บทที่ ๕
การเขียนบทความทางวิชาการ
ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การเขียนบทความวิชาการ (Academic Article) เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา
ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด
โดยวิ ทยาลั ย ฯ มีค วามมุ่ง หมายให้ นั กศึ กษาได้ มีโ อกาสบู รณาการองค์ ความรู้ อัน สื บ เนื่อ งมาจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หรือมาจากการค้นคว้าบนพื้นฐานของความสนใจ
บทความทางวิชาการที่นาเสนอองค์ความรู้และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง
จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ได้แก่ วารสารรัฏฐาภิรักษ์
หรือเอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคง (NDC Security Review)
บทความทางวิชาการที่ต้องดาเนินการ ประกอบด้วย บทความรายบุคคล จานวน ๑ เรื่อง
และบทความกลุ่ม จานวน ๑ เรื่อง มีลักษณะเป็นงานเขียนทางวิชาการขนาดสั้นที่นาเสนอองค์ความรู้
และข้ อ คิ ด เห็ น อย่ า งเฉพาะเจาะจง มี ป ระเด็ น การวิ เ คราะห์ ที่ ชั ด เจนเป็ น ระบบ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ประเด็ น ปั ญ หาส าคั ญ แนวทางการพั ฒ นาในอนาคต และการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ มีกระบวนการเขียนที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ และรูปแบบเป็นไปตามที่กาหนด
ในเอกสารคู่มือการเขียนเอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ วปอ. (เอกสารหมายเลข ๐๐๖) และมาตรฐาน
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center : TCI)
ตามระเบียบ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กาหนดให้จัดทารายงานส่วนบุคคล เพื่อนาเสนอผลงานจากความรู้และประสบการณ์
ของนักศึกษา เสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ภายในเวลาที่กาหนด และถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาว่าสาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรฯ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ กาหนด
ให้นาเสนอรายงานส่วนบุคคล ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ

คาแนะนาในการเขียนบทความทางวิชาการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการตาม
รูปแบบของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre-TCI) ดังนั้น
จึงให้ดาเนิ นการโดยมีรูปแบบการจัดพิมพ์บทความทางวิชาการ และตัวอย่างการเขียนบทความทาง
วิชาการท้ายเอกสาร สรุปได้ดังนี้
๑. รายละเอียดการจัดพิมพ์บทความวิชาการ
๑.๑ ความยาวของของเนื้อหาในบทความรายบุคคล ไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษ A 4
และบทความกลุ่ม จานวน ๑๑ - ๑๕ หน้ากระดาษ A 4 โดยไม่นับรวมตารางและแผนภาพ (รูปภาพ
แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ)

๑๐๕
๑.๒ ขนาดตัวอักษรในการพิมพ์
๑.๒.๑ ใช้ตัวอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
๑.๒.๒ ชื่อบทความฯ / ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรเข้ม ขนาด ๒๔
๑.๒.๓ ชื่อนั กศึ กษาผู้ เ ขียนบทความฯ และหลั กสู ตรการศึก ษา ให้ เขียนทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรเข้ม ขนาด ๑๘
๑.๒.๔ เนื้อหาในบทความฯ ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖
๒. เนื้อหาในบทความเป็นเรื่องราวที่มาจากความรู้ และประสบการณ์ของนักศึกษา
ปรากฏการณ์ที่กาลังเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งแนวความคิดของนักศึกษาในเรื่องนั้น ๆ
โดยดาเนินเรื่องตามลาดับ ตั้งแต่ปัญหาที่พบเห็นจนถึงการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ
ทั้งนี้ กรดาเนินเรื่องขอให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ผู้อ่านสามารถลาดับเหตุการณ์เรื่องราวได้ง่าย
๓. ส่วนประกอบของบทความวิชาการ
บทความวิชาการที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ให้นักศึกษาจัดทามีส่วนประกอบ
๓ ส่วน คือ ส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง
๓.๑ ส่ ว นน า ได้ แ ก่ ชื่ อ บทความ และชื่ อ ผู้ เ ขี ย นบทความ ทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
๓.๒ ส่วนเนื้อหา ได้แก่
๓.๒.๑ บทคัด ย่อ (Abstract) เป็น ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ พร้อ มระบุ
คาสาคัญ (Keyword) ไม่เกิน ๕ คา ท้ายบทคัดย่อด้วย
๓.๒.๒ บทนา (Introduction)
๓.๒.๓ ลาดับเนื้อหา (Content) ตามความเหมาะสม
๓.๒.๔ สรุป (Conclusion)
๓.๓ ส่ ว นอ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ เอกสารอ้ า งอิ ง (References) ในเนื้ อ หา และจั ด ท า
บรรณานุกรม (Bibliography) ท้ายบทความ
๔. มีการน าเสนอข้ อมูล ที่เข้า ใจง่ าย และเป็นระบบ ใช้ศั พท์และภาษาทางวิช าการ
อย่างเหมาะสม มีตาราง แผนภูมิ แผนภาพ หรืออื่น ๆ ประกอบได้ตามความจาเป็น เพื่อให้เข้าใจง่าย
และชัดเจน
๕. มีการค้ นคว้ าอ้างอิ งจากแหล่ งอ้ างอิ งที่เชื่ อถื อได้ ทั นสมั ย เป็นระบบ ถูกต้ องตาม
แบบแผน จั ดทาเป็ น เอกสารอ้างอิง ในเนื้อหา และรวบรวมจัดทาเป็นบรรณานุกรมท้ายบทความ
โดยรูปแบบการพิมพ์ส่วนอ้างอิงเป็นไปตามรูปแบบการพิมพ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

ข้อกาหนดของบทความทางวิชาการ
๑. เป็ น หั ว ข้ อ เปิ ด นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กหั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามถนั ด และ
มีประสบการณ์ หรือประสงค์จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทราบข้อเท็จจริงในเรื่อง
นั้ น ๆ หรื ออาจเป็ น ข้อคิดเห็ น แนวทางปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขปั ญหา และนาไปใช้ ประโยชน์

๑๐๖
อนึ่ง สาหรับบทความกลุ่ม วปอ.ฯ จะเป็นผู้จัดกลุ่มให้กับนักศึกษา ในจานวนระหว่าง ๓ – ๕ คน โดย
พิจารณาจากประเด็นเรื่องที่ทาเอกสารวิจัยฯ และจะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า
๒. ให้นักศึกษาพิจารณาเบื้องต้นว่า เนื้อหาสามารถเผยแพร่ได้ และต้องไม่มีชั้นความลับ
เนื่องจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จะพิจารณานาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วย
๓. ให้นักศึกษาส่งบทความทางวิชาการในรูปเอกสารที่จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่วิทยาลัย
ป้ องกัน ราชอาณาจั กรฯ กาหนดเป็นเอกสาร ๒ ชุด พร้อมแผ่ นบันทึกข้อมูล ๑ แผ่ น (บันทึกเป็ น
Microsoft Word 2007 ขึ้นไป) ที่กองเอกสารวิจัยและห้องสมุดฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๔. นักศึกษาสามารถดูตัวอย่าง การเขียนส่วนเนื้อหาของบทความทางวิชาการได้จากวารสาร
รัฏฐาภิรักษ์ ซึ่งเป็น วารสารของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและบทความวิชาการของนักศึกษา
รุ่นที่ผ่านมา ที่จัดเก็บไว้ที่ห้องสมุดของวิทยาลัยฯ
๕. เมื่อนักศึกษาส่งบทความฯ แล้ว จะได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
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ชื่อผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//สถานที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.//หน้า+เลขหน้า.
๔. ให้นักศึกษาระบุหลักสูตรที่ศึกษาด้วยคาย่อ พร้อมระบุรุ่นที่ศึกษา
๕. การส่งบทความ ให้ส่งเรื่องละ ๒ ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูลของบทความ
โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word
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ตัวอย่างการเขียนบทความทางวิชาการ

