
ค ำแนะน ำในกำรเตรียมและกำรส่งต้นฉบับ 
วำรสำรนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ทาง

วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการน าเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ 
3. เพ่ือกระตุ้น ให้เกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถน าไปอ้างอิงประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม   

ก ำหนดกำรเผยแพร่  ปีละ 4 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน  
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน   ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม  

ขอบเขตของวำรสำรฯ (Scope)  
วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความ

วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นต้องน าเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการน าเสนอผลการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ส าหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Innovative Health Science 
จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารอ่ืนๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง การเผยแพร่
ต่อไปต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  
 
 
  



กำรพิจำรณำบทควำม (Editorial and Review Process)  
บทความจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือท าการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้  
1. กองบรรณาธิการแจ้ง/ตอบกลับการได้รับบทความตามข้อก าหนดการส่งบทความ 

จากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบชื่ อเรื่องและเนื้อหาของบทความว่าเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

2. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะด าเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ต่อไป โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาว่าบทความ
อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์ได้หรือบทความนั้นๆ ควรมีการแก้ไขในบางส่วนก่อนการ
ตีพิมพ์ หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

3. กองบรรณาธิการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์หรือปฏิบัติการตีพิมพ์ให้เจ้าของ
บทความ  

ประเภทของผลงำนวิชำกำรที่เปิดรับตีพิมพ์  
1. บทควำมวิจัย (Research Article) เป็นงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือ

สมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น อย่างเป็นระบบ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน  
2. บทควำมวิชำกำร (Academic Article) เป็นบทความทางวิชาการที่น าเสนอ

เนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
จากการวิจัยที่ผ่านมา จากเอกสารอ้างอิง จากความคิดเห็นของผู้เขียนและผู้อ่ืน อาจมีการ
น าเสนอในมุมมองใหม่ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎี หรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็น
การน าเสนอแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะห์มาก่อน  
 
 
 
 
 
 
  



กำรเตรียมบทควำมเพื่อกำรตีพิมพ์ในวำรสำร  
บทควำมวิจัย ประกอบด้วย  

1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว ที่สรุป

สาระส าคัญของบทความไว้โดยครบถ้วน และควรมีความยาวไม่เกิน 300 ค า  
4. ค าส าคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 4 ค า และระบุไว้

ท้ายบทคัดย่อ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. บทน า (Introduction)  
2. วิธีด าเนินการวิจัย (Methods)  
3. ผลการวิจัย (Results)  
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
5. เอกสารอ้างอิง (References)  

6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

บทควำมวิชำกำร ประกอบด้วย  
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว ที่สรุป

สาระส าคัญของบทความไว้โดยครบถ้วนและควรมีความยาวไม่เกิน 300 ค า  
4. ค าส าคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนไม่เกิน 4 ค า และระบุไว้

ท้ายบทคัดย่อ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้  

1. บทน า (Introduction)  
2. สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)  
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)  
4. เอกสารอ้างอิง (References)  

6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  
  



กำรเตรียมต้นฉบับผลงำนที่รับตีพิมพ์ (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)  
1. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space) 

พร้อมระบุเลขหน้า และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 
นิ้ว  

2. ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร  TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ  

3. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหน้ากระดาษ โดยระบุชื่อผู้เขียนของแต่ละคนที่มีส่วนใน
งานวิจัยเรียงตามล าดับความส าคัญ 

4. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า “บทคัดย่อ” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

18 point ตัวหนาชิดซ้ายหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายให้สม่ าเสมอ จ านวนไม่เกิน 300 ค า  

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค าว่า “Abstract” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาชิดช้ายหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายให้สม่ าเสมอ จ านวนไม่เกิน 300 ค า  

5. เนื้อหา  
5.1 เนื้อหาของต้นฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไม่เกิน  

15 หน้า กระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา และเอกสารอ้างอิง)  
5.2 เนื้อหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร  TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซ้ายหน้ากระดาษ 

5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร  TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายให้สม่ าเสมอ  

6. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  
7. ข้อมูลในส่วนเชิงอรรถ  

7.1 ข้อมูลผู้เขียน ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขก ากับตามล าดับ 
และให้ใส่เครื่องหมาย * เป็นตัวยกก ากับท้ายชื่อผู้แต่งหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช้ตั ว อักษร  TH SarabunPSK ขนาด  14 point และภาษาอังกฤษ ให้ ใช้ ตั ว อักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 14 point  



7.2 ส่วนประกอบอ่ืนหรือแหล่งที่มาของบทความ เช่น แหล่งทุนให้น าไปไว้ในส่วน
ของกิตติกรรมประกาศ  

8. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้รูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology 
Association) 

9. ใช้ตัวเลขอารบิกเท่านั้น และไม่ให้ใช้การตั้งค่าตัวเลขอัตโนมัติ 

หมำยเหตุ : นักศึกษาที่ส่งบทความวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะต้องมีค ารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักให้พิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ 

กำรติดต่อในกำรส่งบทควำม  
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี  
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ : 045-319-900 ต่อ 138    โทรสาร : 045-319-911     
E-mail: jrihs@rtu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม (Peer review) 
 
ดร.กัญญารัตน์  กันยะกาญจน์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบัง อ.เมือง  
ดร.ภคิน  ไชยช่วย   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี   
ดร.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
ดร.รุ้งรังษี   วิบูลชัย      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
ดร.สุภาภรณ์   ศรีธัญรัตน์  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธาน ี
ดร.มะลิ   โพธิพิมพ์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ดร.อุมาพร เคนศิลา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ฐิติมา  โกศัลวิตร  มหาวิทยาลัยราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกำรจัดท ำวำรสำร 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

จัดพิมพ์และเผยแพร ่

ประกำศรับสมัครต้นฉบับ 

รับบทควำมต้นฉบับ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

กองบรรณำธิกำรแจ้งยืนยันรับบทควำม 

ผ่ำน 

ผ่ำน 

แจ้งผู้เขียนใหแ้ก้ไข 
ไม่ผ่ำน 

แจ้งผู้เขียนใหแ้ก้ไข 
ไม่ผ่ำน 



แบบเสนอผลงำนวิชำกำรเพื่อลงตีพิมพ์ใน 
วำรสำรนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

------------------------------------------------------- 
 
ข้าพเจ้า      นาย   นาง    นางสาว 
ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ) 

  ศาสตราจารย ์    รองศาสตราจารย ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
  ดร.     อาจารย ์    อื่นๆ .......................................... 

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีท างาน .......................................................... โทรศัพท์มือถือ .......................................................... 
โทรสาร .................................................. E-mail ............................................................................................. 
มีความประสงค์ขอส่งผลงานวิชาการ เรื่อง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ประเภทผลงานวิชาการ          บทความรับเชิญ   บทความวิจัย     บทความวิชาการ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานนี ้  เป็นผลงานของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว  

 
ผลงานนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์

เผยแพร่ในที่อื่นๆ อีก นับจากวันท่ีข้าพเจ้าได้ส่งผลงานต้นฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
.................................................................. ลายมือช่ือ เจ้าของบทความ 

          (................................................................) 
             วันท่ี ................................................... 
 
 
 

  



แบบรับรองพิจำรณำบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน 
วำรสำรนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

------------------------------------------------------- 
 
ข้าพเจ้า    ศาสตราจารย ์    รองศาสตราจารย ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

  ดร.     อาจารย ์
ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ท่ีท างาน ........................................................... โทรศัพท์มือถือ ........................................................ 
โทรสาร .................................................. E-mail ............................................................................................. 
ขอรับรองว่าไดต้รวจสอบบทความวิจัยจากปรญิญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง :  
ช่ือผลงาน (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ช่ือผลงาน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ของนักศึกษา ช่ือ-สกุล ...................................................................................................................................... 
 

ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และ
ไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพเ์ผยแพร่ในทีอ่ื่นๆ 

 
 

.................................................................. ลายมือช่ือ 
(................................................................) 
             อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
    วันท่ี ................................................... 

  



ใบสมัครสมำชิก 
วำรสำรนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

------------------------------------------------------- 
 
ชื่อ-สกุล ........................................................................................................... ............................ 
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) 
......................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ................................ 
โทรศัพท์ที่ท างาน .............................................. โทรศัพท์มือถือ ....................... .......................... 
E-mail ....................................................................................... ...... 
 
  ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ”  
   หนึ่งปี 4 ฉบับ  ราคา  500 บาท 
   สองปี 8 ฉบับ  ราคา  800 บาท 
 
ช าระผ่าน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 313-0-73505-4 
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี 
โดยได้แนบหลักฐานการช าระเงิน : 
  ส าเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการช าระเงิน ส่งทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยราชธานี 
  อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการช าระเงิน มายัง e-mail: jrihs@rtu.ac.th  วันที่ ………... 
 
 
ฝ่ายสมาชิกวารสาร  ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชธาน ี
261 เลี่ยงเมือง, ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000 
โทรศัพท์: 0-4531-9900 ต่อ 124 โทรสาร: 0-4531-9911 
E-mail : jrihs@rtu.ac.th   

 
 
 
 


