วารสารเกื้อการุณย์
คําแนะนําสําหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์
กองบรรณาธิการวารสารเกื้อการุณย์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจและสมาชิกทุกท่านส่งบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยบทความที่จะได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และ
ผลการศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับนโยบาย หรือระดับปฏิบัติซึ่งบทความหรือข้อคิดเห็น
ใดๆ ในวารสารเกื้อการุณ ย์ถือว่าเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ โดยเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณ ย์และกองบรรณาการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และขอสงวนสิท ธิ์ในการตรวจทานและแก้ไข
ต้นฉบับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกําหนด
ข้อกําหนดในการส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
1. ผู้ทมี่ ีความประสงค์ที่จะตีพิมพ์บทความวิชาการหรืองานวิจัยในวารสารเกื้อการุณย์นี้ จะต้องสมัครเป็น
สมาชิกของวารสารเกื้อการุณย์ประเภท 3 ปี จํานวน 900 บาท และค่าตีพิมพ์จํานวน 3,000 บาท (โหลดแบบ
ฟอร์ม ใบสมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับต้นฉบับที่จะขอลงตีพิมพ์)
2. การส่งต้นฉบับ
- ส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มส่งต้นฉบับ ให้ส่ง 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) แจ้งชื่อ
สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ หรือส่งทาง E-Mail:
kjnnmu2560@gmail.com
- โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองบทความหรือผลงานวิจัย (Form2_KCN) พร้อมเซ็นชื่อ
รับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์และยินยอมให้นําบทความหรือผลงานวิจัยนี้ลงพิมพ์ในวารสารเกื้อการุณย์ (ส่งมาพร้อม
ต้นฉบับ)
3. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ หรืองานวิจัยภาษาไทยต้องไม่เกิน 10 ปี การอ้างอิงใช้ระบบ American
Psychological Association 6 th ed. http://www.trcn.ac.th/th/file.pdf
4. บทความวิจัยควรเป็นงานวิจัยที่ทําเสร็จไม่เกิน 5 ปี
5. บทความหรือบทความวิจัย ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น (Form2_KCN)
การเตรียมต้นฉบับบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย
1. การพิมพ์ พิมพ์ด้วย Microsoft Word Version 97 ขึ้นไป ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 pt.
ใช้กระดาษ A4 ขอบซ้ายและขอบขวาเว้นระยะ 1 นิ้ว และกํากับเลขหน้ากระดาษทุกแผ่น โดยไม่ต้องแบ่งเป็น 2
คอลัมน์
2. ความยาวบทความวิชาการไม่เกิน 8 หน้า บทความวิจัยไม่เกิน 12 หน้า ไม่นับรวมเอกสารอ้างอิง
3. หน้าแรกเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง อักษรตัวหน้า
ขนาด 20 pt. ชื่อผู้เขียนอยู่ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษขวา อักษรหนาขนาด 18 pt. พร้อมทั้งระบุคุณวุฒิ

การศึกษาของผู้เขียน ส่วนตําแหน่งทางวิชาการและสถานที่ทํางานของผู้เขียน หน่วยงานที่สนับสนุนทุนสําหรับ
การวิจัย พิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก (ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.kcn.ac.th)
4. บทคัดย่อหรือ Abstract และคําสําคัญ ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อความภาษาอังกฤษที่
แทรกในเนื้อหา ให้เขียนตัวเล็กยกเว้นคําศัพท์เฉพาะ
การเขียนบทคัดย่อ
เขียนเรียงลําดับเป็นความเรียงให้สอดคล้องกันประกอบด้วย
1. ความสําคัญของปัญหาสั้นๆ 2-3 บรรทัด ชนิดของงานวิจัย วัตถุประสงค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยกี่ชุดอะไรบ้าง แต่ละชุดสร้างตามกรอบแนวความคิดของใครและมีการตรวจสอบคุณภาพ
การหาความตรงตามเนื้อหา ค่าที่คํานวณได้ การหาความเชื่อมั่น คํานวณโดยใช้สูตรใด และค่าที่คํานวณได้ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล
2. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะของการนําผลวิจัยไปใช้
3. คําสําคัญ (Key words) เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุไว้ใต้บทคัดย่อ หรือ Abstract ไม่
เกิน 5 คํา
การเขียนเนื้อหาในบทความวิจัย ให้เรียงลําดับดังนี้
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวความคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
สมมติฐาน(ถ้ามี) วิธีการดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ การพิทักษ์สิทธิ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ข้อความ
ภาษาอังกฤษที่แทรกในเนื้อหาให้เขียนตัวเล็ก ยกเว้นคําศัพท์เฉพาะ
การเขียนบทความวิชาการ ให้เรียงหัวข้อตามลําดับดังนี้
- บทคัดย่อ และคําสําคัญทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ
- เนื้อหาบทความภาษาไทยประกอบด้วย
บทนํา เนื้อเรื่อง บทสรุป
การใช้ภาษา ใช้ภาษาไทยโดยยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษในข้อความ
ภาษาไทย ยกเว้นกรณีจําเป็น การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทยหรือการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ยึดหลัก
ราชบัณฑิตยสถานภาษาอังกฤษ ในเนื้อเรื่องภาษาไทยหากต้องการใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บให้ใช้อักษรตัวเล็ก
การเขียนเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงใช้ระบบ American Psychological Association 6 th ed. โดยมีหลักเกณฑ์การลง
รายการการอ้างอิง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างวิธเี ขียนการอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบทความ โดยใช้ระบบ APA
การอ้างอิงในเนื้อหา (citation)
1. อ้างอิงโดยสรุปเนื้อหามา
1.1 ผู้เขียน 1-2 คน
(ทัศนีย์ ทองประทีป. (2552).
บาร์เนท (barrnet, 2009)
(ประนอม โอกานนท์ และ สมจิต หนุเจริญกุล, 2553)
บาร์เนท และ ฟาเฮอร์ตี้ (barnet & faherty, 2008)
1.2 ผู้เขียน 3-6 คนให้อ้างชื่อทุกคนในครั้งแรก ส่วนครั้งหลังให้อ้างอิงเฉพาะคนแรกแล้ว
ตามด้วยคําว่า และคณะ
– อ้างครั้งแรก
( ประนอมโอกานนท์,สมจิต หนุเจริญ,และยุพาพิน ศิริโพธิ์งาม, 2553)
– อ้างอิงครั้งหลัง
(ประนอมโอกานนท์ และคณะ, 2553)
1.3 ผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้อ้างคนแรกแล้วตามด้วยคําว่า และคณะ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2553)
2. การอ้างอิงโดยการคัดลอกข้อความ (quotation mark)
2.1 เอกสารฉบับเดียว
“…………….” (ประนอม โอกานนท์, 2551: 52, 66)
“…………….” (Barnet, 2003: 42)
2.2 เอกสารหลายฉบับในข้อความเดียว
การอ้างอิงเอกสารหลายฉบับในข้อความเดียว ให้เรียงตามอักษรไม่ใช่ปีที่พิมพ์
“…………….” (ประนอม โอกานนท์, 2550; ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2553; สมจิต
หนุเจริญกุล, 2549)
“…………….” (Barnet, 2009; Faherty, 2008; McFarland, 2004)
3. การอ้างอิงข้อมูลที่มผี ู้อื่นอ้างมาก่อน ใช้คําว่า อ้างใน หรือ cited in
……………….(อ้างใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2550)
การอ้างอิงท้ายบทความ (References)
1. หนังสือ (Book)

1.1 หนังสือทีม่ ีคนเขียนคนเดียว
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์. (2545). สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่2) .กรุงเทพฯ:
ศรีอนันต์.
Lester, J.D.(1993).writing research paper: A complete guide (7 th ed.). New York:
Harper Colin.
1.2 หนังสือทีม่ ีผู้เขียน 2-6 คน
มัลลิกา บุญนาค,กัลยา กรองแก้ว,วัชราพรณ์ สุริวิวัฒณ์, และนพรัตน์ รุ่งอุทัยสิริ.
(2532).สถิติ. กรุงเทพฯ: จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Wimmer, R.D., & Dominic, J.R.(1994). Mass media research: Introduction (4th
ed.).
Belmont, CA: Thomson.
1.3 หนังสือทีม่ ีผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้อา้ งคนแรกแล้วตามด้วยคําว่า และคณะ
Avery, H., et al.(1995) .Thinking it though: A practical guide to academic
essay
writing (2 nd ed.). Peterborough, Canada: Trent University.
2. บทในหนังสือ (Chapter)
ยุพาพิน ศิรโิ พธิ์. (2543). การวิเคราะห์และการประเมินทฤษฎีการพยาบาล.ใน:สมจิต หนุเจริญกุล,
(บรรณาธิการ). การพยาบาล: ศาสตร์ของการปฏิบัติ (หน้า 75-85). กรุงเทพฯ: พริ้นติ้ง.
Kandrick, J.M.(1992).Diabetes mellitus in pregnancy. (2th ed.). In K. Lisa, & N.H.Troiano
(Eds.).(High risk & critical care intrapartum nursing_(pp.224-225). Philadelphia:
Lippincott Co.
3.บทความจากวารสาร (article)
สมใจ วินิจกุล และสุนันทา กระจ่างแดน. (2549). การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขโดยใช้ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.รามาธิบดีพยาบาลสาร,12(2),151-166.
Yassi, A., et at.(2004).Factors of associated with staff injuries in intermediate car
facilities in
British Columbia, Canada. Nursing Research, _53(2), 87-98.
4. วิทยานิพนธ์
พวงพกา กรีทอง. (2551).โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย. ดุษฎีนิพนธ์
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Sungworawongpana K. (2002). The effective of dental health education program on
child
caretakers’ behaviors for promoting oral hygiene care in preschool children.
Master’s
thesis of Science (public health), Mahidol University.
5. Website
Benton Foundation .(1998,July 7).Barriers to closing the gap. In Losing ground bit by

bit:
Low-income communities in the information age (chap.2). Retrieved
August18,2001,
from http://www.benton.org/Library/Low-Income/two.html .
6.ฐานข้อมูล (Database)
Petters, M. (2002). Does constructivist epistemology have a place in nurse education
/Journal of Nursing Education,39(4),166-170. Retrieved May 10, 2001,from CINAHL Database.
การพิจารณาบทความหรือบทความวิจัย
บทความทุกเรือ่ งต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (Peer review)
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานด้านนั้นๆ อย่างน้อยเรื่องละ 2 ท่าน บรรณาธิการและกอง
บรรณาธิการมีสิทธิ์ให้ข้อแสนอแนะเพื่อการแก้ไขต้นฉบับ แต่การแก้ไขเปลีย่ นแปลง สาระสําคัญ และ/หรือรูปแบบการ
นําเสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียน หรือคณะผูเ้ ขียน
การติดต่อส่งต้นฉบับ ติดต่อได้ตามที่อยู่ดังนี้
บรรณาธิการวารสารเกื้อการุณย์ (ผศ.ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์)
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