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คำ�แนะนำ�ในการส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
มีกำ�หนดในการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม–
ธันวาคม ในการคัดสรรเรื่องที่จะตีพิมพ์ในวารสารฯ
กองบรรณาธิการยินดีจะรับบทความวิจัย และบทความ
ต่างๆ จากท่านทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกวารสารฯ
ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอพิจารณาเรื่องที่จะลงตีพิมพ์
และเพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำ�
การเขียนในการเตรียมพิมพ์ต้นฉบับ ดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะลงตีพิมพ์
1) บทความวิจัย (Research articles or Original
article) เป็นบทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัย
ของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งได้แก่บทความวิจัยทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม
ทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์กับ
วิชาชีพพยาบาล
2) บทความวิชาการ (Academic article) เป็น
บทความที่ผู้เขียนมุ่งนำ�เสนอเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพียงเรื่องเดียว ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วนำ�มากลั่นกรอง เรียบเรียงขึ้นโดย
ผู้เขียน
3) บทความปริทัศน์ (Review article) เป็น
บทความที่ผู้เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
เรื่อง/ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อนำ�เสนอแนวคิดใหม่
หรือองค์ความรู้ใหม่

เงื่อนไขในการส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์
1) เป็นเรื่องที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ หรือกำ�ลังรอตีพิมพ์
ในวารสารอื่น ๆ
2) ต้นฉบับทุกเรื่อง จะต้องผ่านการประเมินหรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
เนื้อหา (Peer review) ถ้าได้รับคำ�แนะนำ�ให้ปรับปรุง
แก้ไขกองบรรณาธิการจะส่งเรื่องที่ลงตีพิมพ์ที่ได้รับ
คำ�แนะนำ�ให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมไปยังเจ้าของ
ต้นฉบับ(ผู้เขียน) ซึ่งเจ้าของต้นฉบับจะต้องส่งต้นฉบับ
ที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว กลั บ คื น ให้ ก องบรรณาธิ ก าร
ภายใน 2 สัปดาห์ กองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ์
ก็ต่อเมื่อต้นฉบับจะต้องได้รับการแก้ไขจนครบถ้วน
สมบูรณ์จากเจ้าของต้นฉบับแล้วเท่านั้น
3) ให้ ผู้ เ ขี ย นส่ ง ต้ น ฉบั บ มายั ง บรรณาธิ ก าร
วารสารฯ ไม่เกินเดือนแรกของรอบการตีพมิ พ์แต่ละฉบับ
(มกราคมหรือกรกฎาคม) เพื่อเรื่องที่จะลงตีพิมพ์
จะได้รับการดำ�เนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัย และ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต่อไป
4) ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็น
ไปตามข้อกำ�หนด คำ�แนะนำ�ในการตีพิมพ์ต้นฉบับ
5) เรื่องที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้
รับวารสารฉบับที่ตีพิมพ์ จำ�นวน 2 ฉบับ
การเตรียมต้นฉบับ
บทความวิจัย:
1) พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16
แบบ 2 คอลัมน์ พิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษ A4
พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษ 2.5 ซม.
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2) ส่งต้นฉบับ จำ�นวน 2 ชุด และแผ่น CD
(กรุณาใช้ CD ใหม่) ร่วมกับส่งในรูปแบบ จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (e-mail)
3) พิมพ์ชื่อเรื่องไว้กลางหน้าแรก ใต้ชื่อเรื่อง
เยื้องไปทางด้านขวามือ พิมพ์ชื่อผู้เขียน นามสกุล
ส่วนตำ�แหน่งทางวิชาการและสถานที่ทำ�งานของผู้เขียน
พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
4) บทความวิจัย ให้เขียนชื่อเรื่องทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ
5) บทคั ด ย่ อ ต้ อ งมี ทั้ ง บทคั ด ย่ อ ภาษาไทย
และบทคัดย่อภาษาอังกฤษจำ�นวนคำ�ไม่เกิน 300 คำ�
ในส่วนของบทคัดย่อภาษาไทยให้ระบุคำ�สำ�คัญ 3-5 คำ�
ใต้บทคัดย่อ ส่วนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า Abstract
ระบุ Key words จำ�นวน 3-5 คำ� เช่นกัน บทคัดย่อ
ทั้ง 2 ส่วน บรรจุอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม ไม่อ้างอิง
เอกสาร รูปภาพหรือตารางใด ๆ
บทคัดย่อให้เขียนเป็นความเรียงตามลำ�ดับได้แก่
วัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูลงานวิจัย-โดยสรุป ผลการ
ศึกษาที่พบและข้อเสนอแนะ
ต้นฉบับเขียนให้ครอบคลุม จำ�นวนไม่เกิน 15 หน้า
(รวมรายการอ้างอิง) โดยเริ่มจากความเป็นมาและความ
สำ�คัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการ
วิจัย(ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย (ได้แก่
ประเภทของการวิจัย แบบแผนการวิจัย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการ
ตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล) ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ
และรายการอ้างอิง
6) เอกสารอ้างอิงใช้ตามรูปแบบของ Publication
Manual of the American Psychological Association
(APA style)
รายการอ้างอิงต้องไม่เกิน 40 รายการ และควร
เป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อหาเท่านั้น

บทความวิชาการและบทความปริทัศน์:
บทความวิชาการและบทความปริทัศน์ ประกอบด้วย
บทคัดย่อ บทนำ� เนื้อเรื่อง (แสดงสาระสำ�คัญที่ต้องการ
นำ�เสนอตามลำ�ดับ) บทสรุป ข้อเสนอแนะและรายการ
อ้างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิง
1) การเขียนอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง
ใช้ระบบนาม ปี ชื่อผู้แต่ง (กรณีภาษาอังกฤษ
ใส่สกุล อักษรย่อของชื่อ) กรณีที่มีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน
ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างอิงครั้งแรก และถ้ามี
การอ้างอิงเอกสารอีกให้ใช้ “และคณะ” หรือ “et al”
ต่อท้ายชื่อผู้แต่งคนแรก ส่วนกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า
3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วย “และคณะ”
หรือ “et al” ในการอ้างอิงทุกครั้ง
ตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกัน (William et
al.,1989)
2) การเขียนอ้างอิงเอกสารท้ายเรื่อง
ควรมีเฉพาะรายชื่อเอกสารที่ได้อ้างอิงในเนื้อเรื่อง
เท่านั้น กรณีที่มีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่ง
ทุกคน ส่วนกรณีที่มีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้เขียนชื่อ
ผู้แต่งคนแรกตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al”
รูปแบบการเขียน มีทั้งการเขียนอ้างอิงวารสาร
และการเขียนอ้างอิงหนังสือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
วารสารเขียนอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.) ชื่อบทความ
ชื่อวารสาร ปีที่ของวารสาร (ฉบับที่) หน้า
หนังสือเขียนอ้างอิง ดังนี้
ก. หนังสือภาษาไทย เขียนตามลำ�ดับดังนี้
1. ชื่อผู้แต่งทุกคน คั่นด้วย , คนสุดท้ายนำ�ด้วย
และ จบด้วย .
2. ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. เขียนอยู่ในวงเล็บ และ
จบด้วย .
3. ชื่อหนังสือ ใช้ตัวหนา จบด้วย .
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4. ครั้งที่พิมพ์ จบด้วย .
5. ชื่อเมืองที่พิมพ์ ตามด้วย :
6. สำ�นักพิมพ์ จบด้วย .
ข. หนังสือภาษาอังกฤษ เขียนเรียงลำ�ดับตาม
เช่นเดียวกับภาษาไทย , มีข้อแตกต่างกันดังนี้
1. ใช้ชื่อสกุลขึ้นต้น ตามด้วย , อักษรย่อชื่อต้น
ตามด้วย . และอักษรย่อชื่อกลาง ตามด้วย .
2. ผู้แต่งแต่ละคนคั่นด้วย ,
3. ผู้แต่งคนสุดท้ายนำ�ด้วย & จบด้วย . วิทยานิพนธ์
เขียนอ้างอิง ตามตัวอย่าง ดังนี้
อุบลวรรณ เสือเดช. (2550). ผลของอิทธิพลกลุ่มเพื่อน
ที่มีต่อความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
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บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบ
ต่อบทความของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสิทธิ์จะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความ
เหมาะสมได้

