คำชี้แจง
คำชีแ้ จงกำรเสนอบทควำมเพือ่ พิจำรณตีพมิ พ์ในวำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่
1. ชือ่ เรือ่ งต้องมีทงั ้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ใช้ตวั อักษรขนำด 16 pt ตัวหนำ
2. ข้อมูลเกีย่ วกับผูเ้ ขียนบทควำม (ทุกคน) ประกอบด้วย
- ชือ่ นำมสกุล ของผูเ้ ขียนทุกท่ำน ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ พิมพ์ใต้ชอ่ื เรือ่ งโดยใช้ตวั อักษรขนำด 14 pt
ตัวหนำ
- ตำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) และหน่วยงำนทีส่ งั กัดของผูเ้ ขียนทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (ครบทุกคน) ให้ใช้
ตัวอักษร ขนำด 12 pt ตัวปกติ
3. บทควำมจะต้องมีบทคัดย่อภำษำไทยและ Abstract มีควำมยำวไม่เกิน 250 คำ และต้องพิมพ์คำสำคัญในบทคัดย่อ
ภำษำไทยและพิมพ์ Keywords ใน Abstract ส่วนเนี้อควำมให้ใช้อกั ษรขนำด 14 ตัวปกติ
4. กำรเขียนอ้ำงอิงในเนื้อควำม และ บรรณำนุกรม ให้เขียนตำมแบบAPA (American Psychological Association)
และ ให้เปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรอ้ำงอิง บทควำมฉบับภำษำไทย เป็ น ภำษำอังกฤษทัง้ หมด ตัวอย่ำงเช่น สุพฒ
ั นำ
อิศวภำ (2554) งำนวิจยั เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อควำมผูกพันของพนักงำนต่อโรงแรมเซ็นทรำ แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพ ให้แปลงรูปแบบดังนี้
- อ้ำงอิงในเนื้อควำมให้ใช้เป็ น Issawapa (2011) แทนรูปแบบกำรอ้ำงอิงเดิมคือ สุพฒ
ั นำ อิศวภำ (2554)
- บรรณำนุ ก รมให้ ใ ช้ เ ป็ น Issawapa, S. (2011). Factors affecting employee engagement towards Centara
Grand at Central World Hotel Bangkok (Master’ thesis). Chiang Mai University. [In Thai] แทนรู ป แบบกำร
อ้ำงอิงเดิม คือ สุพฒ
ั นำ อิศวภำ. (2554). ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อควำมผูกพันของพนักงำนต่อโรงแรมเซ็นทรำ แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ (กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระปริญญำมหำบัณฑิตไม่ได้ตพี มิ พ์ ). มหำวิทยำลัยเชียงใหม่,
เชียงใหม่.
ผูเ้ ขียนจำเป็ นต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรแปลภำษำจำกภำษำไทยเป็ นภำษำอังกฤษ
5. บทควำมทีจ่ ะได้รบั กำรตีพมิ พ์ตอ้ งผ่ำนกำรกลันกรองและประเมิ
่
นคุณภำพจำกกองบรรณำธิกำรวำรสำรกำรจัดกำร
สมัยใหม่และผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินบทควำม (Peer review) อย่ำงน้อย 2 ท่ำน
6. บทควำมทีจ่ ะได้รบั กำรตีพมิ พ์ตอ้ งไม่เคยตีพมิ พ์ทใ่ี ดมำก่อน
7. บทควำมทีผ่ เู้ ขียนเสนอเพือ่ ตีพมิ พ์ในวำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่ตอ้ งไม่อยูใ่ นระหว่ำงกำรเสนอเพือ่ พิจำรณำตีพมิ พ์
ในวำรสำรอื่น
8. ผูเ้ ขียนต้องส่งต้นฉบับถึงบรรณำธิกำรวำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่ สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ก่อนกำหนดกำรออกวำรสำรอย่ำงน้อย 2 เดือน
วำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่กำหนดออกปี ละ 2 ฉบับ (มิถุนำยนและธันวำคม)
ผูท้ ป่ี ระสงค์จะนำข้อเขียนในเล่มไปพิมพ์เผยแพร่ซ้ำจะต้องได้รบั อนุญำตจำกผูเ้ ขียนตำมกฏหมำยทีว่ ่ำด้วยลิขสิทธิ
และแจ้งให้ฝ่ำยจัดกำรวำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่ สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร มหวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชทรำบทุกครัง้
ทรรศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ทีป่ รำกฏในวำรสำรกำรจัดกำรสมัยใหม่เป็ นของผูเ้ ขียนโดยเฉพำะ
สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชและกองบรรณำธิกำรไม่จำเป็ นต้องเห็นพ้องด้วย

รูปแบบการส่งบทความโดยละเอียด
ชือ่ เรือ่ งต้องมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ใช้ตวั อักษรขนาด 16 pt ตัวหนา
การศึกษาความเป็ นไปได้ของแนวทางการดาเนิ นการในรูปแบบพึ่งตนเองของสานักพิ มพ์
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ข้อมูลเกีย่ วกับผูเ้ ขียนบทความ (ทุกคน) ประกอบด้วย
2.1 ชือ่ นามสกุล ของผูเ้ ขียนทุกท่าน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ใต้ชอื ่ เรือ่ งโดยใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt ตัวหนา
2.2 หน่วยงานทีส่ งั กัดของผูเ้ ขียนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ครบทุกคน) ให้ใช้ตวั อักษร ขนาด 12 pt ตัวปกติ
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บทคัดย่อ
บทความจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและ Abstract มีความยาวไม่เกิน 250 คา ใน 1 ย่อหน้า และต้องพิมพ์คาสาคัญใน
บทคัดย่อภาษาไทยและพิมพ์ Keywords ใน Abstract ส่วนเนี้อความให้ใช้อกั ษรขนาด 14 ตัวปกติ
คาสาคัญ: ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt ตัวหนา ให้ใส่คาสาคัญประมาณ 3 คา
Abstract
Keywords: ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt ตัวหนา

บทนา
เ นื้ อ ห า ทั ้ง ห ม ด ( อ า จ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ห รื อ
ภาษาอังกฤษ) ใช้ตวั อักษรขนาด 14 pt ตัวปกติ ส่วนหัวข้อ
และหมายเลขประจ าหัว ข้อ ให้ใ ช้ต ัว อัก ษรขนาด 16 pt
ตัว หนา และพิม พ์ใ ห้ชิด ขอบด้า น ้า ย ใช้ต ัว อัก ษรแบบ
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ภาพรวมของบทความ
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บรร านุกรม
การเขียนอ้างอิงในเนื้อความ และ บรร านุ กรม
(References ให้ เ ขี ย นตามแบบA A (A er ca
syc o o ca Assoc at o ) ทัง้ หมด โดยสามาร ดาวน์
โ ห ล ด ตั ว อ ย่ า ง ก า ร อ้ า ง อิ ง ไ ด้ ที ่ t t p s s sto .or pr de .p p t และ ควรมีค วามยาวไม่เ กิน
..1... หน้า
การเขียนอ้างอิงในเนื้อความ และ บรร านุ กรม
ให้เปลีย่ นแปลงรูปแบบการอ้างอิงบทความ บับภาษาไทย
เปน ภาษาอังกฤษทัง้ หมด
ตัวอย่างเช่น สุพ ั นา อิ วภา
งานวิจยั เรือ่ ง ปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันของพนักงานต่อโรงแรมเ นทรา แก
รนด์ แอท เ นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ให้แปลงรูปแบบดังนี้
1.อ้างอิงในเนื้อความให้ใช้เปน
)
2.บรร านุ กรมให้ใช้เปน
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