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ท าไมเราตอ้งตพีมิพผ์ลงานวจิยั??????
การตีพิมพผ์ลงานวิจยั
• การเผยแพรอ่งคค์วามรู ้และแนวคดิต่างๆ สูส่าธารณะ หรอืสงัคมโลก

• การพฒันาความรู ้เกดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึการใชป้ระโยชน์จาก
ผลงานวจิยัต่างๆ

• กระบวนการพฒันาความรู ้และนกัวจิยั

การตพีมิพ ์เป็นตวัชีว้ดั (KPI) ความส าเรจ็ของการท างานวจิยั



การตีพิมพง์านวิจยั
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นักวิจยั

ท าวิจยั

ผลงานวิจยั

ต้นฉบบั 
(Manuscript)

ตีพิมพเ์พ่ือเผยแพร่

ส่งไปยงัวารสาร
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วารสารท่ีมีการประเมินก่อนการตีพิมพ ์(Peer review Journal)

Manuscript Rejectวารสาร

ผูป้ระเมิน (Reviewers) 2-3 คน

ตีพิมพเ์พ่ือเผยแพร่

Submit Editor

ผลการประเมิน
Editor

Reject

ผูวิ้จยั
Editor

Accept or Reject

Response to reviewer’s 
comments
- ตอบค าถาม หรอืชีแ้จงค าถาม

หรอืขอ้สงสยัของผูป้ระเมนิ
- อาจจะตอ้งท าการทดลองเพิม่
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• การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์

• การเขียน Manuscript เพ่ือตีพิมพ์

การเขียน Manuscript เพ่ือตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ
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STEP 1

• การเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์

การเขียน Manuscript เพ่ือตีพิมพใ์นวารสารนานาชาติ

เลือกวารสารท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีจะตีพิมพ์
• Scope หรือ Area
• Quality
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• แต่ละวารสารจะมวีตัถุประสงค ์และขอบเขตงานในการตพีมิพท์ีแ่ตกต่างกนั

• ต้องเลือกวารสารให้เหมาะสมกบังานท่ีจะตีพิมพ!์!!!!!

Scope หรือ Area

Molecular & Cellular Toxicology publishes original research and reviews in all areas of the complex 
interaction between the cell´s genome (the sum of all genes within the chromosome), chemicals in the 
environment, and disease. Acceptable manuscripts are the ones that deal with some topics of 
environmental contaminants, including those that lie in the domains of analytical chemistry, biochemistry, 
pharmacology and toxicology with the aspects of molecular and cellular levels…………

Toxicology and Applied Pharmacology publishes original scientific research of relevance to animals or 
humans pertaining to the action of chemicals, drugs, or chemically-defined natural products.
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• แต่ละวารสารมคีุณภาพของวารสารทีแ่ตกต่างกนั

• โดยแต่ละวารสารมคีา่ดชันี (Impact Factor)

• ค่า Impact Factor เป็นตวับ่งช้ีคณุภาพของวารสาร

คณุภาพของวารสาร (Quality of Journal)

Impact Factor (IF)
• คณุภาพของวารสาร
• คณุภาพของงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพใ์นวารสาร
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คา่ Impact factor สามารถสบืคน้ไดจ้ากฐานขอ้มลู Journal 
Citation Reports (JCR) ของบรษิทั Thomson Reuters ที่
เวบ็ไซต์ http://isiknowledge.com/jcr
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• Journal quartile score (Q)

• คา่ Q หมายถงึ Quartile score ของวารสารในแต่ละสาขาวชิา(subject categories)

Q1 = top position (the highest 25% of data) เป็นกลุม่วารสารทีด่ทีีส่ดุในสาขานี้

Q2 = middle-high position (อยูร่ะหวา่ง top 50% และ top 25%)

Q3 = middle-low position (อยูร่ะหวา่ง top 75% และ top 50%)

Q4 = bottom position (bottom 25%)

คณุภาพของวารสาร (Quality of Journal)
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SJR (SCImago Journal Rank) SJR http://scimagojr.com 
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SJR (SCImago Journal Rank) SJR http://scimagojr.com 
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SJR (SCImago Journal Rank)
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SJR (SCImago Journal Rank) SJR http://scimagojr.com 
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Beall’s list




