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ตามหลักเกณฑ์ 
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ตามหลักเกณฑ์
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๖ วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผูน้ิพนธ์จาก
หลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก กรณีที่บทความ 
มีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ให้ถอืว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก

  

 

๗ มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ทุกบทความ กรณีที่บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ 
จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
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เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ผูน้ิพนธ์ 
บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
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