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รูปแบบการตีพิมพ์บทความลงวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 

ประเภทของผลงานที่เปิดรับ 
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Article) 
3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
4. บทความปริทรรศน์ (Review Article) 

 
สาขาวิชาของผลงานที่เปิดรับ 

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. สาขาวิชาอ่ืนๆ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร 
 

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน  ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

 
การจัดส่งบทความ 

1. ผู้แต่งจัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด 
2. ส่งบทความผ่านระบบ Thaijo หรืออีเมล jhs@nmc.ac.th หรือเวปไซต์วารสารวิทยาศาสตร์

สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา http://journal.nmc.ac.th/th/HSjournal.php  
3. ไฟล์บทความอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word 
4. บทความนี้มิเคยได้ถูกตีพิมพ์หรือไม่ได้ถูกนำส่งเข้ากระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ที่แหล่งอื่นมา

ก่อน (หรือได้มีการระบุให้กองบรรณาธิการทราบแล้ว) 
5. ผู้แต่งจะต้องตรวจสอบอักขราวิสุทธิ์ (Plagiarism) มาก่อนที่จะส่งบทความตีพิมพ์ 

คำแนะนำผู้แต่ง 
ขั้นตอนการดำเนินการลงบทความในวารสาร 
1. ผู้แต่งส่งบทความผ่านระบบ Thaijo หรืออีเมล jhs@nmc.ac.th หรือเวปไซต์วารสารวิทยาศาสตร์

สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา http://journal.nmc.ac.th/th/HSjournal.php  
2. บรรณาธิการได้รับต้นฉบับบทความ และพิจารณาว่าสมควรรับบทความพิจารณาหรือไม่ โดย

พิจารณาว่าผู้แต่งดำเนินการตามนโยบายการจัดพิมพ์ และแนวทางการจัดเตรียมบทความ ถ้าบรรณาธิการรับ
บทความไว้พิจารณา  

mailto:jhs@nmc.ac.th
http://journal.nmc.ac.th/th/HSjournal.php
mailto:jhs@nmc.ac.th
http://journal.nmc.ac.th/th/HSjournal.php
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3. กองจัดการวารสารส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ทั้งนี้กองจัดการวารสารจะแจ้งผล
การประเมินบทความภายใน 4-6 สัปดาห์ หากได้รับผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถ้าบทความ
นั้นมีการประเมินรอบที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิ กองจัดการวารสารจำเป็นต้องขยายเวลาการแจ้งผลออกไปอีก 

4. ผู้แต่งจะได้รับจดหมายตอบรับการตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการได้รับทราบผลการประเมินบทความ
จากผู้ทรงคุณวุฒิและได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้แต่งแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และตามแนว
ทางการจัดเตรียมบทความโดยผู้แต่งต้องแก้ไขบทความ และส่งกลับมายังกองจัดการวารสารผ่านระบบ Thaijo 
หรืออีเมล หรือเวปไซต์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5. กองจัดการวารสารจะส่งหนังสือตอบรับให้แก่ผู้แต่งทางอีเมล แต่ในกรณีที่บทความไม่ผ่านการ
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางกองจัดการวารสารฯจะจัดส่งจดหมายแจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์ไปทางอีเมลให้แก่ผู้
แต่ง        

 
กระบวนการคัดเลือกบทความ  
            วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบทความที่มี
คุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. บทความที่ส่งเข้ามาจะผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และถูกส่งไปยังผู ้ชำนาญการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ (Peer Review) จำนวนอย่างน้อย 3 คน 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ และเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะนำว่าบทความนั้น ๆ สมควร
จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีเงื ่อนไข หรือ ยอมรับโดยมีเงื ่อนไขให้แก้ไข และนำส่งผลประเมินภายใน 4-6 
สัปดาห์ ผู้แต่งจะต้องทำการแก้ไขและนำส่งบทความที่แก้ไขนั้นอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับผลการ
ประเมิน (มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะตีพิมพ์) 

3. ในกรณีบทความที่แก้ไขแล้วจากผลประเมินแบบ Major Revision ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าบทความท่ีแก้ไขแล้วดังกล่าวเป็นที่ยอมรับเพ่ือการตีพิมพ์ได้ 

4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะตอบรับการตีพิมพ์หรือไม่ หากปรากฎ
มีความไม่สอดคล้องของผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 

5. บทความสามารถจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น และผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อความและการพิมพ์ 

6. ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความดังกล่าวต้องผ่านการตรวจการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยผู้
ชำนาญมาแล้ว 

7. นอกจากนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตีพิมพ์หากค้นพบว่าบทความได้รับการ
ตีพิมพ์ในแหล่งอื่นมาก่อนแล้ว หรือเป็นการลอกเลียนมาจากแหล่งอ่ืน หรือเข้าข่าย Plagiarism ตามหลักสากล 

8. บทความทุกชิ้นจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณา และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิเสธไม่รับบทความหรือผลงาน ไม่ว่าจะเป็นบทความรับเชิญหรือในกรณีอ่ืน 

9. ทุกบทความที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิมพ์เผยแพร่จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวารสารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 

10. กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แต่งทราบภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ หากได้รับ
ผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามกำหนดเวลา 

11. กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้แต่ง 
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12. ในการจัดทำบทความผู้แต่งจะต้องจัดทำบทความในรูปแบบที่ทางวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาลัยนครราชสีมากำหนดไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบและส่งบทความผ่านระบบ Online 
Submission ได้ทางเว็บไซต์ของวารสาร   

13. หากบรรณาธิการรับบทความไว้พิจารณา ทางกองจัดการวารสารจะแจ้งผลไปที่ ผู้แต่งทางระบบ 
Thaijo หรืออีเมล หรือเวปไซต์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา  

14. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้แต่งสามารถ Download วารสารเรื่องนั้น ๆ ในฉบับที่บทความ
นั้นตีพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร 
  
คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง  

รูปแบบการพิมพ์บทความ บทความต้นฉบับจะต้องทำส่งมาในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1. ขนาดกระดาษ จัดพิมพ์ลงโปรแกรม Microsoft Word กระดาษ A4 
2. ขอบกระดาษ  
- ขอบล่าง (Botton Margin) และขอบขวา (Right Margin) 2.54 เซนติเมตร (1นิ้ว) 
- ขอบบน (Top Margin) 3.17 เซนติเมตร (1.25 นิ้ว) 
- ขอบซ้าย (Left Margin) 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) 
3. รูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ทั้งบทความ 
4. การย่อหน้า ส่วนเนื้อหา ย่อหน้า 3 Tab (ตั้งค่า tab ละ 0.5 เซนติเมตร) 
5. ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง (ใช้ APA Style 

6th edition) ทั้งภายในและส่วนท้ายบทความ    
องค์ประกอบของการเขียนบทความ 
1. ชื่อเรื่อง (Title) 
- ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 18 point กำหนดกลางหน้ากระดาษ ตัวหนา 
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก  
2. ชื่อ-สกุลและประวัติผู้แต่ง (ทุกคน) 
- ชื่อ-สกุล ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 16 point กำหนดกลางหน้ากระดาษทั้งหมด และมีเลขลำดับ

ท้ายชื่อ-สกุล 
- ประวัติผู้แต่งประกอบด้วยต้นสังกัด Email Address และ เบอร์โทรศัพท ์(เฉพาะผู้รับผิดชอบ

บทความ) โดยการแทรกเชิงอรรถไว้ที่ส่วนท้ายกระดาษ 
3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ต้องผ่านการตรวจพิสูจน์โดยผู้ชำนาญ) 

     - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา เว้น 1 บรรทัด 
         - Text บทคัดย่อภาษาไทย – อังกฤษขนาด 16 point จัดข้อความกระจาย ชิดขอบ 
     - ความยาวของบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 350 คำและมีเนื้อหาที่ตรงกับภาษาอังกฤษ 
           - ความยาวรวมไม่เกิน 1 หน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุ
วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและบทสรุปโดยย่อ 

4. คำสำคัญ (Keywords) 
        - พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ และอยู่ในหน้าเดียวกันกับบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 16 
point 
          - ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานและเป็นคำหลักท่ีใช้ในการอ้างอิง ค้นหา ไม่เกิน 5 คำ 
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หมายเหตุ ในข้อ 1- 4 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้อยู่คนละหน้ากัน 
5. เนื้อหา (Body) ขนาด 16 point พร้อมเลขหน้ากำหนดมุมบนด้านขวา ประกอบด้วย 

           - บทนำ 
        - วัตถุประสงค์  
          - กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) 

- สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
        - วิธีการดำเนินการวิจัย 
        - ผลการวิจัย 

- อภิปรายผล 
          - บทสรุป 

- ข้อเสนอแนะ 
- บรรณานุกรม (เรียงตามลำดับตัวเลขยก) 

หมายเหตุ 
1. การแสดงภาพและรูปภาพ (Figure) ให้พิมพ์คำว่า “ภาพที่...” ตามด้วยลำดับที่ของภาพ 1, 2, 3… 

ไว้ด้านล่างของภาพหรือรูปนั้นพร้อมชื่อรูปภาพ  
2. การพิมพ์ตาราง (Table) ให้พิมพ์คำว่า “ตารางที่...” ตามด้วยลำดับที่ของตาราง 1, 2, 3… ไว้

ด้านบนของตาราง และมีชื่อตาราง 
ตัวอย่างการเขียนบรรณนานุกรม ใช้รูปแบบ  APA Style 6th edition  
ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายบทความ   
1. หนังสือ 

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.)./ชื่อหนังสือ./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./เลขหน้า. 
 ตัวอย่าง 

ชุติมา สัจจานันท์. (2546). การวิจัยกับอาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.กรุงเทพฯ : สมาคม 
ห้องสมุดแห่งชาติ. 
2. บทความ 

2.1 บทความในวารสารวิชาการ 
ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อวารสาร./เมืองพิมพ์/:/โรงพิมพ์./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 

ตัวอย่าง 
ภัทรพร ตั้งสุขฤทัย. (2547, พฤศจิกายน-ธันวาคม). กินอาหารไม่เป็นโรคอ้วน. หมออนามัย. กรุงเทพฯ :

สำนักงานของวารสารหมออนามัย. 14(3), 54-59. 
2.2 บทความในนิตยสาร 

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อนิตยสาร./ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. 
 ตัวอย่าง 

ดุษฎี พนมยงค์. (2548, มีนาคม). คนรุ่นใหม่กับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. มติชนสุดสัปดาห์. 
25(1284), 38. 

2.3 บทความในหนังสือพิมพ์ 
ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.,/วัน/เดือนที่ตีพิมพ์เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./ชื่อหนังสือพิมพ์/:/เลขหน้า. 

 ตัวอย่าง 
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วิวัฒนชัย อัตถากร. (2548, 27 เมษายน). อุดมศึกษาไทยในทางแพ่ง. มติชน : 7. 
3. สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) 

ชื่อผู้แต่ง./(พ.ศ.ที่เผยแพร่)./ชื่อเรื่อง./[ออนไลน์]./สืบค้นจาก/:/แหล่งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต//[พ.ศ.,/วัน/เดือนที่
สืบค้นข้อมูล] 
ตัวอย่าง 

อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. (2542). ประวัติความเป็นมาของวิชาการอุดมสมบูรณ์ของติน. 
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก : http://158.108.200.11/soil/009421/Chap1#eral[2542, 25 ตุลาคม] 
4. การประชุมทางวิชาการ 

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท./ใน/หรือ/ In/ชื่อบรรณาธิการ (บ.ก.)/หรือ (Ed. หรือ 
Eds.),/ชื่อการประชุม/(น. เลขหน้า)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. 
ตัวอย่าง 

ชัชพล มงคลิก. (2552). การประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในการจัดตารางการผลิตแบบพหุ
เกณฑ: กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา. ใน การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ ครั้ง
ที่ 5 (น. 46). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

ธมนวรรณ กัญญาหัตถ , และศร ัณยพงศ  เที ่ยงธรรม. (2554). ความพึงพอใจของผู บร ิโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอประโยชนของสมารทโฟน. ใน ชนัญชี ภังคานนท (บ.ก.), กระบวนทัศน
มหาวิทยาลัยไทยบนความทาทายของเอเชียปาซิฟก (น. 119-121). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
 

อัตราค่าตีพิมพ์บทความ  
วารสารในฉบับปฐมฤกษ์ 4 ฉบับแรก ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

 
ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา ถือเป็น
ข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้แต่งบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย 
หรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ 

บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัย
นครราชสีมาถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา หากบุคคลหรือหน่วยงานใด
ต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพ่ือกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลัก
อักษรจากวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมาก่อนเท่านั้น 
 
นโยบายส่วนส่วนบุคคล 

ชื่อและอีเมลที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับงานวารสารเท่านั้น จะไม่นำไปใช้ประโยชน์ใน
งานอ่ืนหรือเปิดเผยให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดทราบ 

 
ติดต่อกองจัดการวารสาร 
 อีเมล    jhs@nmc.ac.th 
 Facebook @jhs.nmc 
 โทรศัพท ์ 044 466 111 ต่อ 175, 063-5654154 (อ.วไิรรตัน)์ 

mailto:jhs@nmc.ac.th

