
คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีนําเสนอผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และผลงานวิชาการ สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเผยแพรแกนักวิชาการ และ บุคคลท่ัวไป บทความท่ีนําเสนอในการ
ประชุมวิชาการจะตองผานการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูทรงคุณวุฒิ หากมีความเห็นวาตองมีการ
ปรับแกไข ทางกองบรรณาธิการจะสงคืนผูเขียนเพ่ือแกไข และขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาเปนไมมีสิทธ์ินําเสนอ หาก
ผลงานไมผานการพิจารณา ผูท่ีมีความประสงคจะสงบทความเพ่ือรับการพิจารณานําเสนอใหปฏิบัติตามขอแนะนํา 
ดังตอไปน้ี 
 

การสงตนฉบับและการพิมพบทความ 
 หลักเกณฑการสงตนฉบับและการพิมพบทความ 

  1. ตนฉบับตองพิมพตามรูปแบบและขอแนะนําในการเขียนบทความนี้ 
  2. ตนฉบับที่สงมาใหพิจารณาจะตองไมเคยตีพิมพในวารสารฉบับอ่ืนหรือเผยแพรในรูปแบบใดๆมา
กอน และจะตองไมสงเผยแพรซ้ําซอนในเวลาเดียวกัน 
  3. การนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาตินี้ จะพิจารณาการตอบรับการนําเสนอเมื่อ
บทความผานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการ 
  4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและเผยแพรบทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุง
บทความบางสวนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูอานบทความ 
  5. การนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาตินี้ ถือวาเปนผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค 
และผลงานวิชาการของผูเขียนไมใชความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผูเขียนตองรับผิดชอบตอบทความของตน 
  6. บทความที่ไดผานการพิจารณาแลว ทางกองบรรณาธิการจะแจงผลการพิจารณาใหทราบเปน 
ลายลักษณอักษร 
 การสงตนฉบับ 
  สงตนฉบับเอกสารพรอมไฟลขอมูลมาที ่https://research.kpru.ac.th/conference6 และ
สามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 ชั้น  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตําบล
นครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  62000 ติดตอสอบถามไดท่ี 09-0941-4809 
 รูปแบบการพิมพบทความ 

1. ใหพิมพลงบนกระดาษ ตั้งคากระดาษเปน A4 ตั้งคาหนากระดาษโดยกําหนดใหระยะขอบบน 
และซายเทากับ 1.5 น้ิว ระยะขอบลางเทากับ 0.5 น้ิว และระยะขอบขวาเทากับ 1 น้ิว โดยจํานวนหนาของเนื้อหา
และเอกสารอางอิงรวมท้ังสิ้นไมเกิน 15 หนา ใชรูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK  

2. ระยะหางของขอความทั้งเอกสารเทากับ 1 บรรทัด ระยะแท็บแรกเทากับ 0.5 นิ้ว และระยะ
แท็บตอไป เทากับ 0.25 น้ิว 

3. ขอปฏิบัติการพิมพแตละหัวขอ/สวนประกอบ 
 

ที่ สวนประกอบ คําอธิบาย 
1 ชื่อเร่ือง/บทความ   ระบุช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 

พอยทชนิดหนา ไวกึ่งกลางหนากระดาษ 
2 ชื่อผูเขียนบทความ ระบุช่ือผูวิจัย และผูรวมวิจัย ทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ขนาดตัวอักษร 14 พอยทชนิดหนา ไวก่ึงกลางหนากระดาษ 
ระยะหางจากชื่อเรื่องเทากับ 1 บรรทัด  
กรณีที่ระบุชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธไวในสวนน้ี ทุกคนท่ีมีรายชื่อจะปรากฏเสมือนหน่ึงเปน
ผูเขียนบทความรวม 



 

 

ที่ สวนประกอบ คําอธิบาย 
3 สังกัดผูเขียนบทความ ถาเปนนักศึกษา ใหระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และช่ือ

สถาบันการศึกษา 
ถาไมใชนักศึกษา ใหระบุตําแหนง หรือตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) 
และช่ือหนวยงานที่สังกัด  
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท ชนิดธรรมดา จัดชิดขวา ระยะหางจาก
ช่ือผูเขียนเทากับ 1 บรรทัด 

4 บทคัดยอ (Abstract) กําหนดใหจัดขอความเปนการกระจายแบบไทย 
บทคัดยอบทความวิจัย บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ รวมแลวไมควรเกิน 1 หนา เขียนโดยสรุปซึ่งมี
เนื้อหาประกอบดวยวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 
และผลการวิจัย 
บทคัดยอบทความวิชาการ บทคัดยอภาษาไทย และบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษ รวมแลวไมควรเกิน 1 หนา เขียนโดยสรุป
สาระสําคัญจากเน้ือหา 

5 คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําสําคัญ 2-5 คําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวทาย
บทคัดยอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

6 เนื้อหา (Content) กําหนดใหจัดขอความเปนการกระจายแบบไทยท้ังหมด 
บทความวิจัย หัวขอที่เสนอในเน้ือหา ประกอบดวย 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement of 
the Problem) 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย(Objectives) 
3. สมมุติฐานการวิจัย (ถามี) (Research Hypothesis) 
4. ขอบเขตการวิจัย 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
6. วิธีดําเนินการวิจัย (Methodology) เน้ือหาเก่ียวกับ

รูปแบบการวิจัย (Research Design) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
(Population and Sample) (ถามี) หรือแหลงขอมูล/ผูใหขอมูล 
(Source of Data / Informant) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
(Research Instrument / Tool) และการหาคุณภาพ (Quality 
Testing) การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) และการ
วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

7. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) (ระบุผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค โดยสรุปซึ่งอาจมีตารางหรือภาพประกอบ) 

8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) (ระบุประเด็นท่ีเปน
ผลการวิจัยท่ีสําคัญในแตละวัตถุประสงค และอภิปรายโดยมีการ
อางอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย) 

9. ขอเสนอแนะ (Suggestion) (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะในการทํา
วิจัยครั้งตอไปโดยนําเสนอแยกหัวขอ) 
   หัวขอเนื้อหาทั้ง 7 หัวขอ ไมตองระบุหมายเลข ใชขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท ชนิดหนา สวนรายละเอียดเน้ือหาใชขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท ชนิดธรรมดา 



 

 

ที่ สวนประกอบ คําอธิบาย 
บทความวิชาการ หัวขอท่ีเสนอในเนื้อหา ประกอบดวย 
บทนํา (Introduction) เน้ือหา (Content) และบทสรุป 
(Conclusion) ใชขนาดตัวอักษร 14 พอยท ชนิดหนา สวน
รายละเอียดเนื้อหาใชขนาดตัวอักษร 14 พอยท ชนิดธรรมดา 

7  ตาราง (ถามี) 1. ใชตารางแบบเสนคู เปด-ปดตาราง  
2. สําหรับคําอธิบายตารางกําหนดใหเขียนดานบนตาราง ชิด

ซาย  ใหขึ้นตนดวยคําวา ตารางท่ี ตามดวยลําดับเลข ใชขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท ชนิดหนา จากน้ันมีคําอธิบายตาราง ใชขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท ชนิดธรรมดา  

3. ขอความคําอธิบายตารางมีระยะหางหลังขอความเทากับ 6 
พอยท 

4. ถามีการอางอิงตาราง ใหระบุ ขอความ (ที่มา: การอางอิง) 
ตอทายจากตารางระยะหางกอนขอความเทากับ 0 พอยท จัด
ขอความชิดซาย 

5. เนื้อหาบรรทัดแรกตอจากตารางมีระยะหางกอนขอความ
เทากับ 12 พอยท 

6. กรณีท่ีตารางเดียวกันแตแยกออกเปน 2 หนาหรือมากกวา 
ใหข้ึนตนตารางในหนาใหม 
(ดังตัวอยาง) 

8 ภาพ (ถามี) 1. รูปภาพประกอบ บันทึกเปนไฟลที่มีนามสกุล .JPEG  
2. กรณีท่ีเปนรูปรางโดยใชเครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม ให

จัดกลุมรูปรางเปนกลุมเดียวกัน 
3. สําหรับคําอธิบายภาพ กําหนดใหจัดขอความกึ่งกลาง

หนากระดาษ ขึ้นตนดวยขอความ ภาพที่ ตามดวยลําดับเลข ใช
ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ชนิดหนา จากนั้นมีคําอธิบายภาพ ใช
ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ชนิดธรรมดา 

4. ระยะหางระหวางภาพและคําอธิบายภาพ เทากับ 0 พอยท 
5. เนื้อหาบรรทัดแรกตอจากคําอธิบายภาพ มีระยะหางกอน

ขอความเทากับ 12 พอยท 
6. ถามีแหลงอางอิงที่มาของภาพให ระบุ ขอความ (ท่ีมา: การ

อางอิง) ตอทายจากคําอธิบายภาพ ระยะหางกอนขอความเทากับ 
0 พอยท จัดขอความกึ่งกลางหนากระดาษ 

7. เนื้อหาบรรทัดแรกตอจากภาพมีระยะหางกอนขอความ
เทากับ 12 พอยท 

(ดังตัวอยาง) 
9 การอางอิงในเนื้อหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตัวอยางรูปแบบการอางอิงแทรก

ในเน้ือหา ขางทายนี้ 
10 เอกสารอางอิง (References) ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอยางรูปแบบ

รายการบรรณานุกรมในเอกสารอางอิง ขางทายนี้นําเสนอเฉพาะ
รายการท่ีมีการอางอิงในเนื้อหาบทความ ใหครบทุกรายการ 

 
 



 

 

ตัวอยางตาราง 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรแยกตามหนวยงานที่สังกัด 

หนวยงาน สายสอน สายสนับสนุน รวม 
คณะครุศาสตร 78 50 128 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 89 16 105 
 
(กรณีตองขึ้นหนาใหม) 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรแยกตามหนวยงานที่สังกัด (ตอ) 

หนวยงาน สายสอน สายสนับสนุน รวม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 60 34 94 
คณะวิทยาการจัดการ 46 13 59 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 47 17 64 
(ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2559) 

 ขอมูลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจําแนกตามคณะที่สังกัด โดยแบงเปนสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 
ตัวอยางภาพ 
 

 
ภาพท่ี 1 ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

(ท่ีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2559) 

ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรน้ีมีท้ังแบบลายเสนและแบบสีทึบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การใชงานใหสอดคลองกับความตองการ 

 

ตัวอยางรูปแบบการอางอิงแทรกในเน้ือหา 
 1. หนังสือ  
  1.1 ผูแตงคนเดียว 
   (สมพงษ ชูมาก, 2548, หนา 10-12) 
   (สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา, 2531) 
   (Wilson, 2007, p. 67) 
  1.2 ผูแตงมากกวา 3 คน 
   (อวยพร พานิช และคนอ่ืนๆ, 2548, หนา 51-53) 
   (Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78) 
  1.3 ผูแตงเปนหนวยงาน 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หนา 10-11) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541, หนา 5-6) 

   (Ministry of Education, 2002, pp.70-71) 



 

 

  
 2. วิทยานิพนธ 
   (เชวงศักดิ์ เขียวเขิน, 2543, บทคัดยอ) 
   (โอกามา จาแกะ, 2550) 
   (Almeida, 1990) 
 3. รายงานการประชุม 

 (นิทัศน ภัทรโยธิน, 2540, หนา 30) 
 (PaitoonSinlarat, 1995, p.217) 

 4. วารสาร 
   (Bekerian, 1993, pp.574-575) 
 5. หนังสือพิมพ 
   (สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หนา 7) 
   (Krishman, 2007, pp.1, 12) 
 6. จุลสารแผนพับ แผนปลิว 
   (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2541) 
   (Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 
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