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เทคนคิการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ

การเลือกวารสาร
การเตรยีมต้นฉบบั



การเลือกวารสาร

- คณุภาพของวารสาร (Quality) 

- วตัถปุระสงค์และขอบเขตของวารสาร   

   (Aims and scope) 

- ค่าใชจ้า่ยในการตีพมิพ์

คณุภาพ

วตัถปุระสงค์

ขอบเขตของ
วารสาร
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ค่าใชจ้า่ย



คณุภาพของวารสาร

ฐานข้อมูลวารสาร (TCI, SCOPUS, ISI) 

ค่า impact factor (เป�นค่าดัชนีที�เป�น

ค่า Journal quartile score (Q1-Q4)

    ตัวบ่งชี�คุณภาพของวารสาร) 
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ฐานขอ้มูลวารสารระดับนานาชาติ

- ISI : https://isindexing.com/isi/index.php 
- SJR : https://www.scimagojr.com/journalsearch.php 
- Pubmed : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
- Web of Science : https://apps.webofknowledge.com/
- Scopus : https://www.scopus.com/  
- ACI : https://asean-cites.org/index.html
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ค่า Impact factor

ค่า Impact factor (IF) คือตัวบง่ชี�ถึง 
- คณุภาพของวารสาร 
- คณุภาพของบทความที�ตีพมิพใ์นวารสารนั�น 

ค่าเฉลี�ยจํานวนครั�งที�ได้รับการอ้างอิง
ต่อบทความจากวารสารที�ตีพิมพ์ในสองป�ล่าสุด 

เช่น วารสาร A มีค่า Impact factor 4.167 หมายถึง
วารสารนี�มีบทความที�ถูกนําไปอ้างอิงเฉลี�ย

บทความละ 4 ครั�งใน 2 ป�ล่าสุด 
(ไม่นิยมใช้เพื�อเปรียบเทียบวารสารที�ต่างสาขากัน)
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คณุภาพและฐานขอ้มูล
ของวารสาร
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คณุภาพและฐานขอ้มูล
ของวารสาร



Q1 = เป�นควอไทล์สงูสดุ คือ กลุ่มวารสารที�มค่ีาเปอรเ์ซน็ไทล์ >75

Q2 = เป�นควอไทล์ของกลุ่มวารสารที�มค่ีาเปอรเ์ซน็ไทล์ระหวา่ง 50 - 75) 

Q3 = เป�นควอไทล์ของกลุ่มวารสารที�มค่ีาเปอรเ์ซน็ไทล์ระหวา่ง 25 - 50

Q4 = เป�นควอไทล์ตํ�าสดุ คือ กลุ่มวารสารที�มค่ีาเปอรเ์ซน็ไทล์ < 25

การประเมนิคณุภาพและจดัอันดบัวารสารที�มค่ีา 
Impact factor ของวารสาร ในแต่ละสาขาไมเ่ท่ากัน 

ค่า Q จะหมายถึง Quartile score ของวารสารในแต่ละ
สาขาวชิา สามารถเปรยีบเทียบวารสารต่างสาขากันได้ 
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เป�นวิธีการเดียวกับที� Google 
ใช้จัดอันดับเว็บเพจที�ได้รับความนิยม

SCImago Journal Rank (SJR) 
และ ค่าควอไทล์ (Q) 
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1) เลือก
สาขาวชิา
ยอ่ย 2) เลือกสาขาวชิา

เฉพาะ

3) เลือกประเภท
สิ�งพมิพ์4) ค่า SJR 

และควอไทล์
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H indexตัวเลขที�แสดง จาํนวนผลงานวจิยั ที�มี
จาํนวนครั�งของการได้รบัการอ้างอิงเท่ากับ
หรอืมากกวา่จาํนวนผลงานวจิยันั�น ๆ
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H-index

วดัจาํนวนบทความตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ
นานาชาติ และการอ้างอิง (citation)
บทความเหล่านั�น

นกัวจิยัที�มจีาํนวนบทความมากจะมค่ีา 
H-index สงูไดจ้ะต้องมบีทความที�ไดร้บัการ
อ้างอิงสงูควบคู่ไปดว้ย

สามารถคํานวณหาค่า H-index ของสาขา
วชิา คณะ มหาวทิยาลัย หรอืของประเทศได ้

ใชเ้ป�นเกณฑ์ในการเลื�อนตําแหนง่ทาง
วชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลัย 
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วตัถปุระสงค์และขอบเขต
การตีพมิพข์องวารสารต่าง ๆ

เป�นขอ้มูลเบื�องต้นในการเลือกวารสาร
ที�จะตีพมิพใ์หต้รงกับเนื�อหาบทความวจิยั

Aims & Scope
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การเลือกวารสารจากเวบ็ไซต์

ใชเ้นื�อหาจากชื�อเรื�อง บทคัดยอ่ คําสาํคัญ 

เพื�อเป�นแนวทางเลือกวารสารในสาขาที�เกี�ยวขอ้ง
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 http://journalfinder.elsevier.com/



การเลือกวารสารจากเวบ็ไซต์
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Springer Journal Suggester
Journal / Author Name
Estimator (JANE)
Publish or Flourish Open
Access.
Think. Check. Submit

การเลือกวารสารจากเวบ็ไซต์
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เทคนคิการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ

ต้นฉบบัของเราเหมาะสมกับวารสารในฐานขอ้มูลใด 

ต้นฉบบัเราเหมาะกับวารสารใด 

อ่านงานวจิยัในวารสารนั�นยอ้นหลัง เพื�อดแูนวโนม้ของ

ตรวจสอบการคัดลอกผลงานก่อนสง่ต้นฉบบัไปวารสาร

แสดงเอกสารจรยิธรรมการทดลอง (มนษุย/์สตัวท์ดลอง)

       งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งวา่เป�นอยา่งไร ลักษณะการเขยีน 

       เพื�อใหว้ารสารตอบรบัการตีพมิพง์านวจิยั 

       เพื�อตีพมิพ ์

ประเมนิตนเอง
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การเตรียม Manuscript
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รายละเอียดที�ต้องพจิารณา

 
หัวขอ้/การลําดับหัวขอ้ จาํนวนคํา/หนา้/ตาราง/ภาพ

 (บทความวชิาการ > บทความวจิยั)ตัวหนา/ตัวเอียง/การลําดบัเลข

รูปแบบการอ้างอิง
นาม,ป� หรอื ตัวเลข 

(สว่นใหญ่ใหใ้ชโ้ปรแกรมอ้างอิงสาํเรจ็รปู)25



การอ้างอิงดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป

EndNote

Mendaley
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Mendeley
site

1) โหลด Mendeley
Desktop
2) ไปที� tools เลอืก
install Mendeley site
for Microsoft word
3) เพิ�ม Mendeley site
ใน MS word

การติดตั�ง Mendeley
สาํหรบัอ้างอิง
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ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
(Check plagiarism) 
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Graphical abstract 

เป�นการถ่ายทอดเรื�องราวงานวิจัย

ด้วยภาพ เพื�อการสื�อสารระหว่าง

ผู้เขียนหรือผู้วิจัยกับผู้อ่านด้วยรูปภาพ

เพื�อให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย

ในรูปแบบที�เข้าใจง่ายขึ�น
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Graphical abstract 
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ตัวอยา่งการเตรยีม Manuscript 32

บางวารสารให้แยกรูปและตารางออกจากไฟล์ manuscript 



Cover
letter 

- ช่วยให้ editor ทราบ

รายละเอียดเบื�องต้นเกี�ยวกับ

Manuscript 

- ควรจะบอกถึงชื�อเรื�องและ

รายละเอียดที�สําคัญของงาน

วิจัยที�ปรากฎใน

Manuscript

- ยืนยันว่าไม่อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของวารสารใด 
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ขั�นตอนการสง่บทความ
สง่ผา่นระบบของวารสาร
ทําการสมคัรสมาชกิ
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เลือกรูปแบบ
บทความ

1.

ขั�นตอนการสง่บทความ

2. แนบไฟล์
รายละเอียด

3. ข้อมูลเพิ�มเติม
เกี�ยวกับบทความ

: หมวดหมู่

4.เสนอ Reviewer
3-6 คน

5. รายละเอียด
คณะผู้วิจัย สังกัด

อีเมล์

6. ข้อความเพิมเติม

7. ตรวจสอบ
รายละเอียด

8.ตรวจทานจากไฟล์
pdf ที�วารสาร

รวบรวม

9. กดยืนยัน
การส่งบทความ

10. ติดตามสถานะ



Log in เขา้หน้าวารสาร 36



เลือก 
Submit New
Manuscript
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เลือกรูปแบบ
ของการตีพิมพ์
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แนบไฟล์
รายละเอียด
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Attach Files



General Information 40



แนะนํา
Reviewers
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42

ข้อมูลเพิ�มเติม
เช่น แหล่งทุน

จริยธรรม
การทดลอง 
รูปแบบการ
ตีพิมพ์ 
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ข้อมูลต้นฉบับ/
ผู้นิพนธ์



44ตรวจสอบไฟล์
pdf จาก
วารสาร

ยืนยันการ
ตรวจสอบ
ต้นฉบับ



การส่งบทความสมบูรณ์ 
> ได้รับอีเมล์ยืนยัน 

แจ้งหมายเลขบทความ
บทความอยู่ใน
กระบวนการ
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46

ทําไม..???.....บทความวจิยัถึงถกูปฏิเสธ…….!!!!!!! 

การถกูปฏิเสธ (Reject) บทความ



1) บทความงานวิจัย มีเนื�อหาไม่ตรงตาม Aims and   
    Scope ของวารสาร 
2) บทความงานวิจัยมีป�ญหาเกี�ยวกับการใช้ภาษา 
3) บทความงานวิจัยไม่ปรับโครงสร้างตามรูปแบบ  
    วารสาร

งานวจิยัที�ถกูปฏิเสธโดย
Editor 
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- บทความวจิยัเป�นเรื�องพื�นฐานมากเกินไป ประเดน็การ
ศึกษาทดลองไมค่รบถ้วน
- วธิกีารทางสถิติไมถ่กูต้องตามระเบยีบวธิวีจิยั
- ขนาดกลุ่มตัวอยา่งนอ้ยเกินไป
- มคีวามผดิพลาดมาก ขาดความน่าเชื�อถือ
- บทความวจิยัมวีตัถปุระสงค์ไมช่ดัเจน
- ขอ้มูลไมส่มบูรณ ์และมขีอ้บกพรอ่งที�ไมส่ามารถแก้ไขได้

สาเหตอืุ�น ๆ
48



สาเหตอืุ�น ๆ
- รปูภาพมค่ีาความละเอียดตํ�า ไมช่ดัเจน
- มตีารางมากเกินไปและไมส่ามารถเขา้ใจได้
- การอภิปรายและขอ้สรปุในบทความไมไ่ดต้อบวตัถปุระสงค์ของ
บทความ
 - บทความวจิยัมขีอ้ขดัแยง้กันเองระหวา่งสว่นต่าง ๆ ของ
เนื�อหา
- ภาษาที�ไมด่มีกีารสะกดผดิ ไวยากรณ์ผดิพลาดจาํนวนมาก 
- บทความวจิยัมสีว่นคลา้ย บทความที�ตีพมิพไ์ปแลว้หรอืบทความ
ที�อยูใ่นระหวา่งการตีพมิพข์องวารสาร
- บทความวจิยัถกูตั�งขอ้สงสยั หรอืพบวา่มกีารลอกเลยีน
บทความวจิยัอื�น
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เรยีนรูจ้ากความผดิพลาด 50

บทความที�สง่ไปยงัวารสารเพื�อตีพมิพอ์าจไดร้บัการปฏิเสธดว้ยเหตผุลต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม

บทความนั�นยงัมคีณุค่า เพราะผูเ้ชี�ยวชาญหรอืบรรณาธกิารวารสาร ที�ไดอ่้านหรอืพจิารณา

ผลงาน มกัมขีอ้เสนอแนะหรอืคําแนะนาํในการปรบัปรงุบทความใหม้คีวามสมบูรณย์ิ�งขึ�น

 ซึ�งผูเ้ขยีนสามารถนาํมาทบทวนเพื�อแก้ไข ก่อนนาํสง่ในวารสารอื�นต่อไป





เครอืขา่ยสงัคมสาํหรบันักวจิยั
ชว่ยเผยแพรบ่ทความของตนเองใหม้ผีูเ้ขา้ถึงมากขึ�น
ติดต่อนกัวจิยัในสาขาเดียวกันหรอืสาขาที�สนใจ
รวบรวมผลงานวชิาการของตนเอง
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ORCID 
Open Research and Contributor 
 เลขประจําตัวที�ใช้เชื�อมโยงข้อมูลตัวตน
ของนักวิจัยกับงานวิจัยของตนเอง 
เพื�อไม่เกิดความสับสน หากนักวิจัยมีชื�อ
เหมือนหรือคล้ายกัน เนื�องจาก ID ของนัก
วิจัยแต่ละคนจะได้หมายเลขไม่ซํ�ากัน
ประกอบด้วยตัวเลขจํานวน 16 หลัก
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ประโยชน์ของ ORCID iD

    1. เป�นเลขประจําตัวของนักวิจัยทําให้สามารถ
ค้นหาข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัยได้ครบถ้วน
   2. บริการฟรีและใช้งานง่าย
   3. ทําให้มีการค้นพบผลงานของนักวิจัยได้
ง่าย
   4. วารสารที�รับพิจารณาบทความจํานวนมาก
ระบุให้นักวิจัยมีเลข ORCID iD
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ประโยชน์ของ ORCID

   5. สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ง่าย
   6. เลข ORCID iD เข้ากันได้กับระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ
   7.เป�นระบบที�ใช้กันทั�วโลก
   8. สามารถเชื�อมโยงกับระบบระบุตัวบุคคลของ
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Scopus, Web
of Science และสามารถเชื�อมโยงกับผลงาน
ทุกชิ�นของนักวิจัย
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วารสารจะใหอ้้างอิง ORCID (ถ้าม)ี
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Reserchgate
 เวบ็ไซต์เครอืขา่ยสงัคมสาํหรบันกัวทิยาศาสตรแ์ละ
นกัวจิยัเพื�อแชรข์อ้มูล เชน่ ผลงาน โครงการวจิยัที�
ดําเนนิการแล้ว หรอือยูร่ะหวา่งดําเนนิการ ความ
เชี�ยวชาญ ความสนใจ และรางวลั เป�นชอ่งทางในการ
ถามและตอบคําถามเกี�ยวกับผลงาน เพื�อเพิ�มโอกาส
ในการมองเห็นของผลงาน และการอ้างอิงผลงาน
รวมถึงการเพิ�มโอกาสความรว่มมอืในการวจิยั
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Scopus Preview
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Google Scholar
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