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โครงการ คลินิกเขียนบทความต้นฉบับแรก   
(First Draft Manuscript writing Clinic; MWC) 

 

วัตถุประสงค:์ เพ่ือสร้างบทความต้นฉบับแรก ฉบับภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพพร้อมส่งเข้าสู่ English Editing 

publication clinic (EEPC) เพ่ือส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus หรือ 

PubMed ที่มีค่า impact factor จ านวน 100 บทความ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างบทความต้นฉบับแรก ฉบับภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพพร้อมส่งเข้าสู่ EEPC เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐาน Scopus หรือ PubMed ที่มีค่า impact factor อย่างน้อยจ านวน 100 

บทความ 

2. จ านวนอาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

เพ่ิมข้ึนจากเดิมอย่างน้อย10% 

3. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล Scopus หรือ PubMed หรือ ISI ของคณะแพทยศาสตร์ ใน

ปี 2559 เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 10-15%  

4. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการน าข้อมูล

ผลงานวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

5. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้ระบบการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอรอนงค์ โนนทิง อีเมล์: onanong@kku.ac.th โทร. 67057  

        นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง อีเมล์: koonch@kku.ac.th  โทร. 67057  

 

สถานที่ด าเนินงาน: ห้อง 5201F อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
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กลุ่มเป้าหมาย: 

1. อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกและภาควิชาปรีคลินิก 

2. แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจ าบ้าน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บทความต้นฉบับต้องมีชื่ออาจารย์

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน เป็น First author หรือ Corresponding author) 

3. บุคลากร  คณะแพทยศาสตร์  (บทความต้นฉบับต้องมีชื่ออาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ อย่างน้อย 

1 คน)  

4. ผลงานวิจัยของบุคคลต่างคณะ สามารถใช้บริการได้แต่ต้องมีอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เป็น

First author หรือ Corresponding author อย่างน้อย 1 คน) 

 

รูปแบบกิจกรรม: 

1. จัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ประจ าคลินิกเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า และท าหน้าที่เป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Mentor) ให้แก่

นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจนสามารถจัดท าบทความต้นฉบับแรกได้ 

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย เพ่ือให้มีความสามารถในการน าผลงานวิจัยมาจัดท าบทความต้นฉบับ 

และสามารถส่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

3. จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาโปรแกรม หรือ Application ที่ทันสมัยพร้อมใช้ที่

เป็นประโยชน์ และสนับสนุนการน าผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดหาสถานที่และเจ้าหน้าที่เพ่ือท าหน้าที่นัดหมาย อ านวยความสะดวก 

จัดการประชุม อบรม จัดส่งบทความต้นฉบับแรกไปยังสถาบันภาษา เพ่ือแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ

ส่งกลับผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของบทความเพ่ือปรับแก้ไข และส่งบทความต้นฉบับแรก ที่มีความพร้อมสู่ 

EEPC และจัดท าเอกสารด้านการเบิกจ่าย  

5. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการวิจัยใน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือส านักงานจรรยาบรรณด้านการใช้สัตว์ทดลอง เพ่ืองานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์(หากเก่ียวข้อง) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักวิจัย 

 

แหล่งที่มาของผลงานวิจัย: 

 ข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการวิจัย ทั้งในลักษณะของอาจารย์ที่

ปรึกษาหรือผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัย 
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ประเภทของข้อมูล หรือบทความต้นฉบับที่น ามาปรึกษา: 

1. ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่สามารถจัดท าเป็นบทความต้นฉบับได้  

2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบทความต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย 

3. บทความต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ ก่อนส่งเข้าสู่ EEPC 

ขั้นตอนการด าเนินการ: 

 1. คณาจารย์ยื่นเสนอความจ านง ตามแบบที่ฝ่ายวิจัยก าหนด 

 2. เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง ลงทะเบียน และประสานนัดหมาย Editorial Team 

 3. นักวิจัย จัดท าบทความต้นฉบับร่วมกับ Editorial Team จนแล้วเสร็จพร้อมส่งเข้าสู่ EEPC 

 4. ในกรณีที่เป็นบทความภาษาไทย เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานงานเข้าสู่บริการแปลภาษาอังกฤษ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วจึงประสาน Editorial Team เพ่ือปรับแก้ในด้านเนื้อหาวิชาการ  

 5. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าบทความต้นฉบับให้ได้รับการตีพิมพ์ ประกอบด้วย 

 Publication-oriented research planning  

 Preparation for manuscript writing 

 “Publish or perish” and “Publish and perish” 

 Respond to the comments from reviewers/editors 

 To write a good scientific review articles 

 6. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยพร้อมใช้ที่เป็นประโยชน์ และ

สนับสนุนการน าผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ 

 

เป้าหมาย:  100 บทความต้นฉบับ ที่พร้อมส่งเข้าสู่ EEPC 
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ขั้นตอนการด าเนินการ: 

 
หมายเหตุ:  

1. การเลือก Thai reviewer เป็นไปตามความต้องการของนักวิจัยและเลือกได้เพียงท่านเดยีวเท่านั้น 

2. ถ้านักวิจัยประสงค์จะให้ Thai reviewer มีชื่ออยู่ใน MS เนื่องจากเป็นทีมวิจัยในสาขาเดียวกัน สามารถท าได้ หาก

ตรงกับความเชี่ยวชาญในสาขา โดย Thai reviewer ที่มีช่ือปรากฏใน manuscript (MS) แล้ว ไม่สามารถรับ

ค่าตอบแทนได ้

3. หาก Thai MS ถูกแก้ไขเป็น English MS โดยสถาบันภาษาแล้ว เปน็หน้าท่ีของ Thai reviewer ร่วมกับนักวิจัยที่

เป็น First author หรือ Corresponding author แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร ์

4. บทความที่ส่งแปลภาษาขอให้เป็นภาษาไทยปนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ technical term (ค่าแปลคดิเฉพาะค าที่เป็น

ภาษาไทย) 

นักวิจัยยื่นแบบเสนอเข้าร่วมโครงการ (พร้อมเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะปรึกษา) 

 
เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับ  

 

ก าหนดเลขระเบียน รหสับทความต่อปี ระยะเวลา 1 วัน 

    แปลไทยเป็นอังกฤษ 

ระยะเวลา 5-10 วัน 

ใช่ 

ไม ่

    ปรึกษาด้านสถิต ิ หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก 

Thai Version 
ทีมระบาดวิทยาคลินิก 

 

 

English Version 
Prof. Cameron 

 

ใช่ 

ไม ่

นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย พบปะพูดคุย (MSW Clinic Room) เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้  Thai 

Reviewer ครั้งท่ี 1 (2,000บาท) 

 

นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญแก้ไขร่วมกันจนได้ MS ที่มีคุณภาพ 

 

ส่งสถาบันภาษา มข. 

 

ใช่ 

ส่ง MS เข้าสู่ English Editing Publication Clinic 

(EEPC) 

 

ส่ง MS ให้ English Reviewer แก้ไขร่วมกับนักวิจัยจนแล้วเสร็จ 

 เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ Thai 

Reviewer ครั้งท่ี 2 (2,000 บาท) 

ระยะเวลา 7 วัน 
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5. สถาบันภาษาจะแปลใหร้อบเดยีว โดยไม่มีการวนกลับมาแก้ซ้ าอีก และแปลตามภาษาไทยต้นฉบับ ความรับผิดชอบ

ในความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เป็นหน้าท่ีของ Thai reviewer และเจ้าของบทความ 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญชาวไทย (Thai Reviewer) ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ร่างบทความฉบับแรก (First MWC) 

1.  ศ.อรุณี   เจตศรีสุภาพ 

2.  ศ.สุมิตร สุตรา 

3.  ศ.กิตติ   จิระรัตนโพธิ์ชัย 

4.  รศ.กิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ ์

5.  รศ.ปณิตา  ลิมปะวัฒนะ 

6.  รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช 

7.  รศ.บัณฑิต  ชมวรฐาย ี

8.  รศ.สุวรรณา  อรุณพงค์ไพศาล 

9.  รศ.สมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ์ 

10.  รศ.สุรชัย แซ่จึง 

11.  รศ.วนิดา  แก่นอากาศ (Data Management) 

   รายช่ือที่ปรึกษาด้านการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สังกัดหน่วยระบาดวิทยาคลินิก 

1. รศ. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร 

2. อาจารย์ ภาธร ภิรมย์ไชย 

3. ดร. แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ 

   รายช่ือผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (English Reviewer) ที่ให้ค าปรึกษาทางด้าน English Writing, 

Scientific Contents และ Statistical Analysis  

1. Prof. Yukifumi Nawa (Full Time Visiting Professor) 

2.  Prof. Cameron Pual Hurst (Part Time Statistic consultant) 

3.  Visiting Professor ที่คณะแพทยศาสตร์เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ  

 

 


