานักวิจัย สกว. ให้ทุนไม่เกิน 1,500,000 บาท  

ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ให้ทุนไม่เกิน 600,000 บาท และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน เช่น ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ให้ทุนไม่เกิน 600,000 บาท ทุนพัฒนานักวิจัย สกว.  

ให้ทุนไม่เกิน 1,5000,000 บาท และทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการพัฒนา สกว. ให้ทุนไม่เกิน 2,500,000 บาท 
3. ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เช่นการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นต้น 
4. เป็นเงื่อนไขในการจบการศึกษา เช่นใช้ในการจบการศึกษาของนิสิตระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
5. เพ่ือขอทุนไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  

  

 

(1) การท าความรู้จักวารสาร (2) ท าการเลือกวารสาร 
การท าความรู้จักวารสารนั้นๆก่อนว่า วารสารอยู่ในฐานข้อมูลใด เช่น SIS, Scopus, Science 
Direct Pubmed และTCI หรืออ่ืนๆ เป็นวารสารระดับใด ในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับการ
ยอบรับระดับใด เช่นวารสารในฐานข้อมูล SIS, Scopus, Science Direct Pubmed เป็นวารสาร
ระดับนานาชาติ มีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือสูง วารสาร TCI เป็นวารสารระดับชาติ มีการ
ยอมรับรองลงมา เป็นต้น และสอนการดูค่า Impact factor หรือค่าการใช้ในการอ้างอิง ยิ่งมีค่าสูง
ยิ่งหมายถึงมีความน่าเชื่อถือสูง และผู้คนสนใจเป็นจ านวนมาก โดยได้ยกตัวอย่างการค านวณ เช่น 
600 citation หารด้วย 150+150 articles จะเท่ากับ 2 หมายความว่ามความน่าเชื่อถือระดับสูง 
เป็นต้น ต่อไปเป็นการดูระดับ Q ในวารสาร กล่าวคือหาก Q ยิ่งน้อยความน่าเชื่อถือของวารสารก็
จะสูงในระดับนานาชาติ เช่น Q1 มีความน่าเชื่อถือมากกว่า Q2 เป็นต้น หรือการใช้ค าว่า Tier ใน
การแบ่งความน่าเชื่อถือของวารสารระดับชาติ และยิ่งมีค่าน้อยยิ่งมีความน่าเชื่อถือเช่นกัน เช่น 
Tier1 น่าเชื่อถือมากกว่า Tier2 เป็นต้น 

ตรวจสอบวารสารทั้งหมดเพ่ือค้นหา 
1.1 จุดมุ่งหมายและขอบเขต ของวารสารนั้น เช่น วารสารทางการแพทย์

วารสารการออกก าลังกาย เราต้องเลือกให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและขอบเขต
ตามงานวิจัยของเราเอง  

1.2 ประเภทของบทความที่ได้รับการยอมรับ ตรวจสอบค่า Q ในวารสารระดับ
นานาชาติ หรือ Tier ในระดับชาติ 

1.3 จ านวนผู้อ่านทั้งหมด ดูยอดผู้อ่านหากมีผู้อ่านมากสามารถแปลผลว่ามีผู้คน
สนใจมากหัวข้อยอดนิยมปัจจุบัน ดูว่าปัจจุบันกระแสนิยมในการท าวิจัยไป
ในทศิทางใด 

แนวปฏิบัติ: How to get published in International journal 

ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 



 

 Manuscript ทีด่ีจะตอ้งมีคือ ชดัเจน, ใช้ประโยชน์ได้ และ มีข้อความน่าตืน่เต้น เปน็ตน้ แสดงให้เห็นโครงสร้างตรรกะของงานวิจัย และอุดชอ่งวา่ง 
ของ Reviewers และ Editors อยา่งงา่ยดาย (Reviewersและ Editors ไมค่่อยว่างเราจึงต้องท างานให้เนี้ยบทกุอย่างจะง่าย และจะไมเ่สียเวลา) 
 

(1) ตรวจสอบประเภทของ Manuscript ว่าเป็นแบบใด (2) ส่วนประกอบของ Manuscript  (3) การเตรียม Manuscript 
 บทความ / ผลงานฉบับเต็ม 
 จดหมาย / สรุปรวดเร็ว / สรปุสั้น 
 Review papers / perspectives 
 

• Title 
• Abstract 
• Keyword 
• Main text 
- Introduction 
- Methods 
- Results and Discussions 

• Conclusion   
• Acknowledgment   
• References   
• Supplementary Data 

ต้องมีข้อมูลไม่เกินหน้าที่ก าหนด เช่น บางส านักก าหนดไว้ไม่เกิน 15 หน้า 
หรือก าหนดจ านวนบรรทัดหรือจ านวนค า เราต้องจัดการโดยเรียงล าดับ
ส าคัญก่อน ดังนี้ 
1.ให้ความส าคัญของรูปหรือตารางก่อน เพราะเป็นตัวก าหนดระยะ
สิ้นเปลืองของกระดาษ 
2.Methods, Results และ Discussion เขียนกระบวนการในการวิจัย ผล 
และการวิเคราะห์ขอมูล 
3.Conclusion และ Introduction เขียนสรุปผลและจึงเขียน 
Introduction  
4.เขียน Title และ Abstract เป็นล าดับสุดท้ายเพื่อให้สามารถมอง
ภาพรวมของงานวิจัยและย่อสรุปได้อย่าง กระชับ น่าสนใจ และเข้าใจ 

 
 
 

(1)  Title (2)  Abstract 
Title ที่ดีจะต้องสั้นและข้อมูลครบถ้วน Title ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 สามารถที่จะบงชี้หัวข้อใน paper ได้ 
 การเขียนเริ่มต้นต้องน่าสนใจ 
 มีความถูกต้อง ไม่สับสน เฉพาะเจาจง และสมบูรณ์ครบถ้วน 
 ไม่มีตัวย่อที่ไม่ค่อยได้ใช้ 
 ดึงดูดผู้อ่าน 
 บทความที่มีเนื้อหาสั้น ๆ อ้างถึงได้ดีกว่า Guideline ต้องไม่เกินหนึ่งบรรทัด 

บอกผู้อ่านว่าคุณท าอะไรมาและความส าคัญของผลการวิจัย 
 สามารถใช้ได้อย่างอิสระในการสรุปและบริการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น PubMed, 

Medline, EMBASE, Scopus เป็นต้น 
 โฆษณาบทความของคุณ 

บทความที่ชัดเจนจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งหากงานของคุณได้รับการพิจารณาเพ่ิมเติมใน
อนาคต 

(3)  Keywords (4)  Introduction 
ใช้โดยการจัดท าดัชนีและสรุป 
 เป็นป้ายชื่อ Manuscript ของคุณ 
 ใช้อักษรย่อของการเขียนเท่านั้น เช่น DNA, PDE 
 เช็คจากค าแนะน าของผู้เขียน 

เป็นส่วนที่จะโน้มน้าวให้ผู้อ่านรู้ว่า ท าไมงานของคุณถึงเก่ียวข้องและน่าสนใจและมี
ประโยชน์ส าหรับพวกเขา 

การเตรียม Manuscript 
 

ส่วนประกอบของ Manuscript 

 



(5)  Methods/Experimental Design (6)  Results 
 ใส่ข้อมูลความส าคัญทุกอย่างที่ผู้อ่านสามารถท าซ้ างานคุณได้ 

รายละเอียดที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้สามารถละเว้นได้ แต่ควรสรุปผลการทดลอง
เหล่านั้นโดยรวม 

 ให้ชื่อผู้ขาย (และที่อยู่) ของอุปกรณ์ 
 ต้องอธิบายสารเคมีทุกตัวที่ใช้ในงานวิจัย 

ห้ามใช้สารประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยไม่มีค าอธิบาp 
 น าเสนอการทดลองมีการควบคุมท่ีเหมาะสม 
 หลีกเลี่ยงการใส่ความคิดเห็น และการอภิปรายผล 
 เขียนในรูปแบบ Past tense (รูปอดีต) 

หลายๆวารสารนิยมเขียนในรูปแบบ Passive voice (ประธานถูกกระท า) 

ภาพประกอบมีความส าคัญเพราะ 
 ตัวเลขและตารางเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการน าเสนอผลลัพธ์ 
 Results คือแรงผลักดันของสิ่งพิมพ์ 
ค าอธิบายภาพและเรื่องราวจะต้องมีรายละเอียดมากพอที่จะท าให้ตัวเลขและตาราง
อธิบายตนเอง 

(7)  Discussion  (8)  Conclusions 
ผลลัพธ์หมายถึงอะไร ตรวจสอบ 
 ผลลัพธ์ของคุณเก่ียวข้องกับค าถามหรือวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่ระบุไว้ในส่วนบทน า

อย่างไร 
 คุณให้การตีความส าหรับผลลัพธ์แต่ละรายการของคุณหรือไม่ 
 ผลลัพธ์ของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ตรวจสอบรายอื่นรายงานหรือมีสาเหตุใดบ้าง 
 มีข้อ จ ากัด หรือไม่ 
 การอภิปรายอย่างมีเหตุผลจะน าไปสู่ข้อสรุปของคุณ 

 น าเสนอระดับโลกและข้อสรุปที่เฉพาะเจาะจง 
 ระบุการใช้และส่วนขยายตามความเหมาะสม 
 แนะน าการทดสอบในอนาคตและระบุว่าก าลังด าเนินการอยู่หรือไม่ 
 อย่าสรุป Paper ให้เขยีนวัตถุประสงค์ของบทคัดย่อ 
 หลีกเลี่ยงการการตัดสินเกี่ยวกับผลกระทบ 

(9) Acknowledgments (10) References 
ท าให้มั่นใจว่าผู้ที่ช่วยในการวิจัยได้รับการยอมรับรวมบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือใน
การศึกษาของคุณรวมถึง 
 อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ผู้สนับสนุนทางการเงิน ทุน 
 คณะกรรมการ 
 ผู้พิมพ์ 
 ผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ 

ตรวจสอบ 
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงของวารสาร 
 การสะกดค า ชื่อผู้เขียนและปีที่ตีพิมพ์ 
 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ใช้ et al. ต้องไมใ่ช้ในบรรณานกุรม ที่ผู้เขียนทั้งหมดควรจะอยู่ในรายการ 

คงเส้นคงวา และ หลีกเลี่ยงการอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้ถ้าเป็นไปได้ 
 การสื่อสารส่วนบุคคล การสังเกตท่ีไม่ได้เผยแพร่ บรรณาธิการอาจขอเอกสาร

ดังกล่าวเพ่ือประเมินผลของต้นฉบับ 
 บทความที่ตีพิมพ์โดยใช้ภาษาถิ่น เป็นสิ่งที่ยากที่ผู้อ่านนานาชาติจะสืบค้นได้ 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 การแก้ไขและตอบสนองผู้ตรวจสอบให้ถูกต้องอย่างชาญฉลาด 
 ไม่มีใครท าให้ถูกต้องในครั้งแรก “จงเขียนและเขียนใหม่” ผิดเป็นครู ประสบการณ์จะสอนเรา หากได้รับ e-mail ว่าวารสารนั้นรับบทความของเราให้ตีพิมพ์แล้ว เรา
สามารถดีใจและจัดงานฉลองได้เลย 

 เคล็ด(ไม่)ลับ ส าหรับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เขียนให้ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องและกระทัดรัด 

o กุญแจสู่การเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จคือการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป 
 ใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและแม่นย า 
 ตรวจสอบความถูกต้องของไวยกรณ์ และวรรคตอน 
 สร้างประโยคที่ง่ายและชัดเจน 

สอนตัวเองให้เขียน  
อ่าน !!!! เลียนแบบ แก้ไขใหม่ 

• อ่านวารสารที่คณุปรารถนาจะตพีิมพ์ 
• อ่านในเรื่องที่นอกเหนือสาขาของคุณ (แต่ต้องไม่กว้างจนเกินไป) 
• อ่านค าแนะน าจากผู้เขยีน 
• อ่านทุกวัน 

• มันก็โอเคที่จะเลียนแบบโครงสรา้งของ
ประโยคย่อหน้าและวล ี
• ไม่โอเคหากจะเลียนแบบค า และข้อความที่
เขียนดีๆ ที่เกี่ยวกับงานของคุณ 
• เขียนบ่อยๆ (ทุกวัน) 
• เลียนแบบโครงสรา้ง ไม่ใช่ค า 

• เขียนร่างหลายๆฉบับ แบบไม่ต่อเนื่องกัน ในหลายๆวัน 
• อย่ากลัว หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
• รับแบบฟอร์มความคดิเห็นจากหลายแหล่ง (และเสนอให้ตอบกลับ) 
• งานเขียนของคุณแก้ไขโดยมืออาชีพ (และอ่านการเปลีย่นแปลงท้ังหมด) 

การติดต่อจากวารสาร 
 

ปฏิเสธโดยบรรณาธิการ / ผู้ตรวจสอบ การแก้ไขท่ีแนะน าพร้อมความคดิเห็นหลัก / รอง 

ตอบรับการตีพิมพ์ – เป็นไปได้ยากมากท่ีจะตอบรบัการตีพมิพ์เลย 



 

 วารสารผู้เช่ียวชาญ 
 พ่ึงพาบรรณาธิการ, ผู้ตรวจทาน, ผู้ตรวจทานอิสระ, ผู้เขียน เพ่ือรักษาคุณภาพของการเขียน 

 หาทีมงานคุณภาพ 
 ท าความรู้จัก หรือสานความสัมพันธ์กับเพ่ือ พ่ี น้อง อาจารย์ หรือบุคลากรในคณะ และต่างคณะ เพ่ือที่จะพ่ึงพาอาศัยกันและท าให้งานสามารถบรรลุผลได้อย่างง่ายด่าย 

 ท างานวิจัยที่มีคุณค่า 
 ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก กล่าวคือสิ่งที่ส าคัญอันดับแรกคือ ปัญหางานวิจัย และสิ่งที่ตามมาคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงการออกแบบงานวิจัย 
 ทุนและอุปกรณ์ เช่น 

- Government Research Budget Chulalongkorn University 
- The 90th Anniversary Research Fund 
- Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund 
- Faculty of Sports Science Fund 

 อย่าท าผิดจริยธรรมการวิจัย 
 การปลอมขึ้น 
 การปลอมแปลง 
 การขโมยความคิด/การคัดลอกผลงาน 

 หาแรงจูงใจ ใฝ่รู้ รักในสิ่งที่ท า และกัดไม่ปล่อย 
บทสรุปสง่ท้าย 

หน่วยจัดการศึกษา กลุ่มภารกิจวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สิ่งที่น าไปสูก่ารตอบรับงานวิจัย   การถูก Reject ไมใ่ช่จุดจบของโลก 

•  ใส่ใจในรายละเอยีด 
•  ตรวจสอบ และ ตรวจสอบงานของคุณ 
•  พิจารณาความคดิเห็นของนักวิจารณ ์
•  หากเป็นไปได้ ภาษาอังกฤษตีองดี 
•  การน าเสนอเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
•  ใช้เวลาของคุณไปกับการแกไ้ข 
•  ยอมรับผู้ที่ช่วยเหลือคุณ 
•  งานต้องใหม่ เป็นต้นฉบับและไม่เผยแพร่มาก่อน 
•  ประเมินบทความของคณุ 
•  ต้องปฏิบัติตามกฎจริยธรรม 

•  บทความของทุกๆคนถูก Reject อย่าใช้มันเป็นการส่วนตัว – ทุกคนมีต้นฉบับท่ีถูกปฏิเสธรวมถึงผู้ชนะรางวัลบรรณาธิการ 
•  ท าความเข้าใจว่าท าไมบทความถึงโดน Reject 
•  คุณไดร้ับประโยชน์จากบรรณาธิการและผู้ตรวจสอบ – ให้ค าแนะน าอย่างจริงจัง 
•  ประเมินผลงานของคุณอีกครั้งและตดัสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะส่งบทความไปท่ีอื่น 

ตัวเลือกส าหรับสิ่งที่ควรมอง 


