วารสารความปลอดภ ัยและสุขภาพ
่ ต้นฉบ ับบทความ
คาแนะนาในการเตรียมและสง
รายละเอียดการเขียนบทความ
1. บทความวิชาการ เป็ นบทความที่รวบรวมหรื อเรี ยบเรี ยงจากหนังสื อ เอกสาร ประสบการณ์ หรื อ
เรื่ องแปล หรื อแสดงข้อคิด เห็ น หรื อให้ ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ มี คุณค่ าทางวิช าการ เพื่ อเผยแพร่
ความรู ้ในด้านความปลอดภัย และด้านสุขภาพ มี ความยาวไม่ เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ที่ รวมภาพและตาราง
แล้ว บทความวิชาการควรประกอบไปด้วย ชื่ อเรื่ อง ชื่อผูเ้ ขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้ อมทั้งวุฒิ
การศึ กษาสู งสุ ด ต าแหน่ งทางวิ ช าการ (ถ้ามี ) และสถานที่ ท างานของผูเ้ ขี ย น ค าน า เนื้ อเรื่ อง บทสรุ ป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิงตามแบบที่ทางวารสารกาหนด และภาคผนวก (ถ้ามี)
2. บทความวิจัย มีความยาวประมาณ 7-12 หน้ากระดาษ A4 ที่รวมภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และ
ภาคผนวกแล้ว เป็ นบทความที่ประกอบไปด้วย
2.1 ชื่ อเรื่ อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ใช้คาย่อ
2.2 ชื่ อ ผู้ วิจัย (Authors) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้ อมทั้งวุฒิ การศึ กษาสู งสุ ด ต าแหน่ งทาง
วิ ช าการ (ถ้ามี ) และสถานที่ ท างาน กรณี วิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ ใ ส่ ชื่ อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย พร้อมตาแหน่งทางวิชาการที่ใช้คาเต็ม และสถานที่ทางาน
2.3 บทคั ดย่ อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี ค วามยาวไม่ เกิ น 250 คา ประกอบด้ว ย
วัตถุประสงค์การวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะการวิจยั ทั้งนี้ชื่อตาบล อาเภอ จังหวัด
หน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั สะกดที่เป็ นภาษาทางการ
2.4 ค าส าคั ญ (Keyword) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่ เกิ น 6 คา ที่ เหมาะสมสาหรั บ
นาไปใช้สืบค้นในระบบฐานข้อมูลที่คิดว่าผูท้ ี่สืบค้นบทความนี้ ควรใช้ และคัน่ ด้วยเครื่ องหมาย “ / ” ระหว่าง
คา
2.5 เนื้อเรื่ อง ประกอบด้วย
2.5.1 บทนำ (Introduction) บอกถึงความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาการวิจยั วรรณคดี
เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) ซึ่ ง
ควรเขียนในรู ปของความเรี ยงให้เป็ นเนื้อเดียวกัน
2.5.2 วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology) ประกอบด้วย รู ปแบบการวิจยั ประชากรและ
ตัวอย่างการวิจยั เครื่ องมือการวิจยั การเก็บข้อมูลหรื อการทดลอง และการวิเคราะห์ขอ้ มูล กรณี ที่เป็ นการวิจยั
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ในคนให้ใส่ เรื่ องการให้คายินยอมสาหรับงานวิจยั ของผูถ้ ูกวิจยั และผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมในงานวิจยั หรื อคณะกรรมการวิจยั ในคนของสถาบันต่างๆ ด้วย
2.5.3 ผลกำรวิจัย (Results) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั
2.5.4 อภิปรำยผล (Discussions) อภิปรายตามลาดับให้สอดคล้องกับผลการวิจยั
2.5.5 สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) ข้อเสนอแนะต้อง
ได้มาจากงานวิจยั ครั้งนี้ ไม่เสนอแนะเกินเลยจากผลการวิจยั
2.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) (ถ้ามี) ระบุ แหล่งทุนหรื อผูม้ ีส่วนสนับสนุนในการทา
วิจยั ให้ประสบผลสาเร็จ
2.7 เอกสารอ้างอิง (References) ตามแบบที่ทางวารสารกาหนด
2.8 ภาคผนวก (ถ้ามี)
การพิมพ์ บทความ
บทความที่เสนอต้องพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว โดยมีรายละเอียดการพิมพ์ ดังนี้
1. ตั วอั ก ษ รที่ ใช้ พิ มพ์ ด้ ว ย Microsoft Word for Windows โด ยในภ าษ าไท ยใช้ ต ั ว อั ก ษ ร
แบบ “Angsana New” และภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษรแบบ “Time New Roman” โดย
1.1 ชื่ อ เรื่ อ ง อยู่ก่ ึ งกลางหน้าและตัวอักษรใช้ต ัว เข้ม โดยภาษาไทยใช้ต ัว อักษรขนาด 18 และ
ภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษรขนาด12
1.2 ชื่ อผู้เขี ยน อยู่ก่ ึงกลางหน้าและตัวอักษรใช้ตวั ปกติ โดยภาษาไทยใช้ตวั อักษรขนาด16 และ
ภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษรขนาด10
1.3 บทคัดย่ อ ตัวอักษรใช้ตวั เอนไม่ เข้ม โดยภาษาไทยใช้ตวั อักษรขนาด16 และภาษาอังกฤษใช้
ตัวอักษรขนาด12
1.4 เนื้อ เรื่ อ ง กิต ติ กรรมประกาศ และภาคผนวก ตัว อักษรใช้ต ัวปกติ ส่ ว นของชื่ อหัว ข้อและ
หัวข้อย่อย ใช้ตวั เข้ม โดยภาษาไทยใช้ตวั อักษรขนาด16 และภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษรขนาด 10
1.5 เอกสารอ้ างอิง ตัวอักษรใช้ตวั ปกติและตัวเอน ตามแบบที่ ทางวารสารกาหนด โดยภาษาไทย
ใช้ตวั อักษรขนาด16 และภาษาอังกฤษใช้ตวั อักษรขนาด10
2. ก ารตั้ งค่ าห น้ าก ระด าษ ก าห น ด ข อ บ บ น 3 เซ น ติ เม ต ร ข อ บ ล่ าง 2.5 เซ น ติ เม ต ร
ด้านซ้าย 3 เซนติเมตร และด้านขวา 2.5 เซนติ เมตร ส่ วนการพิมพ์ย่อหน้า ให้ห่างจากเส้นกั้นขอบกระดาษ
ด้านซ้าย 1.5 เซนติเมตร
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3. การก าหนดเลขหั วข้ อ หั ว ข้อใหญ่ ใ ห้ ชิ ด ซ้ ายติ ด เส้ น กั้น ขอบกระดาษ หั ว ข้อย่อ ยใช้หั ว ข้อ
หมายเลข เลขข้อระบบทศนิยม เลขตามด้วยวงเล็บ ตัวอักษร และเครื่ องหมาย “ - ” กากับหัวข้อ ตามระดับ
หัวข้อ ดังนี้
1. …
1.1 …
1.1.1 …
1) …
ก. ... (กรณี ภาษาไทย) หรื อ a. … (กรณี ภาษาอังกฤษ)
-…
4. ตารางและภาพประกอบ (Tables and Illustrations) ระบุ ชื่ อตารางไว้เหนื อตารางแต่ ละตาราง
และระบุชื่อภาพแต่ละภาพไว้ใต้ภาพนั้นๆ เว้นบรรทัดเหนือชื่อตารางและเหนือรู ปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้
ตารางและใต้ชื่ อภาพ 1 บรรทัด และจัด เรี ย งตามลาดับ หรื อ หมายเลขที่ อ้างถึ งในบทความ คาบรรยาย
ประกอบตารางหรื อภาพประกอบควรสั้ นและชัด เจน ภาพถ่ ายให้ ใ ช้ภ าพขาวด าที่ มี ความคมชัด ขนาด
โปสการ์ด ส่ วนภาพเขียนลายเส้นต้องชัดเจน มี ขนาดที่ เหมาะสม และเขียนด้วยหมึ กดา กรณี คดั ลอกตาราง
หรื อภาพมาจากที่อื่น ให้ระบุแหล่งที่มาใต้ตารางและภาพประกอบนั้นๆ ด้วย
การอ้ างอิงและเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ APA (American Psychological Association) ปี 2001 โดยมี รายละเอียด
ดังนี้
1. การอ้างอิงในเนื้อเรื่ อง ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author-date in-text citation)
กรณีอ้างอิ งเมื่ อสิ้ นสุ ดข้ อความที่ ต้องการอ้ างอิง ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งและปี ที่ พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่อท้าย
ข้อความนั้น ดังนี้
กรณี ผ้ เู ขียนคนเดียว
ภำษำไทย (ชื่ อและนามสกุลผูเ้ ขียน, ปี ) เช่ น (บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ ,
2540)
ภำษำอังกฤษ (นามสกุลผูเ้ ขียน, ปี ) เช่น (Clark, 1999)
กรณี ผ้ เู ขียนน้ อยกว่ ำ 6 คน
ภำษำอังกฤษ ให้ใส่ นามสกุลผูเ้ ขียน และคัน่ ระหว่างผูเ้ ขียนคนก่อนสุ ดท้าย
กับคนสุดท้ายด้วยเครื่ องหมาย “&” แล้วตามด้วยปี ที่พิมพ์
เช่น (Fisher, King, & Tague, 2001)
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ภำษำไทย ให้ ใ ส่ ชื่ อ และนามสกุ ล ทุ ก คนและคั่น ระหว่ างผู ้เ ขี ย นคน
ก่อน สุดท้ายกับคนสุ ดท้ายด้วยคาว่า “และ” แล้วตามด้วยปี ที่พิมพ์
เช่น (พรทิ พย์ เกยุรานนท์ , พาณี สี ต กะลิน, และวรางคณา ผลประเสริ ฐ ,
2549)
กรณี ผ้ เู ขียนมำกกว่ ำ 6 คน
ภำษำอังกฤษ ให้ใส่ นามสกุลผูเ้ ขียนคนที่ 1 แล้วตามด้วย “et al” และปี ที่
พิมพ์ เช่น (Sasat et al., 2002)
ภำษำไทย ให้ใส่ ชื่อและนามสกุลคนที่ 1 แล้วตามด้วย “และคณะ” และปี ที่
พิมพ์ เช่น (วรางคณาผลประเสริ ฐ และคณะ, 2550)
กรณี แหล่ งอ้ ำงอิงมำกกว่ ำ 1 แห่ ง ให้ค้นั ระหว่างแหล่งที่อา้ งอิงแต่ละแห่ งด้วยเครื่ องหมาย “ ;”
เช่น (Clark, 1999; Fisher, King, & Tague, 2001)
กรณี ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ ภำษำอังกฤษ (นามสกุลผูเ้ ขียน, ปี ) เช่น (Bateman, 1990)
ภำษำไทย (ชื่อและนามสกุลผูเ้ ขียน, ปี ) เช่น (พาณี สี ตกะลิน, 2550)
กรณีอ้างอิงหลั งชื่ อผู้แต่ งหน้ าข้ อความ ให้ใส่ ปีที่ พิมพ์ไว้ในวงเล็บต่ อท้ายชื่ อผูแ้ ต่ ง แล้วจึ งตาม
ด้วยข้อความที่ตอ้ งการอ้าง เช่น Brown (2006) ข้อความ… หรื อ พรทิพย์ เกยุรานนท์ (2549) ข้อความ…
2. การอ้างอิงท้ ายบทความ ให้เขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ดังนี้
2.1 เรี ยงลาดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
2.2 เรี ย งลาดับ ตามอักษรชื่ อผู้เขี ย น ภาษาไทยใช้ชื่ อ ต้น ส่ ว นภาษาอังกฤษใช้ชื่ อสกุล ในการ
เรี ยงลาดับ
2.3 รู ปแบบการเขียนและการใส่เครื่ องหมายวรรคตอนให้ถือตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
2.3.1 หนังสือ: ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ที่พิมพ์). ชื่ อหนังสื อ. ชื่อเมือง: ชื่อโรงพิมพ์.
เช่น ภำษำไทย:
ส ร า วุ ธ สุ ธ ร ร ม า ส า . ( 2547). ก ำ ร จั ด ก ำ ร ม ล พิ ษ ท ำ ง เสี ย ง จ ำ ก
อุตสำหกรรม. กรุ งเทพมหานคร: ซี แอน เอส พริ้ นเติ้งจากัด.
ภำษำอังกฤษ:
Smith, C.M. & Maurer, F.A. (2000). Community health nursing: Theory and
practice (2nd ed.). Philadelphia: W.B. Saunder company.
Dougherty, T.M. (1999). Occupational Safety and Health Management. In L. J.
DiBerardinis (Ed.), Handbook of Occupational Safety and Health. New
York: John Wiley & Sons, Inc.
Atkinson, R. (Ed.). (1984). Alcohol and drug abuse in old
age. Washington, DC: American Psychiatric Press.
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2.3.2 วารสาร: ชื่อผูเ้ ขียน. (ปี ที่พิมพ์). ชื่อเรื่ อง. ชื่ อวำรสำร, ปี ที่(ฉบับที่), เลขหน้า.
เช่น ภำษำไทย:
รุ่ งทิ พ า บู ร ณะกิ จ เจริ ญ . (2548). ที่ ท างานน่ าอยู่ น่ าท างาน. วำรสำรสภำกำร
พยำบำล. 20(3), 19-24.
ภำษำอังกฤษ:
Brown,
E.J. (1998). Female injecting drug users: Human immuno deficiency virus ri
sk behavior
and intervention needs. Journal
of
Professional
Nursing, 14(6), 361-369.
Shimizu, T. & Nagata, S. (2006). Relationship between job stress and selfrelated health among Japanese full-time occupational
physicians. Environmental Health and Preventive Medicine, 10(5), 227232.
McDonald, D.D., Thomas, G.J., Livingston, K.E., & Severson, J.S. (2005).
Assisting older adults to communicate their postoperative pain. Clinical
Nursing Research. 14(2), 109-125.
Sasat, S., et al. (2002). Self-esteem and student nurses: A cross-cultural study of
nursing students in Thailand and UK. Nursing and Health Sciences, 4, 9-14.
2.3.3 สิ่งพิมพ์ หรื อวารสารที่ เริ่ มนับหนึ่งใหม่ ในแต่ ละฉบับ : ให้ใส่ รายละเอียด วัน เดื อน ปี
ตามความจาเป็ น และในภาษาไทยให้ใส่คาว่า “หน้า” ก่อนเลขหน้า ส่ วนภาษาอังกฤษใช้อกั ษร “p” สาหรับ
หน้าเดียว และ “pp” สาหรับหลายหน้า เช่น
Morganthau, T. (1997). American demographics 2000: The face of the
future. Newsweek, January 27, pp. 58-60.
2.3.4 วิท ยานิ พ นธ์ : ชื่ อ ผู้ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ . (ปี ที่ พิ ม พ์). ชื่ อ เรื่ อง. ระดับ วิ ท ยานิ พ นธ์ , ชื่ อ
มหาวิทยาลัย, เมือง. เช่น
ภาษาไทย:
วิไล อามาตย์มณี . (2539). กำรพั ฒนำกำรพยำบำลเป็ นที ม ในหอผู้ป่ วยโรงพยำบำล
เชี ย งรำยประชำนุ เครำะห์ . วิ ท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญาพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
ภาษาอังกฤษ:
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Wilfley, D.E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal weight and obese.
Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia.
2.3.5 โปสเตอร์ (Poster session):
เช่ น Rudy, J., & Fulton, C. (1993, June). Beyond redlining: Editing software that
works. Poster session presented at the annual meeting of the Society for
Scholarly Publishing, Washington, DC.
2.3.6 เอกสารประกอบการประชุ มวิชาการ (Proceeding of Meeting and Symposium):
เช่ น Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in
avian song discrimination. Proceedings of National Academy of
Sciences, USA, 89, 1372-1375.
2.3.7 ข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ :
Online periodical:
Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (year). Title of article. Title of
Periodical, xx, xxxxxx. Retrieved month day, year, from source
เช่ น VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference element in the
selection of resources by psychology undergraduates. Journal of
Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieved October 13, 2001, from
http://jbr.org/articles.html
Online document:
Author, A.A. (year). Title of work. Retrieved month day, year, from source.
เ ช่ น Bateman, A. (1990, June). Team building: Development a productive
team. Retrieved August
3,
2002,
from
http://www.ianr.unl.edu/pubs/Misc/cc352.html
การส่ งต้ นฉบับ
ส่ งไฟล์มาที่บรรณาธิการวารสารความปลอดภัยและสุ ขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ jhs.stou@gmail.com โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรและ e mail address
ของผูน้ ิพนธ์ตน้ ฉบับ สาหรับที่ทางสารสารจะติดต่อ
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เกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพบทความ
บทความที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน
ในสาขาวิ ช านั้นๆ โดยกองบรรณาธิ การจะเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาผูท้ รงคุ ณวุฒิใ นการประเมิ น และภายหลังการ
ประเมิ น กองบรรณาธิ การจะเป็ นผูพ้ ิจารณาผลการประเมิ น และอาจให้ผเู ้ ขียนปรับปรุ งให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
และทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นการพิมพ์เผยแพร่ บทความในวารสารหรื อไม่กไ็ ด้ โดยทั้งนี้กองบรรณาธิการ
จะไม่ส่งต้นฉบับคืน
………………………………………………………………………………..

