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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 วารสารวิชาการ (Academic journal) หมายถึง วารสารท่ีตีพิมพเปนระยะอยางสมํ่าเสมอและ
จะตองผานการตรวจคุณภาพบทความ โดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเปนเวทีสําหรับการ
แนะนําและนําเสนอผลงานคนควาวิจัยใหมหรือ ความเห็นทางวิชาการใหมๆ เพ่ือรับการตรวจสอบและการ
วิพากษวิจารณในหมูผูรูดวยกัน วารสารวิชาการมีความสําคัญยิ่งในฐานะท่ีเปนสื่อกลางในการเผยแพร
ความรู ความคิดและพัฒนาการท่ีไดจากการศึกษา คนควา วิจัย ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแงมุมตาง ๆ 
ของวิทยาการอันหลากหลาย การอานวารสารจึงเปนสิ่งสําคัญในการติดตามความรูใหมเพ่ือเปนขอมูลใน
การศึกษา คนควาวิจัย เผยแพรไปยังประชาคมวิชาการ ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนําผลการศึกษาวิจัย
ไปใชประโยชน  
 ฝายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการเผยแพรงานวิจัย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและคนควา สําหรับคณาจารย นักวิจัย บุคลากร 
นักศึกษา รวมถึงผูท่ีสนใจท่ัวไป จึงไดจัดทําวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตรข้ึน ตั้งแต พ.ศ. 2559            
มีกําหนดออกในระยะแรกปละ 2 ฉบับ โดยฉบับท่ี 1 ดําเนินการเดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับท่ี 2 
ดําเนินการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม บทความทุกเรื่องไดรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานสาขาวิชาตางๆ จากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงไดเขียนคูมือปฏิบัติงานดานวารสาร เพ่ือจะได
พัฒนาคุณภาพวารสารอยางตอเนื่องให เปนวารสารวิชาการท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
วารสารวิชาการและเปนประโยชนในภายภาคหนาตอผูจะนําไปใชในการปฏิบัติงานดานวารสารตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
 2. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานแทนกันได 
 2. ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
ขอบเขตของคูมือ 
 เปนคู มือของเจาหนาท่ีปฏิบั ติงานดานวารสารและผู เ ขียน ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมข้ันตอน                
ตั้งแตการรับบทความตนฉบับ การตรวจประเมินคุณภาพบทความตนฉบับ การติดตอผูทรงคุณวุฒิ          
การเบิกจายคาตอบแทนการประเมินบทความ การรับลงตีพิมพ การจัดพิมพวารสาร การจัดสงเลมวารสาร 
และการสมัครสมาชิกท่ีตองปฏิบัติเปนดําเนินการทุกป 
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คําจํากัดความเบ้ืองตน 
 วารสาร (Journal) หนังสือท่ีออกตามกําหนดเวลา เพ่ือเสนอความคิดใหม หรือความรูใหมใน
สาขาวิชาหรือเนื้อหาดานใดดานหนึ่ง 
 บทความตนฉบับ (Original article) หมายถึง รายงานผลการศึกษา คนควา หรือการวิจัยท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ซ่ึงอาจอยูในรูปของบทความวิชาการ บทความปริทัศนบทความวิจัย 
และบทวิจารณหนังสือ 
 ผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) หมายถึง บุคคลผูมีความรูความเชี่ยวชาญท่ีประเมินบทความตนฉบับ
และใหความคิดเห็นเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร 
 บรรณาธิการ (Editor) หมายถึง บุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการควบคุม เนื้อหาและภาพท้ังหมด 
รวมท้ังเปนผูตัดสินใจในการรับลงตีพิมพบทความตนฉบับ และเลือกสรรบทความตนฉบับท่ีจะตีพิมพเปน
เลมวารสาร 
 กองบรรณาธิการ (Publication department) หมายถึง เปนกลุมบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีเปน
คณะทํางานของบรรณาธิการ ในการชวยตรวจสอบบทความแทนบรรณาธิการ รวมถึงควบคุม ดูแลการ
ประชาสัมพันธรับบทความตนฉบับ การตรวจรับบทความตนฉบับเบื้องตน รวบรวม ปรับปรุง และ
รับผิดชอบเรื่องการตีพิมพบทความตนฉบับ การสมัครสมาชิกวารสาร การอัพเดตระบบวารสารออนไลน 
และการเบิกจายเงินคาตอบแทนตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานวารสาร 
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บทที่ 2 
 

ขอมูลทั่วไปของวารสารครุศาสตร 
 

ช่ือวารสาร 
วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร (วคคส) EDUCATION JOURNAL FACULTY OF EDUCATION 

KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY (EJFE) 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคและผลงานวิชาการแกนักวิจัยและ 

บุคคลท่ัวไป 
2. เพ่ือเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวความคิด เชิงวิชาการของคณาจารย นักวิชาการทางการ

ศึกษาท้ังในและนอกสถาบัน 
 

ขอบเขต 
จัดพิมพผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับศึกษาศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดแก การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา การสอน จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว หลักสูตร การศึกษา การวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษา 
การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษา 

 
เจาของ 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
 

ท่ีปรึกษาบรรณาธิการ  
มีหนาท่ีใหคําปรึกษาในการจัดทําวารสารครุศาสตร ประกอบดวย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชริะ  วิชชวุรนันท  คณบดีคณะครุศาสตร 
 

บรรณาธิการ  
มีหนาท่ีคัดเลือก รวบรวม ตรวจแก จัดทํา และควบคุม คุณภาพของบทความ เพ่ือจัดพิมพเผยแพร 

ประกอบดวย 
 รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี  ปณะราช  บรรณาธิการ 
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กองบรรณาธิการ  
มีหนาท่ีรวมกําหนดแนวคิดสําคัญ (theme) ของวารสาร พิจารณาบทความ เพ่ือเผยแพร พิจารณา

ประเด็นทางจริยธรรม และรักษามาตรฐานของวารสาร ประกอบดวย 
 รองศาสตราจารย ดร.โสรี  โพธิ์แกว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย ดร.วารีรัตน  แกวอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองศาสตราจารย ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองศาสตราจารย ดร.เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รองศาสตราจารย ดร.ชรินทร  ม่ังค่ัง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 รองศาสตราจารย ดร.เจริญ  กระบวนรัตน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 รองศาสตราจารย ดร.สุทธิพงษ  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณี  หงสศิริวัฒน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจโรจน  แกวอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา  กอนพวง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิทย  สมพงษธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  รองศาสตราจารย ดร.สุณี  บุญพิทักษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 รองศาสตราจารย ธวัช วีระศิริวัฒน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 รองศาสตราจารย พัทธนันท  วงษวิชยุตม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน  บุมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย  พันธุแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฒิพล พฤฑฒิกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ฝายดําเนินการ  
มีหนาท่ีประสานงานกับผูสงบทความ และผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจบทความ ตรวจรูปแบบการพิมพของ

บทความ พิสูจนอักษร แกไขบทความใหเปนไปตามคําแนะนําในการสงบทความ จัดทําวารสารฉบับสมบูรณ 
จัดทําเว็บไซตวารสารครุศาสตร และเผยแพร  ประกอบดวย 

 ดร.จารุนันท  ขวัญแนน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ  พันธกล่ํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารยวิวัฒน  ทวีทรัพย   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารยยุทธนา  พันธมี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารยศุภรดา  สุขประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารยอุไรวรรณ  ปานทโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารยศุภวัฒน  วิสิฐศิริกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 นายอานนท  ปลื้มเนตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ออกแบบปก 
นายอานนท  ปลื้มเนตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ผูจัดทําและเผยแพร 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

กําหนดเผยแพร  
ปละ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน และฉบับท่ี 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
 

การสมัครเปนสมาชิก 
ยื่นความจํานงไดตามแบบใบสมัครสมาชิก และสงเงินสดหรือธนาณัติ ปณ.กําแพงเพชรสั่งจายใน

นาม นางมาริตา จิตชู สํานักงานบรรณาธิการวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 คาบํารุงสมาชิก ปละ 150 บาทจําหนายเลมละ 100 
บาท (รวมคาสงไปรษณีย) 

 
ขอมูลการติดตอ 

บรรณาธิการ วารสารครุศาสตร  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต.นครชุม       
อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 62000 โทร 055-706555 ตอ 2010 Website : 
http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/ Email : ejfe_edu@hotmail.com 
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บทที่ 3 
 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
 

 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของนายอานนท  ปลื้มเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายสนับสนุน ฝายงานวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. ดานการประชาสัมพันธ 
  1.1 จัดทําแผน/ปฏิทินการประชาสัมพันธงานวารสารทุกๆ 6 เดือน 
  1.2 กําหนดการการประชาสัมพันธ 6 ชองทาง (เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตงานวารสาร 
เฟสบุค วิทยุ และหนังสือเวียน) 
  1.3 จัดทําประกาศเชิญชวน/รางหนังสือเวียนเผยแพรและประชาสัมพันธวารสารตรวจ
ความ ถูกตอง เสนออธิการลงนาม 
  1.4 จัดสงหนังสือเวียนเผยแพรและประชาสัมพันธและเลมวารสารใหแกหนวยงานตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2 ครั้งตอป) 
  1.5 สรุป วิเคราะหปญหาและอุปสรรค พรอมเสนอแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะ
เพ่ือใชในการประชาสัมพันธวารสารในครั้งหนา รายงานบรรณาธิการ/ผูบังคับบัญชา 
 
 2. ดานสมาชิก 
  2.1 จัดทําแผน/ปฏิทินการรับสมัครสมาชิกวารสารดําเนินการประจําป 
  2.2 จัดทําประกาศเชิญชวนสมัครสมาชิก/อัปโหลดใบสมัครข้ึนเว็บไซตหรือแนบใบสมัคร
ไวในเลมวารสารแตละฉบับ 
  2.3 ลงทะเบียนรายชื่อสมาชิกเก็บไวเปนฐานขอมูล 
  2.4 นําคาสมัครสมาชิกสงงานการคลังเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 
  2.5 แจงเตือนการตออายุสมาชิกวารสารทุกๆ 1 ป 
 
 3. ดานบทความ 
  3.1 จัดทําแผน/ปฏิทินการปฏิบัติงานรับบทความตลอดท้ังป 
  3.2 ตรวจสอบบทความเบื้องตนใหเปนไปตามรูปแบบท่ีวารสารกําหนด เชน การจัดหนา
บทความ การเขียนบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการเขียนเอกสารอางอิง เปนตน 
  3.3 ประสานงานผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพวารสารทางโทรศัพท อีเมลหรือ
ดวยตนเอง 
  3.4 รางหนังสือขอความอนุเคราะหพิจารณาบทความ เสนออธิการลงนาม 
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  3.5 สําเนาหนังสือออก และจัดสงเอกสารใหกับผูทรงคุณวุฒิ ไดแก บทความตนฉบับ
คําแนะนําในการเตรียมบทความตนฉบับ ตัวอยางบทความตนฉบับท่ีถูกตอง แบบประเมินคุณภาพบทความ 
แบบตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความหรือแบบแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลผูทรงคุณวุฒิ และ
ใบสําคัญรับเงิน 
  3.6 ติดตาม/ทวงถามการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท หรืออีเมล
(ภายใน 1 เดือน) 
  3.7 สําเนาแบบประเมินคุณภาพบทความ ประสานและจัดสงขอเสนอแนะจากแบบ
ประเมินดังกลาวใหเจาของบทความทางอีเมล 
  3.8 ขออนุมัติยืมเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
  3.9 ดําเนินการโอนเงินคาตอบแทนใหผูทรงคุณวุฒิผานทางบัญชีธนาคาร 
  3.10 สําเนาเอกสารใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตรประชาชนของผูทรงคุณวุฒิ และหลักฐาน 
การโอนเงิน ในฐานขอมูลงานวารสาร นําสงเอกสารฉบับจริงใหงานการคลังตรวจสอบการใชเงิน 
  3.11 ติดตาม/ทวงถามการปรับแกบทความจากเจาของบทความ (ภายใน 1 เดือน) 
  3.12 ตรวจสอบบทความท่ีปรับปรุง/แกไขแลว 
  3.13 สงบทความท่ีผานการตรวจสอบการปรับปรุง/แกไข เสนอบรรณาธิการพิจารณาลง 
ตีพิมพในวารสาร 
  3.14 รางหนังสือรับลงตีพิมพ เสนอบรรณาธิการลงนาม แลวจัดสงใหเจาของบทความ 
  3.15 สรุปจํานวนบทความท้ังหมดท่ีเขารับการพิจารณาลงตีพิมพ ในรอบ 6 เดือนแยก
ตามประเภทบทความ แยกตามหนวยงานภายในและภายนอก แยกตามสถานะบทความ ไดแก บทความ
ตนฉบับท้ังหมด บทความท่ีขอถอนตัวจากการลงตีพิมพ บทความท่ีไมผานการพิจารณาใหลงตีพิมพ และ
บทความท่ีไดรับการลงตีพิมพ ในแตละเดือน เก็บไวในฐานขอมูลงานวารสาร รายงานบรรณาธิการ/
ผูบังคับบัญชา 
 
 4. ดานการเผยแพร 
  4.1 จัดทําแผนดําเนินการตีพิมพเผยแพรวารสารดําเนินการป 
  4.2 รวบรวมบทความท่ีผานการพิจารณาลงตีพิมพจากบรรณาธิการ บันทึกขอมูลบทความ
ท้ังหมดลงในฐานขอมูล 
  4.3 ตรวจพิสูจนอักษรบทความ บทคัดยอภาษาไทย บทคัดยอภาษาอังกฤษ และ
เอกสารอางอิง 
  4.4 รางบทบรรณาธิการ เสนอบรรณาธิการตรวจสอบและแกไข จัดพิมพบทบรรณาธิการ 
สารบัญ และชื่อผูทรงคุณวุฒิดําเนินการฉบับ 
  4.5 จัดสงรางบทความใหสํานักพิมพจัดรูปเลมวารสาร 
  4.6 ตรวจ Artwork จากสํานักพิมพ 3 ครั้ง กอนพิมพเลมวารสารฉบับสมบูรณ 
  4.7 รับเลมวารสารฉบับสมบูรณ จํานวน 100 เลม จากสํานักพิมพ และสงใบสงของคา 
ตีพิมพวารสารใหงานพัสดุดําเนินการ 
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  4.8 รางหนังสือขอสงวารสาร เสนอบรรณาธิการลงนาม ออกใบเสร็จคาสมาชิก พิมพท่ี 
อยูหนาซองเอกสารเพ่ือจัดสงเลมวารสารฉบับสมบูรณใหกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
กองบรรณาธิการวารสาร ผูทรงคุณวุฒิ เจาของบทความ และศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI) ฯลฯ 
  4.9 อัพโหลดไฟลบทความฉบับลาสุดลงบนเว็บไซตวารสาร 
 
 5. ดานฐานขอมูล 
  5.1 บันทึกขอมูลบทความท่ีสงเขามาเพ่ือรับการลงตีพิมพในวารสารแตละป เพ่ือใหทราบ
จํานวนบทความท่ีไดรับการลงตีพิมพ และปฏิเสธการลงตีพิมพ บทความในสาขาวิชาตางๆบทความท่ีมาจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือสรางเปนฐานขอมูลสําหรับการสงประเมินคุณภาพวารสารกับทางศูนยดัชนีการ
อางอิงวารสารไทย 
  5.2 จัดทําฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือบันทึกขอมูลดานความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ เพ่ือ
ใชสําหรับพิจารณาในการเลือกผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความในครั้งตอไป 
  5.3 จัดทําฐานขอมูลผูเขียนท่ีสงบทความเขารับตีพิมพในวารสารในแตละป เพ่ือเปนขอมูล
สําหรับการจัดสงเลมวารสาร 
  5.4 จัดทําฐานขอมูลสมาชิก เพ่ือจัดสงเลมวารสารดําเนินการป และเพ่ือแจงเตือนตออายุ 
สมาชิกวารสาร 
 
 6. ดานการเงินและพัสดุ 
  6.1 ยืมเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 
  6.2 จัดซ้ือจัดจางวารสาร และสงใบสงของคาพิมพวารสารใหแกหนวยพัสดุเพ่ือดําเนินการ 
เบิกจายเงินใหกับสํานักพิมพ 
  6.3 ออกใบเสร็จรับเงินคาสมาชิกวารสารใหกับผูเขียน 
 
 7. ดานระบบวารสารออนไลน 
  7.1 อัพเดตขอมูลระบบวารสารออนไลนเปนดําเนินการทุกเดือน 
  7.2 อัพโหลดบทความแตละฉบับท่ีมีการออกเผยแพร 
 
 8. ดานอ่ืนๆ 
  8.1 ปรับปรุงเอกสารประกอบการเตรียมบทความใหทันสมัยและถูกตองอยางสมํ่าเสมอ 
ไดแก คําแนะนําในการเตรียมบทความตนฉบับ ตัวอยางบทความตนฉบับท่ีถูกตอง แบบประเมินคุณภาพ
บทความ และใบสมัครสมาชิก เปนตน 
  8.2 เขาอบรมเก่ียวกับการจัดทําวารสาร เชน อบรมการพัฒนาเว็บไซตวารสารอบรมการ
ขอเลข DOI สําหรับบทความ และอบรมการเขียนบทความ 
  8.3 เขารวมประชุมเพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย เพ่ือสราง
เครือขายและแลกเปลี่ยนความรูกับวารสารอ่ืนๆ 
  8.4 การสรรหาบทความลงตีพิมพ การรางเอกสารประกอบการ เขียนบทความตางๆ และ
การประชาสัมพันธรับบทความ เปนตน 
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  8.5 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตงานวารสาร 
  8.6 จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลงานวารสารท้ังหมด เชน ฐานขอมูลบทความฐานขอมูล
ผูสงบทความ ฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ ฐานขอมูลท่ีอยูหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และฐานขอมูลสมาชิกวารสาร เปนตน 
  8.7 จัดทําและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานดานวารสาร 
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บทที่ 4 
 

หลักเกณฑวิธกีารปฏิบัติงาน 
 

 ในการปฏิบัติงานตามคูมือ เรื่อง วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ผูปฏิบัติงานดานวารสารตองเปนผูรอบรูในงานท่ีพึงปฏิบัติ ท้ังในวิธีปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวารสารวิชาการ โดยมีหนาท่ีตองศึกษา ปฏิบัติ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 
 
เกณฑคุณภาพวารสารวิชาการ 
 1. เกณฑมาตรฐานวารสารวิชาการกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ไดรวมมือกันในการท่ีจะยกมาตรฐานการเผยแพรงานวิชาการในประเทศใหมีคุณภาพและเพ่ือ
ผลักดันใหเกิดมาตรฐานท่ีใกลเคียง หรือเทียบไดกับนานาชาติ มาตรการหนึ่งในบรรดามาตรการท้ังหลาย 
คือการสนับสนุนใหเกิดวารสารทางวิชาการกลาง อันจะเปนท่ีรวมและเผยแพรความรูของประชาคมวิชาการ
ในประเทศไทย โดยไมเพียงแตสนองความตองการของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเพ่ือใหวารสารวิชาการของ
สถาบันการศึกษาในประเทศไทยไดทําหนาท่ีเปนแหลงกลางในการเผยแพรงานวิชาการของประชาคม
อุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับนานาชาติ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
จึงกําหนดเกณฑคุณภาพวารสารวิชาการท่ีสมควรไดรับการสนับสนุนไวดังนี้ 
 1) กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศตองมีศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจากภายนอกสถาบันท่ีจัดพิมพวารสารนั้น หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานโดดเดนอยางตอเนื่อง
เปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
 2) ผูประเมินบทความตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํา งานวิจัยและมีบทความวิจัยอยางตอเนื่อง 
 3) บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ ตองมีบทความท่ีผูเขียนมาจากสถาบันอ่ืนท่ีมิใชสถาบันท่ี
จัดทําวารสารนั้นไมนอยกวา 10% ของจํานวนบทความท้ังหมด ในอนาคตควรมีการเพ่ิมจํานวนบทความ
ประเภทดังกลาวใหถึง 25% ของบทความท้ังหมดเพ่ือเปนการพัฒนา คุณภาพวิชาการของประเทศ 
 4) บทความท่ีเขียนโดยนักวิชาการในสถาบันท่ีจัดทําวารสารนั้นตองมีผูประเมินจากสถาบัน
ภายนอกไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูประเมินท้ังหมด 
 5) กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ป ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 6) บทความแตละบทความตองมีบทคัดยอภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีตีพิมพเปนภาษาตางประเทศตอง
มีบทคัดยอเปนภาษาไทยดวย 
 7) วารสารตองออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง 
 8) วารสารตองมีบทวิจารณหนังสือ 
 9) วารสารควรมีการตีพิมพบทความปริทัศนเปนครั้งคราว 
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 2. เกณฑเชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานขอมูล TCI รอบท่ี 3 ป 
พ.ศ. 2558 : สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
เกณฑหลัก 
 1. บทความทุกบทความตองมีการควบคุมคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ โดยมีขอมูลประกอบดังนี้ 
  1.1 สําเนาผลประเมินของผูทรงวุฒิท่ีเชิญพิจารณาบทความตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 
– 31 ธันวาคม 2561 
  1.2 รายชื่อผูทรงคุณวุฒิของขอ 1.1 (ท่ีอยู เบอรโทรศัพท อีเมล) โดยทาง TCI จะเก็บ
ขอมูลเปนความลับ วารสารท่ีไมสงขอมูลดังกลาวจะไมผานเกณฑการประเมินขอนี้ 
 2. วารสารตองออกตรงตามเวลาท่ีกําหนด (ทุกฉบับของป พ.ศ. 2561 ตองออกตีพิมพท้ังหมด
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 
 
เกณฑรอง 
 1. วารสารตองมีอายุการตีพิมพบทความวิชาการไมนอยกวา 3 ป หรือ ตีพิมพอยางตอเนื่องไมนอย
กวา 6 ฉบับ 
 2. วารสารตองมี citation ท่ีตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI 
 3. วารสารตองมีการกําหนดกติกาและรูปแบบการตีพิมพอยางชัดเจน 
 4. วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน 
 5. วารสารตองตีพิมพบทความท่ีมีผูเขียนมาจากหลากหลายหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
 6. วารสารตองมีการตีพิมพบทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพและรูปเลมท่ีไดมาตรฐานไดแก ชื่อ และ
ท่ีอยูผูเขียน บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เอกสารอางอิงเปนรูปแบบเดียวกัน 
 7. วารสารตองมีเว็บไซตท่ีมีขอมูลกติกาและรูปแบบการตีพิมพ และมีการปรับปรุงเนื้อหาให
ทันสมัยอยางตอเนื่อง 
 8. วารสารตองมีระบบการสงบทความแบบออนไลน หรือระบบ Online Journal System (OJS) 
ท่ีไมใชการสงบทความโดยใชอีเมล 
 
 2. การพิจารณาประเมินกลุมวารสาร 
 วารสารกลุมท่ี 1 : วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ป จนถึงธันวาคม 
2562) และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไป 
พิจารณาจากวารสารท่ีผานเกณฑหลักทุกขอ ผานเกณฑรองอยางนอย 4 ขอ ข้ึนไป และมีคะแนนจากเกณฑ
คุณภาพทุกขอรวมกันไมต่ํากวา 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 วารสารกลุมท่ี 2 : วารสารท่ีอยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI พิจารณา
จากวารสารท่ีผานตามเกณฑหลักทุกขอ และมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 15 คะแนน 
แตไมต่ํากวา 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 วารสารกลุมท่ี 3 : วารสารท่ีไมผานการรับรองคุณภาพ และอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ใน
อนาคต พิจารณาจากวารสารท่ีไมผานเกณฑหลัก หรือมีคะแนนจากเกณฑคุณภาพทุกขอรวมกันต่ํากวา 10 
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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รูปภาพท่ี 1 เกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินคุณภาพวารสาร 
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บทที่ 5 
 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

 การจัดทําวารสารวิชาการ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และตองเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานตางๆ เปนอยางดี ผูปฏิบัติงานตองใชความรู ทักษะ และความสามารถเฉพาะดาน จึงจําเปนตองมี
วิธีหรือเทคนิคในการจัดทําวารสารใหกับผูรับบริการไดอยางถูกตอง โดยมีข้ันตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 
กิจกรรมและแผนในการปฏิบัติงาน 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1) ศึกษาหาขอมูลเบื้องตน 
  ศึกษาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับงานวารสาร รวมถึงศึกษา
รูปแบบการทํางานจากหนวยงานท่ีทําวารสาร เพ่ือนํามาประยุกตใชเพ่ือใหการจัดทําวารสารมีคุณภาพ และ
ถูกตองตามรูปแบบท่ีทาง TCI กําหนด 
  2) แผนการปฏิบัติงาน 
  ในการดําเนินการจัดทําวารสาร จะตองมีการเขียนแผนการปฏิบัติงานในการดําเนินการ
จัดทําวารสาร โดยกําหนดแผนการปฏิบัติงานตลอดท้ังป เพ่ือใหการดาเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
และวารสารท้ัง 2 ฉบับออกตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
  3) การประชาสัมพันธรับบทความลงตีพิมพในวารสาร 
  กําหนดใหมีประชาสัมพันธรับบทความเพ่ือพิจารณาลงตีพิมพในวารสารในปละ 2 ครั้ง คือ 
ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ทางชองทางตางๆ ซ่ึงตองมีกระบวนการศึกษาวิธีการประชาสัมพันธ รวมถึง
การใชชองทางท่ีจะเขาถึงสาธารณะมากท่ีสุด เพ่ือใหไดรับขาวประชาสัมพันธจากทางวารสารอยางท่ัวถึง 
  4) ตรวจสอบรูปแบบเบื้องตนของบทความตนฉบับ 
  ตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนของบทความตนฉบับ เชน สาขาของบทความ รูปแบบการ
เตรียมบทความตนฉบับ การเขียนเอกสารอางอิง เปนตน โดยตองใชความสามารถในดานภาษาในการ
ตรวจสอบคา และทักษะในการตรวจสอบรูปแบบใหตรงตามฟอรมท่ีวารสารกําหนด 
  5) คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาเพ่ือประเมินคุณภาพบทความ 
  งานวารสารไดมีการจัดทําฐานขอมูล และทําเนียบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามสาขาความ
เชี่ยวชาญตางๆ เพ่ือประเมินคุณภาพบทความ ซ่ึงลวนแตเปนผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
เม่ือคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิไดตามสาขาท่ีเก่ียวของกับบทความแลวเจาหนาท่ีทําการสงอีเมลหรือโทรศัพทไป
สอบถามความยินดีในการรับประเมินคุณภาพบทความกอนซ่ึงในข้ันตอนนี้จะตองใชทักษะความชํานาญใน
การเชิญชวนหรือเจรจาเปนอยางมาก 
  6) การติดตามความคืบหนาของการประเมินบทความจากผูทรงคุณวุฒิ 
  การติดตามผลการประเมินคุณภาพบทความจากผูทรงคุณวุฒิ พรอมแบบประเมินคุณภาพ
วารสารนั้น จะตองมีทักษะความพยายามสูง และตองมีความสามารถในการเจรจาโดยใชคําพูดท่ีนุมนวล  
และหลีกเลี่ยงคําพูดท่ีจะทําใหผูทรงคุณวุฒิรูสึกวาถูกทวงถามหรือติดตามบทความ 
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  7) การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารอางอิง และบทคัดยอ 
  เจาหนาท่ีไดทําการศึกษารูปแบบการเขียนอางอิง และตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
รูปแบบการเขียนอางอิงอยางถองแท จึงสามารถตรวจสอบเรื่องดังกลาวไดอยางถูกตองแตสําหรับบทคัดยอ
ภาษาอังกฤษนั้น ทางวารสารไดจัดสงใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองของไวยากรณ 
เนื่องจากเจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญมากนัก 
  8) การจัดพิมพสารบัญและรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
  จัดพิมพท้ังสารบัญบทความ สารบัญภาพ และสารบัญตาราง รวมท้ังรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ประจําฉบับ 
  9) การเขียนบทบรรณาธิการ 
  เจาหนาท่ีจะทําการรางบทบรรณาธิการประจําฉบับ แลวเสนอใหบรรณาธิการตรวจสอบ 
เพ่ือทําแกไขหรือเพ่ิมเติมเนื้อหา จากนั้นจึงใหเจาหนาพิมพบทบรรณาธิการฉบับสมบูรณ 
 
 2. ข้ันดําเนินการ 
  ตรวจพิสูจนอักษร Art work ตนฉบับวารสารท่ีสงใหโรงพิมพดําเนินการ ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบถึง 3 ครั้ง เพ่ือปูองกันความผิดพลาดของการตีพิมพ เม่ือตรวจสอบเรียบรอยแลวจึงจะ
สามารถตีพิมพเผยแพรวารสารฉบับสมบูรณได 
 
 3. การติดตามและประเมินผล 
  1) จัดสงเลมวารสารใหแกผู เ ขียน สมาชิก กองบรรณาธิการ ผูทรงคุณวุฒิ และ
อภินันทนาการใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานราชการภายนอก 
  2) สงแบบประเมินใหแกผูเขียน และสมาชิก ท้ังหนวยงานภายใน ภายนอก เพ่ือใหชวย
ตอบแบบประเมินในการนําไปใชประโยชนของวารสาร 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงไดกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Work flow chart) ดวย 3 ข้ันตอนหลักๆ ในการปฏิบัติงาน ไดแก ดานบทความ ดานสมาชิก และ 
ดานเผยแพรและประชาสัมพันธ ดังนี้ 
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ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

รูปภาพท่ี 2 การปฏิบัติงานดานบทความ 

ผูเข ียนสงบทความต นฉบ ับ 

สงกลับให  
ผูเข ียนปร ับแก 

 

ตรวจสอบความถูกตองของ 
บทความตนฉบบเบื้องตน 

(ไมเกิน 3 วัน) 

จัดสงบทความตนฉบบัใหผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพ จํานวน 2 คน/ 1 เรื่อง 

เจาหนาที่สงผลการประเมินใหผูเขียนปรับแก 

เจาหนาทีต่รวจสอบผลการปรับแกบทความของ
 

เสนอบรรณาธิการ 
พิจารณารบัลงตีพิมพ 

จัดสงหนังสือตอบรบัใหผูเขยีน 

ตรวจพิสูจนอักษร พิมพบทบรรณาธิการ สารบัญและรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

จัดสงบทความตนฉบบที่ผานการตรวจสอบใหสํานักพิมพจัดรปูเลม 

เผยแพรวารสาร และจัดสงวารสารฉบบัสมบูรณใหผูเขยีน 

สงใหผูเขียนปรับแก 
ตามขอเสนอแนะ 

แจงผูเขียนและเก็บ
เขาฐานขอมูล 

 

กําหนดเวลา 1 เดือน 

กําหนดเวลา 1 เดือน 

กําหนดเวลา 1 สัปดาห 

ไมรับ รับ มีปรับแก 

รับ 

กําหนดเวลา 2 สัปดาห 
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รูปภาพท่ี 3 การปฏิบ ัติงานดานสมาชิก 

เปดรับสมัครสมาชิกวารสาร (ตลอดป) 

เบิกเงินคาสมัครสมาชิกจากธนาคาร 

จัดสงใบเสร็จรับเงินและลงทะเบยีนสมาชิก 
ในฐานขอมูลสมาชิกวารสาร 

สงเลมวารสารใหสมาชิก 2 ฉบับตอป 
(เดือนมิถุนายน และธันวาคม) 

แจงเตือนการตออายุสมาชิก
 

ออกใบเสร็จรับเงิน 
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รูปภาพท่ี 4 การปฏิบัติงานดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อัปโหลดไฟลบทความวารสารในเว็บไซต 

บันทึกขอมูลบทความท้ังหมดลงฐานขอมูลบทความ 

จัดทําประกาศเชิญชวนผ ูสนใจ 

สมัครสมาช ิก (รายใหม) 

และผูสนใจส งบทความลงตีพิมพ 

ส งวารสารและหนังสือประชาสมพันธ ใหก ับ 
หนวยงานตางๆ ท ั้งภายในและภายนอกผ ูทรงคุณวุฒิ 

กองบรรณาธิการ สมาชกิวารสารและ TCI 

 

เผยแพรเลมวารสาร 2 ฉบับตอป 
(เดือนมิถนุายนและธันวาคม) 
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ภาคผนวก ก 
แผนการปฏิบัติงานจัดทําวารสารครุศาสตร  
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กิจกรรม 
ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ  

1. จัดทําประกาศเชิญชวนผูสนใจสงบทความหรือ
สมัครสมาชิก                         
2. จัดสงวารสารใหกับสมาชิก/หนวยงานภายใน/ 
กองบรรณาธิการ/ผูทรงคุณวุฒิ/เจาของบทความ/
หนวยงานและมหาวิทยาลยัภายนอก/สกอ./TCI ฯลฯ                         
3. อัปโหลดไฟลบทความฉบับลาสดบนเว็บไซต
วารสาร                         

ดานสมาชกิวารสาร 

1. รับสมัครสมาชิกวารสาร                         

2. แจงเตือนการตออายสุมาชิกวารสาร                         
3. เบิกเงินคาสมัครจากบัญชีธนาคารและออก
ใบเสร็จรับเงิน                         

4. ลงทะเบียนสมาชิก                         

ดานฐานขอมูล 

1. บันทึกขอมูลผูเขียนบทความท่ีสงบทความเขารบั
การพิจารณาลงตีพิมพ                         

2. บันทึกขอมูลผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ                         
3. บันทึกขอมูลบทความท่ีเขารับการพิจารณา 
ลงตีพิมพท้ังหมด                         
4. บันทกขอมูลแบบประเมินคณุภาพจากผูทรงคณุวุฒิ
ท่ีสงกลับมา                         

5. บันทึกขอมูลสมาชิกวารสาร                         

ดานบทความ  

1. ตรวจสอบบทความเบ้ืองตน                         
2. ประสาน/จัดทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพบทความ                         

3. ประสานผูเขียนปรับแกบทความ                         

4. ตรวจสอบบทความท่ีปรับปรุง/แกไขแลว                         

5. ตรวจสอบบทคัดยอ และเอกสารอางอิง                         
6. รางบทบรรณาธิการ จัดพิมพสารบัญและรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิประจําฉบับ                         

7. จัดสงบทความตนฉบับใหสํานักพิมพจัดรูปเลม                         

8. ตรวจ Artwork ตนฉบับวารสาร ครั้งท่ี 1,2 และ 3                         
10. แจงจํานวนเลมท่ีพิมพ 
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กิจกรรม 
ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

11. ตรวจรับเลมวารสารฉบับสมบูรณและใบสงของ                         

ดานการเงิน 

1. สงใบสงของคาจัดพิมพเลมวารสารใหงานพัสดุ
ดําเนินการเบิกจาย                         
2. ทําเรื่องยืมเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมิน
คุณภาพบทความ                         

3. ประสานงานออกใบเสร็จคาสมคัรสมาชิก                         
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ภาคผนวก ข 
 

เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 1. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีจัดทําวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 2. ขอมูลวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร (วคคส) 
 3. แบบฟอรมสมัครสมาชิก 
 4. แบบเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพวารสาร 
 5. คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ 
 6. รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 
 7. รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 
 8. แบบตอบรับการตีพิมพ 
 9. หนังสือขอเชิญเปนกองบรรณาธิการ ภายนอก 
 10. บันทึกขอความขอเชิญเปนกองบรรณาธิการ ภายใน 
 11. แบบฟอรมชี้แจงแกไขบทความ กองบรรณาธิการ 
 12. หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิ ภายนอก 
 13. หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิ ภายใน 
 14. แบบสรุปผลการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ 
 15. แบบฟอรมชี้แจงแกไขบทความ ผูทรงคุณวุฒิ 
 16. ใบสําคัญรับเงินคาตอบแทน ผูทรงคุณวุฒิ 
 17. หนังสือขอความอนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสาร 
 18. บันทึกขอความขอเชิญชวนสงบทความลงตีพิมพในวารสาร 
 19. แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวารสารครุศาสตร สําหรับเจาหนาท่ี 
 20. หนังสือขออนุญาตเบิกคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 



 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่ ๑๖๓๓/๒๕๖๐ 
 เรื่อง แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดทําวารสารครุศาสตร์ คณะครศุาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
…………………………………..  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเห็นความสําคัญของการจัดทําวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พัฒนาวารสารดังกล่าวในตําแหน่งและบทบาท
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

๑. ที่ปรึกษาบรรณาธิการ มีหน้าที่ให้คําปรึกษาในการจัดทําวารสารครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 

๒. บรรณาธิการ มีหน้าที่คัดเลือก รวบรวม ตรวจแก้ จัดทํา และควบคุม คุณภาพของบทความ เพ่ือ
จัดพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช  บรรณาธิการ 
 

๓. กองบรรณาธิการ มีหน้าที่ร่วมกําหนดแนวคิดสําคัญ (theme) ของวารสาร พิจารณาบทความ 
เพ่ือเผยแพร่ พิจารณาประเด็นทางจริยธรรม และรักษามาตรฐานของวารสาร ประกอบด้วย 
   รองศาสตราจารย์ ดร.โสรี  โพธ์ิแก้ว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร มหาวิทยาลัยบูรพา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  กระบวนรัตน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หงส์ศิรวัิฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ก่อนพ่วง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิทย์  สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   รองศาสตราจารย์ ธวัช วีระศิริวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   รองศาสตราจารย์ พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
    

/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์... 



 -๒-
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  บุม ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลอ้ม ด้วงวิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์  พันธ์ุแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพล พฤฑฒิกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
  ๔. ฝ่ายดําเนินการ มีหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ ตรวจ
รูปแบบการพิมพ์ของบทความ พิสูจน์อักษร แก้ไขบทความให้เป็นไปตามคําแนะนําในการส่งบทความ จัดทําวารสาร
ฉบับสมบูรณ์ จัดทําเว็บไซต์วารสารครุศาสตร์ และเผยแพร่  ประกอบด้วย 
   ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสรฐิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสฐิศิริกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   นายอานนท์  ปลื้มเนตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

    
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  



 
 
 
 

วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (วคคส) 
EDUCATION JOURNAL FACULTY OF EDUCATION  
KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY (EJFE) 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 Vol.1 No.1 Jan-June 2016 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพรผ่ลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการแก่นักวิจัยและบุคคลทั่วไป 
 2. เพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวความคิด เชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ 
    ทางการศึกษาท้ังในและนอกสถาบัน 
ขอบเขต 
 จัดพิมพ์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกับศึกษาศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ได้แก่ การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา การสอน จิตวิทยาการศกึษา 
และการแนะแนว หลักสูตร การศึกษา การวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษา การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา 
การสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา 
เจ้าของ 

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ มีหน้าที่ให้คําปรึกษาในการจัดทําวารสารครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
บรรณาธิการ มีหน้าที่คัดเลือก รวบรวม ตรวจแก้ จัดทํา และควบคุม คุณภาพของบทความ เพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร่ 
ประกอบด้วย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช  บรรณาธิการ 
 
กองบรรณาธิการ มีหน้าที่ร่วมกําหนดแนวคิดสําคัญ (theme) ของวารสาร พิจารณาบทความ 
เพ่ือเผยแพร่ พิจารณาประเด็นทางจริยธรรม และรักษามาตรฐานของวารสาร ประกอบด้วย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.โสรี  โพธ์ิแก้ว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธ์ิ  อังกนะภัทรขจร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร ์ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  กระบวนรัตน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  หงส์ศิริวัฒน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ก่อนพ่วง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิทย์  สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 รองศาสตราจารย์ ธวัช วีระศิริวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 รองศาสตราจารย์ พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  บุม ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลอ้ม ด้วงวิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์  พันธ์ุแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพล พฤฑฒิกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ฝ่ายดําเนินการ  
 มีหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ ตรวจรูปแบบการพิมพ์ของ
บทความ พิสูจน์อักษร แก้ไขบทความให้เป็นไปตามคําแนะนําในการส่งบทความ จัดทําวารสารฉบับสมบูรณ์ จัดทํา
เว็บไซต์วารสารครุศาสตร์ และเผยแพร่  ประกอบด้วย 
 ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสรฐิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 นายอานนท์  ปลื้มเนตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ออกแบบปก 
 นายอานนท์  ปลื้มเนตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ผู้จัดทําและเผยแพร่ 

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
กําหนดเผยแพร่  

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน  

 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
การสมัครเป็นสมาชิก 

โปรดยื่นความจํานงได้ตามแบบใบสมัครสมาชิก และส่งเงินสดหรือธนาณัติ ปณ.กําแพงเพชร สั่งจ่ายในนาม 
นางมาริตา จิตชู สํานักงานบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร             
ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 ค่าบํารุงสมาชิก ปีละ 150 บาท จําหน่ายเลม่ละ 100 บาท                                
(รวมค่าส่งไปรษณีย์) 

 
 
 
 



ข้อมูลการติดต่อ 
บรรณาธิการ วารสารครุศาสตร์   
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 62000 
โทร 055-706555 ต่อ 2010  
Website : http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/ 
Email : ejfe_edu@hotmail.com 

 
บทความท่ีตพีิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และบทความหรือ 

ข้อคิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารเปน็วรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภฎักําแพงเพชรและบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย 



แบบฟอรมคาสมัครสมาชิกวารสารครศุาสตร คณะครุศาสตร 
 

 

1. ขอมูลผูสมัครสมาชิกวารสาร 
 บุคคล 
      ชื่อ นางสาว/นาง/นาย ...................................................................................................................... 
      อาชีพ................................................................................................................................................. 
      ที่อยู(บาน)......................................................................................................................................... 
      ..................................................................................................โทรศัพท.......................................... 
      ที่อยู(ที่ทํางาน).................................................................................................................................. 
      ......................................................................................................................................................... 
 หนวยงาน 
      ชื่อหนวยงาน...................................................................................................................................... 
      ที่อยูหนวยงาน................................................................................................................................... 
      .....................................................................................................โทรศัพท........................................ 
2. คาสมัครสมาชิกวารสาร  
  1 ป 2 ฉบับ 500 บาท 
  2 ป 4 ฉบับ 900 บาท 
3. ซ้ือวารสารเปนรายเลม เลมละ 300 บาท จํานวน................เลม 
4. การชําระเงินคาสมัครสมาชิกวารสาร 
  เงินสด จํานวน..................บาท 

 โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว   จํานวน..................บาท 
       เลขบัญช ี347-0-29774-6 
       ชื่อบัญชี วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  แจงหลักฐานการชําระเงิน ไดที ่
    - ทาง E-mail : airjordan_1123@hotmail.com 
    - ทาง(Fax) โทรสาร 0 5570 6518 

  - ทางไปรษณีย สงถึง คณะครุศาสตร (วารสารครุศาสตร)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 69 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  

          จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
5. สถานที่จัดสงวารสารไปให (ตามที่อยูชื่อระบุในขอ 1) 

 บาน  
 ที่ทํางาน 
 หนวยงาน 
 

               ลงชื่อ.......................................................... 
          (........................................................) 
               ............/................/.............. 



แบบเสนอบทความเพือ่ลงตพีิมพ   
วารสารครศุาสตร คณะครศุาสตร (วคคส) 

EDUCATION JOURNAL FACULTY OF EDUCATION  
KAMPHAENGPHET RAJABHAT UNIVERSITY (EJFE) 

 
สําหรับบุคคลภายใน 
ช่ือ-สกลุ(ภาษาไทย).............................................................(ภาษาอังกฤษ)................................................................. 
วุฒิการศึกษาสงูสุด...................................................ช่ือปริญญา.................................................................................. 
สถานที่ทํางาน.............................................................................................................................................................. 
ตําแหนง....................................................................สังกัด.......................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่.....................หมูที่.............ซอย.....................................ถนน.......................................... 
อําเภอ....................................จงัหวัด............................................รหัสไปรษณีย.......................................................... 
โทรศัพท.................................โทรสาร...........................................E-mail......................................................................... 
 

สําหรับบุคคลภายนอก 
ช่ือ-สกลุ(ภาษาไทย).............................................................(ภาษาอังกฤษ)................................................................. 
วุฒิการศึกษาสงูสุด...................................................ช่ือปริญญา.................................................................................. 
สถานที่ทํางาน.............................................................................................................................................................. 
ตําแหนง....................................................................สังกัด.......................................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก เลขที่.....................หมูที่.............ซอย.....................................ถนน.......................................... 
อําเภอ....................................จงัหวัด............................................รหัสไปรษณีย.......................................................... 
โทรศัพท.................................โทรสาร...........................................E-mail......................................................................... 
  

ขอเสนอ 
 (  )  บทความทางวิชาการ  (  )  บทความวิจัย 

 
ชื่อเรื่อง (ไทย) ......................................................................................................................................  
 
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ) ..................................................................................................................................  

 
สิ่งท่ีสงมาดวย 

    1. ตนฉบับบทความ พรอมประวัติผูเขียนบทความในรูปแบบเอกสาร จํานวน 1 ชุด   
    2. แผนซีดีบันทึกขอมลู จํานวน 1 แผน 
 

ขาพเจาขอรับรองวาบทความท่ีเสนอมาน้ี  
(  ) เปนผลงานของขาพเจาแตเพียงผูเดียว (  ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมงานตามช่ือทีร่ะบุในบทความจริง 

 

 
 

  ลงช่ือ................................................................. 
        (.................................................................) 
     วันที่….....เดือน........................พ.ศ................ 



ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ส่งบทควำม 
วำรสำรครุศำสตร์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชรมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าแก่ผู้สนใจทั่วไป และเพ่ือเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวความคิด เชิงวิชาการของ
คณาจารย์และนักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน โดยมีก าหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ บทความท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ หากมีความเห็นว่า
ต้องมีการปรับ แก้ไขทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเพ่ือแก้ไขและขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่ลงพิมพ์เมื่อไม่ผ่าน
การพิจารณา ผู้ที่มีความประสงคจ์ะส่งบทความเพ่ือรับการพิจารณาตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน า ดังต่อไปน้ี 
 

กำรส่งต้นฉบับและกำรพิมพ์บทควำม 
 หลักเกณฑ์กำรส่งต้นฉบับและกำรพิมพ์บทควำม 
 1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะน าในการเขียนบทความของวารสารน้ี 
 2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจะต้องไม่
ส่งตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
 3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะพิจารณาการตอบรับการลงตีพิมพ์เมื่อบทความผ่านตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของวารสาร 
 4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุง
บทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านบทความ 
 5.บทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของ
ผู้เขียนไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน 
 6.บทความท่ีได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 กำรส่งต้นฉบับ 
  ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลมาท่ี บรรณาธิการ วารสารครศุาสตร์   

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทร 055-706555 ต่อ 2010 Website : http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/  
Email : ejfe_edu@hotmail.com 

 รูปแบบกำรพิมพ์บทควำม 
     1.ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ต้ังค่ากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจ านวนหน้าของเน้ือหาและ
เอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 หน้า ใช้รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Sarabun PSK และแต่ละหน้าไม่
เกิน 30 บรรทัด 



 

 

 2. ข้อปฏิบัติการพิมพ์แต่ละหัวข้อ/ส่วนประกอบ 
 

ที ่ ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1 ชื่อเรื่อง/บทความ   ระบุชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขนาดตัวอักษร  

16 พอยท์ ชนิดหนา ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2 ชื่อผู้เขียนบทความ ระบุชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และไม่ใส่ต าแหน่งวิชาการหรือค าน าหน้า เช่น นาย/
นาง/นางสาว/อาจารย์ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ไว้
กึ่งกลางหน้ากระดาษ  

3 สังกัดผู้เขียนบทความ ถ้าเป็นนักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และชื่อ
สถาบันการศึกษา  
ถ้าไม่ใช่นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท์ ชนิดธรรมดา ไว้ที่เชิงอรรถท้ายหน้า 

4 บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อบทควำมวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 บรรทัด
และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 ค า เขียนโดยสรุปซึ่งมี
เน้ือหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 
(กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล) และ
ผลการวิจัย 
บทคัดย่อบทควำมวิชำกำร บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 
บรรทัดและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 ค า เขียนโดยสรุป
สาระส าคัญจากเน้ือหา 
* เขียนเป็นความเรียง ไม่ใส่หมายเลขล าดับหัวข้อในย่อหน้า 

5 ค าส าคัญ (Keywords) ระบุค าส าคัญ 2-5 ค าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ท้าย
บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

6 เน้ือหา (Content) บทควำมวิจัย หัวข้อที่เสนอในเน้ือหา ประกอบด้วย 
   1. ความเป็นมาและความส าคัญ (Statement of the 
Problem) 
   2. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
   3. สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) (Research Hypothesis) 
   4. กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Framework) 
   5. วิธีด าเนินการวิจัย (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)  
ระบุประเด็นที่เป็นผลการวิจัยที่ส าคัญในแต่ละวัตถุประสงค์ โดยมี
การอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย 
   8. ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  
       8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
       8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

หัวข้อเน้ือหาทั้ง 8 หัวข้อ ไม่ต้องระบุหมายเลข ใช้ขนาดตัวอักษร 
14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วนรายละเอียดเน้ือหาใช้ขนาดตัวอักษร 14 
พอยท์ ชนิดธรรมดา 
 

บทควำมวิชำกำร หัวข้อที่เสนอในเน้ือหา ประกอบด้วย 
บทน า (Introduction) เน้ือหา (Content) และสรุป 
(Conclusion) ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดหนา ส่วน
รายละเอียดเน้ือหาใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิดธรรมดา 

7  ตาราง (ถ้ามี) ใช้ตารางแบบเส้นคู่ เปิด-ปิดตาราง 
8 ภาพ (ถ้ามี) รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .JPEG 
9 การอ้างอิงในเน้ือหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรก

ในเน้ือหา ข้างท้ายน้ี 
10 เอกสารอ้างอิง (References) ลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ดังตัวอย่างรูปแบบ

รายการบรรณานุกรมในเอกสารอ้างอิง ข้างท้ายน้ี  น าเสนอเฉพาะ
รายการที่มีการอ้างอิงในเน้ือหาบทความ ให้ครบทุกรายการ 



 

 

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ 
 1. หนังสือ  
  1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
   (สมพงษ์ ชูมาก, 2548, หน้า 10-12) 
   (สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา, 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) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541, หน้า5-6) 

   (Ministry of Education, 2002, pp.70-71) 
 2. วิทยำนิพนธ ์
   (เชวงศักด์ิ 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 
   (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2541) 
   (Research and Traning Center on Independent Living, 1993) 
 7. โสตทัศนวัสดุ 
   (ยุพดี พยักฆพันธ์, 2530) 
 
 



 

 

 8. ซีดีรอม 
   (อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร, 2543) 
   (Social Science Index, 1999) 
 9. เอกสำรอเิล็กทรอนิกส์ 
  9.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   (อรรถศิษฐ์ วงศ์มณโีรจน์, 2542) 
   (Abell, 2002) 
  9.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
   (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, สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้า. (2531). เจ้ำนำยเล็กๆ ยวุกษัตริย์. (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). ภำษำและหลักกำรเขียนเพื่อกำรสือ่สำร. กรงุเทพฯ :  
 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, ส านักงานคณะกรรมการ. (2541). กำรปฏิรูปกำรเรียนตำมแนวคิด 5 ทฤษฎี. กรุงเทพฯ : 

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

Education. 
 
 2. วิทยำนิพนธ ์
เชวงศักด์ิ เขียวเขิน. (2543). กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร. 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร. 
โอกามา จ่าแกะ. (2550). กำรจัดกำรตลำดทำงเลือกเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษำสหกรณ์กำรเกษตรยั่งยืน   

แม่ทำจ ำกัด ต ำบลแม่ทำ กิ่งอ ำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่. 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 
Transformation Proceedings of International Conference, Bangkok 1992.           
(pp. 217-233). Bangkok : UNICEF. 

 
 4. วำรสำร 
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

 
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)  

[ตัวเข้ม ขนาด 16p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 
ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย)  

[ใส่เฉพาะ ชื่อ-สกุล ถ้ามีมากกว่า 1 คน คั่นด้วยเคร่ืองหมาย (,) ตัวเข้ม ขนาด 14p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 
 

ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)  
[ตัวเข้ม ขนาด 16p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด] 

ชื่อผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ)  
 

บทคัดย่อ 
[ตัวเข้ม ขนาด 14p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 

  บทคัดย่อ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ... โดยพิมพ์ตัวปกติ ขนาด 14 p.  
    ผลการวิจัย  
    1. สรุปผลเป็นรายข้อ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ... 
 
ค าส าคัญ:  ค าส าคัญ อยู่ระหว่าง 3-5 ค า แต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมาย (,) 
 
 

Abstract 
[ตัวเข้ม ขนาด 14p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 

  เขียนสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย.  
    ผลการวิจัย  
    1. สรุปผลเป็นรายข้อ ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ... 
 
Keywords:  ค าส าคัญ อยู่ระหว่าง 3-5 ค า แต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมาย (,) 
 
 
ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด [ขนาด 14p ตัวปกติ ต าแหน่งชิดซ้าย] 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   เขียนประเด็นเน้ือหาที่เป็นแก่นส าคัญของงาน เชื่อมโยงจากความส าคัญของการศึกษา ตัวแปรตาม ตัวแปร
อิสระ หรือนวัตกรรม และแทรกการอ้างอิงในเน้ือหา ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   เขียนแยกเป็นข้อและมีหมายเลขก ากับ ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   เขียนแยกเป็นข้อและมีหมายเลขก ากับ ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
ขอบเขตการวิจัย [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   ด้านเน้ือหา 
  เน้ือหาหรือทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย 
   ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรในการวิจัย 
   ด้านระยะเวลา   
  ช่วงเวลาในการท าวิจัย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   แสดงความเชื่อมโยงของตัวแปร  ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
  ประชากร เป็น....จ านวน...        
  กลุ่มตัวอย่าง...เป็น จ านวน... ได้มาโดยวิธี...      
   เคร่ืองมือวิจัย  
   เครื่องมือวิจัยมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดมีคุณภาพอย่างไร (รายงานคุณภาพ)   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
  เขียนน าเสนอตามล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย ถ้ามีตารางและภาพประกอบ ใชรู้ปแบบตามตัวอย่าง  
[ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ] 
ตาราง 1   แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็น หลังการจัดการเรียนรู ้
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   โดยใช้ Active Learning ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทักษะการท างาน X̅ S.D. ความหมาย 
1.      
2.      
   :    

รวม    

 
สรุปผลการวิจัย [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   สรุปผลการวิจัยแยกเป็นข้อตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจยั ไม่ควรใส่ค่าสถิติ ยกเว้น ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ทดสอบ เขียนแยกเป็นข้อและมีหมายเลขก ากับ ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
อภิปรายผลการวิจัย [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   อภิปรายครอบคลุมตามวัตถุประสงค์งานวิจัย เขียนแยกเป็นข้อสอดคล้องกับผลการวิจัยและมีหมายเลข
ก ากับ ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 อาจแยกเป็นรายข้อ เขียนแยกเป็นข้อและมีหมายเลขก ากับ ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
เอกสารอา้งอิง  [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
 การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา 
 1. หนังสือ  
  1.1  ผู้แต่งคนเดียว 
   (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
    (Slavin, R. E., 1995) 
  1.2  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
   (ยุภาดี ปณะราช และคณะ, 2552) 
   (Salmon, M., et al., 2016) 
  1.3  ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
   (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
   (Ministry of Education, 2002) 
 2. วิทยานิพนธ์ / วารสาร / นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / โสตทัศนวัสดุ / วารสารอเิล็กทรอนิกส์ /  
การสัมภาษณ์ 
   (ชื่อ สกุล, พ.ศ.) 
   (อุไรวรรณ ปานทโชติ, 2556) 
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  การอ้างอิงบรรณานุกรมในเอกสารอา้งอิง 
  1. หนังสือ 
   1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
ชื่อ สกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรือ่ง.//พิมพ์ครั้งที่ (2 เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
วิจารณ์ พานิช.  (2555).  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคชั่น

จ ากัด. 
อาภรณ์ ใจเท่ียง.  (2553).  หลักการสอน.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
Slavin, R. E.  (1995).  Cooperative learning: Theory, research, and practice.  2nd.  Boston: Allyn & 

Bacon. 
    1.2 ผู้แต่ง 2 คน (ชื่อผู้แต่งร่วมทุกคน เชื่อมด้วย “และ”) 
ชื่อ สกุล และ ชื่อ สกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครัง้ที่ (2 เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 
    1.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน (พิมพ์เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก) 
ชื่อ สกุล และคณะ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครั้งที่ (2 เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
  2. วิทยานิพนธ ์
ชื่อ สกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวทิยานิพนธ์.//ปริญญานิพนธ์ (สาขาวิชาท่ีศึกษา),/มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา. 
นันทชัย นวลสอาด.  (2554).  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

   3. วารสาร 
ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อวารสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าท่ีปรากฏ. 
ยุภาดี ปณะราช.  (2558, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน” ใน วารสารปัญญาภวิัฒน์.  ปีที่ 7 (2), หน้า 157 – 168. 
  4. นิตยสาร 
ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อนิตยสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ. 
   5. หนังสือพิมพ์ 
ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อหนังสือพิมพ์.//ปีที่/   (ฉบับที่),/เลขหน้าท่ี

ปรากฏ. 
   6. โสตทัศนวัสดุ 
ชื่อ สกุล ผู้จัดท า.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของสื่อ].//สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่. 
   7. วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
ชื่อ สกุล ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อวารสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าท่ีปรากฏ.//URLของวารสาร. 
   8. การสัมภาษณ์ 
ชื่อ สกุล ผู้ใหส้ัมภาษณ์.//(ปีที่สัมภาษณ์,/วัน เดือน).//ต าแหน่ง, หน่วยงานที่สังกัด. สัมภาษณ์. 



รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ 

 
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)  

[ตัวเข้ม ขนาด 16p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 
ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย)  

[ใส่เฉพาะ ชื่อ-สกุล ถ้ามีมากกว่า 1 คน คั่นด้วยเคร่ืองหมาย (,) ตัวเข้ม ขนาด 14p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 
 

ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ)  
[ตัวเข้ม ขนาด 16p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด] 

ชื่อผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ)  
 

บทคัดย่อ 
[ตัวเข้ม ขนาด 14p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 

  บทคัดย่อ พิมพ์ตัวปกติ ขนาด 14 p.  
   
ค าส าคัญ:  ค าส าคัญ อยู่ระหว่าง 3-5 ค า แต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมาย (,) 
 

Abstract 
[ตัวเข้ม ขนาด 14p ต าแหน่ง กลางหน้ากระดาษ] 

  เขียนสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย พิมพ์ตัวปกติ ขนาด 14 p. 
   
Keywords:  ค าส าคัญ อยู่ระหว่าง 3-5 ค า แต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมาย (,) 
 
 
ต าแหน่งวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด [ขนาด 14p ตัวปกติ ต าแหน่งชิดซ้าย] 
นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษา และชื่อสถาบันการศึกษา [ขนาด 14p ตัวปกติ ต าแหน่งชิดซ้าย] 
 
 
บทน า [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   เขียนประเด็นเน้ือหาที่เป็นแก่นส าคัญของงาน เชื่อมโยงจากความส าคัญของการศึกษา และแทรกการอ้างองิ
ในเน้ือหา ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัวปกติ 
 
เน้ือหา [ขนาด 14p ตัวเข้ม ต าแหน่งชิดซ้าย] 
  เขียนน าเสนอตามล าดับตามประเด็นส าคัญ ถ้ามีตารางและภาพประกอบ ใช้รูปแบบตามตัวอย่าง  [ตัวอักษร
ขนาด 14p ตัวปกติ] 
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ตาราง 1   แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็น หลังการจัดการเรียนรู ้
   โดยใช้ Active Learning ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทักษะการท างาน X̅ S.D. ความหมาย 
1.      
2.      
   :    

รวม    

 
สรุป [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
   สรุปประเด็นส าคัญเขียนแยกเป็นข้อและมีหมายเลขก ากับ ถ้ามีมากกว่า 1 ข้อ ใช้ตัวอักษรขนาด 14p ตัว
ปกติ 
 
เอกสารอา้งอิง  [ขนาด 14p ตัวหน้า ต าแหน่งชิดซ้าย] 
 การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา 
 1. หนังสือ  
  1.1  ผู้แต่งคนเดียว 
   (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
    (Slavin, R. E., 1995) 
  1.2  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
   (ยุภาดี ปณะราช และคณะ, 2552) 
   (Salmon, M., et al., 2016) 
  1.3  ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน 
   (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) 
   (Ministry of Education, 2002) 
 2. วิทยานิพนธ์ / วารสาร / นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / โสตทัศนวัสดุ / วารสารอเิล็กทรอนิกส์ /  
การสัมภาษณ์ 
   (ชื่อ สกุล, พ.ศ.) 
   (อุไรวรรณ ปานทโชติ, 2556) 
  การอ้างอิงบรรณานุกรมในเอกสารอา้งอิง 
  1. หนังสือ 
   1.1 ผู้แต่งคนเดียว 
ชื่อ สกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรือ่ง.//พิมพ์ครั้งที่ (2 เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
วิจารณ์ พานิช.  (2555).  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคชั่น

จ ากัด. 
อาภรณ์ ใจเท่ียง.  (2553).  หลักการสอน.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
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Slavin, R. E.  (1995).  Cooperative learning: Theory, research, and practice.  2nd.  Boston: Allyn & 
Bacon. 

    1.2 ผู้แต่ง 2 คน (ชื่อผู้แต่งร่วมทุกคน เชื่อมด้วย “และ”) 
ชื่อ สกุล และ ชื่อ สกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครัง้ที่ (2 เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 
    1.3 ผู้แต่งมากกว่า 3 คน (พิมพ์เฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรก) 
ชื่อ สกุล และคณะ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//พิมพ์ครั้งที่ (2 เป็นต้นไป).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
  2. วิทยานิพนธ ์
ชื่อ สกุล.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อวทิยานิพนธ์.//ปริญญานิพนธ์ (สาขาวิชาท่ีศึกษา),/มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา. 
นันทชัย นวลสอาด.  (2554).  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

   3. วารสาร 
ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อวารสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าท่ีปรากฏ. 
ยุภาดี ปณะราช.  (2558, พฤษภาคม – สิงหาคม).  “การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ เน้นกระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน” ใน วารสารปัญญาภวิัฒน์.  ปีที่ 7 (2), หน้า 157 – 168. 
  4. นิตยสาร 
ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อนิตยสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ. 
   5. หนังสือพิมพ์ 
ชื่อ สกุล ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อหนังสือพิมพ์.//ปีที่/   (ฉบับที่),/เลขหน้าท่ี

ปรากฏ. 
   6. โสตทัศนวัสดุ 
ชื่อ สกุล ผู้จัดท า.//(ปีที่ผลิต).//ชื่อเรื่อง/[ลักษณะของสื่อ].//สถานที่ผลิต: หน่วยงานที่เผยแพร่. 
   7. วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
ชื่อ สกุล ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทความ”/ใน/ชื่อวารสาร.//ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าท่ีปรากฏ.//URLของวารสาร. 
   8. การสัมภาษณ์ 
ชื่อ สกุล ผู้ใหส้ัมภาษณ์.//(ปีที่สัมภาษณ์,/วัน เดือน).//ต าแหน่ง, หน่วยงานที่สังกัด. สัมภาษณ์. 



 
ท่ี ศธ ๐๕๓๖/ว ๔๕๕๖              มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                           อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 
            ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง  ตอบรับการตีพิมพบทความลงวารสารครุศาสตร 
 

เรียน พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร (บุญเสริม) ป.ธ.๙ 
 

 ตามท่ีทานไดสงบทความ เรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร” กองบรรณาธิการวารสาร ครุศาสตร ยินดีรับบทความของทานเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารครุ
ศาสตร ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะแจงผลการตีพิมพอีกครั้งหลังผานการตรวจจากผูทรงคุณวุฒิแลว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบคุณเปนอยางยิ่งท่ีทานสงบทความมาลงวารสารครุศาสตร         
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

              (รองศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
          รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ตอ ๒๐๑๐  
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘ 

 



 
ท่ี ศธ ๐๕๓๖/ว๑๓๐๘               มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                           อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 
           ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนกองบรรณาธิการและพิจารณาวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารครุศาสตร 
 

เรียน   
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย    ๑. คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีพัฒนาวารสารครุศาสตร จํานวน    ๑    ชดุ                        
     ๒. วัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารครุศาสตร            จํานวน    ๑    ชุด 
   

 ดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําวารสาร “ครุศาสตร คณะครุศาสตร” 
ซ่ึงเปนวารสารท่ีนําเสนอบทความทางวิชาการและบทความจากงานวิจัยสาขาการศึกษาของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฎกําแพงเพชร  
 ในการนี้คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณดานการจัดทําวารสารอยางดียิ่ง จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนกอง
บรรณาธิการและพิจารณาความเหมาะสม ของวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารครุศาสตร พรอมท้ังให
ขอเสนอแนะสําหรับการนําลงใน วารสารครุศาสตร  ภายในวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
 
                               (ผูชวยศาสตราจารยวิสฐิ  ธัญญะวัน) 

                     รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน   
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 
 

สํานักงานคณะครุศาสตร 
โทร. ๐ - ๕๕๗๐ – ๖๕๕๕  ตอ  ๒๐๑๐ 
โทรสาร ๐ - ๕๕๗๐ – ๖๕๑๘ 



    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่ ๐๗๗/๒๕๕๙ วันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

เร่ือง   ขอเรียนเชิญเปนกองบรรณาธิการและพิจารณาวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารครุศาสตร 
 

 

เรียน   ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล  
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย    ๑. คําสั่งแตงตั้งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีพัฒนาวารสารครุศาสตร จํานวน    ๑    ชดุ                        
     ๒. วัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารครุศาสตร            จํานวน    ๑    ชุด 
   
  ดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดจัดทําวารสาร “ครุศาสตร คณะครุศาสตร” 
ซ่ึงเปนวารสารท่ีนําเสนอบทความทางวิชาการและบทความจากงานวิจัยสาขาการศึกษาของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฎกําแพงเพชร  
 

 ในการนี้คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พิจารณาเห็นวา ทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณดานการจัดทําวารสารอยางดียิ่ง จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนกอง
บรรณาธิการและพิจารณาความเหมาะสม ของวัตถุประสงคและขอบเขตของวารสารครุศาสตร พรอมท้ังให
ขอเสนอแนะสําหรับการนําลงใน วารสารครุศาสตร  ภายในวันท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

 

                                                   ( ดร.ชัยรัตน  บุมี ) 
                                       คณบดีคณะครุศาสตร 
                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

  



แบบฟอรมช้ีแจงการแกไขบทความวิจัย 
 
ช่ือบทความ.............................................................................................................................................................. 
เจาของบทความ...............................................................................................................................................................
   
 

ขอเสนอแนะของกองบรรณาธิการ 

การแกไข 
(กรุณาทําไฮไลนสีเหลืองในตัวบทความตรงท่ีแกไขตาม

ขอเสนอแนะ และระบุหนาท่ีแกไขดวย พรอมช้ีแจง รายละเอียด
ลงในแบบฟอรมน้ี) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาในการแกไข : กรุณาสงบทความที่แกไขตามคําแนะนาํของกองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 

 



 
ท่ี ศธ ๐๕๓๖/ว ๕๑๔๗              มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                           อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 
            ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัยวารสารครุศาสตร 
 

เรียน   
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. บทความวิชาการ/บทความการวิจัย จํานวน  ๒  ชุด                        
  ๒. แบบสรุปผลการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ/บทความการวิจัย จํานวน  ๒  ชุด 
   
  ดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดทําวารสารครุศาสตร ซ่ึงเปนวารสารท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดแก การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา การสอน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
หลักสูตร การศึกษา การวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษา การประถมศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา         
การสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษา 
 

 ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดานการ
วิจัยเปนอยางดียิ่ง จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย    
เพ่ือลงในวารสารครุศาสตร และไดจัดสงบทความ จํานวน ๒ เรื่อง เพ่ือใหทานพิจารณาความเหมาะสม พรอม
ท้ังใหขอเสนอแนะสําหรับการนําลงในวารสารครุศาสตร ภายในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณลวงหนาในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง 
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

              (รองศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
          รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ตอ ๒๐๑๐  
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘ 



    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่ คคศ.ว ๐๘๕๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัยวารสารครุศาสตร 
 

 

เรียน   
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑. บทความวิชาการ/บทความการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด                        
  ๒. แบบสรุปผลการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ/บทความการวิจัย จํานวน  ๑  ชุด 
 
 ดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดทําวารสารครุศาสตร ซ่ึงเปนวารสารท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดแก การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา การสอน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
หลักสูตร การศึกษา การวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษา การประถมศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา         
การสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษา 
 

 ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดานการ
วิจัยเปนอยางดียิ่ง จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย    
เพ่ือลงในวารสารครุศาสตร และไดจัดสงบทความ จํานวน ๑ เรื่อง เพ่ือใหทานพิจารณาความเหมาะสม พรอม
ท้ังใหขอเสนอแนะสําหรับการนําลงในวารสารครุศาสตร ภายในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณลวงหนาในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง 
มา ณ โอกาสนี้ 

 

              

 

  (รองศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                         รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการตรวจพิจารณาบทความวิชาการ/บทความการวิจัย  
วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 

เรื่อง ผลการตรวจพิจารณาเพ่ือนําลงวารสารครุศาสตร 
ช่ือบทความ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 เหมาะสม 
 เหมาะสม แตควรปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
ไมเหมาะสม แตควรปรับปรุงแกไข ดังนี้  

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
            
 

ลงช่ือ………………….…………………………………………… 

     (.........................................................................) 

      ................/..................................../.................. 

ผูประสานงาน 

ดร.จารุนันท  ขวัญแนน  โทรศัพท 091-0310360 

นายอานนท  ปลื้มเนตร  โทรศัพท 095-9124560 

E-mail : ejfe_edukpru@hotmail.com 

 



แบบฟอรมช้ีแจงการแกไขบทความวิจัย 
 
ช่ือบทความ.............................................................................................................................................................. 
เจาของบทความ...............................................................................................................................................................
   
 

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

การแกไข 
(กรุณาทําไฮไลนสีเหลืองในตัวบทความตรงท่ีแกไขตาม

ขอเสนอแนะ และระบุหนาท่ีแกไขดวย พรอมช้ีแจง รายละเอียด
ลงในแบบฟอรมน้ี) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาในการแกไข : กรุณาสงบทความท่ีแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 
 



ใบสําคัญท่ี……….. 
                               ฎีกาท่ี…………….. 

ใบสําคัญรับเงิน 
วันท่ี….........เดือน…….…..........…………….พ.ศ………........…..…..…… 

 ขาพเจา…......................................……………อยูบานเลขท่ี……................หมูท่ี .....……........................... 
ตําบล/ แขวง.........................……อําเภอ/เขต………........…………………..……จังหวัด………............................……… 
ไดรับเงินจาก…............................................................................................................................................…….. 

รายการ จํานวนเงิน 
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัยวารสารครศุาสตร  1,000 
จํานวน 1 เรื่อง  
  
  

จํานวนเงิน                  หนึ่งพันบาทถวน                                       รวมเงิน 1,000 

 
 

 ลงชื่อ………………………………………ผูรับเงิน 
 
 ลงชื่อ………………………………………ผูจายเงิน 

 

 
เรียน ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัยวารสารครุศาสตร 
 

เรื่อง ขอขอมูลและเอกสารประกอบการเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานวิจัย 
    

 ตามท่ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิ 
ในการตรวจผลงานวิจัยวารสารครุศาสตร  จึงขอขอมูลและเอกสารประกอบการเบิกจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 
ในการตรวจผลงานวิจัยวารสารครุศาสตร ดังนี้ 
  

 1. กรอกขอมูลในเอกสารใบสําคัญรับเงินนี้ *พรอมลงช่ือในชองผูรับเงิน 
 2. แนบเอกสาร *บัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการพลเรือน รับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
 3. ขอมูลการเบิกจายคาตอบแทนทางธนาคาร *เพ่ือดําเนินการเบิกจายคาพิจารณาบทความ ดังนี้ 
  3.1 ช่ือบัญชี...................................................................................................................................... 
  3.2 เลขท่ีบัญชี.................................................................................................................................. 
  3.3 ธนาคาร...................................................................................................................................... 
  3.4 สาขา........................................................................................................................................... 
  3.5 E-mail………………………………………………………………เบอรโทร.................................................. 
 
 ขอขอบพระคุณทานในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอความอนุเคราะหสงขอมูล
และเอกสารตอบกลับมาตามท่ีอยูดังนี้ 
 

กองบรรณาธิการ วารสารครุศาสตร  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
69 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร รหัสไปรษณีย 62000 

 



 
ท่ี ศธ ๐๕๓๖/ว๔๗๙๗                            มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
                           อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 
            ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธวารสารครุศาสตร 
 

เรียน  
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย วารสารครุศาสตร จํานวน ๑ เลม                        
   
  ดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดทําวารสารครุศาสตร ซ่ึงเปนวารสารท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดแก การบริหารการศึกษา ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา การสอน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
หลักสูตร การศึกษา การวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา สังคมศึกษา การประถมศึกษา การศึกษา
ปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา         
การสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรศึกษา 
 

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงใครขอความอนุเคราะหเผยแพรและประชาสัมพันธวารสารครุศาสตร    
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังกลาว 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณลวงหนาในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง 
มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

               (รองศาสตราจารยวิสิฐ  ธัญญะวัน) 
           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ตอ ๒๐๑๐  
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘ 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ท่ี  -     วันท่ี  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เรื่อง  ขอเชิญชวนสงบทความลงตีพิมพในวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร 
 
เรียน  คณาจารยคณะครุศาสตรทุกทาน 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย   ๑. กําหนดการดําเนินงานการตีพิมพวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ 
  ๓. แบบฟอรมการสงบทความเพ่ือเผยแพรในวารสารครุศาสตร 
 
                 ตามท่ีคณะครุศาสตร ไดดําเนินการจัดทําวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร เริ่มตั้งแต         
ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงมีกําหนดการตีพิมพ ปละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม)  และขณะนี้ วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร อยูระหวางการเปดรับบทความ           
เพ่ือตีพิมพ ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙) และรับบทความ (เพ่ิมเติม) ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร  ไดรับการประกาศจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ใหเปนวารสารท่ีสามารถเผยแพรผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มีผลตั้งแตวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๕๗ เปนตนมา  
  คณะครุศาสตร จึงขอเชิญชวนทานสงบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ 
หรือบทวิจารณหนังสือ เพ่ือตีพิมพลงวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร รายละเอียดการเขียนบทความ         
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร โดยสามารถดาวนโหลดขอมูล
ไดท่ีเว็บไซตคณะครุศาสตร http://eduweb.kpru.ac.th/home/th/ และจัดสงไฟลตนฉบับมาท่ีสํานักงาน
คณะครุศาสตร (คุณอานนท ปลื้มเนตร) หรืออีเมล ejfe_edukpru@hotmail.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
จนถึงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒)  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

  
 
 
 

(ดร.ชัยรัตน  บุมี) 
         คณบดีคณะครุศาสตร 

 
 

 
 



กําหนดการดําเนินงานการตีพิมพวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร  
ปที่  1  ฉบับที่  1 พ.ศ. 2559   

และ ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559   

 
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน กําหนดการ 

1.  แจงความประสงคในการเขียนบทความ พรอมสงตนฉบับ
บทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตรมายัง 
บรรณาธิการวารสาร ท่ีสํานักงานคณะครุศาสตร ตึกใหม ชั้น 1 
หรือ ejfe_edu@hotmail.com 

 - ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2559  
(ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2559) 

 
- ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559   

(ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
2.  กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองตามรูปแบบของ
บทความและสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณภาพตามเกณฑท่ีกองบรรณาธิการ
กําหนด   

 
ภายใน 7 วันหลังจากไดรับบทความ 

3.  ผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวของพิจารณากลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพบทความตามเกณฑท่ีกองบรรณาธิการกําหนด   

ภายใน 2 สัปดาห หลังจากผูทรงคุณวุฒิไดรับ
บทความ 

4.  กองบรรณาธิการ แจงผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมิน
คุณภาพบทความ หากบทความไดรับการประเมินใหตีพิมพได 
และมีการแกไขใดๆ กองบรรณาธิการจะสงบทความพรอม
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนทราบและดําเนินการ 
แกไข 

ภายใน  7  วัน หลังจากไดรับแบบพิจารณา
กลั่นกรองบทความ และบทความตนฉบับคืน  

จากผูทรงคุณวุฒิ 

5. ผูเขียนบทความ แกไขบทความตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ และจัดสงบทความท่ีแกไขแลว กลับมายังกอง
บรรณาธิการ 

ภายใน 10 วัน หลังจากผูเขียนบทความไดรับการ
แจงจากกองบรรณาธิการใหแกไขบทความ 

6.  กองบรรณาธิการสงบทความท่ีแกไขแลว ไปยังฝายพิสูจน
อักษร เพ่ือตรวจสอบการใชภาษา ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และตรวจสอบรูปแบบการเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม 

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน  2 สัปดาห 

7. กองบรรณาธิการสงบทความท้ังหมดใหฝายเทคนิคเพ่ือจัด
หนาและเขาเลมใหสมบูรณ 

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน  3 วัน 

8. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกตองของบทความ และ
ตรวจสอบรูปเลม เปนครั้งสุดทาย กอนสงโรงพิมพ 

ภายใน 3 วัน 

9. วารสารพิกุลถูกสงไปยังโรงพิมพ เพ่ือทําการตีพิมพเปนรูปเลม
ฉบับสมบูรณพรอมเผยแพร 

- 

 
 



แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวารสารครุศาสตร จัดทําโดย นายอานนท  ปลื้มเนตร ฝายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร 

 

วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร (วคคส) ปท่ี 2 ฉบับท่ี 4 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 
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ลําดับ ชื่อบทความ ผูสรางผลงาน 

บทความ 

ชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

กระบวนการ 

วิจัย วิชาการ 
(1) 

เสนอ
บทความ 

(2) 
กอง

บรรณาธิการ
ตรวจสอบ 

(3) 
ผูทรง
ตรวจ

พิจารณา 

(4) 
ชี้แจง 

การแกไข 

(5) 
รอ

ตีพิมพ 

1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูตามแนวคดิ
ประสบการณการเรียนรูผานสื่อกลางเพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการคดิวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ดร.กรรณิการ   
ทองรักษ 

  1)รศ.ดร.วารีรัตน  แกวอุไร 
2)รศ.ดร.นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 

     

2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

ดร.วัฒนา  ไตตอผล   1)ผศ.ดร.กานต  อัมพานนท 
2)รศ.ดร.ยภุาดี  ปณะราช 

     

3 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การเสรมิสรางสมรรถภาพ
การพัฒนาหลักสูตรและออกแบบการเรยีนรูอิงมาตรฐาน 
สําหรับบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดร.มงคล  หมูมาก   1)ผศ.ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง 
2)รศ.ดร.ชรินทร  มั่งคั่ง 

     

4 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดร.รังสรรค  มณีเล็ก   1)ผศ.ดร.ภารดี  อนันตนาวี 
2)รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 

     

5 การศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

สมชาย  อังสุโชติเมธี   1)ผศ.ดร.กานต  อัมพานนท 
2)รศ.ดร.ยภุาดี  ปณะราช 

     

6 แนวทางการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร
กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 

ทนง  คงรอด   1)ผศ.ดร.วิสุทธ์ิ  วิจิตรพัชราภรณ 
2)รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน 

     

7 
 

ผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบโดยใชบทบาทสมมุติสาํหรับนักศึกษาวิชาชีพคร ู

อนุสิษฐ พันธกล่ํา   1)รศ.ดร.ชรินทร  มั่งคั่ง 
2)รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย 

     

8 
 

การพัฒนาสมรรถนะดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของครู  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

อานนท  ปลื้มเนตร 
ไตรรงค เปลีย่นแสง 
มาริตา จติชู 

  1) ผศ.ดร.สุภาณี  เส็งศร ี
2) รศ.ดร.ชรินทร  มั่งคั่ง 

     

  



    บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่ คคศ.      /๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

เร่ือง   ขออนุญาตเบิกเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย    แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ฉบับ 
 
 ดวยฝายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร ไดจัดทําวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรคและผลงาน
วิชาการแกนักวิจัยและบุคคลท่ัวไป และเพ่ือเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวความคิด เชิงวิชาการของ
คณาจารย นักวิชาการทางการศึกษาท้ังในและนอกสถาบัน ซ่ึงกําหนดเผยแพร ปละ ๒ ฉบับ  

 

ในการนี้ จึงขอเบิกเงินคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาบทความวิจัย วารสารครุศาสตร            
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฉบับท่ี ๓ เดือนมกราคม–มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับท่ี 
๔ เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอใชงบประมาณโครงการใหบริการวิชาการ กิจกรรมการจัดทํา
วารสารครุศาสตร รหัสกิจกรรม ๑๐๒๔๐๑๐๗๐๑๕๔ จํานวน ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน)  
 คาตอบแทน 
 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย จํานวน ๑๖ บทความ ๆ ละ ๒ ทาน ๆ ละ ๑,๐๐๐ 
บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

                                      (นางสาวอุไรวรรณ  ปานทโชติ) 
                         พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
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