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การเตรยีมต้นฉบับ  
 1. บทความทุกเรื่องต้องมีช่ือเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน บทคัดย่อ ค าส าคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
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 4. บทความที่ส่งมาให้พจิารณา ต้นฉบับพิมพ์ในกระดาษ A4 ระยะขอบปกติ และเว้นระยะห่างระหว่าง
บรรทัด แบบ 1.5 บรรทัด 
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 5. บทความ ความยาวไม่เกนิ 15 หน้า ไม่รวมเอกสารอ้างอิง  
 6. หัวข้อในบทความประกอบด้วย  
   - ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งงาน และสถานที่
ท างาน  
   - บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละไม่เกิน 250 ค าหรือ ¾ 

หน้า A4 โดยให้เขียนเป็นความเรยีงต่อเนื่อง ไม่ควรเป็นข้อๆ  
   - ค าส าคัญ (Key word) ใต้บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   - เนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อหลักส าคัญ คือ 1) บทน า กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหาอาจรวมการทบทวนเอกสาร 2) วัตถุประสงค์ 3) กรอบแนวคิดการวิจัย 4) สมมติฐาน (ถ้ามี)            
5) วิธีด าเนินการวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ ขั้นตอนด าเนินการวิจัยและการวเิคราะห์ข้อมูล) 6) ผลการวิจัย 
7) อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และ 8) เอกสารอ้างอิง 
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