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ค�ำแนะน�ำการเตรียมและส่งต้นฉบับ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
กองบรรณาธิการ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอเชิญสมาชิกและ
ผูส้ นใจทุกท่านร่วมส่งบทความวิชาการและบทความวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์
การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งนี้ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
อื่นเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผู้เขียนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร ฯ
ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์
1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ต้องมีหนังสือรับรองและ
ลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนิสิตผู้ท�ำวิทยานิพนธ์
3. บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ และปกิณกะ
การเตรียมต้นฉบับบทความ
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาด 15
แบบอักษรใช้ TH SarabunPSK (ในตารางขนาด 14) พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน
– ล่าง 2.54 cm. ด้านซ้าย 3.17 cm. ด้านขวา 2.54 cm. จ�ำนวน 12 หน้า (ไม่รวมรายการอ้างอิง) และรายการ
อ้างอิงต้องไม่เกิน 40 รายการ
2. ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17
3. ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 อยู่ใต้ชื่อเรื่อง ให้ระบุ
ตัวเลขเป็นตัวยกท้าย และสถานที่ท�ำงาน พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 12 ให้ระบุตัวเลขเป็นเลขยกท้ายให้ตรง
กับชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งนี้เฉพาะผู้วิจัยหลักเพิ่มเบอร์โทรศัพท์และ e-mail ในส่วนล่างสุด
4. มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 ค�ำ ต่อบทคัดย่อ
5. ก�ำหนดค�ำส�ำคัญ (Keyword) ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จ�ำนวน 3 – 5 ค�ำ)
6. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16
7. การใช้ตัวเลขค�ำย่อและวงเล็บควรใช้เลขอารบิคทั้งหมดใช้ค�ำย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (ระบุค�ำเต็มไว้
ในครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ Capital Letters เช่น Student Centered Learning
8. บทความวิจัย ให้เรียงล�ำดับสาระ ดังนี้
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
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- บทน�ำ
- วัตถุประสงค์
- สมมติฐาน (ถ้ามี)
- กรอบแนวคิดการวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การครวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- จริยธรรมวิจัย
- ผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- การน�ำผลการวิจัยไปใช้
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- รายการอ้างอิง
9. บทความวิชาการ ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ (Abstract)
- บทน�ำ (Introduction)
- เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระส�ำคัญที่ต้องที่ต้องการน�ำเสนอตามล�ำดับ
- บทสรุป (Conclusion)
- ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
- รายการอ้างอิง (References)
10. การเตรียมเอกสารอ้างอิง ให้ใช้ระบบอ้างอิงแบบ APA Formatted References, 5th Edition โดย
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wooster.edu/psychology/apa-crib.html.
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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้ระบบนาม- ปี (Name – year System) ชื่อผู้แต่งภาษาไทยให้เขียนชื่อและ
นามสกุล ส่วนผู้แต่งภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อคนแรก ตามด้วย et al.
ตัวอย่าง
…การปลูกฝังขัดเกลาด้านวิชาการและคุณลักษณะของพยาบาลจึงเป็นหน้าทีอ่ นั ยิง่ ใหญ่ของสถานศึกษา
พยาบาล (สมจิต หนุเจริญกุล, 2555)
…โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยการดูแลอย่างเอื้ออาทร (Watson, 2008)
2. การคัดลอกข้อความ ใช้ระบบนาม- ปี และข้อความที่คัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “…………..”
ตัวอย่าง
Bandura (1991, p. 1) ให้นิยามว่า “จริยธรรมคือ กฎส�ำหรับการประเมินพฤติกรรม”…
“พยาบาลจึงจะต้องเป็นนักคิด และมีการประเมินอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ แก้ความสงสัยทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา”
(วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2549, หน้า 22)
3. การอ้างอิงท้ายบทความ
3.1 บทความทั่วไป ใส่ชื่อผู้ร่วมงานทุกคน ถ้าไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทั้ง 6 คน หากมากกว่า 6 คน
ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรกตามด้วยค�ำว่า “และคณะ” และบทความภาษอังกฤษ ใช้ค�ำว่า “et al.” และใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน ดังตัวอย่าง
ธิดารัตน์ สุภานันท์, จารุวรรณ ศุภศรี และอรุณี ชุณหบดี. (2554). ผลการติดตามบัณฑิตที่ให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง. ตรัง:
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.
Fraenkel, R. J., Wallen, E. N. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research
in Education. (8th Edition.). New York: McGraw-Hill.
3.2 ผู้เขียนเป็นกลุ่มหน่วยงาน
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. (2553). รายงานประจ�ำปี 2553 สถาบันพระบรม
ราชชนก. กรุงเทพฯ: ร�ำไทยเพรส.
3.3 การอ้างอิงเฉพาะบทในหนังสือ
Waite, J. (2011). “Information and Documentation. In Potter, A.P., Perry, G.A., Stockert,
A.P. & Hall, A.” Basic Nursing Challenge. (pp. 142-164). Missouri: Mosby/Elsevier.
3.4 การอ้างอิงเอกสารจากอินเตอร์เน็ต
Heubecke, E. (2008). The New Face of Nursing: Expanding Patient Advocacy with
Leadrship, Creativity, and Vision. Johns Hopkins Nursing Magazine. Retrieved
November 3, 2013 from http://magazine.nursing.jhu.edu/.
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. (2556). การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการ 		
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เรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาในการดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์. สืบค้นเมื่อ 15 ต.ค. 56 จาก http://km-bcns.blogspot.
com/2013/08/blog-post_701.html.
3.5 วิทยานิพนธ์
กิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2557). การพัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุ ข . ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา,
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
การส่งบทความ
ส่งบทความต้นฉบับ พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อสะดวก มาที่
ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ (บรรณาธิการวารสาร)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
64 ถนนรามวิถี ต�ำบลบ่อยาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ sc.net.journal@gmail.com หรือ jock2667@gmail.com
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2,500

(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
.............ระบุที่อยู่............
.............ระบุที่อยู่............
.............ระบุวันที่...........
เรื่อง

ขอส่ ง บทความเพื่ อ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารเครื อ ข่ า ยวิ ท ยาลั ย พยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้
เรียน บรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทความเรื่อง “....ระบุชื่อเรื่อง.....” จ�ำนวน 3 ฉบับ และแผ่นซีดี จ�ำนวน 1 แผ่น
2. แบบฟอร์มส่งบทความ/ใบสมัครสมาชิก/แบบรับรองบทความจากวิทยานิพนธ์
ด้วยข้าพเจ้า ..................................................รายละเอียด ....ต�ำแหน่งงาน/หน่วยงาน หากเป็น
นิสิตให้ระบุสาขา/ คณะ/มหาวิทยาลัย)..... ขอส่งบทความจ�ำนวน.........เรือ่ ง..............................................
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อน�ำตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้
ในการนีข้ า้ พเจ้าขอรับรองว่าบทความทีข่ า้ พเจ้าได้สง่ มานีไ้ ม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มา
ก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
						

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ (.................................................)
ต�ำแหน่ง................................................
โทรศัพท์........................................................
โทรสาร ........................................................
E-mail ........................................................

ของผู้เขียนบทความเพื่อสะดวกในการติดต่อ

