
 
 

ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
 

1. หลกัเกณฑ์ในกำรพมิพ์ต้นฉบับ 

 1.1 ส่วนบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 หน้า 
 1.1.1 พิมพบ์นกระดาษขาวขนาด A4 รูปแบบภาษาไทยใช ้Angsana New ขนาด 16 ระยะห่าง   
1 บรรทดั รูปแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษใช ้Angsana New ขนาด 16 
 1.1.2 ระยะห่างของกระดาษขอบบนและขอบล่าง ขนาด 1.14 น้ิว ซา้ยและขวา ขนาด 0.83 น้ิว 
 1.1.3 ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือภาษาไทยใช้ Angsana New ขนาด 18 และช่ือภาษาองักฤษ Angsana 
New ขนาด 18  
 1.1.4 ช่ือผูเ้ขียน (Authors) ทุกคน ภาษาไทยใช้ Angsana New ขนาด 16 ภาษาอังกฤษใช้ 
Angsana New ขนาด 16 
 1.1.5 หน่วยงานของผูเ้ขียนทุกคน ภาษาไทยใช้ Angsana New ขนาด 14 ภาษาอังกฤษใช้ 
Angsana New ขนาด 14 
 1.1.6 บทคดัยอ่ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 300 – 350 ค า 
 1.1.7 ค าส าคญั (Keywords) ภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการก าหนดค าส าคญัท่ีสามารถ
น าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้ในระบบฐานขอ้มูล อยูร่ะหวา่ง 2 – 5 ค  า 
 1.1.8 ผูนิ้พนธ์ประสานงาน (Corresponding Author) ให้ท าเคร่ืองหมาย* ไวห้ลงันามสกุลและ
ระบุหมายเลขโทรศพัทแ์ละไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-mail)   
 1.1.9 รูปแบบการจดัวางเน้ือหาใหจ้ดัเป็น 2 คอลมัน์ 
 

 1.2 ส่วนเนื้อหาประกอบด้วย 
  1.2.1 บทน า (Introduction) บอกความส าคญัหรือท่ีมาของปัญหา 
  1.2.2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั (Objectives) 
  1.2.3 ขอบเขตการวิจยั (Scope of Study) 
  1.2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) 
  1.2.5 วิธีการด าเนินการวิจยั (Methodology) 
  1.2.6 ผลการศึกษา (Results)  
  1.2.7 อภิปรายผล (Discussion)  
  1.2.8 ขอ้เสนอแนะ (Recommendations)  
  1.2.9 การปกป้องสิทธ์ิกลุ่มเป้าหมาย (การรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย)์ 
  1.2.10 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่มีก็ได ้



 
 

  1.2.11 เอกสารอ้างอิง (References) ต้องไม่น้อยกว่า 8 เร่ือง เขียนเรียงล าดับตามล าดับ            
การอา้งอิงในเน้ือหา 
  1.2.12 กราฟหรือตาราง จ านวนภาพและตารางรวมกนัแลว้ไม่เกิน 3 – 5 ภาพ/ตาราง 
  1.2.13 ภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่ายขาว – ด าท่ีชัดเจน นอกจากจ าเป็นต้องใช้สี ถ้าเป็น
ภาพวาดลายเส้นใหว้าดบนกระดาษขาวโดยใชห้มึกด า ควรวาดใหส้ะอาดและลายเส้นคมชดั  
 
 1.3 ขนาดของเน้ือหา 
  1.3.1 บทความวิชาการ (Article) ควรอยูร่ะหวา่ง 10 – 15 หนา้ รวมเอกสารอา้งอิง 
  1.3.2 บทความวิจยัตน้ฉบบั (Research) ควรอยูร่ะหวา่ง 15 – 20 หนา้ รวมเอกสารอา้งอิง 
 

2. หลกัเกณฑ์กำรอ้ำงองิ 
 การอา้งอิงเอกสารใช้ตวัเลข “พิมพ์ตวัยก” เรียงล าดับตามการอา้งอิงในเน้ือหา ไม่เรียงล าดับตาม
พยญัชนะ โดยเอกสารอา้งอิงเขียนระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) หากเร่ืองท่ีมีผูนิ้พนธ์มากกว่า 3 คนขึ้นไป 
ให้ใส่เฉพาะ 3 ช่ือแรกและตามด้วย “และคณะ” (et al.) ใช้ช่ือย่อของวารสารตามท่ีก าหนดใน List of 
Journals Index Medicus ใส่เลขหน้าแรกถึงหน้าสุดทา้ยของเอกสาร โดยไม่ตอ้งเขียนเลขหน้าท่ีซ ้ ากนั เช่น 
125 – 9, 181 – 95 เป็นตน้ 
 

 ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 วำรสำร 

ช่ือผู้เขียน (Author).//ช่ือบทความ (Title of article).//ช่ือวารสาร (Title of Journal) ปีท่ี (Year)/;/เล่มท่ี/
ฉบับท่ีของวารสาร (Volume/(No)/:/หน้าเร่ิมต้น – หน้าสุดท้าย (Page). เช่นตัวอย่างด้านล่าง  
 

สุคนธา ปัทมสิงห์. การอกัเสบจากการติดเช้ือในลูกตาหลงัผา่ตดัตอ้กระจกโดยใชค้ล่ืนเสียงความถ่ีสูง. 
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2542; 8: 517 – 25.  

 

หนังสือ 
ช่ือผู้ เ ขียน (Author). / / ช่ือหนังสือ (Title of the book). / /คร้ังท่ีพิมพ์ (ตั้งแต่คร้ังท่ี  2 เป็นต้นไป 
(Edition).//สถานท่ีพิมพ์ (Place of Publication) : ส านักพิมพ์ (Publisher) ; ปี (Year). เช่นตัวอย่าง
ด้านล่าง  
 

ไพศาล  เหล่าสุวรรณ. หลกัพนัธุศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2535. 
 
 
 



 
 

วิทยำนิพนธ์ 
ช่ือผู้ นิพนธ์.//ช่ือเร่ือง [ประเภท / ระดับปริญญา].//เมืองท่ีพิมพ์:มหาวิทยาลัย;ปีท่ีได้รับปริญญา 
ตัวอย่างด้านล่าง 
 

 องัคาร ศรีชยัรัตนกูล. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคซึมเศร้าชนิดเฉียบพลนัและ
ชนิดเร้ือรัง [วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2543. 

  
 บทควำมท่ีตีพมิพ์ใน Website 

ช่ือผู้เขียน (Author).//ช่ือบทความ (Title of article).//ช่ือวารสาร (Title of Journal).//[ประเภทของส่ือ/
วัสดุ].//ปีท่ีพิมพ์ [เข้าถึงเม่ือ/cited ปี เดือน วันท่ี] ; ฉบับท่ี : [หน้า/screen].//เข้าถึงได้จาก/Available 
from URL://http//.......เช่นตัวอย่างด้านล่าง 

 

จิราภรณ์  จนัทร์จร. การเขียนรายงานอา้งอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย.์ [ออนไลน์]. (ม.ป.ป.) 
[เขา้ถึงเม่ือ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2551]. เขา้ถึงไดจ้าก http://161.200.96.214/guide/vancouver.pdf 

 

3. การส่งต้นฉบับ  ผู ้เขียนสามารถส่งบทความวิจัยต้นฉบับ/บทความวิชาการผ่านทางเว็บไซต์  
https://www.hrdkorat.com/ 
4. ผลงานจะไดรั้บการพิจารณา / ประเมิน จากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 2 ท่านก่อนการตีพิมพ ์
5 .  ผลก ารพิ จ า รณา  /  ประ เ มิน  ผ่ านห รือไม่ ผ่ านจะแจ้ง ให้ ผู ้ เ ขี ยนทราบ ผ่ านท าง เ ว็ บ ไซต์  
https://www.hrdkorat.com/ 
6. เม่ือคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาให้ตีพิมพแ์ลว้ ผูเ้ขียนตอ้งส่งตน้ฉบบัท่ีแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย ผา่นทาง
เวบ็ไซต ์https://www.hrdkorat.com/ 
7. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://www.hrdkorat.com/ 

//http/
http://161.200.96.214/guide/vancouver.pdf
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