คําแนะนําและการจัดเตรี ยมต้ นฉบับ
วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรี ยง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ จะต้ องเป็ นบทความที่ไม่เคยได้ รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้สง่ บทความ
โดยตรง
นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ
วารสารการบัญชีและการจัดการประสงค์จะรับบทความวิชาการ บทความวิจยั และบทวิจารณ์หนังสือทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับการบัญชีและการจัดการ วัตถุประสงค์บทความต้ องการนําเสนอ
บทความที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถแสดงประโยชน์ทงในเชิ
ั ้ งทฤษฎี เพื่อที่จะให้ นกั วิจยั สามารถนําไปพัฒนาหรื อสร้ างองค์
ความรู้ใหม่ และประโยชน์ที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสามารถนําไปใช้ ในการบริหารธุรกิจ ดังนันบทความที
้
่จะได้ รับการลงตีพิมพ์
จะต้ องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้ องและจะต้ องเป็ นบทความที่แสดงให้ เห็นถึง
คุณภาพทางด้ านวิชาการและประโยชน์ดงั กล่าวข้ างต้ น
ขอบเขตของวารสารการบัญชีและการจัดการจะครอบคลุมเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารทังในเชิ
้ งมหภาค
หรื อจุลภาคในสาขาที่เกี่ยวข้ องกับการบัญชีและการจัดการ ต่อไปนี ้ เช่น
•
•
•
•
•
•

การบัญชี
การจัดการ
การประกอบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
การเงิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ

•
•
•
•
•
•

การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เศรษฐศาสตร์
หัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ องกับการบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

การจัดเตรี ยมต้ นฉบับ (Manuscript preparation)
ต้ นฉบับที่สง่ มายังบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการต้ องประกอบด้ วยบทความต้ นฉบับ จํานวน 3
ชุด และแผ่นดิสเก็ตหรื อแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลต้ นฉบับ 1 แผ่น ระบุชื่อบทความ และชื่อผู้เขียนกํากับไว้ ที่แผ่นดิสเก็ตหรื อ
แผ่นซีดีทกุ แผ่น (หากมีมากกว่า 1 แผ่น)

เอกสารอืน่ ทีต่ อ้ งแนบมาพร้อมกับต้นฉบับ
- บันทึกข้ อความขอส่งต้ นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จํานวน 1 ชุด
- แบบเสนอต้ นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ (ตามแบบฟอร์ มของวารสารฯ ที่แนบมา) จํานวน 1 ชุด
จัดส่งมายัง :
บรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรี ยง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 043-754333 ต่อ 3431/043-754422 E-mail: accbiz.journal@gmail.com
ขัน้ ตอนการดําเนินงานภายหลังได้ รับต้ นฉบับ
หากกองบรรณาธิการตรวจพบข้ อผิดพลาดของรูปแบบ และ/หรื อ ความไม่สมบูรณ์ขององค์ประกอบ
ในบทความ บทความนันจะถู
้ กส่งกลับไปยังผู้เขียนสําหรับติดต่อ (corresponding author) เพื่อทําการแก้ ไขบทความ
ที่จดั เตรี ยมถูกต้ องตามระเบียบการตีพิมพ์และมีความสมบูรณ์ ของเนื ้อหาจะถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาคุณค่าต่อไป
องค์ ประกอบบทความงานวิจัย (Research article)
จัดเตรี ยมเนื ้อหาตามลําดับดังนี ้ : ชื่อเรื่ อง บทคัดย่อ เนื ้อหา เอกสารอ้ างอิง โดยหน้ าชื่อเรื่ องควรมีข้อมูล
ตามลําดับดังนี ้ ชื่อเรื่ อง ชื่อผู้เขียน สังกัด (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย เมือง จังหวัด) และอีเมล์ของผู้เขียนสําหรับ
ติดต่อ
บทคัดย่ อ
บทความงานวิจยั ต้ องประกอบด้ วยบทคัดย่อที่ระบุถงึ ความสําคัญของเรื่ อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษาและบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คํา ในกรณีที่ต้นฉบับเป็ นภาษาไทย ให้ ผ้ เู ขียนเขียนบทคัดย่อทัง้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ระบุคําสําคัญของเรื่ อง (keywords) จํานวนไม่เกิน 5 คํา
เนือ้ หาของบทความ
ลําดับของการเขียนเนื ้อหาบทความวิจยั เริ่มต้ นจากบทนํา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ ามี) ความสําคัญของที่มาและปั ญหาของงานวิจยั ภูมิหลังของงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องสมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ เขียนไว้ ในส่วนบทนํา วิธีการศึกษา ให้ อธิบายไว้ ในส่วนวิธี
การศึกษา ผลการวิจยั หรื อผลการทดลองต่างๆ ให้ อธิบายไว้ ในส่วนผลการศึกษา การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผล
การศึกษากับงานของผู้อื่นให้ เขียนไว้ ในส่วนวิจารณ์ผลการศึกษา และการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้ เขียนไว้
ในส่วนสรุปผลการวิจยั ผู้เขียนอาจมีหวั ข้ อย่อยในส่วนวิธีการศึกษา และ/หรื อ ในส่วนผลการศึกษาได้ แต่ไม่ควรมี
จํานวนหัวข้ อย่อยมากเกินไป

การจัดเตรี ยมต้ นฉบับบทความ
1. การจัดรู ปแบบบทความ
1.1 จัดหน้ ากระดาษให้ ได้ ขนาด A4 โดยตังค่
้ าหน้ ากระดาษขอบบน 2.5 เซ็นติเมตร ขอบล่าง 2.5 เซ็นติเมตร ขอบซ้ าย
3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร ตังค่
้ าแท็บ เริ่มต้ นที่ 1.5 เซนติเมตร ตามด้ วย 2 และ 2.5 ตามลําดับ
1.2 จัดบทความให้ อยูใ่ นลักษณะเว้ นบรรทัด (double-spaced)
1.3 ใส่เลขหน้ ากํากับทุกหน้ าตรงมุมขวา ด้ านบนของหน้ ากระดาษ A4
2. บทความภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่ อง : ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้ นวรรค ในชื่อเรื่ อง ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา
ชื่อผู้เขียน : อยูถ่ ดั ลงมาจากชื่อเรื่ อง ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวตรง และใส่เครื่ องหมายดอกจันทร์ ใน
รูปแบบเชิงอรรถสําหรับผู้เขียนสําหรับติดต่อ (corresponding author) โดยชื่อผู้เขียนสําหรับติดต่อให้ เขียนไว้ เป็ น
ลําดับแรก
ผู้เขียนสําหรั บติดต่ อ : รายละเอียดของผู้นิพนธ์ หน่วยงานที่สงั กัด โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลของผู้เขียนที่สามารถ
ติดต่อได้ ในระหว่างดําเนินการ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวธรรมดา
บทคัดย่ อ (บทสรุ ป สําหรั บบทความปริทัศน์ ) : ให้ จดั หัวเรื่ องบทคัดย่อ ไว้ กงึ่ กลางของหน้ ากระดาษ ใช้ ตวั อักษร
Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา เนื ้อความในบทคัดย่อ ใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา หัวข้ อคําสําคัญ (keywords)
ไว้ ชิดด้ านซ้ ายโดยใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา เนื ้อหาในคําสําคัญใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา
สําหรับคําสําคัญแต่ละคํา ให้ ใช้ เครื่ องหมายจุลภาคคัน่ ระหว่างคําสําคัญแต่ละคํา
เนือ้ หาในบทความ : หัวเรื่ อง Introduction Materials and Methods Results Discussion and Conclusions
Acknowledgements และ References ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา สําหรับเนื ้อหาให้ ใช้ ตวั อักษร
Cordia New ขนาด 14 ตัวธรรมดา
ตาราง และรู ปภาพ : ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนาสําหรับหัวตาราง และหัวรูปภาพสําหรับ
คําอธิบายตารางหรื อรูปภาพให้ ใช้ ตวั อักษรขนาดเดียวกันแต่เป็ นตัวธรรมดา ตารางต้ องไม่มีเส้ นสดมภ์ตวั อักษรหรื อ
ตัวเลขที่นําเสนอในรูปกราฟ หรื อตารางต้ องเป็ นตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวธรรมดา สําหรับคําอธิบาย
เชิงอรรถให้ ใช้ ตวั อักษรขนาด 12
3. บทความภาษาไทย
ชื่อเรื่ อง : ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้ นวรรค ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 18 ตัวหนา ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้เขียน : อยูถ่ ดั ลงมาจากชื่อเรื่ อง ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวปกติ และใส่เครื่ องหมายดอกจันทร์
ในรูปแบบเชิงอรรถสําหรับผู้เขียนสําหรับติดต่อ (corresponding author) โดยชื่อผู้เขียนสําหรับติดต่อให้ เขียนไว้
เป็ นลําดับแรก
ผู้เขียนสําหรั บติดต่ อ : รายละเอียดของผู้นิพนธ์ หน่วยงานที่สงั กัด โทรศัพท์ โทรสาร อีเมลของผู้เขียนที่สามารถ
ติดต่อได้ ในระหว่างดําเนินการ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 12 ตัวธรรมดา

บทคัดย่ อ (บทสรุ ป สําหรั บบทความปริทัศน์ ) : ให้ จดั หัวเรื่ องบทคัดย่อ ไว้ กงึ่ กลางของหน้ ากระดาษ ใช้ ตวั อักษร
Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา เนื ้อความในบทคัดย่อ ใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา หัวข้ อคําสําคัญ (keywords)
ไว้ ชิดด้ านซ้ ายโดยใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา เนื ้อหาในคําสําคัญใช้ ตวั อักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา
สําหรับคําสําคัญ ให้ เว้ นวรรคคําสําคัญแต่ละคํา
เนือ้ หาในบทความ : หัวเรื่ อง บทนํา เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและสมมุติฐานของการวิจยั วิธีการดําเนินงานวิจยั
ผลลัพธ์การวิจยั และการอภิปรายผล ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคตและประโยชน์ของงานวิจยั สรุปผลการวิจยั
เอกสารอ้ างอิงให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา สําหรับเนื ้อหาให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 14
ตัวธรรมดา
ตาราง และรู ปภาพ : ให้ ใช้ ตวั อักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนาสําหรับหัวตาราง และหัวรูปภาพสําหรับ
คําอธิบายตารางหรื อรูปภาพให้ ใช้ ตวั อักษรขนาดเดียวกันแต่เป็ นตัวธรรมดา ตารางต้ องไม่มีเส้ นสดมภ์ตวั อักษรหรื อ
ตัวเลขที่นําเสนอในรูปกราฟ หรื อตารางต้ องเป็ นตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวธรรมดา สําหรับคําอธิบาย
เชิงอรรถให้ ใช้ ตวั อักษรขนาด 12
การอ้ างอิงเอกสาร
เอกสารที่นํามาอ้ างอิงควรได้ มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชดั เจน อาจเป็ นวารสาร หนังสือ หรื ออินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ผู้เขียนเป็ นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงทังหมด
้
การอ้ างอิงในเนื้อความ (อ้ างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ)
- ถ้ ามีผ้ แู ต่งหนึง่ รายให้ อ้างนามสกุลของผู้แต่ง เครื่ องหมายจุลภาค (comma) และ ปี ที่พิมพ์ เช่น (Smith, 2005)
- ถ้ ามีผ้ แู ต่งสองรายให้ อ้างนามสกุลของผู้แต่งสองราย เครื่ องหมายจุลภาค และ ปี ที่พิมพ์ เช่น (Smith and Xu, 2005)
และให้ ใช้ เครื่ องหมายเซมิโคลอน (;) คัน่ กลางระหว่างเอกสารที่นํามาอ้ างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (Smith, 2005;
Smith and Xu, 2005)
- ถ้ ามีผ้ แู ต่งมากกว่า 2 รายให้ อ้างนามสกุลของผู้แต่งรายแรก ตามด้ วย et al., และปี ที่พิมพ์ตามลําดับ (Smith et al.,
2005)
- ให้ เรี ยงลําดับการอ้ างอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ง เช่นเดียวกับลําดับการอ้ างอิงในส่วนเอกสารอ้ างอิง
การอ้ างอิงในเนื้อความ (อ้ างอิงจากเอกสารภาษาไทย)
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- ถ้ ามีผ้ แู ต่งสองรายให้ อ้างชื่อ-สกุลของผู้แต่งสองราย เครื่ องหมายจุลภาค ตามด้ วยปี ที่พิมพ์ เช่น (วิเชียร วิทยอุดมและ
พยอม สิงเสน่ห์, 2548)
- ถ้ ามีผ้ แู ต่งมากกว่า 2 รายให้ อ้างชื่อ-สกุลของผู้แต่งรายแรก เว้ นวรรคหนึง่ ครัง้ เพิ่มคําว่า และคณะ เครื่ องหมาย
จุลภาคตามด้ วยปี ที่พิมพ์ตามลําดับ (พยอม สิงเสน่ห์ และคณะ, 2548)
- ให้ เรี ยงลําดับการอ้ างอิงตามลําดับพยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่ง เช่นเดียวกับลําดับการอ้ างอิงในส่วนเอกสารอ้ างอิง
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