คําแนะนําการเตรียมตนฉบับบทความ
1. การเรียงลําดับเนื้อหาบทความ
1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด และสื่อความหมายของเรื่องที่ทําอยางชัดเจน
1.2 ชื่อ นามสกุลของผูเขียน (Author) ใสทุกคน เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุสถานที่ทํางาน และที่อยูสําหรับ
ผูนิพนธประสานงาน (Corresponding Author) ใหระบุหมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
1.3 บทคัดยอ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเนื้อความสรุปสาระสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค วิธี
การศึกษา ผลการศึกษาและผลสรุปมีความยาวไมเกิน 250 คํา มี 1 ยอหนา
1.4 คําสําคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 3- 5 คํา ไวทายบทคัดยอแตละภาษา
1.5 เนื้ อ หา (Text) บทความวิ จั ย ควรประกอบดวย
• บทนํา (Introduction)
• วัตถุประสงค (Objectives)
• สมมุติฐาน (Hypotheses) (ถามี)
• คําถามในการวิจัย (Research Questions) (ถามี)
• กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) • การทบทวนวรรณกรรม (Related Literature)
• วิธีการวิจัย (Materials and Methods) กลาวถึงรายละเอียด การวิเคราะหและทดลองที่กระชับและชัดเจน
• ผลการวิจัย (Results) บอกผลที่พบอยางชัดเจนสมบูรณ และมีรายละเอียดครบถวน
• อภิปรายผลและสรุป (Discussion and Conclusion) อาจเขียนรวมกับผลการวิจัยได เปนการประเมิน การ
ตีความ และการวิเคราะหในแงมุมตางๆของผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม มีความสอดคลองหรือขัดแยงกับผลงาน
ของผูอื่นอยางไร ตองมีการอางหลักการหรือทฤษฎีมาสนับสนุนหรือหักลางอยางเปนเหตุเปนผลและอาจมีขอเสนอแนะที่จะนํา
ผลวิจัยไปใชประโยชน
1.6 กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgement) (ถา มี) ระบุสั ้น ๆ วา ไดร ับ การสนับ สนุน ทุน วิจ ัย และความ
ชวยเหลือจากที่ใดบาง
1.7 เอกสารอางอิง (References) การอางอิงในบทความใชการอางอิงแบบตัวเลข เอกสารอางอิงทายบทความทุกฉบับ
จะตองมีการอางอิงในบทความ มีการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตามรูปแบบ American Psychological Association
(APA Style) รายละเอียดของเอกสารอางอิง ประกอบดวย ชื่อผูเขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ
สํานักหรือสถานที่พิมพ ปที่ (ฉบับที่) พิมพ และเลขหนาที่อางอิง ทั้งนี้ การเขียนใหเปนไปตามรูปแบบของชนิดเอกสารที่อางอิง
1.8 ภาคผนวก (ถามี)
1.9 ตารางและรูป (Tables and Figures) ตองมีความคมชัดและใหแทรกไวในบทความ มีคําอธิบายสั้นๆ แตสื่อ
ความหมายไดสาระครบถวนและเขาใจ กรณีที่เปนตาราง ใหระบุลําดับที่ของตารางโดยใชคําวา “ตารางที่...” และมีคําอธิบายไว
เหนือตาราง กรณีที่เปนรูปใหระบุลําดับที่ของรูปใชคําวา “รูปที.่ ..” และมีคําอธิบายใสไวใตรูป
2. คําแนะนําในการเขียนและพิมพ
2.1 คํ า แนะนํ า ทั่ ว ไป บทความต อ งมี ค วามยาวไม เ กิ น 10 หน า กระดาษ A4 พิ ม พ ด ว ย Microsoft Word for
Windows การตั้งคาหนากระดาษ ขอบดานบนและดานลาง 3 ซม. ดานซายและดานขวา 2.5 ซม. การลําดับหัวขอของเนื้อ
เรื่องใหใชเลขกํากับ บทนําเปนหัวขอหมายเลข 1 และ หากมีหัวขอยอยใหใชระบบทศนิยมกํากับหัวขอยอย เชน 1.1 เปนตน
และสามารถดาวนโหลดรายละเอียดไดที่ http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/bid
2.2 แบบและขนาดตัวอักษร ใชตัวอักษรแบบ “TH Sarabun New” ชื่อบทความ ใชตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ชื่อ
ผูเขียน บทคัดยอ และเนื้อความ ตางๆ ใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ชื่อหัวขอและหัวขอยอย ใชตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา
3. เกณฑการพิจารณาบทความ
บทความมี ความคิดริเริ่มสรางสรรค คุณคาทางวิชาการ ความสมบูรณของเนื้อหาและโครงสราง ภาษาที่ใช ความชัดเจนของ
สมมติฐาน/วัตถุประสงค ความชัดเจนของการนําเสนอ และการจัดระเบียบบทความ ความถูกตองทางวิชาการ การอภิปรายผล และการ
อางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
บทความจะตองไดรับการประเมินโดย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นอยางนอย 2 คน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจใหผูเขียนปรับปรุง
ให เหมาะสมยิ่ งขึ้ นและทรงไว ซึ่งสิ ทธิ์ ในการตั ดสิ นลงพิ มพ หรื อไมก็ได โดยเป นบทความวิ จั ย/บทความวิชาการ ดานมนุษยศาสตร
สังคมศาสตร ที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรในที่ใดมากอนและไมอยูในระหวางพิจารณา การตีพิมพในวารสารใด

Instructions to Authors
1. Order of an Article
1.1 Title both in Thai and in English must be concise and clearly convey what is done.
1 . 2 Name and Surname of the Author(s) in Thai and in English. Office address must be specified.
Telephone number and e-mail address of corresponding author (if any) are needed.
1 . 3 Abstract in Thai and in English of not more than 2 5 0 words is compulsory. It must include essence,
objectives, methodology, and findings of the research
1.4 Keywords of 3-5 words are needed to be put below the abstract
1.5 Text of the article should consist of the followings:
• Introduction
• Objectives
• Hypotheses (If any)
• Research Questions (If any)
• Conceptual framework
• Related Literature
• Materials and Methods: Concise and clear explanation of details, analysis, and experiment is required.
• Results: Report the complete findings.
• Discussion and Conclusion: This may be included in the result part. Evaluation, interpretation, and
analysis of the findings are to be made so as to show whether the research achieved the objectives or not, how it
agrees with or contradicts to other research. Theories and principles are needed to support the discussion in a
logical manner. Suggestions for making use of the findings may be included.
1.6 Acknowledgement (if any): Briefly identify and acknowledge fund sources and assistance.
1.7 References: Numbering system is used for in-text references. Every end-text reference must be referred
to in the article. References must be properly written in English conforming IEEE format. Each reference consists of
authors' name, book title or article title, document title, publisher, publishing year, (issue No.) and referenced page
number depending on types of reference text.
1.8 Appendix (if any)
1 . 9 Tables and Figures must be clear and inserted in the article. Brief explanation is needed to convey
meaningful and understandable essence. For tables, identify the table number respectively followed by a brief
explanation and put it above table itself. For figures, identify the figure number respectively followed by a brief
explanation and put it below the figure itself. (Tables and figures are requested to record in .jpg file in addition to
the article file.)
2. Instructions for Writing and Typing
2.1 General Instructions: Each article must not be longer than 10 A4 pages. Microsoft Word for Windows
must be used for typing. Page layout is as follows: Upper and bottom edges are 3 cm, left and right edges 2.5 cm.
Use numbering system for topic arrangement starting from 1 . Introduction and so on. Use decimal system for sub-topics.
For more information, see and download from http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/bid
2.2 The Proper Use of Fonts and Sizes Use 18-point TH Sarabun New, single-spaced, boldface type for
the title. The authors' name, abstract and contents are to be in 1 4 -point size Use 1 4 - point boldface font size for
the main and subtopics.
3 Criteria for Article Consideration
Creativity, academic value, completeness of content and structure, language usage, clearness of
objectives/hypotheses, content presentation and organization, academic accuracy, proper finding discussion and
references are to be considered.
An article will be reviewed by at least two experts of the field. The editorial board has a privilege to ask
the authors to improve their articles, and decide whether submitted articles should be published or not. Submission
of a manuscript has not been published before and is not under consideration for publication anywhere else. The
Humanities and Social Sciences submission has not been previously published, nor is it before another journal for
consideration.

