คาแนะนาในการเตรียมและส่งต้นฉบับ
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กาหนดตีพิมพ์วารสาร ราย 6 เดือน(2 ฉบับต่อปี)ยินดี
รับบทความวิชาการ หรือรายงานผลการวิจัย ตลอดจนผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านสุขภาพ
และการศึกษาพยาบาล โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือ กาลังตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน ทั้งนี้กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตามลาดับก่อนหลัง
1. ประเภทของเรื่องที่ส่งพิมพ์
บทความวิจัย เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่น ควร
ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องตามลาดับต่อไปนี้ ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ คาสาคัญ บทนา กรอบแนวคิดของการวิจัย(ถ้ามี)
ระเบียบวิธีวิจัย ผลการศึกษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ถ้ามีกิตติกรรมประกาศ
หรือคาขอบคุณให้ระบุไว้ก่อนเอกสารอ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้าพิมพ์
บทความวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการโดยมีการ สารวจ
วรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หัวข้อเรื่องตามลาดับดังนี้ ส่วนนาหรือบทนา (การนาความที่แสดงเหตุผล
หรือที่มีของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์) ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป และเอกสารอ้างอิง
2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ
2.1 รูปแบบการเขียนบทความวิจัย ให้เรียงหัวข้อตามลาดับ ดังนี้
ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงกัน
ชื่อผู้เขียน (Author) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และคุณวุฒิทางการ
ศึกษาของผู้เขียน เรียงลาดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการทางาน และลงอักษรย่อของวุฒิการศึกษา
สูงสุด ส่วนตาแหน่งหรือยศ และสถานที่ทางานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
บทคัดย่อ (Abstract)
ภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด โดยย่อเนื้อหาสาคัญที่จาเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขสถิติที่
สาคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็นข้อๆ และมีส่วนร่วมประกอบคือ
วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ใน
บทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย มีขนาดเนื้อหาเหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย
คาสาคัญ (Keywords) เป็นคาหรือวลีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ผู้อ่านได้สืบค้นงานวิจัย
หรือบทความได้ง่ายซึ่งจะใช้ประมาณ 3–5 คา
บทนา (Introduction) อธิบายความเป็นมาที่เป็นปัญหาในการทาวิจัย อ้างทฤษฏีและผลการวิจัย
สนับสนุน ชี้ให้เห็นความสาคัญของเรื่องที่ทา และบอกให้รู้ว่าปัญหาการวิจัยคืออะไร งานวิจัยจะทาสิ่งใด และเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร
กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual framework) (ถ้ามี) ให้ระบุภาพรวมของงานวิจัยว่ามี
แนวคิดที่สาคัญอะไรบ้าง มีการเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันอย่างไร ซึ่งอาจแสดงเป็นแผนภูมิ
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ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) อธิบายวิธีการดาเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มีของข้อมูล
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ที่ใช้ ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย (Result/Finding) อธิยายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระเบียบพร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ได้ ซึ่งอาจมีภาพประกอบแผนภูมิ ตารางหรือภาพ สื่อ
ในลักษณะอื่นๆ ที่เข้าใจได้ง่าย กรณีที่มีตาราง ให้ระบุ ตารางที่... ไว้เหนือตาราง และระบุที่มาไว้ใต้ตาราง ส่วน
กรณีที่มีประกอบ ให้ระบุ ภาพที่... ไว้ใต้ภาพ พร้อมระบุที่มา
อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ในส่วนใด และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการ
ดาเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ควรบอกข้อจากัดของงานวิจัยในครั้งนี้และระมัดระวังการเขียนรายละเอียดหรือ
แสดงความหมายของข้อมูลช้ากับส่วนของของผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) เขียนบอกให้ทราบว่านาผลงานการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
หรือให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่เป็นข้อจากัด หรือที่สามารถปฏิบัติได้สาหรับการศึกษา/วิจัยต่อไป
เอกสารอ้างอิง (Reference) ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง การอ้างอิง
เอกสารใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association 6 edition)
2.2 รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ ให้เรียงหัวข้อตามลาดับ ดังนี้
บทคัดย่อและคาสาคัญภาษาไทย
บทคัดย่อและคาสาคัญภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทความทางวิชาการ ประกอบด้วย บทนา เนื้อเรื่อง บทสรุป เอกสารอ้างอิง
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
การลงเอกสารอ้างอิง ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (American
Psychological Association) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น โดยให้เรียงเอกสาร
ภาษาไทยไว้ก่อนภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา
หลักเกณฑ์การอ้างอิง
1) ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างชาติให้ใส่เฉพาะชื่อสกุล ส่วนผู้แต่งชาวไทยให้ใส่ทั้งชื่อและนามสกุล ส่วนผู้
แต่งคนไทยที่มียศ บรรดาศักดิ์หรือราชทินนาม สมณศักดิ์ ให้ใส่ไว้หน้าชื่อ ตัวอย่าง
……….. (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552, หน้า 20)
……………………..(McCargo, 2002, pp.102-105)
2) ผู้แต่ง 2 คน ใส่ชื่อผู้แต่ง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอ้างอิงในเนื้อหา โดยใช้คาว่า “และ”สาหรับผู้แต่ง
ชาวไทย และ “and” เมื่อใส่ผู้แต่งชาวต่างชาตินอกวงเล็บ แต่ให้ใช้เครื่องหมาย “&” เมื่อใส่ผู้แต่งไว้ในวงเล็บ
3) ผู้แต่ง 3 – 5 คน การอ้างอิงครั้งแรกให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
และให้ใส่คาว่า “และ” ก่อนใส่ชื่อผู้แต่งคนสุดท้าย ส่วนชาวต่างชาติให้ใส่คาว่า “and”เมื่อใส่ผู้แต่งนอกวงเล็บ และ
ให้ใส่เครื่องหมาย “&” เมื่อ่ใส่ผู้แต่งในวงเล็บ เช่น นรากร สารีแหล้, พิชัย กันทะชัย, ปรัชญา แก้วแก่น และยุทธนา
จันทะขิน (2562)................
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…………… (Pratkanis, Breckler, Mark, & Greenwald, 1989, pp. 23-25)
ในการอ้างอิงซ้า สาหรับครั้งแรกของแต่ละย่อหน้าให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก และตามด้วยคาว่า
“และคนอื่นๆ”ส่วนผู้แต่งชาวต่างชาติให้ใส่คาว่า “et al.” ต่อด้วยปีพิมพ์ และเลขหน้าตามลาดับ เช่น
.............นรากร สารีแหล้ และคนอื่นๆ (2562)................
…………… (Pratkanis, et al., 1989, pp. 23-25)
4) ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ในการอ้างอิงครั้งแรกและครั้งต่อๆ ไป ให้ใส่เฉพาะผู้แต่งคนแรก และ
คาว่า “และคนอื่นๆ” ส่วนชาวต่างชาติให้ใส่ชื่อสกุลและตามด้วยคาว่า “et al.” เช่น
พรพิมล ชัยสา และคนอื่นๆ (2560) ได้แสดงให้เห็น.......
Cole et al. (2013, p.36)……………
3.2 การอ้างอิงท้ายบทความ
3.2.1 หนังสือทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : สานักพิมพ์
เช่น
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2553). พลังวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์.
Strunk, W, & White, E. B. (1979).The elements of style. (3rded.). New York: Macmillan.
3.2.2 บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),ชื่อหนังสือรวมเรื่อง (ครั้งที่พิมพ์, หน้าที่
ปรากฏในบทความ). สถานที่พิมพ์ : ผู้จัดพิมพ์.
เช่น
สุปราณี แจ้งบารุง.(2546). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวัน. ใน สุปราณี แจ้งบารุงและคณะ,
บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 3,
หน้า 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ).
Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986).Science, values, and human judgment. In H. R. Arkes& K.
R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp.
127-143). Cambridge: Cambridge University Press.
3.2.3 หนังสือแปล
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือแปล. แปลจาก ชื่อหนังสือต้นฉบับ. (ครั้งที่พิมพ์, ชื่อผู้แปล). สถานที่พิมพ์ :
สานักพิมพ์. เช่น
พาร์กินสัน, ซี บอร์ทโคทและรัสตอมจิ, เอ็มเค.(2536). การบริหารยุคใหม่. แปลจาก Realities In management.
(เริงศักดิ์ ปานเจริญ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3.2.4 วิทยานิพนธ์และดุษฏีนิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยสาเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา (ระดับ) ชื่อสาขาวิชา, สังกัดของ
สาขาวิชา, มหาวิทยาลัย. ถ้านามาจากฐานข้อมูลอิเลคโทรนิค ให้ใส่หมายเลขฐานข้อมูลไว้ท้ายสุด
เช่น
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ประวิต เอราวรรณ์. (2549). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอานาจครูในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต, สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ.
Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable Cities
(Doctoral dissertation).Available from ProQuest Dissertation & Thesis database.(UMI No.
327681)
3.2.5 รายงานการวิจัย
ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่อรายงานการวิจัย.(หมายเลขประจารายงานวิจัย ถ้ามี). สถานที่พิมพ์ : ผู้จัดพิมพ์.
เช่น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). รายงานการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
3.2.6 บทความวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์/เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที)่ , เลขหน้าบทความ.
เช่น
อารุงจันทวานิช. (2546). โรงเรียนสมบูรณ์แบบ. วารสารวิชาการ, 6(1), 20-23.
Chomsky, N., Halle, M., & Harris, Z. (1960).Toward a generative model of Pig Latin syntax.Pigology
: Current issues in Pig Latin research, 26(2), 247-289.
3.2.7 หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์/เดือน/วันที่). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, เลขหน้าบทความ.
เช่น
ทีมข่าวการศึกษา. (2554, กุมภาพันธ์ 23). ผ่านร่าง พ.ร.ฏ. ตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. เดลินิวส์, 12.
Schemo, D. J. (2002, March 8). More granduates mired in debt, survey finds. The NewYork Time,
A18
3.2.8 อินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความจากอินเทอร์เน็ต . สืบค้นจาก URL หรือตาแหน่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
เช่น
อัคริมา สุ่มมาตย์. (2553). Plagiarism การโจรกรรมทางวิชาการ. สืบค้นจาก
http://www.library.kku.ac.th/kmlib/Mp=1674
National Renewable Energy Laboratiory.(2008). Biofuels.Retrievedfrom
http: //www.nrel.gov/learning.re_biofuels.html
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4. การส่งต้นฉบับ
4.1 ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยบันทึกไฟล์เป็นชนิด Word 97-2003
Document (.doc) มีความยาวทุกรายการจานวนไม่เกิน 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว
หรือ 2.54 เซนติเมตร ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
4.2 การส่งเรื่องตีพิมพ์ โดยให้ส่งในระบบวารสาร โดยสามารถเข้าระบบ และSubmission Online
ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin/index
4.3 ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ จานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)สั่งจ่าย ปณ.จุมพล
32001ในนาม บรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ส่งรายละเอียดหลักฐานการชาระค่าตีพิมพ์ ทางไปรษณีย์ถึง
บรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์ เลขที่ 320 ถนนหลักเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :
1) อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ E-mail :howharn@gmail.com
2) อาจารย์สาคร สอนดี E-mail : sakorn.son1@gmail.com
3) กองบรรณาธิการราชาวดีสาร E-mail :journalrachawadee@gmail.com
4) Submission Onlineได้ที่ : https://tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin/index
4.3 การส่งต้นฉบับลงในวารสาร
ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี
หากพ้นกาหนดในระยะเวลาดังกล่าว ต้นฉบับจะเลื่อนการพิจารณาลงในฉบับต่อไป
5. การรับเรื่องต้นฉบับ
5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบรับทาง E-mail ให้ผู้เขียนทราบภายใน 3 อาทิตย์นับจาก
วันที่กองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับ
5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาจัดพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบภายใน 3 เดือน แต่จะไม่ส่ง
ต้นฉบับคืน
5.3 ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียน
สามารถดาวน์โหลดบทความที่ตีพิมพ์ได้ที่ระบบวารสาร ที่เว็บไซต์
https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin
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ใบส่งบทความตีพิมพ์ ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วันที่................เดือน.....................พ.ศ...................
เรียน บรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ธนาณัติค่าตีพิมพ์บทความ
จานวน............ฉบับ
ข้าพเจ้า ...................................................................................................ตาแหน่ง.....................................................
ที่อยู่ในการติดต่อ/สถานที่ทางาน................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.......
เบอร์โทรศัพท์.......................................................E-Mail............................................................................................
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง : ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.......
.............................................................................................................................................................................
.......
เผยแพร่ในราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งต้นฉบับผลงาน Digital
File ในระบบวารสาร พร้อมทั้งส่งธนาณัติค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ จานวน 3,000 บาท (สามพันบาท
ถ้วน) มาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บทความนี้ไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ หรือ
เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใดๆ และยินดี
ปรับแก้บทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะตามเวลาที่กาหนด ข้าพเจ้าทราบว่าบทความดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ
วารสารต้องได้รับความยินยอมจากบรรณาธิการเป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะนาไปใช้ประโยชน์ได้
รายชื่อผู้นิพนธ์หลัก
1. (ตัวบรรจง)........................................................................................
รายชื่อผู้นิพนธ์หลัก
2. (ตัวบรรจง)........................................................................................
3. (ตัวบรรจง)........................................................................................
4. (ตัวบรรจง)........................................................................................
5. (ตัวบรรจง)........................................................................................
ลงชื่อ..............................................ผู้ส่งบทความ (ผู้นิพนธ์หลัก)
(...............................................)
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ..............
บรรณาธิการราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
320 ถนนหลักเมือง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4451-4422
โทรสาร 0-4451-1737
E-mail:journalrachawadee@gmail.com

ธนาณัติค่าตีพิมพ์บทความ
กรุณาระบุการสั่งจ่ายที่ ปณ.จุมพล 32001
ในนาม บรรณาธิการราชาวดีสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
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