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คำาแนะนำาในการส่งต้นฉบับ 

 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงาน

วชิาการของบคุลากรทางการพยาบาล และเปน็สือ่กลางในการเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากผลงานวชิาการ  ดงันัน้ 

กองบรรณาธิการวารสาร วิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจ ส่งผลงานมาเผยแพร่ใน วารสารของวิทยา

ลยัฯ และทกุผลงานวชิาการทีล่งตพีมิพเ์ผยแพร ่ไดผ้า่นการพจิารณาและกลัน่กรองจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งทีเ่ขยีน

มา และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยพัฒนาต้นฉบับให้มีคุณภาพมากขึ้น

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ ์

 ตน้ฉบบัทีจ่ะสง่ลงพมิพใ์นวารสารวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสมีา จดัเปน็ประเภทเรือ่งดงั

ต่อไปนี้ 

 1.  รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 2.  บทความทางวชิาการทีเ่กีย่วกบัการศกึษาพยาบาล การพยาบาลสาขาตา่งๆ หรอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.  เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร 

การเตรียมต้นฉบับ 

 การพมิพต์น้ฉบบับทความใหใ้ชก้ระดาษขนาด A4 จดัระยะขอบกระดาษ 1 นิว้โดยรอบ ใชอ้กัษร Angsana 

new ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 บรรทัด (ขนาดอักษรและการจัดรูปแบบ ดังราย

ละเอียดในตารางรูปแบบการพิมพ์) 

 ขณะนี้ทางวารสารได้ใช้การรับส่งผลงานวิชาการที่จะลงตีพิมพ์ทางวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์

ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ผู้นิพนธ์สามารถส่งต้นฉบับที่

สมบูรณ์ มาที่ 

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

 ผู้นิพนธ์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเตรียมต้นฉบับได้ที่ เว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ  

(http://journal.knc.ac.th/) หรอื โทรตดิตอ่ทีห่มายเลขโทรศพัท ์044-242397 ตอ่ 112, โทรศพัทม์อืถอื 089-8456820 

หรือทาง E-mail: jolbcnm@yahoo.com 



88
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

รูปแบบการพิมพ์

บทความวิชาการ (ไม่ควรเกิน 10 หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ) 

 1. ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2. ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงาน พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุดพิมพ์อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยเยื้องไปทางขวามือ ส่วน  

  ตำาแหน่งวิชาชีพและสถานที่ทำางานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ 

 3. บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 คำา ต่อ 1 บทคัดย่อ) 

 4.  เนื้อหา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทนำา เนื้อเรื่อง

บทความวิจัย (ไม่เกิน 12 หน้าไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)

 1. ชื่อบทความ ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและอังกฤษ

 2. ชื่อผู้เขียนบทความ  โดยพิมพ์ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุดพิมพ์อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดย 

  เยื้องไปทางขาวมือ ส่วนตำาแหน่งวิชาชีพและสถานที่ทำางานของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

 3. บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 300 คำา ต่อ 1 บทคัดย่อ)

 4. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

 5. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 6. คำาจำากัดความ (ถ้ามี) 

 7. กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 

 8. วิธีดำาเนินการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง, การพิทักษ์สิทธ์ผู้ให้ข้อมูล, เครื่องมือที่ใช้ในงาน 

  วิจัย, การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ, วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล) 

 9. ผลการวิจัย 

 10. อภิปรายผลการวิจัย 

 11. ข้อเสนอแนะ 

 12. เอกสารอ้างอิง (ไม่ควรเกิน 20 ชื่อเรื่อง)
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ตารางแสดง รูปแบบการพิมพ์ในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18

ชื่อผู้เขียนบทความ* ตัวเอน ชิดขวา 16

บทคัดย่อ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18

Abstract ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18

สถานที่ทำางานของผู้เขียนบทความ (ท้ายหน้า) ตัวปกติ ชิดซ้าย 16

หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ชิดซ้าย 18

หัวข้อรอง ตัวหนา ชิดซ้าย 16

หัวข้อย่อย ตัวปกติ ใช้หมายเลขกำากับ 16

ข้อความในตาราง ตัวปกติ 14-16

การเขียนเอกสารอ้างอิง

 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA จาก Publication Manual of American  

Psychological Association ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

 1. กรณีผู้แต่ง 1 คน

  เพ็ญศรี ระเบียบ (2550) ศึกษาพบว่า..............

  ……..ผู้ป่วยเบาหวานควรใช้สาขาวิชาชีพ (เพ็ญศรี ระเบียบ, 2550)

 2. กรณีผู้แต่ง 2 คน

  สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา (2544) กล่าวว่า...........

  ……..สิ่งที่นำาไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา, 2544)

 3. กรณีผู้แต่ง 3-5 คน

	 	 อ้างถึงครั้งที่1 (ศุภมิตร เมฆฉาย, อัญชลี วงษา, เทอดชัย เวียรศิลป์, โกมุท อุ่นศรีส่ง, และเกรียงศักดิ์ 

  เม่งอำาพัน, 2548) 

	 	 อ้างครั้งต่อไป (ศุภมิตร เมฆฉาย และคณะ, 2548) 

 4. กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป

  (สมจิต สวชนไพบูลย์ และคณะ, 2548) 
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การเขียนอ้างอิงท้ายเนื้อหา (จัดเยื้อง 3 อักษร)

 1. การอ้างอิงจากวารสาร

  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที(่ฉบับที่), เลขหน้า.

  ตัวอย่าง

  นันทา คูณรัตนศิริ, รัตติกาล เกิดชื่น และปัทมาภรณ์ คงขุนทด. (2549). รูปแบบอาจารย์พยาบาลที่

   พงึประสงคข์องวทิยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สำานกังานปลดักระทรวง  

   กระทรวงสาธารณสุข. การศึกษาพยาบาล, 17(2). 48-60.

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

 2. การอ้างอิงจากหนังสือ

  ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สำานักพิมพ์.

  ตัวอย่าง

  สายสวาท เผ่าพงษ์. (2542). พัฒนาการพยาบาล. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน

   พระบรมราชชนก.

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

   New  York: Pocket Books.

 3. การอ้างอิงจากเว็บไซต์

  ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. เข้าถึงเมื่อ วัน เดือน, ปี, จาก ชื่อเว็บไซต์:  URL

  ตัวอย่าง

  สมหมาย เลาหะจินดา และวนิดา พุ่มไพศาลชัย. (2543). ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่กับความคิด

   ฆ่าตัวตายของเด็กวัยรุ่น. เข้าถึงเมื่อ 7 เมษายน 2550, จาก http://www.dmh.go.th/abstract/ 

   advanced_results.asp?advquery=Suicide&B1=SearchU

  Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations 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. การอ้างอิงเอกสารการประชุมทางวิชาการ

  ชือ่ นามสกลุผูเ้ขยีนบทความ. (ป)ี. ชือ่บทความ. ใน การสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง…………………. 

   (หน้า). สถานที่พิมพ์: สำานักพิมพ์.
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  ตัวอย่าง 

  ธีรเดช วัฒนา, ทัศนา ทวีคูน, และอภิญญา ศิริพรม. (2543). ชาใบหม่อน. ใน การสัมมนาทาง

   วิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

   ธรรมชาติเพื่อการแพทย์แผนไทย (หน้า 55 - 70). กรุงเทพ: ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา

   เครื่องสำาอางและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   มหาวิทยาลัยเกษตร.

 5. การอ้างอิงวิทยานิพนธ์ 

  ผูเ้ขยีน. (ป)ี. ชือ่วทิยานพินธ.์ วทิยานพินธ.์..ระดบัของวทิยานพินธ…์(มหาบณัฑติหรอืดษุฎบีณัฑติ)  

   สาขาวิชา, คณะ/บัณฑิตวิทยาลัย, ชื่อมหาวิทยาลัย.

  ตัวอย่าง

  อสิราวรรณ สนธภิมูาศ. (2545). ความตอ้งการขอ้มลูเตรยีมความพรอ้มของผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการตรวจ 

   สวนหัวใจในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร

   มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

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

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

 


