รูปแบบและขั้นตอนการจัดทําบทความ
ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน
1. บทความวิชาการ ผูเขียนสามารถจัดทํารูปแบบการนําเสนอไดตามความเหมาะสม แตเนื้อหาตอง
นําเสนอองคความรูใหมที่นาสนใจในดานที่ทําการศึกษา ที่มีการวิเคราะห วิจารณประเด็นตางๆ ตาม หลักวิชาการ
เทคนิคคือเขียนการเขียนทฤษฎีและนํามาตอกัน โดยมีหัวขอประกอบดวย
1.1 ชื่อเรื่องและชื่อผูเขียนบทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเรื่องที่สั้น กระชับ
ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความ ใหมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในสวนที่อยู
หรือสถานที่ทํางานของผูเ ขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ
1.2 บทคัดยอ (Abstract ) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเปนรอยแกวยอหนาเดียว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของบทความมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ขนาดมาตรฐาน A4 โดย
พิมพบทคัดยอภาษาไทยกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)
1.3 บทนํา กลาวถึงที่มา ความจําเปนและความสําคัญของเรื่องที่จะเขียน
1.4 เนื้อหา นําเสนอขอมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่ทําการศึกษาในประเด็นตางๆโดยนําทฤษฎีมา
ตอๆกัน และผูเขียนสามารถวิพากษไดเปนระยะตามความเหมาะสม
1.5 สรุปผล สรุปผลที่ไดจากการบทความนี้รวมถึงขอเสนอแนะ เพื่อประโยชนในการนําบทความ
วิชาการนี้ไปใช
1.6 บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพอื่นๆ ที่ใชสําหรับคนควาอางอิง
ประกอบบทความ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารนี้
2. บทความวิจัย ในเนื้อหาจะตองประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
2.1 ชื่อเรื่องและชื่อผูเขียนบทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเรื่องที่สั้น กระชับ
ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความ ใหมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในสวนที่อยู
หรือสถานที่ทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ
2.2 บทคัดยอ (Abstract ) ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเปนรอยแกวยอหนาเดียว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของบทความมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ขนาดมาตรฐาน A4 โดย
พิมพบทคัดยอภาษาไทยกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)
2.3 ความสําคัญและที่มาของปญหา กลาวถึงที่มา ความจําเปนและความสําคัญของเรื่องที่ทําวิจัย
2.4 วัตถุประสงค กลาวถึงเปาหมายหรือผลลัพธของงานวิจัยที่ตองการศึกษา
2.5 สมมติฐาน ลอตามวัตถุประสงคและกรอบงานวิจัยที่ตั้งไว ซึ่งตองสอดคลองกับผลที่สรุป
2.6 วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย ควรอธิ บ ายวิ ธี การดํ าเนิ น การวิ จั ย โดยกล าวถึ ง แหล งที่ มาของข อมู ล
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและระเบียบวิธีการทางสถิติ ไมควรเกินครึ่ง
หนา
2.7 ผลการศึกษาวิจัย นําเสนอสิ่งที่ไดจากการวิจัย ตามลําดับขั้นตอนในการวิจัย ซึ่งผลที่นําเสนอตอ
สอดคลองกับเนื้อหาในบทความนี้เทานั้น

2.8 การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย เปนการเชื่อมโยงผลการศึกษากับแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัย
ตองสรุปใหชัดเจนวาผลงานของตนไปสนับสนุน หรือโตแยงกับกับงานวิจัยอื่นเพียงใดอยางไร
และสรุปผลที่ไดจากการวิจัย
2.9 ขอเสนอแนะ ควรเขียนเรียงเปนขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
2.10 บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพอื่นๆ ที่ใชสําหรับคนควาอางอิง
ประกอบบทความ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารนี้
คําแนะนําในการเขียนบทความทั้ง 2 ประเภท
 ชื่อเรื่อง ควรสั้นไดใจความ หากชื่อเรื่องยาวใหเขียนชื่อเรื่องสั้น (short title) ดวย
ถาชื่อเรื่องเปนภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําตองใชตัวใหญ ตัวตอไปใชตัวเล็ก ทั้งนี้ยกเวนบุ
รพบทและ Article นําหนาคํา
ชื่อผูเขียนบทความ ใหมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ในสวนที่อยูหรือสถานที่ทํางานของผูเขียน ใหระบุไวที่เชิงอรรถ
 บทคัดยอ ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ เนื้อหา
ของบทคัดยอควรครอบคลุมทั้งความรูพื้นฐาน วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลและสรุป
6 คํา

 Key words หลังบทคัดยอทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดย มี Key words ไมเกิน

 การใชเครื่องหมาย ถาตองการใชอักษรพิมพแบบตางๆ ในเนื้อเรื่อง ควรใชเครื่องหมายตาม
หลักสากล อาทิ ถาตองการตัวเอนก็ใสสัญประกาศ (“
”) อักขระตัวนําก็ใสสัญประกาศ ตัวหนาเขมก็ใส
สัญประกาศคลื่น เปนตน
 เครื่องหมายวรรคตอน เชน , หรือ : และ ; ใหเวน (ตาม) ดวย 1 เคาะ หากเปนไปไดควร
หลีกเลี่ยงการใชเครื่องหมายวรรคตอนสําหรับบทความภาษาไทย
 ตารางประกอบ ควรใสที่มาอางอิงใตตาราง
 ภาพประกอบ ควรใชอักษรบรรยายภาพดวยภาษาเดียวกันกับเนื้อเรื่อง ภาพประกอบควร
เลือกที่มีความคมและชัดเจน
 คํายอ ไมควรใชถาไมมีความจําเปน สําหรับภาษาไทย การเขียนยอคําตองใชเฉพาะที่คุนเคย
กันดี และใชอยูเปนประจําโดยทั่วไป สําหรับภาษาอังกฤษตองใชคํายอที่เปนสากล มิฉะนั้นจะตองเขียนคําเต็มและ
ใสคํายอในวงเล็บไวตอนแรกของเรื่อง 1 ครั้ง
 การอางอิงเอกสาร การอางอิงในบทความใหใชการอางอิงระบบนาม-ป โดยระบุชื่อผูแตง
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปที่พิมพเอกสาร พรอมกํากับเลขหนาที่ในการอางอิงเอกสารนั้น
 การเขียนบรรณานุกรม
ใชระบบของ APA (American Psychological Association) มีแบบแผนในการเขียน คือใหเรียงเอกสาร
ที่ใชอางอิงทั้งหมดตามลําดับตัวอักษร ตัวแรกของรายการที่อางอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับตามแบบพจนานุกรม
และมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
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ขั้นตอนการสงบทความ
1. การสงบทความ ควรสงวารสารที่มีในฐานขอมูล TCI ฐาน 1 หรือ 2
2. ประสานและแกไขความแบบฟอรมของวารสารนั้นๆ
3. แกไขตามที่วารสารใหแกไขอยางเครงครัด

