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การจัดการองค์ความรู้ ดา้นการวิจัย 

คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2562 
20 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง การผลิตและตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ พ.ศ. 2563  
 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม: ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา, ผศ.วีรศักดิ์ จรภักด,ี ผศ.ดร.ปิยฉัตร รูปงาม, ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง, 
ดร.สุพิชฌาย์ อัครวริศวงษ์, อ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ์, อ. สยมภู สงวนสิทธอินันต์, อ.ศรัณย์ธรรม ภูริจารยุางกูร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรื่อง การผลิตและตีพิมพ์งานวิจัยเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ พ.ศ. 2563  

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

จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีการปรับเกณฑ์การ
ใช้ผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการใหม่ เพื่อให้คณาจารย์มีการเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อประโยชน์ในงานประกันคุณภาพการศึกษาและการขอตำแหน่งวิชาการ ทาง
หลักสูตรฯ จึงได้มีการประชุมจัดการองค์ความรู้จากอาจารย์ภายในคณะฯที่มีการผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลขยายการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ออกไปเป็นเวลา 
2 ปี ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจารย์สามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คู่ขนานไปกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 
มิถุนายน 2565  

เกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. วันบังคับใช ้
2563 (ใหม่) 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

2560 และ ที่ เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 (เก่า) 24 มิถุนายน 2563 -  23 มิถุนายน 2565 (2 ปี) 
 
เปรียบเทียบเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และ เกณฑ์เดิม พ.ศ. 2560/2561 

2560 และ ที่ เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 (เก่า) 2563 (ใหม่) 
ระยะเวลาการเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานสอน 
ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- ป.โท 4 ปี 
- ป.เอก 1 ปี 

 
ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- ป.โท 4 ปี 
- ป.เอก 1 ปี 
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2560 และ ที่ เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 (เก่า) 2563 (ใหม่) 
ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ปีถัดไป 
ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2 ปีถัดไป 
สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 ปีถัดไป 
ขอตำแหน่งศาสตราจารย์ 2 ปีถัดไป 
สอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

การมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ 
-ผู้ขอเป็นผู้ดำเนินงานหลักมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 50 
-ลงนามรับรองทุกคนที่มีชื่อในผลงานวิจัยและระบุร้อย
ละการมีส่วนร่วมและลักษณะการมีส่วนร่วมทุกคน 

- ยกเลิกสัดส่วนการมีส่วนร่วมแต่ผู้ขอต้องผู้ประพันธ์อันดับ
แรก  (F i r s t  au tho r )  หร ื อผ ู ้ ป ระพ ั นธ ์ บรรณกิ จ 
(Corresponding author)  
-  ลงนามการม ีส ่ วนร ่วมเฉพาะ F i rst  autor  และ 
Corresponding autor 

ผลงานทางวิชาการ 
3 ระดับ: ดี  ดีมาก  ดีเด่น  

• ระดับดี เป็นงานวิจัยที ่ม ีกระบวนการวิจัยทุก
ขั ้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 เรื่อง) 
(รองศาสตราจารย์ 2 เรื่อง และตำรา/หนังสือ 1 
เล่ม) 

• ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
- เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนำเสนอ
ผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่มีผู้ศึกษา
แล้ว 
- เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือ
สามารถนำไปประยุกต์อย่างแพร่หลาย 
(รองศาสตราจารย์ 2 เรื่อง และ ดี 1 เรื่อง) 
(ศาสตราจารย์ 5 เรื่อง และตำรา/หนังสือ 1 เล่ม) 
(ศาสตราจารย์ 2 เรื่อง และตำรา/หนังสือ 2 เล่ม) 

• ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และ
ต้อง 
- เป ็นงานบ ุกเบ ิกท ี ่ม ีค ุณค ่าย ิ ่ ง  และม ีการ
สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทำให้เป็นการสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื ่องใด
เรื ่องหนึ่ง ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างชัดเจน 
- เป ็นท ี ่ยอมร ับและได ้ร ับการอ ้างอ ิงอย ่าง
กว้างขวางในวงการวิชาชีพหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ 

 
4 ระดับ: B,  B+,  A,  A+ 

• ระดับ B เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
ถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนำไปใช้ประโยชน์ได ้ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์2 เรื่อง) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 เรื่อง และตำรา/หนังสือ 1 เล่ม) 

• ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องเป็น
ผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ และนำเสนอผลเป็น
ความรู ้ใหม่ที ่ลึกซึ ้งกว่างานเดิมที ่เคยมีผู ้ศึกษาแล้ว 
รวมทั ้งได้ร ับการ ตีพิมพ์และอ้างอิงในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ 
(รองศาสตราจารย:์ 2 เรื่อง และ ตำรา/หนังสือ 1 เล่ม) 

• ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องเป็นที่
ยอมรับ รวมทั้งได้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติและตีพิมพ์ในวารสาร top 15% แรกของ
สาขาวิชานั้นๆ หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่า ทาง
เศรษฐกิจ (รองศาสตราจารย์: 2 เรื่อง และ B+ 1 เรื่อง) 
(ศาสตราจารย์ 5 เรื่อง) 

• ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างโดดเด่น (outstanding) รวมทั้งได้รับการ
อ้างอิงอย่างกว้างขวางในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
และตีพิมพ์ในวารสาร top 5% แรกของสาขาวิชานั้นๆ 
หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แพร่หลายเป็นอย่าง
มาก โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบอย่าง
กว ้างขวางและก่อให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลง  ในวง
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2560 และ ที่ เพิ่มเติม พ.ศ. 2561 (เก่า) 2563 (ใหม่) 
(ศาสตราจารย์ 5 เรื่อง) วิชาการและวงวิชาชีพ (ศาสตราจารย์ 2 เรื่อง และ A 

3 เรื่อง) 
 
ตารางสรุปผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งในเกณฑ์ พ.ศ. 2563 

ระดับ 
วิธี 1 ผลงานวิจัยล้วน วิธี 2 ผลงานวิจัยและหนงัสือ/ตำรา 

จำนวน (ระดบั) 1st/Cor. A จำนวน (ระดบั) 1st/Cor. A หนังสือ/ตำรา 
ผศ. 2(B) 1 1(B) 1 1(B) 
รศ. 2(A) 

1(B+) 
2 
- 

2(B+) 1 1(B+) 

ศ. 2(A+) 
3(A) 

2 
1 

5(A) 2 1(A) 

10(A) 10 
 
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและคำนิยาม  
1. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู ้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์  อันดับแรก (First 
author) หรือผู ้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หรือ ผู ้ประพันธ์บรรณกิจ 
(Corresponding author)  

- ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หมายถึง ผู้ที่มีชื่อในผลงานวิชาการเป็นชื่อแรก รับผิดชอบการทำ
ผลงานวิชาการ และเขียนต้นฉบับ (Manuscript) ชิ้นนั้นด้วยตนเอง  
- ผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท มีส่วน
สำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contribution) ด้วยความเชี่ยวชาญจำเพาะในสาขาวิชา ของ
ตนเอง และความรับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือการออกแบบงาน 
วิชาการนั้นๆ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ  
- ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและ ความรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอดเป็นเรื่องราว  แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทาง
วิชาการที่ประกอบด้วย การแสดงข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งทำหน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อกับบรรณาธิการ  

2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังน้ี  
- กรณีงานวิจัยผู ้ขอจะต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู ้ม ีส่วนสำคัญทางปัญญา 
(Essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ในเรื่องนั้น  
- กรณีผลงานทางวิชาการกลุ่มอื่นที่มิใช่งานวิจัย ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้มี
ส่วนสำคัญทางปัญญา (Essentially intellectual contributor) ในเรื่องนั้น  

3. ผู้ขอกำหนดตำแหน่งจะต้องยื่นแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  สำหรับผลงานทางวิชาการ
ทุกผลงาน  
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4. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีการลงนามโดยผู้ขอ ผู้ประพันธ์อันดับแรก (First 
author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) เพื่อรับรอง บทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน และความ
รับผิดชอบในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้ร่วมงานทุกคน ว่าทำในส่วนไหนอย่างไร การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมใน
ผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง ไม่ได ้
 
คำจำกัดความรูปแบบการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  คุณภาพ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  
   1. เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.1 ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะ
วารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2   

https://tci-thailand.org/list%20journal.php 

 
 

1.2 ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
1.2.1 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ Pubmed, Scopus, Web of Science (ISI) (เฉพาะในฐานข้อมูล 

Science Citation Index Expanded (SCIE)), JSTOR   
Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

https://tci-thailand.org/list%20journal.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/


5 
 

Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic 

 
 
Web of Science (ISI) (เ ฉ พ า ะ ใ น ฐ า น ข ้ อ ม ู ล  Science Citation Index Expanded (SCIE)): 
https://mjl.clarivate.com/search-results 

 
JSTOR : https://www.jstor.org/ 

 

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
https://mjl.clarivate.com/search-results
https://www.jstor.org/
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1.2 ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
1.2.2 สาขาอื่นๆ ซึ ่งไม่เกี ่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Project 

Muse, Web of Science (ISI) (เฉพาะในฐานข้อมูล Social Sciences Citation Index 
(SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI)) 

   2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบรรณาธิการ 
 

   3. นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (proceedings) โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการ คัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และ
แก้ไขถ้อยคำ หรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ที ่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการ ว ิชาชีพ  โดยไม่รวมถึงการประชุมว ิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจ
เผยแพร่ก่อนหรือหลังการ ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมี 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย สถาบัน  
 

   4. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร ่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา
นั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด  
 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 10 ประเภท ที่สามารถใช้ในการขอตำแหน่งวิชาการได้มี ดังนี้  

 
 
บทความทางวิชาการ 

นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการ
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจ วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำ ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่
ผู้เขียน แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
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รูปแบบ ประกอบด้วยการนำความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ  วิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน  โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

1. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ  โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
(Peer Reviewer) ประเมินคุณภาพ  เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนำ “บทความ
วิชาการ” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทำไม่ได ้

ลักษณะคุณภาพ 

• ระดับ B เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่วิเคราะห์มาจากวงวิชาการ ที่ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย 
และมีการอ้างอิงอย่างเป็นระบบ มีแนวคิดและการนำเสนอ ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  

• ระดับ B+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B และต้องมีการสังเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการ ที่ทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพ  

• ระดับ A ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ B+ และต้องได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลอย่างกว้างขวาง ในระดับชาติมี
ความละเอียดและความลุ่มลึกทางวิชาการในระดับสูง  

• ระดับ A+ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A และต้อง  
- มีลักษณะเป็นงานที่มีการสังเคราะห์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ทางวิชาการใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ ต่อวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องในระดับนานาชาต ิ

 
บริการตรวจภาษาและแก้ไขภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ 
 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย (research article) หรือบทความทางวิชาการ (review article) ในวารสารระดับ
นานาชาติมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้อง สละสลวย มีลักษณะเป็นผู ้ใช้
ภาษาอังกฤษในระดับดี หากผู้วิจัยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษในระดับดีการส่งบทความเข้าตีพิมพ์อาจได้รับ
คำแนะนำให้ผ่านการตรวจแก้ภาษาแบบ professional proof and editing ดังนั้นการตัดสินใจที่จะใช้บริการตรวจ
ภาษาและแก้ไขภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพจึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที ่จะทำให้บทความได้รับการตอบรับมากขึ้น 
นอกเหนือจากประเด็นเนื้อหาในบทความ วารสารบางแห่งมีบริการตรวจภาษาที่บังคับไว้ว่าผู้ส่งบทความต้องส่งตรวจ
ภาษาและปรับภาษากับแหล่งที่กำหนดเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ให้อิสระกับผู้ส่งบทความ ซึ่งการใช้บริการในปัจจุบันสามารถ
ค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ท มีทั้งผู้ให้บริการที่มีทีมงานคนไทยร่วมกับชาวต่างชาติ และทีมต่างชาติล้วนซึ่งราคาจะมีการ
คิดบริการเป็นต่อคำ ซึ่งราคาให้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการ ได้แก่ proof reading, proof reading and editing, 
paraphrasing และ rewriting โดยทั่วไปควรใช้บริการเป็น proof reading and editing สำหรับบทความวิจัย แต่หาก
เป็นบทความวิชาการแบบ review article นอกจาก  proof reading and editing อาจจำเป็นต้องเพิ่ม paraphrasing 
และ rewriting ร่วมด้วยเพื่อลดโอกาสเกิด plagiarism โดยราคาเริ่มขึ้นจะคิดเป็นจำนวนคำตั้งแต่ 1 บาท/คำขึ้นไป 
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สำหรับ  proof reading and editing, 3 บาท/คำขึ้นไป สำหรับ paraphrasing และ rewriting โดยมากราคาจะถูกลง
ถ้ามีจำนวนคำมากในระดับ 10,000 คำขึ้นไป     

ตัวอย่างผู้ให้บริการภายในประเทศ https://www.proofread4sure.com/ 

 

 
 

ตัวอย่างผู้ให้บริการจากต่างประเทศ https://www.papertrue.com/academic-editing-proofreading 

 
 

https://www.proofread4sure.com/
https://www.papertrue.com/academic-editing-proofreading
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ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เข้าถึงจาก: 

 http://service.buu.ac.th/rules/kpa61-2.pdf 
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