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คำ�แนะนำ�ก�รเตรียมและส่งต้นฉบับ
ว�รส�รมห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์

กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยผลงานที่ส่งมาต้องเป็นผลงานวิจัยที่แล้ว
เสร็จไม่เกิน 5 ปี ไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นเมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับเพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการ
กำาหนด ผู้เขียนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. บทความวิชาการด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรม การฝึกอาชีพสาขาอื่น ๆ
2. บทความวิจัยด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี
วิศวกรรม การฝึกอาชีพสาขาอืน่ ๆ ถ้าเป็นวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนพิ นธ์ตอ้ งมีหนังสือรับรองและลงนามทัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาหลัก
และนิสิตผู้ทำาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
3. บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ และปกิณกะ

ก�รเตรียมต้นฉบับบทคว�ม

1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูป MS Word 97/03 for Windows ขนาดตัวอักษร
16 อักษรปกติ แบบอักษรใช้ Dillenia New พิมพ์หน้าเดียวในกระดาษ A4 ระยะขอบกระดาษ ด้านบน-ด้านล่าง 2.54
cm ด้านใน 3.17 cm ด้านนอก 2.54 cm จำานวน 12 หน้า (ไม่รวมรายการอ้างอิง) รายการอ้างอิงไม่เกิน 40 รายการ
และมีเลขหน้ากำากับทุกหน้า
2. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา มีชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้เขียน พิมพ์ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ใต้ชื่อเรื่องโดยชิดขอบกระดาษด้านขวาขนาดตัว
อักษร 14 อักษรปกติ และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำางาน และ
E-mail ของผู้เขียนบทความทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
4. ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน พิมพ์ชื่อหน่วยงานผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่บรรทัดส่วนล่างสุด ใน
หน้าแรก ขนาดตัวอักษร 12 อักษรปกติ ควรระบุ หน่วยงานต้น เรียงไปจนถึง หน่วยงานหลัก และ E-mail (อย่างน้อย
สำาหรับผู้เขียนหลัก) และให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อหน่วยงานผู้เขียน เพื่อแสดงรายละเอียดชื่อผู้เขียนบทความ
ทุกท่าน ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก
5. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 20 บรรทัด หรือไม่เกิน 250 คำาต่อ
บทคัดย่อ
6. คำาสำาคัญ(Key words) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำานวน 3-5 คำา)

7. การเรียงหัวข้อ หัวข้อใหญ่สดุ ให้พมิ พ์ชดิ ขอบด้านซ้าย หัวข้อย่อยเว้นห่างจากหัวข้อใหญ่ 3-5 ตัวอักษร และ
หัวข้อย่อยขนาดเดียวกัน ต้องพิมพ์ให้ตรงกัน เมือ่ ขึน้ หัวข้อใหญ่ ควรเว้นระยะพิมพ์เพิม่ อีก ช่วงบรรทัด
8. การใช้ตัวเลข คำาย่อ และวงเล็บควรใช้เลขอารบิคทั้งหมด ใช้คำาย่อที่เป็นสากลเท่านั้น (ระบุคำาเต็มไว้ใน
ครั้งแรก) การวงเล็บภาษาอังกฤษ ควรใช้ดังนี้ (Student centered learning)
9. บทความวิจัย ให้เรียงลำาดับสาระ ดังนี้
9.1 บทคัดย่อ (Abstract)
9.2 บทนำา (Introduction) ระบุความสำาคัญของปัญหาการวิจยั กรอบแนวคิด และระบุวัตถุประสงค์
การวิจัย
9.3 ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ระบุแบบแผนการวิจัยการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
และการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล
9.4 ผลการวิจัย/ผลการทดลอง (Results) เสนอผลที่พบตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำาดับอย่าง
ชัดเจน ควรเสนอในรูปตารางหรือแผนภูมิ
9.5 อภิปรายผล/วิจารณ์ (Discussion) เสนอเป็นความเรียง ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลการ
วิจัยกับกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายเป็นข้อ ๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ศึกษา
ทั้งหมด
9.6 สรุป (Conclusion) ระบุขอ้ สรุปทีส่ าำ คัญและข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจยั ไปใช้ และประเด็น
สำาหรับการวิจัยต่อไป
9.7 รายการอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการทีม่ กี ารอ้างอิงไว้ในเนือ้ หาเท่านัน้ และให้เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด (แนบรายการอ้างอิง ภาษาไทยมาด้วย)
10. บทความวิชาการ ประกอบด้วย
- บทคัดย่อ (Abstract)
- บทนำา (Introduction)
- เนื้อเรื่อง (Content) แสดงสาระสำาคัญที่ต้องการนำาเสนอตามลำาดับ
- บทสรุป (Conclusion)
- ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
- รายการอ้างอิง (References)
11. การเตรียมเอกสารอ้างอิง
ให้ใช้ APA Formatted References, 6th edition ศึกษารายละเอียดได้ที่
http://www.wooster. edu/psychology/apa-crib.html

ตัวอย่�งก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง
1. การอ้างอิงในเนื้อหา
ในระบบนาม-ปี (Name-year system) ชื่อผู้แต่งภาษาไทย ให้เขียนชื่อและนามสกุล ส่วนผู้แต่งภาษา
อังกฤษ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก ตามด้วย et. al.
ตัวอย่าง
... การต้องแยกจากครอบครัวและเพื่อน การพบบุคคลแปลกหน้า สภาพสิ่งแวดล้อมที่ทำาให้รู้สึกไม่ปลอดภัย
(วีณา จีระแพทย์, 2550)
การเรียนรู้อย่างมีความหมายเกิดจาก... (Blegen, 2005)
2. การคัดลอกข้อความ
ใช้ระบบนาม-ปี และข้อความที่คัดลอกมาอยู่ในเครื่องหมาย “....................”
ตัวอย่าง
Novak and Gowin (2004,) กล่าวว่า “ประสบการณ์ทางการศึกษาเป็นสิ่งที่ซับซ้อน” ... การบริการพยาบาล
เป็น การใช้ศาสตร์และศิลปะเพื่อการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการ” (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2539)
3. การอ้างอิงท้ายบทความ
3.1 บทความทั่วไป ใส่ชื่อผู้ร่วมงานทุกคน ถ้ามากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อ 6 คนแรก ตามด้วย et. al.
และใช้เครื่องหมายวรรคตอน ดังตัวอย่าง
นวลจันทร์ มาตยภูธร จารุณี อินทฤทธิ์ และพฤติศักดิ์ จันทราทิพย์. (2550). ผลก�รออกแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน
ในชั้นเรียนเรื่อง “ก�รรักษ� ฟื้นฟู และก�รพย�บ�ลสภ�พจิตโดยวิธีก�รต่�งๆ”. รายงานวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
Spitch, M. L., Verzy, H. N., & Blegen, M. A. (2001). Nursing experience and education effect on
quality of care. Journal of Nursing Administration, 91(1), 33-39.
3.2 ผู้เขียนเป็นกลุ่มหน่วยงาน
American Psychiatric Association. (2006). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(6th ed.). Washington, mental disorders. Washington, DC: Author.
3.3 การอ้างอิงเฉพาะบทในหนังสือ
Hollander, E.P. (2003). “Leadership and social exchange process. In K.J. Gergan, M.S. Greenberg, &
R. H. Willis (Eds.)”. Social exchange: Advances in theory and research (pp. 103 – 118).
New York: Plenum.
3.4 การอ้างอิงเอกสารจากอินเตอร์เน็ต
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). “Role of reference elements in the selection of resources
by psychology”. Undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. Retrieved
October 13, 2005, from http://jbr.org/articles.html
3.5 วิทยานิพนธ์
อรทัย สิงห์คำา. (2548). ผลของโปรแกรมก�รจัดก�รกับอ�ก�รต่ออ�ก�รปวดหลังส่วนล่�งในหญิงตั้งครรภ์. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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