วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ

รูปแบบการจัดบทความวารสารนวัตกรรมการบริหาร
และการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปนวารสารระดับชาติ ซึ่งมวัตถประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านมนษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และด้านอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดเผยแพร่ ว ารสาร ปี ล ะ 3 ครั้ ง (เดื อ นมกราคม – เมษายน
พฤษภาคม – สิงหาคม และ เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม)
1. บทความวิจัย
ก. ส่วนปก ประกอบด้วย
1. ชื่อบทความ (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นกะทัดรัด ช้ถึงเป้าหมายหลักของ
การวิจัย
2. ชื่อผู้เขียนทุกท่าน (Authors) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ระบเฉพาะชื่อและนามสกล
โดยไม่ต้องมคานาหน้านาม
3. ที่อยูส่ าหรับการติดต่อ E-mail และโทรศัพท์
4. ตัวเลขยก ให้เขยนไว้บนนามสกลเพื่อระบว่าเป็นท่อยู่ของผู้เขยนท่านใด
5. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเดน ครอบคลม
สาระสาคัญของการศึกษา
6. คาสาคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเลือกคาสาคัญท่เก่ยวข้องกับ
บทความ ท่สามารถนาไปใช้เป็นคาสืบคนในระบบฐานข้อมูล (Keyword หากมมากกว่า 1 คา ให้เขยน
Keywords)
ข. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
1. บทนา (Introduction) เป็นส่วนของความสาคัญและมูลเหตท่นาไปสู่การวิจัย พร้อม
วัตถประสงค์ และการสารวจเอกสารท่เก่ยวข้อง
2. วิธีการทดลอง (Materials and Methods) วิธีการศึกษา (Research Methodology)
เป็นการอธิบายวิธการดาเนินการวิจัยซึ่งขึ้นอยู่กับการวิจัยแต่ละประเภท
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรื อผลการศึกษาและอภิปรายผล (Results and
Discussion) ควรเสนอผลอย่างชัดเจน ตรงประเดน เป็นผลท่ค้นพบ โดยลาดับตามหัวข้อท่ศึกษา พร้อม
การวิจารณ์ผล
4. สรุป (Conclusion) สรปสาระสาคัญท่ได้จากการศึกษา
5.กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) กล่าวถึง บคคลหรือหน่วยงานท่
ช่วยเหลืองานวิจัย (อาจมหรือไม่มกได้)
6. เอกสารอ้างอิง (References) ต้องใช้ตามแบบท่วารสารนวัตกรรมการบริหารและการ
จัดการกาหนดอย่างเคร่งครัด และเขยนเอกสารอ้างอิง เฉพาะเอกสารท่นามาอ้างอิงในเนื้อหาเท่านั้น
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2. รูปแบบการพิมพ์บทความ
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- ระยะขอบ

- กระดาษ
รูปแบบตัวอักษร
หมายเลขหน้า
การย่อหน้า
จานวนหน้าทั้งหมด
การพิมพ์ส่วนปก
การพิมพ์ส่วนเนื้อหา
ชื่อบทความ
ชื่อผู้เขียน
ตัวเลขยกบนหลังนามสกุล
ที่อยู่
E-mail และโทรศัพท์
ชื่อบทคัดย่อ
เนื้อหาบทคัดย่อ
ชื่อคาสาคัญ (Keyword)
คาสาคัญ
ชื่อหัวเรื่องใหญ่

ชื่อหัวเรื่องรอง
ชื่อหัวเรื่องย่อ
เนื้อหาบทความ

ขอบบน (Top Margin) และขอบซ้าย (Left Margin)
2.5 ซม.
ขอบล่าง (Bottom Margin) และ ขอบขวา (Right Margin)
2.00 ซม.
ขนาดกระดาษ A4 (กาหนดเอง) ความกว้าง 19 ซม.
ความสูง 27 ซม.
แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK เท่านั้น
ตาแหน่ง ด้านล่าง กึ่งกลางหน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 14
เคาะ 8 ตัวอักษร พิมพ์ตัวท่ 9
6 -12 หน้า
พิมพ์เตมหน้ากระดาษ (พิมพ์ 1 คอลัมน์)
พิมพ์ 1 คอลัมน์
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา)
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา)
ระหว่างชื่อกับนามสกล เว้น 2 เคาะ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวเลขยกบนหลังนามสกล ใส่เฉพาะกรณ
มผู้เขยนมากกว่า 1 คน และมท่อยู่ต่างกัน)
ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 12 (ใส่ตัวเลขยกบนหน้าท่อยู่ ใส่
เฉพาะกรณมผู้เขยนมากกว่า 1 คน และมท่อยู่ต่างกัน)
ขนาดตัวอักษร 12 (ตัวเอยง)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา)
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14
ประกอบด้วย 1. บทนา 2. วิธการทดลอง หรือ วิธการศึกษา
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลหรือผลการศึกษาและ
อภิปรายผล 4. สรปผล 5. กิตติกรรมประกาศ
6. เอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 18 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
ขนาดตัวอักษร 14 (ตัวหนา) ย่อ 4 ตัวอักษร พิมพ์ตัวท่ 5
ขนาดตัวอักษร 14 จัดกระจายแบบไทย
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ขอบบน 2.5 ซม.

ชื่อบทความ
Comparison of Clustering Algorithms for Mixtures of Gaussian Distribution ขนาด 18 หนา
การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มสาหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงปกติแบบผสม

ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 หนา

จริ วรรณ ไพบลู ยว์ รชาติ และ นทั กลุ วานชิ
Jirawun Paiboolworachat and Nat Kulvanich
สาขาวิชาสถติ ิ คณะพาณชิ ยศาสตร์และการบัญช จฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
E-mail: neung_jirawun@hotmail.com

บทคัดย่อ

ท่อยู่ ขนาด 12
E-mail และโทรศัพทัั
ขนาดั12ัตัวเอัยง

ชื่อบทคัดย่อ / Abstract ขนาด 18 หนา

งานวจิ ยั น้มวตั ถประสงค์เพื่อเปรยบเทยบประสิทธภิ าพวธิ การจัดกล่มขอ้ มลู 4 วธิ สาหรับขอ้ มูลท่มการแจก
แจงปกติแบบผสม ดงั น้ วิธการจดั กล่มแบบ Ward linkage วิธการจดั กล่มแบบเค-มน วิธการจดั กล่มแบบฟัซซซ่ มน
และวธิ การจัดกล่มแบบอลั กอรทิ มึ EM โดยขอ้ มูลมคา่ เฉล่ยของการซอ้ นทบั กนั ท่ 10% 20% 30% และ 40% จานวน
ตวั แปรศกึ ษา คอื 2 และ 3 ตวั แปร ขอ้ มูลมขนาด 100 ตวั อยา่ ง จานวนกล่มของการจัดกล่มเท่ากบั 2 3 และ 4 กล่ม
เปรยบเทยบประสิทธิภาพโดยวิธการวัดค่าความต่างของข้อมูลภายในกล่ม (RMSSTD) และวิธการวัดค่าความต่างของ
ขอ้ มลู ระหวา่ งกล่ม พบว่า เมื่อจานวนตวั แปรศึกษาเทา่ กับ 2 วธิ การจดั กล่มแบบเค-มน และวธิ การจดั กล่มแบบฟซั ซ่ซ
มน มประสิทธิภาพของการจัดกล่มใกล้เคยงกัน ถ้าจานวนตัวแปรศึกษา เท่ากับ 3 วิธการจัดกล่มแบบเค-มน ม
ประสิทธภิ าพของการจัดกล่มดท่สด
คาสาคัญ: การจดั กล่มขอ้ มลู การแจกแจงปกติ
ขอบซา้ ย
2.5 ซม.

Abstract

The purpose of this research was to compare the effective of the 4 methods for mixture
of Gaussian distribution that are ward linkage, K means clustering, Fuzzy C Means clustering,
expectation maximization algorithm. The overlapping of average have overlapped at 10%, 20%,
30% and 40%, moreover, this study will use 2 variables and 3 variables. When 100 data are
separated into 2, 3 or 4 data groups by using the root mean square standard deviation (RMSSTD)
method and R squared (RS) method. Hence, K mean and fuzzy C means clustering are similar
capability to manage 2 variables of data, but for 3 variables of data, K mean is the effective
method for managing the data.
ชื่อคาสาคัญ (Keyword) ขนาด 14 หนา
Keywords: Clustering, Gaussian distribution
และ คาสาคัญ ขนาด 14 บาง

1. บทนา

ชื่อหัวข้อบทความ ขนาด 18 หนา
ชื่อหัวข้อย่อยบทความ ขนาด 16 หนา

เคาะ 8 ตัวอักษร การแบ่งกลม่ ข้อมูลเปนเทคนิคท่ใช้แบ่งกล่ม คน สตั ว์ สง่ ของ ฯลฯ ท่มลักษณะเหมือน หรือคล้ายกันไว้กล่ม
เดยวกัน แตต่ า่ งกันอยู่คนละกล่ม กาพิจารณาความคล้ายกันมหลายเทคนิค เช่น การวเิ คราะหก์ ล่ม การวเิ คราะหจ์ าแนก
กล่ม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจสิ ติก
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เนื้อหาบทคดั ยอ่
ภาษาไทยและ
องั กฤษ ขนาด 14
ขอบขวา
2.0 ซม.

เนื้อหาบทความ
ขนาด 14
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยวิธีการวัดค่าความแตกต่าง ชื่อตาราง/ภาพที/่ แผนภูมิที่ ขนาด 16 หนา
จานวนตัวแปร
2


10%

HC
0.2628471
0.2136999
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วิธีการจัดกลุ่ม
KC
0.2552155
0.2078335

FC
0.2551716
0.2070005
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หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับการตีพิมพ์

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เก่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการ
พิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่าน
หรอื ไมผ่ า่ น หรอื มการแกไ้ ขจะแจง้ ผลใหผ้ ู้เขยนทราบ
เมื่อบทความท่ได้รับการตพิมพ์ ผู้เขยนจะได้รับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล
ตะวนั ออก ฉบบั ท่นาบทความ ลงตพมิ พผ์ ลงาน จานวน 1 ฉบบั พรอ้ มหนงั สอื รบั รองการตพมิ พบ์ ทความ
ขั้นตอนการจัดทาวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
เริ่มตน้

ประกาศรบั สมคั รตน้ ฉบบั

รบั บทความตน้ ฉบบั
กอง บก .ตรวจรปู แบบทั่วไป

แกไ้ ข
ไมผ่ า่ น

รบั บทความตน้ ฉบบั

สง่ ผู้ทรงคณวฒิ

ผู้ทรงคณวฒพิ จิ ารณาอา่ นบทความ

รบั บทความตน้ ฉบบั

ไมผ่ า่ น

แจง้ ผู้เขยน
แกไ้ ข

กองบรรณาธกิ ารแจง้ ยนื ยนั การรบั บทความ
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จบ

วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
จดั พมิ พเ์ ผยแพร่
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วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
วนั ท่................เดอื น........................พ.ศ. ..................
1. ขา้ พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ..............................................................................................................................
2. ระดบั การศกึ ษาสงู สด ............................................................................................................................................
ตาแหน่งทางวชิ าการ ............................................................................................................................................
3. ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................
(ภาษาองั กฤษ) ..................................................................................................................................
4. ชื่อผู้เขยนรว่ ม (1) .......................................................................................................................................
(2) ...............................................................................................................................................
(3) ...............................................................................................................................................
(4) ...............................................................................................................................................
(5) ...............................................................................................................................................
5. ท่อยู่ท่สามารถตดิ ตอ่ ไดส้ ะดวก
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โทรศพั ท.์ ..................................................... มอื ถอื ................................................. แฟกซ.์ .....................................
E-mail : ...................................................................................................................................................................
ขา้ พเจา้ ขอรบั รองวา่ บทความน้ไมเ่ คยลงตพมิ พใ์ นวารสารใดมากอ่ นและยนิ ยอมวา่ บทความท่ตพมิ พล์ งใน
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ลงชื่อ.......................................................
(............................................................)
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วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ

แบบสรุปผลการประเมินบทความวิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิ
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
1. รหสั บทความวจิ ยั ที่ประเมน
ิ .......................................
2. ชื่อบทความ

................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. จานวนผู้ทรงคณ
ุ วฒ
ุ ปิ ระเมนิ ....................................................... ทา่ น
4. หวั ขอ้ ที่พจิ ารณา
หวั ขอ้
ผา่ น ผา่ นและ ไมผ่ า่ น
ขอ้ แกไ้ ข/ขอ้ เสนอแนะ
มกี าร
แกไ้ ข
บทคดั ยอ่ (Abstract)
บทนา
วธิ กี ารทดลอง/วธิ กี ารศกึ ษา
ผลการทดลอง และวิจารณ์ผล /
ผลการศกึ ษาและอภปิ รายผล
สรปุ ผล
เอกสารอา้ งองิ
คณ
ุ คา่ ทางวชิ าการ
5. อื่น ๆ
................................................................................................................................................................................
6. สรปุ ผลการประเมนิ
ผา่ นดเย่ยม
ผา่ น
ผา่ นและมการแกไ้ ข
ไมผ่ า่ น
(ดร.วิทยา เจยรพันธ)์
บรรณาธกิ าร วนั ท่
............../................../...............
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วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ

หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
ขอรับรองว่าบทความ......................................................................................
เรื่อง
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

โดย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคณวฒิ และตพิมพ์ในวารสาร
นวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปท่ ................. ฉบับท่ ...............
...................................................................
ดร.วิทยา เจยรพันธ์

บรรณาธิการ
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ
ให้ ณ วันท่
................................................................
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