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ส่วนประกอบของบทความ (In general)

 Title 

 Abstract

 Introduction 

 Literature review 

 Problem definition (if so)

 Method 

 Result 

 Conclusion and discussion.



HOW TO NAME ARTICLE’S TITLE

Short 

Represent whole article 

 Interesting

Generally should compose of 2 parts : problem, method

Can be main contribution focus or

Research question



EXAMPLE 





ABSTRACT 

Problem definition

Research method 

Result 



Problem 

Method 

Result  



Problem

Method

Result



Problem

Method

Result



INTRO

How the article relate to the journal 

How important of the problem (Motivation)

How the problem impact to the real world (Motivation)

Research question 

What is the contribution of the article 

Paper structure 



Motivation, research questions 



contribution



GOOD REVIEW 

เริ่มตน้จาก Most related article แลว้ discuss ใน
ประเดน็ต่างๆ ใหน่้าสนใจ 

แลว้ค่อย ๆ เพิม่ other related articles >>> end 
up with contribution ทีบ่ทความนี้มมีากกวา่ หรอื
เพิม่เตมิจากการ review 

Most related articles, relate article, other 
important article >>>> contribution



Most related articles

Other related articles



Contribution



HINT

 ตอ้งอา้งถงึบทความส าคญั ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานเรา เรยีงตามล าดบัมากทีสุ่ดไปนอ้ยทีสุ่ด การ

เขยีนตอ้งอา้งถงึใหม้ากทีสุ่ด บทความทีด่ ีควรอ่านหรอืม ีreference ถงึ paper อืน่ ๆ 
ไมต่ า่กวา่ 20-30 บทความ 

 การเขยีน review เป็นโอกาสทีด่ทีีเ่ราจะไดอ้า้งถงึบทความทีอ่ยู่ใน journal ทีเ่ราจะส่ง 
(เพิม่ impact factor ให ้journal ซึง่ editor ชอบ)

Paper ทีอ่า้งองิไมค่รบ สุดทา้ยก็ตอ้งท าอยู่ดี

 บางครัง้ intro กบั review รวมกนั หากแยกกนั review บางตวัอาจไปอยู่ใน intro 
ไดค้รบั 



METHODOLOGY :

Has to be brand new method??

Modified ….

Improved ….

ไดห้มด



HOW TO WRITE METHOD

อธบิายเป็นข ัน้ตอน

มรูีปประกอบ หรอืตวัอย่างประกอบตามส าควร

จดัเรยีงความคิดใหน้ึกถงึใจคนอ่านวา่เขยีนอย่างไรใหเ้ขา้ใจงา่ย

ส่วนประกอบของ method 

(1) ข ัน้ตอนการด าเนินการทกุข ัน้ตอน (2)ตวัอย่างประกอบ (เฉพาะ

วธิกีารทีเ่ราคิดขึ้นมาเอง) 



PROBLEM DEFINITION



Pseudo code



Framework



Example



flow



procedure



COMPUTATIONAL FRAMEWORK AND 
RESULT

บอกวธิ ีขอบเขตการทดลอง เพือ่หาค าตอบตามปญัหาทีเ่ขยีนไหวใ้น intro 

ผลการทดลองควรแสดงใหเ้หน็ contribution ทกุอย่างทีเ่ราได ้

ตอบค าถามจากผลการทดลองไดด้ว้ยวา่ why และ how  ผลการทดลองถงึดี
หรอืไมด่ ี

ถา้มกีารทดลองควรม ี3-5 ตารางเพือ่ใหแ้ลดูเหมอืนมงีานเยอะ

ควรเลอืกจะใช ้ตาราง กราฟ อย่างใดอย่างหนึ่ง 



Framework



Details of test instances



Tools used



Result



graph



graph



CONCLUSION 

 สรุปบทความ ท ัง้หมด  มิใช่ สรุปผลการทดลอง

 ส่วนประกอบของ conclusion 

1. บทความนี้ท  าอะไร ท าอย่างไร (Research questions and 
method)

2.สรุปผลของการด าเนินการวจิยั (สรุปใหค้รบทกุ contribution ตามทีเ่ขยีนไวใ้น 
introduction)

3.discussion 

4.future research 



Research questions

Method

Result



Research questions

Method



สิง่ทีค่วรพจิารณาเป็นพเิศษ เมือ่เขยีนบทความ 

การเขยีนบทความควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย วางโครงสรา้งบทความใหเ้ขา้ใจงา่ย 

Reference กบั citation ตอ้งมจี านวนเท่ากนัจะไมม่ ีcitation ถงึ 
บทความทีไ่มม่ใีน reference และจะไมม่ ีreference หากไมไ่ด ้
citation 

บทความทีด่ไีมค่วรยาวหรอืส ัน้จนเกนิไป 7000-9000 ค า เหมาะสมทีสุ่ด 

การวาดรูป ควรวาดรูปทีม่คีวามสวยงาม ชดัเจน ดูงา่ย และดู professional 



OTHER TOPICS RELATED TO  THE 
SUBMISSION

 Cover page : letter to editor which used to explain research problem, method 
contribution  that the author is used to convince the editor that their article to be 
accept to publish.




