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ค�ำแนะน�ำในกำรเตรียมต้นฉบับ
กองบรรณาธิ ก ารวารสารวิ ท ยาลั ย พยาบาล
บรมราชชนนี กรุงเทพ มีความยินดีขอเชิญสมาชิก บุคลากร
ด้านสุขภาพและผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความ
วิ จั ย ที่ มี เ นื้ อ หาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ วิ ช าชี พ พยาบาลและ
การศึกษาพยาบาล เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยผลงานที่ส่งมาต้องเป็น
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไม่เกิน 5 ปี ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และกอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์ นการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับ
เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการ
ก�าหนด

ข้อแนะน�ำในกำรเตรียมต้นฉบับบทควำมวิชำกำร/
บทควำมวิจัย
1. กำรเตรียมต้นฉบับ เป็น Microsoft word file
version ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไป ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาดตั ว อั ก ษร 16 pt ใช้ก ระดาษ A4 เว้น ขอบด้านละ
1 นิ้ว และมีเลขหน้าก�ากับทุกหน้า ทั้งต้นฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความยาวของบทความวิชาการ/บทความวิจัย
รวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 12 หน้ำ
2. ชื่ อ เรื่ อ ง พิ ม พ์ ไว้ ห น้ า แรกตรงกลาง ขนาด
ตัวอักษร 20 pt ตัวหนา และมีชื่อภาษาอังกฤษก�ากับไว้
โดยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษขอให้พิมพ์เป็นตัวอักษรอังกฤษ
ตัวใหญ่ (capital letter) ทั้งหมด
3. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อผู้เขียนภาษาไทย (ภาษา
อังกฤษ) พร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษาตัวย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา ปร.ด.
(Kitsanaporn Tipkanjanaraykha, Ph.D.) อยู่ใต้ชื่อเรื่อง
ชิดขอบกระดาษด้านขวา ขนาดตัวอักษร 14 pt. และให้ระบุ
ตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชือ่ ผูเ้ ขียนเพือ่ แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับ
ต�าแหน่งทางวิชาการ สถานทีท่ า� งาน และ E-mail ของผูน้ พิ นธ์
ทุกท่ำนไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก

4. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย และภาษา
อั ง กฤษ เขี ย นเป็ น ความเรี ย งสรุ ป สาระสั ง เขปที่ ส� า คั ญ
ความยาวไม่ เ กิ น 20 บรรทั ด พร้ อ มทั้ ง ระบุ ค� า ส� า คั ญ
(Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 ค�า คั่นค�า
ด้วยเครื่องหมาย ;
5. ส่วนประกอบของเนื้อหำ
5.1 บทควำมวิชำกำร ประกอบด้วย
1) บทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
(Abstract)
2) บทน�า (Introduction)
3) เนื้อเรื่อง (ก�าหนดหัวเรื่องตามสาระ
ที่ต้องการน�าเสนอ)
4) บทสรุป (Conclusion)
5) ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ เ พื่ อ ก า ร น� า ไ ป ใช ้
(Implementation) และ
6) เอกสารอ้างอิง (References)
5.2 บทควำมวิจัย ประกอบด้วย
1) บทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
(Abstract)
2) บทน� า (อธิ บ ายความเป็ น มาและ
ความส�าคัญของปัญหา)
3) วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย (Research
objectives)
4) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
5) ระเบียบวิธวี จิ ยั (Research Methodology) อธิบายเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
6) ผลการวิจัย (Result)
7) อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
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8) ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจยั ไปใช้
(Implementation)
9) ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ในอนาคต
(Future Study)
10) เอกสารอ้างอิง (References)
6. รูปแบบกำรพิมพ์
- การพิมพ์หัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ชิดขอบ
ด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากแนวหัวข้อใหญ่ 5 ตัวอักษร
และเมือ่ ขึน้ หัวข้อใหญ่อกี ให้พมิ พ์เว้นระยะเพิม่ อีกโดยใช้คา� สัง่
add space after paragraph
- ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ single space
- ย่อหน้าระยะห่างจากขอบซ้าย ¾ นิ้ว
- การพิมพ์ตัวเลขทั้งหมดใช้เลขอารบิค
- ข้ อ ความภาษาอั ง กฤษที่ แ ทรกในเนื้ อ หาให้
พิมพ์ตัวเล็ก ยกเว้นค�าศัพท์เฉพาะ
- การใช้ค�าย่อ ขอให้ใช้ค�าย่อที่เป็นสากลโดยระบุ
ค�าเต็มไว้ในครั้งแรก และใช้ค�าย่อเดียวกันทั้งฉบับ
- การระบุแหล่งทุนวิจัยให้พิมพ์ไว้ที่เชิงอรรถของ
หน้าแรก

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
การเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงให้ใช้
ระบบของ American Psychological Association [APA]
(6th edition) โดยชื่อหนังสือ หรือชื่อวารสาร ให้พิมพ์ตัวเอน
ดังตัวอย่าง
1. กำรอ้ำงในเนื้อหำ
ชื่ อ ผู ้ เขี ย นภาษาไทย ให้ เขี ย นชื่ อ และนามสกุ ล
ใส่เครือ่ งหมาย, ส่วนชือ่ ผูเ้ ขียนภาษาอังกฤษให้เขียนนามสกุล
ใส่เครื่องหมาย, ตามด้วยอักษรย่อชื่อ ถ้าผู้เขียนไม่เกิน 6 คน
ให้เขียนชือ่ ผูเ้ ขียนทุกคนในการอ้างครัง้ แรก และถ้ามีการอ้าง
อีกในครั้งต่อไปให้เขียนเฉพาะชื่อผู้เขียนคนแรก ตามด้วย
“และคณะ” หรือ “et al.” แต่ถา้ ผูเ้ ขียนมี 6 คนหรือมากกว่า
ให้เขียนชือ่ ผูเ้ ขียนคนแรก ตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al.”
แล้วตามด้วยปีที่พิมพ์

ตัวอย่ำง
(สุมน อมรวิวัฒน์, 2545)
(Kaverline, et al., 1998)
2. กำรคัดลอกข้อควำม
ใช้ระบบนาม-ปี ตามด้วยหมายเลขหน้า และ
ข้อความที่คัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “......”
ตัวอย่ำง
การบริการพยาบาลเป็น “การใช้ศาสตร์และศิลปะ
เพือ่ การบริการสุขภาพแก่ผรู้ บั บริการ” (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2539, น.4)
Novak และ Gowin (1984) กล่าวว่า “ประสบการณ์
ทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ซับซ้อน”การให้สารน�้ามีวัตถุประสงค์
ดังนี้ (ลักษณี มีนะนันท์, 2540, น. 386; Jane, 1997,
p. 543)
3. กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม
อ้างอิงให้ครบถ้วนเฉพาะที่ได้อ้างถึงในเนื้อหาที่
ส่งมาเท่านั้น เรียงล�าดับภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และ
เรียงตามอักษร
3.1 หนังสือ ถ้าผูเ้ ขียนคนเดียวกัน เรียงตามล�าดับ
ปีที่พิมพ์ (จากน้อยไปมาก) ผู้แต่งมากกว่า 7 คนให้เขียนชื่อ
คนที่ 1-6,... ผู้แต่งคนสุดท้าย
รูปแบบการเขียนดังนี้
ชือ่ ผูเ้ ขียน. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ หนังสือ.(พิมพ์ครัง้ ที)่ . จังหวัดทีพ่ มิ พ์:
ส�านักพิมพ์.
ผู้แต่ง1, ผู ้ แต่ ง 2, ผู ้ แต่ ง 3, ผู ้ แต่ ง 4, ผู ้ แต่ ง 5, ผู ้ แต่ ง 6,…
ผู้แต่งคนสุดท้าย. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่).
สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.
ตัวอย่ำง
สันต์ หัตถีรัตน์. (2521). การดูแลรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง.
กรุงเทพฯ: อัมรินทร์การพิมพ์.
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา
เกียรติรตั น์, สุวรรณ เปีย มไสว, วิไลพร คล่องการเรียน,
…บั ง อร กนกงาม. (2553). การจั ด การระบบ
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สารสนเทศสําหรับ CEO. (พิมพ์ครัง้ ที่ 3). กรุงเทพฯ:
ซีอีโอเพรส.
Harris, M.B. (1995). Basic statistics for behavioral
science research. Boston: Allyn and Bacon.
3.2 กำรอ้ำงเฉพำะบทจำกหนังสือ
ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ
หรือบท. ใน หรือ In ชือ่ บรรณาธิการ (บ.ก. หรือ
Ed. หรือ Eds.), ชื่อหนังสือ (น. หรือ p. หรือ
pp. เลขหน้า). สถานที่พิมพ์: ส�านักพิมพ์.
บรรณาธิการชาวต่างประเทศใส่อักษรย่อชื่อต้น และชื่อรอง
ตามด้วยนามสกุล
ตัวอย่ำง
มัณฑนา หาญวณิชย์. (2542). การให้สารน�า้ ทางหลอดเลือดด�า.
ใน วิทยา ศรีมาดา (บ.ก.) หัตถการทางการแพทย์.
(น. 24-48). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูนิตี้ พับลิเคชั่น
Greene, J. (1990). Three views on the nature and
role of knowledge in social science. In E. C.
Guba (Ed.), The paradigm dialogue
(pp. 227-245). California: Sage.
3.3 วำรสำร
ชือ่ ผูเ้ ขียน. (ปีทพี่ มิ พ์). ชือ่ บทความ. ชือ่ วารสาร, ปีที่ (ฉบับที)่ ,
เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
จันทนา รณฤทธิ์วิชัย. (2541). หลักส�าคัญในการพยาบาล
ผู้สูงอายุ. สารสภาการพยาบาล, 13(4), 21-33
3.4 หนังสือพิมพ์
ชื่ อ ผู ้ เขี ย น. (ปี ที่ พิ มพ์, วัน เดือน ที่พิม พ์) . ชื่อบทความ.
ชื่อหนังสือพิมพ์. เลขหน้า.
ตัวอย่ำง
กลีบแก้ว ปิตาสวัสดิ์. (2537, 29 กรกฎาคม). พยาบาลสาว
ผู้วิจัยพวงหรีดผ้า. กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 6.

3.5 วิทยำนิพนธ์
ชื่ อ ผู ้ เขี ย น. (ปี ที่ ท� า วิ ท ยานิ พ นธ์ ส� า เร็ จ ). ชื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ .
ระดั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ชื่ อ สาขา หรื อ ภาควิ ช า
มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่ำง
สายพิณ เกษมกิจวัฒนา. (2537). แบบจําลองสาเหตุของ
ความเครียดในบทบาทของภรรยาผู้ป่วยเรื้อรังใน
ฐานะผูด้ แู ล. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ดษุ ฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาพยาบาลศาสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
Sukpimai, K. (2012). Factors associated with food
consumption and exercise behavior among
the risk group of metabolic syndrome.
(Master’s thesis). Public Health, Mahidol
University.
3.6 เอกสำรประกอบกำรประชุ ม หรื อ สั ม มนำ
เอกสำรรำชกำร
ชื่ อ ผู ้ เขี ย น. (ปี ที่ พิ ม พ์ ) . ชื่ อ บทความ. เอกสารประกอบ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง..... สถานทีจ่ ดั
ประชุม จังหวัด.....
ตัวอย่ำง
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2537). การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทย
สําหรับศตวรรษที่ 21. เอกสารประกอบการประชุม
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรือ่ ง การอุดมศึกษา
ใน 10 ปีขา้ งหน้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จังหวัดนครราชสีมา.
3.7 ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. สืบค้นจาก http://www.
xxxxxxxxxx
ตัวอย่ำง
American Heart Association [AHA]. (2013). Metabolic
syndrome. Retrieved from http://www.
americanheart.org/presenter.jhtml?
identifier=4756
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กำรพิจำรณำบทควำม

- บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ส่งเข้ามา
ตีพมิ พ์นนั้ จะได้รบั การพิจารณากลัน่ กรองโดยผูท้ รงคุณวุฒใิ น
สาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน หลังจากนั้นจะแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้นิพนธ์ทราบ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
ให้ แ ก้ ไข จะแจ้ ง ให้ ผู ้ นิ พ นธ์ รั บ ไปแก้ ไขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ตาม
ค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิจนเป็นที่เรียบร้อยจึงจะรับเข้า
ตีพิมพ์

ข้อก�ำหนดในกำรตีพิมพ์ผลงำนวิชำกำรในวำรสำร

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ก�าหนดให้ผู้นิพนธ์ต้องช�าระ
ค่าธรรมเนียมการตีพมิ พ์บทความภาษาไทย 3,000 บาท/เรือ่ ง
บทความภาษาอังกฤษ 5,000 บาท/เรื่อง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการ โดยผู้นิพนธ์ส่งผลงานให้บรรณาธิการ
พิจารณาในเบื้องต้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผลงานที่
เข้าเกณฑ์ของวารสาร ทางบรรณาธิการจะแจ้งให้ผนู้ พิ นธ์ทราบ
และขอให้ช�าระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์โดยการโอนเงินเข้า
บั ญ ชี ว ำรสำรวิ ท ยำลั ย พยำบำลกรุ ง เทพ ธนำคำรไทย
พำณิชย์ เลขที่ 051-220811-0 สำขำโรงพยำบำลรำชวิถี
และส่ ง ส� า เนาหรื อ ไฟล์ ห ลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น มาที่ Fax.
02-354-8251 (งานวารสาร–อาจารย์ศศิวมิ ล บูรณะเรข) ทัง้ นี้
ในกรณีที่ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ภายหลัง
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางวารสารแต่งตั้งได้ท�าการพิจารณา
บทความแล้ว ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ให้แก่ผู้นิพนธ์

ข้อแนะน�ำในกำรส่งต้นฉบับ

เนื่องด้วยวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ ก�าลังปรับปรุงให้เป็นวารสารออนไลน์ จึงขอให้
ผู้นิพนธ์ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ที่เวปไซด์ของวารสาร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมไฟล์ต้นฉบับตามค�าแนะน�าการเตรียม
ต้นฉบับ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

2. เตรี ย มข้ อ มู ล ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ พ ร้ อ ม ชื่ อ -นามสกุ ล
(ภาษาไทยและอั ง กฤษ), User name (ภาษาอั ง กฤษ),
Password (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร และเป็นภาษาอังกฤษ),
E-mail, ระดั บ การศึ ก ษา/วุ ฒิ (ภาษาไทยและอั ง กฤษ),
ลักษณะงาน, ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรติดต่อ,
ผลงานที่ผ่านมา
3. ลงทะเบียนสมาชิก มีขั้นตอนดังนี้
- เข้าเว็บไซด์ http://www.tci-thaijo.org/ เลือก
คลิก วำรสำรวิ ท ยำลั ย พยำบำลบรมรำชชนนี กรุ ง เทพ
หรือ http://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok
- สร้าง username / Password
- สร้าง profile (ชื่อ Email, รายละเอียดข้อมูล
ต่าง ๆ )
- ยืนยันการสมัครสมาชิกทาง Email
4. การส่งต้นฉบับบทความวิชาการ/วิจยั มีขนั้ ตอน
ดังนี้
- login เพื่อเข้าระบบสมาชิ
- คลิก Author ใน User home
- คลิก Click here ใน start a new submissio
- Step 1 เลือกทุกช่อง เพือ่ เป็นการยืนยันบทความ
ของท่านว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่วารสารก�าหนด
- Step 2 อัพโหลดบทความเป็นไฟล์ word
- Step 3 กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ส�าหรับ
บทความของท่าน เช่น Author, Title and Abstract, Index
terms เป็นต้น
- Step 4 หากมีไฟล์ตาราง หรือ รูปภาพ ให้ทา� การ
อัพโหลด เหมือน step 2 ถ้าไม่มีให้ท�าการ save and
continue เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
- Step 5 เสร็จสิ้นการ Submission และเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบโดยบรรณาธิการ
5. รอตรวจสอบสถานะ การตอบรับ/ปฏิเสธ ทาง
E-mail หรือเว็บไซด์โดยเข้าระบบ คลิก Active submission
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วารสาร

กรณี ตอบรับ ไม่แก้ไข รอเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์

กรณี ตอบรับ มีแก้ไข ด�าเนินการแก้ไขตามค�าแนะน�า
และอัพโหลดไฟล์บทความภายใน 2 สัปดาห์
กรณี ปฏิเสธ สิ้นสุดกระบวนการขอตีพิมพ์วารสาร

กำรติดต่อบรรณำธิกำรวำรสำร
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี กรุงเทพ
ส่งถึง
บรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-354-8241-2 ต่อ 3405
(งานวารสาร–ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา)
082-493-5666
อีเมล์ : journalbcn@bcn.ac.th

