วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ข้อแนะนาในการจัดทาต้นฉบับเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วัตถุประสงค์ในการจัดทา
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ในทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาวิชาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้อาจารย์
นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการ
รวมตลอดถึงเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
กองบรรณาธิการรับพิจารณาและลงพิมพ์เผยแพร่บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ใน
เอกสารฉบับอื่น ๆ มาก่ อนหน้า นี้ โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาลงพิม พ์เผยแพร่ใ นวารสารวิชาการ มหาวิทยาลั ย
เจ้าพระยานั้น ต้องผ่านการพิจารณาโดยพิชญพิจารณ์ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ท่าน บทความ
ทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
บทคามทุกเรื่องที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เป็นทัศนะและข้อคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ทัศนะ
ของกองบรรณาธิการหรือ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา การนาบทความส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปพิมพ์เผยแพร่ ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการ

กาหนดเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ:

ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน

กาหนดปิดรับต้นฉบับ
- ฉบับแรกของปี (กรกฎาคม-ธันวาคม): ปิดรับต้นฉบับวันที่ 15 สิงหาคม
- ฉบับสองของปี (มกราคม-มิถุนายน): ปิดรับต้นฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์

ประเภทของบทความ
1. บทความวิจัย (Research Paper)
2. บทความวิชาการ (Academic Paper)
3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
4. บทความปริทัศน์ (Review Article)

ข้อกาหนดในการจัดทาและการส่งบทความ
1. บทความที่นาเสนอ เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความจากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ -มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบทคัดย่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความจะต้องกาหนดคาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ
3-5 คา ไว้ตรงส่วนท้ายของบทคัดย่อแต่ละภาษา
2. ต้นฉบับมีความยาวประมาณไม่เกิน 12-15 หน้ากระดาษ A 4 รวมบทคัดย่อ

3. บทความมีการอ้างอิงในเนื้อหาระบบนามปี และมีการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมท้ายบทความ โดยใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ APA (American Psychological Association)
4. ส่งบทความ จานวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วยไฟล์บทความ (นามสกุล .doc) และไฟล์
ภาพประกอบบทความ (ถ้ามี) โดย ไฟล์ภาพประกอบบทความ มีนามสกุล .jpg มีความละเอียด 300 Pixel/Hi resolution
5. ส่งต้นฉบับบทความถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 หมู่ 6 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.
นครสวรรค์ 60240 พร้อมแบบเสนอส่งบทความเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 1 ฉบับ

การพิจารณาบทความ
1. บทความต้องมีคุณค่าทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื้อหาสมบูรณ์ ถูกต้อง ภาษากระชับ ชัดเจน
ลาดับความคิดต่อเนื่อง รวมตลอดถึงมีการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง
2. บทความที่จะได้รับการลงพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้ รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์ (peer
review) หากบทความใดได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์เผยแพร่ กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ทั้งนี้ผู้เขียน
บทความจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้แล้วเสร็จและส่งคืนบทความกลับมายังกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กาหนด จากนั้นผู้เขียน
จะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์และวารสารที่ตีพิมพ์จานวน 1 ฉบับ

คาแนะนาในการเขียนและการจัดพิมพ์ต้นฉบับของบทความ
1. การพิมพ์ต้นฉบับบทความ ต้องมีความยาวตั้งแต่ 12-15 หน้ากระดาษ A 4 รวมบทคัดย่อ ตั้งค่าหน้ากระดาษ บน
1.5 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว. ขวา 1 นิ้ว พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun ขนาดดังนี้ (1) ชื่อเรื่องภาษาไทย ตัวอักษร
ขนาด 24 Point ตัวหนา (2) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ตัวอักษรขนาด 18 Point ตัวหนา (3) ชื่อผู้แต่ง ตัวอักษรขนาด 14 Point
ตัวบาง (4) บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอักษรขนาด 18 Point ตัวหนา
(5) เนื้อหาในบทความ
ตัวอักษรขนาด 15 Point ตัวบาง (6) การอ้างอิง ตัวอักษรขนาด 12 Point (7) เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ตัวอักษร
ขนาด 15 Point จัดรูปแบบหน้าเป็น 2 คอลัมน์ เฉพาะส่วนเนื้อหาจนถึงบรรณานุกรม
2. ชื่อของผู้เขียนบทความ ต้องใส่เครื่องหมาย asterisk จานวน 1 อัน (*) ตรงส่วนท้ายของชื่อของผู้เขียนบทความ
เพื่อระบุสถานะ/ตาแหน่งการทางานของผู้เขียนบทความ
3. บทความที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) พร้อม
ตาแหน่งวิชาการและสังกัดหลังชื่อผู้นิพนธ์
4. การพิมพ์หัวข้อใหญ่ใช้ตัวหนาชิดซ้าย ไม่ต้องใส่เลขข้อ หัวข้อย่อย ย่อหน้าเข้ามา ไม่ใส่เลขข้อ
5. เอกสารอ้างอิงต้องอ้างอิงในระบบ APA
6. ส่วนประกอบเนื้อหาบทความต้องมีสาระสาคัญตามประเภทของบทความข้างต้น โดยจัดพิมพ์แบ่งเป็น 2 คอลัมน์
และมีองค์ประกอบดังนี้
6.1 บทความวิจัย ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรม วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะ
สาหรับการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยต่อไป) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง
6.2 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ *** ตารางหรือภาพประกอบให้แทรกในเนื้อเรื่องโดยจัดเป็น 1 คอลัมน์
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แบบเสนอส่งบทความเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งทางวิชาการ…………………………………………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษา................................................................................................................. .................
ตาแหน่งงาน...................................................................................................................................
สถานที่ทางาน.................................................................................................................................
ขอส่ง
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
บทความจากวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................
สถานที่ติดต่อที่สะดวก
บ้านเลขที่.................................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน.........................................................................แขวง/ตาบล....................................................
เขต/อาเภอ..........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพท์...............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่
................................................................
หรือ สถานที่ทางาน
........................................................................................................................
ที่อยู่................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร............................................................... ..............

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้

( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามชื่อที่ระบุใน
บทความจริง
ลงชื่อ......................................................................................
(.............................................................................................)
วันที่...................เดือน....................................พ.ศ. .................
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ลาดับที่........./...............
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ใบสมัครสมาชิ ก
ชื่อ.....................................................นามสกุล.................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...................................................E-mail.....................................................................
สมัครสมาชิกวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (วารสารราย 6 เดือน)
 สมัครราย 1 ปี จานวนเงิน 230 บาท (2 ฉบับ) โดยเริ่มปีที่.....ฉบับที่........ถึงปีที่......ฉบับที่........
 สมัครราย 2 ปี จานวนเงิน 450 บาท (4 ฉบับ)โดยเริ่มปีที่.....ฉบับที่........ถึงปีที่......ฉบับที่........
 สมัครราย 3 ปี จานวนเงิน 700 บาท (6 ฉบับ)โดยเริ่มปีที่.....ฉบับที่........ถึงปีที่......ฉบับที่........
 ราคาจาหน่ายปลีกเล่มละ 120 บาท
จานวน..........เล่ม ปีที่..........ฉบับที่..................
ชาระเงินเป็นจานวน.................................บาท (..............................................................................)
โดยวิธี  ชาระด้วยตนเอง
 โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 นครสวรรค์
 บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 605-0-01724-7
 บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 506-2-37511-6
 กรุงเทพมหานคร
 บัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 16
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เลขที่บัญชี 050-1-36152-9
ลงชื่อ................................................................
(…………………………………………………….)
วันที่............../........................../.......................
สมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อวารสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้ที่
สานักวิจัยและพัฒนา หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
13/1 หมู่ 6 ต. หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ 0-5633-4236, 0-5633-4714 โทรสาร 0-5633-4719
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