บทที่ 6

บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย
หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ ในประเด็น นั้ น ได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่ ง ต่า งๆ มาประมวลร้อ ยเรียงเพื่ อ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน

ประเภทของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการที่นิยมเผยแพร่ในวารสารต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น บทความวิชาการ
บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ มีรายละเอียด ดังนี้
1. บทความวิชาการ
บทความวิชาการเป็นบทความที่นาเสนอความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ของ
ผู้เขียนซึ่งได้จากการอ่าน การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ
และเลือกสรรสาระที่สาคัญเพียงประเด็นเดียว นามาเขียนแสดงความคิด เห็นในรูปแบบของบทความ
วิธีการนาเสนอเนื้อหาทางวิชาการจึงมีลักษณะเป็นการเรียบเรียงข้อมูล การแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ
การวิจารณ์ การให้ข้อสังเกต การเสนอแนะ ฯลฯ และมีท่ว งทานองการเขียนที่เคร่งขรึมและเป็น
ทางการ (นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์และสุมาลี สังข์ศรี, 2553: 125-126)
2. บทความวิจัย
บทความวิจัยเป็นบทความที่นาเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ที่เรียบเรียงรายงาน
วิจัยโดยสังเขป แต่นาเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นมาของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ผลสรุปและ
ข้ อ เสนอแนะ ผู้ อ่ า นจะเข้ า ใจทฤษฎี ห รื อ การปฏิ บั ติ ท างวิ ช าการในสาขาวิ ช านั้ น และยั ง เข้ า ใจ
กระบวนการวิจัยจากตัวอย่างของการวิจัยที่เรียบเรียงเป็นบทความวิจัย ผู้อ่านจะได้แนวการวิจัยใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป
ผู้ วิจั ย มักจะเป็ น ผู้ เขียนบทความวิจัยเผยแพร่เอง โดยปรับปรุง รายละเอียดและ
เรี ย บเรี ย งรายงานการวิจั ย น าเสนอผลการวิจัยในลั กษณะของบทความ แม้ว่ารูปแบบการเขียน
บทความวิจัยมีลักษณะตายตัว แต่มีความสาคัญ และมีสาระ ประโยชน์เชิงวิชาการ เป็นการเผยแพร่
หลักการทฤษฎีใหม่ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัย หรือแสดงถึงการนาหลักวิชาการไปสู่การประยุกต์และ
การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง (นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์และสุมาลี
สังข์ศรี, 2553: 126)

3. บทความปริทรรศน์
บทความปริทรรศน์ (ปริทัศน์) เป็นบทความที่นาเสนอเนื้อหาวิชาการเชิงสังเคราะห์
โดยประมวลสาระข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานเขียนต่างๆ หรือจากแนวความคิดของนักวิชาการ
หลาย ๆ คน ที่มี ความคิดเห็น ทั้งสอดคล้ องกันหรือแตกต่างกัน ผู้ เขียนจะวิเคราะห์ แนวความคิด
ดังกล่าวแล้วเขียนเปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิจารณ์ เสนอแนะ ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็น
เนื้อหาที่นาเสนอในเรื่องได้อย่างกระจ่างชัดเจน มีความเข้าใจความคิดเห็นในแง่มุมของนักวิชาการที่ได้
นาเสนอไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ และมองเห็นแนวโน้มของวิชาการในสาขาวิชา โดยศึกษาสาระความรู้
ในแง่มุมที่แตกต่างจากความคิดเห็นเฉพาะบุคคลโดยประมวลและวิเคราะห์เปรียบเทียบเขียนไว้ใน
บทความปริทัศน์ (นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์และสุมาลี สังข์ศรี, 2553: 126)
4. บทวิจารณ์หนังสือ
บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทบรรณนิทัศน์ หมายถึง สารสนเทศย่อที่เขียนอย่างสั้นใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น การแนะน าเนื้ อเรื่องโดยย่อ ขอบเขตเนื้อหา แนะนาผู้ เขียน วัตถุประสงค์ใน
การเขียน วิธีการเขียน เรียบเรียงนาเสนอเนื้อหาหรือเสนอจุดเด่นของหนังสือ โดยผู้เขียนบรรณนิทัศน์
สามารถใช้ลี ล าการเขีย นที่ ช วนอ่านและแทรกความคิด เห็ นของตน มักจะเขียนสั้ นกว่าบทคัดย่ อ
มีวัตถุป ระสงค์จ ากัดกว่าบทคัดย่ อ โดยทั่ว ไปใช้เขียนเพื่อแนะนาและประชาสั มพันธ์ห นังสื อ เช่น
นวนิยาย สารคดี วรรณกรรมเด็ก เป็นต้น (ชุติมา สัจจานนท์, 2551: 321)

ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการมีส่วนประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนา ส่วนเนื้อหาและส่วนท้าย
(นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิด า โมสิกรัตน์และสุมาลี สังข์ศรี, 2553: 126) ได้กล่าวถึงรายละเอี ยดใน
ส่วนประกอบไว้สรุปได้ดังนี้
1. ส่วนนา
บทความวิชาการมีส่วนนา ได้แก่ ชื่อเรื่อง ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน และบทคัดย่อ
หรือสาระสังเขป
1.1 ชื่อเรื่อง กาหนดเป็นคา วลี หรือประโยค มีความหมายที่ทาให้เข้าใจขอบข่าย
แนวคิดของเนื้อหาบทความวิชาการ และมีความสาคัญต่อการตัดสินใจอ่านหรือไม่อ่านบทความด้วย
1.2 ข้อความเกี่ยวกับผู้เขียน พิมพ์เป็นเชิงอรรถตอนล่างของหน้าแรก หรือพิมพ์รวม
กับผู้เขียนอื่น ๆ เป็นข้อมูลแนะนาผู้เขียนที่แยกพิมพ์ในตอนท้ายของเล่ม เป็นส่วนที่ระบุ ชื่อผู้เขียน
และผู้เขียนร่วม (ถ้ามี) แสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ ยวกับผู้เขียน อาทิ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง สถานที่
ทางาน
1.3 บทคัดย่อหรือสาระสังเขป เป็นข้อความส่วนแรกของบทความวิชาการที่เขียนขึ้น
ใหม่แยกต่างหากจากเนื้อหา เขียนสรุปเนื้อหาสาระของบทความทั้งหมดโดยสังเขป ไม่มีการตีความ
หรือวิจารณ์เพิ่มเติม บทคัดย่อหรือสาระสังเขปจะมีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแหล่งพิมพ์แต่ละ
แห่ง แต่มีประโยชน์คือ ทาให้ผู้อ่านได้ทราบขอบเขตเนื้อหา ถ้าตรงกับความสนใจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่าน จึงจะเลือกอ่านบทความอย่างละเอียดต่อไป
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2. ส่วนเนื้อหา
บทความวิชาการมีเนื้อหาประกอบด้วยความนาหรือเกริ่นนา เนื้อหาและบทสรุป
2.1 ความนาหรือเกริ่นนา บทความวิชาการมีวิธีการเขียนความนาหรือเกริ่นนา
หลายแบบ เช่น กล่าวถึงที่มาของเรื่องหรือความเป็นมาของประเด็นหรือปัญหาที่นามาเขียน บางเรื่อง
บอกจุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ บางเรื่องกล่าวถึงสิ่งที่ผู้อ่านคุ้นเคยหรือมีความรู้อยู่แล้ว นามา
เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาความรู้ที่จะกล่าวต่อไปในส่วนเนื้อหา อาจจะกล่าวอ้างถึงความเห็น ข้อความ หรือ
งานของนักวิชาการคนอื่นที่ยอมรับกันทั่วไป ส่วนของความนาหรือเกริ่นนา มักจะมีความยาวประมาณ
1 ย่อหน้า หากยังกล่าวไม่จบความ สามารถเขียนเป็นย่อหน้าใหม่ได้อีก 1 ย่อหน้า ความนาควรเป็น
ข้อความที่เร้าความสนใจหรือปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป
2.2 เนื้ อหา เป็ นเนื้อความที่ มีส าระรายละเอีย ดในประเด็น หรื อปั ญหาต่ างๆ
ที่ผู้เขียนวางแผนจะเขียน แบ่งเป็นตอนหรือหัวข้อตามความเหมาะสม นาเสนอเรื่องราวและความ
คิดเห็นอย่างครบถ้วนตามที่ผู้เขียนต้องการ เขียนลาดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
หลักหรือทฤษฎีวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และความคิดเห็นของผู้เขียน เนื้อความที่เสนอในบทความ
วิชาการ หากเป็นข้อค้นพบ ใหม่ๆ หรือข้อเสนอแนะที่มีสาระสมบูรณ์ จะทาให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจ
ได้รับความรู้และทรรศนะทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
2.3
บทสรุ ป มี แ นวการเขี ย นหลากหลาย เช่ น สรุ ป สาระของเนื้ อ ความ
ให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับสาระที่นาเสนอ อ้างคาประพันธ์ ส านวน คาพังเพย
กวีนิพนธ์ ฯลฯ การเขียนบทสรุปของบทความวิชาการควรเขียนอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เพราะผู้อ่าน
บางคนไม่มีเวลาอ่านโดยละเอียด มักจะอ่านเฉพาะบทสรุป เพื่อเข้าใจแนวคิดของบทความได้ในเวลา
อันจากัด
3. ส่วนท้าย
บทความวิชาการมีส่วนประกอบตอนท้ายเพิ่ มเติม เป็นส่วนที่แสดงว่า ความรู้และ
แนวคิดที่น าเสนอในบทความน่าเชื่อถือ เพราะผู้เขียนได้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ งข้อมูลต่างๆ และ
แสดงรายการที่ค้นคว้าไว้ใน เชิงอรรถ และ บรรณานุกรม แต่ละส่วนมีวิธีการเขียนดังนี้
3.1 เชิงอรรถ มีวิธีเขียนเชิงอรรถได้ 2 แบบ คือ 1) เขียนในตาแหน่งตอนล่างของ
หน้าที่อ้างอิง 2) เขียนรวมทุกรายการอ้างอิงไว้ในตอนท้ายของบทความ ผู้เขียนจะเลือกใช้แบบใด
ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือข้อกาหนดการเขียนเชิงอรรถของแหล่งตีพิมพ์บทความวิชาการ
3.2 บรรณานุ กรม เป็นรายการของสิ่ งตีพิมพ์ห รือแหล่ งข้อมูล ทางวิ ช าการต่างๆ
ที่ผู้เขียนใช้เป็นข้อมูลเขียนในบทความ เรียงลาดับตามตัวอักษรของชื่อผู้แต่งหนังสือที่นามาอ้างอิง
หรือใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเขียนบทความวิชาการ
นอกจากนี้บทความวิชาการบางเรื่องอาจมี ภาคผนวก ซึ่งทาให้บทความวิชาการมีคุณค่าและ
น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ ส่วนของภาคผนวกไม่ควรยาวมากนัก
มีปริมาณเหมาะสม ตามที่ผู้เขียนได้พิจารณาตรวจสอบแล้วว่า เป็นเนื้อหาส่วนเสริมที่จะทาให้สาระ
เนื้อหาของบทความวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาจเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่าน
มี ค วามรู้ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เป็ น ข้ อ ความที่ ข ยายความสาระเนื้ อ หาและ แนวคิ ด ในลั ก ษณะของ
การสังเคราะห์ ความรู้ ทั้งมวล บางเรื่องมีภ าคผนวกเป็นตารางหรือแผนภูมิที่นามาพิมพ์รวมไว้ใน
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ภาคผนวกที่เดียวกันได้ บทความวิชาการไม่เคร่งครัดจะต้องมีภาคผนวกในส่วนประกอบตอนท้าย
เสมอไป ถ้าผู้เขียนเป็นผู้รอบรู้ และได้นาเสนอความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญไว้ในเนื้อหาบทความ สามารถ
สื่อสารกับผู้อ่านได้ชัดเจน และตอบสนองความต้องการของผู้อ่านครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

บทความทางวิชาการที่ดี
บทความทางวิชาการถือได้ว่าเป็นงานเขียนทางวิชาการอีกประเภทหนึ่งที่รวบรวมสรรพวิทยา
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไว้ บทความทางวิชาการที่ดีจึงต้องประกอบด้วยส่วนประกอบสาคัญอันจะ
ทาให้บทความนั้นมีคุณค่า กาญจนา นาคสกุล (2524: 333-334) อ้างถึงใน จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2556:
334-336) ได้กล่าวถึงลักษณะของบทความที่ดีว่าต้องประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ การมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และการเสนอผลงานที่ได้มาตรฐาน
รายละเอียด ดังนี้
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
บทความวิชาการเป็นบทความที่เขียนขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่ องใดเรื่อง
หนึ่งที่จะต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์ การศึกษาค้นคว้าจะต้องมีขอบเขตที่แน่นอน ฉะนั้นใน
การกาหนดชื่อเรื่องและโครงเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า จะต้องกาหนดให้เฉพาะเจาะจงลงไป อย่ากาหนด
เรื่องกว้างเกินไปจนอาจจะทาให้ศึกษาได้ไม่ลึกซึ้ง การกาหนดหัวข้อที่จะค้นคว้าและนามาเขียนเป็น
บทความจะต้องดูว่าจะสามารถให้ข้อมูลและเอกสารประกอบการค้นคว้าได้เพียงพอที่จะทาให้เสนอ
เรื่องได้อย่างสมบูรณ์ทุกแง่ทุกมุม จะต้องไม่ทิ้งปัญหาใดๆ ไว้โดยไม่พยายามหาคาตอบ การหาข้อมูล
เพื่อนามาเขียนบทความอาจจะได้จากการอ่าน การศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ์ การทดลอง
การออกแบบสอบถาม ฯลฯ ผู้เขียนรายงานจะต้องพยายามนาวิธีการต่าง ๆ มาใช้ให้มากที่สุด เพื่อให้
ได้ ข้ อ มู ล เนื้ อ หาสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นที่ สุ ด เอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ จะต้ อ งพยายามศึ ก ษาค้ น คว้ า
จากต้นฉบับเดิมที่สุด ไม่ใช่เอกสารที่ผู้อื่นยกมาอ้างถึง
2. การมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้
บทความวิชาการจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยาเสมอ จึงต้อ งมีหลักฐานอ้างอิง
ที่เชื่อถือได้และการตีความจะต้องใช้เหตุผลทางวิชาการเป็นรากฐานในการเตรียมเนื้อความเพื่อจะ
เขียนบทความวิชาการ ผู้เขียนจะต้องรวบรวมความรู้จากแหล่งความรู้ จากเอกสารทั้งหมดเท่าที่จะหา
ได้ เมื่อนาความรู้มาจากเอกสารฉบับใด ผู้เขียนจะต้องอ้างชื่อเอกสารฉบับนั้นไว้ด้วย บทความวิชาการ
จึงต้องมีรายการบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายเรื่องเสมอ บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ
บทความและสิ่งตีพิมพ์ทั้งหลาย ซึ่งบทความนั้นได้คัดลอกข้อความบางตอนมากล่ าวไว้ การเขียน
บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในวงวิชาการ และในตัว
บทความอาจจะต้องมีเชิงอรรถอธิบายข้อความบางตอนเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
ให้แก่ผู้อ่านตามสมควร
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3. การเสนอผลงานที่ได้มาตรฐาน
บทความวิชาการเขียนขึ้นเพื่อให้ได้ความรู้ จึงต้องระมัดระวังในการเขียนให้อ่าน
เข้าใจได้โดยง่าย ปราศจากความคลุมเครือ กะทัดรัดและตรงไปตรงมา แต่ก็ไม่จาเป็นต้องใช้สานวนที่
แข็งหรือห้วนๆ บทความวิชาการควรมีลักษณะสาคัญในการเสนอดังนี้
3.1 ถูกต้องแม่นยาในข้อมูลเนื้อหาและเหตุผลที่บรรยาย
3.2 การบรรยายดาเนินไปตามลาดับ ไม่เขียนย้อนกลับไปกลับมาหรือวกวนจนอาจ
ทาให้เข้าใจเรื่องผิดไปได้
3.3 ยาวพอดี ไม่ยืดยาดเยิ่นเย้อ แต่ก็ไม่สั้นจนทาให้ขาดเนื้อความสาคัญ
3.4 ข้อความสัมพันธ์กันตลอด ข้อมูล ความคิด เหตุผล ที่เสนอในบทความต้อง
สัมพันธ์กันติดต่อกันไป และเนื้อเรื่องต้องตรงกับชื่อเรื่อง
3.5 รั กษาความคงเส้ นคงวาในการเสนอข้อมู ล ศักราช การอ้างอิง และการใช้
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ต่ า งๆ เมื่ อ ใช้ แ บบใด ระบบใดก็ ค วรใช้ แ บบนั้ น ระบบนั้ น ให้ เ ป็ น แนวเดี ย วกั น
ตลอดเรื่อง
3.6 ภาษาที่ใช้ต้องถูกหลั กภาษาและตรงความหมาย ใช้คาสุ ภาพที่นิยมใช้ใน
ภาษาเขีย น ข้อความต้องอ่านเข้าใจง่าย กะทัดรัดและเป็นส านวนที่นุ่มนวลเรียบร้อย สละสลวย
ไม่ควรใช้สานวนต่างประเทศ หรือใช้คาต่างประเทศปนกับคาไทย ใช้ศัพท์บัญญัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่มี
ศัพท์บัญญัติก็อาจใช้วิธีทับศัพท์หรือแปลศัพท์ แล้วใส่คาภาษาต่างประเทศนั้นกากับไว้ในวงเล็บ
3.7 ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลหรือเป็นผลซึ่งจะช่วยทาให้เข้าใจเรื่อง
ง่ายขึ้น จะต้องเขียนให้เหมาะทั้งขนาด จานวน และแบบที่จะใช้ และต้องให้คาอธิบายสัญลักษณ์และ
เส้นต่างๆ อย่างชัดเจนด้วย ตาราง กราฟและแผนภูมิ จะต้องสอดแทรกไว้ตรงที่ที่เหมาะให้รับกับ
การบรรยายของเรื่อง

วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ ประกาศหลั กเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการกาหนดหลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่ งพิมพ์ หรือเป็น
วารสารออนไลน์ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
 BIOSIS (http://www.biosis.org)
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 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinaht-plus-with-fulltext)
 EICOMPENDEX (http://www.ei.org)
 ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
 Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nib.gov/pubmed/)
 PsyciNFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
 SciFinder (http://scifinder.cas.org/)
 Scopus (http://www.info.scopus.com)
 Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/
DisplayA bstractSe arch.cfm)
 Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษ)













Journal of Medical Association of Thailand
Thai Journal of Surgery
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
ScienceAsia
Thai Journal of Agricultural Science
Thai Forest Bulletin
Asian Biomedicine
Thai Journal of Veterinary Medicine
Chiang Mai Journal of Science
Maejo International Journal of Science and Technology
Buffalo Bulletin
84

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพวารสาร และแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
วารสารกลุ่ ม ที่ วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง ธันวาคม
1
2562) และอยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล TCI และจะถู ก คั ด เลื อ กเข้ า สู่ ฐ านข้ อ มู ล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ ผ่าน
เกณฑ์รองอย่างน้อย 4 ข้อ ขึ้นไป และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันไม่
ต่ากว่า 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุ่ ม ที่ วารสารที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภ าพ และ อยู่ ใ นฐ านข้ อ มู ล TCI
2
พิจารณาจากวารสารที่ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพ
ทุกข้อรวมกันต่ากว่า 15 คะแนน แต่ไม่ต่ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน)
วารสารกลุ่ ม ที่ วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน
3
อนาคต พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑ์คุณภาพ
ทุกข้อรวมกันต่ากว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สกว.
ยอมรับ เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 เท่านั้น จานวน 136 วารสาร (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ
วารสาร (TCI) เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) รายชื่อ
วารสารทั้งหมดปรากฏอยู่ในภาคผนวก
การส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
องค์กรต่างๆ ที่เป็นเจ้าของวารสารทางวิชาการจะกาหนดรูปแบบของการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในวารสารของตน ดังนั้นการเผยแพร่ บทความทางวิชาการจึงเป็นไปได้หลายรูปแบบ ผู้ที่
ประสงค์ จ ะส่ งบทความเพื่ อลงพิมพ์ ในองค์ก รใด จาเป็น ต้องศึกษารูป แบบเอกสารที่ องค์กรนั้น ๆ
กาหนด ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดทาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi
Rajabhat University Journal) และวารสารนี้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1 แล้ว
ในขณะเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็มวี ารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้
สังคม ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 2 แล้ว ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการส่งบทความ
จัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ตัวอย่าง รายละเอียดการส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี จั ด ท าวารสารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี (Dhonburi Rajabhat
University Journal) โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อเป็น สื่อ กลางในการเผยแพร่ผ ลงานวิชาการของคณาจารย์
นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความ
วิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ สาหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้อง
ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน และบทความที่ได้รับตีพิมพ์จะมีการตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกอง
บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)
รูปแบบการเขียนบทความ
1. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีจานวนหน้าของเนื้อหา
และเอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ใช้ตัวอักษร Cordia New
2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ
ที่
1
2
3
4
5
6

หัวข้อ/ส่วนประกอบ
คาอธิบาย
ชื่อบทความ
ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 24 พอยท์ชนิดหนา
ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ชื่อผู้เขียนบทความ ระบุ ชื่อ ผู้วิ จั ย ผู้ ร่ว มวิ จั ย (ถ้ า มี) ทุ ก คนทั้ งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ ขนาด
ตัวอักษร 16 พอยท์ ไว้ชิดด้านขวาหน้ากระดาษ
สังกัดผู้เขียน
ระบุวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
บทความ
สถานที่ทางาน e-mail ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้า
บทคัดย่อ
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 300 คา และมี 1 ย่อหน้า
เท่านั้น
คาสาคัญ
ระบุคาสาคัญ 3-5 คา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทคัดย่อ
เนื้อหา
 หัวข้อใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ชนิดหนา วางไว้ชิดขอบซ้ายส่วนรายละเอียด
ใช้ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ธรรมดา
 การเขียนบทความแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวอย่าง รายละเอียดการส่งบทความจัดพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ต่อ)
ที่

7
8

หัวข้อ/ส่วนประกอบ

ตารางและกราฟ
(ถ้ามี)
รูปภาพ

คาอธิบาย
1. บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร เครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
1.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1.6 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.7 บรรณานุกรม
2. บทความวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 บทนา
2.2 เนื้อเรื่อง
2.3 บทสรุป
2.4 บรรณานุกรม
3. บทความปริทรรศน์ ประกอบด้วย
3.1 บทนา
3.2 เนื้อหา
3.3 บทสรุป
3.4 บรรณานุกรม
4. บทวิจารณ์หนังสือ
เป็ น บทความที่ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ เ นื้ อ หาสาระ คุ ณ ค่ า และคุ ณู ป การของ
หนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ เช่น นิทรรศการทัศนศิลป์ และการแสดงละคร
หรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลพินิจอันเหมาะสม
ตารางที่แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รูปภาพประกอบให้ส่งต้นฉบับเป็นภาพถ่ายหรือสไลด์ที่มีความคมชัด และส่งจัดไฟล์
รูปภาพเป็นนามสกุล JPEG PNG
3. รูปแบบเขียนการอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม
การอ้างอิง
การอ้างอิงที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือการอ้างอิงระบบ นาม-ปี
ทาได้ 2 รูปแบบ แล้วแต่ความเหมาะสมของวิธีการนาเสนอ
(สื บ ค้ น ต่ อ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ว ารสารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี http://research.dru.ac.th/ojournal/index.php)
4. ส่ งต้ น ฉบั บ 1 ชุ ด พร้ อ มแผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ลที่ ก องบรรณาธิ ก าร หรื อ จั ด ส่ งทางอี เ มล์ ม าที่
journal46@hotmail.co.th
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ภาพที่ 6.1 หน้าเว็บไซต์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(ที่มา : http://research.dru.ac.th/o-journal/index.php)
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