
 



 

 

 

 
 

การน าเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 

1. ผู้น าเสนอต้องจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลและน าเสนอด้วยโปแกรม Power Point 
2. ผู้น าเสนอมีเวลาในการน าเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซักถาม

เรื่องละไม่เกิน 5 นาท ีรวมระยะเวลาเรื่องละ 20 นาท ี
3. คณะกรรมการจัดงานฯ จะท าการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานภายในห้องน าเสนอผลงาน

หลังจากการน าเสนอเสร็จสิ้น 
 

การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 

1. ผู้น าเสนอผลงานจะต้องจัดเตรียมแผ่นโปสเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง โดยแสดงรายละเอียดและ 
เนื้อหาตามรูปแบบที่ก าหนดให้ จ านวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง 

2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์ 
2.1 โปสเตอร์แบบ X-Bar หรือ T-Bar ขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร สูง 180 เซนติเมตร (แนวตั้ง) 
2.2 มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน (ถ้ามี) ขนาดประมาณ 14 x 18 เซนติเมตร 

อยู่มุมบนด้านซ้าย ตัวอักษรชื่อเรื่องมีขนาดไม่ต่ ากว่า 1 นิ้ว หรือ 2.54 เซนติเมตร (Font ขนาด 70 Points) 
2.3 มีรูปถ่ายของผู้เสนองานอยู่มุมบนด้านขวา ขนาดประมาณ 14 x 18 เซนติเมตร 
2.4 ขนาดตัวอักษรในเนื้อหามีขนาดไม่ต่ ากว่า 20 Points 
2.5 เนื้อหาประกอบด้วย บทน า/ความเป็นมาหรือความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของ

การวิจัยขอบเขตของการวิจัย กรอบความคิดในการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ แนวทางการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และรายการอ้างอิง 

3. การติดตั้งโปสเตอร์ 
3.1 ผู้น าเสนอต้องน าโปสเตอร์มาติดตั้งด้วยตัวเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. หรือในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก 

3.2 โปสเตอร์จะต้องติดตั้งไว้ตลอดทั้งงาน คือ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561   
3.3 ผู้น าเสนอสามารถจัดเก็บโปสเตอร์ได้หลังเสร็จสิ้นพิธีปิดการประชุมฯ  
3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิจะตรวจประเมินโปสเตอร์ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากพิธีเปิด 

นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ และตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้น าเสนอจะต้องอยู่
ประจ าที่โปสเตอร์ของตนเอง เพ่ือให้ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ  

3.5 คณะกรรมการจัดงานฯ จะท าการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน ณ บริเวณ
นิทรรศการ แสดงผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้น 

 

หมายเหตุ: 1. ผู้น าเสนอผลงาน ต้องเตรียมโปสเตอร์และอุปกรณ์ติดตั้งมาเอง 
       2. การประชุมวิชาการระดับชาติ มีบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) โดยตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
    3. ท่านที่ส่งบทความเร็วจะได้รับการตอบรับเร็ว 

 
 
 

รายละเอียดการน าเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 7  

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 
วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก 
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[ชื่อบทความภาษาไทย]   ** (TH SarabunPSK 18  Bold) 
[Titel of Research Article]  **  (TH SarabunPSK 18 Bold) 

 
[ช่ือผู้เขียนคนท่ี 1]*  

[ช่ือผู้เขียนคนที่ 2]**  

 
บทคัดย่อ (TH SarabunPSK 16, Bold, กึ่งกลาง) 

 
(ย่อหน้า 1 Tab) ............................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………(TH SarabunPSK 14, ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ค าส าคัญ: ค าที่ 1, ค าที่ 2, ค าที่ 3, ค าที่ 4, ค าที่ 5  (TH SarabunPSK 14) 
 

Abstract  (TH SarabunPSK 16, Bold, กึ่งกลาง) 
 

 (ย่อหน้า 1 Tab)................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… (TH SarabunPSK 14) ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Keywords: 1st,  2nd,  3rd, 4th, 5th (TH SarabunPSK 14)  
 

* [กรณีที่เป็นนักศึกษา] ชื่อหลักสูตร (ชื่อย่อหลักสูตร) สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ สถาบันการศึกษา  
**[กรณีที่เป็นอาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรกึษา] วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (ชื่อย่อวุฒกิารศึกษา) สาขาวิชา/ภาควิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) สถานที่ท างานปัจจุบันหรือหนว่ยงานที่สังกัด (เช่น สาขาวิชา/ภาควิชา คณะ สถาบัน)  

หน้า 3.5 ซม. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

หลัง 2.5 ซม. 
หรือ 1 นิ้ว 

บน 3.5 ซม. 
หรือ 1.5 นิ้ว 

ล่าง 2.5 ซม. 
หรือ 1 นิ้ว 
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บทน า  (TH SarabunPSK 16, Bold)   

(ย่อหน้า 1 Tab) .............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………(TH SarabunPSK 14) ……………………….…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (* รวมกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่ส าคัญ) 
 
วัตถุประสงค์  (TH SarabunPSK 16 Bold)   

1. ................................................................................................................................................................... 
........................................................................... (TH SarabunPSK 14)........................................................................ 

2. .................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

3. .................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
กรอบแนวคิด  (ถ้ามี) (TH SarabunPSK 16, Bold)   

    (ย่อหน้า 1 Tab) ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................. (TH SarabunPSK 14) ................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
*** กรณีเป็นรูปภาพ ให้ใส่ ภาพที ่ตามด้วยตัวเลขล าดับภาพ ตามดว้ยช่ือภาพ (อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ)  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  (TH SarabunPSK 16 Bold)   

1. ................................................................................................................................................................... 
................................................................................ (TH SarabunPSK 14) ................................................................. 

2. ................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  (TH SarabunPSK  16, Bold)   

ซึ่งประกอบด้วย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ย่อหน้า 1 Tab) ..............................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................... (TH SarabunPSK 14)  ..................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย  (TH SarabunPSK 16, Bold)   

(ย่อหน้า 1 Tab) .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................... (TH SarabunPSK 14)  ..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
ตารางที่ 1  ................................................. (TH SarabunPSK 14)......................................................... 
                 ................................................................................................................................................ 

    
1.     
2.     
3.     

รูปภาพ 
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(ย่อหน้า 1 Tab) .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................... (TH SarabunPSK 14)  ..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
อภิปรายผล  (TH SarabunPSK 16, Bold)   

(ย่อหน้า 1 Tab) .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................... (TH SarabunPSK 14)  ..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ (TH SarabunPSK 16, Bold)   

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  (TH SarabunPSK 14)   
1. .................................................................................................................................................................... 

........................................................................... (TH SarabunPSK 14)  ..................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  (TH SarabunPSK 14)   
1. .................................................................................................................................................................... 

........................................................................... (TH SarabunPSK 14)  ..................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  
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เอกสารอ้างอิง (TH SarabunPSK 16, Bold, กึ่งกลางหน้ากระดาษ)  
 
รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง 

ส าหรับบทความที่ตีพิมพ์ก าหนดให้ผู้เขียนรวบรวมเอกสารอ้างอิงเฉพาะรายการเอกสารที่ถูก
อ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ภายใต้หัวข้อ "เอกสารอ้างอิง" ส าหรับบทความภาษาไทย และ 
"References" ส าหรับบทความภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างอิงก าหนดให้ผู้เขียนใช้
แบบ APA citation style (American Psychological Association Citation Style) ดังนี้ 

 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  

1. หนังสือ 
1.1 ผู้แต่งคนเดียว 

(สมพงษ์ ชูมาก, 2548, หน้า 10-12) 
(สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวัฒนา, 2531) 
(Wilson, 2007, p. 67) 

1.2 ผู้แต่งมากกวา่ 3 คน 
(อวยพร พานิช และคนอื่นๆ, 2548, หน้า 51-53) 
(Crouhy, et al., 2006, pp. 75-78) 

1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หน้า 10-11) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า 5-6) 
(Ministry of Education, 2002, pp.70-71) 

2. วิทยานิพนธ์ 
(เชวงศักดิ์ เขียวเขิน, 2543, บทคัดย่อ) 
(โอกามา จ่าแกะ, 2550) 
(Almeida, 1990) 

3. รายงานการประชุม 
(นิทัศน์ ภัทรโยธิน, 2540, หน้า 30) 
(PaitoonSinlarat, 1995, p.217) 

4. วารสาร 
(Bekerian, 1993, pp.574-575) 

5. หนังสือพิมพ์ 
(สมศรี หาญอนันทสุข, 2550, หน้า 7) 
(Krishman, 2007, pp.1, 12) 

6. จุลส ารแผ่นพับ แผ่นปลิว 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541) 
(Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 

7. โสตทัศนวัสดุ 
(ยุพดี พยักฆพันธ์, 2530) 

8. ซีดีรอม 
(อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร, 2543) 
(Social Science Index, 1999) 
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9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

(อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน,์ 2542) 
(Abell, 2002) 

9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
(Kenneth, 1998) 

9.3 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
(ซูม, (นามแฝง), 25 ตุลาคม 2542) 
(ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบญัชี 2, 2550) 

9.4 เอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www.) 
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
(Ministry of Education, 2005) 

10. การสัมภาษณ ์
(ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
(Page, 1991, March 5) 

11. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
(จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว, 2557) 
(Armstrong, Fogarty, & Dingsdag, 2007) 

12. รายงานผลการวิจัย 
(ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ, 2558) 

 
ตัวอยา่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมในเอกสารอา้งอิงท้ายบทความ 

1. หนังสือ 
1.1 ผู้แต่งคนเดียว 

สมพงษ์ ชูมาก. (2548). กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (พิมพ์คร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
กัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า. (2531). เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์ (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ด่าน 

สุทธาการพิมพ์. 
Wilson, K. (2007). Smart choice (2nd ed.). London: Oxford University Press. 

1.2 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
อวยพร พานิช, อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต และอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. (2548). ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการ 

สื่อสาร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Crouhy, M., Galai, D., & Mark, R. (2006). The essentials of risk management. New York: McGrawHill. 

1.3 ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2546). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา.นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
การศึกษาแห่งชาต,ิ ส านักงานคณะกรรมการ. (2541). การปฏิรูปการเรียนตามแนวคิด 5 ทฤษฎี. กรุงเทพฯ: ไอเดยี 

สแควร์. 
Education, Ministry of. (2002). Chiangmai: NopBueri Si Nakon Ping. Bangkok: Ministry of Education. 

2. วิทยานิพนธ ์
เชวงศักดิ์ เขียวเขิน. (2543). การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
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โอกามา จ่าแกะ. (2550). การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรยั่งยืน แม่ทา
จ ากัด ต าบลแม่ทา กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

Almeida, D.M. (1990). Father’s participation in family work: Consequences for fathers’ stress 
and father child relation. Master's thesis, University of Victoria. 
3. รายงานการประชุม 

นิทัศน์ ภัทรโยธิน. (2540). ตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ คร้ังที่ 15
วิสัยทัศน์นักบัญชีไทย. วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (หน้า 19-35). กรุงเทพฯ: สมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย. 

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 ransformation 
Proceedings of International Conference, Bangkok 1992. (pp. 217- 233). Bangkok: UNICEF. 
4. วารสาร 

มัลลวรี์ อุดลวัฒนศริ,ิ นิตย์ บุหงามงคล และวลิาวัลย์ จตรุธ ารง. (2549, กรกฎาคม-ธันวาคม). การศกึษาและพัฒนา 
พฤติกรรมทางจริยธรรมของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(3-4), 83-92. 

Bekerian, D.A. (1993, June). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 574-576. 
5. หนังสือพิมพ์ 

สมศรี หาญอนันทสุข. (2550, มิถุนายน 26). ฤารัฐธรรมนูญใหม่จะสร้างมิติใหม่ให้สังคมพุทธ. มติชน, หน้า 7. 
Krishman, E. (2007, June 26). Rebuilding self-esteem Bangkok post, p.1, 12. 

6. จุลสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ท่องเท่ียวสงขลา. [แผ่นพับ]. สงขลา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 
Research and Training Center on Independent Living. ( 1 9 9 3 ) . Guidelines for reporting and 

writing about people with disabilities. [Brochure]. Lawrence: Research and Training 
Center on Independent Living. 
7. โสตทัศนวัสด ุ

ยุพดี พยักฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร. [แถบบันทึกเสียง] กรุงเทพฯ: องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์. 
8. ซีดีรอม 

อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร. (2543). [CD-ROM]. Available: ฐานข้อมูลไปดูให้เต็มตาล้ าค่าความเป็นไทย. 
[2544, มิถุนายน 23]. 

Social Science Index. (1999). [CD-ROM]. Available: UMI/Social Science Index. [2005, June 26]. 
9. เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
อ ร ร ถ ศิ ษ ฐ ์ ว ง ศ์ ม ณี โ ร จ น์ . ( 2 5 4 2 ) . ค วา ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ดิ น . [Online]. Available: 

http://158.108.200.11/soil009hom-1/009421/chap1.htm#era1 [2550, กุมภาพันธ์ 20]. 
Abell, S.K. (2002). Science teacher education: An international perspective. [Online]. Available: 

http://ebook.Springkerlink.com/Search/Search Results.aspx? [2007,June 30]. 
9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์

Kenneth, I. (1 9 9 8 ). 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 [2 0 0 6 ,August 12]. 

9.3 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส ์
ซูม .  (นามแฝง) .  (2542 ,  ตุลาคม 25)  .  บุญของคนไทย ใน ไทยรัฐ .  [Onl ine] .  Ava i lable : 

http://www.thairath.co.th [2542, ตุลาคม 25]. 
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ศธ. ยุติการถ่ายโอนสถานศึกษาบัญชี 2. (2550, มิถุนายน 23). ใน ไทยรัฐ . [Online]. Ava i lable : 
http://www.thairath.co.th[2550, มิถุนายน 30]. 

9.4 เอกสารจากเวิลด์ไวด์เว็บ (www.) 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , ศูนย์. (ม.ป.ป.). การจัดการศึกษาทางไกล. [Online]. 

Available: http://www.nectec.or.th/eourseware/cai/0015.htm [2550, กรกฎาคม 1]. 
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. การสัมภาษณ ์

ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี, สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. สมัภาษณ์. 
Page, O. (1991, March 5). President, Austin Peay State University. Interview. 

11. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
จุฬาลักษณ์ ตั้งตัว. (2557). การเปรียบเทียบวิธีที่ท าให้เซลล์เสียหายเพื่อสกัดแยกโปรตีนจากเซลล์จุลินทรีย์. รายงาน 

สืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม (น.
186-191). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

Armstrong, D. B., Fogarty, G. J., & Dingsdag, D. (2007). Scales measuring characteristics of small 
business information systems. Proceedings of Research, Relevance and Rigour: 
Coming of age: 18th Australasian Conference on Information Systems (pp. 163-171). 
Toowoomba, Australia: University of Southern Queensland. 
12. รายงานผลการวิจัย 

ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชยั วงษ์นายะ. (2558). ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สองในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก 
(รายงานผลการวิจัย). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ขอบข่ายการน าเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ 

นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
ดังต่อไปนี้  

1. การจัดการและบริหารธุรกิจ 
2. การจัดการโลจิสติกส์ 
3. การตลาด 
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
5. เศรษฐศาสตร์ 
6. บัญชีและการเงิน 
7. นิเทศศาสตร์ 
8. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
9. สหวิทยาการ (การวิจัยชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน) 

 

วิธีการจัดท าบทความวิจัย 
บทความวิจัยที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบ

โปสเตอร์ (Poster Presentation) มีความยาว 8 – 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยมี
หัวข้อตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. ส่วนข้อมูลผู้เขียนผลงาน   
1.1 ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
1.2 ชื่อผู้เขียน : ภาษาไทย 
1.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
1.4 ชื่อต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) สาขาวิชา/ภาควิชา คณะวิชา 

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด (ส าหรับจัดท าเชิงอรรถ) 

2. ส่วนเนื้อเรื่อง 
2.1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 15 บรรทัดหรือ 250 ค า) 

โดยมีค าส าคัญ (Key word) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จ านวน 2 – 5 ค า 
2.2 บทน า 
2.3 วัตถุประสงค์ 
2.4 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
2.5 ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ 
2.6 ระเบียบวิธีการวิจัย 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เครื่องมือการวิจัย 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

2.7 ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
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2.8 อภิปรายผล 
2.9 ข้อเสนอแนะ 
 - ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 - ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.10 เอกสารอ้างอิง 

3. วิธีการพิมพ์ 
3.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบนและด้านซ้าย 3.5 เซนติ เมตร หรือ 1.5 นิ้ว  ด้านล่าง

และด้านขวา 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว 
3.2 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 หนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ระหว่าง

ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เว้น 1 บรรทัด 
3.3 ชื่อผู้เขียนบทความวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ขนาด 14 หนา พิมพ์ต่อจากชื่อ

บทความภาษาอังกฤษ โดยเว้น 1 บรรทัด และจัดชิดขวา 
3.4 เชิงอรรถ ประกอบด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งงาน คณะวิชา สถาบันการศึกษา/

หน่วยงานที่สังกัด ขนาด 12 ปกติ ให้ปรากฏหน้าเดียวกันกับชื่อบทความและชื่อผู้เขียน 
3.5 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 หนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้ค าว่า 

“บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ขนาด 14 ปกติ 
3.6 หัวข้อของบทความ เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้งอิง ใช้
ขนาด 16 หนา จัดชิดด้านซ้าย ส่วนเนื้อเรื่องของบทความ ขนาด 14 ปกติ จัดตัวอักษรแบบกระจายเสมอ
หน้า-หลัง 

3.7 การย่อหน้าเนื้อหา เว้นระยะแปดตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่เก้า 
3.8 การพิมพ์ตาราง แต่ละตารางจะต้องมีหมายเลขก ากับ จาก 1 ไปจนจบบทความ  

พิมพ์หมายเลขล าดับของตารางและชื่อตารางไว้ในบรรทัดเดียวกัน โดยพิมพ์ไว้ด้านบนตารางและชิด
ขอบซ้ายของหน้ากระดาษ 

3.9 การใส่ภาพประกอบ แต่ละภาพต้องมีหมายเลขก ากับ จาก 1 ไปจนจบบทความ โดย
พิมพ์หมายเลขล าดับของภาพและค าอธิบายภาพไว้ในบรรทัดเดียวกัน 

3.10 การอ้างอิงเนื้อหา ให้ใช้อ้างอิงแบบนามปี (ชื่อผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, หน้า) โดยใช้ระบบ APA 
3.11 เอกสารอ้างอิง เฉพาะปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA แยกเป็น

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยเรียงล าดับตามอักษร ให้พิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิงชิดขอบกระดาษ
ด้านซ้าย ถ้ามีขอความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะ 8 ตัวอักษร 
เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที ่9 

การอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกันให้เรียงตามล าดับปีที่พิมพ์ จากเลขน้อย
ไปหาค่าเลขมาก ถ้าปีที่พิมพ์ซ้ ากันให้เรียงตามล าดับอักษรของชื่อเรื่อง กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้เรียงไว้
หลังรายการที่ปรากฏปีที่พิมพ์ การลงชื่อผู้แต่งกรณีนี้ ให้ลงชื่อเฉพาะเล่มแรก ส่วนเล่มต่อๆ ไปให้ขีดเส้น
เท่ากับแปดตัวอักษรแทนชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค 
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หมายเหตุ : บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้น าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceeding ของ
การประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี 



 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น.  ชมวีดีทัศน์แนะน าคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

ชมการแสดงพิธีเปิด  
09.15 – 10.00 น.  พิธีเปิดโครงการ  

     - ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ  
     - ประธานคณะกรรมการด าเนินงานฯ กล่าวรายงาน  
     - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
     - ประธานในพิธี ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน  
     - ประธานในพิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น  
พิธีเปิดนิทรรศการการน าเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์  

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประธานในพิธี ตัดริบบิ้น 
เปิดนิทรรศการ  

      - ประธานในพิธี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์  
10.00 – 11.30 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงด ีจากสถาบันวิจัยและประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.30 – 12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 – 17.10 น.  การน าเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย  

     - ห้องท่ี 1 กลุ่มการตลาด กลุ่มการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
              และกลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ  
     - ห้องท่ี 2 กลุ่มนิเทศศาสตร์ กลุ่มการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
             กลุ่มเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มสหวิทยาการ  
     - ห้องท่ี 3 กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มบัญชีและการเงิน  
การน าเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ ณ บริเวณนิทรรศการ  

 
หมายเหตุ: ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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