คําแนะนําสําหรับการส่งบทความตีพิมพ์
นโยบายและวัตถุประสงค์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็ นวารสารทีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง) ในและนอกสถาบัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นเวทีเผยแพร่งานวิจยั และบทความ
ทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจยั รวมทัง) กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุ น ให้นักศึกษา อาจารย์ และ
นักวิจยั พัฒนาองค์ความรูใ้ นสาขาต่างๆ อีกทัง) ยังเป็ นสือกลางในการศึกษา ค้นคว้า และเป็ นแหล่งวิทยาการความรู้
ด้านต่างๆ อันเป็ นการเปิ ดโลกกว้างทางการเรียนรู้ โดยกําหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที 5 เดือน มกราคม – มิถุนายน
(วันสุดท้ายของการรับบทความ วันที 85 ตุลาคม ของทุกปี )
ฉบับที 3 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
(วันสุดท้ายของการรับบทความ วันที 85 เมษายน ของทุกปี )
บทความทีส่งมาเผยแพร่ ต้องเป็ นบทความใหม่ ไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิงพิมพ์
อืนใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอืน ทุกบทความทีได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารนี) ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเกียวข้องกับบทความทีได้รบั การตีพมิ พ์
ประเภทผลงานที!ตีพิมพ์
5. งานวิจยั (Research Papers) เป็ นผลงานจากการค้นคว้าทดลองหรือวิจยั ทางวิชาการทีผูเ้ ขียนหรือ
กลุ่มผูเ้ ขียนได้คน้ คว้าวิจยั ด้วยตัวเอง
3. บทความวิชาการ (Articles) ซึงอาจแยกเป็ นบทความปริทรรศน์ (Review Articles) และบทความ
เทคนิค (Technical Articles) ซึงเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขานัน) ๆ
8. บทความอืนๆ ทีคณะผู้จดั ทําเห็นสมควร เช่นงานแปล รวมถึงจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to
Editor)
การเตรียมต้นฉบับ
ผลงานวิชาการทีรับพิจารณาตีพมิ พ์ ต้องพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว เว้นขอบซ้าย 5.3U
นิ)วและขอบขวา 5 นิ)ว ความยาวไม่เกิน 5U หน้า ตัวอักษร BrowalliaUPC หรือ Browallia New ขนาด 5Z point
จํานวน 5 ชุด และควรแนบไฟล์ขอ้ มูลทีบันทึกลงแผ่นซีดี (CD-ROM) พิมพ์ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word หรือ
โปรแกรมทีนิยมใช้กนั โดยทัวไป โดยมีสว่ นประกอบ ดังนี)
5. ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพมิ พ์ จํานวน 5 ชุด
3. บทความทีเป็ นบทความวิจยั ต้องมีองค์ประกอบเรียงตามลําดับ ดังนี)
3.5 บทคัดย่อ (Abstract) ให้เขียนนํ าหน้าตัวเรือง เป็ นการสรุปสาระสําคัญของเรือง โดยเฉพาะ
วัต ถุ ป ระสงค์ วิธีก ารและผลสรุ ป ไม่ ค วรเกิน 3Ud คํา หรือ ร้อยละ 8 ของตัว เรือง และให้ร ะบุ คํา สํา คัญ
(Key word) ทัง) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ายบทคัดย่อ จํานวนไม่เกิน 8 คํา และไม่ควรใช้คําย่อในบทคัดย่อ
สําหรับบทความทีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ต้องส่งบทคัดย่อภาษาไทยด้วย
3.3 บทนํา ครอบคลุมความสําคัญ และทีมาของปญั หาการวิจยั วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.8 วิธดี าํ เนินงานวิจยั ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือทีใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารดําเนินการทดลอง
3.Z สรุปและอภิปรายผล

3.U ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง) ต่อไป
3.i กรณีมรี ูปภาพ และกราฟ กรุณาแยกออกจากเนื)อเรือง บันทึกเป็ นไฟล์ทมีี นามสกุล JPEGs
หรือ Tiffs เท่านัน) ถ้าเป็ นภาพถ่ายกรุณาส่งภาพต้นฉบับ จะไม่รบั ภาพประกอบบทความทีเป็ นการถ่ายสําเนา
จากต้นฉบับและภาพสแกน เนืองจากจะมีผลต่อคุณภาพในการพิมพ์ และจะลงภาพสีเมือจําเป็ น เช่น แสดงสี
ของดอกไม้ เป็ นต้น ในกรณีทเป็
ี นรูปลายเส้นให้วาดโดยใช้หมึกสีดาํ ทีมีเส้นคมชัด หมายเลขรูปภาพ และกราฟ
ให้เป็ นเลขอารบิก คําบรรยายและรายละเอียดต่างๆ ให้ใช้ตวั อักษร BrowalliaUPC หรือ Browallia New ขนาด
5Z point ตัวบาง และอยู่ดา้ นล่างกึงกลางของรูปภาพและกราฟ
3.l ตารางกรุณาแยกออกจากเนื)อเรือง หมายเลขตารางให้เป็ นเลขอารบิกคําบรรยาย รายละเอียด
ต่างๆ ให้ใช้ตวั อักษร BrowalliaUPC หรือ Browallia New ขนาด 5Z point ตัวบาง อยู่ดา้ นบนชิดซ้ายของตาราง
3.m การอ้างอิงแหล่งทีมาของข้อมูลในเนื)อเรือง ให้อา้ งอิงในส่วนเนื)อเรืองแบบนาม-ปี (Author – date
on text citation) โดยระบุชอผู
ื แ้ ต่ง และปี ทพิ
ี มพ์ไว้ขา้ งหลังข้อความทีต้องการอ้างอิง รวมทัง) ให้มกี ารอ้างอิงท้าย
เล่ม (Reference citation) โดยรวบรวมรายการเอกสารทัง) หมดทีผูเ้ ขียนอ้างอิงทีปรากฏเฉพาะในบทความเท่านัน)
และจัดเรียงตามลําดับอักษรชือผูแ้ ต่ง
หมายเหตุ: นักศึกษาทีส่งบทความวิจยั ทีเป็ นวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ จะต้องมีคาํ รับรองจากประธาน หรือ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หลักให้พจิ ารณาลงพิมพ์เผยแพร่
การติ ดต่อในการจัดส่งบทความ
5. ทางไปรษณีย:์ บรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ i/sss ซ.พหลโยธิน U3 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
2. ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์: nbu.journal@northbkk.ac.th หรือ nbu.journal@gmail.com
8. ทางโทรศัพท์ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย d-3sl3-l3dd ต่อ Ud3
Z. ผูส้ นใจส่งบทความให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และใบสมัครได้ที http://www.northbkk.ac.th/gs/

