คาํ แนะนําสาํ หรับผูเ้ ขียน
หลักเกณฑก
์ ารเสนอบทความวิชาการหรื อบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพล์ งในวารสารกายภาพบาํ บัด
ประเภทบทความที่ลงตีพิมพใ์ นวารสาร ประกอบดว้ ย บทความวิจัย หรื อนิ พนธ์
ตน
้ ฉบับ (Research report/Original article) บทความวิชาการ (Review article)
ึ ษา (Case study report) หรื อจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to the
รายงานกรณี ศก
editor)
ึ ษาวิธีการสง่ บทความวารสารกายภาพบาํ บัด (ระบบ ThaiJo) (วิธีการสง่
โปรดศก
บทความ)

เอกสารสาํ หรับสง่ กองบรรณาธิการในระบบ

1. ไฟลเ์ อกสารแสดงความยินยอมให้ตีพิมพใ์ นวารสารกายภาพบาํ บัดและคาํ รับรองวา่
้ เป็ นบทความตน
บทความที่สง่ มานัน
้ ฉบับที่ไมเ่ คยสง่ วารสารใดมากอ
่ นและไมส
่ ง่ บทความ
้
เ้ ขียนทุกคน (
นี้ เพื่อพิจารณาในวารสารอื่นในขณะเดียวกัน พร้อมทังการลงนามจากผู
แบบฟอร์มขอสง่ ตีพิมพ)์
2. ไฟลเ์ อกสารที่ประกอบดว้ ย
2.1. Title page (หน้าแรก) ประกอบดว้ ย (ไฟลต
์ ั วอยา่ ง Title page)
้
2.1.1.
ชื่อเรื่ องทังภาษาไทยและอ
ั งกฤษ
้
2.1.2.
ชื่อผูเ้ ขียนให้มีทังภาษาไทยและอ
ั งกฤษ
้
สั งกัดของผูแ
2.1.3.
ั งกฤษ
้ ตง่ ทังภาษาไทยและอ
ระบุช่ือผูร้ ั บผิดชอบบทความ (Corresponding author) ที่อยู ่
2.1.4.
และอีเมล์

2.2. Main article text (เนื้ อหาบทความ) โดยมีการเรี ยงเนื้ อหาตามที่วารสาร
กาํ หนด ซ่ึงในไฟลต
้ งไมม
่ ีช่ือผูเ้ ขียนและสั งกัด ประกอบดว้ ย (ไฟลต
์ ั วอยา่ ง Main
์ อ
article text)
้
2.2.1.
ชื่อเรื่ องทังภาษาไทยและอ
ั งกฤษ
บทคัดยอ่ ภาษาไทยและอังกฤษ
2.2.2.
้
2.2.3.
keyword ไมเ่ กิน 5 คาํ โดยใชภ
้ าษาอังกฤษเทา่ นัน
้
เนื้ อหาบทความทังหมด
(บทนํา วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บท
2.2.4.
วิจารณ์ สรุ ปผล กิตติกรรมประกาศ เอกสารอา้ งอิง)
2.3. Table (ตาราง) ไฟลต
์ ารางประกอบควรอยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ Word ไมใ่ ชร้ ู ปภาพ
้
เ์ ดียวกัน
โดยให้เรี ยงลาํ ดับตารางทังหมดในไฟล
2.4. Figure (รู ปภาพ) ไฟลร์ ู ปภาพประกอบสง่ แยกจากบทความ โดยแยก 1 ไฟลต
์ อ่
1 รู ป ใน format รู ปภาพ (ในรู ปแบบไฟล์ JPEG หรื อ TIFF) และมีความ
ละเอียดของรู ปมากกวา่ 300 dpi โดยกาํ หนดชื่อไฟลต
์ ามลาํ ดับของรู ปที่ปรากฏใน
บทความ
2.5. Application and Declaration form (เอกสารขอสง่ ตีพิมพ)์ เป็ นไฟล์ scan
ในรู ปแบบไฟล์ PDF โดยผูแ
้ ตง่ ทุกคนตอ
้ งลงนามในเอกสารนี้ (แบบฟอร์มขอสง่ ตี
พิมพ)์
2.6. Ethical approval documents (เอกสารผา่ นการพิจารณาจริ ยธรรม) เป็ น
ไฟล์ scan ในรู ปแบบไฟล์ PDF แสดงหลักฐานการผา่ นการพิจารณาจริ ยธรรมของ
โครงการวิจัย
การเตรี ยมเรื่ อง

1. ภาษาที่ใชค
้ ือ ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ในกรณี ท่ีเป็ นบทความวิจัย ขอให้มีบทคัดยอ่
้
(abstract) ทังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ
2. ในกรณี ท่ีเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ บทความวิจัยตอ
้ งไมเ่ กิน 4,000 คาํ และบทความ
วิชาการตอ
้ งไมเ่ กิน 6,000 คาํ ซ่ึงนับรวมบทคัดยอ่ ดว้ ย สว่ นของภาพ/ตาราง รวมกันไม่
เกิน 5 ภาพ/ตาราง โดยแตล่ ะภาพ/ตารางให้แยกไฟลเ์ ป็ นไฟลล์ ะหนึ่ งภาพ/ตาราง
3. ในกรณี ท่ีเขียนเป็ นภาษาไทยตอ
้ งมีบทคัดยอ่ เป็ นภาษาอังกฤษความยาวไมเ่ กิน 250 คาํ
ร่วมดว้ ย และแบง่ เนื้ อหาของบทคัดยอ่ ออกเป็ นสว่ ยยอ่ ยดังนี้ ที่มาและความสาํ คัญ,
วัตถุประสงค,์ วิธีการวิจัย, ผลการวิจัย, สรุ ปผล (Background, Objective,
Method, Result, Conclusion) และมี keyword ภาษาอังกฤษ จาํ นวน 5 คาํ ทา้ ย
้
บทคัดยอ่ ภาษาอังกฤษเทา่ นัน

4. ใสช่ ่ือ ที่อยู ่ และ email ของผูเ้ ขียนที่รับผิดชอบบทความ (corresponding authors)
และกรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู ่ และ email ของผูเ้ ขียนทุกคนลงในระบบ
้
5. ใช้ Font Cordia New ขนาด 14 ทังภาษาไทยและอ
ั งกฤษ จัดเตรี ยมรู ปแบบให้อยู ่
ในลักษณะเวน
้ บรรทัด (double spaced) โดยกาํ หนดระยะขอบทุกดา้ น 1 นิ้ ว ใส ่
หมายเลขบรรทัด และหน้าให้ชัดเจน
6. การจัดลาํ ดับเนื้ อหาบทความ ดังนี้
6.1. ในกรณี ท่ีเป็ นบทความวิจัย
้
บทคัดยอ่ (ทังภาษาไทยและอ
6.1.1.
ั งกฤษ โดยมี keyword ภาษาอังกฤษ
้ ) (ตัวอยา่ งบทคัดยอ่ )
จาํ นวน 5 คาํ ทา้ ยภาษาอังกฤษเทา่ นัน
6.1.2.

บทนํา

6.1.3.
วิธีการวิจัย *กรณี ท่ีเป็ นการวิจัยในมนุ ษยต
้ งระบุวา่ ผา่ นการพิจารณา
์ อ
้
เลขที่การ
อนุ มัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยของสถาบัน พร้อมทังระบุ
อนุ มัติจริ ยธรรมการวิจัย*
6.1.4.

ผลการวิจัย

6.1.5.

บทวิจารณ์

6.1.6.

สรุ ปผล

6.1.7.

กิตติกรรมประกาศ (ถา้ มี)

้ (ในกรณี ท่ีเอกสารอา้ งอิงเป็ น
เอกสารอา้ งอิงเป็ นภาษาอังกฤษเทา่ นัน
6.1.8.
้ เป็ นภาษาอังกฤษ)
ภาษาไทยขอให้ปรับเอกสารที่อา้ งอิงนัน
6.2. ในกรณี ท่ีเป็ นบทความวิชาการ
้
6.2.1.
บทคัดยอ่ (ทังภาษาไทยและอ
ั งกฤษ โดยมี keyword ภาษาอังกฤษ
้ )
จาํ นวน 5 คาํ ทา้ ยภาษาอังกฤษเทา่ นัน
6.2.2.
เนื้ อหาบทความตอ
้ งระบุวัตถุประสงคท
์ ่ีชัดเจน แสดงถึงการสั งเคราะห์
เนื้ อหาจากการทบทวนวรรณกรรมที่อา้ งอิง และผา่ นการเรี ยบเรี ยงอยา่ งเป็ น
ระบบ
้ (ในกรณี ท่ีเอกสารอา้ งอิงเป็ น
เอกสารอา้ งอิงเป็ นภาษาอังกฤษเทา่ นัน
6.2.3.
้ เป็ นภาษาอังกฤษ) และไมร่ ั บการ
ภาษาไทยขอให้ปรับเอกสารที่อา้ งอิงนัน
อา้ งอิงจาก website

7. เอกสารอา้ งอิงในเนื้ อเรื่ องใชร้ ะบบ Vancouver ควรเรี ยงตามลาํ ดับเลขที่ โดยใส ่
้ ๆ
ตัวเลขเป็ นตัวยก ตัวตรง ไมม
้ ความนัน
่ ีวงเล็บ (superscript) ตอ่ ทา้ ยขอ
8. เอกสารอา้ งอิงทา้ ยบทความ ไมค
่ วรอา้ งอิงเกิน 40 รายการ และใชร้ ะบบแวน
Vancouver ดังนี้
8.1. การอา้ งอิงวารสาร
● Shirado O, Ito T, Kaneda K, Strax TE. Electromyographic,
analysis of four techniques for isometric trunk muscle
exercises. Arch Phys Med Rehabil. 1995; 76(3): 225-9.
● Chaipinyo K. Test-Retest Reliability and Construct Validity
of the Thai Version of Knee Osteoarthritis Outcome Scores
(KOOS). Thai J of Phys Ther. 2009; 31(2): 67-76
*ตัวอยา่ งวารสารภาษาไทยที่ปรับเป็ นอังกฤษ
ื และโมโนกราฟ
8.2. การอา้ งอิงหนังสอ
8.2.1.

ผูน
้ ิ พนธท
์ ่ีเป็ นบุคคล

● Osler AG. Complement: mechanisms and functions.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1976.
8.2.2.

ผูน
้ ิ พนธท
์ ่ีเป็ นคณะบุคคล

● American Medical Association Department of Drugs. AMA
drug evaluations. 3rd ed. Littleton: Publishing Sciences
Group, 1977.
8.2.3.

บรรณาธิการ ผูร้ วบรวม ประธานที่เป็ นผูน
้ ิ พนธ์

● Rhodes AJ, Van Rooyen CE. Textbook of virology: for
students and practitioners of medicine and the other health
sciences. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1968
8.2.4.

ื หรื อตาํ รา
บทหนึ่ งในหนังสอ

● Weinstein L, Swartz MN. Pathogenesis of invading
microorganisms. In: Sodeman WA, eds. Pathologic
physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB
Saunders, 1974: 457-72.

*ในกรณี ท่ีมีผูเ้ ขียนเกิน 6 คน ให้เขียนชื่อ 6 คนแรก และตอ่ ดว้ ย “et al”

