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เรื่องเล่าจากบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ บุญเจริญ 
 
ความน า 

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการท่ีจัดอยู่ใน
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 (พ.ศ.2559 – 2562) กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย ์นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาลัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer revises) ท่ีมีประสบการณ์และมีความ
เช่ียวชาญในสาขานั้น  ๆจ านวน 2 ท่าน ผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดการจัดท าบทความและลงทะเบียนส่งบทความ
ได้ท่ีเว็บไซต์  

สาขาของบทความท่ีเปิดรับ ได้แก่  
 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 2) สาขานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์   
 3) สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ   
 4) สาขาศึกษาศาสตร์ และ  
 5) สาขาอื่นๆ ตามท่ีกองบรรณาธิการเห็นสมควร  
ประเภทบทความท่ีเปิดรับ มดัีงนี้   
 1) บทความวิจัย (Research Article)   
 2) บทความวิชาการ (Article)    
 3) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   
 4) บทความปริทรรศน์ (Review Article)            

 
ประเภทบทความทางวิชาการท่ีเปิดรับ 

1. บทความวิจัย หมายถึง งานเขียนทางวิชาการท่ีประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้
มีความกระชับ 

 
1.1 รูปแบบบทความวิจัย (Research Article)  
ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style) 

ท้ังภายในและส่วนท้ายบทความ  
ประกอบด้วย 1) ช่ือบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ช่ือ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน 

(Authors) ไม่ต้องระบุ ค าน าหน้า ต าแหน่งทางวิชาการ  ช้ันยศ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพื่อระบุ
ว่าเป็นต าแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานท่ีสังกัด และเช่ือมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน   4) 
บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่างรัดกุม 
ครอบคลุมสาระส าคัญของ  การวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร  5) ค าส าคัญ (Keywords) ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   เป็นการก าหนดค าส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นค าสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมาก
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เกินไป และไม่ควรเกิน 5 ค า  6) บทน า เป็นความเป็นมา ความส าคัญและมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย 7) 
วัตถุประสงค์ เป็นการระบุจุดมุ่งหมายของการวิจัย  8) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  9) ขอบเขต  ของปัญหา เป็น
การอธิบายขอบเขตของการศึกษาวิจัย 10) เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือ
บทความท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนท่ัวไปสามารถ
เข้าใจได้ 11)  วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย เครื่องมือ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธี
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและชัดเจน  12) สรุป
ผลการวิจัย เป็นการสรุปสาระส าคัญท่ีได้จากการวิจัยท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ กระชับและชัดเจน  13) อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายผล เป็นการเสนอความคิดเห็น ทัศนคติ และพิจารณาส่ิงท่ีได้จากการวิจัยแล้วหา
ข้อสรุปของปัญหานั้น ข้อเสนอแนะ เป็นการเสนอแนวทางวิธีการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทางวิชาการ       14) เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าท่ีจ าเป็น อ้างอิง
ภายในบทความและท้ายบทความต้องตรงกัน 

 
1.2 การพิจารณาบทความวิจัย 
(ดูรายละเอียดแสดงในแบบประเมินคุณภาพบทความวิจัย) 
 
2. บทความวิชาการ หมายถึง บทความท่ีมุ่งถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือผลการค้นพบ ลักษณะ

ของบทความทางวิชาการจะแตกต่างไปจากบทความอื่นๆ ตรงท่ีจะเรียบเรียงขึ้นไว้อย่างเป็นระเบียบ ผู้เขียน
อาจเป็นบุคคล สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น บทความทางวิชาการจึงมีได้ทุกสาขา  
 ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาของบทความทางวิชาการต่างๆ จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์
ของผู้เขียน ซึ่งมีท้ังการแสดงความคิดเห็นท่ัวไปให้คนอ่านโดยไม่จ ากัดกลุ่ม หรือเขียนวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์
เปรียบเทียบ หรือน าเสนอผลการวิจัยเพื่อนักวิชาการสาขาเดียวกันอ่านเท่านั้นก็ได้  
 

2.1 ลักษณะส าคัญของบทความวิชาการ  
1. มีการน าเสนอความรู้ ความคิดท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการท่ีเช่ือถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมี

หลักฐานทางวิชาการอ้างอิง  
2. มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นส าคัญอันเป็นสารประโยชน์ท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ

แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้  
3. มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคิดท่ี

น าเสนอ  
4. มีการอ้างอิงทางวิชาการและให้แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

และจรรยาบรรณของนักวิชาการ  
5. มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทางในการน าความรู้ ความคิดท่ีน าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมี

ประเด็นใหม่ๆ ท่ีกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความต้องการสืบเสาะหาความรู้หรือพัฒนาความคิดในประเด็นนั้น ๆ 
ต่อไป 
 2.2 รูปแบบบทความวิชาการ (Article)  
 ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style) 
ท้ังภายในและส่วนท้ายบทความ  
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 ประกอบด้วย 1) ช่ือบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ช่ือ-สกุล ผู้เขียนทุกท่าน 
(Authors) ไม่ต้องระบุ ค าน าหน้า ต าแหน่งทางวิชาการ ช้ันยศ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บนท้ายนามสกุล เพื่อระบุ
ว่าเป็นต าแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานท่ีสังกัด และเช่ือมโยงเป็นเชิงอรรถท้ายหน้าเดียวกัน  3) เนื้อหา 
(Content) แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ บทคัดย่อ ส่วนความน า ส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่อง  และส่วนสรุป  4) 
เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าท่ีจ าเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้ายบทความต้อง
ตรงกัน  

2.3 การพิจารณาบทความวิชาการ 
(ดูรายละเอียดในแบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ) 

 
3.บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และ บทความปริทรรศน์ (Review Article) 

ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style) 
ท้ังภายในและส่วนท้ายบทความ ประกอบด้วย 1) ช่ือบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ช่ือ-
สกุล ผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ไม่ต้องระบุ ค าน าหน้า ต าแหน่งทางวิชาการ ช้ันยศ ตัวเลขยก ให้เขียนไว้บน
ท้ายนามสกุล เพื่อระบุว่าเป็นต าแหน่ง คณะวิชา สาขาวิชา หน่วยงานท่ีสังกัด และเช่ือมโยงเป็นเชิงอรรถท้าย
หน้าเดียวกัน 4) เนื้อหา (Content) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนความน า ส่วนรายละเอียดเนื้อเรื่อง และส่วน
สรุป 5) เอกสารอ้างอิง (References) ระบุแหล่งอ้างอิง เท่าท่ีจ าเป็น อ้างอิงภายในบทความและท้าย 
 
 
 
 
การจัดท าบทความ 
 การต้ังค่าหน้ากระดาษ 
 กระดาษ ขนาดกระดาษ A4   
 ระยะขอบ  ขอบล่าง (Bottom Margin) และขอบขวา (Right Margin) 
   2.54 เซนติเมตร (1นิ้ว) 
   ขอบบน (Top Margin) 3.17 เซนติเมตร (1.25 นิว้) 
   ขอบซ้าย (Left Margin) 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
 รูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษรใช้ TH Sarabun PSK ท้ังบทความ 
 การพิมพ์ชื่อเร่ือง ช่ือเรื่องกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 18 
 การพิมพ์ชื่อผู้แต่ง ช่ือผู้แต่งกลางหน้ากระดาษ ตัวปกติ ขนาด 16 
 การพิมพ์ส่วนเนื้อหา จัดข้อความกระจาย ชิดขอบ ขนาด 16 ตัวหนาเฉพาะหัวข้อ  
 การพิมพ์บรรณานุกรม หัวข้อกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา ขนาด 16 
     
การเขียนอ้างอิง 
1.อ้างอิงภายใน   ใช้ระบบนาม-ปี และเลขหน้า (APA Style)  
        (ช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง,/ปีท่ีพิมพ์) หรือ (ช่ือ-นามสกุลผู้แต่ง,/ปีท่ีพิมพ์/:/หน้าท่ี)  
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2.อ้างอิงท้ายเร่ือง เรียงล าดับตามตัวอักษร โดยมีวิธีการเขียนอ้างอิงท้ายบทความดังตัวอย่างต่อไปนี้  

2.1หนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง./(พ.ศ.)./ชื่อหนังสือ./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./เลขหน้า. 
ชุติมา  สัจจานันท์. (2546). การวิจัยกับอาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. 

กรุงเทพฯ : สมาคม ห้องสมุดแห่งชาติ 
2.2 บทความ 
 1)บทความในวารสารวิชาการ 
 ช่ือผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่)./ช่ือเรื่อง./ชื่อวารสาร./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./ 
                               ปีท่ี(ฉบับท่ี),/เลขหน้า. 

ภัทรพร  ต้ังสุขฤทัย. (2547, พฤศจิกายน-ธันวาคม). กินอาหารไม่เป็นโรคอ้วน. หมออนามัย. 
กรุงเทพฯ : ส านักงานของวารสารหมออนามัย. 14(3), 54-59 

 2)บทความในนิตยสาร 
ช่ือผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่)./ช่ือเรื่อง./ชื่อนิตยสาร./ปีท่ี(ฉบับท่ี),/เลขหน้า. 
ดุษฎี  พนมยงค์. (2548, มีนาคม). คนรุ่นใหม่กับการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม. มติชนสุดสัปดาห์. 

25(1284), 38 
 3) บทความในหนังสือพิมพ์ 

ช่ือผู้แต่ง./(พ.ศ.,/วัน/เดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่)./ช่ือเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์/:/เลขหน้า. 
วิวัฒนชัย  อัตถากร. (2548, 27 เมษายน). อุดมศึกษาไทยในทางแพ่ง. มติชน : 7. 

 
2.3 สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) 

ช่ือผู้แต่ง./(พ.ศ.ท่ีเผยแพร่)./ชื่อเร่ือง./[ออนไลน์]./สืบค้นจาก/:/แหล่งท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ต//[พ.ศ.
,/วัน/เดือนท่ีสืบค้นข้อมูล] 

อรรถศิษฐ์  วงศ์มณีโรจน์. (2542). ประวัติความเป็นมาของวิชาการอุดมสมบูรณ์ของติน . 
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://158.108.200.11/soil/009421/ Chap1#eral 
[2542, 25 ตุลาคม] 

 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในการตรวจบทความ และข้อเสนอแนะ 
       

1. ไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีวารสารวิทยาลัยนครราชสีมาก าหนดไว้ 
2. การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยท่ีไม่สรุปประเด็นส าคัญในส่วนประกอบของบทคัดย่อ อย่างน้อยต้องมี

สามประเด็นหลักได้แก่ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
3. การแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษสอดคล้องกับความหมายของภาษาไทย รวมทั้งศัพท์เฉพาะของ

สาขาวิชาท่ีไม่ตรงกับท่ีใช้กันท่ัวไป 
4. การเขียนบทน าท่ียืดยาวไม่สรุปสาระส าคัญ ความท้ังขาดการอ้างอิงในข้อความท่ีควรมีการอ้างอิง 
5. การน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัย บางบทความเขียนยาวเกินไป ไม่สรุปสาระส าคัญ 
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6. ผลการวิจัยท่ีค้นพบเขียนส้ันเกินไปท้ังท่ีเป็นสาระส าคัญยิ่งของการวิจัย ในบางเรื่องควรสรุปในรูป
ตาราง จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจส่ิงท่ีค้นพบได้ 

7. การอภิปรายผล บางบทความมีการอ้างอิงน้อยในการเปรียบเทียบผลการวิจัยท่ีได้กับงานวิจัยของ
นักวิจัยท่านอื่นท่ีศึกษาในเรื่องท่ีคล้ายกัน 

8. การเขียนบรรณานุกรม บางบทความเขียนมาเกินมากกว่าท่ีปรากฏในบทความ หรือบางบทความใน
บทความกล่าวไว้แต่ในบรรณานุกรมไม่ได้เขียน  
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวจิัย  
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทุกบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความละ 2 ท่าน ท่ีมีประสบการณ์ตรงตามสาขาของบทความ
และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded 

ค าช้ีแจง:  
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างของระดับการประเมินท่ีตรงกับผลการพิจารณาของท่าน  
โปรดระบุข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บทความดังกล่าวมีคุณภาพมากขึ้น   
 

องค์ประกอบของ
บทความ 

รายการประเมินและตัวบ่งช้ี ระดับการประเมิน ข้อเสนอแนะท่ี 
ต้องปรับปรุง 
(โปรดระบุ) 

ดี
มาก 

ดี ปรับปรุง 

1.ชื่อเรื่อง บทคดัย่อ 
ค าส าคญั 
 

ช่ือเรื่องแสดงตัวแปรท่ีศึกษาอย่างชัดเจน
และครอบคลุม 

    

มีค าส าคัญที่เหมาะสม จ านวน 3-5 ค า     

บทคัดย่อมีความชัดเจน กระชับและ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

    

2.บทน า  
 

อธิบายความส าคัญและท่ีมาของปัญหา
การศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน มีการอ้างอิง
และให้เหตุผลเชิงวิชาการท่ีน าไปสู่การ
วิจัยในครั้งน้ี 

    

3.วัตถุประสงค์การ
วิจัย  
 

แสดงเป้าหมายการวิจัยท่ีเจาะจงชัดเจน 
มองเห็นความสัมพันธ์ของปัญหาการวิจัย  
ตัวแปร และแนวทางการท าวิจัย เพื่อ
น าไปสู่ค าตอบของการวิจัย 

    

สน.วพ.05 
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องค์ประกอบของ

บทความ 
รายการประเมินและตัวบ่งช้ี ระดับการประเมิน ข้อเสนอแนะท่ี 

ต้องปรับปรุง 
(โปรดระบุ) 

ดี
มาก 

ดี ปรับปรุง 

4.วิธีด าเนินการ
วิจัย  
 

มีการระบุวิธีวิจัยอย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับแนวทางการท าวิจัย  

    

มีการแสดงขอบเขตการวิจัย รายละเอียด
ของประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างท่ีถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีการ
วิจัย 

    

มีการแสดงรายละเอียดของเครื่องมือท่ี
ใช้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และ
วิธีเก็บข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

    

มีการเลือกใช้สถิติ และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีเหมาะสมกับปัญหาการวิจัยและ
ลักษณะของข้อมูล 

    

6.ผลการวิจัย  
 

อธิบายผลการวิจัยโดยสรุป ตรง
ตามล าดับวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
ของการวิจัย   

    

มีการสรุปสาระส าคัญตามข้อเท็จจริงท่ี
ค้นพบอย่างชัดเจน กระชับ และเข้าใจ
ง่าย  

    

7. อภิปราย
ผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ  
 

มีการอธิบายผลการวิจัยและวิเคราะห์ผล
ท่ีค้นพบในเชิงวิชาการอย่างเหมาะสมว่า
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยอื่นๆ 
อย่างไร 

    

มีเสนอแนวคิดหรือความรู้ใหม่ ท่ีเป็น
ประโยชน์ 

    

บอกวิธีน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม 

    

8.การเขียนอ้างอิง
และบรรณานกุรม  
 

การอ้างอิงในเน้ือหามีความถูกต้อง 
(APA) สอดคล้องกับบรรณานุกรมทุก
รายการ และมีรูปแบบคงท่ีตามท่ีก าหนด
เหมือนกันท้ังบทความ 
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สรุปผลการประเมินบทความ 
1.      ผ่านเกณฑ์ ในระดับ   

(  ) ดีมาก       (  ) ดี       (  ) ปรับปรุง        
2.      ไม่ผ่านเกณฑ์  
ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
                                                           ลงช่ือ ..................................................... ผู้ประเมนิ 

(.......................................................) 
             ............../.............../.......... 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความวชิาการ  
วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ทุกบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความละ 2 ท่านท่ีมีประสบการณ์ตรงตาม 
สาขาของบทความและมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded 

ค าช้ีแจง:  
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างของระดับการประเมินท่ีตรงกับผลการพิจารณาของท่าน  
โปรดระบุข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บทความดังกล่าวมีคุณภาพมากขึ้น   

องคป์ระกอบ
ของบทความ 

รายการประเมินและตัวบ่งชี้ ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะทีต่้อง
ปรบัปรุง 

(โปรดระบุ) 
ดีมาก ด ี ปรบัปรุง 

1.ชื่อเรื่อง ช่ือเรื่องแสดงเน้ือหาอย่างชัดเจน     
2.บทคดัย่อ  
ค าส าคญั 

บทคัดย่อมีความชัดเจน กระชับและถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

    

มีค าส าคัญที่เหมาะสม จ านวน 3-5 ค า     
3.บทน า อธิบายความส าคัญและท่ีมาของบทความ

วิชาการน้ีอย่างชัดเจน มีการอ้างอิงและให้
เหตุผลเชิงวิชาการท่ีน าไปสู่เน้ือหา 

    

4.เนื้อหา มีการน าเสนอเน้ือหาท่ีชัดเจน ตรงประเด็น
เสนอแนวคิด ทฤษฎี ให้ความรู้ที่ทันสมัย 
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ใช้อ้างอิงต่อไปได้ 

    

5.สรุป สรุปสาระส าคัญเป็นไปตามข้อเท็จจริง 
กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

    

สน.วพ.07 
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องคป์ระกอบ
ของบทความ 

รายการประเมินและตัวบ่งชี้ ระดบัการประเมิน ข้อเสนอแนะทีต่้อง
ปรบัปรุง 

(โปรดระบุ) 
ดีมาก ด ี ปรบัปรุง 

6.การเขียน
อ้างอิงและ
บรรณานกุรม 

การอ้างอิงในเน้ือหาบทความมีความถูกต้อง 
(APA) และตรงกับบรรณานุกรมทุกรายการ 

    

สรุปผลการประเมินบทความ 
1.      ผ่านเกณฑ์ ในระดับ   

(  ) ดีมาก       (  ) ดี       (  ) ปรับปรุง        
2.      ไม่ผ่านเกณฑ์  
ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

                                                            ลงช่ือ ..................................................... ผู้ประเมนิ 
  (.......................................................) 
       ............../.............../............ 
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