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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ
วารสารบริหารสาธารณสุข เปนวารสารของภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณาจารยในภาควิชา ฯ ผลัดกันเปนบรรณาธิการหมุนเวียนกัน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และบทความวิ ช าการที่ ผ า นการพิ จ ารณาจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูสนใจสามารถสงตนฉบับผลงาน จํานวน 3 ชุด (2 ชุด ไมตองระบุชื่อที่อยูของผูนิพนธและ
กิตติกรรมประกาศ เพื่อใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เมื่อไดรับการพิจารณาใหตีพิมพแลว ให
สงตนฉบับแกไขสุดทาย 1 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล (Diskette)
การเตรียมนิพนธตนฉบับ และบทความ
1. บทความวิชาการ
เปนบทความซึ่งวิเคราะหผลงานดานบริหารงานสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวของ อาจจะเปน
ขอคิดเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ มีสวนประกอบที่สําคัญดังนี้
• ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชื่อผูนิพนธ และสังกัด (Author & by-line) ตัวยอวุฒิการศึกษาสูงสุด ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
• เนื้อเรื่อง (Text) ประกอบดวย
 บทนํา (Introduction)
 หลักและคําอธิบายที่ผสมผสานกับขอวิจารณ
 ประเด็นยอยหรือหัวขอยอย และคําอธิบายที่ผสมผสานกับขอวิจารณหรือ
ขอเสนอแนะที่กอใหเกิดแนวคิดใหม
• สรุป (Conclusion)
• กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
• เอกสารอางอิง (References)
2. นิพนธตนฉบับ (Original article)
เปนบทความรายงานการวิจัยโดยยังไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับใด ๆ มากอน
บทความที่เปนรายงานการวิจัยประกอบดวย
2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องควรเปนวลี
สั้น ๆ แตไดใจความสามารถสื่อใหผูอานคาดเดาถึงแนวทางและผลการวิจัยได
2.2 ชื่อผูนิพนธ และสังกัด (Author & by-line) เขียนชื่อ นามสกุล ตัวยอวุฒิ
การศึกษาสูงสุดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีผูนิพนธหลายคนใหเรียงชื่อตามลําดับ

จ

ความสําคัญที่แตละคนมีสวนในงานวิจัยนั้น ชื่อหนวยงานของผูเขียนที่เปน
ปจจุบันเพื่อสะดวกในการติดตอ
2.3 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหเรียงลําดับตามหัวขอ
ดังนี้ วัตถุประสงค (Objective) วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods) ผล (Results) สรุป
(Conclusion) จํานวนไมควรเกิน 300 คํา ตามดวยคําสําคัญใหอยูในหนาเดียวกัน
2.4 คําสําคัญ (Key words) เขียนเปนคํา หรือวลี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน 3-5 คํา
2.5 บทนํา (Introduction) ใหขอมูลขอสนเทศและประเด็นสําคัญทางวิชาการ
รวมทั้งวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น
2.6 วัสดุและวิธีการ (Materials and methods) กลาวถึงการออกแบบกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหทางสถิติโดยเรียบเรียงตามขั้นตอน
2.7 ผล (Results) รายงานและอธิบายผลที่สําคัญที่เปนจริง อาจมีตารางและ
ภาพประกอบไมเกิน 4 ตารางหรือภาพ และไมซ้ําซอนกับคําบรรยาย
2.8 วิจารณ (Discussion) นําประเด็นที่สําคัญที่เปนจริงของผลการวิจัยมาศึกษา
อธิบายเรียงตามลําดับที่นําเสนอในผลวาเหมือนหรือตางจากผลการศึกษาของผูอื่นอยางไร โดยมีหลักฐาน
อางอิงที่นาเชื่อถือ การนําผลมาประยุกตใช รวมทั้งขอเสนอแนะทางวิชาการ
2.9 สรุป (Conclusion) เขียนสรุปเรียงลําดับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2.10 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) เขียนขอบคุณบุคคลที่ชวยเหลือ
เปนกรณีพิเศษโดยเขียนใหสั้น เรียบงาย ชัดเจน แสดงความมีน้ําใจ แตไมเกินจริง และกลาวถึงแหลง
สนับสนุนดวย
2.11 เอกสารอางอิง (References) การอางอิง ใชระบบ Vancouver 2003 โดยที่
ผูเขียนตองรับผิดชอบใหความถูกตองของเอกสารอางอิง และการอางอิงในเนื้อหาใหใชเครื่องหมาย
เชิงอรรถเปนหมายเลข โดยใชหมายเลข 1 สําหรับเอกสารอางอิงอันดับแรก (ตัวเลขยก ใสวงเล็บ) และ
เรียงตอไปตามลําดับ ถาตองการอางอิงซ้ําใหใชหมายเลขเดิม
การเตรียมตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ
1. ตารางใหเรียงตอจากคําอธิบาย
2. รูปภาพ ใหใชภาพถายขาวดําขนาดโปสการด (3X5 นิ้ว) ผิวหนาเรียบ โดย
ดานหลังเขียนลูกศรดวยดินสอดําเปนแนวตั้งตามที่ผูนิพนธตองการใหปรากฏในวารสาร และเขียน
หมายเลขกํากับไววารูปที่ 1 รูปที่ 2 ฯลฯ
3. แผนภูมิ ควรมีฐานขอมูลของแผนภูมิ และควรระบุโปรแกรมที่ใชดวย
คําอธิบายรูปภาพ
และแผนภูมิใหพิมพแยกไวตางหากแทรกไวกอน
รูปนั้น
3. ปกิณกะ
เปนบทความที่ไมสามารถจัดเขาในประเภท 1 ถึง 4 ได
 ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ฉ

 ชื่อผูนิพนธและสังกัด (Author & by-line) ตัวยอวุฒิการศึกษาสูงสุด ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
 เนื้อเรื่อง (Text) ประกอบดวย:
y บทนํา
y ประเด็นหลักสําคัญและคําอธิบายที่ประกอบเปนเนื้อหา
- ประเด็นยอยหรือหัวขอยอยและคําอธิบาย
y ประเด็นสําคัญ
- ประเด็นยอย
y สรุป (Conclusion)
 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
 เอกสารอางอิง (References)

