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คำแนะนำในการเขียนต้นฉบับ
กองบรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ขอเรียนเชิญสมาชิกและ
ผู้สนใจทุกท่านส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือรายงานกรณีศึกษา เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือรายงานกรณีศึกษาต้องไม่เคย
ตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆ
เป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ หรือของวารสารฯ และกองบรรณาธิการขอ
สงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน และแก้ไขต้นฉบับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด
อนึ่ง ผู้ที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความหรืองานวิจัย ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรีนี้ ต้องเป็นสมาชิกของวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จึงจะได้รับการ
ตีพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS Word 97-2003 Document ขนาด 16 ใช้แบบ
อักษร TH SarabanPSK (ในตารางขนาด 14) (หัวข้อใหญ่ขนาด 18) (สถานที่ทำงานขนาด 12) (ผู้ให้การติดต่อ
ขนาด 12) พิ มพ์ หน้ าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน – ล่ าง 2.54 cm. ด้านซ้าย 3.17 cm.
ด้านขวา 2.54 cm. จำนวน 8-15 หน้ า (รวมรายการอ้างอิง) และรายการอ้างอิงไม่เกิน 10 ปี ยกเว้น Original
paper จำนวนไม่เกิน 20 รายการ การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในเนื้อหาให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ
2. ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาขนาด 18 ไว้หน้าแรกตรงกลาง
3. ชื่อผู้เขียน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 14 หนา กึ่งกลางกระดาษอยู่ถัดจาก
ชื่อเรื่อง 1 บรรทัด และให้ระบุเป็นตัวเลขยกท้าย
4. สถานที่ทำงาน อยู่ถัดจากขื่อผู้เขียน ขนาด 12 หนา กึ่งกลางกระดาษ
5. มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คำต่อบทคัดย่อ
6. กำหนดคำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ
7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สุดพิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย ขนาดตัวอักษร 18 หนา หัวข้อย่อยเว้นห่าง
จากหัวข้อใหญ่ 3 – 5 ตัวอักษร ขนาดตัวอักษรปกติ (ตามข้อ 1)
8. การใช้ตัวเลขทั้งในเนื้อหาและในวงเล็บใช้เลขอารบิกทั้งหมด กรณีใช้คำย่อต้องเป็นคำที่ใช้อย่าง
แพร่หลายและ/หรือตามสากลเท่านั้น (โดยระบุคำเต็มไว้ในครั้งแรก)
9. บทความวิจัย ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้
9.1 บทคัดย่อภาษาไทย
9.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
9.3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
9.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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9.5 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
9.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
9.7 วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
9.8 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
9.9 ผลการวิจัย
9.10 การอภิปรายผล
9.11 ข้อเสนอแนะ ประกอบไปด้วย ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไป
9.12 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
9.13 เอกสารอ้างอิง
10. บทความวิชาการ ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้
10.1 บทคัดย่อภาษาไทย
10.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
10.3 เนื้อหา
- บทนำ
- เนื้อเรื่อง
- บทสรุป
10.4 เอกสารอ้างอิง
11. รายงานกรณีศึกษา ให้เรียงลำดับสาระ ดังนี้
11.1 บทคัดย่อภาษาไทย
11.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
11.3 เนื้อหา
- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
- วัตถุประสงค์
- วิธีดำเนินการศึกษา
- ผลการศึกษา
- สรุปกรณีศึกษา
- ข้อเสนอแนะ
11.4 เอกสารอ้างอิง
12. ถ้ามีตารางหรือแผนภูมิ ควรพิมพ์แยกตารางละ 1 แผ่ น และให้ ระบุในเนื้อเรื่องด้วยว่าใส่
ตารางหรือแผนภูมิไว้ที่ใด
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13. ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นให้เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษอาร์ตเส้นขนาดพองาม ถ้าเป็น
ภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลขลำดับภาพ และลูกศรแสดงด้านบนและด้านล่างของภาพด้วยดินสอ
ที่หลังภาพเบาๆ ทั้งภาพประกอบเรื่องและตารางต้องแยกไว้ต่างหาก แต่ในเรื่องต้องระบุว่าจะใส่รูปไว้ที่ใด
** หมายเหตุ: งานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องมีลายเซ็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ให้การรับรองว่าได้ตรวจผลงานของนักศึกษาแล้ว ตามแบบฟอร์มแนบท้ายวารสารวิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

การเขียนเอกสารอ้างอิง
แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ตามเอพีเอ (APA-American Psychological Association
6th edition) โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.apastyle.org/manual/
การอ้างอิงในเนื้อหา (ใช้ระบบนามปี)
รูปแบบ

หน้าข้อความ

ครั้งแรก
ครั้งต่อมา
ผู้แต่ง ชื่อ สกุล (ปี)
1 คน Surname (Year)
จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ (2558)
Sriyasak (2015)
ผู้แต่ง ชื่อ สกุล 1 และชื่อ สกุล 2 (ปี)
2 คน Surname 1 and Surname 2 (Year)
จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และอัจฉราวดี ศรียศักดิ์ (2558)
Duangchan and Sriyasak (2015)
ผู้แต่ง ชื่อ สกุล 1, ชื่อ สกุล 2, ชื่อ ชื่อ สกุล 1 และคณะ
3-5 คน สกุล 3, ชื่อ สกุล 4, และชื่อ (ปี)
สกุล 5 (ปี)
Surname 1, Surname 2, Surname 1 et al.
Surname 3, Surname 4, (Year)
and Surname 5 (Year)
จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, กมล
จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และ
พรรณ วัฒนากร, ชุตมิ า เทียน คณะ (2558)
ชัยทัศน์, อัจฉราวดี ศรียะ
ศักดิ์, และกนกภรณ์ อ่วม
พราหมณ์ (2558)
Duangchan,
Duangchan et al.
Wattanakorn,
(2015)
Teanchaithut, Sriyasak,
and Oumpram (2015)

ท้ายข้อความ
ครั้งแรก
ครั้งต่อมา
(ชื่อ สกุล, ปี)
(Surname, Year)
(จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, 2558)
(Sriyasak, 2015)
(ชื่อ สกุล 1 และชื่อ สกุล 2, ปี)
(Surname 1 & Surname 2, Year)
(จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และอัจฉราวดี ศรียศักดิ,์ 2558)
(Duangchan & Sriyasak, 2015)
(ชื่อ สกุล 1, ชื่อ สกุล 2, ชื่อ (ชื่อ สกุล 1 และคณะ,
สกุล 3, ชื่อ สกุล 4, และชื่อ ปี)
สกุล 5, ปี)
(Surname 1, Surname 2, (Surname 1 et al.,
Surname 3, Surname 4, Year)
& Surname 5, Year)
(จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, กมล
จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และ
พรรณ วัฒนากร, ชุตมิ า เทียน คณะ (2558)
ชัยทัศน์, อัจฉราวดี ศรียะ
ศักดิ์, และกนกภรณ์ อ่วม
พราหมณ์, 2558)
(Duangchan,
Duangchan et al.
Wattanakorn,
(2015)
Teanchaithut, Sriyasak,
& Oumpram, 2015)
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หน้าข้อความ

รูปแบบ

ครั้งแรก
ครั้งต่อมา
ผู้แต่ง 6 ชื่อ สกุล 1 และคณะ (ปี)
คนขึน้ ไป Surname 1 et al. (Year)
จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และคณะ (2558)
Duangchan et al. (2015)

ท้ายข้อความ
ครั้งแรก
ครั้งต่อมา
(ชื่อ สกุล 1 และคณะ, ปี)
(Surname 1 et al., Year)
(จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และคณะ, 2558)
(Duangchan et al., 2015)

การอ้างอิงท้ายบทความ
แหล่งอ้างอิง
หนังสือ

รูปแบบ
ผู้แต่ง 1 คน
ชื่อ สกุล. (ปี). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publisher.
เบญจพร ปัญญายง. (2553). การทบทวนองค์ความรู้: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory
and practice (4th ed.). California: SAGE.
ผู้แต่ง 2 คน
ชื่อ สกุล 1, & ชื่อ สกุล 2. (ปี). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of work. Location: Publisher.
เจือจันทร์ จงสถิตอยู,่ และอรุณศรี จิตต์แจ้ง. (2556). พลังเครือข่ายในพื้นที.่ กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Bellanca, J., & Brendt, R. (2010). 21st century skills: Rethinking how students learn.
Bloomington: Solution Tree Press.
ผู้แต่ง 3-7 คน (ใส่ชื่อ สกุลทุกคน)
พชร สันทัด, สุรชาติ ณ หนองคาย, สมาน งามสนิท, ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล, เชษฐรัชดา พรรณาธิกลุ ,
และประยงค์ เต็มชวาลา. (2557). ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.
Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., James, W. L., Yee, C., & Peters, A. V. (1991). Trance
and clay therapy. Chicago, IL: Chicago University Press.
ผู้แต่ง 8 คน หรือมากกว่า (ใส่ชื่อหกชื่อแรก ใส่เครื่องหมายจุลภาค “,” ตามด้วย “ . . .” ชื่อ สกุลคน
สุดท้าย)
จิราภา เต็งไตรรัตน์, นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน), รัจรี นพเกตุ, รัตนา ศิริพานิช, วารุณี ภูวสรกุล, ศรีเรือน
แก้วกังวาล, . . . อุบลวรรณา ภวกานันท์. (2555). จิตวิทยาทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม).
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บรรณาธิการ ผู้เรียบเรียงหรือผู้รวบรวม
ชื่อ สกุล บรรณาธิการ (บ.ก.). (ปี). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
Editor, A. A. (Ed.). (Year). Title of work. Location: Publisher.

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province)

แหล่งอ้างอิง

รูปแบบ
สมจิต หนุเจริญกูล, และอรสา พันธ์ภักดี (บ.ก.). (2555). การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บูรณาการสู่การ
ปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข.
Smith, A. D. (Ed.). (1986). Endourology principle and practice. New York, NY: Thieme.
บทความในหนังสือ หรือบทในหนังสือ
ณั ฐพล ปัญ ญโสภณ. (2554). มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อกระบวนการผลิตละครเพื่อการ
สื่อสาร. ใน ชนัญชี ภังคานนท์ (บ.ก.), กระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชีย
แปซิฟิก (น. 23-24). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
Sinnaeve, G. (2010). Use of near infrared spectroscopy for the determination of internal
quality of entire apples. In S. Saranwong, & P. Williams (Eds.), Near infrared
spectroscopy: Proceedings of the 14th International Conference (pp. 255- 259).
West Sussex, UK: IMP.
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