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ความหมายของบทความ
บทความ (article)  หมายถึง รูปแบบการเข ียนประเภทหนึง ทผีู้ เข ียนต้องการสือสาร ข้อเทจ็จริง และ

หรือความคิดเหน็เกียวกับเรืองใดเรืองหนึงแก่ผู้อ่าน โดยเนือหานําเสนอจากข้อเทจ็จริง ไม่ใช่เรืองแต่ง

หรือคิดขนึเองจากจินตนาการ



ประเภทของผลงานวชิาการทตี ีพมิพ์
ผลงานวิชาการทตี ีพมิพ์จะต้องไม่เคยตีพ ิมพ์ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิงพ ิมพ์ใดมาก่อนและไม่อยู่ 

ในระหว่างการรอตีพ ิมพ์ในวารสารอืนๆ  เรืองทไีด้รับการตีพ ิมพ์ต้องผ่านการกลันกรองจากผู้ทรงคุณวุฒใิน

สาขาวิชาทเีกียวข้อง และได้รับความเหน็ชอบจากกองบรรณาธิการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. บทความวิชาการ (article) หมายถึง งานเข ียนซึงเป็นเรืองทน่ีาสนใจ เป็นความรู้ ใหม่กล่าวถงึความเป็นมา

ของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหลงข้อมูลต่างๆ  มา

ประกอบการวิเคราะห์ วิจารณ์และเสนอแนวทางแก้ไข

2. บทความวิจัยหรือนิพนธ์ ต้นฉบับ (research article or original article) หมายถึงบทความทเีสนอผลงานท ี

ผู้ เข ียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หมายถึง บทความทวีิจารณ์เนือหาสาระ คุณค่าคุณุปการของหนัง สือ 

บทความ หรือผลงานทางศิลปะ โดยใช้หลักวิชาและดุลพนิิจทเีหมาะสม

4. บทความปริทศัน์ (review article) หมายถึง บทความทไีด้จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ มีการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพือนําเสนอความรู้ ความเขาใจใหม่ๆ ในเชิงวิชาการ



ทาํไมจึงควรเข ียนบทความ

ทุกคนต่างมีความสามารถทจีะเข ียนบทความกันได้   แต่การทตีงัใจและลงมือเข ียนขนึมาจนจบได้นัน 

มักจะต้องมีสิงหนึงสิงใดเป็นแรงกระตุ้น ในปัจจุบันมีแรงกระตุ้นหลายๆ อย่างทช่ีวยให้ความรู้ เช ิงวิชาการ

กระจายออกไปในลักษณะบทความ แรงกระตุ้นทมีีน ําหนักมาก  ได้แก่

1.  เพอืเพมิพ ูนความรู้ ของตนให้ลึกซงึยงิขนึ(ในกรณีทเีข ียนบทความทต้ีองมีการค้นคว้าเพมิเตมิมากๆ )

2.  เพอืสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและหรือเพมิพ ูนรายได้

3.  เพอืเผยแพร่แนวคิด ความรู้  ข้อเทจ็จริงให้กับเพอืนร่วมอาชีพหรือผู้สนใจให้มีความรู้มากยงิขนึ หรือใช้

เป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิต

4.  เพอืช่วยสร้างภาพพจน์ทดี ีให้กับหน่วยงาน หรือสถาบัน ทสีังกัดอยู่

การทมีีความจริงใจทจีะทาํให้บทความนันมีสาระประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ขอให้ตระหนักและภมูิใจได้ว่าคุณ

ได้มีส่วนช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในชาตไิด้อย่างมากมาย ถ้าบทความของคุณได้รับการ

เผยแพร่ออกไป  เท่ากับคุณได้ให้ความรู้  แนวคิด แก่คนพร้อมกันทเีดียวหลายร้อยหลายพนัคนเท่ากับจาํนวน

ผู้อ่านวารสารนัน ซ ึงไม่มีวิธ ีใดทคีุณจะสามารถกระจายความรู้ออกไปถงึกลุ่มคนได้มากเท่านี

http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=217



ประเภทของบทความ

เมือแบ่งตามเนือหาของบทความ   จะแบ่งได้เป็น 11 ประเภท ได้แก่

1.  บทบรรณาธิการ เป็นบทความแสดงความคิดเหน็ลกัษณะหนงึทีเขียนขนึเพือเสนอแนวคิดหลกัของหนงัสือพิมพ์

ฉบบันนัตอ่เรืองใดเรืองหนงึ

2.  บทความสัมภาษณ์    เป็นบทความทีเขียนขนึจากการสมัภาษณ์

3.  บทความแสดงความคิดเหน็ทวัๆ  ไป มีเนือหาหลายลกัษณะ เช่น หยิบยกปัญหา เหตกุารณ์ หรือเรืองที

ประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น

4.  บทความวิเคราะห์  เป็นบทความแสดงความคดิเห็นอยา่งหนงึ 

5.  บทความวิจารณ์  เขียนเพือแสดงความคดิเห็นในเชิงวิจารณ์เรืองราวทีต้องการวิจารณ์ด้วยเหตผุลและหลกัวิชา

เป็นสําคญั

6.  บทความสารคดที่องเทยีว  มีเนือหาแนวบรรยาย เลา่เรืองเกียวกบัสถานทีทอ่งเทียวตา่งๆ

7.  บทความกงึชีวประวัต  ิ  เป็นการเขียนบางสว่นของชีวิตบคุคลเพือให้ผู้อ่านทราบ

8.   บทความครบรอบปี  มีเนือหาแนวบรรยายเลา่เรืองเกียวกบัเรืองราว เหตกุารณ์ พิธีการในเทศกาลหรือวนั

สําคญั



9.   บทความให้ความรู้ทวัไป  ผู้ เขียนจะอธิบายให้ความรู้คําแนะนําในเรืองทวัๆ ไปทีใช้ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวนั เช่น มารยาทการเข้าสงัคม การแตง่กายให้เหมาะแก่กาลเทศะและบคุลิกภาพ เคล็ดลบัการครอง

ชีวิตคู ่เป็นต้น

10. บทความเช ิงธรรมะ   จะอธ ิบายข้อธรรมะให้ผู้อา่นทวัๆ ไปเข้าใจได้ง่าย หรือให้คต ิให้แนวทางการดําเนิน

ชีวิตตามแนวพทุธศาสนา เสนอหนทางแก้ปัญหาตามแนวพทุธปรัชญา ปัจจบุนับทความลกัษณะนีมีมากขนึ เพือให้

ผู้อ่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตในสงัคมทีวิกฤตได้อย่างปกตสิขุมากขนึ

11.  บทความวิชาการ  มีเนือหาแสดงข้อเทจ็จริง ข้อความรู้ ทางวิชาการเรืองใดเรืองหนึง ในสาขาวิชาใด

วิชาหนึงโดยเฉพาะ      ผู้ เขียนอาจจะเสนอเฉพาะเนือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทงัเนือหาสาระ  ข้อเท็จจริง

และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หรืออาจเสนอผลการวิจยั



ส่วนประกอบของบทความวิชาการแบ่งออกเป็นทงัหมด 6 ส่วน

• ชือบทความ

• บทคัดย่อ (Abstract)

• บทนํา(Introduction)

(1) หลักการและเหตุผล (rationale) 

(2) วัตถุประสงค์(objective)

(3) ขอบเขตของเรือง(Boundary)

(4) คาํจาํกัดความหรือนิยามต่างๆ (Meaning)

• เนือเรือง (Body)

• ส่วนสรุป 

-สรุปวิจารณ์และข้อเสนอแนะ(Conclusion & Recommendation)

• กติติกรรมประกาศ (Acknowledgements) และ การพมิพ์เอกสารอ้างอ ิงท้ายบทความ 

(References)
http://r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidolr2rejournal/document/all_explain.pdf



 บทความวิชาการ  (academic article) เป็นข้อเข ียนเชิงสาระทผีู้ เข ียนตงัใจหยิบยกประเด็นใดประเด็น

หนึง หรือปรากฏการณ์ทเีกิดข ึนในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ ือวิเคราะห์หรือวิพากษ์

ทศันะหรือแนวคิดเดมิ และหรือนําเสนอหรือเผยแพร่แนวคิดใหม่ เพอืมุ่งให้ผู้อ่าน เปลียนหรือปรับ เปลียน

แนวคิด ความเชือมาสู่แนวคิดของผู้ เข ียน บทความวิชาการเน้นการให้ความรู้ เป็นสาํคัญและต้องอาศัย

ข้อมูลทางวิชาการ เอกสารอ้างอ ิง และเหตุผลทพีสิูจน์ได้ เพอืสร้างความน่าเชือถือให้แก่ผู้อ่าน



บทความวิชาการแบ่งออกเป็นทงัหมด 6 ส่วน ดังนี
(ส่วนท ี1) ประกอบด้วย

ชือบทความ ใช้ภาษาทเีป็นทางการ ช ือเรืองชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นของเรือง

ชือเจ้าของบทความ ต้องใช้ช ือจริง ไม่ใช้นามแฝง และไม่ต้องใส่คําน ําหน้านาม

(ส่วนท ี2) ประกอบด้วย

บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อในบทความวิชาการ เป็นการสรุปประเด็นเนือหาทเีป็นแก่นสาํคัญ เน้น

ประเด็นสําคัญของงานทต้ีองการนําเสนอจริงๆ  ควรเข ียนให้สัน กระชับ(ทาํอะไร(What?) ทไีหน(Where?) 

อย่างไร(How?) มีผลผลิต(ได้ผลเป็นอย่างไร?) เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร? มีความยาวไม่เกิน 10 ถ ึง 15 

บรรทดั (โดยบทคัดย่อมักจะประกอบด้วยเนือหา สามส่วน คือ เกรินนํา สิงททีาํ สรุปผลสําคญัทไีด้) ซงึอ่านแล้ว

ต้องเหน็ภาพรวมทงัหมดของงาน

คาํสําคัญ (Keyword) เป็นศัพท์เฉพาะทางทเีหน็แล้วเข้าใจได้ท ันทีว่างานชนินีเกียวกับอะไร จาํนวนไม่เกิน 5 คาํ 

http://r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidolr2rejournal/document/all_explain.pdf



(ส่วนท ี3) 

บทนํา(Introduction) ส่วนนําจะเป็นส่วนทผีู้ เข ียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรืองนันๆ  ซงึสามารถใช้

วิธ ีการและเทคนิคต่างๆ  ตามแต่ผู้ เข ียนจะเหน็สมควร เช่น อาจใช้ภาษาทกีระตุ้น จูงใจ ผู้ เข ียนอาจหรือยก

ปัญหาทกีาํลังเป็นทสีนใจขณะนันขนึมาอภปิราย หรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ทผีู้อ่านจะได้รับจากการอ่าน 

นอกจากจะเป็นส่วนทใีช้จูงใจผู้อ่านแล้ว ส่วนนําเป็นส่วนทผีู้ เข ียนสามารถกล่าวถงึวัตถุประสงค์ของการเข ียน

บทความนัน หรือให้คาํช ีแจงทมีาของการเข ียนบทความนันๆ  รวมทงัขอบเขตของบทความนัน เพอืช่วยให้

ผู้อ่านไม่คาดหวังเกินขอบเขตทกีาํหนด ประกอบด้วย

(1) หลักการและเหตุผล (rationale) 

(2) วัตถุประสงค์(objective)

(3) ขอบเขตของเรือง(Boundary)

(4) คําจาํกัดความหรือนิยามต่างๆ (Meaning)



(1) หลักการและเหตุผล (rationale) หรือความเป็นมาหรือภูมิหลัง (Background) หรือความสําคัญของเรือง

ทเีข ียน (justification) หวัข้อนีจะทาํให้ผู้ อ่านได้ทราบเป็นพนืฐานไว้ก่อนว่าเรืองทเีลือกมาเข ียนมีความสําคัญหรือ

มีความเป็นมาอย่างไรเหตุผลใดผู้ เข ียนจึงเลือกเรืองดังกล่าวขนึมาเข ียน ในการเข ียนบทนําในย่อหน้าแรกซงึถือ

ว่าเป็นการเปิดตัวบทความทางวิชาการ และเป็นย่อหน้าทดี ึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

(2) วัตถุประสงค์(Objective)เป็นการเข ียนว่าในการเข ียนบทความในครังนีต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบเรือง

อะไรบ้างโดยจาํนวนวัตถุประสงค์แต่ละข้อไม่ควรมีมากเกินไปและวัตถุประสงค์แต่ละหวัข้อจะต้องสอดคล้องกับ

เรืองหรือเนือหาของบทความ



(3) ขอบเขตของเรือง(Boundary) ทผีู้ เข ียนต้องการจะบอกกล่าวให้ผู้ อ่านทราบและเข้าใจตรงกัน เพอืเป็น

กรอบในการอ่านโดยการเข ียนขอบเขตนัน อาจข ึนอยู่ก ับปัจจัยในการเข ียน ได้แก่ ความยาวของงานทเีข ียน 

หากมีความยาวไม่มากก็ควรกาํหนดขอบเขตการเข ียนให้แคบลงไม่เช่นนันผู้ เข ียนจะไม่สามารถนําเสนอเรืองได้

ครบถ้วนสมบูรณ์ และระยะเวลาทต้ีองรวบรวมข้อมูล

การกําหนดเรืองทจีะเข ียนทลีึกซึง สลับซับซ้อน หรือเป็นเรืองเช ิงเทคนิคอาจจะยากต่อการรวบรวมข้อมูล

และเรียบเรียงเนือเรืองดังนันหากมีเวลาน้อยก็ควรพิจารณาเข ียนเรืองทมีีขอบเขตไม่กว้างหรือสลับซับซ้อนมาก

นัก

(4) คําจาํกัดความหรือนิยามต่างๆ (Meaning) ทผีู้ เข ียนเหน็ว่าควรระบุไว้เพอืเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในกรณีท ี

คาํเหล่านันผู้ เข ียนใช้ในความหมายทแีตกต่างจากความหมายทวัไปหรือเป็นคาํทผีู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจ 

ความหมายถือเป็นการทาํความเข้าใจและการสือความหมายให้ผู้ เข ียนบทความและผู้อ่านบทความเข้าใจตรงกัน 

รวมทงัเป็นการขยายความหมายให้สามารถตรวจสอบหรือสังเกตได้ด้วย



(ส่วนท ี4) 

เนือเรือง (Body) การเข ียนส่วนเนือเรืองจะต้องใช้ทงัศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน กล่าวคือ ในส่วนท ี

เกียวข้องกับศาสตร์ (sciences) นันคือหลักวิชาการทผีู้ เข ียนจะต้องคาํนึงถึงในการเข ียน ได้แก่ กรอบ

แนวความคิด (conceptual framework) ทผีู้ เข ียนใช้ในการเข ียนจะต้องแสดงให้เหน็ความเชือมโยงของเหตุท ี

น ําไปสู่ผล (causal relationship) การอ้างอ ิงข้อมูลต่างๆ  ในส่วนศิลป์ (art) ได้แก่ ศิลป์ในการใช้ภาษาเพอื

นําเสนอเรืองทเีข ียน การลําดับความ การบรรยาย วิธ ีการอ้างอ ิง สถิต ิและข้อมูลต่างๆ  ทใีช้ในการประกอบ

เรืองทเีข ียน เพอืให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและประท ับใจมากทสีุด ในส่วนเนือหาสาระผู้ เข ียน ควรคาํนึงถึง

ประเด็นสําคัญๆ  ดังต่อไปนี 

(1) การจัดลําดับเนือหาสาระ

(2) การเรียบเรียงเนือหา

(3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

(4) การใช้ภาษา

(5) วิธ ีการนําเสนอ



(1) การจัดลําดับเนือหาสาระ ผู้ เข ียนควรมีการวางแผนจัดโครงสร้างของเนือหาสาระทจีะนําเสนอและจัด

ลําดับเนือหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาตขิองเนือหาสาระนัน การนําเสนอเนือหาสาระควรมีความต่อ 

เนืองกัน เพอืช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนันได้โดยง่าย

(2) การเรียบเรียงเนือหา ในส่วนนีต้องอาศัยความสามารถของผู้ เข ียนในหลายด้านนอกเหนือจากความ

เข้าใจในเนือหาสาระ เช่น ด้านภาษา ด้านสไตล์การเข ียน ด้านวิธ ีการนําเสนอ การนําเสนอเนือหาสาระให้

ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายได้อย่างรวดเร็วนันจาํเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ  ในการนําเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สือ

ประเภทภาพ แผนภมูิ ตาราง กราฟ เป็นต้น

(3)การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ต้องเป็นไปอย่างมีหลักการ ทฤษฎี หรือมีหลักฐานอ้างอ ิงอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ มีความเป็นเหตุเป็นผลทน่ีาเชอืถือ มีการอ้างอ ิงข้อมูลทเีช ือถือได้ เพอืนําไปสู่ข้อสรุปด้วย

ทรรศนะของกลุ่มและมุมมองของผู้ เข ียน โดยมีการเรียบเรียงเรืองราวต่อเนืองกันตามลําดับอย่างชัดเจน

เพอืให้ผู้อ่านหรือ ผู้อ่านสามารถนําเรืองนันๆ  ไปปรับใช้ในการปฏิบัต ิหน้าทไีด้อีกทางหนึง 



(4) การใช้ภาษา การเข ียนบทความทางวิชาการ จะต้องใช้คาํในภาษาไทย หากคําไทยนันยังไม่เป็นท ี

เผยแพร่หลายควรใส่คาํภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บ ในกรณีทไีม่สามารถหาคาํไทยได้ จะเป็นต้องทบัศัพท์ก็

ควรเข ียนคาํนันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ไม่ควรเข ียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ปะปนกัน เพราะจะทาํให้งานเข ียนนันมีลักษณะของความเป็นทางการ (formal) ลดลง ผู้ เข ียนบทความทาง

วิชาการจาํเป็นต้องพถิีพถิ ันในเรืองการเข ียนตัวสะกดการันต์ต่างๆ  ให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราช บัณ 

ฑิตยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ให้ผิดพลาด เพราะงานนันจะเป็นแหล่งอ้างอ ิงทางวิชาการต่อไป

(5) วิธ ีการนําเสนอ การนําเสนอเนือหาสาระให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วนันจาํเป็นต้องใช้เทคนิค

ต่างๆ ในการนําเสนอเข้าช่วย เช่น การใช้สือประเภทภาพ แผนภมูิ ตาราง กราฟ เป็นต้น ผู้ เข ียนควรมีการ

นําเสนอสือต่างๆ  อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ 



(ส่วนท ี5) ส่วนสรุป (Conclusions) 
บทความทางวิชาการทดี ีควรมีการสรุปประเด็นสําคัญๆ  ของบทความนันๆ  ซงึอาจทาํในลักษณะทเีป็นการย่อ 

คือ การเลือกเก็บประเดน็สําคัญๆ  ของบทความนันๆ  มาเข ียนรวมกันไว้อย่างสันๆ  ท้ายบท หรือ อาจใช้

วิธ ีการบอกผลลัพธ์ ว่าสิงทกีล่าวมามีความสําคัญอย่างไร สามารถนําไปใช้อะไรได้บ้าง หรือจะทาํให้เกิดอะไร

ต่อไป หรืออาจใช้วิธ ีการตังคาํถามหรือให้ประเดน็ทงิท้ายกระตุ้นให้ผู้อ่านไปสืบเสาะแสวงหาความรู้  หรือ

คิดค้นพัฒนาเรืองนันต่อไป งานเข ียนทดีีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึงเสมอ 



(ส่วนท ี6) ประกอบด้วย

• กติติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 
หากต้องเข ียนกิตตกิรรมประกาศเพอืขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานทเีกียวข้อง สามารถเข ียนได้ โดย

ให้อยู่หลังเนือหาของบทความและก่อนเอกสารอ้างอ ิง 

• การพมิพ์เอกสารอ้างองิท้ายบทความ (References)
1) เอกสารอ้างอ ิงท ุกลําดับจะต้องมีการอ้างอ ิงหรือกล่าวถึงในบทความ

2) ต้องพ ิมพ์เร ียงลําดับการอ้างอ ิงตามหมายเลขทกีาํหนดไว้ทไีด้อ้างอ ิงถึงในบทความ โดยไม่ต้องแยก

ภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอ ิง

3) หมายเลขลาํดับการอ้างอ ิงให้พมิพ์ชดิขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอ ิงมีความ

ยาวมากกว่าหนึงบรรท ัดให้พ ิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อ การจัดพมิพ์เอกสารอ้างอ ิงท้ายบทความจะ

แตกต่างกันตามชนิดของเอกสารทนี ํามาอ้างอ ิงให้จัดพ ิมพ์ตามข้อแนะนําดังนี

- ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอ ิงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้เป็นระบบ Vancouver

- ถ้าเป็นรูปแบบการอ้างอ ิงทางสังคมศาสตร์ให้เป็นระบบ American Psychological Association

http://r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidolr2rejournal/document/all_explain.pdf



 การเผยแพร่บทความวิชาการ แหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ มีทงัทเีป็นสือสิงพมิพ์สือบุคคล และสืออ ิเล็คทรอนิคส์

ประเภทสือสิงพมิพ์ อาท ิวารสารทางวิชาการวารสารกงึวิชาการ หนังสือรวมเรือง และเอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทาง

วิชาการ สือบุคคล อาทกิารนาเสนอผลงานในการประชุม สัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย/อภปิราย และสืออ ิเลคทรอนิกส์อาท ิ

เว็บไซต์ฐานข้อมูล ในการเตรียมบทความทางวิชาการ ต้องทราบแหล่งเผยแพร่และวิธ ีจัดเตรียมต้นฉบบัทแีหล่งเผยแพร่นันๆ  

กาํหนด เช่น ต้องทราบว่าแหล่งเผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ หรือวารสารกงึวิชาการ วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่เป็นอย่างไร 

กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มใด ความยาวของบทความกําหนดไว้กีหน้า อ ักษรทใีช้ในการพมิพ์เป็นแบบไหน ใช้การ อ้างองิรูปแบบใด 

เพอืสามารถจัดเตรียมบทความทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

ในการเลือกแหล่งเผยแพร่ทเีป็นวารสารวิชาการ เพอืการเผยแพร่บทความทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี

1) เป็นวารสารทจีัดพมิพ์ต่อเนืองท ุกปีตรงตามเวลาทกีาํหนด

2) เป็นวารสารทอีอกต่อเนืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3) กองบรรณาธ ิการประกอบด้วย ผู้ทมี ีความรู้ประสบการณ์ในวิชาชีพเพ ียงพอ

4) มีผู้ทรงคุณวุฒอิ่านพ ิจารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน

5) ถูกนําไปทาํดรรชนีวารสารไทย

6) มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถขีองการอ้างองิบทความวารสารในแต่ละปี เป็นเครืองมือช่วยประเมินเปรียบเท ียบ

วารสาร)

7) มีบทคัดย่อทงัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8) มีเอกสารอ้างอ ิง

9) มีรายชืออ้างองิอยู่ในฐานข้อมูลของต่างประเทศ



บทความควรยาวเพ ียงใด

โดยทวัไปแล้ว บทความทสีันมักจะได้รับความสนใจมากกว่าบทความยาวๆ   ดังนัน บทความหนึงๆ   ควร

ยาวพอทจีะถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ  ออกไป แต่ไม่ควรยาวมาก บทความส่วนใหญ่ทไีด้รับการนําลงในวารสารมัก

มีความยาวไม่เกิน 10  หน้าวารสาร แต่ถ้าบทความนันยาวและมีเนือหาทน่ีาสนใจ กองบรรณาธ ิการของวาร 

สารฉบับนันอาจจะแบ่งนําลงเป็นตอนๆ  ไป หรือนําลงให้หมดเลยก็ได้



 หลักเกณฑ์สากลสาํหรับพจิารณามาตรฐานบทความทางวิชาการ

1) มีความถูกต้อง เหมาะสม จากข้อเทจ็จริงทางทฤษฎี

2) มีหลักฐานการอ้างอ ิงประกอบ เช่น สถิติ ข้อเสนอแนะจากผู้ เชยีวชาญ

3) ข้อมูลทเีสนอมีความน่าเชอืถือ อาจเป็นข้อมูลปฐมภูมิจากการสังเกต ทดลอง สอบถาม

4) เนือหาทนี ําเสนอตรงประเดน็ ลําดับ ข ันตอน เช ือมโยง ต่อเนือง

5) ภาษาชัดเจน ไม่กาํกวม ฟุ่ มเฟือย ใช้ศัพท์วิชาการได้ถูกต้อง

6) ข้อมูลทนัสมัย อ้างอ ิงย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี 

http://ednet.kku.ac.th/~edstd/upfile/q.pdf



แหล่งตีพมิพ์



การเลือกแหล่งเผยแพร่ทเีป็นวารสารวิชาการ เพอืการเผยแพร่บทความทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ดังนี

1) เป็นวารสารทจีัดพมิพ์ต่อเนืองทุกปีตรงตามเวลาทกีาํหนด

2) เป็นวารสารทอีอกต่อเนืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3) กองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ทมี ีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพเพ ียงพอ

4) มีผู้ทรงคุณวุฒอิ่านพจิารณาบทความอย่างน้อย 2 ท่าน

5) ถูกนําไปทาํดรรชนีวารสารไทย

6) มีค่า impact factor สูง (การวัดค่าความถีของการอ้างอ ิงบทความวารสารในแต่ละปี เป็นเครืองมือช่วย

ประเมินเปรียบเทยีบวารสาร)

7) มีบทคัดย่อทงัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8) มีเอกสารอ้างอ ิง

9) มีรายชืออ้างอ ิงอยู่ในฐานข้อมูลของต่างประเทศ



รายชือวารสารสาขา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

พบวารสารทงัหมด 308 

รายการ
รายชอืวารสาร

ทงัหมด

พบวารสาร

ทงัหมด 685 

รายการ

รายชอืวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์

พบวารสารทงัหมด 377 รายการ

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/



issn ชือไทย ชืออ ังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล

2468-1458 Agriculture and 

Natural 

Resources

Agriculture and 

Natural 

Resources 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCOPUS, SciFinder CAPlus, 

Zoological Record, AGRIS, 

AgBiotechNet, ACI

2287-0741 Applied 

Environmental 

Research

Applied 

Environmental 

Research

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ACI

1905-7415 Asian 
Biomedicine

Asian 
Biomedicine

Faculty of Medicine, 
Chulalongkorn University

WoS, SCOPUS, ACI 

0125-6726 Buffalo Bulletin Buffalo Bulletin ศูนย์สนเทศทางกระบอื

นานาชาตสิาํนักหอ สมุด

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (International 
Buffalo information Center 
(lBlC),Office of the 
University Library, 
Kasetsart University)

ISI Journal Citation Reports, 
SC Imago Journal and Country 

Rank, CABI, ACI



issn ชือไทย ชืออ ังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล

0125-2526 Chiang Mai Journal of Science Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 

WoS, SCOPUS, 

Biological Abstracts, 

AGRIS, Zentralblatt

MATH, ACI

1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural 

Sciences

Chiang Mai University Journal of 

Natural Sciences

Chiang Mai University SCOPUS, ACI 

2286-9131 ECTI Transactions on Computer and 

Information Technology

ECTI Transactions on Computer and 

Information Technology

ECTI Association ACI

2539-6161

Engineering and Applied science 

Research

Engineering and Applied science 

Research

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ACI

0125-8281 Engineering Journal Engineering Journal คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SCOPUS, ACI 

1686-5456 Environment and Natural Resources 

Journal

Environment and Natural Resources 

Journal

Faculty of Environment 

and Resource Studies, 

Mahidol University

ACI



issn ชือไทย ชืออ ังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล

1906-1714
Environment

Asia

Environment

Asia

The Thai Society of Higher 

Education Institutes on 

Environment (TSHE)

SCOPUS, ACI

0857-4421 Journal of Health Research Journal of Health Research วทิยาลัยวทิยาศาสตร์

สาธารณสุข

SciFinder, ACI

2465-4531 King Mongkuts University of 

Technology North Bangkok 

International Journal of Applied 

Science and Technology

King Mongkuts University of Technology 

North Bangkok International Journal of 

Applied Science and Technology

King Mongkuts University of 

Technology North Bangkok

ACI

1905-7873 Maejo International Journal of Science 

and Technology

Maejo International Journal of Science 

and Technology

Maejo University WoS, SCOPUS, ACI

1906-8107 Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research

Pacific Rim International Journal of 

Nursing Research

Thailand Nursing and Midwifery 

Council

ACI

1513-1874

Science Asia Science Asia

Science Society of Thailand WoS, SCOPUS, SciFinder

CAPlus, Biological Abstracts, 

Zoological Record, ACI



issn ชือไทย ชืออ ังกฤษ เจ้าของ อยู่ในฐานข้อมูล

0858-0855 ABAC Journal ABAC Journal Assumption University ACI

1906-4675 International Journal of 

Behavioral Science

International Journal of 

Behavioral Science

สถาบันวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

ebsco, ACI

0857-6033

International Journal of East 

Asian Studies

International Journal of East 

Asian Studies

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ACI

2452-3151 Kasetsart Journal of Social 

Sciences

Kasetsart Journal of Social 

Sciences

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AGRIS, Scopus, ACI

1513-4717

Silpakorn University Journal of 

Social Sciences, Humanities 

and Arts

Silpakorn University Journal of 

Social Sciences, Humanities 

and Arts

Silpakorn University ACI

1906-5485 วารสารการจัดการสงิแวดล้อม Journal of Environmental 

Management

คณะพฒันาสังคมและ

สิงแวดล้อม สถาบันบัณฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์ 

ACI

1905-6303

วารสารการบริการและการ

ท่องเทยีวไทย

Journal of Thai 
Hospitality and 

Tourism

สมาคมนักวชิาการการ

ท่องเทยีว (ประเทศไทย)

TCI

รายชือวารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์: พบวารสารทงัหมด 377 รายการ



Journals Impact Factors Lists - 2016 Citation Reports Ranking



• Agri and Aquaculture

• Biochemistry

• Bioinformatics & Systems 

Biology

• Biomedical Sciences

• Business & Management

• Chemical Engineering

• Chemistry

• Clinical Sciences

• Computer Science

• Economics & Accounting

• Engineering

• Environmental Sciences

• Food & Nutrition

• General Science
• Genetics & Molecular 

Biology
• Geology & Earth Science
• Immunology & 

Microbiology
• Informatics
• Materials Science
• Mathematics
• Medical Sciences
• Nanotechnology
• Neuroscience & Psychology
• Nursing & Health Care
• Pharmaceutical Sciences
• Physics
• Plant Sciences
• Social & Political Sciences
• Veterinary Sciences

Journals by Subject

https://www.omicsonline.org/scientific-journals.php




