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ค�าแนะน�าในการส่งต้นฉบับ

 วำรสำรวทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนน ีนครรำชสีมำ  จดัท�ำข้ึนเพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกำรผลิตผลงำน

วิชำกำรของบุคลำกรทำงกำรพยำบำล  และเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกผลงำนวิชำกำร 

ดังนั้น กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิทยำลัยฯ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่ำนที่สนใจ ส่งผลงำนมำตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

วำรสำรของวิทยำลัยฯ  ผลงำนวิชำกำรที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ทุกเรื่องได้ผ่ำนกำรพิจำรณำและกลั่นกรองจำกผู้

เชี่ยวชำญในสำขำนั้นๆ และข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญจะช่วยพัฒนำต้นฉบับให้มีคุณภำพมำกขึ้น

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

 ต้นฉบบัทีจ่ะส่งลงพมิพ์ในวำรสำรวทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนน ีนครรำชสีมำ จดัเป็นประเภทเรือ่ง

ดังต่อไปนี้

 1. รำยงำนผลกำรวิจัยทำงกำรศึกษำพยำบำล กำรพยำบำลหรือวิทยำศำสตร์สุขภำพ

 2. บทควำมทำงวิชำกำรทีเ่ก่ียวกบักำรศึกษำพยำบำล กำรพยำบำลสำขำต่ำงๆ หรอืสำขำอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

 3. เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับวิชำชีพพยำบำลที่กองบรรณำธิกำรเห็นสมควร

การเตรียมต้นฉบับ

 กำรพิมพ์ต้นฉบับบทควำมให้ใช้กระดำษขนำด A4 จัดระยะขอบกระดำษ 1 นิ้วโดยรอบใช้อักษร 

Angsana new ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด 1 บรรทัด (ขนำดอักษรและกำรจัด

รูปแบบ ดังรำยละเอียดในตำรำงรูปแบบกำรพิมพ์)

 ขณะน้ีทำงวำรสำรได้ใช้กำรรับส่งผลงำนวิชำกำรที่จะลงตีพิมพ์ทำงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ของ 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) ผู้นิพนธ์สำมำรถส่ง

ต้นฉบับที่สมบูรณ์ มำที่ 

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

 ผู้นิพนธ์สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรเตรียมต้นฉบับได้ที่เว็บไซด์ของวิทยำลัยพยำบำลฯ (http://

journal.knc.ac.th/) หรือ โทรติดต่อที่หมำยเลขโทรศัพท์ 044 242397 ต่อ 112 โทรศัพท์มือถือ 089 – 8456820 

หรือทำง E-mail: jolbcnm@yahoo.com
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รูปแบบการพิมพ์

บทความวิชาการ (ไม่ควรเกิน 10 หน้า  ไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)

 1. ชื่อเรื่องมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

 2. ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงำน พร้อมวุฒิกำรศึกษำสูงสุดพิมพ์อยู่ใต้ช่ือเรื่องโดยเย้ืองไปทำงขวำมือ 

ส่วนต�ำแหน่งวิชำชีพและสถำนที่ท�ำงำนของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

 3. บทคัดย่อมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค�ำ ต่อ 1 บทคัดย่อ)

 4. เนื้อหำ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บทน�ำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป

บทความวิจัย (ไม่เกิน 12 หน้า  ไม่รวมเอกสารอ้างอิงและบทคัดย่อ)

 1. ชื่อบทควำม ชื่อเรื่องเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

 2. ชื่อผู้เขียนบทควำม โดยพิมพ์ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย พร้อมวุฒิกำรศึกษำสูงสุดพิมพ์อยู่ใต้ชื่อเร่ือง

โดยเยื้องไปทำงขวำมือ ส่วนต�ำแหน่งวิชำชีพและสถำนที่ท�ำงำนของผู้เขียนพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถ

 3. บทคัดย่อ มีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ไม่เกิน 300 ค�ำ ต่อ 1 บทคัดย่อ)

 4. ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 5. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย

 6. ค�ำจ�ำกัดควำม (ถ้ำมี)

 7. กรอบแนวคิด (ถ้ำมี)

 8. วิธีด�ำเนินกำรวจิยั (ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง, กำรพทิกัษ์สิทธ์ผูใ้ห้ข้อมลู, เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงำน

วิจัย, กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ, วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล, กำรวิเครำะห์ข้อมูล)

 9. ผลกำรวิจัย

 10. อภิปรำยผลกำรวิจัย

 11. ข้อเสนอแนะ

 12. เอกสำรอ้ำงอิง (ไม่ควรเกิน 20 ชื่อเรื่อง)
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รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทควำม ตัวหนำ กลำงหน้ำกระดำษ 18

ชื่อผู้เขียนบทควำม* ตัวเอน ชิดขวำ 16

บทคัดย่อ ตัวหนำ กลำงหน้ำกระดำษ 18

Abstract ตัวหนำ กลำงหน้ำกระดำษ 18

สถำนที่ท�ำงำนของผู้เขียนบทควำม (ท้ำยหน้ำ) ตัวปกติ ชิดซ้ำย 16

หัวข้อใหญ่ ตัวหนำ ชิดซ้ำย 18

หัวข้อรอง ตัวหนำ ชิดซ้ำย 16

หัวข้อย่อย ตัวปกติ ใช้หมำยเลขก�ำกับ 16

ข้อควำมในตำรำง ตัวปกติ 14 - 16

ตารางแสดง รูปแบบกำรพิมพ์ในกำรเตรียมต้นฉบับบทควำมเพื่อตีพิมพ์

การเขียนเอกสารอ้างอิง
 

 รูปแบบกำรเขียนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมใช้รูปแบบ APA จำก Publication Manual of American 

Psychological Association ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

 1. กรณีผู้แต่ง 1 คน

  เพ็ญศรี ระเบียบ (2550) ศึกษำพบว่ำ............

  ...........ผู้ป่วยเบำหวำนควรใช้สำขำวิชำชีพ (เพ็ญศรี ระเบียบ, 2550)

 2. กรณีผู้แต่ง 2 คน

  สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2544) กล่ำวว่ำ............

  ................สิ่งที่น�ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ (สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ, 2544)

 3. กรณีผู้แต่ง 3 – 5 คน

  อ้างถึงครัง้ที ่1 (ศุภมิตร เมฆฉำย, อญัชล ีวงษำ, เทิดชยั เวยีรศิลป์, โกมุท อุน่ศรส่ีง, และเกรยีงศักด์ิ  

  เม่งอ�ำพัน, 2548)

  อ้ำงครั้งต่อไป (ศุภมิตร เมฆฉำย และคณะ, 2548)

 4. กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 6 คน ขึ้นไป

  (สมจิต สวชนไพบูลย์ และคณะ, 2548)



107The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

การเขียนอ้างอิงท้ายเนื้อหา (จัดเยื้อง 3 อักษร)

 1. การอ้างอิงจากวารสาร

  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทควำม.ชื่อวำรสำร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้ำ.

  ตัวอย่าง

  นันทนำ คูณรตันศิร,ิ รตัติกำล เกดิชืน่ และปัทมำภรณ์ คงขนุทด. (2549). รปูแบบอำจำรย์พยำบำล 

   ที่พึงประสงค์ของวิทยำลัยพยำบำลในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก ส�ำนักงำนปลัด 

   กระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข. กำรศึกษำพยำบำล, 17(2). 48 – 60.

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

 2. การอ้างอิงจากหนังสือ

  ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สถำนที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์.

  ตัวอย่าง

  สำยสวำท เผ่ำพงษ์. (2542). พัฒนำกำรพยำบำล. นนทบุรี: โครงกำรสวัสดิกำรวิชำกำร สถำบัน              

   พระบรมรำชนก.

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

   York: Pocket Books.

 3. การอ้างอิงจากเว็บไซต์

  ผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. เข้ำถึงเมื่อ วัน เดือน, ปี, จำก ชื่อเว็บไซต์: URL

  ตัวอย่าง

  สมหมำย เลำหะจินดำ และวนดิำ พุม่ไพศำลชัย. (2543). ลกัษณะกำรเลีย้งดูของพ่อแม่กบัควำมคิด 

   ฆ่ำตัวตำยของเด็กวัยรุ่น. เข้ำถึงเมื่อ 7 เมษำยน 2550, จำก 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. การอ้างอิงเอกสารการประชุมทางวิชาการ

  ชือ่ นำมสกุลผูเ้ขียนบทควำม. (ปี). ชือ่บทควำม. ใน กำรสัมมนำทำงวชิำกำรเรือ่ง...........................

   (หน้ำ). สถำนที่พิมพ์: ส�ำนักพิมพ์

  ตัวอย่าง

  ธีรเดช วัฒนำ, ทัศนำ ทวีคูณ, และอภิญญำ ศิริพรม. (2543). ชำใบหม่อน. ใน กำรสัมมนำทำง 

   วิชำกำร เรื่อง เทคโนโลยีชีวภำพเภสัชกรรมครั้งที่ 2 เรื่องกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  

   ธรรมชำติเพื่อกำรแพทย์แผนไทย (หน้ำ 55 - 70). กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและพัฒนำวัตถุดิบ 

   ยำเครือ่งส�ำอำงและ ผลิตภณัฑ์ธรรมชำติ สถำบันวจิยัและพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

   มหำวิทยำลัยเกษตร.
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 5. การอ้างอิงวิทยานิพนธ์

  ผูเ้ขียน. (ปี). ชือ่วทิยำนิพนธ์. วทิยำนิพนธ์...ระดับของวทิยำนิพนธ์...(มหำบัณฑติหรอืดุษฎีบัณฑติ)  

   สำขำวิชำ, คณะ/บัณฑิตวิทยำลัย, ชื่อมหำวิทยำลัย.

  ตัวอย่าง

  อสิรำวรรณ สนธิภมูำศ. (2545). ควำมต้องกำรข้อมลูเตรยีมควำมพร้อมของผูป่้วยท่ีได้รับกำรตรวจ 

   สวนหัวใจในโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ. วิทยำนิพนธ์ปริญญำพยำบำลศำสตร 

   มหำบัณฑิต สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่, บัณฑิตวิทยำลัย, มหำวิทยำลัยขอนแก่น.

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

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


