
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

1. ชื่อโครงการ  : จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access  
 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ประกันคุณภาพ 
  

1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช้ ชี้น าการ

พัฒนาให้กับสังคมและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต เป้าประสงค์ท่ี 1 ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

2. ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

ในระดับสากลรองรับความต้องการของสังคม เป้าประสงค์ มีงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย 
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนในพ้ืนที่ ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลัดดันการต่อยอดผลงานวิจัย เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เป้าประสงค์ มีการต่อยอดผลงานวิจัยเพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์ และการใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ในโลกปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคสมัยแห่งอินเทอร์เน็ต สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวารสารทางวิชาการ
ส่วนใหญ่ซึ่งเคยผลิตและเผยแพร่ในรูปแบบตัวเล่มหรือสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว ได้หันมานิยมจัดท าในรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลออกไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการน าบทความวิจัยไปตีพิมพ์ใน
วารสารมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิและการจัดท ารูปเล่มก่อนจะตีพิมพ์
เผยแพร่ ใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนนานพอสมควร อาจท าให้ข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่นักวิจัยค้นพบไม่มีความ
ทันสมัย ท าให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลไม่สามารถน าไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และอินเทอร์เน็ตนั้น
เป็นแหล่งที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา โดยทั่วไปผู้เขียนมักจะเขียนให้ฟรีแล้ว
ยังได้เงินจากผู้อ่านในรูปแบบของค่าบอกรับสมาชิกวารสาร เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่านยอมจ่าย เงินเพ่ือเข้าถึงเนื้อหา
วารสาร  จึงมักจะต้องมีการกลั่นกรองคุณภาพของงานที่ตีพิมพ์อย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบ Open Access ผู้เขียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงผลงานโดยไม่มีข้อจ ากัดเป็นที่
นิยมมากขึ้น เห็นได้จากการเติบโตของวารสารในกลุ่มนี้อย่างก้าวกระโดด      การตีพิมพ์ในรูปแบบ Open 
Access แม้จะมีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ก็กลายเป็นช่องทางของผู้ไม่หวังดีจ านวนมากใช้เป็นช่องทางในการ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยเน้นปริมาณของผลงานมากกว่าคุณภาพ  สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนด้านการวิจัยตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น เห็นควรจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : การสัมมนาทาง
วิชาการในหัวข้อ “จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access” 
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ขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะวารสาร
ต่างประเทศที่มีลักษณะของบทความที่พึงระวังในการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ พร้อมทั้ง ชี้แจงข้อควรระวังของ
ผลงานวิชาการ ปลอม น ามาสู่การน ามาประยุกต์ใช้ และอ้างอิงที่ไม่เป็นไปตามรู้แบบสากล และการขาด
ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของบทความต่อไป 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะวารสาร
ต่างประเทศที่มีลักษณะของบทความที่พึงระวังในรูปแบบ Open Access รวมทั้งจรรยาบรรณการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
 2. เพ่ือสร้างชี้แจงข้อควรระวังของผลงานวิชาการ ปลอม น ามาสู่การน ามาประยุกต์ใช้ และอ้างอิงที่ไม่
เป็นไปตามรู้แบบสากล และการขาดประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของบทความนั้น 
 

5. วิทยากร 
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

6. ระยะเวลา วิธีด าเนินการ และสถานที่ด าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาทางวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิใน หัวข้อจรรยาบรรณด้านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
รูปแบบ Open Access วิธีการกลั่นกรองผลงานวิชาการ โดยด าเนินกิจกรรม ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 
เวลา 08.30  - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและส านักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

7. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 50 คน 

 

8. การสมัครเข้าร่วมโครงการ  
 ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณชาญณรงค์ คงทน 
นักวิชาการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7256  โทรสาร    
074-609655  มือถือ   081 - 5407304 หรือ 086 - 4815005 หรือทาง e-mail : research.tsu@gmail.com 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญของการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการโดยเฉพาะ
วารสารต่างประเทศที่มลีักษณะของบทความที่พึงระวังในรูปแบบ Open Access  
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบข้อควรระวังของผลงานวิชาการจอมปลอม น ามาสู่การน ามาประยุกต์ใช้ และ
อ้างอิงที่ไม่เป็นไปตามรู้แบบสากล และการขาดประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือของบทความนั้น 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิธีการกลั่นกรองผลงานวิชาการจอมปลอม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

10. การประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
 ประเมินผลความพึงพอใจ ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยพร้อมทั้งอภิปรายผลเชิงพรรณนา และน ามาสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access 
วันอังคาร ที ่5 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น.  

ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
และ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและส านักงานกลาง (ตึกโดม) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

******************************* 
 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.3๐ - ๐9.0๐ น. ลงทะเบียน   
09.00 - 09.15 น. เปิดโครงการ 

โดย...รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล  
โดย...รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

09.15 – 11.45 น. จรรยาบรรณและข้อควรระวัง /วิธีการกลั่นกรองผลงานวิชาการ ใน Open Access  
โดย...ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย ์
       ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11.45 – 12.00 น. อภิปรายและตอบข้อซักถาม 
12.00 - 13.00 น. 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
หมายเหตุ  ๑. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม ภาคเช้า 10.00 น.  
  ๒. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


