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      1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม หลักเกณฑ์การเสนอบทความ 
      2. บทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องต้องมีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร เนื้อเรื่องมี
ความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
      3. ผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ - นามสกุล ของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด เบอร์
โทรศัพท์ และอีเมล์ ให้ชัดเจน 
      4. บทคัดย่อภาษาไทยไม่ควรเกิน 250 ค า 
      5. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง ขนาด เอ 4  ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมืออย่างน้อย 40 มม. 
(1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.) ด้านล่างและขวามืออย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.) พิมพ์ด้วยโปรแกรม 
Microsoft word 
      6. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบ Online (Submission) แนบไฟล์เอกสาร  Microsoft Word ทาง
ระบบ ThaiJo 
      7. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือ
แก้ไข ผู้เขียนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนด  
  
 รูปแบบท่ีถูกต้อง 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย…………  (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา)......................... ความยาวต้องไม่เกิน 
100  ตวัอักษร 
ภาษาอังกฤษ………………..  (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา)......................... 
 

ชื่อผู้นิพนธ์  ภาษาไทย ....................1, ………………2  และ........…………3 
ภาษาอังกฤษ .......................1, ..........................2  and…...…………..3  
(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ) 
 

บทคัดย่อ    (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
             (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.  ปกติ) ...........................ความยาวต้องไม่เกิน 250 ค า 
............................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ............................................................. 
ค าส าคัญ:(หัวข้อ TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา). (เนื้อหา TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ) 
......//........//....... 



 Abstract  (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
             (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt. ปกติ) ............................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
Keywords:(หัวข้อ TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา).(เนื้อหา TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ) 
........, .........., ........ 
 _______________________ 
1 รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย .. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Pt.ปกติ)....หน่วยงานที่สังกัด/ 
เบอร์โทรศัพท์/ Email… 
1 รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ .. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 14 Pt.ปกติ)....หนว่ยงานที่สังกัด/
เบอร์โทรศัพท์/Email… 
    
บทน า  (Introduction)  (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
             (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ) .............................................................................. 
.................................................................................................................................... ..................................  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา)  
            1. ......(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ) ...............................................................................  
            2......................................................................................................................................    ฯลฯ 
วิธีด าเนินการวิจัย (Materials and Methods) (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
           ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
           เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
           การเก็บข้อมูล 
           การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
           (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ) 
ผลการศึกษา  (Results)  (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt. ปกติ) 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................   
สรุปผล  (Discussion (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt. ปกติ) .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 



อภิปรายผล(Conclusion)(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 16 pt. ปกติ) .............................................................................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
................................................................................................................. ............................................................. 
เอกสารอ้างอิง  (References)  (TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.หนา) 
(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ) 
ภาษาไทย.............(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ)........................................................... 
ภาษาอังกฤษ.......(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ)................................................................... 
 
             ...........................................................................................................  
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 
กษมา ศรีสุวรรณ. (2556). ปัญหาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต. สืบค้น 1 มีนาคม 2559. จาก   
พระมหาจักรี  ญาณสมฺปนฺโน. (2558). ระบบการศึกษาไทยกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา.  เอกสารอัดส าเนา. พิมพ์แจกเนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2558. 
ถวัลย์ มาศจรัส. (2546). ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
 ประเทศไทย. 
ปาริชาติ  บัวเจริญ. (2550). สิทธิผู้สูงอายุ การจัดบริการผู้สูงอายุ. สืบค้น 1 พฤษภาคม 2559, 
 จาก http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main2_15.html 
ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. (2545). ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. 
 กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์. 
สุรพงษ์ คงสัตย์. (2554). การศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา. นครราชสีมา : ร้านเอสทีเคก๊อปปี้. 
สุนทร โคตรบรรเทา. (2544). รวมบทความและงานเขียนศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ บัวศรี การศึกษา
 ปรัชญา การศึกษาประชาธิปไตยและจริยธรรม. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). Intellectual capital: The proven way to establish 
 your company’s real value by finding its hidden brainpower. Piatkus. 
Guthrie, J. (2001). The management, measurement and the reporting of intellectual 
 capital. Journal of Intellectual capital, 2(1), 27-41. 
Webb, L. D., Metha, A., & Jordan, K. F. (1992). Foundations of American education. Merrill. 
 

โดย....ดร.จักรี  ศรีจารุเมธีญาณ 
งานวารสารวิชาการแสงอีสาน มมร.อส. 

17/07/2561 


