คําแนะนําในการเตรียมและสงตนฉบับ
ราชาวดีส าร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร กํา หนดตีพิมพว ารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับตอป)
ยินดีรับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ตลอดจนผลงานและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยดานสุขภาพและ
การศึ ก ษาพยาบาล โดยเรื่อ งที่ ส ง มาจะต อ งไม เ คยตีพิ ม พ หรื อ กํ า ลั ง ตี พิ ม พ ใ นวารสารอื่ น มาก อ น ทั้ง นี้
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แกไขตนฉบับ และพิจารณาตีพิมพตามลําดับกอนหลัง
ชนิดของเรื่องทีจ่ ะตีพิมพ
1. บทความวิจัยดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดแก ดานการพยาบาล การแพทย การสาธารณสุข และการ
ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. บทความวิชาการดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ไดแก ดานการพยาบาล การแพทย การสาธารณสุข และ
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การเตรียมตนฉบับบทความ
1. ตนฉบับตองพิมพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Word โดยบันทึกไฟลเปนชนิด Word 97-2003
Document (.doc) ขนาดตัวอักษร 16 แบบอักษรใช TH SarabunPSK (ในตารางขนาด 14) พิมพหนาเดียวใน
กระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษบน-ลาง ซาย-ขวา 2.54 เซนติเมตร รายการอางอิงไมเกิน 40 รายการ ความยาว
ทุกรายการจํานวนไมเกิน 15 หนา
2. ชื่อเรื่อง เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพดว ยตัวหนาจัดกึ่งกลาง ขนาดอักษร 16
3. ชือ่ ผูเขียน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพดว ยตัวอักษรปกติ ขนาด 16 (หนา) อยูใตชื่อเรื่อง
พรอมทั้งระบุอกั ษรยอวุฒทิ างการศึกษา และใหใชเชิงอรรถ สัญลักษณดอกจัน ( * : Asterisk) เปนตัวยกทาย
อักษรยอวุฒิ เชิงอรรถทายหนาใหพิมพดว ยตัวอักษรปกติ ขนาด 12 ระบุสถานที่ทาํ งาน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ใหระบุ * ใหตรงกับชื่อผูนิพนธ ทั้งนี้เฉพาะผูว จิ ัยหลักใหเพิ่ม E-mail
4. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไมเกิน 1 หนาตอบทคัดยอ
5. กําหนดคําสําคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 3-5 คํา
6. การเรียงหัวขอ หัวขอใหญสุดใหพิมพชิดชอบดานซาย ขนาดอักษร 16 (หนา)
7. การเรียงหัวขอ หัวขอยอยใหยอหนา 1.25 เซนติเมตร ขนาดอักษร 16 (ปกติ)
8. การใชตวั เลขและคํายอ ใหใชตัวเลขอารบิกทั้งหมด ใชคาํ ยอที่เปนสากลเทานั้น
9. การกําหนดเลขหัวขอ หัวขอใหญใหยอหนา 1.25 ซม. หัวขอยอยใชหวั ขอหมายเลขระบบทศนิยม
หัวขอยอยถัดมาใหยอหนา 2 ซม. หัวขอยอถัดมาใหยอหนา 2.5 ซม. หัวขอยอถัดมาใหยอหนา 3 ซม. หัวขอยอย
ถัดมา 2 ซม. หลังจากนั้นถัดมาหัวขอละ 0.5 ซม. และใช “-” แทนการกํากับแทนตัวเลข เชน
1. ......
1.1 ..........
1.1.1 …….
1.1.1.1 …….
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1) ........
1.1) ....
- ......
10. ตารางและภาพประกอบ ใหระบุชื่อตารางไวเหนือตารางแตละตาราง และระบุชื่อภาพแตละภาพไวใต
ภาพนั้นๆ เวนบรรทัดเหนือชื่อตารางและเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเวนไตตาราง และใตชื่อภาพ 1 บรรทัด
คําบรรยายประกอบ ตารางหรือภาพประกอบควรสั้นและชัดเจน ภาพถายใหใชภาพขาวดํา หรือภาพสีก็ได ภาพ
ตองมีความคมชัด กรณีคัดลอกตารางหรือภาพมาจากที่อื่น ใหระบุแหลงที่มาใตตารางและภาพประกอบนั้นๆ ดวย
11. บทความวิจัย ใหเรียงลําดับสาระดังนี้
- บทคัดยอภาษาไทย
- บทคัดยอภาษาอังกฤษ
- บทนํา
- วัตถุประสงคการวิจัย
- สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
- กรอบแนวคิดการวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ประชากรและกลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
- จริยธรรมวิจัย
- ผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
- ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
- เอกสารอางอิง (Reference)
12. บทความวิชาการ ใหเรียงลําดับดังนี้
- บทคัดยอภาษาไทย
- บทคัดยอภาษาอังกฤษ
- บทนํา
- เนือ้ เรื่อง (แสดงสาระสําคัญที่ตองการนําเสนอตามลําดับ)
- สรุป
- ขอเสนอแนะ
- เอกสารอางอิง (Reference)
13. การเตรียมเอกสารอางอิง ใหใชการอางอิงรูปแบบ APA Style Format Reference, 7th edition
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การอางอิงในเนือ้ หา
ใชการอางอิงระบบนาม-ป (Name-year system) โดยระบุชื่อผูแ ตง และปพิมพ โดยมีรายละเอียดการ
อางอิงในเนื้อหา ดังนี้
1) ผูแ ตง ที่เป นชาวตา งชาติใหใ สเฉพาะชื่อสกุล สว นผูแ ตง ชาวไทยใหใ สทั้งชื่อ และนามสกุ ล
สวน ผูแตงคนไทยที่มียศ บรรดาศักดิ์หรือราชทินนาม สมณศักดิ์ ใหใสไวหนาชื่อ ตัวอยาง
……….. (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2552)
……………………..(McCargo, 2002)
2) ผูแตง 2 คน ใสชื่อผูแตง 2 คน ทุกครั้งที่มีการอางอิงในเนื้อหา โดยใชคําวา “และ”สําหรับผูแตง
ชาวไทย และ “and” เมื่อใสผูแตงชาวตางชาตินอกวงเล็บ แตใหใชเครื่องหมาย “&” เมื่อใสผูแตงไวในวงเล็บ
3) ผูแตง 3 คนขึ้นไป ใหใสชื่อผูแตงคนแรก ตามดวยคําวา และคณะ หรือ et al. (สําหรับผูแตงชาว
ตางประเทศ) เชน นรากร สารีแหล และคณะ (2562)................
…………… (Pratkanis et al., 1989)
4) การอางอิงมากกวาสองแหลงขอมูลใหเขียนเรียงตามลําดับอักษร ดังนี้
.... สอดคลองกับผลการศึกษาของมานะ จันทรคาํ (2562) และจันทรา บัวสาม (2559)....
.....หรือถึงแกชวี ิต (เพิ่มพูน จรรยา, 2560; ศิริวรรณ มีคุณ, 2548)
.....การวัดที่มปี ระสิทธิภาพ (Johnson & Joseph, 1989; Steve et al., 2000)
5) การอางอิงจากขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ
ใหระบุชื่อสกุลของผูเขียนตนฉบับ ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปพิมพ จากนั้น เอกสาร
ภาษาไทยใหใชคําวา อางถึงใน และเอกสารภาษาตางประเทศใหใชคาํ วา as cited in จากนั้นตามดวยขื่อสกุลของ
ผูเขียนที่นาํ มาอางในงานของตนเอง ดังตัวอยาง
การสื่อสารมีความจําเปนตอองคกร เพราะในการทํา งานนั้น จะตองมีการติดตอ คําสั่งและ
รายงาน กับหัวหนา ประสานงานกับ ฝา ยอื่นในการทํา งาน ทําใหการสื่อสารกลายเปนเครื่องมือสํา คัญในการ
ปฏิบัติงาน โดยไดมีผูใหความหมายของการติดตอสื่อสารภายในองคกรวา “เปนการแสดงออกและ การแปล
ความหมายขาวสารระหวางหนวยการติดตอสื่อสารตางๆ หรือบุคคลในตํา แหนงตา งๆ ที่อยู ภายในองคการ”
(สมยศ นาวีการ, 2527 อางถึงใน ชิษณุ พันธุเจริญ, 2560)
In 1996, According to Kaplan and Norton, the implementation of the
Balanced Scorecard allows the organization to be managed successfully. It support the
deployment of business strategies, meeting customer needs, and the visibility of process
problem. (Anan, 1989 as cited in Jason, 2015)
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การเขียนรายการอางอิง
การลงรายการชื่อผูแตง
กรณีผลงานที่มผี แู ตงไมเกิน 20 คน ใหลงชื่อผูแ ตงทุกคน
กรณีผลงานที่มผี แู ตง 21 คน ขึ้นไป ใหใสชื่อและสกุลของผูแตงคนที่ 1–19 ตามดวยเครื่องหมาย , . . .
กอนชื่อคนสุดทาย โดยมีรูปแบบการลงรายการดังนี้
ชื่อผูแ ตงคนที่ 1, ชื่อผูแตงคนที่ 2, ชื่อผูแ ตงคนที่ 3, ชื่อผูแ ตงคนที่ 4, ชื่อผูแ ตงคนที่ 5, ชื่อผูแ ตงคนที่ 6,
ชื่อผูแ ตงคนที่ 7, ชื่อผูแตงคนที่ 8, ชื่อผูแ ตงคนที่ 9, ชื่อผูแ ตงคนที่ 10, ชื่อผูแ ตงคนที่ 11,
ชื่อผูแ ตงคนที่ 12, ชื่อผูแ ตงคนที่ 13, ชื่อผูแ ตงคนที่ 14, ชื่อผูแตงคนที่ 15, ชื่อผูแตงคนที่ 16,
ชื่อผูแ ตงคนที่ 17, ชื่อผูแ ตงคนที่ 18, ชื่อผูแ ตงคนที่ 19, . . . ชื่อคนสุดทาย. (ปพิมพ). ชื่อเรื่อง
(พิมพครัง้ ที)่ . สานักพิมพ. URL (ถามี)
รูปแบบการเขียนรายการอางอิง
1. หนังสือ
1.1 หนังสือทัว่ ไป
ชื่อผูแ ตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรือ่ ง (ครัง้ ที่พมิ พ). สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2553). พลังวัฒนธรรม. สันติศิริการพิมพ.
Strunk, W, & White, E. B. (1979).The elements of style. (3rd ed.). Macmillan.
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีเลข DOI
ชื่อผูแ ตง. (ปที่พิมพ). ชื่อเรือ่ ง (ครัง้ ที่พมิ พ). สํานักพิมพ. https://doi.org/เลข DOI
ตัวอยาง
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.).
American Psychological Association. https://doi.org/ 10.1037/0000168-000
2. บทหนึ่งในหนังสือ
ชื่อผูแ ตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทหรือชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (หนาที่
ปรากฏบทความ). สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
สุปราณี แจงบํารุง.(2546). ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ วรไดรับประจําวัน. ใน สุปราณี แจงบํารุง (บรรณาธิการ),
ปริมาณสารอาหารอางอิงทีค่ วรไดรบั ประจําสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (หนา 21-26). โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ).
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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 University Press.
3. วิทยานิพนธและดุษฏีนิพนธ
วิทยานิพนธและดุษฏีนิพนธที่ไมไดตีพิมพ
รูปแบบภาษาไทย
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปที่เผยแพร). ชื่อวิทยานิพนธ. [วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพหรือ
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]. ชื่อมหาวิทยาลัย.
รูปแบบภาษาตางประเทศ
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปที่เผยแพร). ชื่อวิทยานิพนธ. [Unpublished doctoral dissertation หรือ
Unpublished master’s thesis]. ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
ประวิต เอราวรรณ. (2549). การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจครูในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [วิทยานิพนธดษุ ฏีนพิ นธปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ].
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core competence of nursing students
[Unpublished doctoral dissertation]. Choong-Ang University.
วิทยานิพนธและดุษฏีนิพนธ จากเว็บไซต (ไมอยูใ นฐานขอมูลเชิงพาณิชย)
ชื่อผูเขียนวิทยานิพนธ. (ปที่เผยแพร). ชื่อวิทยานิพนธ. [ระดับปริญญา, ชื่อมหาวิทยาลัย]. ชื่อเว็บไซต.
URL.
ตัวอยาง
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