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	วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ เป็็น
วารสารที่่�ดำำ�เนิินการโดยกองส่่งเสริิมวิิชาการ สำำ�นัักงาน
อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
จนถึึงปััจจุุบัันดำำ�เนิินการเป็็นปีีที่่� 32 นัับเป็็นวารสารวิิชาการ
วารสารหนึ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการมาอย่่างยาวนาน และเป็็นวารสาร
ที่่�ถูกู จััดอยู่่�ในกลุ่่�มที่่� 1 (วารสารที่่�มีคี ะแนนประเมิินคุุณภาพเกิิน
16 คะแนน จากคะแนนเต็็ม 20 คะแนน) ของศููนย์์ดััชนีีการ
อ้้างอิิงวารสารไทย (Thai Citation Index; TCI) เป็็นวารสาร
ที่่�เผยแพร่่ผลงานทางวิิชาการทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี รวมถึึงด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์
อุุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีีสารสนเทศ สถาปััตยกรรม
และวิิชาการขั้้�นสููงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและอุุตสาหกรรม
ผลงานวิิชาการที่่�รัับตีีพิิมพ์์เป็็นบทความวิิจััย และบทความ
วิิชาการที่่�เขีียนด้้วยภาษาไทย หรืือภาษาอัังกฤษ มีีการเผยแพร่่
ทั้้�งในแบบรููปเล่่มและออนไลน์์ โดยกำำ�หนดจััดทำำ�ปีลี ะ 4 ฉบัับ
เมื่่อ� บทความผ่่านการประเมิินขั้้น� ต้้นจากบรรณาธิิการ บทความ
จะได้้รับั การประเมิินจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิภิ ายนอกจากหลากหลาย
สถาบััน จำำ�นวน 3 ท่่าน

	ปััจจุบัุ นั วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือได้้รับั
ความสนใจจากนัักวิิจัยั อย่่างแพร่่หลาย จากข้้อมููลการเผยแพร่่
ในปีี 2564 มีีสัดส่
ั ว่ นบทความวิิจัยจ
ั ากภายนอกมหาวิิทยาลััย
สููงถึึง 85.7% จากจำำ�นวนบทความที่่�ได้้รับั การเผยแพร่่ทั้้ง� หมด
70 บทความ หากพิิจารณาจากจำำ�นวนบทความที่่�มีีการส่่ง
เข้้ามาในระบบ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/
kjournal ประมาณ 280 บทความ วารสารมีีอัตั ราการตอบรัับ
อยู่่�ที่่�ประมาณ 60% ทำำ�ให้้มีีจำำ�นวนบทความที่่�ได้้รัับการตอบ
รัับในหนึ่่�งปีี อยู่่�ที่่ป� ระมาณ 170 บทความ เมื่่�อพิิจารณาข้้อมููล
ข้้างต้้นจะพบว่่า ในแต่่ละปีีจะมีีบทความที่่�ได้้รัับการตอบรัับ
รอการเผยแพร่่ในปีีถัดั ไปอยู่่�ประมาณ 100 บทความ ส่่งผลให้้
ในปััจจุุบัันที่่�เขีียนบทความบรรณาธิิการปริิทััศน์์นี้้� (กัันยายน
2564) หากบทความได้้รัับการตอบรัับในช่่วงนี้้�จะได้้รัับการ
ตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในฉบัับต้้นปีี 2567
อย่่างไรก็็ตาม บทความที่่�ได้้รัับการตอบรัับ เมื่่�อได้้รัับ
การจััดรููปแบบแล้้ว จะได้้รัับการเผยแพร่่ออนไลน์์ในระบบ
พร้้อมมีีหมายเลข DOI (Digital Object Identifier) กำำ�กัับ
เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์บทความ และการอ้้างอิิง (Citation)

การอ้้างอิิงบทความ: มนตรีี ศิิริิปรััชญานัันท์์, “การเผยแพร่่ผลงานทางวิิชาการในวารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ: ข้้อมููลพื้้�นฐาน
และข้้อควรคำำ�นึึง,” วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ, ปีีที่่� 32, ฉบัับที่่� 2, หน้้า 243–245, เม.ย.–มิิ.ย. 2565.
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เป็็นมาตรฐานสากล ซึ่่�งทางมหาวิิทยาลััยได้้เป็็นสมาชิิก และ
วารสารได้้นำำ�มาใช้้ตั้้ง� แต่่ปีี 2556 ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุบัุ นั โดย
ทั่่�วไปสำำ�หรัับนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ปริิญญาโท-เอก)
หากได้้รัับหนัังสืือตอบรัับจากทางวารสารแล้้วสามารถนำำ�ไป
เป็็นหลัักฐานในการขอสอบป้้องกัันวิิทยานิิพนธ์์ขั้้�นสุุดท้้าย
ก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษาได้้ ส่่วนคณาจารย์์ที่่�ต้้องการนำำ�ไปขอ
กำำ�หนดตำำ�แหน่่งทางวิิชาการ หรืือนำำ�ไปขอกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พิิเศษ จะขึ้้น� อยู่่�ระเบีียบของมหาวิิทยาลััยต้น้ สัังกััดว่า่ สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้อย่่างไร
	จากประสบการณ์์ที่่ผู้้�� เขีียนมีีส่ว่ นช่่วยดูแู ลการดำำ�เนิินงาน
ของวารสารมาเกืือบ 20 ปีี เห็็นว่่า มีีหลากหลายประเด็็น
ที่่� พ บบ่่ อ ยๆ ที่่� ผู้้� เขีี ย นควรคำำ�นึึ ง ทั้้� ง ในระหว่่ า งก่่ อ นเขีี ย น
บทความ การส่่งบทความ ตลอดจนการแก้้ไขบทความหลัังผ่่าน
การประเมิิ น คุุ ณ ภาพบทความแล้้ ว ซึ่่� ง ควรถ่่ า ยทอดให้้
ผู้้�เขีียนได้้ทราบ และน่่าจะเป็็นประโยชน์์กับั นัักวิิจัยที่่
ั ส� นใจส่่ง
ต้้นฉบัับเพื่่�อรัับการพิิจารณาในวารสารวิิชาการพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ หรืือวารสารอื่่�นใด เนื่่�องจากส่่วนใหญ่่วารสาร
จะมีีรููปแบบในการดำำ�เนิินการลัักษณะเดีียวกััน
ข้้อคำำ�นึึงในการเผยแพร่่บทความในวารสาร
1)	ผู้้�เขีี ย นควรศึึ ก ษาถึึ ง วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการตีี พิิ ม พ์์
ของวารสารที่่�ต้้องการส่่งก่่อนว่่าตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ในด้้านใด
เนื่่�องจากวารสารวิิชาการในประเทศไทยมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยที่่�ใช้้
ชื่่อ� หน่่วยงานเป็็นชื่่อ� วารสารทำำ�ให้้ไม่่ทราบว่่ามีีขอบเขตตีีพิมิ พ์์
ในด้้านใดบ้้าง แต่่วารสารเหล่่านั้้�นจะมีีการระบุุวััตถุุประสงค์์
หรืือขอบข่่ายในการตีีพิมิ พ์์เผยแพร่่อย่่างชััดเจนตามข้้อกำำ�หนด
ของ TCI
2)	ผู้้�เขีี ย นต้้ อ งเขีี ย นต้้ น ฉบัั บ ตามรูู ป แบบที่่� กำำ� หนด
ของวารสาร ซึ่่�งส่่วนใหญ่่วารสารจะมีีรููปแบบที่่�กำำ�หนดและ
Template ให้้ศึึกษาและดาวน์์โหลดไปจััดทำำ�ต้้นฉบัับ โดย
จะมีีข้อ้ กำำ�หนดต่่างๆ ครบถ้้วนไม่่ว่า่ จะเป็็นส่่วนประกอบของ
บทความ จำำ�นวนคำำ�ในบทคััดย่่อ รููปแบบการอ้้างอิิง และ
จำำ�นวนหน้้าต่ำำ��สุุด-สููงสุุด
3) บทคััดย่อ่ มีีเพีียงหนึ่่�งย่่อหน้้า และไม่่เกิินจำำ�นวนคำำ�ที่่�
วารสารกำำ�หนด เช่่น 250 คำำ� ซึ่ง่� ควรแสดงถึึงข้้อมููลในงานวิิจัยั

ทั้้�งหมด ไม่่ว่า่ จะเป็็นมููลเหตุุจูงู ใจในการทำำ�วิิจัยั วิิธีกี ารดำำ�เนิิน
การวิิจััย และผลการวิิจััยที่่�ได้้ ซึ่่�งผลนี้้�ควรแสดงในลัักษณะ
ของสมรรถนะ หรืือพฤติิกรรมที่่�สามารถชี้้�วัดั ได้้ โดยส่่วนใหญ่่
จะแสดงเป็็นปริิมาณ
4) ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับบทนำำ� เนื่่�องจากหััวข้อ้ นี้้�ผู้้�เขีียน
จะต้้องเชื่่�อมโยงข้้อมููล และจููงใจให้้ผู้้�ประเมิิน หรืือผู้้�อ่่านเห็็น
ให้้ได้้ว่า่ เพราะเหตุุใดจึึงต้้องทำำ�งานวิิจัยนี้้
ั ขึ้้� น� มา สภาพปััญหา
เดิิมก่่อนมีีงานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็นอย่่างไร เมื่่�อเกิิดงานวิิจัยนี้้
ั จ� ะสามารถ
แก้้ปััญหาและ/หรืือเกิิดประโยชน์์อย่่างไร ซึ่่�งจากประเด็็น
ดัั ง กล่่ า วผู้้�เขีี ย นจำำ� เป็็ น ต้้ อ งศึึ ก ษาวรรณกรรมที่่� เ กี่่� ยวข้้ อ ง
(Literature Review) ให้้ครบถ้้วนรวมถึึงควรมีีการอ้้างอิิง
ผลงานใหม่่อย่่างน้้อยในห้้วง 5 ปีีล่่าสุุด
5) วิิธีกี ารวิิจัยั ควรเรีียบเรีียงเป็็นขั้้น� ตอน หรืือเป็็นระบบ
และองค์์ประกอบมีีการสอดแทรกแนวคิิดว่่าผู้้�วิิจััยมีีเหตุุผล
หรืือแนวคิิดใดในการดำำ�เนิินการแต่่ละขั้้�นตอน หรืือแต่่ละ
องค์์ ป ระกอบ การเขีี ย นวิิ ธีี ก ารวิิ จัั ยที่่� ส มบูู รณ์์ คืื อ ผู้้�อ่่ า น
สามารถทำำ�ซ้ำำ��งานวิิจััยขึ้้�นมาได้้ในแบบเดีียวกััน
6)	ผู้้�เขีียนควรมีีการอภิิปรายผลการวิิจััยที่่�แสดงไว้้ให้้
ผู้้�ประเมิิน และผู้้�อ่่านเห็็นว่่ามีีการแสดงผลนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่าน
เห็็นไปในทิิศทางใดไม่่ยกเพีียงผลนั้้�นมาแสดงเป็็นตาราง หรืือ
รููปภาพ โดยขาดการอภิิปรายผล
7)	ส่่วนสรุุป ผู้้�เขีียนควรสรุุปถึึงการดำำ�เนิินงานวิิจััย
ควบคู่่�กัับผลที่่�ได้้ตลอดจนการพััฒนางานวิิจััยต่่อในอนาคต
ส่่วนสรุุปนี้้�ไม่่ควรซ้ำำ��กัับบทคััดย่่อ
8) เอกสารอ้้างอิิง เป็็นอีีกส่่วนสำำ�คัญ
ั ในบทความผู้้�เขีียน
ควรศึึกษาเอกสารอ้้างอิิงให้้ครอบคลุุมงานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่ยวข้
� อ้ งและ
มีีความทัันสมััย การอ้้างอิิงเพีียงตำำ�รา/หนัังสืือ หรืือข้้อมููลใน
ระบบอิินเทอร์์เน็็ต หรืืองานวิิจัยั เก่่าเกิินไป เป็็นเหตุุผลบ่่อยครั้้ง�
ที่่�บทความถููกปฏิิเสธ
9)	ผู้้�เขีียนต้้องเขีียนบทความด้้วยตนเอง เพื่่�อไม่่ให้้เกิิด
การคััดลอกผลงาน (Plagiarism) ในปััจจุุบัันหลายวารสาร
มีีการตรวจสอบโดยใช้้โปรแกรมก่่อนการเข้้าสู่่�กระบวนการ
พิิจารณาบทความ ซึ่่�งจะมีีข้้อกำำ�หนดว่่าดััชนีีความเหมืือน
(Similarity Index) จะต้้องไม่่เกิิน 20–30%
10) ในกระบวนการส่่งบทความ ผู้้�เขีียนต้้องคำำ�นึึง
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จรรยาบรรณการเผยแพร่่ผลงาน (Publishing Ethics) [1] เช่่น
ผู้้�เขีียนต้้องไม่่ส่่งบทความเดีียวกัันไปในมากกว่่าหนึ่่�งวารสาร
พร้้อมกััน (Multiple Submission) หรืือส่่งไปหนึ่่�งวารสาร
พร้้อมกัับการประชุุมวิิชาการ ไม่่นำำ�งานเดิิมมาส่่งซ้ำำ��
11) กรณีีที่่�บทความได้้รัับผลการพิิจารณาให้้แก้้ไขตาม
ข้้อเสนอแนะจากผู้้�ประเมิินบทความ ผู้้�เขีียนจะต้้องทำำ�การ
ตอบผู้้�ประเมิินเป็็นรายข้้อ/ประเด็็น หากผู้้�เขีียนไม่่เห็็นพ้้อง
กัับผู้้�ประเมิินในประเด็็นใดสามารถชี้้�แจงโดยอาศััยเหตุุผล
ทางวิิชาการ การละเลย หรืือไม่่ตอบในประเด็็นใดอาจเป็็น
สาเหตุุให้้บทความนั้้�นถููกปฏิิเสธการตีีพิิมพ์์ได้้
12) ผู้้�เขีียนควรพิิจารณาไตร่่ตรองข้้อมููลพื้้�นฐานของ
คณะผู้้�เขีียนอย่่างถี่่�ถ้้วนก่่อนการส่่งบทความ เช่่น ลำำ�ดัับชื่่�อ
จำำ�นวนรายชื่่�อ สัังกััด เนื่่�องจากโดยปกติิหากได้้รับั การพิิจารณา
แล้้วจะไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้
13) ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั การใช้้ภาษา เช่่น การใช้้คำำ�ศัพั ท์์
ที่่�ถููกต้้องอ้้างอิิงจากราชบััณฑิิตยสถาน การใช้้คำำ�เดีียวกััน
เหมืือนกัันตลอดทั้้�งบทความ (Consistency) การระวัังคำำ�ผิดิ
14) ผู้้�เขีี ย นสามารถเสนอรายชื่่� อ ผู้้�ประเมิิ น เข้้ า มา
ควบคู่่�กัับการส่่งบทความในระบบ โดยกองบรรณาธิิการจะ
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พิิจารณาประเมิินใช้้ผู้้�ประเมิินดัังกล่่าวหรืือไม่่ก็็ได้้ แต่่รายชื่่�อ
ผู้้�ประเมิินที่่�ผู้้�เขีียนเสนอเข้้ามานั้้�น จะถููกเพิ่่�มเข้้าไปในฐานข้้อมููล
ผู้้�ประเมิินของวารสารเพื่่�อเสนอประเมิินบทความในอนาคต
เอกสารอ้้างอิิง
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