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คําแนะนําสําหรับผูเ้ ขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความ
ต้นฉบับบทความเรื่องเต็มทุกรูปแบบสามารถนําเสนอได้ทั้งในรูปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้นฉบับ
ภาษาไทย ควรใช้ถ้อยคําและศัพท์ภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยใช้ตามพจนานุกรมศัพท์แพทย์อังกฤษไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นบรรทัดฐาน คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่บัญญัติเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่ทราบ
กันอย่างแพร่หลาย หรือแปลแล้วเข้าใจยาก ให้ใส่ภาษาเดิมกํากับไว้ในวงเล็บหรืออนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้
ต้นฉบับบทความประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบทคัดย่อ และส่วนเนื้อเรื่อง มีความยาวรวมกันไม่เกิน 16 หน้า
ทั้งนี้ ถ้าบทความใดมีความยาวมากกว่า 16 หน้า ทางกองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้ง
โดยจั ด พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ บทความด้ ว ยโปรแกรม Microsoft Word 2003 - 2016 ใช้ ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
สําหรับหัวเรื่องให้ใช้ตัวหนาขนาด 18 point ชื่อผู้เขียน ขนาด 14 point สถาบันต้นสังกัดของผู้เขียนขนาด 12
point ส่วนของเนื้อหาขนาด 14 point และให้ตั้งคําหน้ากระดาษเป็นขนาด A4 (8.5 x 11 นิ้ว) และพิมพ์โดยเว้น
ระยะจากขอบกระดาษด้านบน ด้านขวา และด้านล่าง ด้านละ 1 นิ้ว ส่วนด้านซ้ายเว้นระยะเป็น 1.25 นิ้ว จัดเป็น
คอลัมน์เดียว ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น single space โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนบทคัดย่อ
1) บทคั ด ย่อ ประกอบด้ วยชื่ อเรื่อง (Title) ของคณะผู้วิจัย (Authors) ชื่อ สถาบั น และเนื้ อ หา(Body)
พร้อมคําสําคัญ (Keywords)
2) ชื่อเรื่อง ความยาวไม่เกิน 2 บรรทั ด ให้ใช้ตัวพิ มพ์ ใหญ่ ยกเว้น คํานําหน้ านาม (article) คําบุพ บท
(proposition) และคําสันธาน (conjunction) ให้พิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็ก
3) ชื่อคณะผู้วิจัย พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 14 point ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล โดยไม่ต้องมีคํานําหน้า
นามหรือคุณ วุฒิ และใส่ดอกจัน (asterisk, *) หลังนามสกุลของผู้เขียนหลักหรือผู้ประสานงาน (corresponding
author) สําหรับภาษาไทยให้เว้นวรรค 2 เคาะ ระหว่างชื่อผู้วิจัย และผู้วิจัยคนสุดท้ายให้ใส่ "และ" นําหน้าโดยไม่
ต้องเว้นวรรค และสําหรับ ภาษาอังกฤษให้ใส่จุลภาค (comma) หลังนามสกุล ยกเว้นคนสุดท้ายให้นําหน้าด้วย
"and" และไม่ต้องใส่จุลภาคหน้า "and"
4) ชื่อสถาบันขึ้นบรรทัดใหม่ พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 12 point หากมีมากกว่า 1 สถาบัน ให้ใช้ตัวเลขยก
(superscript) กํากับหน้าชื่อสถาบั นและหลังชื่อผู้วิจัยให้ตรงกัน อีเมลของผู้เขียนหลักหรือผู้ป ระสานงานพิมพ์
บรรทัดใหม่ใต้ชื่อสถาบันด้วยตัวอักษรขนาด 12 point
5) เนื้ อ หาในบทคั ด ย่ อ ควรครอบคลุ ม สาระสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ วิธี ก าร ผลและ
อภิปรายผล
6) คําสําคัญ ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และมีจํานวนอย่างน้อย 3 คํา แต่ไม่เกิน 5 คํา โดยใช้คําที่สื่อความหมายใน
การค้นอย่างชัดเจน

ส่วนเนื้อเรื่อง
เนื้ อ เรื่ อ ง ประกอบด้ ว ยบทนํ า (Introduction) วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย (Research Method) ผลการวิ จั ย
(Results) อภิ ป รายผล (Discussion) สรุ ป ผล (Conclusion) กิ ต ติ ก รรมประกาศ (Acknowledgement) เเละ
เอกสารอ้างอิง (References) สําหรับบทความวิชาการอาจจะมีรูปแบบการนําเสนอหรือหัวข้อที่แตกต่างออกไป
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียดของบทความวิจัยมีดังนี้
1) บทนํา เป็นส่วนที่อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของปัญหาในการวิจัยหรือการศึกษา ตลอดจนสรุปผล
การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกระชับเพื่อส่งเสริมให้ที่มาองงานวิจัยสําคัญและชัดเจนมากขึ้น
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2) วัตถุประสงค์การวิจัย อาจจะเลือกนําเสนอในรูปแบบของคําถามวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัยเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการนําเสนอสิ่งที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน
3) วิธีดําเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีดําเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทของการวิจัยที่มี
รายละเอียดแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
4) ผลการวิจัย และอภิ ป รายผล เป็ น การนํ าเสนอผลจากการศึ กษาที่ ส อดคล้อ งกั บ วัต ถุป ระสงค์แ ละ
วิธีดําเนินการวิจัยของการวิจัย ควรนําเสนออย่างตรงประเด็นและอภิปรายผลควบคู่ไปกับผลการวิจัยในแต่ละส่วน
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ หรือเปรียบเทียบกับหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5) สรุปผล เป็นการนําเสนอสาระสําคัญที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัยอย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย ควร
มีการให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยหรือการศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปด้วย
6) กิตติกรรมประกาศ เป็นการระบุแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน
หรือช่วยเหลือในการศึกษา
7) เอกสารอ้างอิง เป็นการเขียนรายการเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยให้ยึด
รูป แบบ APA (American Psychological Association) ในการเขี ยนบรรณานุ ก รมหรือ เอกสารอ้ างอิ ง ซึ่ งเป็ น
รูปแบบที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ การอ้างอิงมีข้อกําหนดตาม
แหล่งที่มาของเอกสารที่นํามาใช้อ้างอิง และมีลําดับอักษรเรียงตามพยัญชนะ ก ข ค และ A B C ตามลําดับ โดย
จัดลําดับให้ภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษ ดังนี้
การอ้างอิงจากบทความในวารสาร
ชื่อ สกุลผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(เล่มที่), หน้า-หน้า.
Author Name. (Year). Article title. Journal Title, Vol.(No.), page-page.
ตัวอย่าง
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Author Name. (Year, Month Date). Article title. Newspaper Name. p. page.
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ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
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สํานักพิมพ์.
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