แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์

 บทความวิจัย
 บทความวิชาการ
 อื่นๆ (ระบุ) .........................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................................
2. สถานภาพทางวิชาการ
 ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อาจารย์  นักศึกษา  อื่นๆ ..........
3. สังกัด คณะ.................................................................มหาวิทยาลัย ........................................................................
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ................................................................. อีเมล..........................................................
4. ชื่อบทความ
(ภาษาไทย) .................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................................................
กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์มีนโยบายและเกณฑ์การรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอ
เพื่อขอตีพิมพ์ และไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้น
เรียน ไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบัน โดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้อง
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกองบรรณาธิการซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ การ
ประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer
Review) จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน
วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความที่ส่งมานี้ยังไม่เคยเสนอตีพิมพ์ที่ใดๆและมิได้คัดลอกจากบทความของผู้อื่น และ
รับทราบ/ยอมรับในนโยบายและเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอส่ง 1) ข้อมูลตามแบบฟอร์มการส่งบทความ 2) ใบโอน
เงิน และ 3) บทความ เข้ารับการประเมินเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์
.............................................................ลงนาม
..................../...................../..............
-----------------------------------------------------------------------------ผู้เขียนชําระค่าธรรมเนียม* ตามเงื่อนไงต่อไปนี้
1) ชําระค่าตีพิมพ์บทความโดยแยกประเภท ดังนี้
บทความ
บุคลากรและ นศ. ม.เกริก
บุคคลทั่วไป
ค่าธรรมเนียมต่อ 1 บทความ
ค่าธรรมเนียมต่อ 1 บทความ
ภาษาไทย
3,000 บาท
4,000 บาท
ภาษาอังงบทความ
กฤษ ผู้เขียนต้องชํา6,000
บาท ยมในการตีพิมพ์บทความ
8,000
บาท 2 ส่วน ดังนี้
ค่าธรรมเนียมในการส่
ระค่าธรรมเนี
จํานวน
2) จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย ชือ่ บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก เลขทีบ่ ัญชี 060-1-06501-8 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ
งวดที่ 1 จํานวน 2,000 บาท ชําระเงินพร้อมกับการส่งบทความเข้าระบบ ThaiJO (Submission) ครั้งแรก
งวดที่ 2 ชําระส่วนที่เหลือ เมื่อส่งบทความหลังจากปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ ตามเกณฑ์
ข้อที่ 1) ….. ระบุ
 1,000 บาท
 2,000 บาท  4,000 บาท  6,000 บาท
3) หลังจากชําระแล้วส่งเอกสารทัง้ 3 รายการ คือ (1) ข้อมูลตามแบบฟอร์มการส่งบทความ (2) ใบโอนเงิน และ
(3) บทความ มาที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index
* หมายเหตุ : ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ในทุกกรณี (กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนส่งบทความ) *
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์
หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารร่มพฤกษ์
1. ผู้เขียนต้องชําระค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความ
2. บทความที่ส่งมาต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบทีว่ ารสารร่มพฤกษ์กําหนดเท่านั้น
3. ผู้เขียนต้องส่งเอกสาร 1) แบบฟอร์มการส่งบทความ 2) ใบโอนเงิน และ 3) บทความ มาที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (ระบบออนไลน์) เท่านั้น โดยจะ
ไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งทางอีเมล์ ไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆ
4. ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการตั้งแต่รับบทความจนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเสร็จ
โดยประมาณ 75 วัน
5. ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความที่ผู้เขียนแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลังจากการประเมินแล้วเท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะบทความที่ส่งมาตามเงื่อนไขนี้เท่านั้น
เงื่อนไขการส่งบทความเสนอขอรับการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์
1. เป็นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นๆ มาก่อน
3. ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
- พิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft word ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (A4)
- อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
- กําหนดระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน คือ 2.54 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว (ขอบบน ซ้าย ขวา และล่าง)
4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเป็นบทความที่มาจากงานวิจัยต้องเป็นการเขียน
ใหม่ โดยนําประเด็นสําคัญมานําเสนอ และใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการย่อจากงานวิจัย
บทความวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (รวม 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
4. คําสําคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คํา ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหว่างคํา)
5. บทนํา (ที่มาและความสําคัญของปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี)
6. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล)
7. ผลการวิจัย (ผลที่ได้จากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สําคัญประกอบการอธิบายผลวิจัย)
8. บทสรุป (สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ)
9. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
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บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ (ไม่ต้องใส่ตัวเลขหน้าหัวข้อในบทความ)
1. ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ทั้ง 2 ภาษา ควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)
4. คําสําคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คํา ใช้ เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหว่างคํา)
5. บทนํา (ที่มา หรือ ความสําคัญของบทความที่ต้องการนําเสนอ)
6. เนื้อหา (ผู้เขียนนําเสนอหัวข้อสําคัญที่เกี่ยวข้องประกอบบทความที่นําเสนอ)
7. บทสรุป (สรุปประเด็นสําคัญที่ได้นําเสนอจากบทความ โดยสรุปท้ายบทความอาจตั้งประเด็นคําถาม หรือ
การสร้างความต้องการให้ผู้อ่านคิดค้นหาคําตอบใหม่ๆ)
8. เอกสารอ้างอิง (วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบ APA 6th)
5. สําหรับบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์หนังสือผู้เขียนจะต้องแจ้งแหล่งที่มาโดยละเอียด
6. วารสารร่มพฤกษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาบทความ กรณี
6.1 การใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่นในการส่งบทความ
6.2 ไม่รับพิจารณาบทความวิจัยในชั้นเรียนและบทความจากงานวิจัยสถาบัน
6.3 รับพิจารณาบทความที่เขียนตามรูปแบบของวารสารร่มพฤกษ์เท่านั้น
6.4 รับพิจารณาบทความผ่านระบบ ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index]
เท่านั้น
การเขียนเชิงอรรถ เป็นการเขียนข้อความที่บอกแหล่งที่มาของอัญประภาษหรืออัญพจน์ อาจเป็นรายละเอียด
เพิ่มเติมข้อความบางแห่งในรายงาน ตําแหน่งของเชิงอรรถให้เขียนไว้ท้ายหน้ากระดาษแต่ละหน้าโดยเว้นห่าง
จากข้อความในส่วนเนื้อเรื่องพอสมควร และมีเส้นขีดคั่นเพื่อมิให้ปะปนกับเนื้อเรื่อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- เชิงอรรถโยง (Gross - Reference) คือการเขียนเพือ่ เชื่อมโยงเนื้อหาให้ผู้อ่านสามารถดูหรือ
อ่านเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจทีช่ ัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะการเขียนดังนี้
…....…ในการปฏิบัติหน้าที่ และการทํางานในหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแล้ว จะต้อง
มีการบริหารองค์กรที่ดี นั้นหมายความว่า การดําเนินการจะต้องยึดหลักการบริหารงาน1
.........................................................
1
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หน้า 75.
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- เชิงอรรถอธิบาย (Content Footnote) เชิงอรรถเสริมความที่เป็นข้อความอธิบาย ขยายความ
เพิ่มเติมจากเนื้อหาของรายงานบางตอนที่คิดว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีลักษณะการเขียน ดังนี้
เลขเรียกหนังสือ (Book Number) หรือเลขผูแ้ ต่ง1 (Author Number) การจัดหนังสือ
................................................................
1
เลขเรียกหนังสือหรือเลขผู้แต่ง คือ ตัวเลขที่กําหนดขึ้นแทนตัวอักษรของชื่อ หรือนามสกุล ผู้แต่ง จะใส่กํากับตามหลัง
พยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้แต่งในเลขเรียกหนังสือ

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อหาบทความ
เอกสารอ้างอิง เป็นการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ดังนั้น
จํานวนรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจํานวนเท่ากันกับที่ถูกอ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง
การอ้างอิงแบบนาม-ปี เป็นการอ้างอิงโดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และ ปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือ
ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความในเนื้อหานั้น และอาจระบุ เลขหน้าของ
เอกสารที่อ้าง ได้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้จากรายการ
เอกสารอ้างอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 1 คน)
(พรรณี บัวเล็ก, 2559)
พรรณี บัวเล็ก (2559)
ตัวอย่าง (ผู้แต่ง 2 คน) หากมีผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่งทุกคน
Dunning and Friedman (2014 : 79-120)
(Dunning and Friedman, 2014 : 79-120)
หรือการสรุปเนื้อหามาทั้งหมดเล่ม ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็ไม่ต้องระบุหมายเลข
หน้า ดังนี้
ตัวอย่าง
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2558)
กรณีการอ้างอิงผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ระบุแต่นามสกุล ไม่ต้องใส่ชื่อแรก
ตัวอย่าง
(Hobbs, 2015 : 58 – 81)
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กรณีที่ผแู้ ต่งมีฐานันดรศักดิ์ ให้คงไว้เหมือนบรรดาศักดิ์/สมณศักดิ์ เดิม ดังนี้
ตัวอย่าง
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59)
หรือกรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ตํารวจ ตําแหน่งทางวิชาการ คําเรียกทางวิชาชีพ ไม่ต้องใส่ไว้ เช่น ศาสตราจารย์
นายแพทย์
ตัวอย่าง
(สมชาย ผลเอี่ยมเอก, 2558 : 68)
กรณีอ้างอิงจากเว็บไซด์ ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ซึ่งปรากฏที่เรื่องที่สืบค้น ดังนี้
ตัวอย่าง
(อาทิตย์ ทองอินทร์, 2559)
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2559)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (ท้ายบทความ)
การเขียนเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ให้เขียนโดยเรียงลําดับตามหลักการเดียวกับการเรียงคํา
ตามลําดับอักษรในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย) หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยคําที่
มีตัวสะกดจัดเรียงไว้ก่อนคําที่มีรูปสระตามลําดับตั้งแต่ ก-ฉ และ A-Z ส่วนคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกัน
เรียงลําดับตามรูปสระที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียงภาษาไทยก่อนตามด้วยภาษาอังกฤษ
วารสารร่มพฤกษ์ใช้รูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไปทางสังคมศาสตร์ คือ APA
6th (American
Psychological Association) เพื่อในการบันทึกการอ้างอิงตามมาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) โดยเขียนประเภทการอ้างอิง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
Ex.
วิจารณ์ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์
จํากัด.
บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้า.
Ex.
อมรรัตน์ กุลสุจริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพย์สนิ และหนี้สินของรัฐมนตรี. ร่มพฤกษ์, 34(1), 209234.
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วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อวิทยานิพนธ์. คณะ/ชื่อสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พมิ พ์.
Ex.
วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก, กรุงเทพฯ.
การนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ
ชื่อผู้เขียน. (ปี). ชื่อบทความ. ชื่อรายงานการประชุม, หน้า.
Ex.
สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล : ศึกษากรณีการส่งต่่อข้อมูลบนเฟสบุ๊ค. การนําเสนอ
ผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจําปี พ.ศ.2559 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย
เกริก กรุงเทพฯ, 588-600.
เว็บไซต์
ชื่อผู้เขียน. เรื่องที่สืบค้น. (วัน เดือน ปีที่สืบค้น) สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ทรัมป์กําลังเผชิญหน้ากับ “ตุลาการภิวัฒน์” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ์ 2560)
สืบค้นจาก http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635.
สัมภาษณ์
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์. ตําแหน่ง. สัมภาษณ์, วัน เดือน ปี.
Ex.
ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ์, 9 ธันวาคม 2558.
หนังสือออนไลน์ (e Book)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ (วัน เดือน ปี ที่สืบค้น). สืบค้นจาก ชือ่ เว็บไซต์ (URL).
Ex.
สมนึก อุ่นแก้ว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. (23 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก
http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html
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บทความในวารสารออนไลน์ (e Journal)
ชื่อผู้แต่ง. (ปี). ชื่อบทความ. (วัน เดือน ปี ทีส่ ืบค้น). สืบค้นจาก ชื่อเว็บไซต์ (URL).
Ex.
สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายป่าชุมชนในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภาค
ตะวันออก.(22 กุมภาพันธ์ 2560). สืบค้นจาก https://www.tci-haijo.org/index.php/romphruekj
/article/view/72599/58412.
การลงรายการผู้แต่งในเอกสารอ้างอิง
1. ชื่อผู้แต่งชาวไทยลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไม่มีคํานําหน้า และลงรายการชื่อทุกคนหากมีผู้แต่ง
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2. ผู้แต่งมีคํานําหน้า ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการท้ายชื่อ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น
ระหว่างชื่อและฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดิ์
Ex.
ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
สุพัตรา มาศดิตถ์, คุณหญิง.
3. ผูแ้ ต่งที่เป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ให้ลงรายการตามเดิม และ ใส่ชื่อเดิมไว้ในวงเล็บ
Ex.
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี).
4. ผู้แต่ง 2 คน ลงรายการโดยใช้ คําว่า “และ” หรือ “&” เชื่อมทั้ง 2 ผู้แต่งที่ 1 และ ผู้แต่งที่ 2
5. ผู้แต่งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ใช้คําเชื่อม “และ” หรือ “&” เชื่อมคนรองสุดท้าย และ คนสุดท้าย
6. ผู้แต่งชาวต่างชาติ ลงรายการด้วยชื่อสกุล โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้น และ
อักษรย่อชื่อกลาง (หากมี) ทั้งนี้ การลงรายการชื่อชาวต่างชาติสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของแต่ละ
ชาติได้ตามความเหมาะสม
7. ผู้ แ ต่ งที่ เป็ นหน่ วยงานราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ ลงรายการโดยเรียงลําดับจากหน่ วยงานใหญ่ ไ ป
หน่วยงานย่อย โดยเว้นวรรคระหว่างชื่อทั้ง 2 (โดยใช้ชื่อเต็มไม่ใช้อักษรย่อ)
8. หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งให้ลงรายการโดยใช้ชื่อหนังสือ และเรียงลําดับตามรายการชื่อผู้แต่ง
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---ตัวอย่าง--ชื่อบทความ ภาษาไทย (Cordia New 16 pt ตัวหนา)
ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย Cordia New 16 pt ตัวหนา)1
ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
บทคัดย่ อ
ไม่เกินครึ่งหน้ า A4 ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการวิจยั และผลการวิจยั (Cordia New
16 pt ตัวปกติ)
คําสําคัญ : ภาษาไทย ไม่เกิน 3-5 คํา (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
Abstract
The abstract should be described in 1 paragraph with content including Objectives,
Methods, and Results. (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
Keywords : Please type in English not more than 3-5 words. (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
บทนํา
ไม่เกิน 1 หน้ า A4 เขียนความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา (Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)
วิธีดาํ เนินการวิจัย
(Cordia New 16 pt ตัวปกติ)

1

ระบุหน่วยงานสังกัด (ไม่ระบุสถานภาพ ยศ ตําแหน่ง คํานําหน้ าชื่อใดๆ) ที่อยู่ ...........................................................
โทรฯ : …………… email …………………… (Cordia New 14 pt ตัวปกติ)
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ผลการวิจัย (สรุป อภิปรายผล และ ข้ อเสนอแนะ)
เขียนผลที่ได้ จากการวิจยั อาจแสดงภาพหรื อตารางที่สาํ คัญประกอบการอธิบายผลวิจยั (Cordia
New 16 pt ตัวปกติ)
เอกสารอ้ างอิง
รูปแบบ APA 6th (Cordia New 16 pt)
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