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วารสาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ เริ่มดำาเนินการเมื่อปี พศ. 2552 นำาทีม
โดย อธิการบดี ดร. จงรัก พลาศัย ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของ ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งทุกคนล้วน
ไม่มีประสบการณ์ในการจัดทำาวารสาร ด้วยความตั้งใจ จะให้มีวารสารทางวิชาการเกิดขึ้นและด้วยไมตรีจิต
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ศิริ ทาโต จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ช่วยกรุณา
ถ่ายทอดความรู้ วิธีการจัดทำา ให้คณะทำางาน วารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถดำาเนิน
งานได้ ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง เมื่อขึ้นปีที่ 2 คณะทำางานมีความประสงค์ที่จะได้เห็น วิธีการจัดทำา
วารสาร จากหน่วยงานอื่นบ้าง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานของวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกิดผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยให้มากยิ่ง
ขึ้น จึงได้ จัดทำาโครงการศึกษาดูงานการจัดทำาวารสาร

เมื่อได้กล่าวถึงที่มาแล้ว ผู้เขียนในฐานะบรรณาธิการวารสารขอเล่าถึงการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน คณะเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส มุ่งสู่กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2553 สถานที่แรกที่ได้ไปศึกษาดูงาน คือ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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ทำาหน้าที่หัวหน้างานคลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้จัดทำาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ซึ่งได้การรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นหนึ่งในวารสารวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ และ ได้รับทุนสนับสนุน ในการดำาเนินงานวารสาร
ขอบเขตของบทความวิจัย/บทความวิชาการ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์
ภาษาศาสตร์ การศึกษา และอื่นๆ กำาหนดการออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ เช่นเดียวกับ วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

ที่นี่ให้การต้อนรับดีมาก เสมือน มหาวิทยาลัยรุ่นพี่ที่จะช่วยดูแลน้องใหม่ รู้สึกอบอุ่นใจเจ้า
ของสถานที่นำาทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ศิริปรัชญานันท์ และคณะ ได้อธิบาย ในหลากหลาย
ประเด็น ที่ทางทีมงานต้องการทราบ เช่น เกณฑ์การพิจารณาบทความ ขั้นตอนการจัดทำาวารสารวิชาการ การ
จัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการด้านการเงิน การเรียงพิมพ์และจัดพิมพ์ การเป็นสมาชิก และ
ข้อบกพร่องที่พบบ่อย โดยเฉพาะ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกด/การพิสูจน์อักษร ซึ่งต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ และได้บอกกล่าวเคล็ดลับ เทคนิคการเขียนบทความ คือ
• คิดและทำาอย่างต่อเนื่อง ทำาด้วยใจรัก
• ให้คิดว่าไม่มีงานใดในโลกที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีบทความวิจัยที่สมบูรณ์แบบและไม่ถูก
วิจารณ์
• อย่าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อม เริ่มคิด ทำาและเขียนทันที
• ตั้งเป้าหมายและกำาหนดโครงร่าง
• หาสมุดโน้ตหรือเครื่องมือในการบันทึกติดตัว
• หาคนวิจารณ์ที่กล้าวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาช่วยอ่านก่อนส่ง
• การวิจัยกับการเขียนบทความเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ยึดติดกันจนแยกไม่ออก
• หนึ่งงานวิจัย สามารถเขียนบทความได้หลากหลายขึ้นอยู่กับประเด็นที่นำาเสนอ
ทีมงานฟังแล้วเป็นปลื้มมาก หลายคนตั้งใจจะลงมือเขียนด้วยตนเอง หลายคนจะกลับไป
เล่าให้เพื่อนๆฟัง ผู้เขียนตั้งใจว่า จะเขียนเรื่องการดูงานครั้งนี้ เป็นการฝึกประลองฝีมือก่อน
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ช่วงบ่าย ทางคณะศึกษาดูงาน เดินทางไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำาวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบในการจัดทำา
วารสาร ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คณะของเราเดินทางขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่ 12 ของอาคาร ทางเจ้าภาพรอต้อนรับพร้อมเตรียม
เอกสารให้ทางคณะอย่างพร้อมมูล ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยเฉพาะ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุชาดา รัชชุกูล และคณะ ทำาให้ เราได้เห็นบรรยากาศของความเอื้ออาทร อยากจะให้คำาปรึกษา อยาก
จะช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การช่วยหาบทความมาลงให้ คณะทีมงานได้รับความรู้ในเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ กองจัดการ (ผู้จัดการวารสาร) และ มีข้อเสนอแนะให้ งานวารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ขอรับการประเมินจาก สกว. (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ให้ เป็น วารสาร
วิชาการระดับชาติ และให้ขอ Impact Factor โดยให้สถาบัน ISI ((Institute of Scientific Information)
ได้จัดทำาฐานข้อมูลที่เรียกว่า Journal Citation Report เพื่อประเมินและจัดลำาดับคุณภาพของวารสารให้เป็น
ระดับนานาชาติและเพื่อเป็นดัชนีวัดในด้านสถิติการถูกนำาไปอ้างอิงสูงหรือต่ำาเพียงใด หลายคนอาจจะไม่คุ้น
กับคำานี้ Journal Impact factor ซึ่งหมายถึง อัตราส่วนระหว่างจำานวนรายการอ้างอิงในปีปัจจุบันที่อ้างถึง
บทความ ใน 2 ปี หลังของวารสารนั้น กับจำานวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน 2 ปีหลังของวารสารนั้น ทางทีม
งานปรึกษากันว่า กลับไปเราจะหาแนวทางเพื่อที่จะได้รับประเมินและจัดลำาดับคุณภาพของวารสารต่อไป
วันที่สองของการศึกษาดูงาน ทางคณะทีมงานต้องการจะไปดูงานของหน่วยงานเอกชนบ้าง
ได้รับคำาแนะนำาจาก ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้ไปศึกษาดูงาน ที่สำานักพิมพ์วัฒนาพานิช เจ้าภาพได้
ติดต่อประสานงานกันมาตลอดและเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดี วันที่ศึกษาดูงานมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ มารอต้อนรับด้วย ทางคณะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ คุณเริงชัย จงพิพัฒนสุข
ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ และอาจารย์ประพีร์พรรณ โพธิ์กระจ่าง ผู้ใช้นามแฝงในการเขียนหนังสือว่า ”สโรชา“
หลายท่านสอบถามถึง สถานการณ์ ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสด้วยความเป็นห่วง เราจึงได้เล่าความเป็น
อยู่ให้ทุกท่านได้ทราบ และได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้ได้รับทราบด้วย
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สำานักพิมพ์วัฒนาพานิช มีการจำาหน่ายหนังสือแบบเรียนมากมายและมีหนังสือเสริมความรู้
ด้วย ทุกคนได้เลือกซื้อหากันอย่างเพลิดเพลิน แถมมีให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วย ช่วงเที่ยงเจ้าภาพ
นำาคณะศึกษาดูงานไปทานอาหารทะเล แถวบางขุนเทียน และหลังจากอิ่มหนำาสำาราญ เจ้าภาพได้พาไปเยี่ยม
ชมโรงพิมพ์ เพื่อดูขั้นตอนการผลิตหนังสือแบบเรียนในรูปแบบต่างๆ กันต่อในช่วงบ่าย

จุดแรกที่สะดุดตาตรงประตู ทางเข้าโรงพิมพ์ คือ ตราสัญลักษณ์ของสำานักพิมพ์ ที่มีคำาว่า
“ปัญญาประดุจดังอาวุธ” อ่านแล้วกินใจจริงๆ ซึ่งมีความหมายที่ดีมาก ทางเจ้าภาพได้อธิบายให้ทราบว่า โรง
พิมพ์แห่งนี้ ดำาเนินงานมาได้ ประมาณ 70 ปี มีการพัฒนาคุณภาพของโรงพิมพ์และสำานักพิมพ์ให้ก้าวหน้า
โดยนำาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ทำาให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำาทางด้านการผลิตแบบเรียนและสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนได้รับความเชื่อถือจากบริษัท ห้างร้าน และสำานักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ความประทับใจให้กับคณะ คือ การมีระบบสวัสดิการให้กับบุคลากรในหน่วยงานดีมาก บางคนทำางาน
ที่นี่มากว่า 30 ปีแล้ว หลังจากได้ศึกษาดูวิธีการผลิตแบบเรียนแล้ว ทุกคนต่างเดินทางออกจากโรงพิมพ์ด้วย
ความชื่นมื่นและ ประทับใจกับการต้อนรับ มีโอกาสได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมกับคำาเชิญชวน ให้ส่ง
หนังสือและตำาราประกอบการเรียน ไปให้โรงพิมพ์ช่วยผลิตและ เผยแพร่บ้าง
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วันสุดท้ายในการศึกษาดูงานทางคณะได้ไปศึกษาดูงานวารสารต่อที่สาำ นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นวารสารชั้นนำาของประเทศ และเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้เข้าไปสัมผัส
สำานักงานแห่งนี้ ผลิตวารสารมาประมาณ 50 ปีแล้ว ใช้ชื่อวารสารสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ
วารสารสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในสาขาต่างๆ แก่สาธารณชน นักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง
ยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดับงานวิจัยของ
ประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอีกด้วย วารสารจะออกครั้งละ 2 ฉบับ คือ ฉบับ
วิทยาศาสตร์ และ ฉบับสังคมศาสตร์ คณะของเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอสมควรกับทีมงานของ
วารสารสภาวิจัยแห่งชาติ พร้อมได้รับคำาแนะนำาสิ่งดีๆ ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน เมื่อได้เวลา
พอสมควร คณะของเราจึงขออำาลา เพื่อเดินทางกลับจังหวัดนราธิวาส
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้มาคือ ความประทับเป็นอย่างใจมาก ทุกคนได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับทราบ บนรถในช่วงเวลาการเดินทางกลับ เพื่อหาแนวทางที่จะนำาความรู้กลับ
มาพัฒนางานวารสารของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หลายคนมุ่งมั่นที่จะลองเขียน
บทความ และอีกหลายคน อยากจะลองรวบรวมหาข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือ ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่ก็
ไม่ยากที่คิดจะทำา ผู้อ่านลองจับปากกา ดินสอ มาเขียนดูสิคะ

