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รศ. ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์

1

การประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัยตามเกณฑข์อง 
สกอ และ สมศ
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 บทความวิชาการ (Academic paper) หมายถึง เอกสารทางวิชาการ

ที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมองแนวคิด

เชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการ

วิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน

ตัวชี้วัด สมศ 7

3

ตัวชี้วัด สมศ 7
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น้้าหนักในการประกันคุณภาพ

5

การเขียนบทความวิชาการ

  มีลักษณะแตกต่างจากบทความวิจัย

  อาจยากกว่าการเขียนบทความวิจัย เพราะต้องมีลักษณะ

สังเคราะห์งานหลายงานเข้าด้วยกัน

  แต่เป็นงาน desk work

  ต้องการประสบการณ์ ณ ระดับหนึ่ง

  ต้องการการเตรียมตัวในการเขียนอย่างน้อยหลายเดือน
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ความแตกต่างของบทความวจิัย 

และ บทความวิชาการ (review paper)

 บทความวิจัย

 มีความเจาะจง

 มีความลึก

 ต้องทบทวนเอกสาร

 บทความ review

 มีความกว้าง

 มีการยกระดับ การสรุป

 ต้องทบทวนเอกสารมากขึ้น

7

มี อะไรใหม่??

มี message ของตัวเอง (ต้องการจะสื่อสารว่า

อะไร)

มีการ highlight เรื่องเด่นๆ ใหม่ๆ

หนึ่งบวกหนึ่งเป็น สาม

แบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง

8
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การเตรียมตัว

ต้องมี outline ของ สิ่งท่ีต้องการน าเสนอ

เหมือนการเขียน essay

การยกระดับสู่ generalization บ้าง

ต้องมีการวิเคราะห์ เปรียบเทยีบ ตั้งค าถาม (critical mind)

อาจเขียนคู่กับ นักวิจัยอาวุโส จะช่วยให้งา่ยข้ึน

9

บทความในลักษณะทบทวนความก้าวหน้าใน

วงการวิชาการ

ต้องอ่าน key papers ใหห้มด

หา pattern

วิจารณ์ pattern

10
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บทความที่ทบทวน/วิจารณ์งานวิจัย

น างานวิจัยหลายชิ้นมาวิเคราะห์

ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ให้ทะลุปรุโปร่ง และ on 

top ในวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และต้องอ่านบทความ

วารสารภาษาอังกฤษ)

หา pattern

วิจารณ์ pattern

เสนอแนะ 

11

วิธีการ

 น าเสนอที่ประชุมสัมมนาก่อน อาจง่ายขึ้น ก่อนลงพิมพ์ วารสาร

 ถ้าได้รับเชิญให้ไปพูด keynote speech ควรตอบรับเพื่อจะได้มี

วาระที่จะเขียนบทความวิชาการนี้

 ส าหรับ อ. นักวิจัย รุ่นเยาว์ ควรสั่งสมประสบการณ์วิจัยก่อนสัก 

2-3 ปี เพราะการเขียนบทความวิจัยจะง่ายกว่า

 ส าหรับ อ. นักวิจัย รุ่นกลาง ควรเริ่มได้แล้ว ไม่ยากเกินไป

 ส าหรับ อ. นักวิจัย รุ่นใหญ่ ควรหาเวลาเขียนให้มากขึ้น 

12
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วิธีการ (ต่อ)

ควรใช้โปรแกรม endnote ช่วยเก็บบรรณานุกรม

ควรท างานร่วมทีมกับนักวิชาการอาวุโส เพื่อสะดวกในการเขียน 

และเพิ่มโอกาสการตีพิมพ์ในวารสาร

ควรร่วมมือกับนักวิชาการต่างประเทศ เพื่อสะดวกในการเขียน 

และตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศมากขึ้น

13

ทางเลือกของการเขียนบทความทางวิชาการ

 ต ารา

 เอกสารขอต าแหน่งทางวิชาการ

 เนื่องจากอยู่ในหมวดเดียวกัน

14
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การเขียนบทความปริทศัน์ และบทความวชิาการ
HOW TO WRITE A REVIEW ARTICLE

 รศ.ศุภศกัดิ�  ลมิปิติ
บรรณาธกิาร วารสารเกษตร

หวัขอ้การบรรยาย

� เขยีนทาํไม เขยีนแลว้ไดอ้ะไร ?
� บทความทางวชิาการมอีะไรบา้ง ?
� การเตรยีมตน้ฉบบัสาํหรบับทความปรทิศันท์าํอย่างไร ?
� เลอืกวารสารอย่างไร ?
� แนะนาํวารสารเกษตร
� สรุปและตอบคาํถาม

ขอ้ด ีในการเขยีนบทความปรทิศัน ์(Pro)

� ผูเ้ขยีนไดเ้ครดติ เป็นที3 รูจ้กั ยกย่องนบัถอื

� คณะฯไดเ้ครดติ และที3สาํคญัไดค้ะแนนการประเมนิ (KPI)
� ใชเ้ป็นผลงานประเมนิ การจบการศึกษา ความดคีวามชอบ เลื3อนข ั8น เลื3อนตาํแหน่ง

� ส่งเสรมิใหเ้กดิการแลกเปลี3ยนความคิดเหน็ในวงกวา้ง

� ส่งเสรมิใหเ้กดิแนวคิดในการศึกษาวจิยัในข ั8นต่อไป

ขอ้เสยีในการ เขยีนบทความปรทิศัน ์(Con) 

� เขยีนยากกว่า ??

� เครดตินอ้ยกว่าเขยีนบทความวจิยั ?

� ถา้จะเขยีนใหด้ ีใชเ้วลามาก

BACK
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ชนดิของบทความทางวชิาการ

1. บทความสาํหรบัผูอ้า่นทั วไป (general articles)

2. บทความปรทิศัน์ (review articles)

3. บทความวิจยัหรอืบทความทางเทคนิค (research or technical articles)

4. บนัทกึส ั&นหรอืสารติดต่อส ั&น (shot notes or brief communications)

5. สารตดิต่อเบื&องตน้ (preliminary communications) 

6. ขอ้สงัเกต หรอื จดหมายถงึบรรณาธิการ (remarks or letters to the editor)

7. บทบรรณาธิการ (editorials)

ชนิดของบทความทางวชิาการ(ต่อ)

1.บทความวชิาการสาํหรบัผูอ่้านท ั3วไป (general articles)

� คือบทความซึ3 งพมิพใ์นนิตยสารหรอืวารสารซึ3 งจดัทาํสาํหรบัผูอ่้านที3ไม่
จาํเป็นตอ้งมคีวามเชี3ยวชาญในสาขาวชิานั8นโดยเฉพาะ มเีนื8อหาที3 อ่านเขา้ใจงา่ย 
� ผูเ้ขยีนรวบรวมขอ้มูล จากการอ่าน การสงัเกต การสมัภาษณ์พูดคุย

� รวบรวมขอ้มูล ขอ้คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะและประสบการณ์เกี3ยวกบัเรื3องน ั8นๆเขา้ดว้ยกนั 
นาํมาเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย

2.บทความปรทิศัน ์ (review articles)
� คือ บทความซึ3 ง รวบรวม ความรูท้างศาสตรใ์นเรื3องใดเรื3องหนึ3 งจากที3 ไดต้ีพมิพแ์ลว้

ในวารสารต่างๆ นาํมา
� วิเคราะห ์ 

� วิจารณ์ 

� เปรียบเทียบ 

� สรุปประเด็น และใหข้อ้เสนอแนะ 

เพื3อใหเ้หน็แนวโนม้ เกดิความกระจ่างในเรื3องนั8นยิ3งขึ8น และเป็นแนวทางในการศึกษาทางวชิาการ
ต่อไป



8/30/2011

3

WHAT IS A REVIEW PAPER?*

A review is not merely a report on some references 

you found. Instead, a review paper synthesizes 
the results from several primary literature 

papers to produce a coherent argument about a 
topic or focused description of a field.

*   http://www.uwlax.edu/biology/communication/ReviewPapers.html

WHAT IS A REVIEW PAPER? (cont.)

The purpose of a review paper is to 

• succinctly review recent progress in a 
particular topic. 

• discussing the findings presented in recent 
research papers.

• summarizes the current state of knowledge of 
the topic. 

• creates an understanding of the topic

What’s a “Review Article?” *

• An attempt by one or more writers to sum 

up the current state of the research on a 

particular topic. 

• Ideally, the writer searches for everything 

relevant to the   topic, and then sorts it all 

out into a coherent view of the “state of the 
art” as it now stands. 

* http://www.lib.utexas.edu/lsl/help/modules/review.html

What’s a “Review Article?” *

• Review Articles will teach you about::

• the main people working in a field

• recent major advances and discoveries

• significant gaps in the research

• current debates

• ideas of where research might go next

* http://www.lib.utexas.edu/lsl/help/modules/review.html
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3.บทความวจิยัหรอืบทความทางเทคนิค 
(research or technical articles)

� คือบทความซึ3 ง
� เสนอผลงานวจิยัใหม่ๆในดา้นทฤษฏหีรอืดา้นปฏบิตั ิในสาขาใดสาขาหนึ3 ง

� ทาํใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในวทิยาศาสตรส์าขานั8นๆมากขึ8น

� ขอ้มูลและเนื8อหาในบทความวจิยั ตอ้งอยู่ในลกัษณะที3ผูอ่้านที3 เชี3ยวชาญในสาขานั8น สามารถทาํ
การทดลองซํ 8า และใหผ้ลออกมาเหมอืนกนั 

� และผูอ่้านสามารถตดิตามการคาํนวณและแนวความคิดของผูเ้ขยีน และสามารถตดัสนิใจได ้
ว่าบทความมคีวามสาํคญัเพยีงใด

4.บนัทกึส ั8นหรอืสารตดิต่อส ั8น 
(short notes or brief communications)

� คือบทความหรอืรายงานการวจิยัแต่มคีวามกะทดัรดั 
� มอีารมัภบทและการวจิารณ์เพยีงเลก็นอ้ย 

� ส่วนใหญ่ของเนื8อหาเป็นผลงานใหม่ๆ ซึ3งมรีายละเอยีดเพยีงเท่าที3จาํเป็น

� บนัทกึส ั8น เหมาะสาํหรบัเผยแพร่งานวจิยัที3 เป็นงานส ั8นที3จบในตวัเอง

5.สารตดิต่อเบื8องตน้ (preliminary communications)

� คือรายงานซึ3 งเสนอผลงานวจิยัใหม่ที3 ผูว้จิยัจะเขยีนบทความอย่างสมบูรณใ์นภายหลงั 
รายงานเบื8องตน้เป็นรายงานซึ3 งวารสารจะตีพมิพใ์หอ้ย่างรวดเรว็ ดงันั8นจะตอ้งมี
ใจความส ั8น มรีายละเอยีดเพยีงเท่าที3จาํเป็นเท่านั8น

6.ขอ้สงัเกต หรอื จดหมายถงึบรรณาธกิาร 
(remarks or letters to the editor)

� อาจเป็นบนัทกึหรอืสารติดต่อส ั8นและ/หรอืสารติดต่อเบื8องตน้ซึ3 งวารสารจดัพมิพใ์นรูป
จดหมาย 

� วารสารทางวทิยาศาสตรบ์างฉบบัอาจตีพมิพจ์ดหมายถงึบรรณาธิการซึ3 งมเีนื8อหาต่าง
ไปจากผลงานวจิยักไ็ด ้เช่นจดหมายแสดงความคิดเหน็ในสาขาวชิาชพีนั8นๆ 
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7.บทบรรณาธกิาร (editorials)

� อาจเป็นบทความซึ3 งวเิคราะหผ์ลงานทางวทิยาศาสตรใ์หม่ๆ ที3มคีวามสาํคญัใน
สาขาวชิาของวารสารนั8น หรอือาจเป็นบทความแสดงความคิดเหน็เสนอแนะในเรื3องที3
ไม่ใช่ผลงานวจิยัโดยตรงแต่เกี3ยวขอ้งกบัสาขาวชิานั8นในทางอื3นๆ 

BACK

การเขยีนบทความปรทิศัน์

� บทความปรทิศัน ์กบั บทความท ั3วไป

� องคป์ระกอบบทความปรทิศัน์

บทความปรทิศันก์บับทความท ั3วไป

� บทความปรทิศันอ์าจปรากฏอยู่ในวารสารวจิยั(research journal) โดยอยู่เป็น
หมวดหนึ3 งเฉพาะ หรอื

� เป็นองคป์ระกอบหลกัของวารสารปรทิศัน(์review journal)

� ถา้นาํไปลงในนิตยสารหรอืวารสารสาํหรบัผูอ่้านท ั3วไป โดยการเรยีบเรยีงใหง้า่ย
ขึ8นเพื3อใหผู้อ่้านที3ไม่มคีวามรูท้างวทิยาศาสตรส์าขานั8นๆ สามารถเขา้ใจไดง้า่ย ก็
จะกลายเป็นบทความท ั3วไป (general articles) ท ั8งๆที3 เนื8อหาส่วนใหญ่ยงั
เหมอืนเดมิ

องคป์ระกอบบทความปรทิศัน์

1. ชื3อเรื3อง (Title) และขอ้ความเกี3ยวกบัผูเ้ขยีน (By-line)

2. บทคดัย่อ (Abstract)

3. บทนาํ (Introduction)

4. เนื8อเรื3อง (Text)

5. บทวจิารณ์ (Discussion)

6. คาํขอบคุณ (Acknowledgement)

7. เอกสารอา้งองิ (References or Literature Cited) และ/หรอืบรรณานุกรม 
(Bibliography)
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ชื3อเรื3อง (Title) และขอ้ความเกี3ยวกบัผูเ้ขยีน (By-line)

� ใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นเดยีวกบับทความวจิยั

บทคดัย่อ (Abstract)

� บทคดัย่อของบทความปรทิศันก์คื็อบทสรุปที3นาํมาไวน้าํเรื3อง แทนที3จะไวต้อน
สุดทา้ยของเรื3อง

� ช่วยใหผู้อ่้านไดรู้เ้รื3องราวโดยสงัเขปก่อนที3จะอ่านตวับทความ

� หลกัเกณฑใ์นการเขยีนบทคดัย่อ ใชแ้นวเดยีวกบัในบทความวจิยั แต่ไม่มหีวัขอ้
ต่างๆที3จะนาํมากล่าวถงึ(เช่นอปุกรณว์ธิีการ แผนการทดลอง)

�  ผูเ้ขยีนควรเนน้ถงึความสาํคญัของเรื3อง ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะหรอื
บทวจิารณข์องผูอ้ื3นและของผูเ้ขยีนเอง

บทนาํ (Introduction)

� ชี8ใหผู้อ่้านตระหนกัถงึความสาํคญัของเรื3องที3จะตามมา 

� จะมกีารอา้งองิเอกสารหรอืไม่กไ็ด ้

� บทนาํไม่ควรยาวเกนิไป

� ควรเป็นขอ้เขยีนที3 อ่านเขา้ใจงา่ย

เนื8อเรื3อง (Text)

� เป็นตอนที3แตกต่างไปจากบทความวจิยัอย่างมาก
� บทความปรทิศันไ์ม่มกีฎเกณฑต์ายตวัใดๆในเรื3องหวัขอ้ของเนื8อเรื3องขึ8นอยู่กบัเรื3องที3

ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีง 
� ควรแบ่งเป็นหวัขอ้ใหญ่และอาจมหีวัขอ้ย่อยตามความจาํเป็น 
� ในตอนนี8 ผูเ้ขยีนสามารถนาํขอ้มลู ความคิดเหน็ ขอ้วจิารณข์องผูอ้ื3นมาเสนอในรูป

ใหม่ ซึ3 งอาจเป็นในรูปตาราง รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 
� ไม่ควรลอกสิ3 งเหล่านี8นาํมาลงโดยไม่ไดด้ดัแปลง ตดัทอน หรอืเรยีบเรยีงใหม่
� ถา้ลอกมาตรงๆ กค็วรใหเ้ครดติแก่เจา้ของเรื3อง โดยใหใ้ชข้อ้ความอยู่ในเครื3องหมาย

คาํพดู
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บทวจิารณ์ (Discussion)

� บทความปรทิศันท์ี3ดกีค็วรมกีารวจิารณข์องผูเ้ขยีนดว้ย เพื3อใหผู้อ่้านคลอ้ยตามใน
ประเดน็ที3สาํคญั

� หากมขีอ้โตแ้ยง้ในเรื3องใด ผูเ้ขยีนควรหาหลกัฐานมาอา้งองิและสรุปเป็นขอ้ยุติ 

� หากยงัมขีอ้สงสยั ควรเสนอแนะใหม้กีารศึกษาคน้ควา้เพิ3มเติม

คาํขอบคณุ (Acknowledgement)

� ปรกติบทความปรทิศันไ์ม่จาํเป็นตอ้งมคีาํขอบคุณ 

� แต่ถา้ผูเ้ขยีนไดร้บัความช่วยเหลอืต่างๆ ในการเรยีบเรยีงและจดัเตรยีมตน้ฉบบั เช่น
การหาขอ้มลู รูปภาพ กราฟ ตาราง ฯลฯ จากผูอ้ื3น และนาํสิ3 งเหล่านี8มาลงพมิพใ์น
เรื3องที3 เรยีบเรยีงขึ8นโดยไม่ไดด้ดัแปลง กค็วรขออนุญาตเจา้ของเสยีก่อน และแสดง
ความขอบคุณไวใ้นตอนนี8

เอกสารอา้งองิ (References or Literature Cited) และบรรณานุกรม
(Bibliography)

� บทความปรทิศันเ์ป็นบทความที3นาํเอาขอ้มลู ฯลฯ จากเอกสารอื3นมารวบรวมเสนอ
ใหม่ จงึตอ้งมตีอนเอกสารอา้งองิเพื3อใหผู้อ่้านสามารถคน้หาตน้ตอของขอ้มลูเหล่านั8น
ได ้

� หลกัเกณฑข์องการอา้งองิและการทาํบญัชรีายชื3อเอกสารอา้งองิ อนุโลมใชข้อง
บทความวจิยัได ้

คณุภาพของบทความทางวชิาการ

1.ความใหมแ่ละ
ถูกตอ้งทางวชิาการ

2.ความกระจ่าง

3.ความกะทดัรดั4.การเรียงลาํดบั

5.ความมเีหตุมผีล 
และความน่าสนใจ

BACK
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การเลอืกวารสารวชิาการ

� การเลอืกชนิดของบทความมคีวามสาํคญัมากและตอ้งทาํควบคู่กนัไปกบัการเลอืก
วารสารสาํหรบัเสนอผลงาน เพื3อใหผ้ลงานของผูเ้ขยีนเป็นที3ทราบกนัแพร่หลายในหมู่
บุคคลในวงวชิาชพี

� ในการเลอืกวารสาร ผูเ้ขยีนจะตอ้งทราบแนวทางของวารสารและประเภทของผูอ่้าน 

� ควรจะเคยอ่านวารสารนั8นๆมาบา้งแลว้ 

� ควรทราบความสาํคญัและประเภทของงาน ที3วารสารนั8นลงพมิพ ์

� ผูเ้ขยีนตอ้งพจิารณาว่างานของตนอยู่ในระดบัใด และจดัเป็นประเภทใด เหมาะกบั
วารสารนั8นหรอืไม่ เมื3อเทยีบกบับทความอื3นๆในวารสารนั8น

BACK

แนะนาํวารสารเกษตร

� ความเป็นมา 

� สถานะปจัจุบนั

� การจดัการ 

� เรื3องที3 รบัตีพมิพ์

� รูปแบบของบทความที3ตีพมิพ์

� การสมคัรสมาชกิ 

� บรกิารเพิ3มเติม 

BACK
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การเขียนบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์

ท าไมต้องเขียนบทความวิชาการ

การ

เผยแพร่

การเผยแพร่

ในวารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่งบทความ

วิชาการ

ท าไมต้อง

เขียน

1
2

3

1. เผยแพร่

องค์ความความรู้
2. ไว้ให้อ้างอิง

3. เพิ่มคา่ KPI 

ต่อสถาบัน
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ท าไมต้อง

เขียน

การแผย

แพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

การ

เผยแพร่

การเผยแพร่

วารสารวิชาการ

สื่อต่างๆ

ท ำไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การเผยแพร่

ในวารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

1. ดูค่า Page Charges

2. ดูค่า Impact Factor

การเผยแพร่ในวารสาร
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ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

สรุปผล

ชื่อเรื่อง ที่อยู่

ค าน า

ผู้รับผิดชอบบทความ

บทคัดย่อ

เนื้อหา

เอกสารอ้างอิง

ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

ชื่อเรื่อง
กระทัดรัด สื่อเนื้อหาได้ดี
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ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

ที่อยู่
ส าคัญมากส าหรับ

การค้นหา

ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

บทคัดย่อ

น าเฉพาะใจความส าคัญ 

มาบอกกล่าว



5

ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

ค าน า
เนื้อเรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร

ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

เนื้อหา

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มี
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ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

สรุป

ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

การส่ง

บทความ

ต้นฉบับประกอบด้วย

เอกสารอ้างอิง

เขียนตาม format 

วารสาร

Check ให้ดี

1 2
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   ตรวจทาน

รอบสุดท้าย

ท าไมต้อง

เขียน

การ

เผยแพร่

การ

เผยแพร่ใน

วารสาร

ต้นฉบับ

ประกอบด้วย

 การส่ง   

บทความ

การส่งบทความวิชาการ

 E-mail  On-line
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ขอบคุณครับ......


