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ค าแนะน าการเตรียมบทความ  

 จัดพิมพ์โดยโปรแกรม Microsoft Word ความยาวไม่ควรเกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (ยังไม่รวม เอกสารอ้างอิง) พิมพ์
บนหน้ากระดาษเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบด้านบน 1 นิ้วครึ่ง ด้านล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้ายและขวา 1 นิ้ว ใส่เลข
หน้าก ากับทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก โดยวางอยู่ขอบบนขวา โดยก าหนดระยะหา่งระหว่างบรรทัดแบบ double- 
spaced บทความที่เขียนด้วยภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPS ขนาด 14 พอยต์ ส่วนบทความภาษาอังกฤษใช้
ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ 

 หัวข้อต่างๆ ในบทความให้ใช้ตัวหนา วางต าแหน่งกลางหน้ากระดาษ หัวข้อย่อยใช้ตัวเอียง วางต าแหน่ง ซ้ายสุดของ
หน้ากระดาษ แต่ทั้งหมดไม่ต้องใสต่ัวเลขเพื่อแสดงการเรียงล าดับ   

 ผู้เขียนบทความควรใช้รูปแบบการเขียนบทความและส านวนภาษาทีเ่หมาะสมกับลักษณะของบทความ ทางวิชาการซึ่ง
เป็นที่ยอมรับท่ัวไป มีการตรวจทานต้นฉบับแล้วเป็นอยา่งดีทั้งรูปแบบและการสะกดค า 

 ใช้ค าศัพท์หรือค าตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน และ/หรือ พจนานุกรมที่ได้รับการยอมรบัในสาขานั้นๆ 

 การใช้ศัพท์บัญญัติทางวิชาการที่ยงัไม่รู้จักแพรห่ลาย ควรใช้ควบคู่กับศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น ใส่วงเล็บภาษาอังกฤษ 

 การเขียนช่ือเฉพาะ หรือค าแปลจากภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏเปน็ครั้งแรกในบทความ หากจ าเปน็ก็พิมพ์ภาษาเดมิ
ของช่ือน้ันๆ ก ากับไว้ในวงเล็บ เช่นไทรบุรี (Kedah) เคปคอร์ด (Cape Cord) เป็นต้น 

 ไม่ควรใช้ภาษาต่างประเทศในกรณีที่มีค าไทยใช้แพร่หลายอยู่แล้ว 

 รักษาความสม่ าเสมอในการใช้ค าศัพท์ การใช้ตัวย่อตลอดทั้งบทความ 
 
***กรณีส่งบทความเป็นภาษาอังกฤษ หากผู้เขียนไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จ าเป็นต้องส่งบทความให้เจ้าของภาษา
พิจารณาและปรับแก้บทความ ก่อนส่งบทความเพื่อการพิจารณา*** 

 
การอ้างอิง 
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงในบทความต้องปรากฏตามล าดับตัวอักษรในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความโดยใช้ระบบ
นาม-ปี หรือระบบ APA ทั้งเรื่อง ผู้เขียนบทความต้องรับผดิชอบความถูกต้องของเอกสารที่น ามาอ้างอิงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น 
ในเนื้อเร่ือง 
เอกสารอ้างอิงภาษาไทยใช้ช่ือข้ึนต้น หรือท้ังช่ือต้นและช่ือสกลุ ส่วนเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษใช้เฉพาะช่ือสกุล 

1. ศรัญย์และรัตนา (2552, หน้า 25) แสดงความวติกกังวลกับการด าเนินกิจกรรม CSR ของธุรกิจว่ายังขาดความเข้าใจ
ต่อความคิดพื้นฐานหรือแรงจูงใจที่แท้จริง (ถ้าผู้เขียนเกิน 2 คน ใช้เฉพาะช่ือแรกแล้วต่อด้วย และคณะ ส าหรับ
ภาษาอังกฤษในกรณีนี้ใช้ et al.) 

2. กิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ริเริ่มและด าเนินการโดยสุลักษณ์ ศิวรักษไ์ดบ้่มเพาะความคิดสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาหลาย
สถาบัน (สรณัฐ ไตลังคะ, 2550, หน้า 63) 

3. อาฟเตอร์อิเมจคือการสั่นสะเทือนของอดีตที่พยายามบุกรุกเข้ามาในห้วงเวลาปัจจุบัน (Doane, 2003, p. 58) 
 
 
 



วารสาร NIDA Journal of Language and Communication     ภาษาไทย 
NIDA Journal of Language and Communication  (PEER REVIEW) 
ISSN 1513-4164 
 

ท้ายบท 
1. วารสารทางวิชาการ 

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2550). ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากหลอมรวมเป็นหนึ่งสู่การผสมพันทาง.  
วารสารอักษรศาสตร,์ 37(1), 16-36. 

Williams, J. & Severino, C. (2004). The writing center and second language writers.  
Journal of Second Language Writing, 13(3), 165-172. 

2. หนังสือท่ีเขียนโดยผู้เขยีนคนเดยีวกันท้ังเล่ม 
สุวิไล เปรมศรีรัตน.์ (2549). ความหลากหลายของภาษาและชาตพิันธ์ในประเทศไทย. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษา
และ 

วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหดิล. 
3. บทความหรือบทในหนังสือรวมเลม่ 

Bamlund, D. C. (1997). Communication in a global village. In L. A. Samovar & R. E. Porter (Eds.)  
Intercultural communication: A reader (pp. 27-36). Belmont, CA: Wadsworth. 

4. วิทยานิพนธ์ท่ีไม่ไดต้ีพิมพ ์
ปาริชาติ กัณฑาทรัพย.์ (2545). การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีในเรื่องสั้นพม่า.  

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยันเรศวร. 
 
บทความวิจัยควรเรียงล าดับตามองค์ประกอบดังน้ี (บทความวิชาการใช้เฉพาะข้อ 1-4 และ 6 โดยเนื้อเรื่องใช้รูปแบบทาง
วิชาการที่เห็นสมควร) 

1. ช่ือเรื่อง (Title) ทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวหนา) 
2. ช่ือผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน พร้อมวุฒิการศึกษาสูงสุดและสถานท่ีท างาน (ระบุเฉพาะในจดหมายน า) 
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไมเ่กิน 250 ค า 
4. ค าส าคญั (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 9 ค า 
5. เนื้อเรื่อง (Main Body) ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

5.1  บทน า (Introduction) บอกความส าคญัหรือท่ีมาของปัญหา วตัถุประสงค์ของการวิจัยและอาจรวมกับการ
ทบทวนวรรณกรรม (Review of Literature) 
5.2 วิธีก าเนินการ/ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) 
5.3  ผลการวิจัย (Results or Findings) 
5.4  อภิปรายผล (Discussion) *5.3 และ 5.4 อาจเขียนรวมกันได ้
5.5  ผลสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) 

6. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้ระบบ APA Style ส าหรับรายการอ้างอิงภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และ
เพิ่มข้อความ [in Thai] ที่ท้ายรายการอ้างอิงนั้นๆ  
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การส่งบทความ   
 ผู้เขียนบทความทีไ่ดร้ับการตรวจทานแล้ว ให้ส่งบทความทางระบบส่งบทความอัตโนมัติบนเว็บไซตข์องวารสาร โดย

กรอก ข้อมูลและรายละเอียดเกีย่วกับผู้เขียน กดปุม่ browse เลอืกไฟล์บทความที่เป็น Microsoft Word หรือ สกลุ 
.doc/docx  เท่านั้น และกดปุ่ม upload เพื่อส่งบทความ ไมร่ับพิจารณาไฟล์ .pdf โดยเดด็ขาด   

 ไม่ต้องระบุชื่อผู้เขียนและสถานท่ีท างานในตัวต้นฉบับโดยเด็ดขาด ในหน้าแรกให้มีแค่ช่ือบทความและบทคัดย่อเท่าน้ัน   
 เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางเทคนิค ผู้เขียนควรส่งอีเมลอีกครั้งมาที่ chompoo49@hotmail.com  โดยส่งจดหมาย 

น า  และแนบไฟล์บทความ ในจดหมายน า ให้ผู้เขยีนระบุ ช่ือ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ สถานท่ีท างาน คุณวุฒิ
การศึกษา (ให้ระบุชื่อปรญิญาและสถาบัน) สถานท่ีติดต่อ เบอร์โทรศพัท์ อีเมล และให้แนบประวัตโิดยย่อ   

 กรณีที่มผีู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุผูร้ับผดิชอบบทความ (corresponding author) ด้วย ซึ่งอาจไมใ่ช่ช่ือแรก    
 ในจดหมายน า ให้ระบุว่า ยินดีใหเ้ผยแพร่ในวารสาร และในกรณีไดร้ับให้ตีพิมพ์ ให้ส่งข้อความแนะน าผู้เขียน (Notes on  

Contributors) มาด้วย    
 ผู้เขียนควรส่งต้นฉบับพิมพ์ทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่งเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือความผิดพลาดทางเทคนิค  
   
ข้อก าหนดลขิสิทธิ์  
 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร NIDA Journal of Language and Communication ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความ 

กับคณะภาษาและการสื่อสารเฉพาะในการตีพิมพ์ครั้งแรกนี้ หลังจากนั้น ถือเป็นสิทธ์ิของผู้เขียนเทา่นั้น ผู้ใดต้องการ 
ตีพิมพ์ซ้ า ต้องไดร้ับอนุญาตจากผูเ้ขียนก่อน    

 กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่มบีทความของผู้เขียนตีพิมพ์ให้แกผู่เ้ขียนจ านวน 2 ฉบับ หากผู้เขยีนขอรับวารสารที่มี
บทความที่ตีพิมพ์เพิ่มเติม สามารถส่งค าขอมายังบรรณาธิการ 

 
เง่ือนไขการรับบทความ  
 บทความจัดท าข้ึนโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่าน้ันโดยมีเนือ้หาสอดคล้องกับนโยบายของวารสาร  และผ่านการ  

ตรวจข้อผดิพลาดด้านไวยากรณ์หรือตัวสะกดในข้อความและจากการพิมพ์  
 บทความที่ไดร้ับการตอบรับเพื่อตพีิมพ์ในวารสารนี้แล้ว จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อ่ืนใดก่อนจะปรากฏในวารสาร NIDA   

Journal of Language and Communication หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพมิพ์ของวารสารอื่น   
 กรณีที่บทความเคยน าเสนอในการประชุมวิชาการ เป็นส่วนหน่ึงการศึกษา เช่น สารนิพนธ์ หรือพิมพ์เผยแพร่ในภาษา

อื่นๆ    ต้องมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการตีพิมพห์ากพบว่าบทความ
ได้รับการ  ตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อนแล้ว   

 กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาใหผู้้เขียนทราบภายในเวลา 8 สัปดาห์ นับจากวันท่ีส่งบทความ 
 กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผูเ้ขียน ความเห็นใดๆ ที่ปรากฏใน  

บทความเป็นของผู้เขียน มิใช่ของกองบรรณาธิการและคณะภาษาและการสื่อสาร   
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิตรวจแก้ไขต้นฉบับในด้านรูปแบบและรายละเอียดของบทความทีส่่งมาพจิารณาตามแต่จะ

เห็นสมควร ถ้าการแกไ้ขเกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะขอความเห็นชอบของผู้เขียน  
 
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ   

mailto:chompoo49@hotmail.com
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 การไม่แสดงท่ีมาของข้อความ ข้อโต้แย้ง รวมถึงหลักฐานอ้างอิงทั้งที่เป็น ตัวเลข ภาพถ่าย แผนภูมิ แผนผัง โดยถือว่าเป็น
ผลงานของผู้เขียนเอง อาจเข้าข่ายความผดิทางจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (plagiarism) ได้ หากตรวจพบ 
และได้รับการพิจารณาถึงที่สดุว่าเข้าข่ายดังกล่าวภายหลังจากท่ีไดร้บัการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการน า
บทความดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของวารสาร 

 
กระบวนการคัดเลือกบทความโดยใช้วิธีการประเมินแบบ Blind Review 
 วารสาร NIDA Journal of Language and Communication จัดให้มีกระบวนการในการคดัเลือกบทความทีม่ี

คุณภาพตามวิธี Blind Review ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี ้
 บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการน าเสนอต่อผู้ช านาญการในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ (Peer 

Review) อย่างน้อยจ านวน 2 คน ทั้งในและนอกสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์ ยกเว้นบทความพิเศษท่ีถือเป็น
บทความเทียบเชิญประจ าฉบับซึ่งจะข้ามขั้นตอนน้ีไป 

 ผู้อ่านประเมินบทความจะเป็นผู้ใหค้วามเห็นและข้อแนะน าว่าบทความนั้นๆ จะไดร้ับการยอมรับโดยไม่มเีงื่อนไข หรือ 
ยอมรับโดยมเีงื่อนไขให้แก้ไข ซึ่งจะต้องส่งบทความอีกครั้งหลังจากแก้ไข หรือ เสนอให้ปฏิเสธการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ในกรณีบทความผ่านการแกไ้ขแลว้ ผู้อ่านประเมินบทความจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าบทความที่แก้ไขแล้วดังกล่าว
เป็นที่ยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ได ้

  

 
 
 


