
ค ำแนะน ำกำรจัดท ำต้นฉบับ (กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพและกลุ่มวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี) 

โครงกำรบัณฑิตศกึษำ ครั้งที่ 7 
 

กำรเตรยีมต้นฉบบั 

1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษก็ได้  แต่ละเร่ืองจะต้องมีบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษการใชภ้าษาไทยให้ยึดหลักการใชค้ าศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน 

ให้หลีกเลี่ยง การเขียน ภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในข้อความ ยกเว้นกรณีจ าเป็น เช่นศัพท์ทางวิชาการท่ีไม่มีค าแปล หรือ

ค าท่ีใช้แล้ว ท าให้เข้าใจง่ายขึ้นค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเขียนปนภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กท้ังหมดยกเว้นชื่อเฉพาะส าหรับ

ตน้ฉบับภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใชภ้าษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 

2. ขนำดของต้นฉบับ ใชก้ระดาษขนาด A4 ตัวหนังสือแบบ TH Niramit AS และพิมพโ์ดยเวน้ระยะห่างจาก

ขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัด เป็นแบบ single space เพื่อสะดวกในการอ่านและการแก้ไข 

3. ชนิดและขนำดตัวอักษร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 - ชื่อเร่ืองใชต้ัวอักษรขนาด 18 pt.ตัวหนา 

- ชื่อผู้นพินธ์ใชต้ัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 

- หัวขอ้หลักใชต้ัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 

- หัวขอ้รองใชต้ัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา 

- บทคัดยอ่และเนือ้เร่ืองใชต้ัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ 

- เชงิอรรถหน้าแรกที่เป็นท่ีอยูข่องผู้นพินธ์ใชอ้ักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ 

4. กำรส่งต้นฉบับ ผู้เสนอผลงานจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิคส์ไฟล์แบบ “.doc” 

(MS Word)  
5. จ ำนวนหน้ำ ความยาวของบทความไมค่วรเกิน 15 หนา้ รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอา้งอิง 

6. รูปแบบกำรเขยีนต้นฉบับ แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่  

1. ประเภทบทความรายงานผลงานวิจัย (research article)  

2. ประเภทบทความวิชาการท่ีทันสมัย หรือจากการทบทวนเอกสารงานวจิัยใหม่ ๆ ที่ผู้อ่ืนได้ท าไวม้า

ก่อน (review article) 

7. ใส่เลขหน้ำก ากับทุกหน้าตรงกลางด้านบนของกระดาษ A4 

 

  



กำรเรียงล ำดับหัวข้อในบทควำมผลงำนวิจัย 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัดและสื่อเป้าหมายหลักของงานวิจัย ไม่ใช้ค าย่อ ความยาวไม่ควรเกิน 100 

ตัวอักษร (ประมาณ 2 บรรทัด) ชื่อเร่ืองให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตน้ฉบับภาษาไทยให้พิมพช์ื่อเร่ืองภาษาไทยก่อน

แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่ำง “Local communities’ participation in sustainable tourism management 

along the Phayao Lake Rim” 

2. ชื่อผู้นิพนธ์ [Author(s)] และท่ีอยู่ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุหน่วยงานหรือสถาบันท่ี

สังกัดและ E-mail address ของผู้นพินธ์ เพื่อกองบรรณาธกิารและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ ไมเ่กิน 5 ท่าน 

3. บทคัดย่อ (Abstract) เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยท้ังเร่ืองให้สั้นและมีเนื้อหาครบถ้วนตามเร่ืองเต็ม 

ความยาวไม่เกิน 250 ค ำ ไมค่วรมคี าย่อ  

4. ค ำส ำคัญ (Keywords) ให้ระบุไวท้้ายบทคัดยอ่ของแตล่ะภาษา ไม่ควรเกนิ 5 ค ำ 

5. บทน ำ (Introduction) เป็นส่วนเร่ิมต้นของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมา เหตุผล และวัตถุประสงค์ท่ีน าไปสู่

การวจิัยนี้ควรให้ขอ้มูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องจากการตรวจเอกสารประกอบ  

6. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ (Objective) เป็นการก าหนดความต้องการในการศึกษาค้นควา้หาความรู้ความ

จริงของผู้วิจัยวา่ตอ้งการศกึษาเร่ืองใดภายใตข้อบเขตอะไร  เพื่อให้ผู้อ่านทราบวา่ผู้วิจัยมุง่หาค าตอบเร่ืองใด  

7. วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร (Materials and Methods) ให้ระบุรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งท่ีน ามาศึกษา 

จ านวนลักษณะเฉพาะของตัวอยา่งท่ีศึกษา อธิบายวธีิการศกึษา แผนการทดลองทางสถิต ิการวเิคราะห์ และการแปรผล  

8. ผลกำรศึกษำ (Results) รายงานผลท่ีค้นพบ ตามล าดับขั้นตอนของการวจิัย อย่างชัดเจนได้ใจความ ถ้า

ผลไม่ซับซ้อนและมีตัวเลขไม่มากควรใช้ค าบรรยาย แต่ถ้ามีตัวเลขหรือตัวแปรมากควรใช้ตารางหรือแผนภูมิแทน ไม่

ควรมเีกิน 5 ตารางหรอืแผนภูมิ  

9. สรุปและอภิปรำยผล (Discussion and Conclusion) แสดงให้เห็นวา่ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์

และเปรียบเทียบกับสมมตฐิานของงานวิจัยท่ีต้ังไว้หรือแตกตา่งไปจากผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไมอ่ย่างไรเหตุผล

ใดจึงเป็นเช่นนั้น และมีพื้นฐานอ้างอิงท่ีเชื่อถือได้และให้จบด้วยข้อเสนอแนะท่ีจะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรื อท้ิง

ประเด็นค าถามการวจิัยซึ่งเป็นแนวทางส าหรับการวจิัยตอ่ไป  

10. กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgements) ระบุสั้น ๆ ว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุน และความ

ชว่ยเหลอืจากองค์กรใดหรือผู้ใดบา้ง  

11. เอกสำรอ้ำงอิง (References) ระบุรายการเอกสารท่ีน ามาใช้อ้างอิงให้ครบถ้วน โดยใช้อ้างอิงแบบ  

APA (American Psychological Association) คือ ให้เรียงเอกสารท่ีใช้อา้งองิท้ังหมดตามล าดับตัวอักษรตัวแรกของ

รายการทีอ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงล าดับตามแบบพจนานุกรม โดยมีเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ 

และแบบแบบ Vancouver Style คือ การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง ( in-text citations) เมื่อน าผลงานของผู้อื่นไม่ว่า 

บางส่วนหรือท้ังหมดมาอ้างอิงในงานนิพนธ์ให้ใส่ตัวเลขก ากับท่ีท้ายข้อความนั้น เรียงตามล าดับ [1] , [2], [3]…. แล้ว

รวบรวมเป็นเอกสารอา้งอิงท้ายบทความ  



กำรใช้เอกสำรอ้ำงอิง 

รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง (ใช้แบบ Vancouver Style) 

ประเภทของเอกสำรวิชำกำรท่ีน ำมำอ้ำงอิง 

ประเภทและที่มาของเอกสารวิชาการที่จะน ามาอ้างองิ จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดในการ

เขียนเอกสารอ้างอิง 

1. บทควำมจำกวำรสำรวิชำกำรมำตรฐำน (Standard journal article) 

ส่วนส าคัญท่ีต้องลงในรายการเอกสารอา้งอิง คือ 

- ชื่อผู้นพินธ์ (Authors) 

- ชื่อบทความ (Title) 

- ชื่อวารสาร (Title of journal) 

- ปีท่ีตีพิมพ ์(Year) 

- ปีท่ีของวารสาร (Volume) 

- เล่มท่ี (Issue number) 

- หนา้ (Pages) 

 

• บทควำมวำรสำรบุคคลเป็นผู้นพินธ์ 
ชื่อผู้นิพนธ์ใส่ นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อต้น, รายชื่อผู้นิพนธ์ 6 คนหรือน้อยกว่า ใส่รายชื่อทุกคน, กรณี

รายช่ือผู้นิพนธ์มากกวา่ 6 คน ใส่รายช่ือ 6 คนแรกตามด้วย et al. ตามดว้ยชื่อเร่ือง. วารสารใชช้ื่อย่อ. ปีค.ศ.;ปีท่ี (ฉบับ

ท่ี) :หนา้แรก-หนา้สุดท้าย. หากเลขหลักรอ้ยหลักสิบของหน้าสุดท้ายซ้ ากับหนา้แรก หนา้สุดท้ายใส่เพยีงเลขหลักหนว่ย 

ถ้าเป็นวารสารไทยในฐานข้อมูล Thai Citation Index ใช้ภาษาไทยท้ังหมด เคร่ืองหมายวรรคตอนเช่นเดียวกับ

ภาษาอังกฤษ ส่วนปีใช้เป็น พ.ศ. 

ตัวอย่าง 

[1] Kusirisin W Srichairatanakool S, Lerttrakarnnon P, Lailerd N, Suttajit M, Jaikang C, et al. 

Antioxidative activity, polyphenolic content and anti-glycation effect of some Thai medicinal plants 

traditionally used in diabetic patients. Med Chem. 2009;5(20):139-47. 

[2]  ……………………………………………………………… 
 

• บทควำมที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงำนหรอืสถำบัน (Organization as author) 
ให้ใส่ช่ือหนว่ยงาน/สถาบันนัน้ๆ ในสว่นท่ีเป็นช่ือผู้เขียน เชน่ 

[1] World Health Organization. Surveillance of antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae in the 

WHO Western Pacific Region. Commun Dis Intell 2002;26:541-5. 

[2] สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย . เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสีย

สมรรถภาพทาง 



[3] กายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชพี. แพทยสภาสาร 2538;24:190-204. 
 

• หนังสือ 

ชื่อผู้นพินธ์ใส ่นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อตน้, นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อตน้, บรรณาธกิาร. ชื่อหนังสอื, 

พมิพค์รัง้ท่ี. เมอืง: โรงพมิพ;์ ปี. หนา้. กี่หนา้ 

                (ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทยใช้ภาษาไทยท้ังหมด เคร่ืองหมายวรรคตอนเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ส่วนปีใช้เป็น 

พ.ศ.) 

ตัวอย่าง 

[1] Harindra V, Chandeying V, Usman N, editors. Sexually Transmitted Infections and HIV: An 

illustrated guide to management, 1st ed. Hat Yai: Chanmuang Press; 2009. p.377  
 

• บทในหนังสือ 
ชื่อผู้นิพนธ์ใส่ นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อต้น, นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อต้น. ชื่อบท. ใน: ชื่อบรรณาธิการ

นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อต้น, นามสกุล ตัวย่อชื่อกลางชื่อต้น, พิมพ์คร้ังท่ี. ชื่อหนังสือ. พิมพ์คร้ังท่ี. เมือง: โรงพิมพ์;  

ปี. หนา้. หนา้แรก-หนา้สุดท้าย.  

ถ้าเป็นหนังสอืภาษาไทยใชภ้าษาไทยท้ังหมด เคร่ืองหมายวรรคตอนเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ส่วนปีใชเ้ป็น พ.ศ. 

ตัวอย่าง 

[1] Chandeying V, Chandeying N. Women’s Sexual Dysfunction. In: Gupta S, Kumar B, editors. 

Sexually Transmitted Infections, 2nd ed. New Delhi: Elsevier; 2012. p. 1210-20. 

• สิ่งตีพมิพ์ในกำรประชุม 

ตัวอย่าง 

[1] Passornpakorn W, Kamolphiwong S, Kamolphiwong T, Chandeying V. Design framework for 

ontology based interactive E-health services. Proceeding of the 5th International Conference on 

Ubiquitous and Future Networks (ICUFN); 2013 Jul 2-5; Da Nang, Vietnam. IEEE Xplore; 2013. 
 

• กำรอ้ำงอิงเอกสำรอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Material) 

ชื่อผู้แตง่ (Author). ชื่อบทความ (Title of the article) [ประเภทของสื่อ/วัสด]ุ. ปี พิมพ ์[เข้าถึง

เมื่อ/cited ปี เดอืน วันท่ี]. เข้าถึงได้จาก/ Available from: http://…………. 

 

 


