บทที่ 6

บทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการเปนประเภทหนึ่ง ของผลงานทางวิชาการกลุม ที่ 4 ตามประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา
66) โดยนิยามวาบทความทางวิชาการ คือ “งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการ
อธิบายหรือวิเคราะห อยางชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการ
สํารวจ วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนํา
ความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดง ทัศนะ
ทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย”

ประเภทของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการที่นิยมเผยแพรในวารสารตางๆ มีหลายลักษณะ เชน บทความวิชาการ
บทความวิจัย บทความปริทรรศน และบทวิจารณหนังสือ มีรายละเอียด ดังนี้
บทความวิชาการ
บทความวิชาการเปนบทความที่นําเสนอความรูทางวิชาการและประสบการณของผูเขียนซึ่ง
ไดจากการอาน การสังเกต การสัมภาษณ ฯลฯ ผูเขียนไดวิเคราะหขอมูลความรูทางวิชาการ และ
เลือกสรรสาระที่สําคัญ เพียงประเด็นเดียว นํามาเขียนแสดงความคิดเห็นในรูป แบบของบทความ
วิธีการนําเสนอเนื้อหาทางวิชาการจึงมีลักษณะเปนการเรียบเรียงขอมูล การแสดงความคิดเห็นใหมๆ
การวิจารณ การใหขอสังเกต การเสนอแนะ ฯลฯ และมีทวงทํานองการเขียนที่เครงขรึม และเปน
ทางการ (นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน และสุมาลี สังขศรี, 2553, หนา 125-126)
1. บทความวิจัย
บทความวิจัยเปนบทความที่นําเสนอผลการคนควาวิจัยใหมๆ ที่เรียบเรียงรายงานวิจัย
โดยสังเขป แตนําเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงความเปนมาของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย ผลสรุปและ
ขอ เสนอแนะ ผูอ า นจะเข าใจทฤษฎีห รื อการปฏิบั ติ ท างวิ ช าการในสาขาวิ ชานั้ น และยัง เขา ใจ

กระบวนการวิจัยจากตัวอยางของการวิจัยที่เรียบเรียงเปนบทความวิจัย ผูอานจะไดแนวการวิจัยใน
หัวขอที่เกี่ยวของในโอกาสตอไป
ผู วิ จั ย มั ก จะเป น ผู เ ขี ย นบทความวิ จั ย เผยแพร เ อง โดยปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดและ
เรียบเรียงรายงานการวิจัย นําเสนอผลการวิจัยในลัก ษณะของบทความ แมวารูป แบบการเขียน
บทความวิจัยมีลักษณะตายตัว แตมีความสําคัญและมีสาระ ประโยชนเชิงวิชาการ เปนการเผยแพร
หลักการทฤษฎีใหมๆ ที่เปนผลจากการวิจัย หรือแสดงถึงการนําหลัก วิชาการไปสูการประยุกตและ
การปฏิบัติที่เปนประโยชนตอสังคมอยางกวางขวาง (นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน และสุมาลี
สังขศรี, 2553, หนา 126)
2. บทความปริทรรศน
บทความปริท รรศน (ปริทัศน ) เปนบทความที่นําเสนอเนื้อหาวิชาการเชิง สัง เคราะห
โดยประมวลสาระขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานเขียนตางๆ หรือจากแนวความคิดของนักวิชาการ
หลาย ๆ คน ที่มีความคิดเห็นทั้ง สอดคลองกันหรือแตกตางกัน ผูเ ขียนจะวิเ คราะหแนวความคิด
ดังกลาวแลวเขียนเปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิจารณ เสนอแนะ ฯลฯ เพื่อใหผูอานเขาใจประเด็น
เนื้อหาที่นําเสนอในเรื่องไดอยางกระจางชัดเจน มีความเขาใจความคิดเห็นในแงมุมของนักวิชาการทีไ่ ด
นําเสนอไวในแหลงขอมูลตางๆ และมองเห็นแนวโนมของวิชาการในสาขาวิชา โดยศึกษาสาระความรู
ในแงมุมที่แตกตางจากความคิดเห็นเฉพาะบุคคลโดยประมวลและวิเคราะหเปรียบเทียบเขี ยนไวใน
บทความปริทัศน (นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน และสุมาลี สังขศรี, 2553, หนา 126)
3. บทวิจารณหนังสือ
บทวิจ ารณห นัง สือ หรือบทบรรณนิทัศน หมายถึง สารสนเทศยอที่เ ขียนอยางสั้นใน
ลัก ษณะตาง ๆ เชน การแนะนําเนื้อเรื่องโดยยอ ขอบเขตเนื้อหา แนะนําผู เขียน วัตถุป ระสงคใน
การเขียน วิธีการเขียน เรียบเรียงนําเสนอเนื้อหาหรือเสนอจุดเดนของหนังสือ โดยผูเขียนบรรณนิทัศน
สามารถใชลีล าการเขียนที่ชวนอานและแทรกความคิดเห็นของตน มัก จะเขียนสั้นกวาบทคัดยอ
มีวัตถุป ระสงคจํากัดกวาบทคัดยอ โดยทั่วไปใชเขียนเพื่อแนะนําและประชาสัมพันธห นังสือ เชน
นวนิยาย สารคดี วรรณกรรมเด็ก เปนตน (ชุติมา สัจจานนท, 2551, หนา 321)
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สวนประกอบของบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก สวนนํา สวนเนื้อหาและส วนทาย
(นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตนและสุมาลี สังขศรี, 2553, หนา 126) ไดกลาวถึงรายละเอียดใน
สวนประกอบไวสรุปได ดังนี้
1. สวนนํา
บทความวิชาการมีสวนนํา ไดแก ชื่อเรื่อง ขอความเกี่ยวกับผูเขียน และบทคัดยอหรือ
สาระสังเขป
1.1 ชื่อเรื่อง กําหนดเปนคํา วลี หรือประโยค มีความหมายที่ทําใหเขาใจขอบขายแนวคิด
ของเนื้อหาบทความวิชาการ และมีความสําคัญตอการตัดสินใจอานหรือไมอานบทความดวย
1.2 ขอความเกี่ยวกับผูเขียน พิมพเปนเชิงอรรถตอนลางของหนาแรก หรือพิมพรวมกับ
ผูเขียนอื่น ๆ เปนขอมูลแนะนําผูเขียนที่แยกพิมพในตอนทายของเลม เปนสวนที่ระบุ ชื่อผูเขียน และ
ผูเขียนรวม (ถามี) แสดงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ ผูเ ขียน อาทิ วุฒิก ารศึกษา ตําแหนง สถานที่
ทํางาน
1.3 บทคัดยอหรือสาระสังเขป เปนขอความสวนแรกของบทความวิชาการที่เขียนขึ้นใหม
แยกตางหากจากเนือ้ หา เขียนสรุปเนื้อหาสาระของบทความทั้งหมดโดยสังเขป ไมมีการตีความหรือ
วิจารณเพิ่มเติม บทคัดยอหรือสาระสังเขปจะมีหรือไม ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแหลงพิมพแตละแหง
แตมีป ระโยชนคือ ทําใหผูอานไดทราบขอบเขตเนื้อหา ถาตรงกับ ความสนใจและตอบสนองความ
ตองการของผูอ าน จึงจะเลือกอานบทความอยางละเอียดตอไป
2. สวนเนื้อหา
บทความวิชาการมีเนื้อหาประกอบดวยความนําหรือเกริ่นนํา เนื้อหาและบทสรุป ดังนี้
2.1 ความนําหรือเกริ่นนํา บทความวิชาการมีวิธีการเขียนความนําหรือเกริ่นนํา หลาย
แบบ เชน กลาวถึงที่มาของเรื่องหรือความเปนมาของประเด็นหรือปญหาที่นํามาเขียน บางเรื่องบอก
จุดมุง หมายของการเขียนบทความ บางเรื่องกลาวถึง สิ่งที่ผูอานคุนเคยหรือมีความรูอยูแลว นํามา
เชื่อมโยงไปสูเนื้อหาความรูที่จะกลาวตอไปในสวนเนื้อหา อาจจะกลาวอางถึงความเห็น ขอความ หรือ
งานของนักวิชาการคนอื่นที่ยอมรับกันทั่วไป สวนของความนําหรือเกริ่นนํา มักจะมีความยาวประมาณ
1 ยอหนา หากยังกลาวไมจบความ สามารถเขียนเปนยอหนาใหมไดอีก 1 ยอหนา ความนําควรเปน
ขอความที่เราความสนใจหรือปูพื้นฐานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะกลาวตอไป
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2.2 เนื้อหา เปนเนื้อความที่มีสาระรายละเอียดในประเด็นหรือปญหาตาง ๆ ที่ผูเขียน
วางแผนจะเขียน แบงเปนตอนหรือหัวขอตามความเหมาะสม นําเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นอยาง
ครบถวนตามที่ผูเขียนตองการ เขียนลําดับเนื้อหาอยางเปนระบบ สัมพันธเชื่อมโยงกับหลักหรือทฤษฎี
วิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และความคิดเห็นของผูเขียน เนื้อความที่เสนอในบทความวิชาการ หาก
เปนขอคนพบใหม ๆ หรือขอเสนอแนะที่มีสาระสมบูรณ จะทําใหผูอานรูสึกประทับใจ ไดรับความรู
และทรรศนะทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
2.3 บทสรุป มีแนวการเขียนหลากหลาย เชน สรุปสาระของเนื้อความใหขอเสนอแนะ
หรือขอสัง เกตที่เ กี่ยวของกับ สาระที่นําเสนอ อางคําประพันธ สํานวน คําพังเพย กวีนิพนธ ฯลฯ
การเขียนบทสรุปของบทความวิชาการควรเขียนอยางกระชับ เขาใจงาย เพราะผูอานบางคนไมมีเวลา
อานโดยละเอียด มักจะอานเฉพาะบทสรุป เพื่อเขาใจแนวคิดของบทความไดในเวลาอันจํากัด
3. สวนทาย
บทความวิชาการมีสวนประกอบตอนทายเพิ่มเติม เปนสวนที่แสดงวา ความรูและแนวคิด
ที่นําเสนอในบทความนาเชื่อถือ เพราะผูเ ขียนได ศึก ษาคนควาจากแหลง ขอมูล ตาง ๆ และแสดง
รายการที่คนควาไวใน เชิงอรรถ และ บรรณานุกรม แตละสวนมีวิธีการเขียน ดังนี้
3.1 เชิงอรรถ มีวิธเี ขียนเชิงอรรถได 2 แบบ คือ 1) เขียนในตําแหนงตอนลางของหนาที่
อางอิง 2) เขียนรวมทุกรายการอางอิงไวในตอนทายของบทความ ผูเขียนจะเลือกใชแบบใดขึ้นอยูกับ
ความถนัดหรือขอกําหนดการเขียนเชิงอรรถของแหลงตีพิมพบทความวิชาการ
3.2 บรรณานุ ก รม เป น รายการของสิ่ ง ตี พิ ม พ ห รื อ แหล ง ข อ มู ล ทางวิ ช าการต า งๆ
ที่ผูเขียนใชเปนขอมูลเขียนในบทความ เรียงลําดับตามตัวอักษรของชื่อผูแตงหนังสือที่นํามาอางอิง
หรือใชประกอบการศึกษาคนควาเขียนบทความวิชาการ
นอกจากนี้บทความวิชาการบางเรื่องอาจมีภาคผนวก ซึ่งทําใหบทความวิชาการมีคุณคาและ
นาเชื่อถือ แสดงใหเห็นวาผูเขียนไดศึกษาคนควาอยางมีระบบ สวนของภาคผนวกไมควรยาวมากนัก
มีปริมาณเหมาะสม ตามที่ผูเขียนไดพิจารณาตรวจสอบแลววา เปนเนื้อหาสวนเสริมที่จะทําใหสาระ
เนื้อหาของบทความวิชาการครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น อาจเปนขอมูลที่นาสนใจที่ผูเขียนตองการใหผอู า น
มี ค วามรู เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เป น ข อ ความที่ ข ยายความสาระเนื้ อ หาและแนวคิ ด ในลั ก ษณะของ
การสัง เคราะหความรูทั้ง มวล บางเรื่องมีภาคผนวกเปนตารางหรือแผนภูมิที่นํามาพิ ม พรวมไวใน
ภาคผนวกที่เดียวกันได บทความวิชาการไมเครงครัดจะตองมีภาคผนวกในสวนประกอบตอนทาย
เสมอไป ถาผูเขียนเปนผูรอบรู และไดนําเสนอความรูที่ตนเชี่ยวชาญไวในเนื้อหาบทความ สามารถ
สื่อสารกับผูอานไดชัดเจน และตอบสนองความตองการของผูอานครบถวนสมบูรณแลว
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บทความทางวิชาการที่ดี
บทความทางวิชาการถือไดวาเปนงานเขียนทางวิชาการอีกประเภทหนึ่งที่รวบรวมสรรพวิทยา
ความรูในศาสตรตางๆ ไว บทความทางวิชาการที่ดีจึงตองประกอบดวยสวนประกอบสําคัญอันจะ
ทําใหบทความนั้นมีคุณคา กาญจนา นาคสกุล (2524, หนา 333-334) อางถึงใน จิรวัฒน เพชรรัตน
(2556, หน า 334-336) ไดก ลา วถึง ลั ก ษณะของบทความที่ดีวา ตองประกอบดวยสวนสํ าคัญ 3
ประการ ไดแก ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ การมีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได และการเสนอผลงาน
ที่ไดมาตรฐาน รายละเอียด ดังนี้
1. ความสมบูรณของเนื้อหาสาระ
บทความวิชาการเปนบทความที่เขียนขึ้นจากการศึกษาคนควาความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่
จะตองมีเนื้อหาสาระครบถวนสมบูร ณ การศึกษาคนควาจะตองมีขอบเขตที่แนนอน ฉะนั้นในการ
กําหนดชื่อเรื่องและโครงเรื่องที่จะศึกษาคนควา จะตองกําหนดใหเฉพาะเจาะจงลงไป อยากําหนด
เรื่องกวางเกินไปจนอาจจะทําใหศึกษาไดไมลึกซึ้ง การกําหนดหัวขอที่จะคนควาและนํามาเขียนเปน
บทความจะตองดูวาจะสามารถใหขอมูลและเอกสารประกอบการคนควาไดเพียงพอที่จะทําใหเสนอ
เรื่องไดอยางสมบูรณทุกแงทุกมุม จะตองไมทิ้งปญหาใดๆ ไวโดยไมพยายามหาคําตอบ การหาขอมูล
เพื่อนํามาเขียนบทความอาจจะไดจากการอาน การศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ การทดลอง
การออกแบบสอบถาม ฯลฯ ผูเขียนรายงานจะตองพยายามนําวิธีการตาง ๆ มาใชใหมากที่สุด เพื่อให
ได ข อ มู ล เนื้ อ หาสมบู ร ณ ค รบถ ว นที่ สุ ด เอกสารหลั ก ฐานต า งๆ จะต อ งพยายามศึ ก ษาค น คว า
จากตนฉบับเดิมที่สุด ไมใชเอกสารที่ผูอื่นยกมาอางถึง
2. การมีหลักฐานอางอิงที่เชื่อถือได
บทความวิ ชาการจะตอ งใหค วามรูที่ ถูก ต องแม นยํ า เสมอ จึ ง ตอ งมี ห ลั ก ฐานอ างอิ ง
ที่เชื่อถือไดและการตีความจะตองใชเหตุผลทางวิชาการเปนรากฐานในการเตรียมเนื้อความเพื่อจะ
เขียนบทความวิชาการ ผูเขียนจะตองรวบรวมความรูจากแหลงความรู จากเอกสารทั้งหมดเทาที่จะหา
ได เมื่อนําความรูมาจากเอกสารฉบับใด ผูเขียนจะตองอางชื่อเอกสารฉบับนั้นไวดวย บทความวิชาการ
จึงตองมีรายการบรรณานุกรมและเอกสารอางอิงไวทายเรื่องเสมอ บรรณานุกรม คือ รายชื่อหนังสือ
บทความและสิ่ง ตีพิมพทั้งหลาย ซึ่ง บทความนั้นไดคัดลอกขอความบางตอนมากลาวไว การเขียน
บรรณานุก รมและเอกสารอางอิงจะตองเปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในวงวิชาการ และในตัว
บทความอาจจะตองมีเชิงอรรถอธิบายขอความบางตอนเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในประเด็นตางๆ
ใหแกผูอานตามสมควร
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3. การเสนอผลงานที่ไดมาตรฐาน
บทความวิชาการเขียนขึ้นเพื่อใหไดความรู จึงตองระมัดระวังในการเขียนใหอานเขาใจได
โดยงาย ปราศจากความคลุมเครือ กะทัดรัดและตรงไปตรงมา แตก็ไมจําเปนตองใชสํานวนที่แข็งหรือ
หวนๆ บทความวิชาการควรมีลักษณะสําคัญในการเสนอ ดังนี้
3.1 ถูกตองแมนยําในขอมูลเนื้อหาและเหตุผลที่บรรยาย
3.2 การบรรยายดําเนินไปตามลําดับ ไมเขียนยอนกลับไปกลับมาหรือวกวนจนอาจทําให
เขาใจเรื่องผิดไปได
3.3 ยาวพอดี ไมยืดยาดเยิ่นเยอ แตก็ไมสั้นจนทําใหขาดเนื้อความสําคัญ
3.4 ขอความสัมพันธกันตลอด ขอมูล ความคิด เหตุผล ที่เสนอในบทความตองสัมพันธกัน
ติดตอกันไป และเนื้อเรื่องตองตรงกับชื่อเรื่อง
3.5 รักษาความคงเสนคงวาในการเสนอขอมูล ศักราช การอางอิง และการใชศัพทเทคนิค
ตางๆ เมื่อใชแบบใด ระบบใดก็ควรใชแบบนั้น ระบบนั้นใหเปนแนวเดียวกันตลอดเรื่อง
3.6 ภาษาที่ ใ ช ต อ งถู ก หลั ก ภาษาและตรงความหมาย ใช คํ า สุ ภ าพที่ นิ ย มใช ใ น
ภาษาเขียน ขอความตองอานเขาใจงาย กะทัดรัดและเปนสํานวนที่นุม นวลเรียบรอย สละสลวย
ไมควรใชสํานวนตางประเทศ หรือใชคําตางประเทศปนกับคําไทย ใชศัพทบัญญัติใหถูกตอง ถาไมมี
ศัพทบัญญัติก็อาจใชวิธที ับศัพทหรือแปลศัพท แลวใสคําภาษาตางประเทศนั้นกํากับไวในวงเล็บ
3.7 ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ซึ่งเปนขอมูลหรือเปนผลซึ่งจะชวยทําใหเขาใจเรื่องงายขึ้น
จะตองเขียนใหเหมาะทั้ง ขนาด จํานวน และแบบที่จะใช และตองใหคําอธิบ ายสัญลักษณและเสน
ต า งๆ อย า งชั ด เจนด ว ย ตาราง กราฟและแผนภู มิ จะต อ งสอดแทรกไว ต รงที่ ที่ เ หมาะให รั บ
กับการบรรยายของเรื่อง

การเผยแพรบทความทางวิชาการ
เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 (2560, หนา 66) มีการระบุถึงการเผยแพรบทความทาง
วิชาการ บทความทางวิชาการตองเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยแสดงหลักฐานวาไดผาน
การประเมินจากคณะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของและคณะผูทรงคุณวุฒิ
มาจากหลากหลายสถาบัน ลักษณะการเผยแพรมี ดังนี้
1. เผยแพรในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยูในฐานขอมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือ เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส
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2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ ประเมินคุณภาพ
บทความทางวิชาการที่ไดเผยแพรแลว จะนําบทความนั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเพื่ อ
นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพบทความ นั้นอีกครั้งหนึ่ง
จะกระทําไมได

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดป ระกาศหลัก เกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เปนรูปเลมสิ่ง พิมพ หรือเปน
วารสารออนไลน สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาปฏิบตั เิ ปนมาตรฐาน
เดียวกัน
ฐานขอมูลและวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ
1. Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
2. Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
3. BIOSIS (http://www.biosis.org)
4. CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinaht-plus-with-full-text)
5. EICOMPENDEX (http://www.ei.org)
6. ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
7. H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
8. Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
9. Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
10. INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
11. MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
12. MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nib.gov/pubmed/)
13. PsyciNFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
14. Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
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15. ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
16. SciFinder (http://scifinder.cas.org/)
17. Scopus (http://www.info.scopus.com)
18. Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayA
bstractSe arch.cfm)
19. Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
วารสารระดั บ นานาชาติ ที่ ตี พิ ม พ ใ นประเทศไทย (บทความวิ จั ย นั้ น ต อ งตี พิ ม พ เ ป น
ภาษาอังกฤษ)
1. Journal of Medical Association of Thailand
2. Thai Journal of Surgery
3. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
4. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
5. ScienceAsia
6. Thai Journal of Agricultural Science
7. Thai Forest Bulletin
8. Asian Biomedicine
9. Thai Journal of Veterinary Medicine
10. Chiang Mai Journal of Science
11. Maejo International Journal of Science and Technology
12. Buffalo Bulletin
ฐานขอมูลและวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ
ศูน ย ดั ชนี ก ารอา งอิ ง วารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ไดจั ด ให มี
การประเมินคุณภาพวารสาร และแบงกลุมวารสารในฐานขอมูลออกเปน 3 กลุม ดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ฐานขอมูลและวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ
วารสารกลุมที่ 1 วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป จนถึง ธันวาคม
2562) และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ตอไป พิจารณาจากวารสารที่ผานเกณฑหลักทุกขอ
ผานเกณฑรองอยางนอย 4 ขอ ขึ้นไป และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอ
รวมกันไมต่ํากวา 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุมที่ 2 วารสารที่ อ ยู ร ะหว า งการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และอยู ใ นฐานข อ มู ล TCI
พิจารณาจากวารสารที่ผานตามเกณฑหลักทุกขอ และมีคะแนนจากเกณฑ
คุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 15 คะแนน แตไมต่ํากวา 10 คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
วารสารกลุมที่ 3 วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI
ในอนาคตพิจารณาจากวารสารที่ไมผานเกณฑหลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑ
คุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ สกว.
ยอมรับ เฉพาะวารสารที่อยูในกลุมที่ 1 เทานั้น จํานวน 136 วารสาร (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ
วารสาร (TCI) เปนระยะเวลา 5 ป (1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) นอกจากนั้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลัก เกณฑและวิธีก ารพิจ ารณาแต ง ตั้ง บุค คลให ดํารงตํ าแหน ง ผูชว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา 48-49) ระบุวาการขอกําหนด
ตําแหนงศาสตราจารย ผลงานวิจัยตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 เทานั้น
การสงบทความจัดพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
องคกรตางๆ ที่เปนเจาของวารสารทางวิชาการจะกําหนดรูปแบบของการเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารของตน ดั ง นั้นการเผยแพร บ ทความทางวิ ชาการจึง เปนไปไดห ลายรู ป แบบ
ผูที่ประสงคจะสงบทความเพื่อลงพิมพในองคกรใด จําเปนตองศึกษารูปแบบเอกสารที่องคกรนั้น ๆ
กําหนด ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi
Rajabhat University Journal) และวารสารนี้ผานการรับรองคุณภาพของ TCI กลุมที่ 1 แลว
ในขณะเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็มีวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช
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สังคม ซึ่งผานการรับรองคุณภาพของ TCI กลุมที่ 2 แลว ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการสงบทความ
จัดพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังตัวอยางที่ 6.1
ตัวอยางที่ 6.1 รายละเอียดการสงบทความในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี จั ด ทํ าวารสารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี (Dhonburi Rajabhat
University Journal) โดยมี วัต ถุป ระสงค เ พื่ อเป นสื่ อกลางในการเผยแพร ผลงานวิ ช าการของคณาจารย
นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความ
วิชาการ บทความปริทรรศน และบทวิจารณหนังสือ สําหรับการสงบทความเพื่อตีพิมพภายใตเงื่อนไขวาจะตอง
ไมเคยเผยแพรในวารสารอื่นมากอน และบทความที่ไดรับตีพิมพจะมีการตรวจความถูกตองเหมาะสมจากกอง
บรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิ (peer review)
รูปแบบการเขียนบทความ
1. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพเปนบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยมีจํานวนหนาของเนื้อหา
และเอกสารอางอิงรวมทั้งสิ้นไมเกิน 15 หนา ใชตัวอักษร Cordia New
2. ขอปฏิบัติการพิมพแตละหัวขอ/สวนประกอบ
ที่
1

หัวขอ/สวนประกอบ
ชื่อบทความ

2

ชื่อผูเขียนบทความ

3

สังกัดผูเขียนบทความ

4
5
6

บทคัดยอ
คําสําคัญ
เนื้อหา

คําอธิบาย
ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 24 พอยทชนิดหนา ไวกึ่งกลาง
หนากระดาษ
ระบุชื่อผูวิจัย ผูรวมวิจัย (ถามี) ทุกคนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยท
ไวชิดดานขวาหนากระดาษ
ระบุวุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาหรือวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ สถานที่ทํางาน
e-mail ขนาดตัวอักษร 12 พอยท ไวที่เชิงอรรถทายหนา
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไมเกิน 300 คํา และมี 1 ยอหนาเทานั้น
ระบุคําสําคัญ 3-5 คํา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไวทายบทคัดยอ
 หัวขอใชขนาดตั วอักษร 16 พอยท ชนิด หนา วางไวชิด ขอบซายสวนรายละเอียดใชขนาด
ตัวอักษร 16 พอยท ธรรมดา
 การเขียนบทความแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. บทความวิจัย ประกอบดวย
1.1 บทนํา
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย
1.3 สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากร เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล
1.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1.6 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.7 บรรณานุกรม
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ที่

7
8

หัวขอ/
สวนประกอบ

ตารางและกราฟ
(ถามี)
รูปภาพ

คําอธิบาย
2. บทความวิชาการ ประกอบดวย
2.1 บทนํา
2.2 เนื้อเรื่อง
2.3 บทสรุป
2.4 บรรณานุกรม
3. บทความปริทรรศน ประกอบดวย
3.1 บทนํา
3.2 เนื้อหา
3.3 บทสรุป
3.4 บรรณานุกรม
4. บทวิจารณหนังสือ
เปนบทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ คุณคา และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงาน
ศิล ปะ เชน นิท รรศการทั ศนศิ ลป และการแสดงละครหรือ ดนตรี โดยใชห ลั กวิ ช าและดุ ล พินิ จ อั น
เหมาะสม
ตารางที่แสดงผลการวิเคราะหขอมูล
รูปภาพประกอบใหสงตนฉบับเปนภาพถายหรือสไลดที่มีความคมชัด และสงจัดไฟลรูปภาพเปนนามสกุล
JPEG PNG

3. รูปแบบเขียนการอางอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม
การอางอิงที่นิยมใชในปจจุบันคือ การอางอิงแบบแทรกปนในเนื้อหาหรือการอางอิงระบบ นาม-ป ทําได 2 รูปแบบ
แลวแตความเหมาะสมของวิธีการนําเสนอ (สืบคนตอไดที่เว็บไซตวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี http://research.dru.ac.th/
o-journal/index.php)
4. สงตนฉบับ 1 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูลที่กองบรรณาธิการ หรือจัดสงทางอีเมลมาที่ journal.dru@dru.ac.th
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ภาพที่ 6.1 หนาเว็บไซตวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่มา (research.dru, 2018)
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