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Manuscript Preparation Guidelines for the Papers Submitted
to Academic Journal of North Bangkok University
ชือผูเ้ ขียนบทความคนที(( ชือผูเ้ ขียนบทความคนที)) และ ชือผูเ้ ขียนบทความคนที,(
Browalia New # 14

บทคัดย่อ
บทความนี-กล่าวเกียวกับรูปแบบและวิธกี ารส่งบทความ เพือ
เสนอต่ อ วารสารวิช าการมหาวิท ยาลัย นอร์ท กรุ ง เทพ ผู้ส่ง บทความ
จะต้องยึดรูปแบบตามบทความนี-อย่างเคร่งครัด บทความใดทีรูปแบบ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง จะถู ก ส่ ง คืน และไม่ ร ับ พิจ ารณาอีก บทคัด ย่ อ ต้ อ งมีท ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียว และ
ความยาวไม่เกิน )9 บรรทัด ส่วนคําสําคัญไม่ควรเกิน 9 คํา
คําสําคัญ: รูปแบบบทความ, ขนาดตัวอักษร, รูปแบบตัวอักษร

การพิมพ์ให้พมิ พ์ลงบนกระดาษ A4 โดยพิมพ์เป็ น ) คอลัมน์
ตามรูปแบบบทความนี- ขนาดของคอลัมน์เป็ นไปตามทีกําหนด จะต้อง
พิมพ์ดว้ ยเครืองพิมพ์เลเซอร์ทมีี ความละเอียดไม่น้อยกว่า ,kk dpi
ให้ พ ิม พ์ โ ดยไม่ เ ว้ น บรรทัด เมือจะขึ-น หัว ข้อ ใหม่ ใ ห้ เ ว้ น (
บรรทัด และจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนทีจะขึน- คอลัมน์ใหม่หรือขึนหน้าใหม่ ห้ามเว้นทีเหลือไว้วา่ งเปล่า
การลําดับหัวข้อในส่วนของเนื-อเรือง ให้ใส่เลขกํากับ โดยให้บท
นํ า เป็ น หัว ข้อ หมายเลข ( และหากมีก ารแบ่ ง หัว ข้อ ย่อ ย ก็ใ ห้ใช้เ ลข
ระบบทศนิยมกํากับหัวข้อย่อย เช่น ).( เป็ นต้น

82 mm
2 mm
(จากขอบ
กระดาษ)

82 mm

6 mm
Abstract
This article describes a submission procedure and a
format of the manuscript Academic Journal of North Bangkok
University. Authors are required to strictly follow the guidelines
provided here; otherwise, the manuscript will be rejected
immediately and not be considered again. A good abstract should
have only one paragraph. Both Thai and English abstracts are
required; the length of each should not exceed 25 lines. Also, the
keywords should not be used more than 5 words.
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(. คํานํา
บทความจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลําดับต่อไปนี-คอื
ชือเรืองภาษาไทย ชือเรืองภาษาอังกฤษ ชือผูเ้ ขียนบทความ สถาบัน ที
อยู่สถาบันอย่างละเอียด บทคัดย่อภาษาไทย เนื-อเรืองแบ่งเป็ น บทนํ า
เนื- อ ความหลัก สรุ ป กิ ต ติ ก รรมประกาศ (ถ้ า มี ) เอกสารอ้ า งอิ ง
ภาคผนวก (ถ้ามี)
-. คําแนะนําการเขียนและพิ มพ์
-.( คําแนะนําทัวไป
:
บทความทีเสนอจะต้องพิมพ์เป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
ตามรูปแบบทีกําหนด ซึงพร้อมทีจะนํ าไปถ่ายเพลท เพือพิมพ์ออฟเซ็ต
ได้ทนั ที ความยาวไม่เกิน (9 หน้า
1
)

ทีอยูห่ รือสังกัดของผูเ้ ขียนบทความ
ทีอยูห่ รือสังกัดของผูเ้ ขียนบทความ

-.- ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ
พิม พ์ บ ทความภาษาไทยด้ ว ยตัว อัก ษรรู ป แบบ “Browalia
New” หรือใกล้เคียง
ชือเรืองบทความ ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด (n พอยน์
ชือผูเ้ ขียน สถาบัน ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด (o พอยน์
ชือหัวข้อย่อย ใช้ตวั อักษรแบบหนาขนาด (o พอยน์
บทคัดย่อและเนื-อความต่างๆ ใช้ตวั อักษรขนาด (o พอยน์
สมการต่า งๆ ให้ใช้ตวั อัก ษรขนาด () พอยน์ หรือตัวอักษร
Times New Roman ขนาด (k พอยน์
การเว้นระยะบรรทัดห่างในแนวตัง- ให้เลือกแบบ Exactly (q
พอยน์ เนื-อเรืองในแต่ละบรรทัดให้จดั เรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม
การขึน- ย่อหน้าควรตัง- แท็ป (Tab) เท่ากับ 10 mm.
-.A ชื:อเรือ: ง ชื:อผูแ้ ต่ง และชื:อหัวข้อ
การพิมพ์ชอเรื
ื อง ให้วางไว้ตําแหน่ งกลางหน้ ากระดาษ แบบ
คอลัมน์ เดียว เริมจากชือเรืองภาษาไทย ขึ-นบรรทัดใหม่เป็ นชือเรือง
ภาษาอังกฤษ
ชือผู้ เ ขีย นและสถาบัน ให้ พ ิม พ์ ไ ว้ ใ ต้ ชือเรืองและอยู่ ก ลาง
หน้ ากระดาษ แบบคอลัมน์ เดียว ระบุทอยู
ี ่ของทีทํางานอย่างละเอียด
ระบุ ห มายเลขโทรศัพ ท์ ระบุ ห มายเลขโทรสาร (ถ้า มี) ระบุ E-mail
(ถ้ามี)
ชือหัวข้อย่อยต่างๆ ให้วางตําแหน่งชิดขอบซ้าย
-.H การจัดทํารูปภาพ
รูปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน n) mm. เพือให้ลงในหนึงคอลัมน์ได้
หรือในกรณีจําเป็ นจริงๆ เพือรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้ม ี
ความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ (กว้าง (sk mm.)

mm (จากขอบกระดาษ)

20 mm
(จากขอบ
กระดาษ)
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ตัวอักษรทัง- หมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้
สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื-อเรือง
รู ป ภาพทุ ก รู ป จะต้ อ งมี ห มายเลขและคํ า บรรยายได้ ภ าพ
หมายเลขและคํ า บรรยายรวมกัน แล้ ว ควรจะมีค วามยาวไม่ เ กิน )
บรรทัด
คําบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้คาํ ว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า”รูป
ที ( แสดงความสัมพันธ์...”
ทีถูกต้องควรเป็ น “รูปที ( ความสัมพันธ์ระหว่าง...”
รูปลายเส้นจะต้องเป็ นเส้นหมึกดํา ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็ นรูป
ขาวดําทีมีความคมชัด รูปสีอนุ โลมให้ได้ รูปภาพควรจะมีรายละเอียด
เท่าทีจําเป็ นเท่านัน- เช่น ภาพถ่ายรูปคลืนจากออสซิลโลสโคปทีปรากฏ
ให้เ ห็น เฉพาะจอภาพ เป็ น ต้น และเพือความสวยงามให้เ ว้น บรรทัด
เหนือรูปภาพ ( บรรทัด และเว้นใต้คาํ บรรยายรูปภาพ ( บรรทัด
-.K การเขียนสมการ
สมการทุ ก สมการจะต้อ งมีห มายเลขกํา กับ อยู่ภ ายในวงเล็บ
และเรียงลําดับทีถูกต้อง ตําแหน่ งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชดิ
ขอบด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนีa+b = c

(1)

เริมเขียนคําอธิบายตัง- แต่บรรทัดนี-.M การจัดทําตาราง
ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื-อเรือง ควรตี
เส้นกรอบตารางด้วยหมึกดําให้ชดั เจน
ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคําบรรยายกํากับเหนือ
ตาราง หมายเลขกํากับและคําบรรยายนี-รวมกันแล้ว ควรมีความยาวไม่
เกิ น ) บรรทัด ในคํ า บรรยายเหนื อ ตารางห้ า มใช้ คํ า ว่ า “แสดง”
เช่นเดียวกับกรณีรปู ภาพ
เพือความสวยงาม ให้เ ว้น บรรทัดเหนื อ คํา บรรยายตาราง (
บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง ( บรรทัด
-.N การอ้างอิ งและเอกสารอ้างอิ ง
การอ้างอิงในบทความ ให้ใช้เครืองหมายวงเล็บแทรกในเนื-อหา
ของบทความตรงทีมีการนํ าข้อความมาอ้างอิง รูปแบบการเขียนอ้างอิง
จะประกอบด้วย (ชือผูแ้ ต่ง./ปี ทพิ
ี มพ์:/หน้าทีอ้างอิง) การอ้างอิงทําได้ทงั การอ้างอิงไว้ท้ายข้อความ กับการอ้า งอิงไว้ก่อ นข้อความตามความ
เหมาะสม
ส่วนของเอกสารอ้างอิงจะต้องเรียงลําดับตามตัวอักษร
พร้อมใส่เลขหมายตามลําดับจากเลขลําดับน้ อยไปสู่เลขลําดับมากให้
ถูกต้อง โดยต้องระบุชอบทความที
ื
อ้างอิงให้ชดั เจน ให้จดั รายการอ้างอิง
ให้อยู่ในแนวตรงตามตัวอย่าง โดยเว้นระยะจากขอบซ้ายให้ตรงกันทุก
รายการ
-.O ความยาวของบทความ
เมือรวมทุกส่วนแล้ว แต่ละบทความมีความยาวดังนี- บทความ
ทัวไปมีความยาวไม่เกิน (k หน้ากระดาษ A4 บทความรับเชิญมีความ
ยาวไม่เกิน (9 หน้ากระดาษ A4
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A. กรณี บทความภาษาอังกฤษ
ผูเ้ ขียนบทความเป็ นภาษาอังกฤษ จะใช้รปู แบบและขนาดของ
ตัวอักษร และรูปแบบของบทความ แบบเดียวกันกับบทความทีเขียน
เป็ นภาษาไทย แต่ไม่ให้มภี าษาไทยแทรกอยูใ่ นบทความนัน- ๆ
4. สรุป
ผูเ้ ขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบโดยใช้เวลา
อย่างพอเพียง ก่อนส่งให้กรรมการพิจารณา จะทําให้บทความของท่าน
มีคณ
ุ ภาพสูงและผ่านการพิจารณาได้งา่ ยขึน5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูเ้ ขียนบทความทุกท่านทีให้ความร่วมมือรักษา
ระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด มีขอ้ สงสัย สามารถสอบถาม
เพิมเติมได้ทอีี เมล์ nbu.journal@northbkk.ac.th หรือ
nbu.journal@gmail.com
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