คําชี้แจงการเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารการบริหารและจัดการ
1. กรอกแบบฟอร์ มนําส่ งบทความวารสารการบริ หารและจัดการ
2. ต้นฉบับบทความเขียนเป็ นภาษาไทย (หรื อภาษาอังกฤษ) โดยให้ระบุชื่อเรื่ อง ชื่ อผูเ้ ขียนเป็ น
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4.
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมรายละเอียด คือ วุฒิการศึกษา สถานที่ทาํ งาน หรื อสังกัด ความยาว
ของบทความประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ใช้ตวั อักษรแบบ Angsana New
ขนาด 14 ระยะบรรทัดห่าง 1 บรรทัด (Single space) การจัดขอบกระดาษให้เว้นห่างจากขอบทุก
ด้าน 3 ซม.
บทความที่อยูใ่ นข่ายที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์มีลกั ษณะดังนี้
2.1 บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริ ทรรศน์ บทความวิจยั บทวิจารณ์หนังสื อ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิ การวารสารการบริ หารและจัดการ
2.2 บทความวิชาการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารการบริ หารและ
จัดการ
ทุก ๆ บทความต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย และควรตรวจสอบภาษาให้มีความ
ถูกต้องก่อนดําเนิ นการส่ งให้กองบรรณาธิ การพิจารณา
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุ กรม
4.1 รู ปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรมใช้รูปแบบ APA Style
4.2 บรรณานุกรม เริ่ มด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย ตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ และ
ตามลําดับอักษร และใช้วธิ ี การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA
บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ตอ้ งผ่านการกลัน่ กรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิ การ
วารสารการบริ หารและจัดการและผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน
บทความที่ตอ้ งการตีพิมพ์ตอ้ งไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการเสนอเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
ผูเ้ ขียนต้องส่ งต้นฉบับถึง บรรณาธิ การวารสารการบริ หารและจัดการ คณะการบริ หารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อนกําหนดการออกวารสารอย่างน้อย 2
เดือน
ผูเ้ ขียนที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ตอ้ งสมัครเป็ นสมาชิกของวารสาร
วารสารการบริ หารและจัดการกําหนดออกปี ละ 2 ฉบับ (มิถุนายนและธันวาคม)

1

ผูท้ ี่ประสงค์จะนําข้อเขียนในเล่มไปพิมพ์เผยแพร่ ซ้ าํ ต้องได้รับอนุญาตจากผูเ้ ขียนตาม
กฏหมายที่วา่ ด้วยลิขสิ ทธิ์ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการวารสารการบริ หารและจัดการ คณะการบริ หารและ
จัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทราบทุกครั้ง
ทรรศนะและข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารการบริ หารและจัดการเป็ นของผูเ้ ขียน
โดยเฉพาะ คณะการบริ หารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และกองบรรณาธิ การไม่จาํ เป็ นต้องเห็นพ้องด้วย

รู ปแบบการส่ งบทความโดยละเอียด
1. ชื่อเรื่ องต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ใช้อกั ษรขนาด 16 pt ตัวหนา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ขียนบทความ (ทุกคน) ประกอบด้วย
2.1 ชื่อนามสกุล ของผูเ้ ขียนทุกท่าน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พิมพ์ใต้ชื่อเรื่ อง โดยใช้ตวั อักษร
ขนาด 14 pt ตัวหนา
2.2 ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานต้นสังกัดของผูเ้ ขียนเฉพาะภาษาไทย (ครบทุก
คน) ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 12 pt ตัวปกติ
3. บทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย และ Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คํา พิมพ์คาํ สําคัญใต้
บทคัดย่อภาษาไทย และพิมพ์ Keywords ใต้ Abstract หัวข้อและคําสําคัญให้ใช้ตวั อักษรขนาด
14 pt ตัวหนา ส่ วนเนื้อความให้ใช้อกั ษรขนาด 14 pt ตัวปกติ
4. เนื้อหา (อาจใช้ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ) ใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt ตัวปกติ ส่ วนหัวข้อและ
หมายเลขประจําหัวข้อใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt ตัวหนา โดยพิมพ์ให้ชิดขอบด้านซ้าย
4.1 บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหา ควรชี้ประเด็นที่ตอ้ งการนําเสนอให้ชดั เจน และมีลาํ ดับ
เนื้อหาเหมาะสม เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน รวมถึงการใช้ทฤษฏีวเิ คราะห์และ
เสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
4.2 บทความวิจยั ควรดําเนิ นการให้มีการนําเสนอการวิจยั และผลการวิจยั อย่างเป็ นระบบ โดย
ควรจะมีองค์ประกอบดังนี้
1) บทนํา (Introduction) ที่ครอบคลุมความสําคัญและที่มาของปั ญหาการวิจยั พร้อมทั้ง
นําเสนอให้เห็นภาพรวมของบทความ
2) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ซึ่ งควรเป็ นวรรณกรรมจากแหล่งอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือ
3) ระเบียบวิธีวจิ ยั (Research Methodology) ที่อธิ บายวิธีการดําเนินการวิจยั การเก็บข้อมูล
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หรื อเครื่ องมือที่นาํ มาใช้ในการทําวิจยั อย่างชัดเจน
4) ผลการศึกษา (Research Result/Finding)
5) การอภิปรายผลการวิจยั และการสรุ ปผล (Discussion/Conclusion)
5. สําหรับรู ปภาพหรื อตารางประกอบ ต้องเป็ นภาพที่มีความชัดเจน มีเลขที่ตารางหรื อเลขที่ภาพ
อยูด่ า้ นบนและแหล่งที่มาอยูด่ า้ นล่างภาพหรื อตาราง โดยมีคาํ อธิ บายตาราง/รู ปภาพด้วย ถ้าเป็ น
ภาพถ่ายจริ งควรแนบภาพถ่ายจริ งหรื อสไลด์มาด้วย
6. การเขียนอ้างอิงในเนื้อความและบรรณานุกรม ให้เขียนตามแบบ APA (American
Psychological Association) โดยมีตวั อย่างการเขียนตามเอกสารแนบท้าย
กรุ ณาส่ งบทความฉบับเต็มในรู ปของไฟล Microsoft Word 1 ชุด โดย
- ส่ งทาง Email: fam.journal@kmitl.ac.th
- ส่ งเป็ นเอกสารสิ่ งพิมพ์ (บทความพร้อม CD) ทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้
คุณกมลวรรณ สวยสุ ขวิชา (วารสารการบริ หารและจัดการ) คณะการบริ หารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุ ง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520 หากต้ อ งการสอบถามกรุ ณาติ ด ต่ อ กองบรรณาธิ ก ารวารสาร โทรศั พ ท์
02-3298000 ต่อ 6283,6284 , 02-329-8460 โทรสาร: 02-329-8461
ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
1. ผูส้ ่ งบทความนําส่ งบทความพร้อมกรอกแบบฟอร์ มนําส่ งบทความวารสารการบริ หารและจัดการ
2. บรรณาธิ การพิจารณาเบื้องต้นว่าเหมาะสมจะได้รับตีพิมพ์ในวารสารหรื อไม่
3. บรรณาธิ การและกองบรรณาธิ การแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอกในการอ่านบทความ
4. ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความ
5. ผูร้ ับผิดชอบในกองบรรณาธิ การส่ งบทความคืนแก่เจ้าของบทความเพื่อดําเนินการแก้ไข
6. เจ้าของบทความเมื่อดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็ จ ให้ส่งกลับมาที่วารสาร
7. ผูร้ ับผิดชอบในกองบรรณาธิ การตรวจสอบบทความว่าได้ดาํ เนินการแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิครบถ้วน
8. ผูร้ ับผิดชอบในกองบรรณาธิ การรวบรวมบทความพร้อมทั้งตรวจสอบความเรี ยบร้อยขั้นสุ ดท้าย
9. บรรณาธิ การอนุมตั ิให้ดาํ เนินการจัดพิมพ์
10. ผูร้ ับผิดชอบในกองบรรณาธิ การดําเนิ นการจัดพิมพ์
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