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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผูเ้ ขียน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการในรูปแบบของบทความ
วิชาการและวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามขอบเขตทีว่ ารสารกำ�หนด
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาวิชาด้านวิทยา
การจัดการ
3. เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การนำ�ความรูจ้ ากบทความวิชาการและวิจยั มาใช้ในการเรียน
การสอน การทำ�วิจยั ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และนิสติ นักศึกษา
4. เพือ่ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรูด้ า้ นวิทยาการจัดการ
ระยะเวลาเผยแพร่
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือ Journal of
Management Science, Suratthani Rajabhat University เป็นวารสารที่เผยแพร่เป็น
ประจำ�ทุกปี ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถนุ ายน และกรกฎาคม – ธันวาคม
บทความด้านวิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด
การจัดการทัว่ ไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประเภทของบทความทีจ่ ะรับ
บทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) บทความ
ปริทศั น์ (Review Article) และวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยรับบทความทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
บทความทีจ่ ะลงตีพมิ พ์ในวารสาร
1. บทความทีเ่ สนอเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ตอ้ งไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ทใ่ี ดมาก่อน และ
ต้องไม่อยูร่ ะหว่างการเสนอ เพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารฉบับอืน่
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารวิทยาการจัดการ จะต้องผ่านการพิจารณา
จากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย จำ�นวน 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ โดยผล
การพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็นการสิน้ สุด
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3. ผู้เขียนต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการ
จัดการกำ�หนด และผูเ้ ขียนต้องยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้
ในขัน้ สุดท้ายก่อนการตีพมิ พ์เผยแพร่
การป้องกันปัญหาด้านลิขสิทธิแ์ ละการลักลอกงาน
การคัดลอกข้อความหรือเนือ้ หาจากแหล่งอืน่ โดยไม่มกี ารอ้างอิงถือเป็นการละเมิด
จริยธรรมทางวิชาการที่ร้ายแรง และเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 หากมีการฟ้องร้องดำ�เนินคดีใด ๆ เกิดขึน้ ผูเ้ ขียนบทความมีความรับผิดชอบทาง
กฎหมายแต่เพียงผูเ้ ดียว
การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. ความยาวของบทความไม่เกิน 25 หน้า บนกระดาษ A5 แบบหน้าเดียว โดยเว้น
ระยะขอบ 1.5 x 1.5 ซ.ม. ใส่เลขกำ�กับมุมบนขวาทุกหน้า (ยกเว้นหน้าแรก)
2. ตัวอักษรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ระยะห่าง 1 ซ.ม.
รายละเอียด

ขนาดตัวอักษร

รูปแบบ

ชนิด

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อผู้เขียน

14

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ตำ�แหน่ง หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ของผู้เขียน
(Footnote)

12

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

บทคัดย่อ / Abstract

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

เนื้อหาบทคัดย่อ

14

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

คำ�สำ�คัญ / Keywords

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

หัวข้อเรื่อง (ไม่ลำ�ดับเลข)

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

หัวข้อย่อย

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

เนื้อเรื่อง

14

ชิดซ้าย

ตัวธรรมดา

เอกสารอ้างอิง

16

กึ่งกลาง

ตัวหนา

ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา

ชื่อรูป ชื่อภาพ (ระบุไว้ใต้รูป ภาพ)

14

ชิดซ้าย

ตัวหนา
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ส่วนประกอบของบทความ
1. บทความทุกเรือ่ งจะต้องมีชอ่ื เรือ่ ง ชือ่ ผูเ้ ขียนทุกคน บทคัดย่อ คำ�สำ�คัญ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. ชือ่ ผูเ้ ขียนทุกคน จะต้องระบุต�ำ แหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำ�แหน่งงาน หน่วยงาน
ทีส่ งั กัด E-mail และเบอร์โทรศัพท์ทเ่ี ชิงอรรถ (Footnote) ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทความ ถ้ามีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยให้ใส่ในเชิงอรรถ (Footnote)
ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 200 คำ� และคำ�สำ�คัญ (Keyword)
ตัง้ แต่ 3 - 5 คำ� ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5. เนือ้ เรือ่ ง
5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนำ� เนือ้ หา และบทสรุป
5.2 บทความวิจยั ประกอบด้วย บทนำ� (Introduction) กล่าวถึง ความเป็นมา
และความสำ�คัญของปัญหา อาจรวมการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ (Objective)
รวมถึงกรอบแนวคิดในการวิจยั (Framework) สมมติฐานการวิจยั (Assumtion) วิธดี �ำ เนิน
การวิจยั (Methodology) กล่าวถึง กลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือ ขัน้ ตอนการดำ�เนินการวิจยั และ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั สรุปผล และอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
ข้อเสนอแนะการวิจัย รวมถึง ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะสำ�หรับ
การทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments)
(ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง (Reference)
การนำ�ส่งบทความ
ผู้เขียนจะต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
วิทยาการจัดการ โดยแนบมาพร้อมบทความต้นฉบับ

การอ้างอิงเอกสาร

1. การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อเป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธี
การอ้างอิงแบบนาม - ปี โดยระบุชอ่ ื ผูเ้ ขียน ปีพมิ พ์ และเลขหน้าของเอกสาร เช่น นิยม จันทร์แนม
(2546: 51) หรือ (นิยม จันทร์แนม, 2546: 51) เอกสารภาษาอังกฤษ ให้ระบุนามสกุลของ
ผูเ้ ขียนหรือบรรณาธิการ ปีคริสตศักราชทีพ่ มิ พ์ และหมายเลขหน้า เช่น Powell (2003) หรือ
(Williams & Webb, 1994: 18 - 19)
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2. การอ้ า งอิ ง ท้ า ยบทความ ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิ งไว้ท้ายบทความ
เรียงตามลำ�ดับอักษรชือ่ ผูเ้ ขียน โดยใช้รปู แบบการอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้
2.1 วารสารและนิตยสาร
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ วารสาร, ปีท่ี (ฉบับที)่ , หน้าแรก - หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง:
ทิพย์วลั ย์ อภิวฒ
ั นนันท์. (2553). การพัฒนาผูเ้ รียนด้วยกิจกรรมทีเ่ น้นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ในรายวิชาจิตวิทยาทั่วไป มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 16(2), 83 - 95.
Sudman, S. (1980). Improving the Quality of Shopping Center Sampling.
Journal of Marketing Research, 61, 423 - 431.
2.2 หนังสือ
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชือ่ หนังสือ. เมืองทีพ่ มิ พ์: สำ�นักพิมพ์.
ตัวอย่าง:
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kotler Philip. (2003). Marketing Management. New Jersey: Prentice - Hall.
2.3 รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ เอกสารรวมเรือ่ งรายงานการประชุม, วัน เดือน ปี
สถานทีจ่ ดั . เมืองทีพ่ มิ พ์: สำ�นักพิมพ์.
ตัวอย่าง:
กรมวิชาการ. (2538). การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารรณรงค์เพือ่ ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน, 25 - 29
พฤศจิกายน 2538 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ
กรมวิชาการ.
Atan, R & Abdul Halim, N.A. (2011) Corporate Social Responsibility: The
Perception of Muslim Consumers. Proceeding of the 8th International
Conference on Islamic Economics and Finance. Doha, Qotar.
2.4 บทความจากหนังสือพิมพ์
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์, เดือน, วันที)่ . ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ หนังสือพิมพ์, หน้าทีน่ �ำ มาอ้างอิง
ตัวอย่าง:
ขติยา มหาสินธ์. (2545, 19 พฤษภาคม). เปิดศูนย์เทียบประสบการณ์สร้างชีวิตใหม่
ให้แรงงานไทย. มติชน, หน้า 4.
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2.5 วิทยานิพนธ์
รูปแบบ: ชือ่ ผูแ้ ต่ง. (ปีทพ่ี มิ พ์). ชือ่ วิทยานิพนธ์. ชือ่ ปริญญา, สถาบันศึกษา.
ตัวอย่าง:
ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในอำ�เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี.
Gillett, J.C. (2011). Monetizing truck freight and the cost of delay for major
truck routes in Georgia. Master thesis, School of Civil and
Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology.
2.6 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ: ชือ่ ผูเ้ ขียน. (ปีทเ่ี ผยแพร่ทางอินเตอเน็ต). ชือ่ เรือ่ ง. สืบค้นเมือ่ ....., จาก URL Address
ตัวอย่าง:
เวทย์ นุชเจริญ. (2556). SMEs ต้องปรับตัวอย่างไร ในสภาวะเศรษฐกิจขาลง ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์. สืบค้นเมือ่ 10 พฤศจิกายน 2556. จาก
http://www.prachachat.net/news_detail. php? Newsid
=13771457202556.
Virginia Department of Transport (VDOT). (2005). Freight diversion and forecast
technical report: I - 81 Corridor improvement study. A tier one Draft
Environmental Impact Statement (DEIS). Retrieved August 05, 2013.
From http://www.virginiadot.org/projects/resources/Freight%20Final.pdf.
การส่งต้นฉบับบทความ
1. ส่งทางอีเมล์
ส่งไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx และ .pdf ไปยัง mscjournal.sru@gmail.com
2. ส่งด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์
ส่งไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx และ .pdf ในรูปแบบซีดี และอาจมีตน้ ฉบับที่
พิมพ์ลงกระดาษแล้วหรือไม่กไ็ ด้ มาตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ตำ�บลขุนทะเล อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
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Instructions for the author
Journal of Management Science, Suratthani Rajabhat University
The purposes of publication
1. To promote and develop the management science in the forms of
articles and quality research which is following the journal scope.
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