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1. บทความวิชาการ ผูเขียนสามารถจัดทํารูปแบบการนําเสนอไดตามความเหมาะสม แตเนื้อหาตอง
นําเสนอองคความรูใหมท่ีนาสนใจในดานท่ีทําการศึกษา ท่ีมีการวิเคราะห วิจารณประเด็นตางๆ ตาม หลักวิชาการ
เทคนิคคือเขียนการเขียนทฤษฎีและนํามาตอกัน โดยมีหัวขอประกอบดวย

1.1 ช่ือเรื่องและช่ือผูเขียนบทความ มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเรื่องท่ีสั้น กระชับ
ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความ ใหมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ในสวนท่ีอยู
หรือสถานท่ีทํางานของผูเขียน ใหระบุไวท่ีเชิงอรรถ

1.2 บทคัดยอ (Abstract ) ใหมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเปนรอยแกวยอหนาเดียว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของบทความมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ขนาดมาตรฐาน A4 โดย
พิมพบทคัดยอภาษาไทยกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)

1.3 บทนํา กลาวถึงท่ีมา ความจําเปนและความสําคัญของเรื่องท่ีจะเขียน
1.4 เนื้อหา นําเสนอขอมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีท่ีทําการศึกษาในประเด็นตางๆโดยนําทฤษฎีมา

ตอๆกัน และผูเขียนสามารถวิพากษไดเปนระยะตามความเหมาะสม
1.5 สรุปผล สรุปผลท่ีไดจากการบทความนี้รวมถึงขอเสนอแนะ เพ่ือประโยชนในการนําบทความ

วิชาการนี้ไปใช
1.6 บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชสําหรับคนควาอางอิง

ประกอบบทความ ตามท่ีไดกําหนดไวในเอกสารนี้

2. บทความวิจัย ในเนื้อหาจะตองประกอบดวยหัวขอตอไปนี้

2.1 ช่ือเรื่องและช่ือผูเขียนบทความ มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเปนชื่อเรื่องท่ีสั้น กระชับ
ไดใจความตรงกับเนื้อหา ตามดวยชื่อผูเขียนบทความ ใหมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ในสวนท่ีอยู
หรือสถานท่ีทํางานของผูเขียน ใหระบุไวท่ีเชิงอรรถ

2.2 บทคัดยอ (Abstract ) ใหมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดทําเปนรอยแกวยอหนาเดียว
สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของบทความมีความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ ขนาดมาตรฐาน A4 โดย
พิมพบทคัดยอภาษาไทยกอนบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)

2.3 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา กลาวถึงท่ีมา ความจําเปนและความสําคัญของเรื่องท่ีทําวิจัย
2.4 วัตถุประสงค กลาวถึงเปาหมายหรือผลลัพธของงานวิจัยท่ีตองการศึกษา
2.5 สมมติฐาน ลอตามวัตถุประสงคและกรอบงานวิจัยท่ีตั้งไว ซึ่งตองสอดคลองกับผลท่ีสรุป
2.6 วิธีดําเนินการวิจัย ควรอธิบายวิธีการดําเนินการวิจัย โดยกลาวถึงแหลงท่ีมาของขอมูล

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและระเบียบวิธีการทางสถิติ ไมควรเกินครึ่ง
หนา

2.7 ผลการศึกษาวิจัย นําเสนอสิ่งท่ีไดจากการวิจัย ตามลําดับข้ันตอนในการวิจัย ซึ่งผลท่ีนําเสนอตอ
สอดคลองกับเนื้อหาในบทความนี้เทานั้น



2.8 การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย เปนการเชื่อมโยงผลการศึกษากับแนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัย
ตองสรุปใหชัดเจนวาผลงานของตนไปสนับสนุน หรือโตแยงกับกับงานวิจัยอ่ืนเพียงใดอยางไร
และสรุปผลท่ีไดจากการวิจัย

2.9 ขอเสนอแนะ ควรเขียนเรียงเปนขอใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว
2.10 บรรณานุกรม เปนการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพอ่ืนๆ ท่ีใชสําหรับคนควาอางอิง

ประกอบบทความ ตามท่ีไดกําหนดไวในเอกสารนี้

คําแนะนําในการเขียนบทความท้ัง 2 ประเภท
 ช่ือเรื่อง ควรสั้นไดใจความ หากชื่อเรื่องยาวใหเขียนชื่อเรื่องสั้น (short title) ดวย

ถาชื่อเรื่องเปนภาษาอังกฤษ ตัวแรกของทุกคําตองใชตัวใหญ ตัวตอไปใชตัวเล็ก ท้ังนี้ยกเวนบุ
รพบทและ Article นําหนาคํา

ชื่อผูเขียนบทความ ใหมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ
ในสวนท่ีอยูหรือสถานท่ีทํางานของผูเขียน ใหระบุไวท่ีเชิงอรรถ

 บทคัดยอ ตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ เนื้อหา
ของบทคัดยอควรครอบคลุมท้ังความรูพ้ืนฐาน วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลและสรุป

 Key words หลังบทคัดยอท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดย มี Key words ไมเกิน
6 คํา

 การใชเครื่องหมาย ถาตองการใชอักษรพิมพแบบตางๆ ในเนื้อเรื่อง ควรใชเครื่องหมายตาม
หลักสากล อาทิ ถาตองการตัวเอนก็ใสสัญประกาศ (“  ”) อักขระตัวนําก็ใสสัญประกาศ ตัวหนาเขมก็ใส
สัญประกาศคลื่น เปนตน

 เครื่องหมายวรรคตอน เชน , หรือ : และ ; ใหเวน (ตาม) ดวย 1 เคาะ หากเปนไปไดควร
หลีกเลี่ยงการใชเครื่องหมายวรรคตอนสําหรับบทความภาษาไทย

 ตารางประกอบ ควรใสท่ีมาอางอิงใตตาราง
 ภาพประกอบ ควรใชอักษรบรรยายภาพดวยภาษาเดียวกันกับเนื้อเรื่อง ภาพประกอบควร

เลือกท่ีมีความคมและชัดเจน
 คํายอ ไมควรใชถาไมมีความจําเปน สําหรับภาษาไทย การเขียนยอคําตองใชเฉพาะท่ีคุนเคย

กันดี และใชอยูเปนประจําโดยท่ัวไป สําหรับภาษาอังกฤษตองใชคํายอท่ีเปนสากล มิฉะนั้นจะตองเขียนคําเต็มและ
ใสคํายอในวงเล็บไวตอนแรกของเรื่อง 1 ครั้ง

 การอางอิงเอกสาร การอางอิงในบทความใหใชการอางอิงระบบนาม-ป โดยระบุชื่อผูแตง
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปท่ีพิมพเอกสาร พรอมกํากับเลขหนาท่ีในการอางอิงเอกสารนั้น

 การเขียนบรรณานุกรม
ใชระบบของ APA (American Psychological Association) มีแบบแผนในการเขียน คือใหเรียงเอกสาร

ท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลําดับตัวอักษร ตัวแรกของรายการท่ีอางอิง โดยยึดวิธีการเรียงลําดับตามแบบพจนานุกรม
และมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ดังนี้
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ข้ันตอนการสงบทความ
1. การสงบทความ ควรสงวารสารท่ีมีในฐานขอมูล TCI ฐาน 1 หรือ 2
2. ประสานและแกไขความแบบฟอรมของวารสารนั้นๆ
3. แกไขตามท่ีวารสารใหแกไขอยางเครงครัด


