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คําแนะนําสําหรับผู้เขียน 

1.    การเตรียมต้นฉบับสําหรับบทความวิจัย 
1.1  บทความวิจัย  ประกอบด้วย 
1.  ส่วนปก 
ชื่อบทความ  (Title)  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ควรกะทัดรัด  ไม่ยาวเกินไป  ถ้าบทความเป็น

ภาษาไทย  ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ชื่อผู้เขียน  (Authors)  ชื่อตําแหน่ง – ชื่อเต็ม – นามสกุลเต็ม  ของผู้เขียนทุกคน  ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  สําหรับผู้เขียนประสานงานให้ใส่ที่อยู่ให้ละเอียด  พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  และ   
E-mail address  ที่สามารถติดต่อได้  และให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์กํากับด้วย 

ตัวเลขยก  ให้เขียนไว้บนนามสกุล  เพื่อระบุที่อยู่ของผู้เขียน  
บทคัดย่อ (Abstract)  ควรส้ัน  ตรงประเด็น  ครอบคลุมสาระสําคัญของการศึกษา  ได้แก่  

วัตถุประสงค์  วิธีการ  ผลการวิจารณ์  เป็นต้น  ถ้าบทความเป็นภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  โดยให้ภาษาไทยขึ้นก่อน 

คําสําคัญ  (Key words)  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เป็นการกําหนดคําสําคัญที่สามารถไปใช้เป็น
คําสืบค้นในระบบฐานข้อมูล 

**หมายเหตุ  :  เนื้อหาส่วนปกจะต้องเขียนให้อยู่ในกระดาษจํานวน  1  หน้า  เท่านั้น 
2.  ส่วนเน้ือหา 
บทนํา  (Introduction)  เพื่ออธิบายถึงความสําคัญของปัญหา  และวัตถุประสงค์ของการวิจัย  รวมถึง

การตรวจเอกสาร วัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการ  (Materials and Methods)  / วิธีดําเนินการวิจัย  (Research 
Methodology)  อธิบายเครื่องมือและวิธีการดําเนินการวิจัยให้ชัดเจน 

ผลการวิจัย  (Results)  เสนอผลการทดลอง  วิจัย  อย่างชัดเจน  ตรงประเด็น  ควรมีรูปภาพ และ/
หรือ  ตารางประกอบ  การอธิบายผลในตารางและรูปภาพต้องไม่ซ้ําซ้อนกัน  รูปภาพและตารางของบทความที่
เป็นภาษาไทย  ให้บรรยายเป็นภาษาไทย  รูปภาพและตารางของบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ  ให้บรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ 

รูปภาพและกราฟ  กรุณาแยกออกจากเนื้อเรื่อง  โดยให้มี  1  รูป/กราฟ  ต่อ  1  หน้า บันทึกเป็นไฟล์
ที่มีนามสกุล JPEGs  ที่มีความละเอียดไม่ต่ํากว่า  300  dpi  เท่านั้น  ถ้าเป็นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพต้นฉบับ  
ทางวารสารจะไม่รับภาพประกอบบทความที่เป็นการถ่ายสําเนาจากต้นฉบับ  และภาพแสกน  เนื่องจากจะมีผล
ต่อคุณภาพในการพิมพ์  และจะลงภาพสีเม่ือจําเป็น  และในกรณีที่เป็นรูปลายเส้นให้วาดโดยใช้หมึกสีดําที่มีเส้น
คมชัดเจน  หมายเลขรูปภาพและกราฟให้เป็นเลขอารบิก  และอยู่ด้านล่างของรูปภาพและกราฟ 

ตารางกรุณาแยกออกจากเน้ือเรื่อง  โดยให้มี  1  ตาราง   ต่อ  1  หน้า     หมายเลขตารางให้เป็นเลข
อารบิก  และอยู่ด้านบนของรูปภาพและกราฟ 

การอภิปรายผล  (Discussion)  เป็นการอภิปรายผลการวิจัย  เพื่อให้ผู้อ่านมีความเห็นคล้อยตาม  เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น  เพื่อเสนอแนวทางท่ีจะใช้ประโยชน์  ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
(Results and Discussion)  อาจนํามาเขียนตอนเดียวกันได้ 



บทสรุป  (Conclusion) และข้อเสนอแนะ (Recommendation) สรุปประเด็น  และสาระสําคัญของ
การวิจัย 

กิตติกรรมประกาศ  (Acknowledgements)  เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้ความช่วยเหลือในการ
วิจัย  อาจมีหรือไม่มีก็ได้ 

เอกสารอ้างอิง  (Reference)  เป็นรายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบ
เพื่อนํามาเตรียมรายงาน  และมีการอ้างอิงถึงเฉพาะเอกสารที่ปรากฏในบทความเท่านั้น  การอ้างอิงให้จัดเรียง
ตามลําดับตัวอักษร  นําโดยกลุ่มเอกสารภาษาไทย  โดยให้ยึดถือรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง  ดังต่อไปนี้ 

การอ้างเอกสารในเนื้อเรื่องของบทความ  (In-text Citations) 
การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเรื่องใช้  ระบบนามปี  (Name-year System)  เท่านั้น  โดยเริ่มจากชื่อผู้แต่ง

แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสารน้ัน  ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้เพียงช่ือสกุลนําหน้า  แล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่
เอกสารถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อต้นนําหน้า  ตามด้วยนามสกุล  และปีที่เผยแพร่เอกสาร  ในกรณีที่ผู้
แต่ง  2  คนให้ใส่ชื่อครบทุกคน  และถ้ามากกว่า  2  คน  ให้ใส่เฉพาะช่ือคนแรกแล้วตามด้วย  “และคณะ”  (ถ้า
เป็นภาษาอังกฤษใช้  “et al.,”) 

การเขียนรายการเอกสารอ้างอิง  (Reference list)  จาก 
1.  หนังสือ 
              ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์. 
2.  หนังสือแปล 
              ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่องของหนังสือแปล//แปลจาก(ชื่อเรื่องในภาษาเดิม).//โดย/(ชื่อผู้

แปล).//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์. 
3.  บทความหรือบทในหนังสือ 
ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.//ชื่อเรือง./เลขหน้า.//

สถานที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์. 
4.  บทความในหนังสือรายงานประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//หน้า/เลขหน้า.//ใน/ชื่อบรรณาธิการ.//ชื่อเรื่องรายงาน

การประชุม.//สถานที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์. 
5.  วารสาร 
              ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่.//ฉบับที่.//เลขหน้า. 
6.  บทความในหนังสือพิมพ์ 
              ชื่อผู้เขียน.//(ปี,/วัน,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์./หน้า/เลขหน้า. 
7.  บทความในสารานุกรม 
              ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์.//ชื่อบทความ./ใน/ช่ือสารานุกรม.//เล่มที่/:/เลขหน้า-เลข

หน้า. 
8  วิทยานิพนธ์ 



ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//ระดับวิทยานิพนธ์//ชื่อสาขา/คณะ/
มหาวิทยาลัย. 
9.  ส่ืออิเล็กโทรนิกส์(ส่ืออิเล็กโทรนิกส์) :WWW. 
  ผู้เขียน.//(ปี.)//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารหรือนิตยสาร.//ปีที่/(เดือนหรือฉบับที่):/เลขหน้า

(ถ้ามี).//วัน เดือน ปีที่ค้นข้อมูล/ชื่อฐานข้อมูลหรือที่อยู่ของบทความ/(URL). 
10.  จดหมายเหตุ  คําส่ัง  ประกาศ 
           ชื่อหน่วยงาน.//(ปี,/วัน,/เดือน).//ชื่อของเอกสาร.//เลขที่ของเอกสาร(ถ้ามี). 
11.  ราชกิจจานุเบกษา 
           ชื่อกฎหมาย.//(ปี,/วัน,/เดือน).//ราชกิจจานุเบกษา.//ตอนที่.//หน้า/เลขหน้า. 
12.  ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//เล่มที่(ถ้ามี).//ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/
สํานักพิมพ์. 
13.  มีเฉพาะชื่อบรรณาธิการเป็นผู้รวบรวม 
ชื่อบรรณาธิการ  หรือผู้รวบรวม  หรือผู้เรียบเรียง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//เล่มที่(ถ้ามี)//ครั้งที่

พิมพ์(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์.  
 1.2  บทความวิชาการ  ประกอบด้วย 
1.  ส่วนปก 
มีส่วนประกอบเหมือนบทความวิจัย  และเขียนให้อยู่ในกระดาษจํานวน  1  หน้า  เท่านั้น 
2.  ส่วนเน้ือหา  ประกอบด้วย 
บทนํา   (Introduction)  เป็นส่วนของที่มาของมูลเหตุของการเขียนบทความ 
วิธีการศึกษา/วิธีดําเนินการ  (Method) (ถ้ามี)  เป็นการอธิบายวิธีการศึกษาหรือการดําเนินการตาม

ประเภทของบทความวิชาการ 
ผลการศึกษา/ผลการดําเนินการ  (Results)  เป็นการเสนอผลอย่างชัดเจน  ตามประเด็นโดยลําดับ  

ตามหัวข้อที่ศึกษาหรือดําเนินการ 
สรุป  (Conclusion)  สรุปประเด็น  และสาระสําคัญที่ได้จากการศึกษา 
2.   รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย  และบทความวิชาการ 
       2.1   การตั้งค่าหน้ากระดาษ 

-  ระยะขอบของขอบบน (Top Margin) ขอบล่าง (Bottom Margin) 2.54  ซม. ขอบขวา 
(Right Margin) 2.54  ซม. ขอบซ้าย (Left Margin) 3.17 ซม. 

- รูปแบบตัวอักษร  ใช้  Cordia New  ตลอดทั้งบทความ  ขนาด  15 
- หมายเลขหน้า  ตําแหน่ง ด้านบน 
- จํานวนหน้า 10 -12  หน้า 
-  ชื่อวารสาร  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร  18  ตัวหนา 
- ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร  18  ตัวหนา 



- ชื่อผู้เขียน    ภาษาไทย  ขนาดตัวอักษร  16  จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
- ตัวเลขยก  (บนนามสกุล)  ขนาดตัวอักษร  14 
- ตําแหน่งทางวิชาการและที่อยู่   ภาษาไทย  ขนาดตัวอักษร  12 
- ชื่อบทคัดย่อ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร  18  ตัวหนาและจัดกึ่งกลาง

หน้ากระดาษ 
- เนื้อหาบทคัดย่อ  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาดตัวอักษร  14 
-  เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร  15 
-  ชื่อตาราง ตัวอักษร  14  หนา  วางด้านบนของตาราง  เนื้อหาของตาราง ตัวอักษร  ขนาด  

14  หนา 
-  ชื่อรูปภาพ/กราฟ ตัวอักษร  14  หนา  วางด้านล่างของภาพ  เนื้อหาของภาพ ตัวอักษร  

ขนาด  14 
 3.   เกณฑ์การประเมินบทความ 
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น  เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป  ถ้าไม่ผ่านการ

พิจารณา  จะส่งกลับเพื่อทําการแก้ไข  ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและเมื่อ
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์  ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ  พร้อมทั้งวารสารกฎหมาย
สุขภาพและสาธารณสุข ฉบับที่นําบทความลงตีพิมพ์ผลงาน จํานวน  2  ฉบับ 
 


