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คำแบะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
(พเรือ่ง ควรสันทะm fด และล๋ึอความw m พงเร่ืองท่ึท์าอย่างค์ดเจV ครอบคตุ!.' ทรงทบาพลุประสงค์และเพเร่ือง)
Instructions for Preparing Manuscripts of Research Articles

(Title in English must be concise and clearly convey what is done)

ซอ นามสกุลผู้นพบร* แลรซ่ือ นามสกุลพู้นพนธ (ร่ือ นามพลุซตพู้รพฆ5 ใส่ทุทคน ไม่ฅ้รงป็ค์านำพาสัอ)
หน่วยงานทีสังกัด.................. (เาาควชา........พนะ........มหาวีพาลับ....... จังหวัด........) j
Name -  Surname's author * and Name Surname’s Co-authors (Name and surname o f all authors) I
Affiliation (Department...... Faculty........University.........) j

ซ่ือ นามสกุลผู้นิพนธ์ (ทพ่?พ$2m s  หน่วยงานทนํลังพค่าพน) I
หน่วยงานทีสังกัด.................. (เาาควชา........พนะ....... มหาวทยางill....... จังหวัด........ ) j

Name Surname's Co-authors (เท the case that the author different agencies) j
Affiliation (Department.......Faculty........University.........) i

* ผู้นิพนธ์ประสาบงาบ โทรสัพท์..............อิเมล:..................... (หมายพชโพ'/พัพ์’ และรพต)
•Corresponding Author, Tel................ 1 E-mail:...................... (Telephone number and email address)

บทคัดย่อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาตรงกัน เป็นเน้ือความสรุปสาระสำคัญซองเรือง วัตถุประสงค์ วิธีการสืกษา ผล 

การสืกษา และผลสรุป มีความยาวไม่เกิน 250 ค์า มี 1 ย่อหน้า (ห้ามใส่รูปหรือตาราง และไม่ควรใส่เอกสารอ้างอิง)

คำสำคัญ: เป็นคำท่ีสามารถไซ้ในการสิบคันในระบบฐานข้อมูล ควรมี 3-5 คำ ให้เว้นวรรคระหว่างคำสำคัญ

Abstract

The abstract is available in both Thai and English with the same content. It is a summary of the main 

subject, purpose, method of study, study result and conclusion, no more than 250 words with 1 

paragraph. (Do not add figure or tables, and references).

Keywords: A word that can be used to search in the database, should have 3-5 words. (Each word is 

separated by a comma)
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1. บทนำ

บอกความสำคัญหรือท่ีมาของปีญหาท่ีนำไปสู่การติกษา 

วัตอุประสงค์ สมมติฐาน และอาจรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

(Literature Review) ท่ีเซ่ือมโยงกับผลการวิจัย

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย

กล่าวถึงรายละเอียดการสืกษา การวิเคราะห์และทดลอง 

ท่ีกระซับและซัดเจน

3. ผลการวิจัย

บอกผลท่ีพบอย่างซัดเจน สมบุรณ์ และมีรายละเอียด 

ครบถ้วน ควรเรียงสำคับเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และลัมพันธ์ 

กับวัตอุประสงค์ท่ีติกพา อาจมีตารางหรือรูปภาพประกอบ 

ค์าอธิบาย

3.1 ดาราง และรูปภาพ

เนื้อหาและข้องรูลภายในตารางและรูปภาพควรใช้ 

ภาพาอังกฤษ ควรมีเฉพาะท่ีจำเป็นเห่า■นบ และให้บันทึก 

ไฬล์รูปภาพแบบ .jpg แนบเพ่ิมมาพร้อมกับไฟลบทความ

3.1.1 ตาราง

ดารางต้องมีความคมซัด ควรติเส้นกรอบตาราง และให้ 

แทรกไว้ในบทความ มีคำอธิบายส้นๆ แต่ส์อความหมายไต้ 

สาระครบถ้วนและเข้าใจ ให้ระบุสำคับท่ีใ)องตาราง ใข้คำว่า 

‘'ตารางท่ี..." และมีคำอธิบายใส่ไว้เหนือตาราง ห้ามใช้คำว่า 

“แสดง” มีความกว้างไม่เกิน 7.5 ซม. เทือ'ไห้ลง'ไนหนง 

คอลัมน์ได้ หรือให้มีความกว้างใต้เติมหน้ากระดาษ (ไม่เกิน 

15.5 ซม.) โดยไม่ต้องเว้นบรรทัดระหว่างรือตารางกับตาราง

3.1.2 รูปภาพ

ให้วางรูปภาพอยู่ด้านบนสุดซองหน้ากระดาษใกล้ 

ตำแหน่งท่ีอ้างถึงในบทความ ให้'ระบุสำคับท่ีใ)องรูปภาพ 

ใช้คำว่า “รูปที่..." และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูปภาพ ห้ามใช้ 

คำว่า “แสดง" มีความกว้างไม่เกิน 7.5 ซม. เพ่ิอให้ลงใน 

หนงคอลัมน์ได้ หรือให้มีความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ 

(ไม่เกิน 15.5 ซม.) รูปภาพควรมองเห็นซัดเจนเม่ือบทความ 
ถูกพิมพ์ด้วยเครืองพิมพ์ขาว-ดำ คังแสดงใบรูปท่ี 1

-«---------------*-
รูปท่ี 1 ตัวอย่างการวางรูปภาพในบทความ

3.2 คำแนะนำในการพิมพ์

3.2.1 คำแนะนำท่ัวไป

ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for 

Windows ต้ังค่าขอบต้านบน 3.5 ซน. และด้านล่าง 3. ซม. 

ต้านซ้าย 3 ซม. และต้านขวา 2.5 ซม. แสดงดังตารางท่ี 1 

พิมพ์ 2 คอลัมน์ กว้าง 7.5 ซม. ระยะห่าง 0.5 ซม. การ 

กระจายตัวอักษรให้ขอบขวามีขนาดเห่ากันโดยเลือกการ 

จัดตำแหน่งการกระจายแบบไทย (Thai Distribute)

การสำตับห้วซ้อในเน้ือเรือง ให้ใส่เลขสำกับ หัวข้อหลัก 

(Heading 1) ตัวอักษรแบบคัวหนา จัดซัดซ้าย ประกอบคัวย

1. บทนำ 2. วัสดุ อุปกรผ์ และวิธีการวิจัย 3. ผลการวิจัย 4. 

อภิปรายผลและสรุป 5. องค์ความ!ใหม่ท่ีไต้จากการวิจัย 6. 

เอกสารอ้างอิง และ การแบ่งหัวข้อย่อยใช้ระบบเลขทศนืยม 

เข่น หัวข้อรอง (Heading 2) คัวอักษรแบบตัวหนา จัดซัด 

ซ้าย เข่น 1.1, 1.2 และหัวข้อย่อย (Heading 3) จัดตรงกับ 

ย่อหน้า ตัวอักษรปกติ เซ่น 1.1.1,1.1.2

ตารางท่ี 1 การต้ังค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
ระยะ'นอบกระดาษ (Margins) ค ่าระยะกำพต (ซฆ.)

ด้านบน (Top) 3.5

ด้านล่าง (Bottom) 3

ด้าน1ข้าย (Left) 3

ด้านขวา (Right) 2.5
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3.2.2 แบบและขนาดตัวอัก,ษร

ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ท้ังภาษาใทยและ 

ภาษาอังกฤษ ซ่ือบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

ซ่ือผู้นิพนธ์ บทตัดย่อ หัวช้อย่อย และเนื้อความต่างๆ ใช้ 

ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ซื่อหัวข้อหลัก หัวข้อรองใช้ 

ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา สถานที'ทำงาบของผู้'นิพนธ์ 

หมายเลขโทรตัพท์ และอันเลของผู้นิพนธ์ประสานงาน 

ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ

3.2.3 การใช้คำคัพท์และคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ

การเขียนบทความภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำคัพท์

และการเขียนทับตัพทีตามหลักของราขบัณฑิตยสถาน หาก 

ตัองการหับตัพทัต ัาทั้มาจากภาษาต่างประเทศเป็น 

ภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็นภาษาไทย การแปลหรือ 

เขียนทับคัพท์ครังแรกควรใส่คำคัพท์เติมไว้ในวงเล็บต่อท้าย 

คำแปลด้วย นละเมอต้องการใช้คำแปลเติมข้าอัก ให้ใช้ 

ภาษาไทยโดยไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษกำกับ

สำหรับบทดวามภาษาอังกฤษ ควรได้รับการตรวจสอบ 

ความผูกต้องค้านการใขัภาษาและการใช้สำนวนจาท 

ผู้เช่ียวซาญภาษาอังกฤษท่อน

3.2.4 การเขียนสมการ

การเซียนสมการใช้โปรแกรม Equation Editor หรือ 

MathType ตัวแปรและลัญลักษณ์ไข้ตัวอักษรแบบ Times 

New Roman ขนาด 10 ทุกสมการจัดตรงกับย่อหน้า ระบุ 

ลำตับทีของสมการกำกับอยู่ภายในวงเล็บ ( )  วางซีดขอบ 

ด้านขวาของคอลัมน์ ให้เว้นบรรทัดเหนิอสมการ 1 บรรทัด 

และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด ดังสมการท่ี (1)

o u  dE dF  _

dt dx. dy

3.2.5 การเขียนหน่วยวัค

ใช้หน่วยวัดระบบเอสไอ (SI Unit) บทความท่ีเขียนเป็น 

ภาษาไทย ให้เขียนหน่วยเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน ถ้าต้องการ 

ย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อท่ีถูกต้องและเป็นสากล การใช้ตัพท่ 

วิทยาศาสตร์ให้ยึดคำบัญญัติของราซบัณฑิตยสถาน ซ่ือ 
สถานท่ีต่าง ๆ ให้ใช้ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี

4. อภิปรายผลและศรุป

อาจเซียนรวมกับผลการทดลองได้ เป็นการประเมีน่ 

การตีความ และการวิเคราะห้ในแง่บุมต่างๆ ของผลท่ีได้ว่ถุ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นิความสอดคล้องหรือ 

ขัดแย้งกันผลงาบของผู้อ่ืนอย่างไร ต้องมีการอ้างหลักการ 

หรือทฤษฎีมาสนับสบุนหรือหักล้างอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

และอาจมีฃ้อเสนอแนะท่ีจะนำผลวิจัยไปใช้ประโยซน์ j
I

5. องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย (

องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานวิจัยข้ึนน้ี J

j
6. เอกสารอ้างอิง j

ใช้การเซียนรายการอ้างอิงรูปแบบแวนทุเวอร์เ

(Vancouver style) ด้งน้ี j

ในกรณีท่ีผู้เขียนยกช้อดวามหรือนำความคิด ข้อเท่ีจจรืงุ 

ของผู้อ่ืนมาอ้างไว้ในบทความของตน ให้ระบุแหล่งท่ีมาของ 

ข้อมูล ด้งบ้ี

1) ใช้ตัวเลขอารบิกแทนเอกสารท่ีอ้างลงโดยใช้ตัวเลขั 

เหนือบรรทัด (superscript) ข้างท้ายข้อความท่ีต้องการ:

อ้าง เข่น

...แนวคิดเก่ียวกับการจัดลำดับความสำคัญของซีญหา! 

สุขภาพขุมขน1

...กระบวนการจัดลำตับความสำคัญของปีญหา2

2) การอ’ำงห ล าย ราย ก า รอ ้า งอ ัง  (multiple; 

references) ในท่ีเดียวกันให้ใส่เคร่ึองหมายจุลภาค (,) คน; 

โดยไม,ต้องเว้นวรรคเพ่ือแยกหมายเลขแต่ละหมายเลข เข่น ;

...การกำหนดคะแนนตามระบบอิงเกณฑ์1'4'6

3) การอ้างอิงในเน้ือหาท้ังแต่ 2 รายการข้ึนไป ให้ใช้ ; 

เครืองหมายยัติภังค์ (-) คั่นระหว่างหมายเลขแรกกับ 

หมายเลขสุดท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรค เซ่น

...ความตระหนัก การยอมรับหรือความร่วมมือในการ 

แก้ป็ญหาของขุมซน1'3
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ภาคผนวก (ถ้าม)
ส่วนที่เขียนเพิมเติม เพ่ือช่วยให้เห็นความสมบ)รณีใน 

ข้อรุ]ล เน้ือหา กระบวนการดำเนินงานและผลของการวิจัย

ข้อกาหนดในการเตรียมข้นฉบับบทความ

1. บทความเขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มี 

ความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft 

Word for Windows

2. การต้ังค่าหน้ากระดาษ แสดงดังดารางท่ี 1 3

ตารางท่ี 1 การต้ังค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
ระยะขอบทระตาษ (Margins) ล่าระยะกำหนด (ซม.)

ด้านนบ (Top) 3.5

ด้านล่าง (Bottom) 3

ด้านซ้าย (Left) 3

ด้านขวา (Right) 2.5

3. การพิมพ์เนื้อหาในบทความ ต้องจัดให้อยู่ใน 2 

คอลัมน์ กว้าง 7.5 ซม. ระยะห่าง 0.5 ซม. การกระจาย

ต้วอักษรให้ขอบขวามีขนาดเท่ากับ โดยเลือกการจัด 

ตำแหน่งการกระจายนบบไทย (Thai Distribute)

ง. การลำดับหัวข้อในเน้ือเร่ือง ให้ใส่เลขกำกับ กรณีท่ีมี 

การแบ่งหัวข้อย่อยใช้ระบบเลขทศนิยมกำกับ และไม่ควรมี

หัวข้อเกิน 3 ระดับ

- หัวข้อหลัก (Heading 1) ตัวอักษรแบบตัวหนา จัด 

ขีดซ้าย 'ชระกอบด้วย 1. บทนำ 2. วัสดุ อุปกรณี และวิสิการ 

วิจัย 3. ผลการทคลอง 4. อภิปรายผลและสรุป และ 5.

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

- หัวข้อรอง (Heading 2) ตัวอักษรแบบตัวหนา จัด

ขีดซ้าย เซ่น 1.1, 1.2

- หัวข้อย,อย (Heading 3 )จัดตรงกับย่อหน้า 

ตัวอักษรปกติ เซ่น 1.1.1, 1.1.2

5. แบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร

ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ท้ังภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ ระยะระหว่างบรรทัดเนินแบบบรรทัด 

เดียว (Single Space) พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด แสดงดัง 

ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 แบบและขนาดตัวอักษร
รายการ แบบอักษร TH Sarabun New ระยะห่างบรรทัดแบบห่นี่งบรรทัด

ขนาด (Size) รูปแบบ (Font style) ตำแหน่ง

รื่อ'บทกวาม (Title) 18 ตัวหนา (Bold) ชิดซ้าย (Align Left)

ผู้นิพนธ์ (Author) 14 ตัวปกติ (Regular) ชิดซ้าย

ที่อยู่ผู้นิพนธ์ (Contact address o f correspondence) 12 ตัวปกติ ชิดซ้าย

หัวข้อบทคัดย่อ (Abstract) 14 ตัวหนา ชิดซ้าย

หัวข้อคำส์าคัญ (Keyword) 14 ตัวหนา ซ้ดซ้าย

หัวข้อหลัก (Heading 1) 14 ตัวหนา ชิดซ้าย

หัวข้อรอง (Heading 2) 14 ตัวหนา ชิดซ้าย

หัวข้อย่อย (Heading 3) 14 ตัวปกติ ยอหน้า

หัวข้อตาราง 14 ตัวหนา ชิดซ้าย

หัวข้อรูปที่ 14 ตัวหนา จัดกลาง (Center)

เบึ้อความต่างๆ 14 ปกติ
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6. ใฟ้พิมพ์เว้นบรรทัด ในกรณีดังต่อไปน้ี

- เว้นบรรทัดก่อนพิมพ์หัวข้อหลักและหัวข้อรอง 1 

บรรทัด สำหรับหัวข้อย่อยไม่ต้องเว้น 1 บรรทัด

- เว้นบรรทัดเหนือคำบรรยายตาราง 1 บรรทัด และ 

เว้นบรรทัดใต้ตาราง 1 บรรทัด

1. ข้อมูลพ้ืนฐานบทความ

1.1 ช่ือเร่ือง

ช่ือเร่ือง ควรลันกะทัดรัด และส์อความหมายของ 

เร่ืองท่ีทำอย่างชัดเจน ครอบคลุม ตรงกับวัตลุประสงค์ 

และเน้ีอเร่ือง ไม่ไข้คำย่อ ช่ือเร่ืองต้องมีท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ

ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษ แต่ละคำให้พิมพ์อักษรตัว 

แรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรท่ีสองเป็นต้นไปใข้ตัวพิมพ์ 

เล็ก ยกเว้น คำนำหน้านาม (articles) คำสันธาน 

(coordinate conjunctions) และคำบุพบท 

(prepositions) ให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์เล็ก 

นอกจากคำเหล่าน้ีจะถูกใช้นำช่ือเร่ืองให้ใช้ตัวอักษรตัว 

แรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

1.2 ข้อมูลผู้นิพธ์บทความ (Author)

1.2.1 ช่ือ นามสกุลผู้นืพนธ์ อยู่ลัดลงมาจากช่ือ 

เร่ือง ให้ระบุเฉพาะช่ือ นามสกุล โดยไม่ต้องมีคำนำหน้า 

นาม ผู้นืพนธ์ท่ีสังกัดหน่วยงาบเดียวกันให้รวมอยู่ด้วยกัน 

และให้พิมพ์คำว่า "และ”'หน้าช่ือผู้นิพนธ์คนสุดท้าย ผู้ 

นิพนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ใส่ 

เคร่ืองหมายดอกจัน {*) กำกับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของ 

นามสกุล ของผู้นิพนธ์

กรณีท่ีผู้'นิพนธ์ หน่วยงานต้นลังกัดต่างกันให้พิมพ์ 

ช่ือ นามสกุลผู้นิพนธ์ แยกกันคนละบรรทัด

1.2.2 หน่วยงาบท่ีสังกัดของผู้นิพนธ์ อยู่ลัดลงมา 

จากข ้อ -สก ุล {{’น ิพ น ธ ์ให ้'ระบ ุภ าคว ิข า  คณะ 

มหาวิทยาลัย.และจังหวัด

- เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้คำ 

บรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด
- เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 บรรทัด และเว้นใต้

สมการ 1 บรรทัด

1.2.3 เขิงอรรถอ้างอิงข้อมูลติดด่อผู้น ิพนธ์

ประสานงาน (ป ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ จัดชิดข้าย 

ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และอิเมล ;

1.3 บทคัดย่อ (Abstract)

บทกัดย่อจะต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ี 

มีเน้ีอหๆตรงกับ พิมพ์แยกคนละหน้ากัน เป็นเน้ีอความ 

สรุปสาระสำคัญของเร่ือง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผล 

การศึกษา และผลสรุป มีความยาวไม่เกิน 250 คำ มี 1 

ย่อหน้า (ห้ามใส่รูปหรือตาราง ไม่ควรใส่เอกสารอิงอิง)

1.4 คำสำคัญ (Keyword)

เป็ นคำที สามารกใข้ในการสืบค้นในระบบ 

ฐานข้อมูล ควรมี 3 - 5 คำ ภาษา'ไทย'ให้เว้น'วรรค 1

เคาะ ระหว่างคำสำคัญ

และภาษาอังกฤษให้ค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (1)

2. ส่วนเน้ีอหาในบทความ

2.1 บทนำ (Introduction)

บอกความสำคัญหรือที่มาของป็ญหาที,นำไปสู 

การศึกษา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และอาจรวม 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Literature Review) ท่ีเช่ือมโข่ง 

กับผลการวิจัย

2.2 วัสดุ อุปกรณี และวิธีการวิจัย (Materials and

M e th o d s )

กล่า,วถีงรายละเอียดการศึกษา การวิเคราะห์แสุะ

ทดลอง ท่ีกระซับและชัดเจน
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2.3 ผลการวิจัย (Results)

บอกผลท ีพบอย ่างข ัดเจน สม'บรณ์ และมี 

รายละเอียดครบถ้วน ควรเรียงลำดับเนอหาเป็น 

หมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา อาจมี 

ตารางหรือรูปภาพประกอบคำอธิบาย

2.4 อ ภ ิป ร า ย ผ ล แ ล ะ ส ร ป  (Discussion and 

Conclusion)

อาจเขียนรวมกับผลการทดลองได้ เป็นการ 

ประเมีน การตความ และการวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง  ๆ

ของผลท่ีไดัว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีความ 

สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงานของผู้อ่ืนอย่างไร ต้องมี 

การอ้างหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักล้าง 

อย่างเป็นเหตุเป็นผล และอาจมีข้อเสนอแนะท่ีจะนำผล 

วิจัยไปใช้ประโยชน์

2.5 องค์ความรู้ใหม่ (New knowledge)

มีเพียงย่อหน้าเดียว ระบุสั้น  ๆ ว่าเกิดองค์ความรู้ 

ใหม่อะไรจากการทำงานวิจัยซ้ินน้ี

2.6 เอกสารอ้างอิง (References)

ใฃ้การเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบแวนคู 

เวอร์ (Vancouver style) ดังนี้

1. การอ้างอิงแบบุแทรกในเนี้อหา (In-text 

citations)

ในกรณีที่พู่'เขียนยกข้อความหรือนำความคิด 

ข้อเท็จจริงของผู้อ่ืบมาอ้างไว้ในบทความของตนให้ระบุ 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล ดังน้ี

1) ใช้ตัวเลขอารบิกแทนเอกสารที่อ้างถึงโดยใช้ 

ตัวเลขเหนือบรรทัด (superscript) ช้างท้ายข้อความท่ี 

ต้องการอ้าง เซ่น

...แนวคิดเกี่ยวกับการจัดลำตับความสำคัญของ 
ป็ญหาสุขภาพชุมขน1

...กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของป้ญหา2

2) การอ ้างหลายรายการอ ้างอ ิง (multiple 

references) ในท่ีเดียวกันให้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (1) 

คั่นโดยไม'ต้องเว้นวรรคเพัอแยกหมายเลขแต่ละ

หมายเลข เซ่น

...การกำหนดคะแบบตามระบบอิงเกณฑ์1'4'6

3) การอ้างอิง'ในเน้ีอหาตงแต่ 2 รายการข้ึนไป ให้ใช้ 

เครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่นระหว่างหมายเลขแรกกับ 

หมายเลขสุดท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรค เซ่น

...ความตระหนัก ภารยอมรับหรือความร่วมมือใบ 

การแก้ปัเฃหาของชุมขน1'3

ตารางและรูปภาพ

เนอหาและข้อมูลภายในตารางและรูปภาพควรใช้ 

ภาษาอิงกฤษ ควรมีเฉพาะท่ีจิาเป็นเท่าน้ัน และให้บันทึก 

ไฟล์รูปภาพแบบ .jpg แนบเพ่ิมมาพร้อมกับไฟล์บทความ 

รายละเลียดภาพและข้อมูลตาราง ใช้ตัวอักษรขนาด 12 

ตัวปกติ หรืออาจปรับขนาดอักษรให้เล็กได้ แต่ควรให้ 

ขัดเจนและอ่านออก

1. ตาราง

ตารางต้องมีความคมขัด ควรตีเส้นกรอบตาราง 

และให้แพรทไว้ในบทความ มีคำอริบายสั้นๆ แต่ส่ือ 

ความหม ายได้สาระครบถ้วนและเช้าใจให้ระบุลำดับท่ี 

ของตาราง ใช้คำว่า “ตารางท่ี.,." และมีคำอธิบายใส่ไว้ 

เหนือตาราง ห้ามใช้คำว่า ''แสดง” มีความกว้างไม่เกิน 

7.5 ซม. เพ่ือให้ลงในหน้ีงคอลัมนั1ด้ หรือให้มีความกว้าง 

ได้เต็มหน้ากระดาษ (ไม'เกิน 15.5 ขม.) โดยไม'ต้องเว้น 

บรรทัดระหว่างซ่ือตารางกับตาราง การเรียงลำดับตาราง 

ในการอ้างถึง เซ่น ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 1-3

2. รูปภาพ

ไห้วางรูปภาพอยู่ด้านบนสุดของหน้ากระดาษใกล้ 
ตำแหง]งท่ีอ้างถึงในบทความ ให้ระบุลำดับท่ีของรูปภาพ 

ใช้คำว่า “ รูปท่ี...” และมีคำอธิบายใส่ไว้ใต้รูปภาพ ห้าม 

ใช้คำว่า “ แสดง” มีความกว้างไม่เกิน 7.5 ซม. เพ่ือให้ลง
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ในหน่ึงคอลัมน์ไค้ หรือให้มีความกว้างได้เต็ม 

หน้ากระดาษ (ไม่เกิน 15.5 ‘ชม.) รูปภาพควรมองเห็น 

ชัดเจนเน่ึอบทความถูกพิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ขาว-ดำ การ 

เรียงลำดับรูปภาพในการอ้างกึง เซ่น รูปท่ี 1 รูปท่ี 1-3

T-*------ i-------- *■
รูปท่ี 1 ตัวอย่างการวางรูปภาพในบทความ

การใซ้ดำศัพท์และคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ

การเขียนบทความภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ 

คำค ํ'พท ์และการเข ียนท ์'บค ํ'พท ์ตามหล ักของ 

ราชบัณฑิตยสถาน หากต้องการทับศัพท์คำทีมาจาก 

ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้องการแปลเป็น 

ภาษาไทย การแปลหรือเขียนทับศัพท์ครั้งแรกควรใส่ 

คำศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บต่อท้ายคำแปลด้วย และเมื่อ 

ต้องการใช้คำแปลเดิมข้ําอีก ให้ใช้ภาษาไทยโดยไม่ต้อง 

ใส่ภาษาอังกฤษกำกับ

ลัาหรับบทความภาษาอังกฤษ ควรไต้รับการ 

ตรวจสอบความถูกต้องต้านการใช้ภาษาและการใช้ 

ลำบวนจากผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษก่อน

ทารเขียนสมการ

การเขียนสมการใช้โปรแกรม Equation Editor 

หรือ MathType ตัวแปรและสัญลักษณ์ใช้ตัวอักษรแบบ 

Times New Roman ขนาด 10 ทุกสมการจัดตรงกับย่อ 

หน้า ระบุลำดับที่ชองสมการกำกับอยู่ภายในวงเล็บ ( )  

วางขีดขอบต้านชวาของคอลัมน์ ให้เว้นบรรทัดเหนือ

สมการ 1 บรรทัด และเว้นใต้สมการ 1 บรรทัด ตัง

ลมการที่(1)

e u  OE OF ...—  + + -  Q (1)
at Ox dy

การอธิบายตัวแปรทีร่ะบุในสมการ ให้ใช้ตัวอักษร ;

Times New Roman ขนาด 10 ตัวเอียง j

การเขียนหน่วยวัด I
ใช้หน่วยวัตระบบเอสไอ (SI Unit) บทความท่ีเขียน่ึ 

เป็นภาษาไทย ให้เขียนหน่วยเป็นภาษาไทยเท่าใร้ัน ท้า 

ต้องการย่อหน่วย ควรใช้ตัวย่อท่ีถูกต้องและเป็นสากลุ 

การใช ้ศ ัพท ์ว ิทยาศาสตร ์,ให้ย ึดคำบัญญัต้ฃอลุ

ราชบัณฑิตยสถาน ชี่อสถานท่ีต่างๆ ให้ใช้ตามประกาลุ
I

ของลำนักนายกรัฐมนตรี j
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