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แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและบทความวชิาการ 
ผศ.วีรศักดิ์ จรภักดี, ผศ.ดร.ปิยฉัตร รูปงาม, ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง 

 
ที่มาและความสำคัญ 

การวิจัยถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำมาต่อยอด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยยังสามารถนำมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ รวมถึงการต่อยอดความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แต่
อย่างไรก็ดีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมจำเป็นต้องเลือกแหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการ และให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จากความสำคัญดังกล่าวทางคณะฯจึงจัดการ
จัดการองค์ความรู้ในเรื่อง แนวทางการเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยและบทความ เพื่อรวมรวมแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติคือ ฐาน SCOPUS และระดับชาติ คือ TCI ให้อาจารย์แต่ละท่านสามารถวางแผนใน
การวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

ข้อมูลวารสารในฐาน SCOPUS ที่แนะนำสำหรับการเผยแพร่ซึ่งเกีย่วขอ้งกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์และเทคนิคการแพทย์ 

วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการใน
วารสาร (field) 

ค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา

ในการ
พิจารณา 

Impact 
factor 

ชื่อบรรณาธิการ
และคุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

Asia-Pacific Journal 
of Science and 
Technology (APST) 
https://so01.tci-
thaijo.org/index.php/
APST  

3 เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

20 health science, 
engineering 
science, 
technology, 
agricultural science, 
plant science, 
pharmaceutical 
science, agricultural 
engineering 

- 2 สัปดาห์ 0.175 Assoc.Prof.Dr.
Alissara 
Reungsang 

SCOPUS 
 
 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APST


วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการใน
วารสาร (field) 

ค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา

ในการ
พิจารณา 

Impact 
factor 

ชื่อบรรณาธิการ
และคุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

Suranaree Journal of 
Science and 
Technology (SJST) 
http://ird.sut.ac.th/e-
journal/ 

3 เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

20 science, agricultural 
technology, 
engineering, 
medicine and 
public health 

- 2 สัปดาห์ 0.35 Rattikorn 
Yimnirun, 
Ph.D., 
Professor 

SCOPUS 
 

Science and 
Technology Studies 
(STS) 
https://sciencetechn
ologystudies.journal.f
i/ 

3 เดือน/
ครั้ง 

Online 5 Applied Sciences 
and Technology  

- 1 เดือน 1.148 Saheli Datta 
Burton, 
University 
College 
London, UK 

SCOPUS 
 

International Social 
Science Journal 
https://onlinelibrary.
wiley.com/journal/14
682451 

6 เดือน/
ครั้ง 

Online 10 social science, 
behavioral science, 
political science, 
economics, 
sociology, 
anthropology, 
history, area 
studies, religious 
studies, 
international 
studies,  sexuality 
studies, education, 
communication, 
ecology, 
environmental 
studies, 
sustainability, 
policy studies, law, 
health studies 

- 2 สัปดาห์ 1.52 Sebastian Ille 
Faculty of 
Economics 
New College 
of the 
Humanities, 
UK 

SCOPUS 
 

Songklanakarin 
Journal of Science 
and Technology 
(SJST) 
http://rdo.psu.ac.th/s
jstweb/ 

2 เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

 Agricultural and 
Biological Sciences, 
Biotechnology and 
Agro-Industry, 
Chemistry and 
Pharmaceutical 
Sciences, 
Engineering and 
Industrial Research, 
Environmental and 

- 1 สัปดาห์ 0.356 Sunton 
Wongsiri, 
M.D., 
Vice 
President for 
Research and 
Innovation, 
Prince of 
Songkla 
University, 
Thailand 

SCOPUS 

http://ird.sut.ac.th/e-journal/
http://ird.sut.ac.th/e-journal/
https://sciencetechnologystudies.journal.fi/
https://sciencetechnologystudies.journal.fi/
https://sciencetechnologystudies.journal.fi/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682451
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682451
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682451
http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/
http://rdo.psu.ac.th/sjstweb/


วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการใน
วารสาร (field) 

ค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลา

ในการ
พิจารณา 

Impact 
factor 

ชื่อบรรณาธิการ
และคุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

Natural Resources, 
Physical Sciences  

Walailak Journal of 
Science an 
Technologist (WJST) 
https://wjst.wu.ac.th/
index.php/wjst 

2 ครั้ง/
เดือน 

Online, 
Print 

10 Natural Sciences, 
Life Sciences, 
Applied Sciences 

- 4 เดือน 0.160 Channuie 
Phongpichit 
School of 
Science, 
Walailak 
University 

SCOPUS 

International Journal 
of Advanced Science 
and Technology 
(IJAST) 
http://sersc.org/journ
als/index.php/ijast 

2-3 
เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

20 Applied Sciences 
and Technology 

- 3 เดือน 0.48 Neal N. Xiong, 
School of 
Computer 
Science, 
Colorado 
Technical 
University, 
USA 

SCOPUS 

International Journal 
of Scientific and 
Technology Research 
(IJSTR) 
http://www.ijsrp.org/ 

1-2 
เดือน/
ครั้ง 

 

Online 20 art, management, 
Science and 
Technology 

55$ 1 เดือน 0.21 Dr.Basri 
Rashid, Ph.D. 
Senior 
lecterer/Dean 
The university 
of 
Nottingham, 
UK 

SCOPUS 

 

ข้อมูลวารสารในฐาน TCI ที่แนะนำสำหรับการเผยแพร่ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับการวิจัยทางวทิยาศาสตร์การแพทย์และเทคนคิการแพทย ์

วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการ
ในวารสาร 
(field) 

ค่าใช้ 
จ่าย 

ระยะเวลา
ในการ

พิจารณา 

Impact 
factor 

บรรณาธิการและ
คุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

ภาษาที่ใช้
ตีพิมพ์ 

Archives of Allied 
Health Sciences 
https://he01.tci-
thaijo.org/index.p
hp/ams  
 

4 
เดือน/
ครั้ง 

 

Online, 
Print 

10 basic science 
to applied 
clinical 
research 

- 4-6 สัปดาห์ 0.015 Assoc. Prof. 
Sugalya 
Amatachaya, 
P.T., Ph.D. 
School of 
Physical 
Therapy, 
Faculty of 
Associated 
Medical 
Sciences, Khon 

TCI 1 อังกฤษ 

https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst
https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst
http://sersc.org/journals/index.php/ijast
http://sersc.org/journals/index.php/ijast
http://www.ijsrp.org/
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11472
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11472
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ams


วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการ
ในวารสาร 
(field) 

ค่าใช้ 
จ่าย 

ระยะเวลา
ในการ

พิจารณา 

Impact 
factor 

บรรณาธิการและ
คุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

ภาษาที่ใช้
ตีพิมพ์ 

Kaen University, 
Thailand. 

Asian 
Biomedicine  
http://www.asian
biomed.org  

2 
เดือน/
ครั้ง 

 

Online, 
Print 

10 Medicine, 
Assistive 
Professions, 
Nursing, Basic 
Medical 
Science, 
other, Clinical 
Medicine 

- 3 เดือน 0.267 Chitr Sitthi-
amorn, Faculty 
of Medicine, 
Chulalongkorn 
University, 
Thailand 

TCI 1 อังกฤษ 

Asian Pacific 
Journal of Allergy 
and Immunology 
http://apjai-
journal.org/  

3 
เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

10 basic science, 
clinical 
science and 
reviews on 
various 
aspects of 
allergy and 
immunology 

- 2 เดือน 1.747 
 

Kiat 
Ruxrungtham 

TCI 1 อังกฤษ 

Journal of Health 
Research 
http://www.emer
aldgrouppublishi
ng.com/services/
publishing/jhr/ind
ex.htm 

3 
เดือน/
ครั้ง 

Online 20 Epidemiology, 
Health 
Behaviors, 
Community 
Health, Urban 
and Global 
Health, 
Environmenta
l Health, 
Occupational 
Health, 
Reproductive 
Health, 
Herbal and 
Alternative 
Medicine and 
Health 
Systems 
Development 

- 2 เดือน 0.015 Alessio Panza 
MD, MPH, 
DTM&H 
 

TCI 1 อังกฤษ 

Journal of Thai 
Traditional and 
Alternative 
Medicine 

4 
เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

20 การแพทย์แผน
ไทย สมุนไพร 
การแพทย์
พื้นบ้าน และ

- 3 เดือน 2 
สัปดาห์ 

0.154 
 

Sunpong 
Ritthiruksa 
 

TCI 1 อังกฤษและ
ภาษาไทย 

https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=13
https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=13
http://www.asianbiomed.org/
http://www.asianbiomed.org/
http://apjai-journal.org/
http://apjai-journal.org/
http://apjai-journal.org/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/services/publishing/jhr/index.htm


วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการ
ในวารสาร 
(field) 

ค่าใช้ 
จ่าย 

ระยะเวลา
ในการ

พิจารณา 

Impact 
factor 

บรรณาธิการและ
คุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

ภาษาที่ใช้
ตีพิมพ์ 

https://www.tci-
thaijo.org/index.p
hp/JTTAM  

การแพทย์
ทางเลือก 

Asian Medical 
Journal and 
Alternative 
Medicine 
https://asianmedj
am.com/index.ph
p/amjam/index 

4 
เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

10 health 
science, 
medicine, 
and 
alternative 
medicines 

- 2 เดือน 2.579 Professor 
Anucha 
Apisarnthanarak
, MD 

TCI 2 อังกฤษ 

Journal of 
Applied Research 
on Science and 
Technology 
https://www.tci-
thaijo.org/index.p
hp/rmutt-journal  

4 
เดือน/
ครั้ง 

 

Online, 
Print 

20 Chemistry, 
Chemical 
engineering, 
Computer 
Engineering, 
Computer 
Science, 
Environmenta
l Science, 
Energy, 
Mathematics, 
Physics and 
Astronomy, 
Food Science, 
Biochemistry, 
Agricultural 
and Biological 
Science 

- 4 เดือน 0.74 Assist. Prof. Dr. 
Warunee 
Ariyawiriyanan 

TCI 2 อังกฤษและ
ภาษาไทย 

The Bangkok 
Medical Journal 
https://www.tci-
thaijo.org/index.p
hp/bkkmedj/inde
x  

6 
เดือน/
ครั้ง 

 

Online 10 clinical and 
laboratory 
medicine, 
clinical 
research, 
basic science 
research, and 
clinical 
epidemiology 
 

- 6 เดือน 0.058 Chirotchana 
Suchato, MD 

TCI 2 อังกฤษ 

Burapha Journal 
of Medicine 

6 
เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

10 องค์ความรู้
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์

- 2 เดือน - รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงสม

TCI 2 อังกฤษและ
ภาษาไทย 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
https://asianmedjam.com/index.php/amjam/index
https://asianmedjam.com/index.php/amjam/index
https://asianmedjam.com/index.php/amjam/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal
https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index
https://www.tci-thaijo.org/index.php/bkkmedj/index


วารสาร 
ความถี่
ในการ
ตีพิมพ์ 

รูปแบบ
การ

ตีพิมพ์ 

จำนวน
เร่ือง/
ฉบับ 

เนื้อหาวิชาการ
ในวารสาร 
(field) 

ค่าใช้ 
จ่าย 

ระยะเวลา
ในการ

พิจารณา 

Impact 
factor 

บรรณาธิการและ
คุณวุฒิ 

ฐาน 
ข้อมูล 

ภาษาที่ใช้
ตีพิมพ์ 

https://www.tci-
thaijo.org/index.p
hp/BJmed 

 การแพทย์ 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ด้าน
สาธารณสุข 
และพฤติกรรม
ศาสตร์ 

จิต พฤกษะริตา
นนท ์ 

Ramathibodi 
Medical Journal 
https://he02.tci-
thaijo.org/index.p
hp/ramajournal 

3 
เดือน/
ครั้ง 

Online, 
Print 

10 clinical and 
laboratory 
medicine, 
health care 
policy and 
economics, 
medical 
education 
and ethics 

- 4-6 สัปดาห์ - Assist. Prof. 
Dr.Chusak 
Okascharoen 

TCI 2 อังกฤษ 

 

เอกสารอ้างอิง:  
1. ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์  พ.ศ. 2563 
(www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=ED10997DAE9172CF3CB95BD786085F3C) 

2. ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2564 
(www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search_result.jsp?SID=ED10997DAE9172CF3CB95BD786085F3C) 

3. ศูนย์ดัชนีอ้างองิวารสารไทย https://tci-thailand.org/ 

4. ฐานข้อมูลวารสาร SCOPUS (www.scopus.com/sources) 

5. Youtube chanel: My Research Support (Fast Publication Unpaid/SCOPUS/SCI/UGC CARE Journals: Selection 
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