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วารสารวิ ท ยาการจั ด การปริ ท รรศน์ จั ด ท าโดยคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัย
2. เพื่อ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการและวิจั ยของอาจารย์ นั กวิ จัย นั กศึก ษา และบุค คลทั่ว ไป ศาสตร์ ด้า น
บริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การ เศรษฐศาสตร์ บั ญ ชี แ ละการเงิ น การท่ อ งเที่ ย ว คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ระยะเวลาเผยแพร่
วารสารวิ ท ยาการจั ด การปริ ท รรศน์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นวารสารที่เผยแพร่เป็นประจา ปีละ 2 ฉบับ คือ มีนาคม – สิงหาคม และกันยายน – กุมภาพันธ์
บทความที่นาเสนอ
บทความที่นาเสนอในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ประกอบด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ
เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์
ประเภทของบทความที่จะรับ
บทความวิชาการ (Article) บทความงานวิจัย (Research Article) โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร
1. บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
2. บทความที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ท ยาการจั ด การปริ ท รรศน์ จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย จานวน 2 ท่าน ก่อนการตีพิมพ์ โดยผลการพิจารณาจาก
กองบรรณาธิการถือเป็นการสิ้นสุด
3. ผู้เขียนต้องยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์กาหนด และ
ผู้เขียนต้องยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความได้ในขั้นสุดท้ายก่อนการตีพิมพ์
เผยแพร่
การจัดเตรียมต้นฉบับ
1. บทความวิชาการ/วิจัย มีความยาว 6 - 8 หน้ากระดาษ A4 (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง) พิมพ์
ด้วย Microsoft Word for Windows การตั้งหน้ากระดาษ เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว
2. ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK
3.1 ชื่อบทความวิชาการ/วิจัยภาษาไทย ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา ภาษาอังกฤษ ตัวอักษร 14 หนา
3.2 ชื่อผู้เขียนและหัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา
3.3 สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ

3.4 หัวข้อย่อย บทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา
3.5 เนื้อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ
การเรียงลาดับเนื้อหา
1. ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด มีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับภาษาไทยให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทยก่อน
แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้ระบุชื่อเต็ม-นามสกุลเต็ม ทั้งภาษาไทยและภาษาไทยอังกฤษ ระบุตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด
3. บทคัดย่อ (Abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 200 คา
4. คาสาคัญ (Keyword) กาหนดคาสาคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คา
5. เนื้อหา
5.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทนา เนื้อหา และบทสรุป
5.2 บทความวิจั ย ประกอบด้ว ย บทนา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
สมมติฐ านการวิ จั ย (ถ้ ามี ) วิ ธี ดาเนิ น การวิ จัย สรุ ป ผลการวิ จั ย อภิป รายผล ข้ อเสนอแนะ และเอกสารอ้า งอิ ง
แบบ APA
การนาส่งบทความ
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ จะต้องส่งแบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์พร้อมต้นฉบับจานวน 3 ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์บรรณาธิการจะแจ้ง ให้ผู้นาเสนอบทความส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดี (CD
ROM) จานวน 1 แผ่น ที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นาเสนอต้องมีสาเนา
เก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง โดยสามารถเลือกส่งได้ 2 วิธีดังนี้
1. ส่ ง ท า ง อี เ ม ล์ ( E-mail) เ ป็ น MS. Word ไ ฟ ล์ พ ร้ อ ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม น า ส่ ง บ ท ค ว า ม ไ ป ที่
management_ms@hotmail.com
2. ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ไปที่ กองบรรณาธิก ารวารสารวิ ท ยาการจั ด การปริ ทรรศน์ คณะวิ ท ยาการจัด การ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา 96 ตาบลประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธ ยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร 035-322-085 พร้อมแนบไฟล์ใส่แผ่นซีดี (CD ROM)

ตัวอย่างการพิมพ์อ้างอิง และบรรณานุกรม
หนังสือ
การพิมพ์อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,//ปีพิมพ์,//หน้า.)
(รัตนไชย วาสุกรี, 2557, หน้า 9-10.)
การพิมพ์บรรณานุกรม
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(ครัง้ ที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
รัตนไชย วาสุกรี. (2557). พระนครศรีอยุธยาในความทรงจาของข้าพเจ้า. พระนครศรีอยุธยา:
สถาบันอยุธยาศึกษา.
สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวมบทความ
ผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ผู้แต่ง.//ชื่อหนังสือ.//(หน้า).//เมืองที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์. (2547). อาการกบต้ม (สุก). ใน มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และชับปนะ ปิ่นเงิน (บก.).
นพีสีเชียงใหม่. (หน้า 90 – 91). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รายงานการวิจัย / วิทยานิพนธ์
การพิมพ์บรรณานุกรมวิจัย
ชื่อผู้วิจัย.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิจัย//(รายงานผลการวิจัย).//เมืองที่พิมพ์:/สถาบัน.
ฉันทนา บรรณ และศิริโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กทางาน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การพิมพ์บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ตามด้วยชื่อปริญญา/สาขาวิชา,//สถาบัน.
จิราภรณ์ ปุญญวิจิตร. (2547). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนระบบนานาชาติระดับชั้นอนุบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา.
วารสาร
ผู้แต่ง.//(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีที่(ฉบับที่),//หน้าที่อ้าง.
ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19(2),
34 – 39.
หนังสือพิมพ์
ผู้เขียน.//(ปีพิมพ์,//วัน/เดือน).//ชื่อข่าว,//ชื่อหนังสือพิมพ์,//หน้า.
อธิชัย ต้นกันยา. (2549, 25 เมษายน). ข้ามพรมแดนไทย – พม่า – จีน สารวจเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
หาลู่ทางการค้าท่องเที่ยว, มติชน, หน้า 34.

การสัมภาษณ์
การพิมพ์อ้างอิง
(ผู้ให้สัมภาษณ์,//ปี,//วัน/เดือน.)
(บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์, 2552, 8 มิถุนายน.)
การพิมพ์บรรณานุกรม
ผู้ให้สัมภาษณ์.//(ปี,//วัน/เดือน).//ตาแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//หน่วยงานของผู้ให้สัมภาษณ์.//สัมภาษณ์.
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์. (2552, 8 มิถุนายน). อธิการบดี. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
สัมภาษณ์.
รายงานการประชุม
ผู้แต่ง.//(ปีที่ประชุม).//หัวข้อเรื่อง.//ใน/ชื่อเอกสารการประชุม.//ชื่อการประชุม.//สถานที่,//เมืองที่ประชุม.
วิจิตร ศรีสะอ้าน. (2541). ภาพรวมระบบการศึกษาไร้พรมแดน “แผน มทส”. ใน เอกสารประมวลสาระ
หน่วยประสบการณ์ที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตชุดสื่อประสมการศึกษาไร้พรมแดน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.
แหล่งข้อมูลออนไลน์
การพิมพ์อ้างอิง
(ชื่อผู้แต่ง,//ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น,//เว็บไซต์.)
(รัตนไชย วาสุกรี, 2550, เว็บไซต์.)
การพิมพ์บรรณานุกรม
1
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่ผลิตหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//ค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี,//จาก/URL
2
รัตนไชย วาสุกรี. (2550). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่านหัวแหลม. ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2557,
จาก www.ayutthayastudies.aru.ac.th/history.html
ภาพนิ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และวีดิทัศน์
การพิมพ์อ้างอิง
(ชื่อเรื่อง,//ปีที่ผลิต,//[ชนิดของวัสดุ].)
(ตลาดหัวรอ, 2550, [แผนที่].)
(เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555, 2555, [ภาพนิ่ง].)
การพิมพ์บรรณานุกรม
ชื่อเรื่อง.//(ปีที่ผลิต).//[ชนิดของวัสดุ].//สถานที่ผลิต:/ผู้ผลิต
ตลาดหัวรอ. (2550). [แผนที่]. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันอยุธยาศึกษา
เทศกาลสงกรานต์กรุงเก่า พ.ศ.2555. (2555). [ภาพนิ่ง]. พระนครศรีอยุธยา: รัตนไชย วาสุกรี.
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หมายถึง ระยะเว้นวรรค 1 ครั้ง
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