
เกณฑ์การรับผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการและการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งพิจารณา 
  
ประเภทของผลงานที่รับ 
 1. รายงานการวิจัย 
 2. บทความวิชาการ 
 3. รายงานกรณีศึกษา 
 
เงื่อนไขการรับพิจารณาเพื่อเผยแพร่ 
 1. รายงานการวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานกรณีศึกษา ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น 
 2. งานวิจัยต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 3. รายงานการวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานกรณีศึกษา ต้องยังไม่ตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 
 4. รายงานการวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานกรณีศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นก่อนส่งรายงานการวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานกรณีศึกษา เพ่ือขอเผยแพร่ 
 
การเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งพิจารณา 
 1. ใช้กระดาษขนาด A4 เว้นระยะขอบ 2.54 เซนติเมตร ทั้ง 4 ด้าน ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 ยกเว้นชื่อเรื่องให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 จัดอยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษ และใช้ตัวเลขอารบิกในการ
เขียนต้นฉบับ  
 2. ก าหนดต้นฉบับมีความยาว 10-15 หน้า การเว้นวรรคประโยคเว้นระยะห่าง 1 เคาะ 
 3. ข้อความแสดงประเภทของผลงาน พิมพ์ตัวหนาอยู่ในกรอบด้านซ้ายมือ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครก าหนด 
 4. กรณีมีผู้เต่งหลายคน ให้ใส่เลข 1, 2 และ 3 ตามล าดับผู้แต่ง 
 5. กรณีมีภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ในต้นฉบับ ให้ใส่หมายเลขก ากับในภาพ แผนภาพ แผนภูมิ 
ตารางนั้นๆ หากมีตัวอักษรในภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 8-14 
 6. ใส่เลขหน้าก ากับที่มุมบนขวาทุกแผ่น 
 7. การเขียนอ้างอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) 
  
การเขียนรายงานการวิจัย 
 1. ปกชื่อเรื่อง 
  1.1 ชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัด และสื่อถึงเป้าหมายหลักของการศึกษา ไม่ใช้ค าย่อ ชื่อเรื่องต้อง
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  1.2 ซื่อผู้เขียนให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ใช้ค าย่อ) 
  1.3 ระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด 
  1.4 ระบุที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานหรือสถาบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือ อี เมลล์ของ
ผู้เขียนที่ใช้ติดต่อได ้
 



 
 2. บทคัดย่อ แบ่งออกเป็น 3 ย่อหน้า 
  2.1 ย่อหน้าแรกระบุรูปแบบการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย  ค่า
ความเชื่อมั่น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติท่ีใช้ 
  2.2 ย่อหน้าที่ 2 ระบุผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย/สมมติฐานการวิจัย 
  2.3 ย่อหน้าที่ 3 ระบุข้อเสนอแนะ 
 3. ค าส าคัญ (Keywords) ระบุ 2-5 ค า แต่ละค าเว้นระยะห่าง 2 เคาะ 
 4. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา เขียนตามหลักการเขียนรายงานการวิจัยทั่วไป 
 5. วัตถุประสงค์การวิจัยเขียนเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ ระบุเป็นข้อๆ หากมีสมมติฐานการวิจัยให้ระบุ
เป็นข้อๆ 
 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย เขียนค าบรรยายที่กระชับ เข้าใจง่าย 
 7. หัวข้อวิธีการด าเนินการ 
  7.1 ระบุประเภทของการวิจัย ระบุภาษาอังกฤษในวงเล็บด้วย 
  7.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
  7.3 เครื่องมือการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ สื่อที่ใช้ เกณฑ์การแปลผล 
  7.4 ระบุการได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โดยระบุว่าเป็นคณะกรรมการของสถาบันใด พร้อมระบุเลขที่และวันที่รับรอง  
  7.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนบรรยายความ หากเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ให้เขียนเป็น
ข้อๆ ตามข้ันตอน 
  7.6 การวิเคราะห์ข้อมูล เขียนข้อมูล พร้อมระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ หากเป็นวิจัยเชิง
ทดลองให้ระบุจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารวมตลอดการวิจัยด้วย 
 8. ผลการวิจัย เขียนรายงาน อาจใส่ภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตาราง 
 9. การอภิปรายผลการวิจัย ระบุงานที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับผลวิจัยที่ได้ 
 10. ข้อเสนอแนะ การน าผลการวิจัยไปใช้ และการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 11. กิตติกรรมประกาศ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือที่ส าคัญจากที่ใดบ้าง 
เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือทางเทคนิคบางอย่าง ผู้สนับสนุนทางการวิจัยเท่าที่จ าเป็น 
 12. เอกสารอ้างอิงเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยการอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะใช้เป็นตัวเลขใน
วงเล็บวางบนไหล่บรรทัดท้ายประโยค (รูปแบบ Vancouver) เรียงล าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
ส่วนรายชื่อของเอกสารที่ใช้อ้างอิงนั้น จะน ามาเรียงในส่วนของเอกสารที่ใช้อ้างอิงท้าย เรื่อง ทั้งนี้ ตัวเลขที่
ก ากับในเนื้อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับล าดับที่ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ 
 
การเขียนบทความวิชาการ 
 1. บทคัดย่อ เขียน 1 ย่อหน้า ความยาว 10-16 บรรทัด ประกอบด้วย การเกริ่นน าเกี่ยวกับเรื่องที่
เขียน การเน้นประเด็นที่เป็นแก่นส าคัญของเนื้อหา และการสรุปสิ่งส าคัญที่เชื่อมโยงถึงแนวทางการปฏิบัติและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 2. ค าส าคัญ (Keywords) ระบุ 2-5 ค า แต่ละค าเว้นระยะห่าง 2 เคาะ 
 3. บทน า เขียน 1 ย่อหน้าความยาว ½-1 หน้ากระดาษ ประกอบด้วยความส าคัญของเรื่องที่เขียน 
วัตถุประสงค์ของการเขียน ขอบเขตของเรื่องที่เขียน และประโยชน์ที่จะได้รับ 



 4. เนื้อหา ก าหนดหัวข้อหลักและหัวข้อรองให้เหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุมเรื่องที่เขียน ล าดับ
หัวข้อให้เหมาะสม ส่วนเนื้อหาต้องมีการวิเคราะห์/วิพากษ์ตามหลักวิชาการอย่างน่าเชื่อถือ มีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูล ยึดหลักความถูกต้อง 
 5. สรุป เขียน 1 ย่อหน้า ความยาว 10-14 บรรทัด เป็นการสรุปประเด็นส าคัญของบทความท่ีกล่าวมา 
 6. เอกสารอ้างอิงเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยการอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะใช้เป็นตัวเลขใน
วงเล็บวางบนไหล่บรรทัดท้ายประโยค (รูปแบบ Vancouver) เรียงล าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
ส่วนรายชื่อของเอกสารที่ใช้อ้างอิงนั้น จะน ามาเรียงในส่วนของเอกสารที่ใช้อ้างอิงท้ายเรื่อง ทั้งนี้ ตัวเลขที่
ก ากับในเนื้อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับล าดับที่ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ 
 
การเขียนรายงานกรณีศึกษา 
 1. บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 1 หน้า ประกอบด้วยที่มา วัตถุประสงค์ รูปแบบการศึกษา สรุป 
 2. ค าส าคัญ (Keywords) ระบุ 2-5 ค า แต่ละค าเว้นระยะห่าง 2 เคาะ 
 3. ระบุบทน า วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการศึกษา พยาธิสภาพการรักษาและการพยาบาลที่ส าคัญ 
แสดงสาระส าคัญตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย 
 4. ผลการศึกษา เขียนให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย 
 5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 6. เอกสารอ้างอิงเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยการอ้างอิงในเนื้อเรื่องจะใช้เป็นตัวเลขใน
วงเล็บวางบนไหล่บรรทัดท้ายประโยค (รูปแบบ Vancouver) เรียงล าดับก่อนหลังตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง 
ส่วนรายชื่อของเอกสารที่ใช้อ้างอิงนั้น จะน ามาเรียงในส่วนของเอกสารที่ใช้อ้างอิ งท้ายเรื่อง ทั้งนี้ ตัวเลขที่
ก ากับในเนื้อเรื่องจะต้องสอดคล้องกับล าดับที่ในรายการอ้างอิงท้ายบทความ 
  
การเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากวารสาร 
 ล าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง(Author). ชื่อบทความ(Title of the book). ชื่อวารสาร(Title of the 
Journal) ปีพิมพ์(Year).;ปีที่ (Volume) และเล่มที่ (Issue number) ของวารสาร:หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
 เช่น จิราภรณ์  จันทร์จร. การใช้โปรแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2551;52:241-53. 
2. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงจากหนังสือหรือต ารา 
 2.1 การอ้างอิงทั้งหมด 
 ล าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้แต่ง(Author). ชื่อหนังสือ(Title of the book). ครั้งที่พิมพ์(Edition). เมืองที่
พิมพ์(Place of Publication): ส านักพิมพ์(Publisher); ปีที่พิมพ์(Year). 
 เช่น รั งสรรค์   ปัญญาธัญญะ.  โ รคติด เชื้ อของระบบประสา ทกลางในประเทศไทย . 
กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์; 2536. 
 2.2 การอ้างอิงบทหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท และบรรณาธิการของหนังสือ 
 ล าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน(Author). ชื่อบท(Title of a chapter). ใน หรือ In: ชื่อบรรณธิการ, 
บรรณาธิการ/editor(s). ชื่อหนังสือ(Title of the book). ครั้งที่พิมพ์(Edition). เมืองที่พิมพ์(Place of 
Publication): ส านักพิมพ์(Publisher); ปีที่พิมพ์(Year). หน้า หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 



 เช่น เกรียงศักดิ์  จีระแพทย์. การให้สารน้ าและเกลือแร่. ใน : มนตรี  ตู้จินดา, วินัย  สุวัตถี, อรุณ  
วงษ์จิราษฎร์, ประอร  ชวลิตธ ารง, พิภพ  จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร. เรือนแก้วการพิมพ์; 2540. หน้า 424-78. 
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม (Conference 
proceeding) 
 ล าดับที่อ้างอิง. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม ; วัน เดือน ปีที่ประชุม; 
สถานที่จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
 เช่น Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. 
Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 
Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 
4. รูปแบบการเขียนการอ้างอิงจากบทความที่น าเสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม 
(Conference paper) 
 ล าดับที่อ้างอิง. ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชื่อการประชุม; 
วันเดือนปีที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม, เมืองที่ประชุม. เมืองที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์. หน้า p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
เช่น Bengtsson S, Solheim BG. Enforcemrnt of data protection, privacy and security in 
medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editor. MEDINFO 92. 
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การส่งต้นฉบับ 

ส่งต้นฉบับที่กองบรรณาธิการเผยแพร่ผลงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เอกสารที่ส่งต้องเป็นฉบับจริงพร้อมด้วยต้นฉบับส าเนา 2 ชุด (รวมทั้งหมด 3 ชุด) 
พร้อมแผ่น CD ต้นฉบับ เมื่อบรรณาธิการได้รับต้นฉบับไว้จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ และด าเนินการต่อไป โดย
บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาเผยแพร่ กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนให้ผู้นิพนธ์ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ 
ผู้นิพนธ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบไซต์ผลงานวิชาการ Open access (http://203.157.177.7/dward/ 
web/index.php?module=oa) 

การปรับแก้ต้นฉบับ 
 โดยทั่วไป ผู้อ่านทบทวน (peer review) จะตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนด้านวิชาการ แล้วส่ง
ให้ผู้เขียน ปรับแก้ สิทธิในการปรับแก้ต้นฉบับเป็นของผู้ เขียน แต่กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ ในการติพิมพ์
เฉพาะที่ผ่านความเห็นชอบรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเท่านั้น 
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