
บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน การพัฒนาการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

 
1. เจ้าของผลงาน  คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย

เพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ องค์ความรู้ในการส่งสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค ์นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ/ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

2. สังกัด   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

3. ชุมชนนักปฏิบัติ   ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู ้(สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
     

1. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเตรียมบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ 
2. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการน าบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 
3. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เคล็ดลับในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

5. ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการค้นคว้างานวิจัย ซึ่งงานวิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ 

ได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยทั้ งภายในและภายนอก ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่จากงานวิจัย  
ให้มีคุณภาพเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน การท างาน การจัดท าผลงานทางวิชาการ ฯลฯ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้งานวิจัยของคณะฯ ได้เผยแพร่
ให้สาธารณชนรับรู้ และเป็นที่รู้จักมากขึ้น ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านวิจัยให้กับอาจารย์ หรือบุคลากรของคณะฯ ตลอดจนการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้ างสรรค์นวัตกรรมและผลงานบริการวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ  โดยได้ ร่ วม เสนอ 
ความคิดเห็นและจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ” 
 
 
 
 
 
 
 



6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

Plan  
1. คณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประชุมวิเคราะห์ประเด็นความรู้การพัฒนาการเขียน
บทความและแนวปฏิบัติ ในการตี พิมพ์ เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

- สร้างความเข้าใจ ใน เรื่องการเผยแพร่ความรู้       
การน าแนวปฏิบัติ พัฒนาการเขียนบทความไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงแหล่งข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติในการการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

Do 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ ระหว่างคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ด้านงานวิจัย อาจารย์/นักวิจัย 

- ได้ความรู้และแนวทางในการท าวิจัย การเผยแพร่
ผลงานและการน างานวิจัยและบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์
ทางการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

Do 
3. สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดแบ่งเป็น
หมวดหมู่ 

- จั ดป ระชุ ม เพ่ื อส รุป และจั ดป ระ เด็ น ค วาม รู้         
ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาการเขียน
บทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

Check 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
คณะกรรมการการจัดการความรู้จัดเวทีกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น 

- คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีคุณภาพและจัดท าในรูปแบบเอกสารให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
 

Check 
5. การเข้าถึงความรู้ 
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

- เสนอผู้บริหารรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ                                
- ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์สาย
วิชาการ และ สายสนับสนุน ผ่านช่องทางWebsite 
หนังสือเวียน บอร์ด ปชส. Group Line Facebook 
ข่าวสาร ภายในคณะฯ                                        
- จั ด กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ได้ แ ก่               
การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ 
และประเภทเสริมสร้างทุนวิจัยจากภายนอก รวมถึง
รางวั ล พ่ี เลี้ ย งนั กวิ จั ยดี เด่ น  ที่ มี ส่ วน ในการให้
ค าแนะน าหรือค าปรึกษาในรูปแบบต่างๆ และรางวัล
นักบริการวิชาการดีเด่น ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ใน
ด้านการบริการวิชาการ 
 



6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน
เอกสาร ช่องทางต่าง ๆ   

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์/
นักวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ และผู้บริหาร
งานวิจัยของคณะฯ เพ่ือให้ข้อ เสนอแนะในการ
พัฒ นาการเขียนบทความ เพ่ื อตี พิ ม พ์ เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
Action 
7. การเรียนรู้ 
- การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
และการติดตามผลการน าไปใช้ 

- เตรียมการติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ในด้าน
การพัฒนาการเขียนบทความ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ ไปปฏิบัติใช้จริง ส่งผลให้เกิด
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ  มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึง มีจ านวนอาจารย์/นักวิจัยที่น าองค์
ความรู้ไปใช้จริง คาดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย อย่าง
น้อยจ านวน  3 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
- ป ระชุ ม  วิ เค ราะห์  สั ง เค ราะห์  อ งค์ ค วาม รู้          
ก า ร น า ไป ใช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ จ ริ ง แ ล ะ เป็ น ไป                
ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

 
7. ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 
เชิงคุณภาพ 
 

1. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมทราบแนวทางการแนวปฏิบัติที่ดีจึงสามารถน าความรู้ด้านการขอทุนวิจัยไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมทราบแนวทางการแนวปฏิบัติที่ดีจึงสามารถน าความรู้ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เชิงปริมาณ 
จ านวนบุคลากรที่น าเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้จริงคาดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างน้อย จ านวน  3 คน 

 
8. ปัจจัยความส าเร็จ (สรุปเป็นข้อๆ) 

1. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมได้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเตรียมบทความเพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ 
2. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมได้แนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 



3. นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีระบบพ่ีเลี้ยง/ที่
ปรึกษานักวิจัย ที่ช่วยแนะน าแนวทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการท าผลงานหรือการน าเสนอ
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

9. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค 

1. บุคลากรผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วนยังขาดประสบการณ์ในการเขียนบทความ/ความไม่พร้อมในการเขียน
บทความ 

2. บุคลากรบางคนอยู่ระหว่างศึกษาและวางแผนการบริหารกรอบระยะเวลาของวารสาร การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
  

1. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการเตรียมบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1.1. ปรับความคิด (Mindset) ในการเขียนบทความ 

- ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์เริ่มแรกผู้เขียนมีความกังวล ไม่สามารถจับจุดเขียนแนวไหนดี 
เขียนเรื่องอะไร ให้พูดถึงสิ่งที่ดีๆต่อตนเองก่อน (Positive Self-Talk) รวมถึงการสร้างความ
มุ่งม่ันตั้งเป้าหมายที่จะท า  

- อ่านงานวิจัยเยอะๆ และฝึกฝนทักษะการเขียน 
- เปิดใจยอมรับความผิดหวังและท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่ถูกปฏิเสธ น าบทความที่เขียนมาอ่าน

ใหม่และแก้ไขในสิ่งที่จ าเป็น 
- ไม่ถอดใจยอมแพ้แม้จะไม่ประสบความส าเร็จในช่วงแรก เริ่มหาวารสารที่ต้องการส่งบทความ

ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง 
- หาผู้ร่วมเขียนบทความ (Buddy) มาช่วยคิดและให้ค าปรึกษาในการเขียน 

1.2 วางโครงร่างและเนื้อหาของบทความโดยสังเขป 
1.3 ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ และอ่าน

บทความอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงในวารสารต่างๆ 
1.4 เลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่และตรวจสอบกรอบระยะเวลาในการตีพิมพ์ของบทความ 

-  เลือกสารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เช่น วารสารระดับชาติสามารถสืบค้น
รายชื่อวารสารได้ที่ ระบบ ThaiJo หรือเว็บไซต์ https://tci-thaijo.org/ หรือ https://tci-
thailand.org/ 

- พิจารณาค่าคุณภาพ (Impact Factor) ของวารสารที่ได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี ควรเลือกไว้ 
2- 3 วารสาร  

- ตรวจสอบกรอบระยะเวลาในการตีพิมพ์ของวารสาร รวมถึงกรอบการต่อสัญญาจ้าง กรอบการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 
 

https://tci-thailand.org/%20หรือ
https://tci-thailand.org/
https://tci-thailand.org/


1.5 ศึกษาข้อก าหนดของวารสาร 
- ขอบเขตเนื้อหา 
- รูปแบบบทความและแนวการเขียน 
- วิธีการและเอกสารประกอบการส่งบทความ 

1.6 เขียนร่างบทความ 
 
 

1.7 การอ่านบทความทวนซ้ า ปรับปรุง ขอค าแนะน า และหาผู้อ่านตรวจสอบ 
- อ่านทบทวนงานเขียนอีกครั้ง 
- ทิ้งระยะในการอ่านบทความและขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 
- ปรับแก่ต้นฉบับจนสมบูรณ์ 

1.8 ส่งบทความลงวารสารที่เลือก 
 

2. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การพัฒนาการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่นะดับชาติและ
นานาชาต ิ
2.1 หลักการส าคัญในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ 

บทความต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) 
- มีการกล่าวถึงหลักการทางทฤษฎี (Theory) แนวคิด (Concept) ที่น ามาสนับสนุนงานวิจัยนี้

อย่างถูกต้องตรงกับศาสตร์ที่วารสารนั้นมุ่งเน้นตีพิมพ์ 
- ข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัยต้องถูกต้องที่สุด สมเหตุสมผลตามประเด็นเรื่องท่ีได้ข้อค้นพบ 
- วรรณกรรมและงานวิจัยที่อ้างอิงในบทน า การอภิปรายผล ต้องตรงกับข้อค้นพบห้ามน าที่ไม่

เกี่ยวข้องมาอภิปรายร่วม (Claim) 
- การเขียนต้องจบทีละประเด็น (Focal Point) ไม่เขียนวกวน ต้องเขียนทุกหลักไวยากรณ์ 

ต้องไม่มีค าผิดหรือสะกดผิด และค าวิชาการเฉพาะทาง (Technical Term) ต้องถูกต้อง 
การวิจัยเชิงประมาณ 
- ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์ที่ท าการวิจัย 



- จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ความเหมาะสมของตัวอย่าง การได้มาซึ่งตัวอย่าง วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างจ านวนครั้งของการทดลอง จ านวนกลุ่มทดลอง จ านวนกลุ่มควบคุม ต้องเขียน
อธิบายให้ชัดเจน 

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องสอดคล้องกับประเด็นเรื่องที่ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
(โดยทั่วไปสามารถพิจารณาได้จากชื่อเรื่องเพราะคือข้อค้นพบที่โดดเด่น) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
- เป็นปรากฏการณ์ท่ีสังคมวิชาการสาขานั้นก าลังสนใจอย่างแท้จริง 
- ลงเก็บข้อมูลจากแหล่งปรากฏการณ์จริง เช่น คน ชุมชนอย่างแท้จริง 
- อธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลทุกวิธีอย่างละเอียด แสดงถึงการด าเนินงานตามหลักการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 

- ระบุถึงกลุ่มผู้รู้อย่างละเอียดว่ามีใครบ้าง เป็นใครบ้าง 
- น าเสนอข้อค้นพบที่เป็นปรากฏการณ์จริงอย่างเชื่อถือได้ เน้นข้อความ รูปภาพสัญลักษณ์ ฯลฯ 

จรรยาบรรณในการเผยแพร่บทความวิจัย 
- ทุกโครงการวิจัยต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ วารสารนานาชาติทุกฉบับใน

ปัจจุบันจะถามถึงและให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก 
- หนึ่งบทความวิจัยสามารถส่งไปเพ่ือขอตีพิมพ์ได้เพียง 1 วารสาร (จะส่งไป ตีพิมพ์ที่อ่ืนได้ก็

ต่อเมื่อได้รับการปฏิเสธการตีพิมพ์จากวารสารที่เคยส่งไปแล้ว 
- บทความวิจัยที่เป็นข้อค้นพบจากผลการวิจัยในเชิงปริมาณและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ต้องระบุชื่อ Software และ Version  
- บทความวิจัยจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพต้องเขียนถึงการได้รับความยินยอมจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 
- ผู้ประพันธ์ทุกคนต้องลงนามในใบยินยอมให้ลงตีพิมพ์และลิขสิทธิ์ 

3. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เคล็ดลับในการเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
3.1. ปรับความคิด (Mindset) ในการเขียนบทความ 

-  ความคิดเชิงบวก (Positive) ปรับความคิดด้วยค าว่า “ไม่เป็นไร เอาใหม่เสมอ” ไม่มีการท าสิ่ง
ใดครั้งแรกแล้วจะสมหวังเสมอไป ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้อผิดพลาด คือประสบการณ์
ที่จะน าไปปรับปรุงตนเอง หากไม่สามารถยอมรับข้อผิดพลาด/แก้ไขตามข้อเสนอแนะจ านวน
มากได้ในขณะนั้น ให้บรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการไปออกก าลังกาย หรือรับบริการ
ร้านกาแฟก่อนเริ่มกลับมาปรับบทความ 

- กลับมาอ่านบทความซ้ าและยอมรับความผิดหวัง  
- เพ่ือนคู่เขียน/เพ่ือนคู่คิด (Buddy) จากต่างสถาบัน อาทิ เพ่ือนร่วมเรียน เพ่ือมุมมองที่แตกต่าง 

จะมีโอกาสที่วารสารจะตอบรับการตีพิมพ์มากกว่า 
- มีวินัย จัดสรรเวลา เตือนตัวเองได้ ตื่นเช้าท างาน 
- มูเตลู การพ่ึงพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 



3.2 สร้างโอกาสในการตีพิมพ์ 
- การใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือที่สนใจ ท าให้ผู้ประพันธ์มีมุมมองที่กว้างขึ้น สามารถ

เขียนกรอบการท างานวิจัยหรืองานเขียนเพ่ือตีพิมพ์ได้อย่างครอบคลุม อาทิ ฐานข้อมูล EBSCO 
-  ติดตาม Special Issue ในศาสตร์ 
- การเลือกวารสารที่ใช่ ตรงตามศาสตร์และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
- ด าเนินการตามรูปแบบบทความของวารสาร ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธจากทางวารสาร 
- ทบทวนวรรณกรรมจากเจ้าของทฤษฎี 
- เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความเป็นทางลัดและเป็นการสร้างโอกาสในการตีพิมพ์ 

3.3 การถูกปฏิเสธ 
- ชื่อเรื่องไม่ทันสมัย ไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับศาสตร์ของวารสาร 
- รูปแบบบทความไม่ตรงกับที่วารสารก าหนด 
- คัดลอกบทความผู้อื่น โดยสามารถใช้โปรแกรม Turnitin ของมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจการ

คัดลอก 
- ทบทวนวรรณกรรมไมค่รอบคลุม 
- ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ไม่เหมาะสม 
- ใช้ภาษาอังกฤษผิดหลักไวยากรณ์ 
- เป็นบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของวารสารอื่น 
- อภิปรายผลไม่ลุ่มลึกเพียงพอ 
- ผลการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 

3.4 จริยธรรม 
      - ทบทวนวรรณกรรมและอ้างอิงให้ครบถ้วน 

  
4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความวิจัยและ 

การเผยแพร่ผลงาน 
การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

- การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความ 
- การปรับความคิดก่อน 
- น างานวิจัยที่มีมาวางโครงร่างอละเนื้อหาโดยสังเขป  
- น า ร่าง บทความปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ทบทวนบทความที่ได้รับการเผยแพร่/งานวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
- เลือกแหล่งตีพิมพ์ตรวจสอบฐาน TCI ของวารสาร  
- ศึกษาหลักเกณฑ์เขียนบทความตามเกณฑ์วารสาร 
- เขียนโครงร่างบทความ ทิ้งระยะ และอ่านทวนซ้ า เพ่ือหาข้อบกพร่อง 
- ขออนุเคราะห์อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานช่วยอ่านงานก่อนส่งถึงวารสาร 
- วางแผนการการเขียนบทความ อาทิ เตรียมการเรื่องขอหนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ไว้
ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนท างานวิจัย 



- มีจรรยาบรรณในการเสนอบทความวิจัยเรื่องเดียวกันต้องส่งที่เดียว 
- 1 งานวิจัย สามารถแยกเขียนบทความวิชาการเพ่ิมเติมจากบทความวิจัย ทั้งนี้เนื้อหาไม่ควร
ซ้ าซ้อนกัน 

 

5. ก าหนดประเด็นปัญหาในการจัดการความรู้ครั้งต่อไป 
การจัดการความรู้เพ่ือคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
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