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รูปแบบการจัดพิมพบทความภาษาไทย 
       1 นิ้ว  
1.2 นิ้ว                                                          

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิต 
 

                           เวน 1 บรรทัด 14 ตัวปกต ิ
 

วาที่รอยตรีสุวิต  ผิวพันคํา 
นายบุญธรรม  คําสมหมาย  ตัวอักษร ขนาด 12 ตัวปกต ิ
นางสาวปราณี  เหมือนสิงห     
         

 
 
1.  บทนํา    (ขนาด 16 ตัวหนา)                           4.  สรุป 
          เน้ือหาขนาด 14 ตัวปกติ 

          

                       ระหวางหัวขอใหญเวน 1 บรรทัด 14 ตัวปกติ     
 2.  หัวขอใหญ  (ขนาด 16 ตัวหนา) …………………………     

2.1 หัวขอยอย (ขนาด 14 ตัวหนา) ……………………………………          กิตติกรรมประกาศ 
             เน้ือหาขนาด  14 ตัวปกติ 
 
2.2 หัวขอยอย  ………………………………………………………………………….                                                                              จัดตัวอักษรเยื้อง 
           ระหวางหัวขอยอยไมตองเวนบรรทัด               เอกสารอางอิง                         เทากันทุกบรรทัด 
        1    ………………………………………… 
3. ตารางและรูปภาพ             ………………………………………… 
3.1 ตาราง  (คําบรรยาย, รายละเอียดในตาราง                          2   ………………………………………… 
        ใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ) 
 
ตารางที่ 1 ……………………………………………………………………………                       ประวัติผูเขียน 
                ชื่อ – สกุล, ประวัติทางการศึกษา, การทํางาน ผลงาน 

            ทางวิชาการท่ียอมรับ, ตําแหนงหนาที่ การทํางาน     
                    ปจจุบัน  (ใชตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ) 
3.2 รูปภาพ  
 

รูปที่ 1  (ใหใชคําวารูปที่, คําบรรยายใตภาพใชขนาด                       บทความภาษาไทยใหใช 
12 ตัวปกติ จัดก่ึงกลางคอลัมน)                   ตัวอักษรชนิด TH SarabunPSK ขนาด 14 เทานั้น 
 
 
 
 
คําแนะนําในการสงตนฉบับบทความวิชาการ 
 

1. การเตรียมตนฉบับ  ใหพิมพผลงานดวยกระดาษเอ  4  พิมพหนาเดียว  จํานวน  4  -  10  หนา  โดยพิมพดวย  
Microsoft Word for Windows  ชนิดและขนาดของตัวอักษรตามที่กําหนดขางตน  ขอใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

2. รูปภาพและตาราง  หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพใหอยูใตรูปภาพและจัดก่ึงกลางคอลัมน 

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 



คณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการ ปขมท.

ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารยลาวัณย ไกรเดช    ที่ปรึกษาที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
        มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)
 รองศาสตราจารยนภาลัย สุวรรณธาดา 
 นายคมกริช ชนะศรี     ประธานที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง
        มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 19

ผูทรงคุณวุฒิ  (Peer Review)
 นายเสถียร  คามีศักดิ์      บุคลากร (เชี่ยวชาญ)
   นายเรืองชัย  จรุงศิรวัฒน     นักวิเคราะหนโยบายและแผน (เช่ียวชาญ)
 นางสาวสุวันนา  ทองสีสุกใส    บรรณารักษ (เชี่ยวชาญ)
 นางกาญจนศรี สิงหภู   พยาบาล (เชี่ยวชาญ)
   นางกิติมา  จันทรสม      ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน    

กองบรรณาธิการ
 ศาสตราจารยสุมาลี  สังขศรี  
   ดร.รัชชนนท แกะมา
   นายศุภชัย  อนวัชพงศ
 นางจริยา ปญญา 
 นางสาวปทมา จักษุรัตน
 นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
 ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน

บรรณาธิการ
 วาที่รอยตรีสุวิต  ผิวพันคํา

ฝายตรวจสอบและเผยแพร
 นางสาววรรณพา  นามสีฐาน
   นางสาวพัชรา  หินประกอบ    

พิมพที่ : หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา Tel. 0-4332-8589-91
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ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... 
 หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………... 
 ท่ีอยูจัดสงวารสาร (โปรดเขียนตัวบรรจง)......................................เลขท่ี................................ 
หมูท่ี.............ถนน.....................ตําบล...................อําเภอ............................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย..................  โทรศัพท .................... โทรสาร .......................  E-Mail……………………….. 
ตั้งแตฉบับท่ี .... ปท่ี ...... ประจําเดือน ...................... พ.ศ. ....................... 
พรอมน้ีไดสงเงิน จํานวน .......... บาท (......................................................) 
 
           โดยส่ังจายในนาม วาท่ีรอยตรีสุวิต  ผิวพันคํา  บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท. 

 
 
 
จัดทําโดย ที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเผยแพรงานทางวิชาการและบทความวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
                            ในมหาวิทยาลัยตางๆ  
  2) เพื่อเปนส่ือกลางในการเสริมสรางความสัมพันธของบุคลากรสายสนับสนุนระหวาง 
                            สถาบันอุดมศึกษาอันเปนผลดีตอการติดตอประสานงาน 

3) เพื่อเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนเรียนรู ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ อันเปนแนวทาง 
   นําไปสูการแกไขปญหารวมกันและบังเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

การเผยแพร 1) กําหนดออกปละ  3 ฉบับ ทุก 4 เดือน  
    ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 
    ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 
    ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 
2) การจัดสงวารสารใหผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  ประธานสภา/ชมรม ขาราชการ  
    พนักงาน/ลูกจาง สํานักงานหอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ และสมาชิกทั่วไป     

คาบํารุงสมาชิก ปละ 300 บาท (คาสงฟร)ี 
 

วารสารวิชาการ ปขมท. 

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ ปขมท. 

สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน


