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สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับลงพมิพ์ในวารสารพยาบาล 
 

กองบรรณาธิการขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ และผู้สนใจสง่งานวิจยั
และบทความทางวิชาการเก่ียวกบั  การศกึษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การปฏิบตักิารพยาบาล 
วิชาชีพการพยาบาลและสขุภาพ เพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารพยาบาล  เร่ืองท่ีสง่ต้องเป็นผลงานใหม่
เก็บข้อมลูไมเ่กิน5 ปีนบัถึงวนัสง่เร่ือง และต้องไมไ่ด้สง่เร่ืองไปขอลงพิมพ์ในวารสารวิชาการอ่ืนๆหรือเคย
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในส่ือสิ่งพิมพ์ใดๆ มาก่อน เร่ืองท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลเป็นลิขสิทธ์ิ
ของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ 

การจดัเตรียมต้นฉบบัให้ปฏิบตัิตามรูปแบบและหลกัเกณฑ์ของวารสารพยาบาล ดงันี ้
1. ต้นฉบบั พิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft word ใช้ ตวัอกัษร AngsanaUPC ขนาด16  

ระยะระหวา่งตวัอกัษร Normal  ระยะระหวา่งบรรทดัใช้Single space  ใช้กระดาษ ขนาด A4  
มีความยาวไมเ่กิน 10 หน้า 

2.  ระบช่ืุอเร่ือง ช่ือ -สกลุ ผู้ เขียนทกุคนทัง้ภาษาไทยและองักฤษ   และค าส าคญั (Key Words) 
เชิงอรรถในหน้าแรกระบ ุค าน าหน้านาม วฒุิสงุสดุ ต าแหนง่และสถานท่ีท างาน งานวิจยัท่ีเป็นวิทยานิพนธ์
ดษุฎีนิพนธ์ สารนิพนธ์ ให้ระบช่ืุอปริญญาและสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา และทนุวิจยั (ถ้ามี) 

3. งานวิจยัให้มีเนือ้หาของบทคดัยอ่ภาษาไทยและองักฤษ ไมเ่กิน120 ค า  
ในขัน้ตอนของการวิจยั  ให้เขียนตามหวัข้อดงันี ้     

 ความส าคญัของปัญหา  
 ค าถามการวิจยั   
วตัถปุระสงค์การวิจยั  
สมมตฐิานการวิจยั(ถ้ามี) และกรอบแนวคดิของการวิจยั 
วิธีด าเนินการวิจยั  
        ระบ ุชนิดของการวิจยั  
        ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
        เคร่ืองมือวิจยั ระบท่ีุมา ชนิดและลกัษณะ ระบบการให้คะแนนและแปลผล (ส าหรับงานวิจยั 
                 เชิงปริมาณ) การหาคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยัและผลการหาคณุภาพ  
         วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู จริยธรรมในการวิจยั และ 
         การวิเคราะห์ข้อมลู  
ผลการวิจยั   
การอภิปรายผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ  
เอกสารอ้างอิงท่ีส าคญั 
4. การอ้างอิงในเนือ้ความระบนุามและปี และในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง ใช้ระบบของ 

APA ปี ค.ศ. 2001 รายละเอียดศกึษา จาก http://www.thainurse.org  หรือ http://www.apa.org /books 
หรือจากหนงัสือ Publication Manual of the American Psychological  Association. 
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 5. บทความวิจยัท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ ดษุฎีนิพนธ์ และสารนิพนธ์  ขอให้ผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานพินธ์หลกัตรวจสอบความถกูต้องของบทความ และสง่ไฟล์บทคดัย่อ และ Abstract มาให้ด้วย 

โปรดตรวจสอบ ต้นฉบบัดวูา่ ทา่นได้เขียนหวัข้อตา่งๆครบถ้วน มีเนือ้หาเหมาะสมกบัหวัข้อและให้
ข้อมลูครบถ้วน  ใช้ค าตา่งๆถกูต้องตามพจนานกุรมไทย และองักฤษ  รวมทัง้ค าศพัท์ทางวิชาการและระบบ
การอ้างอิง ได้ถกูต้อง  
   เม่ือฝ่ายวารสาร รับเร่ืองแล้ว   กองบรรณาธิการจะจดัให้มีผู้ทรงคณุวฒุิเป็นผู้พิชญพิจารณ์ 
(Peer reviewer) อา่นต้นฉบบั 2 ทา่นตอ่เร่ือง เพื่อประเมินคณุภาพ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
จากนัน้จะแจ้งผลการประเมินให้ผู้ เขียนทราบและปรับปรุง เม่ือทา่นได้ปรับปรุงเสร็จสิน้แล้วและสง่คืน
กลบัไปยงัสมาคมพยาบาลฯ  บรรณาธิการท าการตรวจสอบรูปแบบให้ตรงตามเกณฑ์ของวารสารพยาบาล
และแจ้งทา่นทราบและด าเนินการปรับ หากมีการแก้ไข และตอบรับเร่ืองท่ีปรับแก้ไขเรียบร้อยสมบรูณ์ 
พร้อมลงพิมพ์ในวารสารพยาบาลในฉบบัท่ีก าหนดและออกหนงัสือรับรองการลงตีพิมพ์ให้ทา่นตอ่ไป 
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ตัวอย่างของการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง(ระบบ APA) 
 
กรรณิการ์ สวุรรณโคต. (2551). การอภิปรายผลการวิจยัในการท าวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล.  ใน  
      ประมวลสาระชดุวิชาวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยที่ 10-11. (พิมพ์ครัง้ท่ี 2, หน้า 10-1-10-64). นนทบรีุ:  
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