
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เผยแพร่ความรูท้างดา้นวชิาการและการวจิยัในสาขาต่าง ๆ ทางดา้นเศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ และ

การบญัช ี

2. เพือ่เป็นแหลง่ระดมความคดิในการศึกษาคน้ควา้วจิยัและการพฒันาทางดา้นเศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ 

และการบญัช ี

3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดความรู ้ความกา้วหนา้ในดา้นการวิจยั และการ

ใหบ้รกิารวชิาการ  

4. เพือ่ส่งเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ ทางดา้นเศรษฐศาสตร ์บรหิารธุรกจิ และการบญัชี 

5. เพือ่เป็นสือ่เชื่อมโยงความรูท้างทฤษฎไีปใชใ้นเชิงปฏบิตัใินสภาวการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์

และการบญัช ี

 

การจดัเตรยีมตน้ฉบบั 

1. เป็นตน้ฉบบัทีไ่มเ่คยลงตพีมิพใ์นวารสารฉบบัอืน่มาก่อน บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีล่งตพีมิพ์

ในวารสารนี้ แลว้ถอืวา่เป็นลขิสทิธิ์ของเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิปรทิศัน ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 

2. ตน้ฉบบัควรมคีวามยาวไมเ่กนิ 15 หนา้กระดาษ A4 เนื้อเรื่องมคีวามสมบูรณใ์นฉบบั และควรพมิพห์นา้เดยีว 

3. ภาษาใชไ้ด ้2 ภาษา คอื ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

4. พมิพด์ว้ย Word for Windows ขนาดตวัอกัษร 16 ใน version ทีน่ิยมใชแ้พร่หลายในปจัจบุนั 

5. แจง้รายละเอียดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผูน้ิพนธ์ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ หน่วยงานหรือสถาบนัที่อยู่และ

หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อพรอ้มท ัง้ e-mail address ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง โดยจดัพมิพแ์ยกจากส่วนของเนื้อหา 

6. รายละเอยีดของตน้ฉบบัทีเ่ป็นบทความวจิยั ใหเ้รยีงล  าดบัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

· บทคดัย่อ (Abstract) มที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ตอ้งผ่านการตรวจ สอบความถกูตอ้งจาก

ผูเ้ชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งมายงับรรณาธกิาร 

· ค ารหสั (Key Words) มที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ไมค่วรเกนิอย่างละ 5 ค า 

· บทน า ประกอบดว้ยความเป็นมา ความส าคญั และวตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

· วธิีด าเนินการวจิยั ประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง วธิีการไดม้าซึง่ กลุ่มตวัอย่าง ขอบเขต

ของการวจิยั แผนงานและระยะเวลาการท าวจิยั 

· นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ 

· เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั และข ัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื 

· การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

· การวเิคราะหข์อ้มลู สถติทิีใ่ช ้

· ผลการวจิยัและการอภปิรายผล ถา้เป็นตารางใหเ้ขยีนชื่อตารางก ากบัไวท้ีส่่วนบนของตาราง ถา้เป็น

รูปภาพใหเ้ขยีนชื่อรูปภาพก ากบัไวท้ีส่่วนลา่งของรูปภาพ 



 

 

 
 

· ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

· ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

· กติตกิรรมประกาศ 

· บรรณานุกรม 

 7. รายละเอยีดของตน้ฉบบัทีเ่ป็นบทความวชิาการ  ใหเ้รยีงล  าดบัตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

· บทคดัย่อ (Abstract) มที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ตอ้งผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้ง

จากผูเ้ชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งมายงับรรณาธกิาร 

· ค ารหสั (Key Words) มที ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ไมค่วรเกนิอย่างละ 5 ค า 

· บทน า 

· เนื้อหา 

· บทสรุป 

· บรรณานุกรม 

 8. การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิงท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหใ้ชรู้ปแบบของ  APA  

(American  Psychological Association) 

 9. กรณีทีม่กีารกลา่วอา้ง คดัลอก ขอ้ความ ค าพดู รูปภาพ หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ ไมว่า่ตอนใดตอนหนึ่งหรอื

ท ัง้หมดมาจากแหล่งใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ระบุหรืออา้งอิงถึงที่มาอย่างถูกตอ้งชดัเจน เจา้ของบทความตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบทัง้หมดในผลงานและการกระท าของตนเอง 

 

การติดต่อสง่ตน้ฉบบั  

 ผูส้นใจสามารถส่งตน้ฉบบัได ้2 ช่องทาง 

 1. กรณีทีส่่งเป็น File สามารถส่งเป็น Word for Window File ผ่านระบบ Online Submission ทาง

เวบ็ไซต ์ของวารสาร www.rsu.ac.th/bae/ (โดยส่งเป็น Word for Window File และ PDF. มาท ัง้ 2 รูปแบบ) 

 2. กรณีทีส่่งเป็น Hard Copy ใหส้่งบทความในรูปแบบเอกสารจ านวน 1 ชดุ และ Copy File ใส่แผ่น 

CD ส่งมายงั กองบรรณาธิการ เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจปริทศัน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรงัสติ

52/347 พหลโยธนิ 87 ต.หลกัหก อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี12000 

  *****ท ัง้นี้  เจา้ของบทความจ าเป็นตอ้งแจง้รายละเอยีดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผูน้ิพนธ ์ต าแหน่งทางวชิาการ 

ชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนั ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท ์พรอ้มท ัง้ e-mail address ทีต่ดิต่อไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

 

ก าหนดระยะเวลาการเปิดรบัตน้ฉบบั 

   สามารถจดัส่งตน้ฉบบับทความวจิยัหรอืบทความวชิาการมาใหท้างกองบรรณาธิการของวารสารพจิารณา

ไดต้ลอดทัง้ปี 



ค่าธรรมเนียมการตรวจพจิารณาบทความ 

          เจา้ของบทความวิจยัหรือบทความวิชาการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัรงัสิต  ตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมการตรวจพจิารณาคุณภาพบทความในส่วนค่าตอบแทนของผูท้รงคุณวุฒิ เป็นจ านวนเงนิ 2,500 บาท 

ต่อ 1 บทความ 

 โดยโอนเงนิเขา้ : บญัชีเงนิฝากสะสมทรพัย์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั สาขาย่อยมหาวทิยาลยัรงัสิต        

ชื่อบญัช ี“เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิปรทิศัน”์ เลขทีบ่ญัช ี020-0-04710-8 ซึง่หลงัการโอนเงนิ โปรดแจง้แก่ทาง

กองบรรณาธิการ เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการในข ัน้ตอนต่อไป หรือท่านอาจส่งหลกัฐานการโอนเงนิไปยงั

โทรสาร หมายเลข (02) 997-2222 ต่อ 1076 

  ทัง้นี้  กรณีบทความซึ่งผ่านการตรวจคุณภาพปรากฏผลการพจิารณาว่าถูกปฏเิสธการตีพมิพ์ เจา้ของ

บทความไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอค่าธรรมเนียมคนืจากทางกองบรรณาธกิาร 

 

กระบวนการตรวจพจิารณาคณุภาพ 

 บทความวจิยัและบทความวชิาการที่น าลงตีพมิพจ์ะตอ้งผ่านกระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพจาก

ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน และไดร้บัการแจง้ผลจากผูท้รงคุณวุฒิท ัง้ 2 ท่าน ว่าอนุมตัิใหล้งตีพิมพไ์ด ้หาก

ผูท้รงคุณวุฒิ 2 ท่าน หรือ 1 ใน 2 ท่าน แจง้ผลว่าไม่อนุมตัิใหล้งตพีมิพ ์หมายถงึ บทความนัน้จะถูกปฏเิสธการ

ตพีมิพ ์โดยทางกองบรรณาธิการ สามารถออกหนงัสอืรบัรองการตพีมิพใ์หแ้ก่บทความทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหต้พีมิพ์

ไดใ้นกรณีทีเ่จา้ของบทความแจง้รอ้งขอ 

 

ก าหนดการตีพมิพเ์ผยแพร ่

  เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจปริทศัน์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพมิพปี์ละ 2 ฉบบั คือ ฉบบัเดือน

มกราคม – มถินุายน และ ฉบบัเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม โดยทางกองบรรณาธิการ จะน าบทความวจิยัหรือ

บทความวชิาการทีผ่่านการตรวจพจิารณาคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ลงตพีมิพใ์นวารสารใหโ้ดย

เรยีงตามล ากบัก่อน – หลงั 

        

การสมคัรสมาชิกและการต่ออายสุมาชิก 

  ท่านทีต่อ้งการบอกรบัเลม่วารสารสามารถสมคัรสมาชกิใหม่และต่ออายุสมาชิกไดโ้ดยการถ่ายส าเนา

ใบสมคัรสมาชิกจากดา้นหลงัเล่มวารสาร หรือ Print out ใบสมคัรสมาชิกจากทางเวบ็ไซดข์องวารสารและกรอก

ขอ้มลูใหค้รบถว้นพรอ้มช าระเงนิโดยการโอนเขา้ทางบญัชีเงนิฝากสะสมทรพัย ์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั สาขาย่อย

มหาวทิยาลยัรงัสติ ชื่อบญัช ี“เศรษฐศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจปรทิศัน”์ เลขทีบ่ญัช ี020-0-04710-8 ซึง่หลงัการโอนเงนิ 

โปรดส่งใบสมคัรสมาชิก และส าเนาการช าระเงนิมายงักองบรรณาธิการ หรือส่งผ่านทางโทรสาร หมายเลข       

(02) 997-2222 ต่อ 1076 

 


