
หนังสือรับรองการส่งบทความ/ ผลการวิจัย 
 

วันที ่          เดือน                              พ.ศ                   .       
เร่ือง ส่งบทความและลายมือชื่อยินยอมของผู้นิพนธ์ 
เรียน กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์
 
 ข้าพเจ้า ผู้มีรายนามดงัต่อไปนี้ ขอรับรองว่า บทความเร่ือง 
 ชื่อบทความ (ไทย) :                                                                                                                    .  
                                                                                                                                               . 

ชื่อบทความ (อังกฤษ) :                                                                                                                 . 
                                                                                                                                               . 
 ชื่อหัวเร่ืองอย่างย่อ (ไทย) :                                                                                                            . 

ชื่อหัวเร่ืองอย่างย่อ (อังกฤษ) :                                                                                                        . 
 ประเภทของบทความ 
  บทความพิเศษ (Special article)   นิพนธ์ต้นฉบับ  (Original article)          บทความปริทัศน์  (Review article)   
  รายงานผู้ป่วย  (Case report)   ปกิณกะ  (Miscellany) 
 

 - ไม่เคยตีพิมพ์ หรือก าลังตีพิมพใ์นวารสารหนงัสืออ่ืน ๆ 
 - ข้อมูลในบทความนี้ถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริง 
 - ไม่มีการลอกเลียนงานวชิาการ (plagiarism)  
 - ไม่มีการละเมิดลิขสทิธิ์การใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การใช้เคร่ืองมือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และ
ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 รายชื่อผู้นิพนธ์และผูน้ิพนธ์ร่วม ต่อท้ายด้วยคุณวฒุิการศึกษาสงูสุด (เต็ม, ย่อ) พร้อมทั้งหน่วยงาน (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) เรียงตามล าดบั ตามสัดสว่นของงาน  
 

1. (ไทย) ชื่อ…………………………………………………………………  
วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)…………………………………….. 
.......................................................................................... 
หน่วยงาน………………………………………………………………… 
(อังกฤษ) ชื่อ…………………………………………………………….. 
วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)……………………………………..
หน่วยงาน………………………………..............................……… 
e-mail:…………………………………………………………………... 
สัดส่วน……………..% ลงชื่อ……………………………………...... 
 
 

2. (ไทย) ชื่อ…………………………………………………………………  
วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)…………………………………….. 
.......................................................................................... 
หน่วยงาน………………………………………………………………… 
(อังกฤษ) ชื่อ…………………………………………………………….. 
วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)……………………………………..
หน่วยงาน………………………………..............................……… 
e-mail:…………………………………………………………………... 
สัดส่วน……………..% ลงชื่อ……………………………………...... 
 

3. (ไทย) ชื่อ…………………………………………………………………  
วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)…………………………………….. 
.......................................................................................... 
หน่วยงาน………………………………………………………………… 
(อังกฤษ) ชื่อ…………………………………………………………….. 

4. (ไทย) ชื่อ…………………………………………………………………  
วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)…………………………………….. 
.......................................................................................... 
หน่วยงาน………………………………………………………………… 
(อังกฤษ) ชื่อ…………………………………………………………….. 



วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)……………………………………..
หน่วยงาน………………………………..............................……… 
e-mail:…………………………………………………………………... 
สัดส่วน……………..% ลงชื่อ……………………………………...... 
 

วุฒิการศึกษาสงูสุด (เต็ม/ย่อ)……………………………………..
หน่วยงาน………………………………..............................……… 
e-mail:…………………………………………………………………... 
สัดส่วน……………..% ลงชื่อ……………………………………...... 
 

 ผู้ที่เป็นตัวแทนผูน้ิพนธ์ในการตดิต่อกับกองบรรณาธิการ (corresponding author) คือ     
ที่อยู่ติดต่อ:                                                                                                                   
เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน:      เบอร์โทรศัพท์มือถือ:        
e-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
ทั้งนี้ การรับตีพิมพ์บทความขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบรรณาธิการ และหากกองบรรณาธกิารตรวจสอบพบวา่มี

การละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง กองบรรณาธิการมีสิทธิถอดถอนบทความจากวารสารได้ 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องแลความครบถว้นของบทความ 
 ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยูร่ะหว่างพิจารณาติพิมพ์ในวารสารอื่น 
 มีเอกสารรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน จาก ......................................................................................................           
เลขท่ี ........................................................ วันท่ี .................................. 
 จ านวนหน้าไมเ่กิน 12 หน้า รวมบทคัดย่อ/ Abstract (กรณีจ าเป็น ไม่เกิน 15 หน้า ให้ระบุเหตุผล .................................) 
 จ านวนค าในบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 300 ค า 
 จ านวนค าในบทคัดย่อภาษาองักฤษ (Abstract) ไม่เกิน 300 ค า 
 ตารางและรูปภาพ รวมไม่เกิน 5 ตาราง/ภาพ 
 ตอบค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ ความรู้เดมิ ความรู้ใหม่ และประโยชนท์ี่จะน าไปใช้ ท้ายบทความก่อนเอกสารอ้างอิง 
 เขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบแวนคูเวอร์ (รายละเอียดตามค าแนะน าผู้นิพนธ์) 
 มีการตรวจสอบรายการอ้างอิงที่เป็นวารสารต่างประเทศ โดยใช้ช่ือย่อตามที่ปรากฎในฐานข้อมลู Index Medicus สามารถ
ตรวจสอบได้จาก Journals in NCBI Databases https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals ถ้าไม่มีให้เขียนช่ือเต็ม 
 มีเอกสารหรือหลักฐานอนุญาตการแปล (กรณีน าเครื่องมือ/แบบประเมิน/แบบคดักรอง ของต่างประเทศมาใช้) 
 

ลงชื่อผูน้ิพนธ์ในการติดต่อ                                                 . 
          (                                                ) 

          corresponding author 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


รายละเอียดการส่งบทความ 
1. การส่งเอกสารเข้ารับพิจารณา (สมัครสมาชิกและส่งบทความออนไลน์ ทาง  
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JSPT) 

1.1 แบบฟอร์มใบน าส่ง (หนังสือรับรองการส่งบทความ/ ผลการวิจัย) (ไฟล์ pdf) 
1.2 เอกสารได้รับอนุมัติให้วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ไฟล์ pdf) 
1.3 บทความ (ไฟล์ word) 

2. หลังจากได้รับค าแนะน าให้ปรับแก้ คร้ังที่ 1  ให้ส่งเอกสารดังนี้  
2.1 เอกสารฉบับจริง (ทางไปรษณีย์) 

2.1.1 ใบน าสง่ 
2.1.2 เอกสารได้รับอนุมัติให้วิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

2.2 บทความที่แก้ไขแล้ว (อัพโหลดทางออนไลน์) 
 

โปรดส่งเอกสารมาที่  
กองบรรณาธิการวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย (นพ.ณสมพล หาญด)ี 
กลุ่มงานวจิัยและการพัฒนา อาคารอังสนา ชั้น 3 โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   
โทรศัพท์ 043-2099-999 ต่อ 63538  

e-mail :  journal.sui.th@gmail.com 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JSPT

