คำแนะนำในกำรส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์
ในวำรสำรวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีกาหนดในการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ในการคัดสรรบทความที่จะ
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารฯ กองบรรณาธิ ก ารยิ น ดี จ ะรั บ บทความวิ จั ย และบทความต่ า งๆ จากท่ า น ทั้ ง นี้ ก อง
บรรณาธิการขอพิจารณาเรื่องที่จะลงตีพิมพ์และเพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนาการเขียนในการ
เตรียมพิมพ์ต้นฉบับ ดังนี้
ประเภทของเรื่องที่จะลงตีพิมพ์
1) บทความวิจัย (Research articles or Original article) เป็นบทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจาก
งานวิจัยของตนเองโดยเน้นบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาล
2) บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งนาเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพียงเรื่องเดียว ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วนามากลั่นกรองเรียบเรียงขึ้นโดย
ผู้เขียน
3) บทความปริทัศน์ (Review
article) เป็นบทความที่ผู้เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์ เรื่อง/ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อนาเสนอแนวคิดใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่
เงื่อนไขในกำรส่งผลงำนเพื่อลงตีพิมพ์
1) เป็นผลงานที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ หรือกาลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ
2) บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
เนื้อหา (Peer review) ถ้าได้รับคาแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขกองบรรณาธิการจะส่งบทความที่ได้รับคาแนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมไปยังผู้นิพนธ์ ซึ่งผู้นิพนธ์จะต้องส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วภายใน 2 สัปดาห์
กองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อบทความได้รับการแก้ไขจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

3) ให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความมายังบรรณาธิการวารสารฯ ไม่เกินเดือนแรกของรอบการตีพิมพ์แต่ละฉบับ
(มกราคม หรือ กรกฎาคม) เพื่อเรื่องที่จะลงตีพิมพ์จะได้รับการดาเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารต่อไป
4) บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องดาเนินการตามข้อกาหนดคาแนะนาในการตีพิมพ์ต้นฉบับ
เท่านั้น
5) ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับ
1) พิมพ์ด้วยตัวอักษร Thai SarabunPSK ขนาด 16 แบบ 1 คอลัมน์ พิมพ์หน้าเดียว โดยใช้
กระดาษ A4 พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษ 2.5 ซม.
2) ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้กลางหน้าแรก ขนาดตัวอักษร 18 โดยมีภาษากากับไว้ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
พิมพ์ตัวใหญ่ในอักษรตัวแรกของทุกคา ยกเว้น article
3) ชื่อผู้นิพนธ์ พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งคุณวุฒิ ควรมีตัวย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ศศิธร ชิดนายี1 กศ.ด. (Sasidhorn Chidnayee, Ed.D) ขนาดตัวอักษร
14 pt. ชิดขอบกระดาษด้านขวา ให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียนเพื่อแสดงรายละเอียดสถานที่ทางาน
และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกท่านไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก ขนาดตัวอักษร 12 pt.
4) บทคัดย่อ บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนไม่เกิน 300 คา พร้อมทั้งระบุคา
สาคัญ / Key words จานวน 3-5 คา บทคัดย่อให้เขียนเป็นความเรียงตามลาดับ ได้แก่ ความเป็นมา
วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
5) เนื้อหำ
5.1 ส่วนประกอบของเนื้อหำ
บทความวิจัย
ประกอบด้วย 1) บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
3) วัตถุประสงค์การวิจัย 4) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 5) กรอบแนวคิดการวิจัย 6) ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่
ประเภทการวิจัย แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง (ให้ระบุหมายเลขเอกสารการผ่านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุ ษ ย์ ม าด้ ว ย) วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล 7) ผลการวิ จั ย 8) อภิ ป รายผล 9)
ข้อเสนอแนะ 10) reference
บทความวิชาการ
ประกอบด้วย 1) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) บทนา (Introduction) 3) เนื้อเรื่อง
(แสดงสาระสาคัญที่ต้องการนาเสนอตามลาดับ) 4) บทสรุป 5) ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ 6) reference

5.2 รูปแบบกำรพิมพ์
- หัวข้อ หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากแนวหัวข้อใหญ่ 7 ตัวอักษร
ให้เว้นระยะเมื่อพิมพ์หัวข้อใหญ่อีก
- ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น single space
- ตัวเลขใช้เลขอารบิค
- การเขีย นบทความภาษาไทยให้ ยึดหลั กของราชบัณฑิตยสถาน หลีกเลี่ยงการใช้ภ าษาอังกฤษ
ยกเว้นกรณีจาเป็น ใช้คาย่อที่เป็นสากล และใช้คาย่อในการอ้างอิงครั้งแรกให้ใช้ชื่อเต็ม และ วงเล็บด้วยชื่อย่อ)
- ข้อความภาษาอังกฤษที่แทรกในเนื้อหาให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นคาศัพท์เฉพาะ
- ชื่อตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ให้ใส่ชื่อตารางหรือคาอธิบายเหนือตาราง โดยตัวอักษรขนาด 12 pt.
5.3 กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (Reference)
แนวการเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ American Psychological Association (6th edition)
ดังตัวอย่างเช่น

- การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้ระบบนาม ปี จัดเรียงรายชื่อเอกสารตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ให้เขียนชื่อสกุลเท่านั้น ส่วนที่เป็น
ภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างถึงครั้งแรก
ถ้ามีการอ้างอิงครั้งต่อไปให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก กรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้เขียน
นามสกุลผู้แต่งคนแรก ตามด้วย et al. ในการอ้างอิงทุกครั้ง
ตัวอย่าง (Example)
........... การเกิดอุบตั ิเหตุเพิ่มขึ้น (Sattapang, Kusol, Aehwarang& Junlapuya, 2010)
............... มีทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรี่ (Sirirassunee, et al., 2013)
การศึกษา Drucker and Kugan (2009) ……………………………
- การอ้างอิงท้ายเรื่อง
ควรเลือกเฉพาะที่ได้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่ควรเกิน 15 ชื่อเรื่อง
 กรณีแหล่งอ้างอิงมาจากออนไลน์
- ให้เขียนนามสกุลผู้แต่ง ตามด้วยหมายเลขย่อหน้า (paragraph) โดยใช้คาว่า “para” นาหน้าหมายเลข
ย่อหน้า
ตัวอย่าง (Example)
………………………………… (Heiting, para1)
 การอ้างอิงจากบทความในวารสาร (Journal Articles)

รูปแบบ (Format)
Author. (year). Romanized Title [ translated Title]. Journal, Vol., No, page.
ตัวอย่าง (Example)
Hua, L.F. (1999). Qingdai yilai Sanxia diqu shuihan zaihai de chubu yanjiu [A preliminary
study of floods and droughts in the Three Gorges region since the Qingdynasty].
Zhongguo shehui kexue, 1, 168–79.

 การอ้างอิงจากหนังสือ (Books)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher
ตัวอย่าง (Example)
Hao, C. (1998). Tang houqi wudai Songchu Dunhuang sengni de shehui shenghuo [The social
existence of monks and nuns in Dunhuang during the late Tang, Five Dynasties and
early Song]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.

 การอ้างอิงจากบทในหนังสือ (Book Chapters)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of chapter [Translated Title of chapter ]. In Editor (Ed.),
Romanized Title of book [Translated Title of book] (Page). Place: Publisher.
ตัวอย่าง (Example)
Yoshimi , S. (2012). Mōhitotsu no media to shite no hakurankai: Genshiryoku Heiwa Riyōhaku
no juyō [Expo as another media: reception of Atoms for Peace]. In Yoshimi S. &
Tsuchiya Y. (Eds.), Senryō suru me senryō suru koe : CIE/USIS eia to VOA rajio
[Occupying Eyes, Occupying Voices: CIE/USIS Films and VOA Radio in Asia during the
Cold War] (pp. 291-315). Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan.

 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation] (master’s/phd
thesis). Name of Institution, Place
ตัวอย่าง (Example)
Chambliss, D.F. (1982). The bounds of responsibility: A study in the social psychology of

nursing ethics. Doctural dissertation yale University, Connecticut.

 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ (Websites)
รูปแบบ (Format)
Romanized Author Author’s in original language. (Year, Month date). Romanized
Title[Translated Title]. Retrieved from URL.
ตัวอย่าง (Example)
State Council 国务院. (2006, March 15). Quanmian zhengque lijie shehuizhuyi xinnongcun
jianshe [Fully and correctly understand the building of a new socialist countryside].
Retrieved from http://www.gov.cn/node_11140/2006-03/15/content_227640.htm.
6
 การอ้างอิงจากการนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference papers/proceedings)
รูปแบบ (Format)
Author. (Year). Romanized Title of paper [Translated Title of paper]. In Editor (Ed.),
Romanized Title of conference [Translated Title of conference] (Pages). Place: publisher.
ตัวอย่าง (Example)
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in persunatityo. In
R. Dienstbier (Ed.). Nebraska Symposium on Motivation: Vol.38. Perapectives on
motivation (pp.227-288) Lincoin: University of Nebraska Press.
ควำมยำวของบทควำม
ทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เมื่อรวมเอกสารอ้างอิงแล้วมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า
รูปแบบของบทควำม
จัดพิมพ์บทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word พร้อมทั้งบันทึกบทความด้วยนามสกุล .doc
และ .pdf
กรุณำส่งต้นฉบับถึง
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ E-mail journal@unc.ac.th

