
 

 

คาํช้ีแจงการเสนอบทความเพ่ือพจิารณาตีพมิพ์ในวารสารการบริหารและจัดการ 

 

1. กรอกแบบฟอร์มนาํส่งบทความวารสารการบริหารและจดัการ 

2. ตน้ฉบบับทความเขียนเป็นภาษาไทย (หรือภาษาองักฤษ) โดยใหร้ะบุช่ือเร่ือง ช่ือผูเ้ขียนเป็น

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ พร้อมรายละเอียด คือ วฒิุการศึกษา สถานท่ีทาํงาน หรือสังกดั ความยาว

ของบทความประมาณ 10-15 หนา้กระดาษ A4 พิมพห์นา้เดียว ใชต้วัอกัษรแบบ Angsana New 

ขนาด 14 ระยะบรรทดัห่าง 1 บรรทดั (Single space) การจดัขอบกระดาษให้เวน้ห่างจากขอบทุก

ดา้น 3 ซม.  

3. บทความท่ีอยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บพิจารณาตีพิมพมี์ลกัษณะดงัน้ี  

2.1 บทความพิเศษ บทความวชิาการ บทความปริทรรศน์ บทความวจิยั บทวจิารณ์หนงัสือ ซ่ึงไดรั้บ

ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการวารสารการบริหารและจดัการ  

2.2 บทความวชิาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของวารสารการบริหารและ

จดัการ 

4. ทุก ๆ บทความตอ้งมีบทคดัยอ่ภาษาองักฤษและภาษาไทย และควรตรวจสอบภาษาใหมี้ความ

ถูกตอ้งก่อนดาํเนินการส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณา 

5. การเขียนอา้งอิงและบรรณานุกรม  

4.1 รูปแบบการเขียนอา้งอิงในเน้ือหาและบรรณานุกรมใชรู้ปแบบ APA Style  

4.2 บรรณานุกรม เร่ิมดว้ยบรรณานุกรมภาษาไทย ตามดว้ยบรรณานุกรมภาษาองักฤษ และ

ตามลาํดบัอกัษร และใชว้ธีิการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 

6. บทความท่ีจะไดรั้บการตีพิมพต์อ้งผา่นการกลัน่กรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและจดัการและผูท้รงคุณวฒิุประเมินบทความ (Peer review) อยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

7. บทความท่ีตอ้งการตีพิมพต์อ้งไม่เคยตีพิมพท่ี์ใดมาก่อนและตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการเสนอเพื่อ

พิจารณาตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 

8. ผูเ้ขียนตอ้งส่งตน้ฉบบัถึง บรรณาธิการวารสารการบริหารและจดัการ คณะการบริหารและจดัการ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ก่อนกาํหนดการออกวารสารอยา่งนอ้ย 2 

เดือน 

9. ผูเ้ขียนท่ีไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพต์อ้งสมคัรเป็นสมาชิกของวารสาร 

10. วารสารการบริหารและจดัการกาํหนดออกปีละ 2 ฉบบั (มิถุนายนและธนัวาคม)  
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ผูท่ี้ประสงคจ์ะนาํขอ้เขียนในเล่มไปพิมพเ์ผยแพร่ซํ้ าตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูเ้ขียนตาม

กฏหมายท่ีวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิและแจง้ใหฝ่้ายจดัการวารสารการบริหารและจดัการ คณะการบริหารและ

จดัการ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัทราบทุกคร้ัง 

 

ทรรศนะและขอ้คิดเห็นใด ๆ ท่ีปรากฏในวารสารการบริหารและจดัการเป็นของผูเ้ขียน

โดยเฉพาะ คณะการบริหารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั

และกองบรรณาธิการไม่จาํเป็นตอ้งเห็นพอ้งดว้ย 

 

 

 

รูปแบบการส่งบทความโดยละเอยีด 

1. ช่ือเร่ืองตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) ใชอ้กัษรขนาด 16 pt ตวัหนา 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขียนบทความ (ทุกคน) ประกอบดว้ย  

2.1 ช่ือนามสกุล ของผูเ้ขียนทุกท่าน ทั้งภาษาไทยและองักฤษ พิมพใ์ตช่ื้อเร่ือง โดยใชต้วัอกัษร

ขนาด 14 pt ตวัหนา  

2.2 ตาํแหน่งทางวชิาการ (ถา้มี) และหน่วยงานตน้สังกดัของผูเ้ขียนเฉพาะภาษาไทย (ครบทุก

คน) ใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 12 pt ตวัปกติ 

3. บทความตอ้งมีบทคดัยอ่ภาษาไทย และ Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คาํ พิมพค์าํสาํคญัใต้

บทคดัยอ่ภาษาไทย และพิมพ ์Keywords ใต ้Abstract หวัขอ้และคาํสาํคญัใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 

14 pt ตวัหนา ส่วนเน้ือความใหใ้ชอ้กัษรขนาด 14 pt ตวัปกติ 

4. เน้ือหา  (อาจใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษ) ใชต้วัอกัษรขนาด 14 pt ตวัปกติ ส่วนหวัขอ้และ

หมายเลขประจาํหวัขอ้ใชต้วัอกัษรขนาด 16 pt ตวัหนา โดยพิมพใ์หชิ้ดขอบดา้นซา้ย  

4.1 บทความวชิาการ หวัขอ้และเน้ือหา ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการนาํเสนอใหช้ดัเจน และมีลาํดบั

เน้ือหาเหมาะสม เพื่อให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการใชท้ฤษฏีวเิคราะห์และ

เสนอแนะประเด็นอยา่งสมบูรณ์  

4.2 บทความวจิยั ควรดาํเนินการใหมี้การนาํเสนอการวจิยัและผลการวจิยัอยา่งเป็นระบบ โดย

ควรจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี  

  1) บทนาํ (Introduction) ท่ีครอบคลุมความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาการวจิยั พร้อมทั้ง

นาํเสนอให้เห็นภาพรวมของบทความ  

  2) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) ซ่ึงควรเป็นวรรณกรรมจากแหล่งอา้งอิงท่ี

น่าเช่ือถือ 

  3) ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) ท่ีอธิบายวธีิการดาํเนินการวจิยั การเก็บขอ้มูล
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หรือเคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นการทาํวจิยัอยา่งชดัเจน  

  4) ผลการศึกษา (Research Result/Finding)  

  5) การอภิปรายผลการวิจยัและการสรุปผล (Discussion/Conclusion) 

5. สาํหรับรูปภาพหรือตารางประกอบ ตอ้งเป็นภาพท่ีมีความชดัเจน มีเลขท่ีตารางหรือเลขท่ีภาพ

อยูด่า้นบนและแหล่งท่ีมาอยูด่า้นล่างภาพหรือตาราง โดยมีคาํอธิบายตาราง/รูปภาพดว้ย ถา้เป็น

ภาพถ่ายจริงควรแนบภาพถ่ายจริงหรือสไลดม์าดว้ย 

6. การเขียนอา้งอิงในเน้ือความและบรรณานุกรม ใหเ้ขียนตามแบบ APA (American 

Psychological Association) โดยมีตวัอยา่งการเขียนตามเอกสารแนบทา้ย 

 

กรุณาส่งบทความฉบบัเตม็ในรูปของไฟล Microsoft Word 1 ชุด โดย 

- ส่งทาง Email: fam.journal@kmitl.ac.th  

- ส่งเป็นเอกสารส่ิงพิมพ ์(บทความพร้อม CD) ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี 

คุณกมลวรรณ สวยสุขวชิา (วารสารการบริหารและจดัการ) คณะการบริหารและจดัการ 

สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขท่ี 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุง เทพมหานคร 10520 หากต้องการสอบถามกรุณาติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร  โทรศัพท์                                  

02-3298000 ต่อ 6283,6284 , 02-329-8460 โทรสาร: 02-329-8461 

ข้ันตอนการพจิารณาบทความ 

1. ผูส่้งบทความนาํส่งบทความพร้อมกรอกแบบฟอร์มนาํส่งบทความวารสารการบริหารและจดัการ 

2. บรรณาธิการพิจารณาเบ้ืองตน้วา่เหมาะสมจะไดรั้บตีพิมพใ์นวารสารหรือไม่ 

3. บรรณาธิการและกองบรรณาธิการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกในการอ่านบทความ 

4. ผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความ 

5. ผูรั้บผดิชอบในกองบรรณาธิการส่งบทความคืนแก่เจา้ของบทความเพื่อดาํเนินการแกไ้ข 

6. เจา้ของบทความเม่ือดาํเนินการแกไ้ขแลว้เสร็จ ใหส่้งกลบัมาท่ีวารสาร 

7. ผูรั้บผดิชอบในกองบรรณาธิการตรวจสอบบทความวา่ไดด้าํเนินการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ

ผูท้รงคุณวุฒิครบถว้น 

8. ผูรั้บผดิชอบในกองบรรณาธิการรวบรวมบทความพร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยขั้นสุดทา้ย 

9. บรรณาธิการอนุมติัใหด้าํเนินการจดัพมิพ ์

10. ผูรั้บผดิชอบในกองบรรณาธิการดาํเนินการจดัพิมพ ์

 

 

3 
 

mailto:fam.journal@kmitl.ac.th

