
คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพใน 
NIDA Independent Study Journal 

 
1) NIDA Independent Study Journal เปนวารสารราย 4 เดือน ปละ 3 ฉบับรับบทความท้ังภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ   
2) เรื่องท่ีจะสงมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพตองเปนงานวิชาการทางพัฒนบริหารศาสตร ดานรัฐประศาสนศาสตร 

เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การพัฒนาสังคม การจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย กฎหมาย 
กฎหมาย  กฎหมาย และการจัดการ   ภาษาและการสื่อสาร การจัดการการทองเท่ียวแบบบูรณาการ  สถิติ
ประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการการโลจิสติกส และวิศวกรรมซอฟตแวร 

3) บทความเปนประเภทบทความวิจัย ( research article) บทความวิชาการ (journal article)  รวมถึง
บทความปริทัศน (review article) บทวิจารณหนังสือ (book review) และบทวิจารณบทความ (article 
review)  

4) บทความท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา ตีพิมพ จะไดรับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผูประเมินบทความ 1-2 
คน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเปนสิ้นสุด 

5) บทความตองไมเคยตีพิมพเผยแพรท่ีใดมากอน และตองไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพใน
วารสารฉบับอ่ืน 

6) บทความตองมีองคประกอบ ไดแก ชื่อเรื่อง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผูเขียนทุกคน ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  บทคัดยอ ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไมนอยกวา 150 คําและไมเกิน 250 
คํา และคําสําคัญ ( keywords) จํานวน 3-5 คํา พรอมระบุตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) คุณวุฒิสูงสุด และ
สถานท่ีทํางานของผูเขียนทุกคน  

7) ตนฉบับตองพิมพบนกระดาษ A4  แบบหนาเดียว ความยาวไมเกิน 15 หนา ภาษาไทยใชอักษร  Angsana 
New ขนาด 16 pt.  ภาษาอังกฤษใชอักษร Time New Roman ขนาด 12 pt.  เวนระยะ 1 บรรทัด 
(Single space)  

8) ตนฉบับ 2 ชุด สงใหหัวหนากองบรรณาธิการวารสาร ทางไปรษณีย หรือสงเปนไฟลขอมูล PDF หรือ MS-
Word  พรอมแบบฟอรมการเสนอบทความ ผานทางอีเมล  journal@nida.ac.th   

9) การเขียนเอกสารอางอิง ใหใชการอางอิงระบบนาม -ป  (Name-year System) ดวยการระบุชื่อ -สกุล ผูแตง 
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค ( ,)  ปท่ีพิมพ เครื่องหมายมหัพภาคคู (:) และเลขหนาท่ีอางอิง ท้ังนี้   ปท่ีพิมพ
ใหใชปท่ีพิมพ เม่ืออางอิงหนังสือภาษาไทย และป ค.ศ. เม่ืออางอิงหนังสือภาษาอังกฤษ ดังนี้ (ชื่อผูแตง , ปท่ี
พิมพ: หนาท่ีอางอิง)   ตัวอยาง (อรรถกร ชุมวรฐายี , 2539: 65), (วินัย เชิญทอง, 2540: บทคัดยอ), (Miskin 
and Fisher,  1997: 124-136),  (Samithson, 1984: 13) 

10) การเขียนเอกสารอางอิง  ใหเรียงลําดับตามตัวอักษร  แสดงเอกสารอางอิงภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ  โดยมี
รายละเอียดการลงเอกสารอางอิง ดังนี้ 
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