
คําแนะนําสําหรับผูส้่งบทความ 
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมี

วัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ สาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้แก่ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ การท่องเท่ียว    
นิเทศศาสตร์ และวัฒนธรรมเผยแพร่แก่นักวิชาการ และ บุคคลท่ัวไป ปีละ 4 ฉบับ บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน/บทความ โดยใช้
การ Peer-review เป็นแบบ double blinded หากมีความเห็นว่าต้องมีการปรับ แก้ไขทางกองบรรณาธิการจะ
ส่งคืนเพ่ือแก้ไขและขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่ลงพิมพ์เม่ือไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ท่ีมีความประสงค์จะส่ง
บทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนํา ดังต่อไปนี้ 
 

การส่งต้นฉบบัและการพิมพ์บทความ 
 หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 

  1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะนําในการเขียนบทความของวารสารนี้ 
  2. ต้นฉบับท่ีส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน และ
จะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซํ้าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
  3. เอกสารอ้างอิงข้างท้ายบทความให้แปลจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็นส่วน
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย และเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (References) 
  4. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะพิจารณาการตอบรับการลงตีพิมพ์เม่ือบทความผ่านตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของวารสาร 
  5. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเร่ืองรวมทั้งการ
ปรับปรุงบทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้อ่านบทความ 
  6. บทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการ
ของผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน 
  7. บทความท่ีได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจง้ผลการพิจารณาให้ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 การส่งต้นฉบับ 
  ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลมาท่ี http://www.tci-thaijo.org/index.php/tgt 
และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 1 ชั้น  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 ติดต่อสอบถามได้ท่ีนายทวิช ปิ่นวิเศษ โทรศัพท์  
08 4593 9223, 0 5570 6555 ต่อ 4231 
 รูปแบบการพิมพ์บทความ 
  1. ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ต้ังค่ากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจํานวนหน้าของเนื้อหาและ
เอกสารอ้างอิงรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 15 หนา้ ใช้รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK และแต่ละหน้า    
ไม่เกิน 30 บรรทัด 
 
 



 

 

  2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ 
 

ท่ี ส่วนประกอบ คําอธิบาย 
1 ชื่อเร่ือง/บทความ   ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 

พอยท์ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2 ชื่อผู้เขียนบทความ ระบุชื่อผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ชนิดหนา ไว้กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

3 สังกัดผู้เขียนบทความ ถ้าเป็นนักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และชื่อ
สถาบันการศึกษา 
ถ้าไม่ใช่นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และ
ชื่อหน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี) 
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดธรรมดา ไว้ท่ีเชิงอรรถท้ายหน้า 

4 บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อบทความวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 บรรทัด
และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คําเขียนโดยสรุปซ่ึงมี
เนื้อหาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 
และผลการวิจัย 
บทคัดย่อบทความวิชาการ บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 
บรรทัดและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คําเขียนโดยสรุป
สาระสําคัญจากเนื้อหา 

5 คําสําคัญ (Keywords) ระบุคําสําคัญ 2-5 คําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้าย
บทคัดย่อท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

6 เนื้อหา (Content) บทความวิจัย หัวข้อท่ีเสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 
   1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (Statement of 
the Problem) 
   2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
   3. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) (Research Hypothesis) 
   4. วิธีดําเนินการวิจัย (Methodology) (ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับรูปแบบการวิจัย (Research Design) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง (Population and Sample) หรือแหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูล (Source of Data / Informant) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
(Research Instrument / Tool) และการหาคุณภาพ (Quality 
Testing) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)โดยเขียนแยกหัวข้อ) 
   5. สรุปผลการวิจัย (Conclusion) (ระบุผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ โดยสรุปซ่ึงอาจมีตารางหรือภาพประกอบ) 
 



 

 

(ต่อ) 
ท่ี ส่วนประกอบ คําอธิบาย 
     6. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) (ระบุประเด็นท่ีเป็น

ผลการวิจัยท่ีสําคัญในแต่ละวัตถุประสงค์ และอภิปรายโดยมีการ
อ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย) 
   7. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย
คร้ังต่อไปโดยนําเสนอแยกหัวข้อ) 
   หัวข้อเนื้อหาท้ัง 7 หัวข้อ ไม่ต้องระบุหมายเลข ใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วนรายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาด
ตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 
บทความวิชาการหัวข้อท่ีเสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 
บทนํา (Introduction) เนื้อหา (Content) และสรุป
(Conclusion) ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วน
รายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 

7  ตาราง (ถ้ามี) ใช้ตารางแบบเสน้คู่ เปิด-ปิดตาราง 
8 ภาพ (ถ้ามี) รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุล .JPEG ใช้ขนาด

ตัวอักษร 14 พอยท์ 
9 การอ้างอิงในเนื้อหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ทุกรายการเป็นภาษาอังกฤษ        

ดังตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  
10 เอกสารอ้างอิง (References) ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบ

รายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง ข้างท้ายนี้นําเสนอเฉพาะ
รายการท่ีมีการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ ให้ครบทุกรายการ และ
แปลเอกสารอ้างอิงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วย 

 

ตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
1. หนังสือ  
 1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
   (Wilson, 2007, p.67) 
 1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
   (Crouhy, et al., 2006, pp.75-78) 
 1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
   (Ministry of Education, 2002, pp.70-71) 
2. วิทยานิพนธ์ 
 (Waranusast, 2018) 
3. รายงานการประชุม 
 (Paitoon Sinlarat, 1995, p.217) 



 

 

4. วารสาร 
 (Bekerian, 1993, pp.574-575) 
5. หนังสือพิมพ์ 
 (Krishman, 2007, pp.1, 12) 
6. จุลสารแผ่นพับ แผ่นปลิว 
 (Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 
7. โสตทัศนวัสดุ 
 (Yupadi Phaknakapan, 1987) 
8. ซีดีรอม 
 (Social Science Index, 1999) 
9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  (Abell, 2002) 
 9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  (Kenneth, 1998)  
 9.3 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  (Zoom, (penname), 25 October 1999) 
 9.4 เอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็ว (www.) 
  (Ministry of Education, 2005) 
10. การสัมภาษณ์ 
 (Page, 1991,  March 5) 
 

ตัวอย่างรูปแบบรายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง 
1. หนังสือ 
 1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
  Wilson, K. (2007). Smart choice. (2 nd ed).  London : Oxford University Press. 
 1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
  Crouhy, M., et al. (2006). The essentials of risk management. New York :  
                             McGraw-Hill. 
 1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
  Education, Ministry of. (2002). Chiangmai : NopBueri Si Nakon Ping. Bangkok :  
                             Ministry of Education. 
2. วิทยานิพนธ์ 
 Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work : Consequencesfor  
                    fathers’ stress and father child relation. Master's thesis, University of Victoria. 
 
 



 

 

3. รายงานการประชุม 
 Sinlarat, P. (1995). Success and failure of facility in Thai university. In Somwang  
                      Pitiyanuwat, et al. (Eds), Preparing teachers for All the World’s Children :  
           An Era of Transformation Proceedings of International Conference,  
                     Bangkok 1992. (pp. 217-233). Bangkok : UNICEF. 
4. วารสาร  
 Bekerian, D.A. (1993, June). In search of the typical eyewitness. American  
                     Psychologist, 48, 574-576. 
5. หนังสือพิมพ์ 

Krishman, E. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem Bangkok post, p.1, 12. 
6. จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
 Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting  
                      and writing about people with disabilities. [Brochure]. Lawrence : Research   
                      and Training Center on Independent Living. 
7. โสตทัศนวัสดุ 
 Shocken, M. (1992). Over the waterfall. Arkansas traveler. [VCD]. New York : Polygram  
                       Music. 
8. ซีดีรอม   
 Social Science Index. (1999). [CD-ROM]. Available : UMI/Social Science Index. [2005,  
            June 26]. 
9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  Abell, S.K. (2002). Science teacher education : An international perspeetive.  
                           [Online]. Available : http://ebook.Springkerlink.com/Search/Search    
           Results.aspx?. [2007, June 30].  
 9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
  Kenneth, I. (1998). A Buddhist response to the nature of human rights.Journal of  
                          Buddhist Ethies. [Online], 2, (9). Available :  
                          http://www.cac.psu.edu/Jbe/twocont.html. [2006, August 12]. 
 9.3 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  Education, Ministry of. (2005). The Regional Seminar on Higher Education in  
                          Southeast Asian Countries. [Online]. Available :  
                          http://www.inter.mua.go.th/news/News%20January%202005.htm.  
                           [2006, January 5]. 
10. การสัมภาษณ์ 
 Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peay State University. Interview. 


