การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อส่งพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

เกี่ยวกับวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นวารสารทางวิชาการ
จัดทาโดยโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดทาเป็ นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั และความรูใ้ นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่
การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม และ
สาขาเศรษฐศาสตร์ทม่ี คี วามเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ของอาจารย์ นักวิจยั
นิสติ นักศึกษา และผูส้ นใจทัวไป
่
2. เพือ่ ให้บริการทางวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่างๆ ได้แก่ การตลาด การจัดการ
การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ทม่ี ี
ความเกีย่ วข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ รวมทัง้ เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลีย่ นความรู้
และแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจสูส่ าธารณชน
3. เพื่อ สร้า งเครือ ข่า ยและพัฒ นาองค์ค วามรู้เ ชิงวิช าการและเชิงประยุ ก ต์ใ นสาขาวิช า
บริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

ประเภทผลงานที่รบั พิจารณาตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
1. บทความวิจยั (Research article)
2. บทความวิชาการ (Academic article)
3. บทความปริทศั น์ (Article review)
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper)
6. กรณีศกึ ษา (Case study)
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วาระการตีพิมพ์วารสาร
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดั ทาเป็ นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ระยะเวลาในการรับพิจารณาบทความ
เดือนมกราคม – เมษายน และเดือนตุลาคม – ธันวาคม

อัตราค่าธรรมเนี ยมในการส่งบทความตีพิมพ์
1. นิ สิ ตและบุคลากรภายในภาควิ ชาบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
ชาระค่าธรรมเนียมในการดาเนินการพิจารณาบทความ เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท/ 1 บทความ
2. บุคคลากรภายนอกมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ชาระค่าธรรมเนียมในการ
ดาเนินการพิจารณาบทความ เป็ นจานวนเงิน 3,000 บาท/ 1 บทความ

การชาระเงิน
การช าระเงิน ค่ า ธรรมเนี ย มอัต ราค่ า ตีพ ิม พ์ สามารถช าระผ่ า นทางบัญ ชี “วารสาร
บริ หารธุรกิ จศรีนคริ นทรวิ โรฒ” ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร เลขที่ 983-5-668450 โดยส่งหลักฐานการชาระเงินได้ท่โี ทรสาร 0-2169-1013 หรือ e-mail: mbasbj@gmail.com
ซึง่ ทางวารสารจะไม่คนื เงินในกรณีทบ่ี ทความไม่ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ ไม่ว่ากรณีใดๆ
เนื่องจากค่าธรรมเนียมอัตราค่าตีพมิ พ์จะใช้เป็ นค่าดาเนินการในการพิจารณาบทความนัน้ ๆ

หมายเหตุ
ผูส้ มัครกรุณาเก็บเอกสารการชาระเงินไว้เพือ่ เป็ นหลักฐาน
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นโยบายการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีทจ่ี ะรับบทความวิจยั (Research
article) บทความวิชาการ (Academic article) บทความปริทศั น์ (Article review) บทวิจารณ์
หนังสือ (Book review) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper) กรณีศกึ ษา
(Case study) จากอาจารย์ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา และผู้สนใจทัวไป
่
ในสาขาวิชา
บริหารธุ ร กิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถส่ ง ผลงานได้ท งั ้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานทีน่ าเสนอพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
จะต้องเป็ นผลงานของผูเ้ ขียนเอง หากมีการคัดลอกผลงานของนักวิชาการท่านอื่น จะต้องมี
การอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูลนัน้ และผลงานทีน่ าเสนอนัน้ จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิง่ พิมพ์
อื่นใดมาก่อน และจะต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาตีพมิ พ์ของวารสารอื่น
ทัศนะ ข้อคิดเห็นใดๆ และข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ถื อ เป็ นความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว และ
ความรับผิดชอบโดยตรงของผูเ้ ขียนแต่ละท่านการละเมิดลิขสิทธิ ์ถือเป็ นความรับผิดชอบของ
ผูเ้ ขียนบทความโดยตรง มิใช่เป็ นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารบริหารธุรกิจ
ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและ
การตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็ นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมี
ความผิดพลาดใดๆ ผูเ้ ขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากบทความ
ของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว
บทความที่ส่ ง พิจ ารณาตีพิม พ์ใ นวารสารบริห ารธุ ร กิจ ศรีน คริน ทรวิโ รฒ จะได้ ร ับ
การตรวจประเมินคุณภาพบทความจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3 ท่าน ซึ่งบทความแต่ละเรื่อง
จะต้องผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึง่ เมื่อผ่านการพิจารณา
ในขัน้ แรกแล้ ว ผู้ เ ขีย นจะต้ อ งแก้ ไ ขตามค าแนะน าของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ และจะต้ อ งผ่ า น
การตรวจสอบการแก้ ไ ขจากกองบรรณาธิ ก าร ว่ า มีก ารแก้ ไ ขอย่ า งถู ก ต้ อ งจึง จะผ่ า น
การพิจารณาตีพมิ พ์ ทางวารสารฯ จึงจะออกหนังสือรับรองการตีพมิ พ์ให้ ทัง้ นี้ เมื่อบทความ
ได้รบั การตีพมิ พ์ ผูเ้ ขียนบทความจะได้รบั วารสารฉบับทีบ่ ทความนัน้ ตีพมิ พ์ จานวน 2 ฉบับ
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