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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยั

                        การถ่ายทอดและแลกเปลี+ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี+ดี
                                              17 พฤษภาคม 2559

1

ประวตัแิละผลงานทางวชิาการ

 การศึกษา ระดบั ปริญญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (Ph.D.)
ได้รับทุนการศึกษาระดบัปริญญา จาก มทร.พระนคร 

สมาชิกองค์กรวชิาการและวชิาชีพ  ทั=งในและต่างประเทศ 
- วศิวกรรมสถานประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( สามญัสมาชิก  ตลอดชีพ)

- ECTI,    Technical Chair ( Electrical Engineering) 
- Senior  IEEE,   USA     
-    IET,   UK  
      ตาํรา การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั  

เอกสารคาํสอน   วชิา คุณภาพกาํลงัไฟฟ้า          (ป.โท)
                                 วชิา การออกแบบระบบไฟฟ้า (ป.ตรี)
• ผลงานวจัิย

ผลงานวจัิยตีพมิพ์ในระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 30 เรื+อง 2



KM-RMUTP     N. Rugthaicharoencheep    2

ประเดน็แลกเปลี+ยนเรียนรู้

1. การทาํวจัิย  

2. การเขียนผลงานวชิาการ

- บทความวชิาการ

   - บทความวจัิย

3. การตีพมิพ์เผยแพร่ (วารสาร/การประชุมวชิาการ)

4. การนําเสนอผลงานวชิาการ

- Oral-Poster Presentation

3

2. การเขียนผลงานวิชาการ
- บทความวิชาการ

   - บทความวิจัย
3. การตีพิมพ์เผยแพร่

4. การนําเสนอผลงานวิชาการ
---- Oral-Poster Presentation

4
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1. การทําให้เกดิสิ+งใหม่ (to create new thing)

2. การทําให้สิ+งที+มีอยู่แล้วดขีึ=น (to improve existing thing)

3. การทําให้เข้าใจดขีึ=น (to understand better)

การทาํงานวจิยั

งานวจิยัพื=นฐาน

องค์ความรู้ใหม่
ทฤษฎใีหม่

เผยแพร่ผลงาน

เพิ+มองค์ความรู้แก่สาธารณะ

งานวจิยัประยุกต์

สร้างงานเพื+อมุ่งเน้นสู่
การใช้งานจริง

ใช้งานจริง
เผยแพร่

เพิ+มองค์ความรู้แก่สาธารณะ

การทาํงานวจิยั
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• เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคดิต่างๆ ที+ค้นพบ สู่สังคมโลก
• เกดิการพฒันาความรู้ สร้างการเปลี+ยนแปลงและการใช้ประโยชน์จากผลงานวจิยั
• เป็นกระบวนการพฒันาความรู้ พฒันานักวจิยั

•ผู้ทาํวจิยัทุกคน จะต้องตพีมิพ์ผลงานวจิยั เพื+อสอดคล้องเกณฑ์ประเมนิ ใน มหาวทิยาลยั

การตพีมิพ์: เป็นตวัชี=วดั (KPI) ผลสําเร็จในทุกระดบั

กติกาของสังคมวิจัย

•นักศึกษาบัณฑิตทุกคนต้องเรียนรู้การตีพมิพ์ผลงานวจัิย
   (การตพีมิพ์คอืการเกณฑ์สําเร็จการศึกษา)

การตพีมิพ์เผยแพร่งานวจิยั

3. การตีพิมพ์เผยแพร่

4. การนําเสนอผลงานวชิาการ

---- Oral-Poster Presentation
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บทความวชิาการ

• บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ� งมีการกาํหนดประเด็นที�
ชดัเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลกัวิชาการ และมี การสรุป
ประเด็น อาจเป็นการนาํความรู้จากแหล่งต่างๆมาวเิคราะห์ 

• โดยผู้เขยีนสามารถให้ทัศนะทางวชิาการของตนได้อย่างชัดเจน 

     บทความวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยใหม่ๆในด้านทฤษฏีหรือด้านปฏิบัติ ซึ+งทําให้
เกดิความรู้ความเข้าใจในวทิยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ+งมากขึ=นกว่าเดิม

       ข้อมูลและเนื=อหาจากบทความวิจัยจะต้องอยู่ในลักษณะที+จะทําให้ผู้อ่านที+มีความ
เชี+ ยวชาญในวิทยาศาสตร์สาขานั= นสามารถทําการทดลองหรือการสังเกต
เช่นเดียวกนัได้ให้ผลออกมาเหมือนกนั 

     สามารถติดตามการคํานวณและแนวความคิดของผู้เขียน และสามารถตัดสินใจได้
ว่าบทความมีความสําคัญเพยีงใด

บทความวจัิย
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การให้ความสําคญัของผู้อ่านและผู้เขียน 

ผู้เขียน (author) ผู้อ่าน (reader) 

Title

Abstract

Contents

Title

Abstract

Contents

Pattern  of scientific paper (original article)

•ชื+อเรื+อง Title

•บทนํา Introduction
•วธีิการทดลอง Materials and Methods
•ผลการทดลอง และวจิารณ์ผลการทดลอง Results and Discussion
(อาจจะแยกหรือรวมกนั)

•บทคดัย่อ Abstract

•เอกสารอ้างองิ References
•CV Authors

•คาํขอบคุณ Acknowledgements

การเขยีนต้นฉบบั  (Manuscript)
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เป็นส่วนที+สําคญัมาก ควรเขียนที+หลงัสุด
Writing the abstract

ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื
1. เริ+มต้นด้วยการกล่าวสั=นถงึที+มาของการศึกษาวจิยั
2. ตามด้วยวตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิยั
3. วธีิการศึกษาวจิยัสั=น (อาจมีหรือไม่มี)
4. สรุปผลการศึกษา
5. ปิดท้ายด้วยประโยชน์และการประยุกต์ใช้

หมายเหตุ: บางวารสารกาํหนดจาํนวนคาํในบทคดัย่อ
แนะนําว่า ให้เขียนไปก่อนโดยไม่ต้องคาํนึงจาํนวนคาํ แล้วค่อยมาตดัทิ=งภายหลงั

การเขยีนบทคดัย่อ  (Abstract)
 

4. การนําเสนอผลงานวชิาการ

---- Oral-Poster Presentation

14
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การตีพมิพ์เผยแพร่  ตามเกณฑ์  กพอ.

ผลงานวจิยั

ส่งไปยงัวารสารเพื+อตีพมิพ์ 
(ส่งได้ตลอด ไม่มีกาํหนดรับบทความ)
เมื+อส่ง ใช้ระยะเวลา 3 เดอืน ในการพจิารณา

ตพีมิพ์เผยแพร่  ไม่ต้องไปนําเสนอ

Journal 

ต้นฉบับ

ผลงานวจิยั
Conference  

ต้นฉบับ

ส่งไปยงัการประชุมวชิาการ
(มีกาํหนดรับ และตอบรับ ชัดเจน)

ตพีมิพ์เผยแพร่  ต้องไปนําเสนอ

การตีพมิพ์เผยแพร่
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Proceedings การประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 

การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั=งที+ 5 
(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพดาํเนินงาน) ปี พ.ศ. 2556 

17

วารสารแต่ละวารสารมีคุณภาพแตกต่างกนั
แต่ละวารสารมีค่าดชันี : Impact factor

ค่า Impact factor  เป็นตวับ่งชี=คุณภาพของวารสาร

การเลอืกวารสารวชิาการ

Impact factor • บ่งชี=คุณภาพของวารสาร
• บ่งชี=คุณภาพของเรื+องที+ตพีมิพ์
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�    ในการเลือกวารสารนั=นผู้เขียนจะต้องทราบแนวทางของวารสารและประเภท
ของผู้อ่าน กล่าวคือจะต้องได้เคยอ่านวารสารนั= นๆมาบ้างแล้ว และทราบ
ความสําคัญและประเภทของงานวารสารนั=นลงพมิพ์ 

� ผู้เขียนจะต้องพิจารณาว่างานของตนอยู่ในระดับความสําคัญขนาดไหน และ
จัดเป็นประเภทใด เหมาะกับวารสารนั=นหรือไม่ เมื+อเทียบกับบทความอื+นๆใน
วารสารนั=นแล้ว 

� วารสาร  (Journal)

-  ระดบัชาติ (ไทย)

            -  ระดบันานาชาติ  

การเลอืกวารสารวชิาการ

ประเมินโดย
Editor/Reviewers

Manuscript

ผู้ประเมิน ดูอะไร

ความน่าสนใจ ความสําคญั
ความใหม่ ไม่มีการรายงานมาก่อน
ความถูกต้อง น่าเชื+อถอื
การอ้างองิงานที+มีมาก่อน

การพจิารณาวารสาร
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• การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง อ่านไม่รู้เรื+อง

• การทบทวนวรรณกรรมไม่เพยีงพอ

• ผลการศึกษา ข้อมูล ไม่สมบูรณ์ การแปลผลไม่ถูกต้อง 

• สรุปผลการศึกษาไม่ตรงตามความจริง

• เนื=อหาในตาราง และรูปภาพไม่คมชัด  อ่านไม่ได้

• จัดรูปแบบบทความไม่สวยงาม  

สิ+งที+พบในการพจิารณาบทความ

• คณะผู้วจิยั และการเรียงลาํดบั
- ชื+อแรก / corresponding
- % contribution

Author lists: 
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Manuscript High impact factor journal

Manuscript

Rejection

Manuscript

Rejection

Lower impact factor journal

Lower impact factor journal

Researcher

submit

For all scientists: Rejection is normal

ลาํดบัการส่งวารสาร 

Manuscript

วารสาร 
editorial office ปฏิเสธ

ผู้ประเมิน (Reviewers) 3-5 คน

Analysis-Evaluation
with comments

ผู้วจิยั
-ตอบคาํถาม/ปรับปรุง/แก้ไข
-ทาํการทดลองเพิ+ม

ตพีมิพ์ผลงานในวารสาร

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ปฏิเสธ/ตอบรับ

ปฏิเสธ

วารสารที+มีการประเมินก่อนการตพีมิพ์ (Peer review journal)

Response to
reviewers’ comments
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25

 Citations 

การอ้างองิ จาก E-mail

nattachote.r@rmutp.ac.th

Citations 

26•ผู้เขียนบทความในฐานข้อมูล SCOPUS  Author ID 35 932789500
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การตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล

27

28

การเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล (TCI) 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
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29

การเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล (SJR) 

http://www.scimagojr.com

30

การเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล 

TCI  กลุ่ม 1
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การเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล 

32
 การสมัครสมาชิก เข้าสู่   www.tci-thaijo.org/index.php

การเผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล 
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Beall’s  list 

33

Beall’s list of predatory publishers เป็นรายชื+อสํานักพิมพ์
ที+มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดําเนินการเพื+อประโยชน์ทางวิชาการ 
และอาจเป็นการหลอกลวงเพื+อหารายได้ โดยรายชื+อเหล่านี=
รวบรวมโดยบรรณารักษ์ของ University of Colorado 
Denver ชื+อ Associate Professor Jeffrey Beall โดยได้ 
review วารสาร และสํานักพิมพ์ จํานวนมาก  และรวบรวม
เป็นรายชื+อสํานักพิมพ์/วารสาร ที+อาจจะเข้าข่ายวารสารที+ไม่
ควรส่งรายงานไปตีพมิพ์ 

ผลไม่เป็นที+ยอมรับในวงการวชิาการ ทาํให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้   เช่น  
ขอกาํหนดตาํแหน่งวชิาการ
การพจิารณาทุนวจิยั
การพจิารณารางวลั
การสมคัรเข้ารับตาํแหน่งในบางกรณี

Jeffrey Beall 

34
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ผู้นําเสนอที+ประสพความสําเร็จส่วนใหญ่มีคุณสมบัติดงัต่อไปนี=

1. มบุีคลกิด ี 6.  มนีํ=าเสียงชัดเจน 

2. มคีวามรู้อย่างถ่องแท้ 7. มจีติวทิยาโน้นน้าวใจ

3. มคีวามน่าเชื+อถือไว้วางใจ  8.  มคีวามสามารถในการใช้โสตทศันอุปกรณ์

4. มคีวามเชื+อมั+นในตนเอง 9. มคีวามช่างสังเกต 

 5.  มภีาพลกัษณ์ที+ด ี  10. มไีหวพริบปฏิภาณในการคาํถามดี

  

35

การนําเสนอผลงานวจิัย 

36

การนําเสนอผลงานวจิัย 
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37

การนําเสนอผลงานวจิัย 

การนําเสนอผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

นําเสนอผลงาน  ณ ประเทศ 
สาธารณรัฐอติาล ี
สหราชอาณาจกัร
สาธารณรัฐฝรั+งเศส
สาธารณรัฐประชาชนจนี
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การนําเสนอผลงานวจิัย 

38
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ประธานการนําเสนอผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ประธานกลุ่มย่อย (Session Chair)

39

การบรรยายพเิศษ  

• Keynote Speaker to Training Course on “Power Distribution Planning and Loss Reduction 
Strategies for Rural Areas, Topic on “Technique adopted in Thailand  for Loss Optimization,” 
Invited by Asian Institute of Technology (AIT), 20 August 2012, Thailand  

40
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การร่วมงานประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

• Keynote Speaker การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ IEEE International Conference Circuit, 
Power and Computing Technologies ณ Noorul Islam Center for Higher Education, Noorul Islam 
University, สาธารณรัฐอินเดีย ระหวา่งวนัที� 20-21 มีนาคม 2557

41

Thank you for your attentions
e-mail :nattachote.r@rmutp.ac.th

Tel: 089-6071641
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