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คำแนะนำกำรเตรียมและส่งต้นฉบับ
วำรสำรเครือข่ำยวิทยำลัยพยำบำลและกำรสำธำรณสุขภำคใต้
กองบรรณาธิการ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอเชิญสมาชิก
และ ผู้ ส นใจทุ ก ท่ า นร่ ว มส่ ง บทความวิ ช าการ และบทความวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ด้ า นการสอน
การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งนี้ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสาร อื่นเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผู้เขียนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสาร ฯ
ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์
1. บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข
การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ต้องมีหนังสือรับรอง
และ ลงนามทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนิสิตผู้ทาวิทยานิพนธ์
3. บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ และปกิณกะ
กำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาด
15 แบบอั ก ษรใช้ TH SarabunPSK (ในตารางขนาด 14) พิ ม พ์ ห น้ า เดี ย วในกระดาษ A4 ระยะ
ขอบกระดาษ ด้านบน– ล่าง 2.54 cm. ด้านซ้าย 3.17 cm. ด้านขวา 2.54 cm. จานวน 12 หน้า (ไม่รวม
รายการอ้างอิง) และรายการ อ้างอิงต้องไม่เกิน 40 รายการ รวมรายการอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า
2. ชื่อเรื่อง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนำไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดอักษร 17
3. ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ ขนาด 14 (หนา) อยู่ใต้ชื่อ
เรื่อง ให้ระบุ ตัวเลขเป็นตัวยกท้าย และสถานที่ทางาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรปกติ
ขนาด 12 (หนา) ให้ระบุตัวเลขเป็นเลขยกท้ายให้ตรง กับชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งนี้เฉพาะผู้ วิจัยหลั กเพิ่มเบอร์
โทรศัพท์ และ e-mail ในส่วนล่างสุด
4. มีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้าต่อบทคัดย่อ (ไม่เกิน 350 คำ)
5. กาหนดคาสาคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (จานวน 3 – 5 คา)
6. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดอักษร 16 (หนา)
7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า 1.25 ซม. ขนาดอักษร 15 (หนา)
8. การใช้ตัวเลขคาย่อ และวงเล็บควรใช้เลขอารบิกทั้งหมดใช้คาย่อที่เป็นสากลเท่านั้น การวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ ควรใช้ Capital Letters เช่น Student Centered Learning
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9. การกาหนดเลขหัวข้อ หัวข้อใหญ่ให้ย่อหน้า 1.25 ซม. หัวข้อย่อยใช้หัวข้อ หมายเลขระบบ
ทศนิยม หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2.5 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า
3 ซม. หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 ซม. หลังจากนั้นถัดมาหัวข้อละ 0.5 เซนติเมตร และใช้ “-” แทนการ
กากับแทนตัวเลข เช่น
1. ...........
1.1 ..........
1.1.1 ..........
1.1.1.1 .........
1) ..........
1.1) ..........
- ............
10. ตารางและภาพประกอบ ให้ระบุชื่อตารางไว้เหนือตารางแต่ละตารางและระบุชื่อภาพแต่ละ
ภาพไว้ใต้ภาพนั้น ๆ เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง และเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ตาราง และใต้ชื่อ
ภาพ 1 บรรทัด และจัดเรียงตามลาดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความ คาบรรยายประกอบ ตารางหรือ
ภาพประกอบควรสั้นและชัดเจน ภาพถ่ายให้ใช้ภาพขาวดาหรือสีก็ได้ ภาพต้องเป็นภาพที่มีความคมชัด
ส่วนภาพเขียนลายเส้นต้องชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม กรณีคัดลอกตารางหรือภาพมาจากที่ อื่น ให้ระบุ
แหล่งที่มาใต้ตารางและภาพประกอบนั้น ๆ ด้วย
11. บทความวิจัย ให้เรียงลาดับสาระ ดังนี้
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
- บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
- บทนา
- วัตถุประสงค์วิจัย
- สมมติฐาน (ถ้ามี)
- กรอบแนวคิดการวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- จริยธรรมวิจัย/การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
- ผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- การนาผลการวิจัยไปใช้
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- References
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บทควำมวิจัย (ภำษำอังกฤษ)
- Abstract (in Thai)
- Abstract
- Introduction
- Objectives
- Hypotheses (if available)
- Conceptual Framework
- Methods
- Population and Sample
- Research Instrument
- Validity and Reliability of the Research Instrument
- Data Collection
- Data Analysis
- Ethical Consideration/Informed Consent
- Results
- อภิปรายผล (Discussion)
- การนาผลการวิจัยไปใช้ (Implication of the Results)
- ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป (Recommendation for Further Study)
- References
12. บทความวิชาการ ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ (Abstract)
- บทนา (Introduction)
- เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสาคัญที่ต้องที่ต้องการนาเสนอตามลาดับ
- สรุป (Conclusion)
- ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
- References
13. การเตรี ย มเอกสารอ้ า งอิ ง ให้ ใ ช้ ร ะบบอ้ า งอิ ง แบบ APA Formatted References, 5 th
Edition โดย ศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.wooster.edu/psychology/apacrib.html.
ตัวอย่ำงกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ
ใช้ระบบนาม- ปี (Name – year system) ชื่อผู้แต่งภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและผู้แต่ง
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วย et al., ดัง
ตัวอย่าง
(Nawsuwan, 2015)
(Nawsuwan, Chotibun, & Singsri, 2015)
ค
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(Nawsuwan, Chotibun, Singsri, Singhasem, Suwannaraj, Janpes et al, 2015)
การคัดลอกข้อความ ใช้ระบบนาม-ปี และข้อความที่คัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “…………..”
กรณีชื่อผู้แต่งภาษาไทย ให้แปลเป้นภาษาอังกฤษเช่น
Bandura (1991) ให้นิยามว่า “จริยธรรมคือ กฎสาหรับการประเมินพฤติกรรม”…
“พยาบาลจึ งจะต้องเป็ น นั กคิด และมีการประเมินอย่างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ความสงสั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา” (Kunaviktikul, 2007)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nawsuwan (2017)
กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม
1. บทความทั่วไป ชื่อผู้แต่งภาษาไทยและผู้แต่งภาษาอังกฤษ ใส่ชื่อสกุลผู้ร่วมงานทุกคน ถ้าไม่เกิน
6 คน ให้ใส่ชื่อทั้ง 6 คน หากมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรกตามด้วยคาว่า “et al.,” สาหรับบทความ
หนังสือหรือเอกสาร ที่เป็นภาษาไทย ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งข้อความ และให้วงเล็บ (in thai) ดัง
ตัวอย่าง
Nawsuwan, K., Chotibun, P., & Singsri, T. (2015). Identity of Nursing Students in
Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. Songkhla: Boromarajonani College
of Nursing, Songkhla. (in Thai)
Fraenkel, R. J., Wallen, E. N., & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research
in Education. (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
2. ผู้เขียนเป็นกลุ่มหน่วยงาน
Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. (2013) Collection of
Academic Performance in Humanized Service Mind. Nontaburi: Ministry of Public
Health. (in Thai)
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.
4. การอ้างอิงเอกสารจากอินเตอร์เน็ต
Heubecke, E. (2008). The New Face of Nursing: Expanding Patient Advocacy with
Leadership, Creativity, and Vision. Johns Hopkins Nursing Magazine. Retrieved
November 3, 2013 from https://magazine.nursing.jhu.edu/.
5. การอ้างอิงจากวารสาร
Sheiham, A. (2006). Dental Caries Affects Body Weight, Growth and Quality of Life in PreSchool Children. British Dental Journal, 201(10), 625-626.
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6. วิทยานิพนธ์
Nawsuwan, K. (2015). Indicators Development of Nursing Students’s Identities in Nursing
Colleges, Ministry of Public Health. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment
of the Requirement for the Doctor of Education Degree in Educational
Administration Faculty of Education and Liberal Arts, Hatyai University. (in Thai).
กำรส่งบทควำม
ให้ส่งทางระบบออนไลน์ มาที่ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านเว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet หรือ https://www.tci-thaijo.org/ โดย
ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ของผู้นิพนธ์ เพื่อวารสารฯ ติดต่อกลับ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ มีกาหนดออก 3 ฉบับต่อปี คือ
ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)
รำยกำรตรวจสอบก่อนส่งบทควำม
1. บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. หากเป็ น ส่ ว นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ห รือปริญญานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย
3. บทความจะต้องพิมพ์ภายใต้รูปแบบตามที่วารสารกาหนดอย่างเคร่งครัด
4. บทความที่ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ก่อนมีการเผยแพร่จะต้องแก้ไขตามคาแนะนาของผู้
ทรงวุฒิหรือกองบรรณาธิการก่อนจึงจะถือว่าหนังสือรับรองการตีพิมพ์จะสมบูรณ์ หากไม่แก้ไขจะถือ สิทธิ์
ว่าไม่สมบูรณ์ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น
เกณฑ์กำรพิจำรณำคุณภำพของบทควำม
1. บทความต้องผ่ านการกลั่ น กรองและการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการเครื อ ข่ า ย
วิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ และวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา บทความเพื่อลงตีพิมพ์จานวน 2 ท่านต่อบทความ
โดยผู้พิจารณาบทความ (Peer - review) จะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาเช่นกัน
(Double blind) และบทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้ที่เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน บรรณาธิการหรือเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต้ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
2. บทความต้องได้รับการยอมรับการตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน จึงจะได้รับการตีพิมพ์
หากผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดท่านหนึ่งปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject) ถือว่าบทความนั้นปฏิเสธการตีพิมพ์
3. บทความต้องจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่วารสารกาหนด
4. ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ด้วยระบบ
ออนไลน์
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4. วารสารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียบเรียง และอาจจะปรับปรุงการนาเสนอบทความตามความเหมาะสม
และความคิดเห็นของผู้เขียน
5. ผู้เขียนต้องชาระการตีพิมพ์บทความ
- บทความภาษาไทย
จานวน 4,000 บาท
- บทความภาษาอังกฤษ
จานวน 5,000 บาท
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วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ISSN 2408-1051(Print), ISSN 2651-2270(Online)

Template บทควำมวิจัย
2.54 ซม.
3.17 ซม.

บทควำมใช้รูปแบบ front TH SarabunPSK ทั้งบทควำม

2.54 ซม.

ชื่อบทควำมภำษำไทย TH SarabunPSK (หนำ) ขนำดตัวอักษร 17
ชื่อบทควำมภำษำอังกฤษ TH SarabunPSK (หนำ) ขนำดตัวอักษร 17
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

ชื่อผู้เขียนบทควำมภำษำไทย เช่น นำยดี มีดี1* และ นำงสำวสุข มีสุข2 ขนำดตัวอักษร 14 (หนำ)
ชื่อผู้เขียนบทควำมภำษำอังกฤษ ขนำดตัวอักษร 14 (หนำ)
สถำนที่ทำงำนของผู้เขียนภำษำไทย เช่น สถำนที่ทำงำนนำยดี1*, สถำนที่ทำงำนนำงสำวสุข2 ขนำดตัวอักษร 12 (หนำ)
สถำนที่ทำงำนของผู้เขียนภำษำอังกฤษ ขนำดตัวอักษำ 12 (หนำ)
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

(Received: วันที่รับบทควำม; Revised: วันที่แก้ไขบทควำม; Accepted: วันที่ตอบรับบทควำม) (ขนำดตัวอักษร 12 หนำ)
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

บทคัดย่อ (ภำษำไทย ขนำดตัวอักษร 16 หนำ)
เนื้อหาย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา บทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้า (300-350 คา)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

คำสำคัญ : หัวข้อคาสาคัญ (ขนาด 15 หนา) คาสาคัญขนาด 15 ไม่หนา แต่ละคาให้ใช้ , ในการกั้นคา เช่น
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข, บุคลากร
ย่อหน้า 1.75 ซม.

*ผู้ให้การติดต่อ

(Corresponding e-mail:........................... เบอร์โทรศัพท์ xxx-xxxxxxx) (ขนาด 12 ไม่หนา)

2.54 ซม.

ช

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ISSN 2408-1051(Print), ISSN 2651-2270(Online)

The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
วารสารฯผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1

Abstract (ภำษำอังกฤษ 16 หนำ)
เนื้อหาย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา บทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้า (300-350 คา)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

Keywords: ภาษาอังกฤษ (ขนาด 15 หนา) คาสาคัญขนาด 15 ไม่หนา แต่ละคาให้ใช้ , ในการกั้นคา เช่น
Happiness Organization Development, Personnel (บรรทัดถัดไปย่อหน้าเหมือนคาสาคัญ
ภาษาไทย)
(enter ขนาด 15)

บทนำ (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

วัตถุประสงค์วิจัย (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

สมมติฐำน (ถ้ำมี) (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
หากมีภาพกรอบแนวคิด ให้ใส่ชื่อภาพไว้กึ่งกลางใต้ภาพ เช่น
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ภำพ 1 (หนำ) ..........(ชื่อภาพไม่หนา)......... ขนาด 15

(enter ขนาด 15)

ระเบียบวิธีวิจัย (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา).....................................................................
..................................................................................................................................................................................
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (ย่อหน้ำ 1.25 ซม. หัวข้อขนำด 15 หนำ เนื้อหาขนาด 15 ไม่หนา)
หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ หน้า ข....................................................................................................
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย (ย่อหน้ำ 1.25 ซม. หัวข้อขนำด 15 หนำ เนื้อหาขนาด 15 ไม่หนา) หาก
มีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ หน้า ข....................................................................................................
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ (ย่อหน้ำ 1.25 ซม. หัวข้อขนำด 15 หนำ เนื้อหาขนาด 15 ไม่หนา)
หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ หน้า ข....................................................................................................
กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (ย่ อ หน้ ำ 1.25 ซม. หั ว ข้ อ ขนำด 15 หนำ เนื้ อ หาขนาด 15 ไม่ ห นา)
หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ หน้า ข....................................................................................................
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (ย่ อ หน้ ำ 1.25 ซม. หั ว ข้ อ ขนำด 15 หนำ เนื้ อ หาขนาด 15 ไม่ ห นา)
หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ หน้า ข....................................................................................................
(enter ขนาด 15)
จริยธรรมวิจัย (ขนำด 16 หนำ)
เนื้อหาย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาด 15 ไม่หนา......................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)
ผลกำรวิจัย (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข
1. ข้อมูลทั่วไป
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)
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ตำรำง 1 ..................ชื่ อตาราง........................ (ตาราง 1 ขนาด 15 หนา, ชื่อตาราง ขนาด 15 ไม่หนา)
ภายในตารางขนาด 14 หัวข้อ (หนา) เนื้อหา (ไม่หนา)
หัวข้อ
หัวข้อ
หัวข้อ
เพศ
หญิง (ย่อหน้า 5 เคาะ)
x
x
ชาย (ย่อหน้า 5 เคาะ)
x
x
ที่มา: (ถ้ามี)
2. หัวข้อตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย
(enter ขนาด 15)
ตำรำง 2 ..................ชื่อตาราง........................ (ตาราง 1 ขนาด 15 หนา, ชื่อตาราง ขนาด 15 ไม่หนา)
ภายในตารางขนาด 14 หัวข้อ (หนา) เนื้อหา (ไม่หนา)
หัวข้อ
หัวข้อ
หัวข้อ
สมรรถนะกำรพยำบำล
ด้านxxx (ย่อหน้า 5 เคาะ)
x
x
ด้านxxx (ย่อหน้า 5 เคาะ)
x
x
(enter ขนาด 15)
อธิบายตาราง (เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการ
กาหนดเลขหัวข้อ หน้า ข
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

อภิปรำยผล (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้ (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)
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References (ขนำด 16 หนำ)
เอกสารอ้างอิงให้ย่อหน้าในบรรทัดที่ 2 และถัดไป (1.25 ซม.) และการอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้ง
บทความ และการอ้างอิงต้องมีใน references และ บทความ เช่น
Nawsuwan, K., Chotibun, P., & Singsri, T. (2015). Identity of Nursing Students in Boromarajonani
College of Nursing, Songkhla. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (in
Thai)
สามารถศึกษาการอ้างอิงได้ตามรายละเอียดข้างต้น
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วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ISSN 2408-1051(Print), ISSN 2651-2270(Online)

Template บทควำมวิชำกำร
2.54 ซม.
3.17 ซม.

บทควำมใช้รูปแบบ front TH SarabunPSK ทั้งบทควำม

2.54 ซม.

ชื่อบทควำมภำษำไทย TH SarabunPSK (หนำ) ขนำดตัวอักษร 17
ชื่อบทควำมภำษำอังกฤษ TH SarabunPSK (หนำ) ขนำดตัวอักษร 17
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

ชื่อผู้เขียนบทควำมภำษำไทย เช่น นำยดี มีดี1* และ นำงสำวสุข มีสุข2 ขนำดตัวอักษร 14 (หนำ)
ชื่อผู้เขียนบทควำมภำษำอังกฤษ ขนำดตัวอักษร 14 (หนำ)
สถำนที่ทำงำนของผู้เขียนภำษำไทย เช่น สถำนที่ทำงำนนำยดี1*, สถำนที่ทำงำนนำงสำวสุข2 ขนำดตัวอักษร 12 (หนำ)
สถำนที่ทำงำนของผู้เขียนภำษำอังกฤษ ขนำดตัวอักษำ 12 (หนำ)
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

(Received: วันที่รับบทควำม; Revised: วันที่แก้ไขบทควำม; Accepted: วันที่ตอบรับบทควำม) (ขนำดตัวอักษร 12 หนำ)
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

บทคัดย่อ (ภำษำไทย ขนำดตัวอักษร 16 หนำ)
เนื้อหาย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา บทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้า (300-350 คา)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
........................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

คำสำคัญ : หัวข้อคาสาคัญ (ขนาด 15 หนา) คาสาคัญขนาด 15 ไม่หนา แต่ละคาให้ใช้ , ในการกั้นคา เช่น
การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข, บุคลากร
ย่อหน้า 1.75 ซม.

*ผู้ให้การติดต่อ

(Corresponding e-mail:........................... เบอร์โทรศัพท์ xxx-xxxxxxx) (ขนาด 12 ไม่หนา)

2.54 ซม.
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Abstract (ภำษำอังกฤษ 16 หนำ)
เนื้อหาย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา บทคัดย่อไม่เกิน 1 หน้า (300-350 คา)
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(Enter ขนำดตัวอักษร 8)

Keywords: ภาษาอังกฤษ (ขนาด 15 หนา) คาสาคัญขนาด 15 ไม่หนา แต่ละคาให้ใช้ , ในการกั้นคา เช่น
Happiness Organization Development, Personnel (บรรทัดถัดไปย่อหน้าเหมือนคาสาคัญ
ภาษาไทย)
(enter ขนาด 15)

บทนำ (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

เนื้อเรื่อง (ขนำด 16 หนำ) (แสดงสำระสำคัญที่ต้องที่ต้องกำรนำเสนอตำมลำดับ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

สรุป (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

ข้อเสนอแนะ (ขนำด 16 หนำ)
(เนื้อหา ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 15 ไม่หนา) หากมีหัวข้อให้ศึกษาการกาหนดเลขหัวข้อ
หน้า ข ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(enter ขนาด 15)

ฐ

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ISSN 2408-1051(Print), ISSN 2651-2270(Online)

The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health
วารสารฯผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1

References (ขนำด 16 หนำ)
เอกสารอ้างอิงให้ย่อหน้าในบรรทัดที่ 2 (1.25 ซม.) และการอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งบทความ มี
ใน references และ บทความ เช่น
Nawsuwan, K., Chotibun, P., & Singsri, T. (2015). Identity of Nursing Students in Boromarajonani
College of Nursing, Songkhla. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (in
Thai)
สามารถศึกษาการอ้างอิงได้ตามรายละเอียดข้างต้น

ฑ

