คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยวารสารพยาบาลตารวจ

ระยะขอบ คือ 2.54 เซนติเมตร

บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
เว้นบรรทัด 8 บรรทัด
บรรทัดที่ 5
บรรทัดที่ 6
บรรทัดที่ 7
บรรทัดที่ 8
ชื่อเรื่องภาษาไทยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด18
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด18
- เว้นบรรทัด 1 บรรทัด ชื่อผู้แต่งภาษาไทย ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 15
ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 15
หน่วยงานต้นสังกัด หรือแหล่งเงินทุน (ภาษาไทย) ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 12
หน่วยงานต้นสังกัด หรือแหล่งเงินทุน (ภาษาอังกฤษ) ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 12

- เว้นบรรทัด 1 บรรทัด ระยะขอบ
คือ 2.54
เซนติเมตร

บทคัดย่อ
ภาษาไทย ใช้ font TH SarabunPSK ตั ว ปกติ ขนาด 15 ………………………………….………………....………….
…………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………
- เว้นบรรทัด 1 บรรทัด คาสาคัญ : ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 15 และ แต่ละคาแบ่งด้วย “ , ”
- ขึ้นหน้าใหม่ Abstract
ภาษาอังกฤษ ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 15 ……………………………………..…………….…………….
…………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………
- เว้นบรรทัด 1 บรรทัด Keywords : ใช้ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 15 และ แต่ละคาแบ่งด้วย “ , ”
- ขึ้นหน้าใหม่ -

*ข้อความในเนื้อหาใช้ font TH SarabunPSK ขนาด 16 โดยหัวข้อใช้ตัวหนาและเนื้อหาใช้ตัวปกติ ดังนี้
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................

การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................

ระยะขอบ คือ 2.54 เซนติเมตร

ระยะขอบ
คือ 2.54
เซนติเมตร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................
สมมติฐานการวิจัย/คาถามวิจัย
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................
กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)
(เนื้อหาหรือรูปภาพ) .............................
................................................................................
.......................................................
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ……………………….
ตัวอย่าง ……………………….
เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่าง (ถ้ามี) ………..
………………………………………………………………………

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
( เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว กั บ เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ)..........................
การพิทักษ์สิทธิ์
(เนื้ อ หาและระบุ ห มายเลข IRB ที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติ)..................................................................
........................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ...........................
………………………………………………………………………
………………………………………….……..
การวิเคราะห์ข้อมูล
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................
ผลการวิจัย
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
........................................................

ตาราง 1 ชื่อตาราง
ใช้ตัวปกติ ไม่ใช่ตัวหนา
A
B
C
.
.
.

X

S.D.

…
….*

*p < .05
การอภิปรายผลการวิจัย
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................

ข้อเสนอแนะ
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................

กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
(เนื้อหา).....................................................
................................................................................
......................................................

เอกสารอ้างอิง
(ใช้ APA 6th edition และ font TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 12)
..........................................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................................
........................................................................................

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตารวจ ใคร่ขอความร่วมมือให้รายการอ้างอิง มีดังต่อไปนี้
1. มีการอ้างอิงบทความ/งานวิจัยในวารสารพยาบาลตารวจ อย่างน้อย 1 เรื่อง (ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
2. รายการอ้างอิงทั้งหมดต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และมีความทันสมัย
3. รายการอ้างอิงฉบับภาษาไทย ขอให้ผู้แต่งเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษทั้งในเนื้อหาและท้ายเรื่อง
โดยเปลี่ยนให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ

