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ค ำแนะน ำส ำหรับผูเ้ขียน 
 

วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สัตวแพทย์
ศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง สามารถชี้น าและขับเคลื่อนการพฒันาประเทศและสังคมนวัตกรรม  

3. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ นักนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
ขอบเขตสำขำวิชำ 
สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่  แพทยศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ วิทยำศำสตร์สุขภำพ สัตว

แพทยศำสตร์และสัตววิทยำ สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรสำธำรณสุขศำสตร์ และ
สำขำที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเภทบทควำมที่รับตีพิมพ ์
วารสารของราชวิทยาลัย รับตีพิมพ์บทความ  2 ประเภท (Section) ดังนี้ 

   
1. บทควำมวิจัย (Research article) หมายถึง บทความที่เขียนจาก รายงาน

วิจัย รายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  หรือวิทยานิพนธ์ จากข้อมูลเชิงปฐมภูมิ
ของผู้วิจัย โดยสรุปย่อกระบวนการวิจัย ของงานวิจัยนั้น ๆ ให้มีความกระชับ
และสั้น อยู่ในรูปแบบของบทความความ ตามโครงสร้าง องค์ประกอบของ
บทความวิจัย โดยมีความยาวบทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4 

2. บทควำมวิชำกำร (Academic article) หมายถึง บทความที่เขียนจากการ
รวบรวมความรู้ ทบทวนวรรณกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ในสาขา
ที่รับตีพิมพ์ เรียบเรียงเนื้อหาขึ้นใหม่ เพ่ืออธิบาย วิเคราะห์ ข้อมูลจากเนื้อหา 
หรือเสนอแนะองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยมีความยาวบทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4 

 

กำรพิจำรณำบทควำม (Peer Review Process) 

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น ทบทวน และ
ตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์ ความถูกต้อง เหมาะสมทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
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เกี่ยวข้อง จ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ ในรูปแบบพิชยพิจารณ์ (Peer-Reviewed) ก่อนลง
ตีพิมพ์ และเป็นการประเมินแบบการปกปิดสองทาง (Double blinded)   

ขั้นตอนกำรประเมินบทควำมมีกระบวนกำรดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เขียนส่งไฟล์บทความไปยังระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2. กองบรรณาธิการด าเนินการแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับไฟล์บทความ

เรียบร้อยแล้ว  
3. กองบรรณาธิการด าเนินการตรวจสอบหัวข้อ บทคัดย่อ และเนื้อหาของบทความ รูปแบบ

การจัดพิมพ์บทความ ประเด็นทางจริยธรรม ตรวจการคัดลอกบทความ (Plagiarism 
Checker) และความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร รวมถึง
ประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ในเบื้องต้น 

4. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะ
ด าเนินการจัดส่งบทความเพ่ือท าการกลั่นกรองต่อไปโดย ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความ ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์
หรือไม่ กระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้เป็นการประเมินแบบปกปิดสองทาง (Double 
blind review)  กล่าวคือ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ และจะไม่
เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนทราบ และกองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อผู้เขียน
และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใหบุ้คคลอื่น ทราบด้วยเช่นกัน 

5. เมื่อบทความได้รับการทบทวน ประเมิน วิจารณ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเห็น
อย่างไร กองบรรณาธิการจะ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 - กรณีมีความเห็นให้ ผู้เขียนแก้ไขบทความ (Revision Require) กองบรรณาธิการ 
จะจัดส่งผลการประเมิน รวมถึงค าแนะน าจากบรรณาธิการให้ผู้เขียน แก้ไขบทความ และเมื่อแก้ไข
เสร็จแล้วให้ ส่งกลับคืนมายังบรรณาธิการ และพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยอาจส่งให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบผลการแก้ไข หรือ บรรณาธิการตรวจสอบ ด้วยตนเอง ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขในรอบที่ สอง 
(round 2) ก็จะด าเนินการส่งกลับไปยังผู้เขียนให้แก้ไข และตรวจสอบผลการแก้ไข จนกว่าจะมีเนื้อหา
บทความสมบูรณ์ 

 - กรณีมี ความ เห็ น ให้  ปฏิ เ สธการรั บตี พิม พ์  ( Decline Submission) กอง
บรรณาธิการ จะส่งจดหมายแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้เขียนรับทราบ พร้อมทั้งเหตุผลของการปฏิเสธการรับ 

 - กรณีมีความเห็นให้ ตอบรับการตีพิมพ์ (Accept Submission) กองบรรณาธิการ 
จะแจ้งผู้เขียนให้ทราบ และด าเนินการส่งไฟล์บทความเข้าสู่ขั้นตอนการปรับแก้ไขต้นฉบับ การพิสูจน์
อักษร และการจัดรูปแบบเอกสารตามเทมเพลตบทความของวารสาร ก่อนน าไปเผยแพร่ โดยฝ่าย
จัดการวารสาร 
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หลังจากบรรณาธิการได้ส่งข้อมูลการแก้ไขจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้กับผู้เขียน 
ให้ผู้เขียนแก้ไขเอกสารและ จัดท าตารางสรุปผลการแก้ไขส่งกลับบรรณาธิการดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 การแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ค ำแนะน ำของ 
ผู้ทรงฯ 

รำยละเอียดกำรแก้ไข หลักฐำนกำรแก้ไข ไม่แก้ไข 

คนท่ี 1 
ระบุข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินคนท่ี 1 ทุกข้อ 

แก้ไขจากเดมิ …….. เป็น 
…………. 

ปรากฏในหน้าท่ี ……….. ระบุเหตุผลและหลักฐาน
ทางวิชาการ 

คนท่ี 2 
ระบุข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินคนท่ี 2 ทุกข้อ 

แก้ไขจากเดมิ …….. เป็น 
…………. 

ปรากฏในหน้าท่ี ……….. ระบุเหตุผลและหลักฐาน
ทางวิชาการ 

 

 ทั้งนี้ กิจกรรมการพิจารณาบทความทั้งหมด ต้องด าเนินการผ่านทางระบบวารสาร
อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของวารสาร  ภาย ในระบบเว็ บ ไซต์  Thai Journal Online (ThaiJO) URL: 
https://www.tci-thaijo.org ซึ่ ง รั บผิ ดชอบดูแลระบบโดยศูนย์  TCI และ ศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology 
Center; NECTEC) เพ่ือให้การท างานเป็นระบบวารสารของราชวิทยาลัยฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ (Copyright and Right) 

วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวารสารในรูปแบบเปิด (Open Access) ผู้ใช้ทั่วไป
หรือระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ฐานข้อมูลอัตโนมัติ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สามารถเข้าถึง 
ดาวน์โหลด เอกสารไฟล์บทความบนเว็บไซต์วารสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งหมด รวมถึงรูป
ภาพประกอบ ตาราง เป็นลิขสิทธิ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  การน าเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น 
รูปภาพ ตาราง ของบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้อง
ได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ราชวิทยาลัยฯ อนุญาตให้สามารถน าไฟล์บทความไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อได้ โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไข สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอน (Creative Commons License: CC) และ ต้อง
แสดงที่มาจากวารสาร – ไม่ใช้เพ่ือการค้า – ห้ามแก้ไขดัดแปลง, Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)    

ข้อความที่ปรากฏในบทความในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่
เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบุคลากร คณาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในราชวิทยาลัยฯแต่อย่างใด 
ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความ
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ผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเอง ตลอดจนความรับผิดชอบด้าน
เนื้อหาและการตรวจร่างบทความเป็นของผู้เขียน ไม่เก่ียวข้องกับกองบรรณาธิการ 
 
นโยบำยจริยธรรมกำรทดลอง (Research Integrity Policy) ในงำนวิจัย 

บทความจากงานวิจัยที่ส่งเข้ามารับการตีพิมพ์และเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในมนุษย์ ต้อง
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากสถาบันที่ผ่านการรับรองจาก
ส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและ
กฎหมายสากล  ส าหรับการทดลองในสัตว์ทดลองต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เช่นกัน และอยู่ภายใต้หลักพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558  

 นอกจากนี้วารสารคาดหวังให้ผู้เขียนเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว (privacy) ของผู้เข้าร่วม
การวิจัย และได้รับความยินยอมที่จะน าข้อมูลมาเผยแพร่ก่อนที่จะส่งบทความมายังวารสาร ส าหรับ
ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ผู้เขียนจะต้องส่งหลักฐาน แนบมาพร้อมกับบทความ หรือส่งมาภายหลังเมื่อ
บทความได้รับการรับพิจารณาตีพิมพ์และกองบรรณาธิการร้องขอไป โดยจัดส่งเป็นไฟล์หลักฐานผ่าน
ระบบวารสารออนไลน์ 
 
นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest and Competing Interest 
Policy) 
 วารสารมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงต่อการขัดกันของผลประโยชน์ ในกลุ่มกองบรรณาธิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้เขียนทุกท่าน เพ่ือให้การตีพิมพ์บทความมีความโปร่งใสทางวิชาการ 
ดังนั้นในกรณีที่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบทความ ผู้เขียนหลัก 
(Corresponding Author) ต้องแจ้งให้กับบรรณาธิการทราบถึงเหตุความสัมพันธ์ดังกล่าว อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางการส่งข้อความผ่านระบบเว็บไซตว์ารสาร 
 ส ำหรับผู้เขียน ต้องมีการใช้ข้อมูลในการเขียนงานวิจัยโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจท าให้เกิด
ความโน้มเอียงในงานวิจัย ในผลการศึกษา สรุปผล หรือ การอภิปรายผล  โดยเฉพาะผลประโยชน์
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อการท างานวิจัย 
 ส ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบททควำม ควรให้ข้อมูลต่อบรรณาธิการผู้รับผิดชอบบทความ 
หากมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
  หากมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งบรรณาธิการ เพ่ือยืนยันความโปร่งใส
ต่อการประเมินบทความ ทั้งนี้การเกี่ยวข้องย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งนี้บรรณาธิการจะเป็นผู้
พิจารณาให้ควารเห็นในการยอมรับต่อการประเมินบทความอีกครั้ง 
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กำรจัดเตรียมต้นฉบับ 

ต้นฉบับที่ส่งมาเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้เขียนสามารถ
จัดเตรียมต้นฉบับได้ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ตามข้อก าหนดของวารสารฯ 
ดังต่อไปนี้ 

 
1. บทความจัดพิมพ์ลงบนขนาดกระดาษ A4  (21×29.7 ซม.) และมีความยาวอยู่ระหว่าง 

10 - 15 หน้า ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นระยะขอบบน 3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม. 
ขอบซ้าย 3.81 ซม. และ ขอบขวา 2.54 ซม. 

2. การพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) พิมพ์หน้าเดียว 1 คอลัมน์ 
ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า (single space) ด้วยรูปแบบอักษร (font) TH Sarabun New 
ขนาด 16 ตัวอักษรต่อนิ้ว ทั้งอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. การใช้ภาษาไทยให้ยึดค าสะกดและค าแปลความหมายตามหลักราชบัณฑิตยสถาน โดย
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และใช้ภาษาอังกฤษในกรณีท่ีไม่มีค าสะกดในภาษาไทยหรือมีความ
จ าเป็น การใช้ อักษรย่อ ต้องเขียนค าเต็มไว้ในการเขียนในครั้งแรกก่อน และไม่ใช้ค าย่อที่
ไม่เป็นมาตรฐานยกเว้นการย่อเพ่ือเขียนเนื้อหาให้กระชับขึ้น การแปลศัพท์อังกฤษเป็น
ไทย หรือการเขียนทับศัพท์ให้ยึดตามหลักราชบัณฑิตยสถาน 

4. รูปแบบการเขียนแต่ละเนื้อหามีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 

หน้ำแรก (ส ำหรัน บทควำมวิจัย และ บทควำมวิชำกำร) 
- ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรสั้นกะทัดรัดและสื่อถึงเป้าหมายหลักของบทความ ความ

ยาวไม่ควรเกิน 120 ตัวอักษร ชื่อเรื่องส าหรับบทความภาษาไทย ต้องมีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- ชื่อผู้เขียน (Author name) เขียนต่อจากชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อม ไม่ใส่ยศ หรือต าแหน่งวิชาการ ในกรณีที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คนให้เรียงชื่อ
ตามล าดับตามการมีส่วนร่วมเชิงปัญญา เริ่มจากชื่อแรกมากสุดถึงชื่อสุดท้ายน้อยที่สุด 
พร้อมทั้งแสดงสังกัดหน่วยงำนของผู้เขียนทุกคนขณะท าการวิจัย และ e-mail เฉพาะ
ของผู้รับผิดชอบหลักบทความ (Corresponding author) เป็นข้อความต่อจากสังกัดผู้
แต่ง 

- บทคัดย่อ (Abstract) เขียนเนื้อความย่อตามล าดับโครงสร้างของบทความได้แก่ 
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ (Background and Purpose)  วิธีการศึกษา (Methods) ผล
การศึกษา (Results) และบทสรุป (Conclusions) โดยใช้ภาษาเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยค า 
เป็นประโยคสมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจนอย่างกระชับ อ่านเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 
เขียนแยกสองภาษาในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มบทคัดย่อภาษาไทยก่อนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ โดยบทคัดย่อภาษาไทยไม่ควรเกิน 300 ค า และบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่
ควรเกิน 250 ค า 
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- ค ำส ำคัญ (Keywords) ระบุค าส าคัญในแต่ละภาษา เขียนด้านท้ายบทคัดย่อ ให้ใช้ค าที่
สื่อความหมายกับเนื้อหาของงานวิจัย จ านวน 3-5 ค า เรียงล าดับตามตัวอักษร  

ส่วนเนื้อหำของบทควำม (ส ำหรับ บทควำมวิจัย) 
- บทน ำ (Introduction) เขียนแสดงที่มาและความส าคัญของปัญหา แนวคิดและทฤษฎี 

วัตุประสงค์ เหตุผลความจ าเป็นของการศึกษา มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
บทความและตรงกับวัตุประสงค์โดยให้ข้อมูลและอ้างอิงงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ควร
อ้างเอกสารจากบทความทางวิชาการเป็นหลัก ไม่ควรอ้างข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ทั่วไป (ท่ี
ไม่ใช่ eJournal) ไม่ควรคัดลอกข้อความเนื้อหาของเอกสารอื่นมาอ้างทั้งข้อความ และไม่
ควรใช้เอกสารที่เก่าเกินกว่า 10 ปี น ามาอ้าง (ยกเว้นเป็นทฤษฎี ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
หรือเนื้อหาส าคัญ) 

- วิธีกำรศึกษำ (Methods)  ให้ระบุระเบียบวิธีการวิจัยหรือการศึกษา เครื่องมือวิจัย (ถ้า
มี) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ การจัดท าเนื้อหาอาจแยกหัวข้อย่อยหรือแบ่งย่อหน้าตามหัวข้อ
ย่อยได้  
กรณีการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ผู้ เขียนต้องมีเอกสารระบุว่า
โครงการวิจัยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง พร้อมทั้งระบุเลขอนุมัติโครงการ และส่งหลักฐานมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา และต้องระมัดระวังต่อการแสดงเนื้อหาที่ขัดต่อจริยธรรมการวิจัยและจริยธรรม
การตีพิมพ์บทความ (ตามนโยบายของ CI Policy) 

- ผลกำรศึกษำ (Results) ให้เขียนรายงานผลการศึกษาหรือผลการทดลอง โดยเป็นการ
บรรยายเนื้อหาจากข้อมูลทางสถิติที่ค้นพบจากงานวิจัย และ/หรือ ผ่านทางตาราง หรือ 
รูปภาพ หรือ แผนภูม ิ 

- อภิปรำยผล (Discussion) ส่วนนี้ควรวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายข้อมูลที่ได้มาจาก
ผลการวิจัยข้างต้น ร่วมกับมีการอ้างอิงงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ไม่ใช้การอธิบาย
โดยไม่มีหลักการ งานวิจัยอ้างใด ๆ 

- บทสรุป (Conclusions) เขียนสรุปสิ่งที่ได้ด าเนินการและแสดงให้เห็นความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย จากข้อมูลของผลการศึกษาและการอภิปราย ผู้วิจัยสามารถ
แสดงทัศนะ ผู้เขียนได้แสดงทัศนะทางวิชาการของตนได้ไว้ มีล าดับของเนื้อหาทั้งส่วนน า
เนื้อหาและบทสรุปที่เหมาะสมและอ่านเข้าใจได้ง่าย  พร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้จำก
งำนวิจัย และให้ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยต่อไปในอนำคต 

 
ส่วนเนื้อหำของบทควำม (ส ำหรับ บทควำมวิชำกำร) 
- บทน ำ (Introduction) เขียนแสดงที่มา ที่ไป ภูมิหลัง ความส าคัญ ขอบเขตของเรื่องที่

ต้องการอธิบาย แสดงวัตถุประสงค์ และอาจให้ข้อมูลถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากบทความ  
โดยสามารถอ้างอิงเอกสารร่วมด้วยเพ่ือเน้นย้ าในประเด็นของหัวข้อดังกล่าว ความยาว
ของบทน าควรอยู่ระหว่าง 5-10% ของส่วนเนื้อหา 
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- เนื้อหำ ผู้เขียนสามารถเขียนอธิบาย วิธีการ หลักการทฤษฎี วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อมูล 
และให้เหตุผล ของประเด็นที่เขียน โดยอาศัยตาราง รูปภาพ แผนภูมิ เพ่ือประกอบ
ค าอธิบายและอ้างอิงเอกสารร่วมด้วย โครงสร้างการเขียนสามารถเรียงล าดับหัวข้อตาม
ความเหมาะสมของผู้เขียนอย่างเป็นล าดับ แต่ละหัวข้อมีความสมบูรณ์ในตนเอง ไม่ยาว
ไปหรือมากจนเกินไปจากสัดส่วนของบทความท้ังหมด   

- บทสรุป (Conclusions) เขียนสรุปสิ่งที่ได้อธิบายความ ข้อดีข้อเสีย หรือเสริมส่วนที่ไม่
ปรากฏในเนื้อหา หรือย้ าในสิ่งส าคัญของเรื่อง และ แนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
หรือ ตัดสินความในประเด็นที่ปรากฏในงานเขียน อย่างไรก็ดีไม่ควรเขียนนอกเรื่องที่ไม่
ปรากฏในบทความ  
 

กำรอ้ำงอิงและเอกสำรอ้ำงอิง (Cite and References) 
- วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงแบบ AMA 

(American Medical Association) (numbering)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เอกสารอ้างอิงไม่ควรเกิน 30 รายการ 
- ควรให้ความส าคัญกับอ้าง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ (Peer Review Article) แล้วใน

วารสารวิชาการ (Scholarly Journal) หรือ บทในหนังสือที่ผ่านการประเมิน (Peer-
reviewed books) และไม่ควรย้อนหลังเกิน 10 ปีจากวันที่เขียน กรณีอ้างอิงเอกสาร
จากการประชุมวิชาการ ไม่ควรเกิน 2 ปี หลังการประชุม  และควรระบุแหล่งข้อมูลถาวร
ที่เข้าถึงได้จาก DOI (ถ้ามี) 

- การอ้างวิทยานิพนธ์ ควรค้นหาเอกสารเพ่ิมเติมว่า วิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์
เป็นบทความในวารสารวิชาการ/การประชุมวิชาการ หรือไม่ และให้อ้างจากแหล่งข้อมูล
นั้น ยกเว้นค้นหาไม่พบ 

- ไมค่วรอ้างบทความหรือเนื้อหาเว็บไซต์ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงเว็บ Wikipedia 
และหากเป็นการอ้างเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ระบุ URL และวันที่เข้าถึง 

- การอ้างอิงในเนื้อหา เป็นระบบตัวเลข (numbering system)  

 การอ้างอิงระบุตามล าดับที่อ้างอิงในเนื้อหาบทความ ไมใ่ช้การเรียงตามตัวอักษรของ
ชื่อผู้เขียน โดยใช้ ใส่ตัวเลขไว้ยกข้ึนท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง เช่น ข้อความอ้าง3  

 การอ้างอิงในเนื้อหา หลายรายการที่ต าแหน่งเดียวกันให้ใช้เครื่องหมาย comma 
คั่นระหว่างตัวเลข เช่น  ข้อความอ้าง1,5,6,9 

- การเขียนเลขหน้าในเอกสารอ้างอิง  

 ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิค เท่านั้น ยกเว้นเลขหน้ากรณีวารสารมีเลขหน้าเป็นภาษาโรมัน
ให้ใส่ตามที่ปรากฏ เช่น viii-x. 

 การเขียนเลขหน้าให้ใช้ตัวเลขเต็มช่วง ยกเว้นเลขหน้าที่มีตัวอักษรท้ายต้องใส่ทั้งหมด 
124A-126A หรือกรณีที่เลขหน้าเป็น รหัสเอกสารดิจิทัล ให้ใช้ รหัสเอกสารแทนเลข
หน้า เช่น e100285 หรือ PMID: 30065567 
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- การเขียนชื่อย่อวารสาร (abbreviation name) ในเอกสารอ้างอิง  
 กรณวีารสารต่างประเทศใช้ตาม National Library of Medicine 

(MEDLINE/PubMed) ค้นหำได้จำก
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed 
หรือ Web of Science  
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html 
หรือ Elsevier 
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/journal-
title-lists 

 กรณีวารสารในประเทศและเป็นภาษาไทย ใช้ชื่อเต็มในภาษาไทยของวารสารได ้ 
 
ข้อก ำหนดและตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 

 
บทควำมในวำรสำรวิชำกำร 

 บทความวารสารที่มีจ านวนผู้เขียนไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อตามรูปแบบภาษา ให้ครบ
ทุกคน หากเกิน 6 คน ให้ใส่ ชื่อ 3 คนแรก และ ระบุ “et al.” ในภาษาอังกฤษ 
หรือ ระบุ “และคณะ” ในบทความภาษาไทย 

 กรณีบทความมีเลข DOI ให้ระบุเลข DOI  
 กรณบีทความไม่พบ DOI ไม่ต้องระบุ [Online] หรือ [ออนไลน์] รวมถึง 

“Available from” หรือ “เข้าถึงได้จาก” และเลข DOI 
 การเขียนชื่อวารสารให้ใช้เป็นแบบย่อ (Abbreviation) เป็นตัวเอียงทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ (Italic) ยกเว้นภาษาไทยไม่ต้องย่อ 
 กรณีผูเ้ขียนเป็นหน่วยงานให้ใช้ชื่อหน่วยงานแทนชื่อผู้เขียน 
 บทความทางอินเทอร์เน็ตที่มีหมายเลขประจ าบทความแทนเลขหน้า ให้ใช้ค าตาม

ส านักพิมพ์เช่น “e” หมายถึง electronic หรือเลข Digital Object Identifier 
(doi) หรือ เลข Publisher Item Identifier (pii) แทนเลขหน้า 
 

 
บทควำมในวำรสำรวิชำกำร 
รูปแบบ 
English 
เครื่องหมาย \ 
หมายถึงเว้นวรรค 
1 ระยะ 

Author name.\Title of the article.\Abbreviation Name of the 
Journal.\Publication year;Volume Number(Issue Number): Page 
number starts–ends.\doi:DOI 
 
ชื่อวารสารเป็นตัวเอียง 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed
https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/journal-title-lists
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/content/journal-title-lists


 

9   
    
 

บทควำมในวำรสำรวิชำกำร 
ภาษาไทย 
 
เครื่องหมาย \ 
หมายถึงเว้นวรรค 
1 ระยะ 

ผู้เขียน.\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสารเต็ม.\ปี พ.ศ.พิมพ์;ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้า[หรือ
จ านวนหน้า]. 
 
ชื่อวารสารเป็นตัวเอียง 

ตัวอย่าง 
ผู้เขียน 1 คน 
 

Appleton JV, Cowley S. Analysing clinical practice guidelines. A 
method of documentary analysis. J Adv Nurs. 1997;25(5):1008-1017. 
  
Singleton A. APC what’s in a name? Learned Publishing. 
2013;26(1):3-4. doi:10.1087/20130101 
 
 
 

วิสาร์กร มดทอง. ผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริการเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
2555;30(2): 140–146. 
 
จักกริช พฤษการ. การพัฒนาแบบจ าลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วย
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
2562;29(1): 46–57. doi:10.14416/j.kmutnb.2019.07.001 
 

ผู้เขียน 2-6 คน 
 

Yousefi-Nooraie R, Dobbins M, Brouwers M, Wakefield P. 
Information seeking for making evidence-informed decisions: a 
social network analysis on the staff of a public health department 
in Canada. BMC Health Services Research. 2012;12: 118. 
doi:10.1186/1472-6963-12-118 
 
ปรารถนา จันทรเสนา, เพ็ญพันธ์ เพชรศร, ทิพย์วัลย์ ตุลยะสุข. พฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศของกุมารแพทย์ที่ใช้กระบวนการเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ใน
โรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารสารสนเทศศาสตร์. 2554;27(1–3): 10–22.  
 

ผู้เขียน 6 คน 
ขึ้นไป 
 

Bennett S, Tooth L, McKenna K, Rodger S, Strong J, Ziviani J, et al. 
Perceptions of evidence-based practice: A survey of Australian 
occupational therapists. Aust Occup Ther J. 2003;50(1): 13–22. 
doi:10.1046/j.1440-1630.2003.00341.x 
  

https://doi.org/10.1046/j.1440-1630.2003.00341.x
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บทควำมในวำรสำรวิชำกำร 
อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์, ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล, ฐิรไชยวัฒน์ พันธ์กุล, ณฐเสฏฐ์ 
ตงกิจเจริญ, ช านาญวิทย์ ศุภกลาป, กีรติ วิริยางกูร, และคณะ. ราคาที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบของเด็กมัธยมศึกษา. เชียงใหม่
ทันตแพทย์สาร. 2562;40(1): 113–126. 

บทความที่มี
เลขประจ า
บทความแทน
เลขหน้า 

Terry D, Lê Q, Nguyen U, Hoang H. Workplace health and safety 
issues among community nurses: a study regarding the impact on 
providing care to rural consumers. BMJ Open. 2015;5(8):e008306. 
doi:10.1136/bmjopen-2015-008306 
 
Muguruma T, Toida C, Gakumazawa M, Yogo N, Shinohara M, 
Takeuchi I. Effects of establishing a trauma center on the mortality 
rate among injured pediatric patients in Japan. PLoS ONE. 
2019;14(5):e0217140. doi:10.1371/journal.pone.0217140 
 

 
บทควำมในกำรประชุมวิชำกำร 
บทควำมในกำรประชุมวิชำกำร 
รูปแบบ 
English 
 
เครื่องหมาย \ 
หมายถึงเว้นวรรค 
1 ระยะ 

Author name.\Title of conference paper.\In:\Editor or 
Organization\(eds.).\Conference Title.\Publisher;\year of 
publication.\p.\Page number starts–ends.\URL or DOI.\Accessed: m 
d, y] 
 
ชื่อการประชุมเป็นตัวเอียง 

ภาษาไทย 
 
เครื่องหมาย \ 
หมายถึงเว้นวรรค 
1 ระยะ 

ชื่อผู้เขียน\ชื่อเรื่องบทความ.\ใน:\ชื่อบรรณาธิการ,\(บรรณาธิการ).\ชื่อหนังสือ.\
ชื่อการประชุม.\หน่วยงานจัดประชุมส านักพิมพ์;\ปี พ.ศ.ที่ประชุม.\น;\เลขหน้า
เริ่มต้น–เลขหน้าสุดท้ายของบทที่อ้าง.\จาก:\URLหรือDOI\]\[เมื่อ: วันเดือนปี ที่
เข้าถึง] 
 
ชื่อการประชุมเป็นตัวเอียง 

ตัวอย่าง 
กรณีมีการจัดท า
เล่ม ไม่มี
บรรณาธิการแต่
มี URL 
 

Currie C, Monks T. Modeling diseases: prevention, cure and 
management. In: Proceedings of the Winter Simulation Conference. 
IEEE; 2018:440-454. https://eprints.soton.ac.uk/422053/. Accessed 
July 11, 2019. 
 

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-008306
https://eprints.soton.ac.uk/422053/
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บทควำมในกำรประชุมวิชำกำร 
ณัฐกานต์ วงปินตา, โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์, มาลัยพร วงค์แก้ว, ณัฐธินี ทรายแก้ว. ผล
ของสภาวะการพาสเจอร์ไรส์ต่อคุณภาพของน้ าเห็ดหลินจือ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2560. น. 
J1–J7. จาก: 
https://conference.pim.ac.th/fileman/Uploads/IAM_Poster_Present
ation.pdf  
 
  

Xiaoyun Hu, Jianping Wu, Xun Gong, et al. The characteristics of 
health Literacy of residents in hubei province. In: 2011 IEEE 
International Symposium on IT in Medicine and Education. Vol 1. 
IEEE; 2011:512-516. doi:10.1109/ITiME.2011.6130888 
 

กรณีมีการจัดท า
เล่ม มี
บรรณาธิการ 
มากกว่า 2 คน 
แต่ไม่มี URL 
 

Miguez SA, Filho JFAG, Faustino JE, Gonçalves AA. A Successful 
Ergonomic Solution Based on Lean Manufacturing and Participatory 
Ergonomics. In: Goonetilleke RS, Karwowski W, eds. Advances in 
Physical Ergonomics and Human Factors. Advances in Intelligent 
Systems and Computing. Springer International Publishing; 
2018:245-257. 

 
กรณีไม่มีการ
จัดท าเล่ม แต่มี 
URL 

  

Wipawin N, Wongkaew C, Sarawanawong J. Should OA Journals be 
Sealed?: Case of Journals in Thai-Journal Citation Index. In: ; 2017. 
http://library.ifla.org/2189/. Accessed October 2, 2018. 
 

 
 
 
 
 
 

https://conference.pim.ac.th/fileman/Uploads/IAM_Poster_Presentation.pdf
https://conference.pim.ac.th/fileman/Uploads/IAM_Poster_Presentation.pdf
https://doi.org/10.1109/ITiME.2011.6130888
http://library.ifla.org/2189/
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ประเภท ข้อก ำหนด รำยละเอียด 

 บทความ

วิจัย 

หน้าแรก (title page)  ประกอบด้วย ชื่อบทความ, ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 

 (Research 

article) 

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย 

ระบุผู้เขียนหลัก สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และ Email  

  บทคัดย่อ (abstract)  สรุปเนื้อหาบทความวิจัย จ านวนไม่เกิน ภาษาไทย 300 

ค า ภาษาอังกฤษ 250 ค า 

  ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย (objective), วิธี

การศึกษา, ผลการศึกษาและบทสรุป 

  ค าส าคัญ (keywords) จ านวน 3-5 ค า 

  ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

  

  บทน า 

(introduction) 

  

  วิธีวการศึกษา 

(methods) 

  

  ผลการศึกษา 

(results) 

  

  อภิปรายผล

(discussion)  

  

  บทสรุป 

(conclusion) 

  

  เอกสารอ้างอิง 

(references) 

แบบแวน AMA (Number style) โปรดดูค าอธิบาย 

"เอกสารอ้างอิง" ด้านบน 
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ประเภท ข้อก ำหนด รำยละเอียด 

 บทความ

วิชาการ 

หน้าแรก (title page)  ประกอบด้วย ชื่อบทความ, ชื่อและสังกัดผู้นิพนธ์ทุกคน 

 (Academi

c article) 

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย 

ระบุผู้เขียนหลัก สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และ Email 

address  

  บทคัดย่อ (abstract)  สรุปเนื้อหาบทความวิจัย จ านวนไม่เกิน ภาษาไทย 300 

ค า ภาษาอังกฤษ 250 ค า 

  ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (objective), เนื้อหา

การศึกษา และบทสรุป 

  ค าส าคัญ (keywords) จ านวน 3-5 ค า 

  ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

  

  บทน า 

(introduction) 

  

  เนื้อหา    

  บทสรุป 

(conclusion) 

  

  เอกสารอ้างอิง 

(references) 

แบบ AMA (Number style) โปรดดูค าอธิบาย 

"เอกสารอ้างอิง" ด้านบน 
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กำรส่งต้นฉบับ 
1) ส่งต้นฉบับบทความเป็นไฟล์ word นามสกุล (.docx) พร้อมแนบไฟล์ภาพเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

ชนิด png, jpg กรณีท่ีบรรรณาธิการร้องขอข้อมูล และจัดส่งเอกสารประกอบ ได้แก่ 
- ส าหรับบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ผู้เขียนต้องส่งส าเนาเอกสาร

รับรองโครงการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง 
ผู้เขียนต้องลงทะเบียน (Register) เป็นสมาชิกวารสารก่อน หรือหากเป็นสมาชิกของระบบ 

ThaiJo แล้วสามารถ log in เข้าสู่ระบบได้ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ เพ่ือด าเนินการส่ง
บทความผ่านเว็บไซต์วารสารฯ ตามขั้นตอน โดยสามารถศึกษาข้อมูลค าแนะน าการใช้งานระบบ
วารสารของผู้เขียน ใน ThaiJo ได้บนหน้าเว็บไซต์ของวารสาร  

 
2) เมื่อบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะมีหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการ

วารสารส่งไปยังผู้เขียนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบบทความ ให้ผู้เขียนด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และ ส าหรับบทความวิจัยทีจ่ัดท าเป็นภาษาอังกฤษ อาจมีการปรับแก้ไขตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาในภายหลัง 

 
3) ผู้เขียนทีป่ระสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ที ่
 
 
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 CAT ส านักงานใหญ่  
ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ +66 2105 4669 ต่อ 8146, 8148 
โทรสาร  +66 2576 6111 
e-mail: jounal.cra@cra.ac.th 
 

mailto:jounal.cra@cra.ac.th

