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คําแนะนําในการสงตนฉบับ

 วารสารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  จดัทําข้ึนเพ่ือเปนการสงเสรมิการผลิตผลงาน

วิชาการของบุคลากรทางการพยาบาล  และเปนสื่อกลางในการเผยแพรองคความรูที่ไดจากผลงานวิชาการ 

ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนใหทุกทานที่สนใจ สงผลงานมาตีพิมพเผยแพรใน 

วารสารของวิทยาลัยฯ  ผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพเผยแพรทุกเรื่องไดผานการพิจารณาและกล่ันกรองจากผู

เช่ียวชาญในสาขานั้นๆ และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญจะชวยพัฒนาตนฉบับใหมีคุณภาพมากข้ึน

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ

 ตนฉบับทีจ่ะสงลงพิมพในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จดัเปนประเภทเร่ือง

ดังตอไปนี้

 1. รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาลหรือวิทยาศาสตรสุขภาพ

 2. บทความทางวชิาการทีเ่กีย่วกบัการศกึษาพยาบาล การพยาบาลสาขาตางๆ หรือสาขาอืน่ท่ีเกีย่วของ

 3. เร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลท่ีกองบรรณาธิการเห็นสมควร

การเตรียมตนฉบับ

 การพิมพตนฉบับบทความใหใชกระดาษขนาด A4 จัดระยะขอบกระดาษ 1 นิ้วโดยรอบใชอักษร 

Angsana new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะหางระหวางบรรทัด 1 บรรทัด (ขนาดอักษรและการจัด

รูปแบบ ดังรายละเอียดในตารางรูปแบบการพิมพ)

 ขณะน้ีทางวารสารไดใชการรับสงผลงานวิชาการท่ีจะลงตีพิมพทางวารสารอิเล็กทรอนิกสของ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) ผูนิพนธสามารถสง

ตนฉบับที่สมบูรณ มาที่ 

URL: tci-thaijo.org/index.php/Jolbcnm

 ผูนิพนธสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมในการเตรียมตนฉบับไดที่เว็บไซตของวิทยาลัยพยาบาลฯ 

(http://journal.knc.ac.th/) หรือ โทรติดตอที่หมายเลขโทรศัพท 044 242397 ตอ 112 โทรศัพทมือถือ 

090 - 2460457 หรือทาง E-mail: jolbcnm@yahoo.com
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รูปแบบการพิมพ

บทความวิชาการ (ไมเกิน 15 หนา  ไมรวมเอกสารอางอิงและบทคัดยอ)

 1. ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ชื่อผูเขียนและผูรวมงาน พรอมวุฒิการศึกษาสูงสุดพิมพอยูใตชื่อเรื่องโดยเย้ืองไปทางขวามือ 

สวนตําแหนงวิชาชีพและสถานที่ทํางานของผูเขียนพิมพไวเปนเชิงอรรถ

 3. บทคัดยอมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมเกิน 300 คํา ตอ 1 บทคัดยอ)

 4. เนื้อหา ประกอบดวย 3 สวน คือ บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป

บทความวิจัย (ไมเกิน 15 หนา  ไมรวมเอกสารอางอิงและบทคัดยอ)

 1. ชื่อบทความ ชื่อเรื่องเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ชื่อผูเขียนบทความ โดยพิมพชื่อผูวิจัย ผูรวมวิจัย พรอมวุฒิการศึกษาสูงสุดพิมพอยูใตชื่อเรื่อง

โดยเย้ืองไปทางขวามอื สวนตาํแหนงวชิาชีพและสถานท่ีทาํงานของผูเขยีนพมิพไวเปนเชงิอรรถ

 3. บทคัดยอ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมเกิน 300 คํา ตอ 1 บทคัดยอ)

 4. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 5. วัตถุประสงคของงานวิจัย

 6. คําจํากัดความ (ถามี)

 7. กรอบแนวคดิ (ถามี)

 8. วธิดีาํเนินการวิจยั (ประชากรและกลุมตวัอยาง, การพิทกัษสทิธผูใหขอมลู, เคร่ืองมือท่ีใชในงาน

วิจัย, การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ, วิธีเก็บรวบรวมขอมูล, การวิเคราะหขอมูล)

 9. ผลการวิจัย

 10. อภิปรายผลการวิจัย

 11. ขอเสนอแนะ

 12. เอกสารอางอิง (ไมควรเกนิ 20 ชื่อเรื่อง)
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รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหนากระดาษ 18

ชื่อผูเขียนบทความ* ตัวเอน ชิดขวา 16

บทคัดยอ ตัวหนา กลางหนากระดาษ 18

Abstract ตัวหนา กลางหนากระดาษ 18

สถานที่ทํางานของผูเขียนบทความ (ทายหนา) ตัวปกติ ชิดซาย 16

หัวขอใหญ ตัวหนา ชิดซาย 18

หัวขอรอง ตัวหนา ชิดซาย 16

หัวขอยอย ตัวปกติ ใชหมายเลขกํากับ 16

ขอความในตาราง ตัวปกติ 14 - 16

ตารางแสดง รูปแบบการพิมพในการเตรียมตนฉบับบทความเพ่ือตีพิมพ

การเขียนเอกสารอางอิง
 

 รูปแบบการเขียนอางอิงและบรรณานุกรมใชรูปแบบ APA จาก Publication Manual of American 

Psychological Association ฉบับพิมพครั้งที่ 6

การเขียนอางอิงในเน้ือหา

 1. กรณีผูแตง 1 คน

  เพ็ญศรี ระเบียบ (2550) ศึกษาพบวา............

  ...........ผูปวยเบาหวานควรใชสาขาวิชาชีพ (เพ็ญศรี ระเบียบ, 2550)

 2. กรณีผูแตง 2 คน

  สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544) กลาววา............

  ................สิ่งที่นําไปสูการมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุนได (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2544)

 3. กรณีผูแตง 3 – 5 คน

  อางถงึครัง้ที ่1 (ศภุมติร เมฆฉาย, อญัชล ีวงษา, เทิดชัย เวียรศลิป, โกมทุ อุนศรสีง, และเกรียงศกัด์ิ 

  เมงอําพัน, 2548)

  อางครั้งตอไป (ศุภมิตร เมฆฉาย และคณะ, 2548)

 4. กรณีผูแตงต้ังแต 6 คน ขึ้นไป

  (สมจิต สวชนไพบูลย และคณะ, 2548)



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23  No. 1  January - June 2017

134

การเขียนอางอิงทายเนื้อหา (จัดเยื้อง 3 อักษร)

 1. การอางอิงจากวารสาร

  ผูแตง. (ปที่พิมพ). ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับท่ี), เลขหนา.

  ตัวอยาง

  นนัทนา   คณูรัตนศิร,ิ รตัตกิาล เกดิชืน่ และปทมาภรณ คงขุนทด. (2549). รปูแบบอาจารยพยาบาล

   ที่พึ งประสงค ของวิทยาลั ยพยาบาลในสัง กัดสถาบันพระบรมราชชนก 

   สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. การศึกษาพยาบาล, 17(2). 48 – 60.

  Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Physics Teacher, 28, 316 – 318.

 2. การอางอิงจากหนังสือ

  ผูแตง. (ป). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ.

  ตัวอยาง

  สายสวาท เผาพงษ. (2542). พัฒนาการพยาบาล. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ 

  สถาบันพระบรมราชนก.

  Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future (2nd ed.). 

   New York: Pocket Books.

 3. การอางอิงจากเว็บไซต

  ผูแตง. (ป). ชื่อเรื่อง. เขาถึงเมื่อ วัน เดือน, ป, จาก ชื่อเว็บไซต: URL

  ตัวอยาง

  สมหมาย   เลาหะจินดา และวนิดา พุมไพศาลชัย. (2543). ลกัษณะการเล้ียงดูของพอแมกบัความคิด

   ฆาตวัตายของเดก็วยัรุน. เขาถึงเมือ่ 7 เมษายน 2550, จาก http://www.dmh.go.th/abstract/ 

   advanced_results.asp?advquery=Suicide&B1=SearchU

  Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-actions review. Retrieved October 8, 1997, from 

   Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Website:http://www.bradley.edu/campusorg/

   psiphi/ Ds9/ep/503r.html

 4. การอางอิงเอกสารการประชุมทางวิชาการ

  ชือ่  นามสกลุผูเขียนบทความ. (ป). ชือ่บทความ. ใน การสัมมนาทางวชิาการเร่ือง........................

   (หนา). สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ
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  ตัวอยาง

  ธีรเดช วัฒนา, ทัศนา ทวีคูณ, และอภิญญา ศิริพรม. (2543). ชาใบหมอน. ใน การสัมมนาทาง

   วชิาการ เรือ่ง เทคโนโลยีชวีภาพเภสัชกรรมคร้ังท่ี 2 เรือ่งการวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑ 

   ธรรมชาติเพ่ือการแพทยแผนไทย (หนา 55 - 70). กรงุเทพฯ: ศนูยวจิยัและพฒันาวตัถดุบิ

   ยาเครื่องสําอางและ ผลิตภัณฑธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

   เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตร.

 5. การอางอิงวิทยานิพนธ

  ผูเขยีน. (ป). ชือ่วทิยานพินธ. วทิยานพินธ...ระดบัของวทิยานพินธ...(มหาบณัฑติหรอืดษุฎบีณัฑติ) 

  สาขาวิชา, คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย, ชื่อมหาวิทยาลัย.

  ตัวอยาง

  อสิราวรรณ สนธภิมูาศ. (2545). ความตองการขอมลูเตรยีมความพรอมของผูปวยทีไ่ดรบัการตรวจ

   สวนหัวใจในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร

   มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน.

  Kirwan, B. E. (2004). The incidence of U.S. agricultural subsidies on farmland rental rates. 

   (Master’s thesis). Massachusetts Institute, Massachusetts. 


