สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ

คาแนะนาการเตรียมต้ นฉบับลงพิมพ์ ในวารสารพยาบาล
กองบรรณาธิการขอเรี ยนเชิญ สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และผู้สนใจส่งงานวิจยั
และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การปฏิบตั กิ ารพยาบาล
วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารพยาบาล เรื่ องที่สง่ ต้ องเป็ นผลงานใหม่
เก็บข้ อมูลไม่เกิน5 ปี นบั ถึงวันส่งเรื่ อง และต้ องไม่ได้ สง่ เรื่ องไปขอลงพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่นๆหรื อเคย
ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ มาก่อน เรื่ องที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลเป็ นลิขสิทธิ์
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
การจัดเตรี ยมต้ นฉบับให้ ปฏิบตั ิตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของวารสารพยาบาล ดังนี ้
1. ต้ นฉบับ พิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft word ใช้ ตัวอักษร AngsanaUPC ขนาด16
ระยะระหว่างตัวอักษร Normal ระยะระหว่างบรรทัดใช้ Single space ใช้ กระดาษ ขนาด A4
มีความยาวไม่เกิน 10 หน้ า
2. ระบุชื่อเรื่ อง ชื่อ -สกุล ผู้เขียนทุกคนทังภาษาไทยและอั
้
งกฤษ และคาสาคัญ (Key Words)
เชิงอรรถในหน้ าแรกระบุ คานาหน้ านาม วุฒิสงุ สุด ตาแหน่งและสถานที่ทางาน งานวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ให้ ระบุชื่อปริ ญญาและสถาบันที่สาเร็จการศึกษา และทุนวิจยั (ถ้ ามี)
3. งานวิจยั ให้ มีเนื ้อหาของบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ไม่เกิน120 คา
ในขันตอนของการวิ
้
จยั ให้ เขียนตามหัวข้ อดังนี ้
ความสาคัญของปัญหา
คาถามการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจยั
สมมติฐานการวิจยั (ถ้ ามี) และกรอบแนวคิดของการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจยั
ระบุ ชนิดของการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่ องมือวิจยั ระบุที่มา ชนิดและลักษณะ ระบบการให้ คะแนนและแปลผล (สาหรับงานวิจยั
เชิงปริมาณ) การหาคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั และผลการหาคุณภาพ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล จริยธรรมในการวิจยั และ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจยั
การอภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
เอกสารอ้ างอิงที่สาคัญ
4. การอ้ างอิงในเนื ้อความระบุนามและปี และในรายการเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่ อง ใช้ ระบบของ
APA ปี ค.ศ. 2001 รายละเอียดศึกษา จาก http://www.thainurse.org หรื อ http://www.apa.org /books
หรื อจากหนังสือ Publication Manual of the American Psychological Association.
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5. บทความวิจยั ที่เป็ นวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และสารนิพนธ์ ขอให้ ผา่ นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักตรวจสอบความถูกต้ องของบทความ และส่งไฟล์บทคัดย่อ และ Abstract มาให้ ด้วย
โปรดตรวจสอบ ต้ นฉบับดูวา่ ท่านได้ เขียนหัวข้ อต่างๆครบถ้ วน มีเนื ้อหาเหมาะสมกับหัวข้ อและให้
ข้ อมูลครบถ้ วน ใช้ คาต่างๆถูกต้ องตามพจนานุกรมไทย และอังกฤษ รวมทัง้ คาศัพท์ทางวิชาการและระบบ
การอ้ างอิง ได้ ถกู ต้ อง
เมื่อฝ่ ายวารสาร รับเรื่ องแล้ ว กองบรรณาธิการจะจัดให้ มีผ้ ทู รงคุณวุฒิเป็ นผู้พิชญพิจารณ์
(Peer reviewer) อ่านต้ นฉบับ 2 ท่านต่อเรื่ อง เพื่อประเมินคุณภาพ และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จากนันจะแจ้
้
งผลการประเมินให้ ผ้ เู ขียนทราบและปรับปรุง เมื่อท่านได้ ปรับปรุงเสร็จสิ ้นแล้ วและส่งคืน
กลับไปยังสมาคมพยาบาลฯ บรรณาธิการทาการตรวจสอบรูปแบบให้ ตรงตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล
และแจ้ งท่านทราบและดาเนินการปรับ หากมีการแก้ ไข และตอบรับเรื่ องที่ปรับแก้ ไขเรี ยบร้ อยสมบูรณ์
พร้ อมลงพิมพ์ในวารสารพยาบาลในฉบับที่กาหนดและออกหนังสือรับรองการลงตีพิมพ์ให้ ทา่ นต่อไป

๓
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