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ความหมายของบทความวิชาการ 

              บทความทาง วิชาการ” หมายถึง งานเขียนดานวิชาการซ่ึงมีการวิเคราะหประเด็นตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมและวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนัน้ๆได โดยรูปแบบ
ประกอบดวย การนําความที่แสดงเหตุผล หรือที่มีของประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห 
และบทสรุป มีการอางอิงบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 



รูปแบบของการ

เผยแพรบทความ

วิชาการ,วิจัย 

1. การเผยแพรในทีป่ระชุมวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติ   

    (Conference)  

การเผยแพรผลงานวิจัยตามสากลนิยมสามารถทาํได 2 รูปแบบ ดังนี้คือ 

2. การเผยแพรงานวารสารวิชาการ  

     (Journal) 



การเผยแพรบทความวิจัย และบทความวิชาการ 



การเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ (Conference)  



การเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(Int’Conference)  



การเผยแพรงานวารสารวิชาการ (Journal) 



ระดับคุณภาพของบทความ 



ระดับเกณฑคุณภาพ 

ระดับดี คือ เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทาง

วิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิด และการนําเสนอท่ี

ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ  

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม 

ดังนี้   

 1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัย

ตอความกาวหนาทางวิชาการและเปน ประโยชนตอวงวิชาการ  

 2. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได  

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนด

เพ่ิมเติม ดังนี้  

 1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการ

สังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรูใหม (Body of 

Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

 2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 

เปนท่ีเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ วิชาชีพท่ีเกี่ยวของใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  



ข้ันตอนการสงบทความวิจัย 

review literature 



ข้ันตอนการสงบทความวิจัย 

1.  ควรมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหคําแนะนําพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยที่จะตีพิมพ  

2.  การเขารวมเครือขายกับหนวยงานที่มีวารสารที่จะตองการตีพิมพเผยแพร 



ผลของการสงบทความวิจัย 

การสงกลับมาแกไข (Revise)  

 

การถูกปฏิเสธ (Reject)  

 

การตอบรับใหตีพิมพ (Accept)  



ศึกษารายช่ือวารสารวิชาการที่ไดรับการยอมรับจากฐานขอมูล  ICT ของ สกอ. 

วารสารวชิาการระดบัชาติ  

วารสารวชิาการระดบันานาชาติ 



วารสารวชิาการระดบัชาติ  

การตรวจสอบรายชื่อวารสารวชิาการ

ระดับชาติ ในฐานขอมูล TCI สามารถ

คนหาไดตาม LINK นี้ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/publi

c_html/search.html 



http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php  
การตรวจสอบ Ranking วารสารตามสาขาท่ีหนาแรกของ TCI คลิก ท่ี Thai-Journal Impact Factors   

การตรวจสอบคา Impact Factor สามารถตรวจสอบไดตามที่อยูเว็บไซต  



วารสารวชิาการระดบันานาชาติ 
การตรวจสอบรายชื่อวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ

การตรวจสอบช่ือวารสารวิชาการ (Journal) สายสังคมศาสตร (Social 

Science) จากฐานขอมูล SJR SCImago Journal & Country Rank 



การตรวจสอบวารสารวิชาการสายวิทยาศาสตร  
ฐานขอมูล SCOPUS สวนใหญจะเปนวารสารสายวิทยาศาสตร มีการจัดแบงหมวดวิชาออกเปน 4 หมวด คือ Life Sciences, Physical 

Sciences, Health Sciences, and Social Sciences & Humanities ซึ่งแบงเปนหมวดยอยๆไดอีก 27 วิชาหลัก และมากกวา 300 วิชารอง  

http://www.elsevier.com/subje
cts/social-sciences 



การตรวจสอบวารสารวิชาการในฐานขอมูลของ Thompson Reuters  

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/  



การตรวจสอบคา Impact Factor 

การตรวจสอบคารายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

สามารถตรวจสอบไดตามที่อยูเว็บไซต    

http://www.uk.sagepub.com

/isiranking/default.sp    



การเลอืกแหลงตพีมิพเผยแพร 

เมื่อตรวจสอบรายช่ือ และคา Impact Factor ของวารสารแลว  ในการเลือกวารสารเพื่อ

ตีพิมพ  มีวิธีการเลือกวารสารที่ตองการตีพิมพเผยแพร ดังน้ี 

 1.  เลือกวารสารในสาขาที่ตรงกับสาขาที่ดําเนินงานวิจัยหรือตรงกับที่เขียนไว 

เปนการตรวจสอบวาวารสารน้ันตองการบทความดานใดบาง ซ่ึงมักเขียนอธิบายไววา 

วารสารน้ันๆ สนใจในหัวใดบาง หากเลือกวารสารที่ไมตรงกับงานของเราอาจไมเหมาะสม

ในการสงหรือไมไดรับการตอบรับตีพิมพ 

 2. หลังเลือกวารสารไดแลว ใหดาวนโหลดบทความที่มีความใกลเคียงกับของ

ตนเองมาอาน            เพื่อเปนแนวทางเปรียบเทียบงานของผูอื่นวาที่เขาไดรับตีพิมพมี

คุณภาพใกลเคียงกับงานของเราหรือไม เพื่อสรางความมั่นใจวาผลงานที่ไดรับตีพิมพตอง

เขียนอยางไร อาจเปรียบเทียบทั้งเน้ือหา รูป กราฟ ตารางของผลงานวิจัย ถาอานแลว

พบวาบทความวิจัยของตนเองมีผลวิจัยที่เทียบเคียงหรือดีกวา อาจถือไดวาเมื่อสงไปแลว

จะไดรับพิจารณาแนนอน 
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Results and Discussions  

Conclusions 
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