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ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ
กองบรรณาธิการขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ และผู้สนใจส่งงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อลง
พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารพยาบาล เรื่องที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน
และจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ต้นฉบับพิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft word ใช้กระดาษ ขนาด A4 มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า
2. ระบุชื่อเรื่อง ชื่อ สกุล ผู้เขียนทุกคน และค�ำส�ำคัญ (Key Word) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เชิงอรรถใน
หน้าแรกระบุ ค�ำน�ำหน้านาม วุฒิสูงสุด ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงาน งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้ระบุ
ชื่อปริญญาและสถาบันที่ส�ำเร็จการศึกษา และทุนวิจัย (ถ้ามี)
3. งานวิจยั ให้มเี นือ้ หาของบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ไม่เกิน 120 ค�ำ ในขัน้ ตอนของการวิจยั ให้เขียน
ตามหัวข้อดังนี้ ความส�ำคัญของปัญหา ค�ำถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) วิธีดำ� เนินการ
วิจยั ระบุ ชนิดของการวิจยั ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือวิจยั ระบุทมี่ า ลักษณะ ระบบการให้คะแนนและแปลผล
(ส�ำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ) การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยและผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จริยธรรมในการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิงที่สำ� คัญ
4. การอ้างอิงในเนื้อความระบุนามและปี และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้ระบบของ APA
ปี ค.ศ. 2001 รายละเอียดศึกษา จาก http://www.thainurse.org หรือ http://www.apa.org/books หรือจากหนังสือ
Publication Manual of the American Psychological Association.
โปรดตรวจสอบต้นฉบับว่า ท่านได้เขียนหัวข้อต่างๆ และให้ขอ้ มูลครบถ้วน ใช้คำ� ตามพจนานุกรมไทย
และอังกฤษ รวมทั้งค�ำศัพท์ทางวิชาการและระบบการอ้างอิง ได้ถูกต้อง
5. ส่งต้นฉบับ เป็นเอกสาร จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกเนือ้ หาลงในแผ่น CD และกรอกแบบฟอร์มขอส่งต้นฉบับ
ส่งไปยัง บรรณาธิการวารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 21/12 ถนนรางน�้ำ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
เมื่อฝ่ายวารสารพยาบาล รับเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการจะจัดให้มผี ู้พิชญพิจารณ์ (Peer reviewer) 2 ท่าน
ต่อเรือ่ ง เพือ่ ประเมินคุณภาพและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง จากนัน้ จะแจ้งผลการประเมินให้ผเู้ ขียนทราบและปรับปรุง
เมือ่ ท่านได้ปรับปรุงเสร็จแล้วและส่งคืนกลับไปยังสมาคมพยาบาลฯ บรรณาธิการจะแจ้งท่านถึงการรับเรือ่ งพร้อมลงพิมพ์
ในวารสารพยาบาลในฉบับที่ก�ำหนดและออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์ให้ท่านต่อไป
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ตัวอย่างของการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
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แบบฟอร์มขอส่งต้นฉบับเรื่องเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพยาบาล

1. ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย).......................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลผู้เขียนทุกคน (ระบุชื่อ นามสกุล ค�ำน�ำหน้านาม คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน)
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)........................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน (ภาษาไทย).......................................................................................................................
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ..............................................................................................
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย
 ต้นฉบับที่พิมพ์บนกระดาษ 3 ชุด
 ต้นฉบับที่บน
ั ทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (CD) 1 ชุด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน หรือไม่ได้ส่งให้วารสารชื่ออื่นเพื่อตีพิมพ์
ลงชื่อ..........................................................(เจ้าของผลงาน)
(
)
ส่งเรื่องมาที่
บรรณาธิการวารสารพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
21/12 ถนนรางน�้ำ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ กรณีทเี่ ป็นงานวิจยั ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา ให้ระบุ ชือ่ ปริญญา สาขาเฉพาะทาง และชือ่ มหาวิทยาลัยด้วย


ใบสมัครสมาชิกวารสารพยาบาล

ลายมือชื่อผู้สมัคร.......................................................................
วันที่.............../............................................/..............................

ใบสมัครโปรดจ่าหน้าซองส่ง
ผู้จัดการส�ำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
21/12 ถนนรางน�้ำ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ส่งวารสาร หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุลโปรดแจ้งให้สมาคมพยาบาลฯ ทราบด้วย



ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................นามสกุล.......................................................................
ที่อยู่ต้องการให้ส่งวารสาร.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์..............................................มือถือ...................................E-mail............................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลประเภท
( ) สมาชิก 1 ปี
ราคา 280 บาท
( ) สมาชิก 2 ปี ราคา 400 บาท
( ) สมาชิก 5 ปี
ราคา 1,000 บาท
โปรดระบุฉบับที่ต้องการเริ่มต้นรับ..................................................................................................................................
( ) มกราคม - มีนาคม 25......
( ) เมษายน - มิถุนายน 25......
( ) กรกฎาคม - กันยายน 25......
( ) ตุลาคม - ธันวาคม 25.......
พร้อมได้ส่ง ( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ผู้จดั การส�ำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปณ.ราชเทวี
( ) ตั๋วแลกเงิน บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน�้ำ นาม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
		 เลขบัญชี 052-2-033286
เป็นจ�ำนวนเงิน................................................... บาท
(..........................................................................................)

