คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทควำม
วำรสำรครุศำสตร์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าแก่ผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวความคิด เชิงวิชาการของ
คณาจารย์และนักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน โดยมีกาหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ บทความที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ หากมีความเห็นว่า
ต้องมีการปรับ แก้ไขทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อแก้ไขและขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่ลงพิมพ์เมื่อไม่ผ่าน
การพิจารณา ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนา ดังต่อไปนี้

กำรส่งต้นฉบับและกำรพิมพ์บทควำม
หลักเกณฑ์กำรส่งต้นฉบับและกำรพิมพ์บทควำม
1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะนาในการเขียนบทความของวารสารนี้
2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่
ส่งตีพิมพ์ซ้าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะพิจารณาการตอบรับการลงตีพิมพ์เมื่อบทความผ่านตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของวารสาร
4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุง
บทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านบทความ
5.บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของ
ผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน
6.บทความที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
กำรส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลมาที่ บรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000
โทร 055-706555 ต่อ 2010 Website : http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/
Email : ejfe_edu@hotmail.com
รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม
1.ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ตั้งค่ากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจานวนหน้าของเนื้อหาและ
เอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ใช้รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK และแต่ละหน้าไม่
เกิน 30 บรรทัด

ที่
1
2

3

4

5
6

2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบ
คาอธิบาย
ชื่อเรื่อง/บทความ
ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร
16 พอยท์ ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
ชื่อผู้เขียนบทความ
ระบุชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และไม่ใส่ตาแหน่งวิชาการหรือคานาหน้า เช่น นาย/
นาง/นางสาว/อาจารย์ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
สังกัดผู้เขียนบทความ
ถ้าเป็นนักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และชื่อ
สถาบันการศึกษา
ถ้าไม่ใช่นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และ
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดธรรมดา ไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้า
บทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อบทควำมวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 บรรทัด
และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คา เขียนโดยสรุปซึ่งมี
เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย
(กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล) และ
ผลการวิจัย
บทคัดย่อบทควำมวิชำกำร บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10
บรรทัดและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คา เขียนโดยสรุป
สาระสาคัญจากเนื้อหา
* เขียนเป็นความเรียง ไม่ใส่หมายเลขลาดับหัวข้อในย่อหน้า
คาสาคัญ (Keywords)
ระบุคาสาคัญ 2-5 คาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้าย
บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เนื้อหา (Content)
บทควำมวิจัย หัวข้อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย
1. ความเป็นมาและความสาคัญ (Statement of the
Problem)
2. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives)
3. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) (Research Hypothesis)
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Framework)
5. วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology)

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and
Sample) หรือแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล (Source of Data /
Informant)
5.2 เครื่องมือวิจัย (Research Instrument/Tool) การ
สร้างและหาคุณภาพ และรายงานคุณภาพเครื่องมือแต่ละชนิด
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวมผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล อาจมีตารางหรือภาพประกอบ
6. สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
ระบุผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย
7. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
ระบุประเด็นที่เป็นผลการวิจัยที่สาคัญในแต่ละวัตถุประสงค์ โดยมี
การอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย
8. ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
8.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
หัวข้อเนื้อหาทั้ง 8 หัวข้อ ไม่ต้องระบุหมายเลข ใช้ขนาดตัวอักษร
14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วนรายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาดตัวอักษร 14
พอยท์ ชนิดธรรมดา

7
8
9

ตาราง (ถ้ามี)
ภาพ (ถ้ามี)
การอ้างอิงในเนื้อหา
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เอกสารอ้างอิง (References)

บทควำมวิชำกำร หัวข้อที่เสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย
บทนา (Introduction) เนื้อหา (Content) และสรุป
(Conclusion) ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วน
รายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา
ใช้ตารางแบบเส้นคู่ เปิด-ปิดตาราง
รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .JPEG
ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา ข้างท้ายนี้
ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบ
รายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง ข้างท้ายนี้ นาเสนอเฉพาะ
รายการที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาบทความ ให้ครบทุกรายการ

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ
1. หนังสือ
1.1 ผู้แต่งคนเดียว
(สมพงษ์ ชูมาก, 2548, หน้า 10-12)
(สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา, 2531)
(Wilson, 2007, p. 67)
1.2 ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน
(อวยพร พานิช และคนอื่นๆ, 2548, หน้า 51-53)
(Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78)
1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงำน
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า10-11)
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า5-6)
(Ministry of Education, 2002, pp.70-71)
2. วิทยำนิพนธ์
(เชวงศักดิ์ เขียวเขิน, 2543, บทคัดย่อ)
(โอกามา จ่าแกะ, 2550)
(Almeida, 1990)
3. รำยงำนกำรประชุม
(นิทัศน์ ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30)
(Paitoon Sinlarat, 1995, p.217)
4. วำรสำร
(Bekerian, 1993, pp. 574-575)
5. หนังสือพิมพ์
(สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7)
(Krishman, 2007, pp. 1, 12)
6. จุลสำร แผ่นพับ แผ่นปลิว
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541)
(Research and Traning Center on Independent Living, 1993)
7. โสตทัศนวัสดุ
(ยุพดี พยักฆพันธ์, 2530)

8. ซีดีรอม
(อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร, 2543)
(Social Science Index, 1999)
9. เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, 2542)
(Abell, 2002)
9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
(Kenneth, 1998)
9.3 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
(ซูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542)
(ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2, 2550)
9.4 เอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www.)
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.)
(Ministry of Education, 2005)
10. กำรสัมภำษณ์
(ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14)
(Page, 1991, March 5)

ตัวอย่ำงรูปแบบรำยกำรบรรณำนุกรมในเอกสำรอ้ำงอิง
1. หนังสือ
1.1 ผู้แต่งคนเดียว
สมพงษ์ ชูมาก. (2548). กฎหมำยระหว่ำงประเทศแผนกคดีเมือง. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
กัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า. (2531). เจ้ำนำยเล็กๆ ยุวกษัตริย์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ :
ด่านสุทธาการพิมพ์.
Wilson, K. (2007). Smart choice. (2 nd ed). London : Oxford University Press.
1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน
อวยพร พานิช และคนอื่นๆ. (2548). ภำษำและหลักกำรเขียนเพื่อกำรสือ่ สำร. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Crouhy, M., et al. (2006). The essentials of risk management. New York : McGraw-Hill.

1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสำรประกอบกำรสอนชุดวิชำกำรวิจัยกำรบริหำรกำรศึกษำ.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
การศึกษาแห่งชาติ, สานักงานคณะกรรมการ. (2541). กำรปฏิรูปกำรเรียนตำมแนวคิด 5 ทฤษฎี. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ไอเดียสแควร์.
Education, Ministry of. (2002). Chiangmai : NopBueri Si Nakon Ping. Bangkok : Ministry of
Education.
2. วิทยำนิพนธ์
เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2543). กำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สถำบันรำชภัฏกำแพงเพชร.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร.
โอกามา จ่าแกะ. (2550). กำรจัดกำรตลำดทำงเลือกเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษำสหกรณ์กำรเกษตรยั่งยืน
แม่ทำจำกัด ตำบลแม่ทำ กิ่งอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work : Consequencesfor fathers’
stress and father child relation. Master's thesis, University of Victoria.
3. รำยงำนกำรประชุม
นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลำดซื้อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ ในกำรประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย. วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ : สมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.
Paitoon Sinlarat. (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
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