คำชี้แจง
คำชี้แจงกำรเสนอบทควำมเพือ่ พิจำรณำ ตีพิมพ์ในวำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่
1. ต้นฉบับบทความเขียนเป็นภาษาไทย ให้ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมรายละเอียด
คือ วุฒิการศึกษา สถานที่ทางาน หรือสังกัด ความยาวของบทความประมาณไม่เกิน 10 – 15 หน้ากระดาษพิมพ์
ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียวใช้ตัวอักษรแบบ Browallia New ขนาด 14 pt เว้นบรรทัด ให้ใช้ระยะบรรทัดห่าง 1
(Single space) การจัดขอบกระดาษให้เว้นห่างจากขอบทุกด้าน 3 ซม. ซึ่งข้อความ รูปภาพ และตารางต่างๆ ต้อง
อยู่ในกรอบเท่านั้น
2. บทความที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.1 บทความพิเศษ บทความทั่วไป บทความปริทรรศน์ บทความการศึกษาทางไกล บทความวิจัย บทความ
วิเคราะห์สถานการณ์ บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทาวารสารการจัดการ
สมัยใหม่
2.2 บทความวิชาการอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารการจัดการสมัยใหม่
3. บทความแต่ละบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ และควรตรวจภาษาให้ถูกต้องก่อนส่ง ให้กอง
บรรณาธิการพิจารณา
4. การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
4.1 รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา และบรรณานุกรมท้ายเรื่องในวารสารการจัดการสมัยใหม่ จะใช้การอ้างอิง
ตามรูปแบบ APA Style
4.2 บรรณานุกรม เริ่มด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย แล้วตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ และตามลาดับ
ตัวอักษร และใช้วิธีการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA
5. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการวารสารการจัดการ
สมัยใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน
6. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
7. บทความที่ผู้เขียนเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ต้องไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารอื่น
8. ผู้ เ ขี ย นต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ ถึ ง บรรณำธิ ก ำรวำรสำรกำรจั ด กำรสมั ย ใหม่ สำขำวิ ช ำวิ ท ยำกำรจั ด กำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ก่อนกาหนดการออกวารสารอย่างน้อย 2 เดือน
9. ผู้เขียนที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความในวารสารการจัดการสมัยใหม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสาร 1 ปี
วารสารการจัดการสมัยใหม่กาหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายนและธันวาคม) ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกปีละ 200 บาท
(รวมค่าจัดส่ง) หรือซื้อปลีกฉบับละ 100 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ส่งธนาณัติสั่งจ่าย “ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มสธ.” ปท.หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้ที่ประสงค์จะนาข้อเขียนในเล่มไปพิ มพ์เผยแพร่ซ้าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฏหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์
และแจ้งให้ฝ่ายจัดการวารสารการจัดการสมัยใหม่ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบทุกครั้ง

ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารการจัดการสมัยใหม่เป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

รูปแบบกำรส่งบทควำมโดยละเอียด
1. ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt ตัวหนา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนบทความ (ทุกคน) ประกอบด้วย
2.1 ชื่อนามสกุล ของผู้เขียนทุกท่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ใต้ชื่อเรื่องโดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวหนา
2.2 ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ครบทุกคน) ให้ใช้ตัวอักษร
ขนาด 12 pt ตัวปกติ
ตัวอย่ำง

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของแนวทำงกำรดำเนินกำรในรูปแบบพึ่งตนเองของสำนักพิมพ์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
THE FEASIBILITY STUDY ON INDEPENDENT MANAGEMENT PRACTICE IN
PRINTING UNIT OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY

อัจฉรำ ชีวะตระกูลกิจ
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศรีธนำ บุญญเศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. บทความจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คา จะต้องพิมพ์คาสาคัญในบทคัดย่อภาษาไทยและพิมพ์
Keywords ใน Abstract หัวข้อและคาสาคัญให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวหนา ส่วนเนื้อความให้ใช้อักษรขนาด 14 ตัวปกติ
4. เนื้อหา (อาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ตัวปกติ ส่วนหัวข้อและหมายเลขประจาหัวข้อให้ใช้ตัวอักษรขนาด
16 pt ตัวหนา และพิมพ์ให้ชดิ ขอบด้านซ้าย
4.1 บทความวิชาการ หัวข้อ และเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนาเสนอให้ชัดเจน และมีลาดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฏีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์
4.2 บทความวิจัย ควรให้มีการนาเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อ
หรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)
1) บทนา (Introduction) ที่ครอบคลุมความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ
2) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
3) วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดาเนินการวิจัย รวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทา
วิจัยอย่างชัดเจน
4) ผลการศึกษา (Research Finding)
5) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
5. ตาราง/รูปภาพประกอบ ควรเป็นภาพที่ชัดเจน มีเลขตารางที่ ภาพที่ คาอธิบายตาราง/รูปภาพ ถ้าเป็นภาพถ่ายควรแนบภาพถ่ายจริงหรือ
สไลด์มาด้วย
6. การเขียนอ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรม ให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) ทั้งหมดโดยสามารถ
ดาวน์โหลดตัวอย่างการอ้างอิงได้ที่ http://sms-stou.org/pr/index.php/th/
กรุณาส่งบทความฉบับเต็มในรูปแบบของไฟล์ Word 1 ชุด โดย
- ส่งทาง E-mail : mmj.stou@gmail.com
- ส่งบทความออนไลน์ ที่ http://sms-stou.org/pr/index.php/th/
- ส่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ (บทความ) ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
นางประภัสสร นามวงศ์ (วารสารการจัดการสมัยใหม่)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หำกท่ำนต้องกำรสอบถำม กรุณำติดต่อกองบรรณำธิกำรวำรสำร โทร. 0-2504-8181, 0-2503-3568 โทรสำร. 0-2503-3612

