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คุณสมบัติของผู้รับบริการ
- บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และสภากาชาดไทย
- นิสิต ซึ่งมีอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา/ผู้วิจัยร่วม หรือ ผู้เขียนร่วม
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. Professor Henry Wilde
2. ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
3. Ms.Pirapon Ohata
4. นางสาว ศรัญญา ไผ่แสวง

อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษา ของคณะแพทยศาสตร์
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์ประสานความร่วมมือ ไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ (HIV-NAT)
Keen English Consulting Co., Ltd.

บริการตรวจแก้ภาษาอังกฤษ
การพิสูจน์อักษรและไวยากรณ์พื้นฐาน การแก้ไขการสะกด ไวยากรณ์เครื่องหมายวรรคตอนรูปกริยา นามคากริยา และการ
จัดรูปแบบประโยค การแก้ไขเพื่อความชัดเจน ในรูปแบบประโยค เพื่อปรับปรุงขัดเกลาความชัดเจน มากขึ้น
การคิดค่าบริการและการชาระเงิน
- ฝ่ายวิจัยฯ จะคิดอัตราค่าบริการตามหลักเกณฑ์ คือ
3,000.- บาท / 1 เรื่อง (ในกรณีไม่เกิน 5 หน้า*) ถ้าจานวนมากกว่า 5 หน้า อัตรา 600 บาท / หน้า*
อัตราการแก้ไขครั้งต่อไป: 500 บาท/ หน้า*
* จานวนหน้า = จานวนบรรทัดทั้งหมดในต้นฉบับที่เป็น edited file (ไม่รวมการอ้างอิง) หารด้วย 28
โดยต้นฉบับจะต้องปรับตัวอักษรให้เป็น Times New Roman 12
ตั้งค่าระยะขอบของหน้า กระดาษ กั้นซ้ายและ ขวาข้างละ 2.5 ซ.ม.
- ฝ่ายวิจัยฯ จะดาเนินการขอเบิกเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิฯ (มหาวิทยาลัย
สนับสนุนเรื่องละไม่เกิน 5,000.-บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Publication Clinic ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Author/ผู้รับบริการ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในส่วนต่างที่เกินจาก 5,000.- บาท
การเตรียมต้นฉบับบทความภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์
- ในรูปแบบที่สมบูรณ์ตามวารสารระดับนานาชาติที่ต้องการตีพิมพ์ กาหนดให้ font เป็น Time New Roman 12
(double space) และตั้งค่าระยะขอบของหน้า กระดาษ กั้นซ้ายและ ขวาข้างละ 2.5 ซ.ม.
- ระบุชื่อผู้เขียนและสถาบัน (ต้นฉบับทุกคนต้องรวมถึง "คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย")
การประเมินผลบริการ
- กรุณาประเมินผลการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปให้ทาง e-mail หรือสามารถดาวน์โหลดทาง
http://research.md.chula.ac.th
- ส่งผลการประเมินกลับมาที่ สานักงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยฯ แฟกซ์ 02-2564455 # 17 หรือ e-mail;
researchaffairs@gmail.com หรือ psinthavanuruk@yahoo.com

Publications and Editorial Working Unit

ขั้นตอนการบริการ
Author/ผู้รับบริการ ส่งแบบฟอร์มสมัคร พร้อม Complete
manuscript file Microsoft office word (1st draft)
ที่ฝ่ายวิจัย หรือทาง e-mail; psinthavanuruk@yahoo.com
ผู้ประสานงาน นางพรทิพย์ สินธวานุรักษ์ โทร 02-2564455 ต่อ 16

(ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์)
Author/ผู้รับบริการ จะต้องส่ง file ที่ปรับปรุง
ตามคาแนะนาแก้ไข กลับมาที่ฝ่ายวิจัยฯ เพื่อ
ประสานให้ทาการตรวจอีกครั้ง
(ในกรณีทไี่ ม่ต้องการการแก้ไขเพิ่มเติมกรุณาแจ้ง
ผู้ประสานงานด้วยค่ะ)

ฝ่ายวิจัยฯ ประสานงานติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ภาษาฯ
(Medical writer)

(ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์)
ฝ่ายวิจัยฯ จะส่ง Edited file หรือเอกสาร ที่แก้ไข
แล้วกลับไปให้ Author/ผู้รับบริการ
อัตราค่าบริการ
- ไม่เกิน 5 หน้า = 3,000.- บาท / 1 เรื่อง*
- จานวนมากกว่า 5 หน้า อัตรา 600 บาท / หน้า*

(ภายใน 3 วัน)

ฝ่ายวิจัยฯ จะดาเนินการขอเบิกเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฯิ
(มหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องละไม่เกิน 5,000.-บาท
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ Publication Clinic ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Author/ผู้รับบริการ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มในส่วนต่างที่
เกินจาก 5,000.- บาท

ประเมินผลการให้บริการ
download แบบฟอร์ม ที
http://research.md.chula.ac.th/service.html
แล้วโปรดส่งกลับมาที่ Fax 02-2564455 ต่อ 17

e-mail; mdcuresearch@gmail.com

ฝ่ายวิจัยฯ จะส่ง file หรือเอกสาร ที่ได้รับการตรวจอีกครั้ง
แล้วกลับไปให้ Author/ผู้รับบริการ
ฟอร์แมตหรือแก้ไข
- ครั้งที่ 1: ฟรี
- ครั้งต่อไป: 500 บาท/ หน้า

โปรดแจ้งสถานะการตีพิมพ์ของ
ต้นฉบับของคุณผ่านทาง e-mail;
psinthavanuruk@yahoo.com
(มีความสาคัญเนื่องจากเป็น KPI)

