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คํานํา 
 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั ่น เปนสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศนที่สรางเสริมนักเทคนิค
การแพทยดวยมืออาชีพและสนับสนุนการใฝเรียนรูตอเนื่อง ซึ่งคณะฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมี
ความรูและทักษะในวิชาชีพเทคนิคการแพทย วิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพที่เกี่ยวของไมต่ำกวาขอกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย ที่จะคนควา และติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี ่ยนแปลงของสังคม เพื่อนำมาใชกับการทำงานในวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย การศึกษาตอในระดับสูงขึ ้น ใหคำปรึกษา แนะนำ หรืออธิบายเกี ่ยวกับการตรวจทาง
หองปฏิบัติการแกบุคลากรทางการแพทยได/มีศักยภาพในการเรียนรู และเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการและการดูแลสุขภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาชีพอยางมี
คุณภาพ และมีพันธกิจดานงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติ 

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงไดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ เรื่อง “การผลิตผล
งานวิจ ัย/ผลงานวิชาการเพื ่อเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการที ่อยู ในฐานขอมูล SCOPUS” จากผูช วย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยวรเชษฐ ขอบใจ ตำแหนงรองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย ไดแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูทักษะประสบการณตรง รวมทั้งจัดทำเปนแนวปฏิบัติและเผยแพรใหแกคณาจารย นิสิต 
และผูสนใจทั่วไป เพ่ือสงเสริมดานการผลิตและพัฒนาดานผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาตฺตอไป 
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แนะนำวิทยากร 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยวรเชษฐ ขอบใจ 
ตำแหนง รองคณบดี  
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น 
E-mail: warachate_kho@nation.ac.th 
การศึกษา: วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร), คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล 
              วท .บ .  ( เ ทคน ิ คการแพทย  ) ,  คณะเทคน ิ คการแพทย ,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

ผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS: 
Techaoei, S., Jarmkom, K., Dumrongphuttidecha, T., Khobjai, W. (2021). Evaluation of the stability 

and antibacterial activity of crude extracts of hydro-endophytic fungi. Journal of Advanced 

Pharmaceutical Technology and Research, 12(1), 61-66. Q2, H-index 33 

Khuanekkaphan, M., Khobjai, W., Noysang, C., Wisidsri, N., Thungmungmee, S. (2021) Bioactivities 

of Karanda (Carissa carandas Linn.) fruit extracts for novel cosmeceutical applications. 

Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research, 12(2), 162-168. Q2, H-

index 33 

Sukati, S., Khobjai, W. (2021). In vitro antiplatelet and anticoagulant activity of indigenous 

vegetables from Southern Thailand. International Journal of Applied Pharmaceutics, 13(1): 

38-42. Q3, H-index 15 

Khobjai, W., Wisidsri, N., Jarmkom, K., Techaoei, S. (2021). Phytochemical composition and anti-

inflammatory activity of Nelumbo nucifera Gaertn. International Journal of Applied 

Pharmaceutics, 13(1): 43-46. Q3, H-index 15 

Techaoei, S., Jarmkom, K., Dumrongphuttidecha, T., Khobjai, W. (2021). Improvement of organic 

red pigment production by Monascus purpureus TISTR3651 using Pathumthani-1 rice-

based medium in submerged and solid-state fermentation. International Journal of 

Applied Pharmaceutics, 13(1): 47-50. Q3, H-index 15 

Jarmkom, K., Khobjai, W., Techaoei, S., Dumrongphuttidecha, T. (2021). Synthesis of 

carboxymethyl cellulose from rice husk. International Journal of Applied Pharmaceutics, 

13(1): 51-54. Q3, H-index 15 
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Dumrongphuttidecha, T., Khobjai, W., Techaoei, S., Jarmkom, K., Thungmungmee, S. (2021). 

Phytonutrient screening by gas chromatography–mass spectrometry and anti-aging 

properties of Glycosmis pentaphylla (Retz.) dc. (Som-chuen) extracts. International Journal 

of Applied Pharmaceutics, 13(1): 55-58. Q3, H-index 15 

Techaoei, S., Jirayuthcharoenkul, C., Jarmkom, K., Dumrongphuttidecha, T., Khobjai, W. (2020). 

Chemical evaluation and antibacterial activity of novel bioactive compounds from 

endophytic fungi in Nelumbo nucifera. Saudi Journal of Biological Sciences, 27(2020), 

2883-2889. Q1, H-index 53 

Khuanekkaphan, M., Noysang, C., Khobjai, W. (2020). Anti-aging potential and phytochemical of 

Centella asiatica, Nelumbo nucifera, and Hibicus sabdariffa extracts. Journal of Advanced 

Pharmaceutical Technology and Research, 11(4), 174-178. Q2, H-index 33 

Thungmungmee, S., Wisidsri, N., Khobjai, W. (2019). Antioxidant activities of Chaba maple (Hibiscus 

acetosella) flower extract. Applied Mechanics and Materials, 886, 34-39. Q4, H-index 33 

Ninlaor, W., Thongom, T., Phoomphong, C., Khobjai, W. (2019). Evaluation of free radical 

scavenging activity and reducing power of Careya arborea Roxb. Applied Mechanics and 

Materials, 2019, 886, 86-91. Q4, H-index 33 

Techaoei, S., Jarmkom, K., Khobjai, W. (2019). Total antioxidant capacity of Thai herbal teas by 

the ferric reducing antioxidant power. Applied Mechanics and Materials, 886, 46-51. Q4, H-

index 33 

Sukati, S., and Khobjai, W. (2019). Total phenolic content and DPPH free radical scavenging activity 

of young turmeric grown in Southern Thailand. Applied Mechanics and Materials, 2019, 

886, 61-69. Q4, H-index 33 

Jarmkom, K., Wisidsri, N., Eakwaropas, P., Khobjai, W. (2019). Total phenolic content and free 

radical scavenging activity of Nelumbo nucifera Gaertn. Applied Mechanics and Materials, 

886, 52-55. Q4, H-index 33 

Dumrongphuttidecha, T., Thungmungmee, S., Khobjai, W., Wisidsri, N., Techaoei, S. (2019). 

Antioxidant and free radical scavenging activity of Hibiscus acetosella leaves extracts. 

International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(5), 86-89. Q3, H-index 15 

Techaoei, S., Jarmkom, K., Wisidsri, N., Thungmungmee, S., Khobjai, W. (2019). Determination of 

lupeol from Makhaen at Thailand and Taiwan by high performance liquid chromatography. 

International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(5), 103-105. Q3, H-index 15 
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Wisidsri, N., Thungmungmee, S., Khobjai, W. (2019). Factor promoting wound healing: radical 

scavenging and anti-inflammatory activity and growth factor promotion of Heliotropium 

indicum. International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(5), 44-48. Q3, H-index 15 

Sukati, S., Jarmkom, K., Techaoei, S., Wisidsri, N., Khobjai, W. (2019). In vitro anticoagulant and 

antioxidant activities of Prasaplai recipe and Zingiber cassumunar Roxb. extracts. 

International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(5), 26-30. Q3, H-index 15 

Thungmungmee, S., Wisidsri, N., Khobjai, W., Dumrongphuttidecha, T., Jarmkom, K., Techaoei, S. 

(2019). The characteristics and antioxidant activities of Chaba maple (Hibiscus acetosella) 

homemade jam. International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(5), 52-55. Q3, H-index 

15 

Jarmkom, K., Techaoei, S., Wisidsri, N., Khobjai, W. (2019). Evaluation of acetylcholinesterase 

activity and cytotoxicity of different parts of Nelumbo nucifera Gaertn on human 

neuroblastoma cell line (SH-SY5Y). International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(5), 

49-51. Q3, H-index 15 

Wisidsri, N., Thungmungmee, S., Khobjai, W. (2019). Nitric oxide inhibitory and cytotoxic activities 

of spice essential oils. CMU J. Nat. Sci., 18(3), 373-392. Q3, H-index 10 

Khobjai, W., Suthivattanakul, O., Panuwattanawong, S. (2018). Phytochemical constituents and 

cholinesterase inhibitory activities of Millingtonia hortensis. Walailak J Sci & Tech., 15(8), 

589-597. Q3, H-index 15 
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สรุปองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรู 
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเนชั่น 

เรื่อง การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพื่อเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS 
ประจำปการศึกษา 2563 

 
คณะเทคนิคการแพทย ใหความสำคัญกับการคนควางานวิจัย ซึ่งงานวิจัยของคณะฯ ไดรับการสนับสนุน

ทุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นการสรางองคความรูใหมจากงานวิจัยนั้นๆ ใหมีคุณภาพ 
เพื ่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน การทำงาน การจัดทำผลงานทางวิชาการ ฯลฯ และการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ถือเปนสิ่งหนึ่งที่ทำใหงานวิจัยของคณะฯ ไดเผยแพรใหสาธารณะชนรับรู สราง
ชื่อเสียงใหกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ และสามารถใชในการกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการ ดังนั้นคณะเทคนิค
การแพทย จึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการองคความรูดานวิจัยใหกับอาจารยและบุคลากร
ของคณะฯ โดยผูชวยศาสตราจารย ทนพ.วรเชษฐ ขอบใจ ถายทอดประสบการณการตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ เลาสูกับฟง และแลกเปลี่ยนเรียนรูกันขึ้น เรื่อง “การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรตีพิมพ
ในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS” 
 

แบบรายงานสรุปองคความรูจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 1 
ประจำปการศึกษา 2563 
คณะเทคนิคการแพทย 

 
ประเด็นความรู                       : การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการที่

อยูในฐานขอมูล SCOPUS 
หัวขอการจัดการความรู  : ทบทวนประเด็นหัวขอการจัดการความรู 
ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู        : ผูชวยศาสตราจารย ทนพญ.ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร 
 ศาสตราจารย ดร. ทนพญ.พรรณ ีบุตรเทพ 
 ผูชวยศาสตราจารย ทนพ.วรเชษฐ ขอบใจ 
 อาจารย ดร.ทนพญ.วรวรร วัชระสัมพันธกุล 
 อาจารย ดร.ทนพญ.สรัญญา ศิริบาล 
 อาจารย ดร.ทนพญ.วิภาดา ดวงพรหมโพธิ์ 
 อาจารย ทนพญ.ฉัตรรวินท ไกรเทพ 
วันเดือนปที่ดำเนินการ  : วันที่ 1 เมษายน 2564 
สรุปองคความรูท่ีได  : ประเด็นหัวขอการจัดการองคความรู 

 
การจัดการความรู ดานการวิจัยหัวขอ “การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพื ่อเผยแพรตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่อยู ในฐานขอมูล SCOPUS” เพื่อเปนแนวทางใหกับอาจารยและผูสนใจทำวิจัยแตขาด
ประสบการณ ไดเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดทำการวิจัย ดวยการถายทอดประสบการณโดยผูเชี่ยวชาญ
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ทางดานการเขียนบทความวิชาการของ ผศ.ทนพ.วรเชษฐ ขอบใจ ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อใหคณาจารยและ
นักวิจัยทุกทานในคณะเทคนิคการแพทยสามารถจัดทำเผยแพรผลงานวิจัย 

 
การถอดบทเรียน 

“การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS” 
 

เรื่อง การผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล SCOPUS 
 

การเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล SCOPUS 
วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ทนพ.วรเชษฐ ขอบใจ 

 
การวางแผน 

1. ตั้งเปาหมาย กำหนดเวลา และบริหารจัดการตนเองในการทำงานประจำและทำผลงานวิชาการใหดี 
และควรวางแผนตั้งแตเริ่มทำวิจัย โดยประเด็นที่ทำวิจัยตองมีความทันสมัย และสำคัญที่จะตองคนหา
ตอดวยการทำวิจัย มีการวางแผนที่จะตีพิมพเก่ียวกับเรื่องอะไร วารสารใด 

2. เลือกวารสารที่ตองการตีพิมพ ตองดู impact factor โดยเฉพาะวารสารตางประเทศ และควรสงไปที่
วารสารคะแนนสูงกอนที่จะสงไปที่วารสารคะแนนนอย เพราะในวารสารที่คะแนนสูง สวนใหญจะมี
มาตรฐานสูง ถาเราไดการ comment จาก reviewer ที่เกงก็จะทำใหงานเรามีคุณภาพดวย 

3. ศึกษาวิธีการเขียนบทความวิจัยในวารสารที่เลือก ไมควรเลือกตีพิมพในวารสารที่เกินขีดจำกัดที่เราจะ
กาวไปสูเปาหมายที่วางไว และการเลือกวารสารตองคำนึงถึงการจัดลำดับความสำคัญของงานและ
คุณภาพของวิจัยที่ทำ 

4. การลงมือเขียน ตองวางแผนใหเวลาตนเองอยางเพียงพอและสม่ำเสมอ 
 
การเตรียม/ข้ันตอน/กระบวนการ 

1. ควรทำ outline ในการเขียนใหชัดเจน เพื่อใหงายตอการเขียน และเตรียมเนื้อหาใหครอบคลุมตาม 
outline 

2. เขียนใหครบองคประกอบของบทความวิชาการ/งานวิจัย ซึ่งประกอบดวย 
- สวนนำ ที่เปนสวนที่ดึงดูดและจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ 
- สาระสำคัญของเรื่อง ตองมีการจัดลำดับเนื้อหาสาระใหเหมาะสม มีเนื้อหาสาระที่ตอเนื่องกัน

ทั้งเรื่อง 
- สวนสรุป จะตองสรุปประเด็นสำคัญๆ จากเรื่องที่เขียนมาทั้งหมด และอาจมีการกระตุนให

ผูอานแสวงหาขอมูลหรือพัฒนาตอ 
- การอางอิง ตองใชแบบอางอิงของวารสารที่จะลงตีพิมพ 
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3. การเขียน ควรเขียนเปนภาษาอังกฤษเลย ไมควรเขียนเปนภาษาไทยกอนแลวคอยแปลเปน
ภาษาอังกฤษ และควรใชโปรแกรมมาชวยในการทำการอางอิง (References) เชน references 
manager และโปรแกรม Endnote เปนตน และควรเขียนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

4. หากไดรับขอแนะนาจาก Reviewers ตองพยายามแกไขตามคำแนะนำ ถึงแมจะไดรับการปฏิเสธ 
เพราะ Reviewers อาจเปนผูทรงคุณวุฒิใหกับวารสารอื่นๆ หากเราสงไปที่อื่นก็อาจมีโอกาสเจอการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิคนเดิม ควรอางอิงบทความที ่เคยตีพิมพในวารสารที่กำลังตองการลง
ตีพิมพ เพราะในปจจุบันการอางอิงบทความที่เคยตีพิมพในวารสารนั้นๆ ถือวาเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณาตีพิมพ การอางถึงเสมือนวาเปนการยอมรับในคุณภาพวารสาร 

 
ปญหาอุปสรรคและการแกไข 

ขาดความมั่นใจ ไมแนใจในภาษาอังกฤษที่เขียน กลัวการถูกวิจารณ ขาดการฝกฝนประสบการณ และไมมี
สมาธิในการเขียน ซึ่งปญหาและอุปสรรคเหลานี้ตองมั่นใจวาทำได ควรเริ่มเขียนในงานที่มีประสบการณและมีความ
ชำนาญ ทบทวนการเขียน (write and rewrite) หลายๆ รอบ ขอควรระวังในการเขียนตีพิมพ คือ การคัดลอก
ผลงาน (Plagiarism) 

 
การพิจารณาบทความของวารสาร 

The "conceptual novelty" standards of the journal 
- เนื้อหาของบทความมีความสอดคลองกับวารสาร 
- เนื้อหาบทความมีความคิดแปลกใหมที่เปนไปตามมาตรฐานของวารสาร 

The article's internal consistency 
- ความสอดคลองของเนื้อหาภายในของบทความ เชน ผลลัพธและการสรุปนั้นมีความสอดคลอง

หรือไม 
- บทความที่ดีนั้นแตละสวนไมสมควรเขียนแยกแบบอิสระจากกันในแตละสวน แตควรมีความ

เก่ียวเนื่องและสอดคลองกันในทุกๆ สวนของบทความ 
The appropriateness of the title, abstracts and conclusions, and references 

- การเขียนในสวนชื่อเรื่อง บทคัดยอและบทสรุป ไมใชการทำซ้ำจากเนื้อหาในตัวบทความ ซึ่ง
จะตองเปนการเขียนขึ้นมาใหมใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ไดแสดง 

The detecting plagiarism, fraud and other ethics issues 
- บรรณาธิการไมมหีนาที่ความรับผิดชอบในปญหาการคัดลอกบทความจากผูอ่ืน ปญหาฉอฉล และ

ปญหาทางดานจรยิธรรม 
- กอนจะมีการสงบทความมายังบรรณาธิการ จะมีข้ันตอนการตรวจสอบขางตนมากอนถึง

บรรณาธิการ 
English language 

- หากบทความมีปญหาทางดานภาษาอังกฤษอยูบาง แตบทความมีเนื้อหาที่เหมาะสม บทความนี้ก็
จะไดรับการพิจารณาใหกลับไปแกไขและสงมาใหม 
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The rejected paper 
- บทความที่ไดรับการปฏิเสธนั้นยอมสามารถสงใหมไดในวารสารอ่ืน 
- บทความที่ไดรับการปฏิเสธจะมาพรอมขอคิดเห็นที่มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนผลดีใน

การที่ผูเขยีนจะปรับปรุงเนื้อหาใหดียิ่งขึ้น 
The other concerns 

- ไมควรสงบทความเดียวกันไปยังหลายวารสารในเวลาเดียวกัน 
- ทางวารสารจะปดชื่อคนที่ทำหนาที่เปนกรรมการ (Peer review) ตรวจเนื้อหาเปนความลับ 

 
คําถามในการตรวจสอบบทความสำหรับผูเขียน 
 บทความมีความเขาใจไดความถูกตอง และเพียงพอกับวารสารหรือไม 

- เนื้อหาของบทความมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของวารสารหรือไม 
- เนื้อหาของบทความมีการอธิบายที่ชัดเจนถูกตองหรือไม 
- มีขอผิดพลาดที่พบในเนื้อหาหรือไม 
- ขั้นตอนและเทคนิคท่ีใชเพียงพอและมีน้ำหนักในเชิงวิชาการหรือไม 

บทความมีความนาสนใจหรือไม 
- เนื้อหามีความทันสมยัและเปนที่นาสนใจในเชิงวิชาการหรือไม 
- มีบางสวนของเนื้อหาในบทความนี้ไดตีพิมพที่สำนักพิมพอ่ืนหรือไม 
- เนื้อหามีความนาสนใจสำหรับผูอื่นที่เปนนักวิจัยอื่น และมีแนวโนมในการตอยอดจากนักวิจัยอื่น

หรอืไม 
- บทความมีหลกัฐานที่หนักแนนเพียงพอในเชิงวิชาการที่จะสนับสนุนหรือไม 
- มขีอบกพรองในบทความที่ไมสามารถยอมรับไดหรือไม 

บทความมีการนำเสนอที่ดีหรือไม 
- มีการเขียนหรือนำเสนอที่เพียงพอในเชิงเทคนิคหรือไม 
- ชื่อเรื่องมีการสะทอนถึงเนื้อหาโดยรวมหรือไม 
- บทคัดยอมีการกลาวถึงโดยยอที่ดีหรือไม 
- บทนำสามารถอธิบายและนำไปสูสวนของปญหาและสวนอ่ืนๆ ไดดหีรือไม 
- มีการอางอิงที่ถูกหลักวิชาการหรือไม 
- มีความยาวและรูปแบบของบทความที่ถูกตองหรือไม 
- มีการสรุปอยางมตีรรกะทางความคิดหรือไม 
- มีการจัดรูปแบบของตารางและรูปภาพที่ถูกตองหรือไม 
- มีภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณและสามารถสื่อความหมายไดดีหรือไม 
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ข้ันตอนการพจิารณาบทความ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเขียนสง
ตนฉบับ
บทความ

บรรณาธิการ
ตรวจสอบ
ตนฉบับ
บทความ

ตนฉบับถูก
ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

บรรณาธิการและ
คณะกรรมการ
บริหารวารสาร

ประชุมเพ่ือ
ตัดสินใจรับ
หรือไมรบั
บทความ

ผูเขียน
รับทราบผล
การตัดสินใจ

บทความบางฉบับ
ถูกปฏิเสธ โดย
บรรณาธิการ 

- ยอมรับแบบไมมีเง่ือนไข 
- ยอมรับแบบแกไขเล็กนอย 
- ยอมรับแบบแกไขใหญ 
- ทบทวนและใหสงใหม 
- ปฏิเสธ 
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แนวปฏิบัติที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการวางแผน 

- วางแผนต้ังแตเร่ิมทำวิจัย 

- ประเด็นมีความทันสมัย 

- ตีพิมพเร่ืองอะไร วารสารใด ก่ีเร่ือง 

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

- Guideline for authors 

- รางเคาโครง/หัวขอทีจ่ะเขยีน 

- เขียนอยางตอเนือ่งและสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนการดำเนินงานใหเหมาะสม 

- แกไขตามขอเสนอแนะ 

- ตรวจสอบความถูกตอง 

- คาธรรมเนียม (หากมี) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ 

- Template & Format 

- Proof reading & Native speaker 

- Plagiarism 
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ภาพกิจกรรม 
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