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แบบฟอรม สวจ.01 สรุปขอมูลการเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
                                            
หนวยงาน  แผนก / คณะ             โทร.                           

ที ่          วันท่ี                

เรื่อง     สรุป ขอมูลการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  

 
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 

ชื่อ...............................................นามสกุล……….……………………ตําแหนงทางวิชาการ................................. 

สาขาวิชา…………………………………………….คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน............................................................ 

 
1. ชื่อผลงานวิจัย/งาน

สรางสรรค………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อสิ่งพิมพ/งานประชุม ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หนาท่ี……………...... ฉบบัที.่...................... วัน เดือน ป ที่ตีพิมพหรือเผยแพร…………….…………………….. 

3. การนําเสนอผลงาน  O นําเสนอในงานประชุมวิชาการ  O ตีพิมพในวารสาร  

 

4. สรุปเนื้อหาท่ีเปนประเด็นสําคัญในการเขารวมเผยแพรผลงาน (โดยสังเขป) (กรณีเผยแพรผานงานประชุมวิชาการ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ประโยชนท่ีไดรบัจากการตพีิมพหรือเผยแพร…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. จํานวนเงินท่ีไดรบัอนุมตัิจากสถาบันวิจัย 

คาลงทะเบียน …………………………….บาท (สกลุเงิน................................... x อัตราแลกเปลี่ยน...................บาท)  

คาเดินทาง  O คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด …………………………….……...บาท  

O คารถหรือคาน้าํมัน ..............................................................บาท  

(เฉพาะผูที่เดินทางในเขตปริมณฑลหรือตางจังหวัดและไมไดเบิกคาตั๋วเคร่ืองบิน)  

คาที่พัก (2 คืน) .................................................................. บาท  

จํานวนเงินรวมที่ไดรับอนุมัต ิ……………………………….....บาท  

 

 

 

7. จํานวนเงินท่ีใชจริง  
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คาลงทะเบียน …………………………….บาท (สกลุเงิน................................... x อัตราแลกเปลี่ยน...................บาท)  

คาเดินทาง  O คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด …………………………….……...บาท  

O คารถหรือคาน้าํมัน ..............................................................บาท  

(เฉพาะผูที่เดินทางในเขตปริมณฑลหรือตางจังหวัดและไมไดเบิกคาตั๋วเคร่ืองบิน)  

คาที่พัก (2 คืน) ...................................................................บาท  

จํานวนเงินรวมที่ใชไป ..........................................................บาท  

   O จํานวนเงินเกนิไป .................................................บาท 

O จํานวนเงินคงเหลือ ………..………………………..บาท 

8. ลักษณะของผลงานท่ีไดรบัการตีพมิพหรือเผยแพร  

O งานวิจัย   O งานสรางสรรค   O สิ่งประดิษฐ 

9. ผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพมิพหรือเผยแพร 

O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference)  
คาน้ําหนัก 0.20 
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(Inter Conference)  
คาน้ําหนัก 0.40 
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation 
Index Centre: TCI.) กลุม 2 หรือเทียบเทา คาน้ําหนัก 0.60 
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation 
Index Centre: TCI.) กลุม 1 หรือ มีการตีพิมพในสารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus Q3 Q4 หรือ เทียบเทา คาน้ําหนัก 0.80 
O บทความวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation 
Index Centre: TCI.) กลุม 1 หรือ มีการตีพิมพในสารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ 
Scopus Q1 Q2 หรือ เทียบเทา คาน้ําหนัก 1.00 

10. ผลงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพร 

O งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online  

คาน้ําหนัก 0.20 

O งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรในระดับสถาบัน คาน้ําหนัก 0.40 

O งานสรางสรรคทีม่กีารเผยแพรในระดับชาติ คาน้ําหนัก 0.60 

O งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ คาน้ําหนัก 0.80 

O งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาต ิคาน้ําหนัก 1.00 

11. เอกสารหลักฐานการเผยแพรผลงานท่ีตองนําสงสถาบันวิจัย  

O แบบฟอรม สวจ.01      จํานวน .......2....... ชุด 

O ใบเสร็จหรอืหลักฐานการชําระเงิน (ตัวจริง)   จํานวน .......1....... ชุด 

O สําเนาใบเสร็จหรอืหลักฐานการชําระเงิน   จํานวน .......1....... ชุด 
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O สําเนาหนาบทความวจิัย/งานสรางสรรคทีล่งตีพิมพเผยแพร  จํานวน .......1....... ชุด 

O ไฟล word การนําบทความวิจัย/งานสรางสรรคไปเขียนบรรณานุกรมในรูปแบบ APA เซฟใส CD  

จํานวน .......1....... แผน/หรือ สงไฟลมาที่ E-mail: rsurri@gmail.com เรื่อง APA บทความวิจัย 

O สําเนาเกียรติบัตร / ประกาศนียบัตร   จํานวน .......1....... ชุด 

O รูปภาพเขารวมงาน (ถามี)    จํานวน .......1....... ชุด 

O อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ …………..……..   จํานวน .......1....... ชุด 

 
 

ลงชือ่................................................................. 

(...........................................................) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………………… 

ว/ด/ป………………………………………………………. 
ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 
กรณีตีพิมพใน 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. 

กรณีตีพิมพใน 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คําอธิบาย 

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบ

จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํางานวิจัยท่ีเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน 

หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน

สาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 

งานวิจัยท่ีเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับ

สมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ

จัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่

ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับการ

ตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบรูณ ซึ่ง สามารถอยูในรูป แบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในวารสารวิชาการ 

(Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 

Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 


