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แบบฟอร์ม สวจ.01 สรุปข้อมลูการเผยแพร่
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์                                             

หน่วยงาน  แผนก / คณะ             โทร.                           
ที่           วันที่                
เร่ือง     สรุป ข้อมลูการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  

 
เรียน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
ชื่อ...............................................นามสกุล……….……………………ต าแหน่งทางวิชาการ................................. 
สาขาวิชา…………………………………………….คณะ/วทิยาลัย/สถาบัน............................................................ 
 
1. ชื่อผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อสิ่งพมิพ์/งานประชุม ที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน้าที่……………...... ฉบับที่....................... วัน เดือน ปี ที่ตีพมิพ์หรือเผยแพร่…………….…………………….. 
3. การน าเสนอผลงาน  O น าเสนอในงานประชมุวิชาการ  O ตีพิมพ์ในวารสาร  
 
4. สรุปเนือ้หาที่เป็นประเด็นส าคัญในการเข้าร่วมเผยแพร่ผลงาน (โดยสงัเขป) (กรณีเผยแพร่ผ่านงานประชมุวิชาการ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการตีพมิพ์หรือเผยแพร่…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. จ านวนเงนิที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันวิจัย 
คา่ลงทะเบียน …………………………….บาท (สกลุเงิน................................... x อตัราแลกเปลี่ยน...................บาท)  
คา่เดินทาง  O คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั …………………………….……...บาท  

O คา่รถหรือคา่น า้มนั ..............................................................บาท  
(เฉพาะผู้ที่เดินทางในเขตปริมณฑลหรือตา่งจงัหวดัและไมไ่ด้เบกิคา่ตัว๋เคร่ืองบิน)  

คา่ท่ีพกั (2 คืน) .................................................................. บาท  
จ านวนเงินรวมท่ีได้รับอนมุตัิ ……………………………….....บาท  
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7. จ านวนเงนิที่ใช้จริง  
คา่ลงทะเบียน …………………………….บาท (สกลุเงิน................................... x อตัราแลกเปลี่ยน...................บาท)  
คา่เดินทาง  O คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั …………………………….……...บาท  

O คา่รถหรือคา่น า้มนั ..............................................................บาท  
(เฉพาะผู้ที่เดินทางในเขตปริมณฑลหรือตา่งจงัหวดัและไมไ่ด้เบกิคา่ตัว๋เคร่ืองบิน)  

คา่ท่ีพกั (2 คืน) ...................................................................บาท  
จ านวนเงินรวมท่ีใช้ไป ..........................................................บาท  
   O จ านวนเงินเกินไป .................................................บาท 

O จ านวนเงินคงเหลือ ………..………………………..บาท 
8. ลักษณะของผลงานที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  

O งานวิจยั   O งานสร้างสรรค์   O สิ่งประดิษฐ์ 
9. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

O บทความวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ (National Conference)  
ค่าน ้าหนัก 0.20 
O บทความวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ (Inter Conference)  
ค่าน ้าหนัก 0.40 
O บทความวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai – Journal Citation 
Index Centre: TCI.) กลุม่ 2 หรือเทียบเท่า ค่าน ้าหนัก 0.60 
O บทความวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai – Journal Citation 
Index Centre: TCI.) กลุม่ 1 หรือ มีการตีพิมพ์ในสารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ 
Scopus Q3 Q4 หรือ เทียบเทา่ ค่าน ้าหนัก 0.80 
O บทความวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู Thai – Journal Citation 
Index Centre: TCI.) กลุม่ 1 หรือ มีการตีพิมพ์ในสารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจดั
อนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ 
Scopus Q1 Q2 หรือ เทียบเทา่ ค่าน ้าหนัก 1.00 

10. ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
O งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือ ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ online  
ค่าน ้าหนัก 0.20 
O งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั ค่าน ้าหนัก 0.40 
O งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดบัชาติ ค่าน ้าหนัก 0.60 
O งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ ค่าน ้าหนัก 0.80 
O งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ ค่าน ้าหนัก 1.00 

11. เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานที่ต้องน าส่งสถาบันวิจัย  
O แบบฟอร์ม สวจ.01      จ านวน .......2....... ชดุ 

O ใบเสร็จหรือหลกัฐานการช าระเงิน (ตวัจริง)   จ านวน .......1....... ชดุ 
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O ส าเนาใบเสร็จหรือหลกัฐานการช าระเงิน   จ านวน .......1....... ชดุ 

O ส าเนาหน้าบทความวิจยั/งานสร้างสรรค์ท่ีลงตีพิมพ์เผยแพร่  จ านวน .......1....... ชดุ 

O ไฟล์ word การน าบทความวิจยั/งานสร้างสรรค์ไปเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA เซฟใส ่CD  
จ านวน .......1....... แผ่น/หรือ สง่ไฟล์มาท่ี E-mail: rsurri@gmail.com เรื่อง APA บทความวิจัย 

O ส าเนาเกียรติบตัร / ประกาศนียบตัร   จ านวน .......1....... ชดุ 

O รูปภาพเข้าร่วมงาน (ถ้ามี)    จ านวน .......1....... ชดุ 

O อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………..……..   จ านวน .......1....... ชดุ 
 
 

ลงช่ือ................................................................. 
(...........................................................) 

ต าแหน่ง ……………………………………………………………………………… 
ว/ด/ป………………………………………………………. 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 
กรณีตีพิมพ์ใน Proceedings 
Prasopkittikun, T. (2002, March). The determinants of competent parenting among Thai mothers in providing preterm infants’ 

home environment. Paper presented at the meeting of the International Conference on Traditions, Evidence and 
Innovations in Nursing, Phuket, Thailand. 

กรณีตีพิมพ์ใน Journal 
Wongwailikhit, K. & Sripoomwattana, N. (2013). An Efficient Simple Method for the Synthesis of Copper (I) Oxide Hollow 

microspheres with Assistance of Polyoxyethlenonylphenyther. Asoan Journal of Chemistry. Vol.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคญัของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพันธกิจอย่างมีประสิท ธิภาพและประสบ

ความส าเร็จนัน้ สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบ
จ านวนบทความวิจยัที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ประจ างานวิจยัที่เผยแพร่ในที่ประชมุวิชาการระดบัชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในที่ประชมุวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ 

(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดบัชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจดัท ารายงาน 
หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ ทรงคณุวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ ทรงคณุวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานัน้ๆ นอกสถาบนัเจ้าภาพอยา่งน้อยร้อยละ 25 

งานวิจยัที่เผยแพร่ในที่ประชมุวิชาการระดบันานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในที่ประชมุวิชาการและบทความฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จดัท ารายงาน หรือคณะกรรมการจดัประชมุประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคณุวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผู้ทรงคณุวฒิุที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานัน้ๆ จากตา่งประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 25 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์  (Full Paper) และเม่ือได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์ ซึง่ สามารถอยูใ่นรูป แบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่นฐานข้อมลู Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ได้แก่ ฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมลู ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมลู Scopus หรือวารสารวิชาการระดบันานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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