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ความหมายของบทความ

บทความ (article) หมายถึง รูป แบบการเขีย นประเภทหนึง ทีผู้เ ขีย นต้ อ งการสือสาร ข้ อ เท็จ จริง และ
หรื อ ความคิด เห็น เกียวกับ เรืองใดเรื องหนึงแก่ ผ้ ูอ่ าน โดยเนือหานําเสนอจากข้ อ เท็จจริ ง ไม่ ใ ช่ เ รื องแต่ ง
หรื อ คิด ขึนเองจากจิน ตนาการ

ประเภทของผลงานวิช าการทีตีพ มิ พ์

ผลงานวิช าการทีตีพ มิ พ์ จ ะต้ อ งไม่ เ คยตีพ ิม พ์ ใ นวารสาร เอกสารการประชุม หรื อ สิงพิม พ์ ใ ดมาก่ อ นและไม่ อ ยู่
ในระหว่ างการรอตีพ ิม พ์ ใ นวารสารอืนๆ เรื องทีได้ รั บ การตีพ ิม พ์ ต้ อ งผ่ านการกลันกรองจากผู้ท รงคุณวุฒใิ น
สาขาวิช าทีเกียวข้ อ ง และได้ รั บ ความเห็น ชอบจากกองบรรณาธิก ารแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. บทความวิช าการ (article) หมายถึง งานเขีย นซึงเป็ นเรืองทีน่ าสนใจ เป็ นความรู้ ใ หม่ ก ล่ าวถึงความเป็ นมา
ของปั ญหา วัต ถุป ระสงค์ แนวทางการแก้ ปั ญหา มีก ารใช้ แ นวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจ ัย จากแหลงข้ อ มูล ต่ างๆ มา
ประกอบการวิเ คราะห์ วิจ ารณ์ แ ละเสนอแนวทางแก้ ไ ข
2. บทความวิจ ัย หรือ นิพ นธ์ ต้ น ฉบับ (research article or original article) หมายถึงบทความทีเสนอผลงานที
ผู้เ ขีย นได้ ค้ น คว้ าวิจ ัย ด้ วยตนเอง
3. บทวิจ ารณ์ ห นังสือ (book review) หมายถึง บทความทีวิจ ารณ์ เ นือหาสาระ คุณค่ าคุณุป การของหนัง สือ
บทความ หรื อ ผลงานทางศิล ปะ โดยใช้ ห ลัก วิช าและดุล พิน ิจ ทีเหมาะสม
4. บทความปริ ท ศั น์ (review article) หมายถึง บทความทีได้ จ ากการทบทวนวรรณกรรมทางวิช าการ มีก าร
วิเ คราะห์ เ ปรีย บเทียบ เพือนําเสนอความรู้ ค วามเขาใจใหม่ ๆ ในเชิงวิช าการ

ทําไมจึงควรเขีย นบทความ
ทุก คนต่ างมีค วามสามารถทีจะเขีย นบทความกัน ได้ แต่ ก ารทีตังใจและลงมือ เขีย นขึนมาจนจบได้ น ัน
มัก จะต้ อ งมีส ิงหนึงสิงใดเป็ นแรงกระตุ้น ในปั จ จุบ ัน มีแ รงกระตุ้น หลายๆ อย่ างทีช่ วยให้ ค วามรู้เ ชิงวิช าการ
กระจายออกไปในลัก ษณะบทความ แรงกระตุ้น ทีมีน ําหนัก มาก ได้ แ ก่
1. เพือเพิมพูน ความรู้ ข องตนให้ ล ึก ซึงยิงขึน(ในกรณีท เขี
ี ยนบทความทีต้ อ งมีก ารค้ น คว้ าเพิมเติม มากๆ )
2. เพือสร้ างความก้ าวหน้ าในอาชีพ และหรือ เพิมพูน รายได้
3. เพือเผยแพร่ แ นวคิด ความรู้ ข้ อ เท็จ จริงให้ ก ับ เพือนร่ วมอาชีพ หรื อ ผู้ส นใจให้ ม ีค วามรู้ ม ากยิงขึน หรื อ ใช้
เป็ นประโยชน์ ใ นการดําเนิน ชีวิต
4. เพือช่ วยสร้ างภาพพจน์ ท ดีี ใ ห้ ก ับ หน่ วยงาน หรื อ สถาบัน ทีสังกัด อยู่
การทีมีค วามจริงใจทีจะทําให้ บ ทความนันมีส าระประโยชน์ ต่ อ ผู้อ่ าน ขอให้ ต ระหนัก และภูม ิใ จได้ ว่าคุณ
ได้ มีส่ ว นช่ ว ยพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในชาติไ ด้ อ ย่ างมากมาย ถ้ าบทความของคุณได้ รับ การ
เผยแพร่ อ อกไป เท่ ากับ คุณได้ ใ ห้ ค วามรู้ แนวคิด แก่ ค นพร้ อ มกัน ทีเ ดีย วหลายร้ อ ยหลายพัน คนเท่ ากับ จํานวน
ผู้อ่ านวารสารนัน ซึงไม่ ม ีวิธ ีใ ดทีคุณจะสามารถกระจายความรู้อ อกไปถึงกลุ่ม คนได้ ม ากเท่ านี
http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=217

ประเภทของบทความ
เมือแบ่งตามเนือหาของบทความ จะแบ่งได้ เป็ น 11 ประเภท ได้ แก่
1. บทบรรณาธิก าร เป็ นบทความแสดงความคิดเห็นลักษณะหนึงทีเขียนขึนเพือเสนอแนวคิดหลักของหนังสือพิมพ์
ฉบับนันต่อเรื องใดเรืองหนึง
2. บทความสัม ภาษณ์ เป็ นบทความทีเขียนขึนจากการสัมภาษณ์
3. บทความแสดงความคิด เห็น ทัวๆ ไป มีเนือหาหลายลักษณะ เช่น หยิบยกปั ญหา เหตุการณ์ หรื อเรื องที
ประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น
4. บทความวิเ คราะห์ เป็ นบทความแสดงความคิดเห็นอย่างหนึง
5. บทความวิจ ารณ์ เขียนเพือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เรืองราวทีต้ องการวิจารณ์ด้วยเหตุผลและหลักวิชา
เป็ นสําคัญ
6. บทความสารคดีท่ อ งเทียว มีเนือหาแนวบรรยาย เล่าเรื องเกียวกับสถานทีท่องเทียวต่างๆ
7. บทความกึงชีวประวัต ิ เป็ นการเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพือให้ ผ้ อู ่านทราบ
8. บทความครบรอบปี มีเนือหาแนวบรรยายเล่าเรื องเกียวกับเรื องราว เหตุการณ์ พิธีการในเทศกาลหรื อวัน
สําคัญ

9. บทความให้ ค วามรู้ ท วไป
ั
ผู้เขียนจะอธิบายให้ ความรู้คําแนะนําในเรื องทัวๆ ไปทีใช้ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เช่น มารยาทการเข้ าสังคม การแต่งกายให้ เหมาะแก่กาลเทศะและบุคลิกภาพ เคล็ดลับการครอง
ชีวิตคู่ เป็ นต้ น
10. บทความเชิงธรรมะ จะอธิบ ายข้ อ ธรรมะให้ ผ้ อู า่ นทัวๆ ไปเข้ าใจได้ ง่าย หรื อให้ คติ ให้ แนวทางการดําเนิน
ชีวิตตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแก้ ปัญหาตามแนวพุทธปรัชญา ปั จจุบนั บทความลักษณะนีมีมากขึน เพือให้
ผู้อ่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมทีวิกฤตได้ อย่างปกติสขุ มากขึน
11. บทความวิช าการ มีเ นือหาแสดงข้ อ เท็จจริ ง ข้ อ ความรู้ท างวิช าการเรื องใดเรื องหนึง ในสาขาวิช าใด
วิช าหนึงโดยเฉพาะ ผู้เขียนอาจจะเสนอเฉพาะเนือหาสาระทางวิชาการหรื อเสนอทังเนือหาสาระ ข้ อเท็จจริ ง
และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หรื ออาจเสนอผลการวิจยั

ส่ วนประกอบของบทความวิช าการแบ่ งออกเป็ นทังหมด 6 ส่ วน
• ชือบทความ
• บทคัด ย่ อ (Abstract)
• บทนํา(Introduction)
(1) หลัก การและเหตุผ ล (rationale)
(2) วัต ถุป ระสงค์ (objective)
(3) ขอบเขตของเรือง(Boundary)
(4) คําจํากัด ความหรื อ นิย ามต่ างๆ (Meaning)
• เนือเรือง (Body)
• ส่ วนสรุ ป
-สรุ ป วิจารณ์ แ ละข้ อ เสนอแนะ(Conclusion & Recommendation)
• กิต ติก รรมประกาศ (Acknowledgements) และ การพิม พ์ เ อกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
(References)
http://r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidolr2rejournal/document/all_explain.pdf

บทความวิช าการ (academic article) เป็ นข้ อ เขีย นเชิงสาระทีผู้เ ขีย นตังใจหยิบ ยกประเด็น ใดประเด็น
หนึง หรื อ ปรากฏการณ์ ท เกิ
ี ด ขึนในแวดวงวิช าการ วิช าชีพ โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เ พือวิเ คราะห์ ห รื อ วิพ ากษ์
ทัศ นะหรือ แนวคิด เดิม และหรือ นําเสนอหรื อ เผยแพร่ แ นวคิด ใหม่ เพือมุ่งให้ ผ้ ูอ่ าน เปลียนหรือ ปรับ เปลียน
แนวคิด ความเชือมาสู่แ นวคิด ของผู้เ ขีย น บทความวิช าการเน้ น การให้ ค วามรู้เ ป็ นสําคัญและต้ อ งอาศัย
ข้ อ มูล ทางวิช าการ เอกสารอ้ างอิง และเหตุผ ลทีพิส ูจน์ ไ ด้ เพือสร้ างความน่ าเชือถือ ให้ แ ก่ ผ้ ูอ่ าน

บทความวิช าการแบ่ งออกเป็ นทังหมด 6 ส่ วน ดังนี

(ส่ วนที 1) ประกอบด้ วย
ชือบทความ ใช้ ภ าษาทีเป็ นทางการ ชือเรืองชัดเจนตรงไปตรงมา และครอบคลุม ประเด็น ของเรือง
ชือเจ้ าของบทความ ต้ อ งใช้ ช ือจริง ไม่ ใ ช้ น ามแฝง และไม่ ต้ อ งใส่ ค ํานําหน้ านาม
(ส่ วนที 2) ประกอบด้ วย

บทคัด ย่ อ (Abstract) บทคัด ย่ อ ในบทความวิช าการ เป็ นการสรุ ปประเด็น เนือหาทีเป็ นแก่ น สําคัญ เน้ น

ประเด็น สําคัญของงานทีต้ อ งการนําเสนอจริงๆ ควรเขีย นให้ ส ัน กระชับ (ทําอะไร(What?) ทีไหน(Where?)
อย่ างไร(How?) มีผ ลผลิต (ได้ ผ ลเป็ นอย่ างไร?) เอาไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ างไร? มีค วามยาวไม่ เ กิน 10 ถึง 15
บรรทัด (โดยบทคัด ย่ อ มัก จะประกอบด้ ว ยเนือหา สามส่ วน คือ เกรินนํา สิงทีทํา สรุ ป ผลสําคัญทีได้ ) ซึงอ่ านแล้ ว
ต้ อ งเห็น ภาพรวมทังหมดของงาน
คําสําคัญ (Keyword) เป็ นศัพ ท์ เ ฉพาะทางทีเห็น แล้ ว เข้ าใจได้ ท ัน ทีว่างานชินนีเกียวกับ อะไร จํานวนไม่ เ กิน 5 คํา
http://r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidolr2rejournal/document/all_explain.pdf

(ส่ วนที 3)

บทนํา(Introduction) ส่ วนนําจะเป็ นส่ วนทีผู้เ ขียนจูงใจให้ ผ้ ูอ่ านเกิด ความสนใจในเรืองนันๆ ซึงสามารถใช้

วิธ ีก ารและเทคนิค ต่ างๆ ตามแต่ ผ้ ูเ ขีย นจะเห็น สมควร เช่ น อาจใช้ ภ าษาทีกระตุ้น จูงใจ ผู้เ ขีย นอาจหรื อ ยก
ปั ญหาทีกําลังเป็ นทีสนใจขณะนันขึนมาอภิป ราย หรื อ อาจจะกล่ าวถึงประโยชน์ ท ผูี ้ อ่ านจะได้ รับ จากการอ่ าน
นอกจากจะเป็ นส่ วนทีใช้ จ ูงใจผู้อ่ านแล้ ว ส่ วนนําเป็ นส่ ว นทีผู้เ ขียนสามารถกล่ าวถึงวัต ถุป ระสงค์ ข องการเขีย น
บทความนัน หรื อ ให้ ค าํ ชีแจงทีมาของการเขีย นบทความนันๆ รวมทังขอบเขตของบทความนัน เพือช่ วยให้
ผู้อ่ านไม่ ค าดหวังเกิน ขอบเขตทีกําหนด ประกอบด้ วย
(1) หลัก การและเหตุผ ล (rationale)
(2) วัต ถุป ระสงค์ (objective)
(3) ขอบเขตของเรือง(Boundary)
(4) คําจํากัด ความหรื อ นิย ามต่ างๆ (Meaning)

(1) หลัก การและเหตุผ ล (rationale) หรื อ ความเป็ นมาหรื อ ภูม ิห ลัง (Background) หรื อ ความสําคัญของเรือง
ทีเขีย น (justification) หัวข้ อ นีจะทําให้ ผ้ ูอ่ านได้ ท ราบเป็ นพืนฐานไว้ ก่ อ นว่ าเรืองทีเลือ กมาเขีย นมีค วามสําคัญหรือ
มีค วามเป็ นมาอย่ างไรเหตุผ ลใดผู้เ ขีย นจึงเลือ กเรืองดังกล่ าวขึนมาเขีย น ในการเขีย นบทนําในย่ อ หน้ าแรกซึงถือ
ว่ าเป็ นการเปิ ดตัวบทความทางวิช าการ และเป็ นย่ อ หน้ าทีดึงดูด ความสนใจของผู้อ่ าน
(2) วัต ถุป ระสงค์ (Objective)เป็ นการเขีย นว่ าในการเขียนบทความในครั งนีต้ อ งการให้ ผ้ ูอ่ านได้ ท ราบเรื อง
อะไรบ้ างโดยจํานวนวัต ถุป ระสงค์ แ ต่ ล ะข้ อ ไม่ ค วรมีม ากเกิน ไปและวัต ถุป ระสงค์ แ ต่ ล ะหัวข้ อ จะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ
เรื องหรื อ เนือหาของบทความ

(3) ขอบเขตของเรือง(Boundary) ทีผู้เ ขีย นต้ อ งการจะบอกกล่ าวให้ ผ้ ูอ่ านทราบและเข้ าใจตรงกัน เพือเป็ น
กรอบในการอ่ านโดยการเขีย นขอบเขตนัน อาจขึนอยู่ก ับ ปั จ จัยในการเขีย น ได้ แ ก่ ความยาวของงานทีเขีย น
หากมีค วามยาวไม่ ม ากก็ค วรกําหนดขอบเขตการเขีย นให้ แ คบลงไม่ เ ช่ น นันผู้เ ขีย นจะไม่ ส ามารถนําเสนอเรืองได้
ครบถ้ วนสมบูร ณ์ และระยะเวลาทีต้ อ งรวบรวมข้ อ มูล
การกําหนดเรืองทีจะเขีย นทีลึก ซึง สลับ ซับ ซ้ อ น หรื อ เป็ นเรื องเชิงเทคนิค อาจจะยากต่ อ การรวบรวมข้ อ มูล
และเรี ย บเรียงเนือเรืองดังนันหากมีเ วลาน้ อ ยก็ควรพิจารณาเขียนเรื องทีมีข อบเขตไม่ ก ว้ างหรื อ สลับ ซับ ซ้ อ นมาก
นัก
(4) คําจํากัด ความหรื อ นิย ามต่ างๆ (Meaning) ทีผู้เ ขีย นเห็น ว่ าควรระบุไ ว้ เ พือเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้อ่ านในกรณีท ี
คําเหล่ านันผู้เ ขีย นใช้ ใ นความหมายทีแตกต่ างจากความหมายทัวไปหรือ เป็ นคําทีผู้อ่ านอาจจะไม่ เ ข้ าใจ
ความหมายถือ เป็ นการทําความเข้ าใจและการสือความหมายให้ ผ้ ูเ ขีย นบทความและผู้อ่ านบทความเข้ าใจตรงกัน
รวมทังเป็ นการขยายความหมายให้ ส ามารถตรวจสอบหรื อ สังเกตได้ ด้ วย

(ส่ วนที 4)

เนือเรือง (Body) การเขียนส่ วนเนือเรืองจะต้ อ งใช้ ท งศาสตร์
ั
แ ละศิล ป์ ประกอบกัน กล่ าวคือ ในส่ วนที

เกียวข้ อ งกับ ศาสตร์ (sciences) นันคือ หลัก วิช าการทีผู้เ ขีย นจะต้ อ งคํานึงถึงในการเขีย น ได้ แ ก่ กรอบ
แนวความคิด (conceptual framework) ทีผู้เ ขีย นใช้ ใ นการเขีย นจะต้ อ งแสดงให้ เ ห็น ความเชือมโยงของเหตุท ี
นําไปสู่ผ ล (causal relationship) การอ้ างอิงข้ อ มูล ต่ างๆ ในส่ วนศิล ป์ (art) ได้ แ ก่ ศิล ป์ ในการใช้ ภ าษาเพือ
นําเสนอเรื องทีเขีย น การลําดับ ความ การบรรยาย วิธ ีก ารอ้ างอิง สถิต ิ และข้ อ มูล ต่ างๆ ทีใช้ ใ นการประกอบ
เรื องทีเขีย น เพือให้ ผ้ ูอ่ านเกิด ความเข้ าใจและประทับ ใจมากทีสุด ในส่ วนเนือหาสาระผู้เ ขีย น ควรคํานึงถึง
ประเด็น สําคัญๆ ดังต่ อ ไปนี
(1) การจัด ลําดับ เนือหาสาระ
(2) การเรี ย บเรี ยงเนือหา
(3) การวิเ คราะห์ วิพ ากษ์ วิจ ารณ์
(4) การใช้ ภ าษา
(5) วิธ ีก ารนําเสนอ

(1) การจัด ลําดับ เนือหาสาระ ผู้เ ขีย นควรมีก ารวางแผนจัด โครงสร้ างของเนือหาสาระทีจะนําเสนอและจัด
ลําดับ เนือหาสาระให้ เ หมาะสมตามธรรมชาติข องเนือหาสาระนัน การนําเสนอเนือหาสาระควรมีค วามต่ อ
เนืองกัน เพือช่ วยให้ ผ้ ูอ่ านเข้ าใจสาระนันได้ โดยง่ าย
(2) การเรีย บเรีย งเนือหา ในส่ วนนีต้ อ งอาศัย ความสามารถของผู้เ ขีย นในหลายด้ านนอกเหนือ จากความ
เข้ าใจในเนือหาสาระ เช่ น ด้ านภาษา ด้ านสไตล์ ก ารเขียน ด้ านวิธ ีก ารนําเสนอ การนําเสนอเนือหาสาระให้
ผู้อ่ านเข้ าใจได้ ง่ายได้ อ ย่ างรวดเร็ว นันจําเป็ นต้ อ งใช้ เ ทคนิค ต่ างๆ ในการนําเสนอเข้ าช่ วย เช่ น การใช้ สือ
ประเภทภาพ แผนภูม ิ ตาราง กราฟ เป็ นต้ น
(3)การวิเ คราะห์ วิพ ากษ์ ว ิจ ารณ์ ต้ อ งเป็ นไปอย่ างมีห ลัก การ ทฤษฎี หรื อ มีห ลัก ฐานอ้ างอิงอย่ างถูก ต้ อ งตาม
หลัก วิช าการ มีค วามเป็ นเหตุเ ป็ นผลทีน่ าเชือถือ มีก ารอ้ างอิงข้ อ มูล ทีเชือถือ ได้ เพือนําไปสู่ข้ อ สรุ ป ด้ วย
ทรรศนะของกลุ่ม และมุม มองของผู้เ ขีย น โดยมีก ารเรี ย บเรี ย งเรืองราวต่ อ เนืองกัน ตามลําดับ อย่ างชัด เจน
เพือให้ ผ้ ูอ่ านหรื อ ผู้อ่ านสามารถนําเรืองนันๆ ไปปรับ ใช้ ใ นการปฏิบ ัต ิห น้ าทีได้ อ ีก ทางหนึง

(4) การใช้ ภ าษา การเขีย นบทความทางวิช าการ จะต้ อ งใช้ ค าํ ในภาษาไทย หากคําไทยนันยังไม่ เ ป็ นที
เผยแพร่ ห ลายควรใส่ ค าํ ภาษาต่ างประเทศไว้ ใ นวงเล็บ ในกรณีท ไม่
ี ส ามารถหาคําไทยได้ จะเป็ นต้ อ งทับ ศัพ ท์ ก ็
ควรเขีย นคํานันให้ ถ ูก ต้ อ งตามหลัก เกณฑ์ ข องราชบัณฑิต ยสถาน ไม่ ค วรเขีย นภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ
ปะปนกัน เพราะจะทําให้ งานเขียนนันมีลัก ษณะของความเป็ นทางการ (formal) ลดลง ผู้เ ขีย นบทความทาง
วิช าการจําเป็ นต้ อ งพิถ ีพ ถิ ัน ในเรื องการเขีย นตัว สะกดการัน ต์ ต่ างๆ ให้ ถ ูก ต้ อ งตามพจนานุก รมฉบับ ราช บัณ
ฑิต ยสถาน และควรตรวจทานงานของตนไม่ ใ ห้ ผ ิด พลาด เพราะงานนันจะเป็ นแหล่ งอ้ างอิงทางวิช าการต่ อ ไป
(5) วิธ ีก ารนําเสนอ การนําเสนอเนือหาสาระให้ ผ้ ูอ่ านเข้ าใจได้ ง่ายและรวดเร็วนันจําเป็ นต้ อ งใช้ เ ทคนิค
ต่ างๆ ในการนําเสนอเข้ าช่ ว ย เช่ น การใช้ สือประเภทภาพ แผนภูม ิ ตาราง กราฟ เป็ นต้ น ผู้เ ขีย นควรมีก าร
นําเสนอสือต่ างๆ อย่ างเหมาะสม และถูก ต้ อ งตามหลัก วิช าการ

(ส่ วนที 5) ส่ วนสรุ ป (Conclusions)
บทความทางวิช าการทีดีค วรมีก ารสรุ ป ประเด็น สําคัญๆ ของบทความนันๆ ซึงอาจทําในลัก ษณะทีเป็ นการย่ อ
คือ การเลือ กเก็บ ประเด็น สําคัญๆ ของบทความนันๆ มาเขีย นรวมกัน ไว้ อ ย่ างสันๆ ท้ ายบท หรื อ อาจใช้
วิธ ีก ารบอกผลลัพ ธ์ ว่าสิงทีกล่ าวมามีค วามสําคัญอย่ างไร สามารถนําไปใช้ อ ะไรได้ บ้ าง หรื อ จะทําให้ เ กิด อะไร
ต่ อ ไป หรือ อาจใช้ วิธ ีก ารตังคําถามหรื อ ให้ ป ระเด็น ทิงท้ ายกระตุ้น ให้ ผ้ ูอ่ านไปสืบ เสาะแสวงหาความรู้ หรื อ
คิด ค้ น พัฒนาเรื องนันต่ อ ไป งานเขีย นทีดีค วรมีก ารสรุ ป ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึงเสมอ

(ส่ วนที 6) ประกอบด้ วย

• กิต ติก รรมประกาศ (Acknowledgements)

หากต้ อ งเขีย นกิต ติก รรมประกาศเพือขอบคุณบุค คลหรื อ หน่ วยงานทีเกียวข้ อ ง สามารถเขีย นได้ โดย
ให้ อ ยู่ห ลังเนือหาของบทความและก่ อ นเอกสารอ้ างอิง

• การพิม พ์ เ อกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ (References)

1) เอกสารอ้ างอิงทุก ลําดับ จะต้ อ งมีก ารอ้ างอิงหรือ กล่ าวถึงในบทความ
2) ต้ อ งพิม พ์ เ รี ย งลําดับ การอ้ างอิงตามหมายเลขทีกําหนดไว้ ท ได้
ี อ้ างอิงถึงในบทความ โดยไม่ ต้ อ งแยก
ภาษาและประเภทของเอกสารอ้ างอิง
3) หมายเลขลําดับ การอ้ างอิงให้ พ มิ พ์ ช ดิ ขอบกระดาษด้ านซ้ าย ถ้ ารายละเอียดของเอกสารอ้ างอิงมีค วาม
ยาวมากกว่ าหนึงบรรทัด ให้ พ ิม พ์ ต่ อ บรรทัด ถัด ไปโดยย่ อ การจัด พิม พ์ เ อกสารอ้ างอิงท้ ายบทความจะ
แตกต่ างกัน ตามชนิด ของเอกสารทีนํามาอ้ างอิงให้ จ ัด พิม พ์ ต ามข้ อ แนะนําดังนี
- ถ้ าเป็ นรูป แบบการอ้ างอิงทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีใ ห้ เ ป็ นระบบ Vancouver
- ถ้ าเป็ นรูป แบบการอ้ างอิงทางสังคมศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ นระบบ American Psychological Association
http://r2r.mahidol.ac.th/admin/mahidolr2rejournal/document/all_explain.pdf

การเผยแพร่ บ ทความวิช าการ แหล่ งเผยแพร่ บ ทความทางวิช าการ มีท งที
ั เป็ นสือสิงพิม พ์ สือบุค คล และสืออิเ ล็ค ทรอนิค ส์
ประเภทสือสิงพิม พ์ อาทิ วารสารทางวิช าการวารสารกึงวิช าการ หนังสือ รวมเรื อง และเอกสารประกอบการประชุม สัม มนาทาง
วิช าการ สือบุค คล อาทิก ารนาเสนอผลงานในการประชุม สัม มนาทางวิช าการ การบรรยาย/อภิป ราย และสืออิเ ลคทรอนิก ส์ อ าทิ
เว็บ ไซต์ ฐานข้ อ มูล ในการเตรีย มบทความทางวิช าการ ต้ อ งทราบแหล่ งเผยแพร่ แ ละวิธ ีจ ัด เตรี ย มต้ น ฉบับ ทีแหล่ งเผยแพร่ น ันๆ
กําหนด เช่ น ต้ อ งทราบว่ าแหล่ งเผยแพร่ เ ป็ นวารสารวิช าการ หรื อ วารสารกึงวิช าการ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการเผยแพร่ เ ป็ นอย่ างไร
กลุ่ม เป้ าหมายคือ กลุ่ม ใด ความยาวของบทความกําหนดไว้ ก ีหน้ า อัก ษรทีใช้ ใ นการพิม พ์ เ ป็ นแบบไหน ใช้ ก าร อ้ างอิงรู ป แบบใด
เพือสามารถจัด เตรีย มบทความทางวิช าการได้ อ ย่ างเหมาะสม
ในการเลือ กแหล่ งเผยแพร่ ท เป็
ี นวารสารวิช าการ เพือการเผยแพร่ บ ทความทางวิช าการมีห ลัก เกณฑ์ ด ังนี
1) เป็ นวารสารทีจัด พิม พ์ ต่ อ เนืองทุก ปี ตรงตามเวลาทีกําหนด
2) เป็ นวารสารทีออกต่ อ เนืองมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี
3) กองบรรณาธิก ารประกอบด้ ว ย ผู้ท มีี ค วามรู้ป ระสบการณ์ ใ นวิช าชีพ เพีย งพอ
4) มีผ้ ูท รงคุณวุฒอิ ่ านพิจารณาบทความอย่ างน้ อ ย 2 ท่ าน
5) ถูก นําไปทําดรรชนีว ารสารไทย
6) มีค่ า impact factor สูง (การวัด ค่ าความถีของการอ้ างอิงบทความวารสารในแต่ ล ะปี เป็ นเครื องมือ ช่ ว ยประเมิน เปรีย บเทีย บ
วารสาร)
7) มีบ ทคัด ย่ อ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8) มีเ อกสารอ้ างอิง
9) มีร ายชืออ้ างอิงอยู่ใ นฐานข้ อ มูล ของต่ างประเทศ

บทความควรยาวเพีย งใด
โดยทัวไปแล้ ว บทความทีสันมัก จะได้ รั บ ความสนใจมากกว่ าบทความยาวๆ ดังนัน บทความหนึงๆ ควร
ยาวพอทีจะถ่ ายทอดข้ อ มูล ต่ างๆ ออกไป แต่ ไ ม่ ค วรยาวมาก บทความส่ ว นใหญ่ ท ได้
ี รั บ การนําลงในวารสารมัก
มีค วามยาวไม่ เ กิน 10 หน้ าวารสาร แต่ ถ้ าบทความนันยาวและมีเ นือหาทีน่ าสนใจ กองบรรณาธิก ารของวาร
สารฉบับ นันอาจจะแบ่ งนําลงเป็ นตอนๆ ไป หรื อ นําลงให้ ห มดเลยก็ไ ด้

หลัก เกณฑ์ ส ากลสําหรับ พิจ ารณามาตรฐานบทความทางวิช าการ
1) มีค วามถูก ต้ อ ง เหมาะสม จากข้ อ เท็จ จริงทางทฤษฎี
2) มีห ลัก ฐานการอ้ างอิงประกอบ เช่ น สถิต ิ ข้ อ เสนอแนะจากผู้เ ชียวชาญ
3) ข้ อ มูล ทีเสนอมีค วามน่ าเชือถือ อาจเป็ นข้ อ มูล ปฐมภูม ิจากการสังเกต ทดลอง สอบถาม
4) เนือหาทีนําเสนอตรงประเด็น ลําดับ ขันตอน เชือมโยง ต่ อ เนือง
5) ภาษาชัด เจน ไม่ ก าํ กวม ฟุ่ มเฟื อย ใช้ ศัพ ท์ วิช าการได้ ถ ูก ต้ อ ง
6) ข้ อ มูล ทัน สมัย อ้ างอิงย้ อ นหลังไม่ เ กิน 10 ปี

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

แหล่ งตีพ มิ พ์

การเลือ กแหล่ งเผยแพร่ ท เป็
ี นวารสารวิช าการ เพือการเผยแพร่ บ ทความทางวิช าการมีห ลัก เกณฑ์ ด ังนี
1) เป็ นวารสารทีจัด พิม พ์ ต่ อ เนืองทุก ปี ตรงตามเวลาทีกําหนด
2) เป็ นวารสารทีออกต่ อ เนืองมาแล้ วไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ปี
3) กองบรรณาธิก ารประกอบด้ วย ผู้ท มีี ค วามรู้ป ระสบการณ์ ใ นวิช าชีพ เพียงพอ
4) มีผ้ ูท รงคุณวุฒอิ ่ านพิจ ารณาบทความอย่ างน้ อ ย 2 ท่ าน
5) ถูก นําไปทําดรรชนีวารสารไทย
6) มีค่ า impact factor สูง (การวัด ค่ าความถีของการอ้ างอิงบทความวารสารในแต่ ล ะปี เป็ นเครืองมือ ช่ วย
ประเมิน เปรี ย บเทีย บวารสาร)
7) มีบ ทคัด ย่ อ ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8) มีเ อกสารอ้ างอิง
9) มีร ายชืออ้ างอิงอยู่ใ นฐานข้ อ มูล ของต่ างประเทศ

รายชือวารสารสาขา
วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
พบวารสารทังหมด 308
รายการ

รายชือวารสารสาขามนุษย์ ศ าสตร์
และสังคมศาสตร์
พบวารสารทังหมด 377 รายการ

รายชือวารสาร
ทังหมด
พบวารสาร
ทังหมด 685
รายการ
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/

issn

ชือไทย

ชืออังกฤษ

เจ้ าของ

อยู่ใ นฐานข้ อ มูล

2468-1458 Agriculture and
Natural
Resources

Agriculture and
Natural
Resources

มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์

SCOPUS, SciFinder CAPlus,
Zoological Record, AGRIS,
AgBiotechNet, ACI

2287-0741 Applied
Environmental
Research
1905-7415 Asian

Applied
Environmental
Research

สถาบัน วิจัย สภาวะแวดล้ อ ม
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย

ACI

Asian
Biomedicine

Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University

WoS, SCOPUS, ACI

0125-6726

Buffalo Bulletin

ศูน ย์ ส นเทศทางกระบือ
นานาชาติส าํ นัก หอ สมุด
มหาวิท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ (International

Biomedicine

Buffalo Bulletin

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

ชืออังกฤษ

เจ้ าของ

อยู่ใ นฐานข้ อ มูล

0125-2526

Chiang Mai Journal of Science

Chiang Mai Journal of Science

คณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่

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

คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น

ACI

2539-6161

WoS, SCOPUS,
Biological Abstracts,
AGRIS, Zentralblatt
MATH, ACI

Engineering and Applied science
Research

Engineering and Applied science
Research

0125-8281

Engineering Journal

Engineering Journal

คณะวิศ วกรรมศาสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย

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

ชืออังกฤษ

Environment
Asia

Environment
Asia

0857-4421

Journal of Health Research

2465-4531

1906-1714

เจ้ าของ

อยู่ใ นฐานข้ อ มูล

The Thai Society of Higher
Education Institutes on
Environment (TSHE)

SCOPUS, ACI

Journal of Health Research

วิท ยาลัย วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข

SciFinder, ACI

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

Science Society of Thailand

WoS, SCOPUS, SciFinder
CAPlus, Biological Abstracts,
Zoological Record, ACI

1513-1874

Science Asia

Science Asia

issn

รายชือวารสารสาขามนุษย์ ศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ : พบวารสารทังหมด 377 รายการ
ชือไทย

ชืออังกฤษ

เจ้ าของ

อยู่ใ นฐานข้ อ มูล

0858-0855

ABAC Journal

ABAC Journal

Assumption University

ACI

1906-4675

International Journal of
Behavioral Science

International Journal of
Behavioral Science

สถาบัน วิจ ัย พฤติก รรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัยศรี น คริน ทรวิโรฒ

ebsco, ACI

สถาบัน เอเชีย ตะวัน ออกศึก ษา
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์

ACI

มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์

AGRIS, Scopus, ACI

Silpakorn University

ACI

คณะพัฒนาสังคมและ
สิงแวดล้ อ ม สถาบัน บัณฑิต
พัฒนบริห ารศาสตร์

ACI

0857-6033

2452-3151
1513-4717

1906-5485

1905-6303

International Journal of East
Asian Studies

International Journal of East
Asian Studies

Kasetsart Journal of Social
Sciences

Kasetsart Journal of Social
Sciences

Silpakorn University Journal of
Social Sciences, Humanities
and Arts

Silpakorn University Journal of
Social Sciences, Humanities
and Arts

วารสารการจัด การสิงแวดล้ อ ม

Journal of Environmental
Management

วารสารการบริ ก ารและการ
ท่ อ งเทียวไทย

Journal of Thai
Hospitality and
Tourism

สมาคมนัก วิช าการการ
ท่ อ งเทียว (ประเทศไทย)

TCI
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Journals by Subject
• 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

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

