


 
 

ข้อก าหนดการน าเสนอผลงาน 
ข้อก าหนดการส่งผลงานวิจัย และการน าเสนอผลงาน 

1. ผู้วิจัยต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Web Application IVEN 3 E-Conferenceจากเว็บไซต์ 
www.ncvet.net  

2. ผู้วิจัยต้องส่งบทความวิจัยเข้าระบบ (เพื่อก าหนดรหัสผลงานวิจัย และประเภท          
การน าเสนอ) และบทความวิจัยต้องจัดตามรูปแบบ Template ที่กองบรรณาธิการก าหนด 

3. ผู้วิจัยต้องเลือกการน าเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
3.1 การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

1) ผู้วิจัยต้องน าผลการวิจัยจัดท าเป็น E-Poster จาก Template ที่จัดให้ 
2) ผู้วิจัยต้องจัดท าวีดีทัศน์การน าผลการวิจัยความยาวไม่เกิน 10 นาที และน าเข้า

ระบบฯ  เพื่อให้กรรมการพิจารณาร่วมกับ E - Poster 
3.2 การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผู้วิจัยต้องน าเสนอผ่านระบบ 

Online Meeting (Zoom Application / Team Viewer) หรืออื่นๆ ที่มีความเหมาะสม คณะท างานฯจะแจ้ง
ภายหลัง) คณะท างานฯ จะก าหนด วัน/เวลาในการน าเสนอ และรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับการน าเสนอหลังจาก
บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ประกาศเป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาแล้ว (วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563) ผ่านระบบ Web Application IVEN3 E-Conference 

นิยามประเภทของผลงาน 
 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์   คือ ผลงานวิจัยเก่ียวกับการสร้าง หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคย
มีใช้มาก่อน  หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น และสามารถน า
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ในการท างานได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ส่งเสริม สนับสนุน ในการน าไปใช้งาน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา  ค่าใช้จ่ายและแรงงานได้ 
 ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน  คือ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้ 4 ด้านคือ การพัฒนาด้านเนื้อหา (Content) การพัฒนาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activity)     
ด้านสื่อการเรียนการสอน (Media) และด้านการวัดและประเมินผล (Evaluation)  ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน 
 ผลงานด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา คือ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงาน ที่สามารถพัฒนา
กระบวนการ หรือผลลัพธ์ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และบรรลุตามนโยบายที่
ก าหนด ยกตัวอย่างเช่น การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานกิจการนักเรียน 
นักศึกษา และอื่นๆ  



 

รายละเอียดการประชุมวิชาการแบบ E-Conference 

การประชุมวิชาการแบบ E-Conference 

การจัดประชุมวิชาการแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Conference) สามารถแบ่งขั้นตอนกระบวนการ
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การส่งและประเมินบทความวิจัย และการน าเสนอผลงานวิชาการ  

1) การลงทะเบียนบทความวิจัย คณะท างานการจัดงานประชุมวิชาการ ฯ ได้ออกแบบ Web 
Application IVEN 3 E-Conference เป็นระบบการลงทะเบียนบทความ และประเมินบทความวิจัยโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีฟังก์ชั่นดังนี้ 

 1.1) ฟังก์ชั่นการลงทะเบียน ส าหรับ ผู้วิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ผู้ประเมินบทความ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ กรรมการด าเนินงาน และกรรมการที่เก่ียวข้อง 

 1.2) ฟังก์ชั่นการรับบทความ ผู้วิจัยสามารถส่งบทความ และสามารถเลือกลักษณะการ
น าเสนอผลงาน และทางระบบฯจะตอบรับการส่งบทความ ร่วมถึงการแจ้งเตือนขั้นตอนกระบวนการต่างๆผ่าน
ระบบ LINE Application 

 1.3) ฟังก์ชั้นการประเมิน และปรับแก้บทความ บทความที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วระบบ ฯ
จะส่งบทความให้กับผู้ประเมินบทความ เพ่ือประเมินบทความ และระบบฯ จะแจ้งผลของการประเมินบทความ
จากผู้ประเมินบทความ ผ่านทางระบบ LINE Application ให้กับเจ้าของบทความ ซึ่งถ้ามีการปรับแก้บทความ 
ผู้วิจัยสามารถปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ประเมินบทความแล้ว ผู้วิจัยสามารถส่งบทความเข้าระบบอีกครั้ง
เพ่ือให้กองบรรณาธิการพิจารณาการตีพิมพ์ 

2) การน าเสนอผลงานวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้ง 2 แบบในการประชุมวิชาการในช่วงที่
ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเป็นการน าเสนอผลงานงานวิจัยโดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมเท่ากับจ านวนของผู้น าเสนอ
ผลงาน ร่วมทั้งผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก  แต่ปัจจุบันด้วยสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางกอง
บรรณาธิการการประชุมวิชากการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4 ได้ออกแบบการ
ประชุมเป็นแบบการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Conference) สามารถอธิบายรูปแบบ
การน าเสนอที่ถูกปรับเปลี่ยนได้ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การน าเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการน าเสนอเป็น
รูปแบบ E- Poster หมายถึง การน าเสนอข้อมูลผลการวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์จากเทรมเพจ (Template) ที่
คณะท างานได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้วิจัยในระบบฯ ซึ่งนักวิจัยสามารถน าเสนอข้อมูลการวิจัย ได้ทั้งรูปแบบที่เป็น 



เนื้อหา ตาราง รูปภาพ  รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหวโดยผู้วิจัย ถ่ายเป็นคลิปวีดีโอและน าเข้า
ระบบฯ ดังภาพที่ 1 โดยผู้สนใจสามารถเข้ามารับชมได้ตลอดเวลา รวมทั้งการน าเสนอผลงานวิจัยผู้สนใจ
สามารถสร้างกระทู้ซักถาม หรือทราบความชัดเจนในการน าเสนอได้โดยทิ้งกระทู้ข้อสงสัยไว้ในเพจของผลงาน
นั้นๆ เจ้าของผลงานสามารถเข้ามาตอบข้อซักถามได้ตลอดเวลา โดยไม่จ ากัดทั้งเวลา และสถานที่  

 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประกอบด้วยคลิปวีดีโอ        
การน าเสนอ (ด้านซ้าย) และโปรเตอร์ผลการวิจัย (ด้านขวา) 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ ฯ การน าเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) 

 2.2) การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ถูกปรับเปลี่ยนการน าเสนอผ่านระบบ 
Online Meeting (zoom application /Team Viewer และอ่ืนๆที่มีความเหมาะสม) ซึ่งผู้น าเสนอผลงานจะ
ทราบถึงวันเวลาในการน าเสนอผลงานได้จาก Web Application IVEN3 E-Conference ที่จะส่งรายละเอียด
ในการน าเสนอให้ทราบหลังจากผลงานที่ส่งมาผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้ประกาศเป็นบทความ
ที่ผ่านการพิจารณา (วันที่ 31 กรกฏาคม 2563) และมีการประเมินจากผู้ประเมินการน าเสนอโดยให้ผลการ
ประเมินผ่าน Web Application IVEN3 E-Conference 

คลิปวีดีโอการน าเสนอ โปสเตอร์ผลการวิจัย 



 

แผนผังระบบการประชุมวิชาการแบบ E-Conference 

 

ภาพที่ 3 แสดงผังระบบการประชุมวิชาการแบบ E-Conference 



 



ค าน า 
 

 คู่มือการเขียนบทความวิจัยส าหรับการประชุมวิชาการ 4th Natiomal Conference on Vocational 
Education Innovation and Technology จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ ครู อาจารย์ นักวิชาการ และ
ผู้สนใจทั่วไปเขียนบทความวิจัย ได้ศึกษาการเขียนบทความวิจัย  
 คู่มือการจัดท าบทความวิจัยนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 การเขียนบทความวิจัย 
หน่วยที่ 2 การอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างอิงท้ายบทความ และหน่วยที่ 3 การส่งบทควา มวิจัยและ              
การประเมินตนเอง 
 ผู้จัดท าคู่มือการเขียนบทความวิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ  ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปเขียนบทความวิจัย ที่สนใจจะเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ลงเอกสารการประชุม
วิชาการ 4th Natiomal Conference on Vocational Education Innovation and Technology           
ได้ศึกษาและสามารถเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนบทความวิจัยจาก
คู่มือดังกล่าวนี้ 

 

กองบรรณาธิการ 
การประชุมวิชาการ 4th Natiomal Conference on Vocational Education Innovation and Technology 
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ความหมายของบทความวิจัย 

บทความวิจัย (Research Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นจากงานศึกษาเชิงประจักษ์ 
(Empirical Study) หรือที่เรียกว่า งานวิจัย สาระของบทความวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินการ   
ศึกษา ซึ่งได้แก่ การกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การด าเนินการศึกษา การแสดงข้อ
ค้นพบหรือผลวิจัย และการบอกความหมายและความส าคัญของผลที่ได้จากการศึกษาในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติ 
เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์            
การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีกรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการอ้างอิงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ  

วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความวิจัย 

การเขียนบทความวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดผลจากการศึกษาวิจัย อันก่อให้เกิดวิทยาการ   
ใหม่ ๆ เพ่ิมพูนมากขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการแสวงหาความรู้ หรือความจริงเพ่ือสร้างเป็นกฎ 
สูตรทฤษฎี ในแต่ละสาขาวิชา ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักวิชาการ ในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย 
ตลอดจนน าไปประยุกต์หรือใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ  

ส่วนประกอบท่ีส าคัญของบทความวิจัย 

ส่วนที่ส าคัญของบทความวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนน า ส่วนเนื้อหา ส่วนท้าย  ซึ่งในแต่ละ
ส่วนประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

ส่วนน า  ได้แก่ 1) ชื่อบทความวิจัย 2) ชื่อผู้เขียนบทความวิจัย 3) บทคัดย่อ และ 4) ค าส าคัญ 

ส่วนเนื้อหา  ได้แก่ 1) บทน า 2) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) วิธีการด าเนินการวิจัย   
4) ผลการวิจัย 5) การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

ส่วนท้าย ได้แก่ เอกสารอ้างอิง 

ส่วนหน้าของบทความวิจัย 

1. ชื่อบทความวิจัย เป็นชื่อที่มาจากชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเขียนให้กระชับ 
และแสดงสิ่งที่ต้องการศึกษาโดยย่อ ได้แก่ วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการด าเนินวิจัยไว้ในชื่อบทความ 
โดยมีค าส าคัญหรือค าดัชนีเพื่อสืบค้น ไม่ควรใช้ค าฟุ่มเฟือย และค าย่อท่ีไม่เป็นสาระ [1] 

การเขียนชื่อบทความวิจัย 

 ชื่อบทความเขียนถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่ส าคัญในงานวิจัย 

 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการวิจัยได้อย่างชัดเจน 
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 2. ชื่อผู้เขียนบทความวิจัย ควรระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่งงาน 
หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ที่สามารถติดต่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมเกี่ยวกับต้นฉบับบทความและบทความที่ตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว 

การเขียนชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม 

 ชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัยใส่ไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ 

 ใส่ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ใส่หมายเลขก ากับบนชื่อผู้วิจัยในกรณีมีผู้วิจัยร่วม ดังนี้ ผู้วิจัย¹ และผู้วิจัยร่วม²  

 ไม่ใส่ค าน าหน้าชื่อหรือต าแหน่งทางวิชาการต่าง ๆ หน้าชื่อผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม เช่น มล. นพ. 
ดร. ผศ. รศ. ศ. ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่งดังกล่าว ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ นาง นางสาว นาย 

ต าแหน่งและหน่วยงานของผู้วิจัย ให้ใส่รายละเอียดผู้วิจัยตามล าดับหมายเลข โดยใส่ไว้ท้ายหน้าแรก
ของบทความ ใส่ตัวเลขให้ตรงกับชื่อผู้วิจัย ประกอบด้วย 

 ชื่อส่วนงานสังกัด เช่น สาขาวิชา แผนก ชื่อสถานศึกษา และอีเมล์ 

 3. บทคัดย่อ เป็นส่วนที่อธิบายให้เห็นวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัยและผลการวิจัย โดยสรุปมี
สาระส าคัญในการวิจัยครบถ้วน วัตถุประสงค์การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลาและสถานที่ในการ
ด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการหรือสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย เป็นต้น  

การเขียนบทคัดย่อ 

 เขียนกระชับชัดเจน ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 มีความยาวไม่เกิน 250 ค า โดยประมาณ 

 อธิบายสาระส าคัญในการวิจัยครบถ้วน เช่น บทน า วัตถุประสงค์การวิจัย  วิธีการด าเนินการ
วิจัย และสรุปผลการวิจัย เป็นต้น 

4. ค าส าคัญ เป็นค าส าหรับการน าไปใช้เป็นค าค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยหัวข้อนี้  ในระบบฐานข้อมูล  
ต่าง ๆ เป็นค าที่สื่อความหมายในประเด็นที่วิจัย ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนค าไม่ควรเกิน 3-5 
ค า โดยใส่ค าส าคัญภาษาไทยไว้ท้ายบทคัดย่อภาษาไทย และค าส าคัญภาษาอังกฤษไว้ท้ายบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 

ส่วนเนื้อหาของบทความวิจัย   

5. บทน า เป็นหัวข้อที่อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจที่มา เหตุผล และความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาวิจัย 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่น าเสนอต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่อ้างอิงและ
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ตรวจสอบได้ มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา และประเด็นที่ชี้ให้เห็น
ความก้าวหน้าทางวิชาการและประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัยนี้ 

การเขียนบทน า 

 มีการระบุความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ต้องการพัฒนาชัดเจน 

 แสดงแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนาประกอบ 

 มีการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือสืบค้นได้จริงจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง 

 สรุปแนวทางการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีในการแก้ปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา 

 6. วัตถุประสงค์การวิจัย เป็นการบอกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาวิจัยแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว เพราะนักวิจัย
ส่วนใหญ่นิยมเขียนวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายรวม   สิ่งที่ควรระวังในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 
ต้องเขียนสิ่งที่เป็นเป้าหมาย  มิใช่สิ่งที่เป็นวิธีการด าเนินงานวิจัย การเขียนต้องใช้ภาษาที่ง่าย สั้น กะทัดรัดและ
สื่อความได้ชัดเจน 

 การเขียนวัตถุประสงค์  

 สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชื่อเรื่อง               

 ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการศึกษาและตัวแปร               

 ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษา ตัวแปร กลุ่มท่ีศึกษา  

 สามารถก าหนดรูปแบบการวิจัยได้ ตั้งสมมุติฐานได้               

 ภาษาท่ีใช้กะทัดรัด ชัดเจน นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ (ถ้ามีหลายประเด็น) และใช้ค านามน าหน้า 

7. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการน าแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กับสิ่งศึกษามาสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือให้เห็นว่าสิ่งที่จะท าต่อไปมีที่มาอย่างไร มีทฤษฎีอะไรบ้าง ใคร
เคยศึกษาไว้แล้ว ได้ผลอย่างไร และผู้วิจัยจะศึกษาแตกต่างไปจากผู้ที่เคยศึกษาไว้อย่างไร ผู้วิจัยจะต้อง
ผสมผสาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่รวบรวมมาได้กับแนวคิดของผู้วิจัยเองมาใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

การเขียนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 อธิบายแนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

8. วิธีด าเนินการวิจัย เป็นส่วนที่น าเสนอกระบวนการในการวิจัยประกอบด้วย ประชากร ต้องระบุ
ลักษณะขอบเขตและจ านวนให้ชัดเจน กลุ่มตัวอย่างต้องระบุอย่างละเอียดว่าใช้วิธีการคัดเลือกอย่างไร 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุว่าเครื่องมือมีก่ีประเภท ใช้ในขั้นตอนใด มีวิธีการใช้อย่างไร และน า
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ผลไปใช้อย่างไร อธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและวิธีการหาคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้เป็นการอธิบายวิธีการจัดการ
ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย อาจน าเสนอด้วยแผนภูมิหรือ
บล็อกไดอะแกรม 

การเขียนวิธีด าเนินการวิจัย 

 อธิบายกระบวนการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยอย่างกระชับและชัดเจน 

 อธิบายการก าหนดกลุ่มตัวอย่างหรือแหล่งให้ข้อมูลถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย 

 ระบุชื่อ ขั้นตอนการสร้าง การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ 

 อธิบายแบบแผนการศึกษา การทดลอง และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 อธิบายวิธีการสรุปผลการศึกษาวิจัยและสถิติต่างๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 9. ผลการวิจัย เป็นส่วนที่น าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของผลที่ได้
จากการศึกษาวิจัย โดยใช้ภาพ ตาราง ข้อความหรือแผนภูมิ ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ เพ่ือแสดงผลการศึกษาวิจัย
ได้เหมาะสม มีค าอธิบายความหมาย เพ่ือให้ผู้อ่านบทความเข้าใจผลการวิจัยได้ง่ายขึ้น โดยน าเสนอทีละ
ประเด็นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยจนครบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยยังไม่ต้องสรุปผล 

การเขียนผลการวิจัย 

 น าเสนอผลการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 เลือกใช้ภาพ แผนภูมิ ตารางหรือข้อความ และตัวเลขหรือสัญลักษณ์ประกอบการน าเสนอผล
จากการศึกษาวิจัยได้เหมาะสม 

 เขียนค าอธิบายผลประกอบกับภาพ แผนภูมิและตาราง กระชับ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจได้ทันที 

10. การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากการวิจัย เป็นส่วนที่แสดงบทสรุปส าคัญจากการ
วิจัย เขียนสรุปให้เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุมีผล สรุปสาระส าคัญของ          
การวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่น าเสนอแนวความคิดของผู้วิจัยมีประเด็นส าคัญและ
ข้อเสนอแนะส าคัญๆ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่า สามารถน างานวิจัยเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ในการวิจัย 
แนวเดียวกันนี้ เสนอแนะการศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากข้ึน การเขียน 
ในส่วนนี้เขียนด้วยภาษาทีเ่ข้าใจได้งา่ย ๆ 

การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 สรุปให้เห็นว่าผลจากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุมีผล 

 สรุปสาระส าคัญของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ 

 ระบุข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างชัดเจน 
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 การเขียนในส่วนนี้เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่าย ๆ 

ส่วนท้ายของบทความวิจัย   

11. เอกสารอ้างอิง  เป็นการบอกแหล่งที่มาของข้อความหรือเนื้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัย เพ่ือให้
มั่นใจว่าเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงสามารถยืนยันหรือพิสูจน์ถึงแหล่งข้อมูลจริงได้ ได้แก่ หนังสือ 
ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนอ้างอิงให้เขียนเฉพาะที่มี 
การอ้างอิงในบทความวิจัยเท่านั้น การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ระบบตัวเลข ในบทความวิจัยใช้หมายเลข
เรียงล าดับต่อเนื่องกันโดยตลอดใส่ตัวเลขก ากับไว้ในเครื่องหมาย [ ] ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่อ้างอิง โดยให้
ตัวเลขอยู่ในระดับบรรทัดเดียวกันกับเนื้อหา ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงล าดับตั้งแต่เลข [1] เป็นต้นไปต่อเนื่องกัน  

กรณอ้ีางอิงซ้ าให้ใช้ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างอิงมาก่อนแล้ว 

การอ้างอิงเอกสารหลายรายการในคราวเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างเรียงล าดับ โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นแต่ละรายการ เช่น [3, 4] 

การเขียนอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 เอกสารอ้างอิงทั้งหมดในบทความวิจัยสามารถสืบค้นหาแหล่งที่มาได้จริง 

 เขียนรายการเอกสารอ้างอิงครบถ้วนตามที่มีการอ้างอิงในบทความวิจัย 

 ใช้ระบบตัวเลขอ้างอิงในเนื้อหาและแสดงรายการเอกสารอ้างอิง ถูกต้อง ครบถ้วน 

ส่วนประกอบของรายการอ้างอิงประกอบด้วย 

 1) ชื่อผู้แต่ง ไม่ใส่ค าน าหน้าชื่อ เช่น นาย นาง และไม่ใส่คุณวุฒิ ต าแหน่ง หรือยศ เช่น ดร. 
นายแพทย์ศาสตราจารย์ พลเอก เป็นต้น 
 2) ปีท่ีพิมพ์ใส่อยู่ในวงเล็บใส่เฉพาะตัวเลขปี เช่น (2556) ให้ใส่ปีที่พิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้าไม่
ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ระบุด้วยอักษรย่อใส่ในวงเล็บดังนี้ (ม.ป.ป.) ส าหรับภาษาอังกฤษใช้ no date ดังนี้ (n.d.) 
 3) ชื่อเอกสาร พิมพ์ชื่อเรื่องเต็มไม่ใช้การย่อ 
 4) ครั้งที่พิมพ์ การอ้างอิงเอกสารที่พิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องระบุครั้งที่พิมพ์นอกจากมีการตีพิมพ์มากกว่า
หนึ่งครั้ง และระบุปีที่พิมพ์ด้วย 
 5) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ ์ประกอบด้วย สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ 
 5.1 สถานที่พิมพ์ (เมือง/จังหวัด) ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ให้ระบุด้วยอักษรย่อดังนี้ ม.ป.ท. 
ภาษาอังกฤษใช้ no place ระบุด้วยอักษรย่อดังนี้ n.p. 
 5.2 ส านักพิมพ์ให้ใส่เฉพาะส านักพิมพ์ หากไม่มีส านักพิมพ์จึงใส่โรงพิมพ์ โดยใส่เฉพาะชื่อดังนี้    
ซีเอ็ดยูเคชั่น สุขภาพใจ ยกเว้นส านักพิมพ์ที่เป็นของสมาคมหรือมหาวิทยาลัยใส่ดังนี้ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ใส่ตัวเลขก ากับไว้ในเคร่ืองหมาย [  ] ท้ายข้อความหรือบุคคลที่อ้างอิงโดยให้ตัวเลขอยู่ในระดับบรรทัดเดียวกันกับ

เนื้อหา 

อ้างอิงเอกสารหลายรายการในคราวเดียวกันให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่อ้างองิเรียงล าดับ โดยใส่เคร่ืองหมายจลุภาค 

(,) คั่นแต่ละรายการ เช่น [3, 4] 

 5.3 ถ้าไม่ปรากฏส านักพิมพ์ให้ระบุด้วยตัวอักษรย่อ ดังนี้ ม.ป.ท. ภาษาอังกฤษใช้ no publisher 
ระบุด้วยอักษรย่อดังนี้ n.p. ถ้าไม่ปรากฏทั้งเมืองที่พิมพ์และส านักพิมพ์ให้ใส่ ม.ป.ท. หรือ n.p. เพียงครั้งเดียว 
 6) การเขียนเลขหน้า นิยมเฉพาะจากเอกสารอ้างอิงที่เป็นบทความหรือหนังสือ 

 สุมาลี มีสกุล [2] กล่าวว่า หลักการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่วัยท างาน ครูผู้สอนต้องหาแนวทางในการจัด
สภาพการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นต่อการเรียนของผู้ใหญ่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ใหญ่ได้เรียนรู้เนื้อหาก่อนเรียน ได้ทบทวนสืบค้นก่อนเรียนจะช่วยให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
 

 ...การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการลดความชื้นออกจากผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีการตาก
แดดกลางแจ้งมีการท ามานานแล้ว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการตากแห้งจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ปริมาณความชื้นในวัสดุที่น ามาตากแห้งความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ รวมทั้งองค์ประกอบของสภาพ          
ดิน ฟ้า อากาศ อากาศไม่สามารถควบคุมได้ และการไล่ความชื้นโดยวิธีการตากแห้งนั้นต้องใช้เวลานาน [3,4] 
 

การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ 
 

การใส่รายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความวิจัยให้เรียงล าดับตามตัวเลข 
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2550]. จาก http://www.thaiheartweb.com. 

 

การส่งบทความและการประเมินบทความก่อนส่งกองบรรณาธิการ 

ค าแนะน าทั่วไป 

1.  ผลงานที่ส่งจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อ่ืนใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของวารสารอ่ืน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง 

2.  ต้นฉบับที่ส่งตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 
3.  ต้นฉบับต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ 

การส่งบทความวิจัย 

  สามารถกรอกแบบฟอร์มเสนอบทความวิจัย/ พิมพ์บทความใน Template 
และส่งเอกสารทางเว็บไซต์: http://www.ncvet.net หรือ สแกน คิวอาร์โค้ด  

ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาบทความวิจัย 

บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกอง
บรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ 
 2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของวารสาร รวมถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ 
 3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะด าเนินการส่ง
บทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลง
ตีพิมพ์หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้เป็นการประเมินบทความแบบสองทาง (Double-blind 
Review) กล่าวคือ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบและจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่ง

http://www.thaiheartweb.com/
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บทความทราบ และกองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อผู้ส่งบทความและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้บุคคลอ่ืนทราบ
ด้วยเช่นกัน  
 4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรน าลงตีพิมพ์ หรือควรที่จะส่งผู้ส่งบทความน ากลับไปแก้ไข
ก่อนส่งกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ 
 

ข้อก าหนดการพิมพ์บทความวิจัย 

1.  ความยาวของบทความประมาณ 5 - 9 หน้ากระดาษ Exceutive ขนาด 180.2 x 266.7 mm. 
พิมพ์หน้าเดียว (นับรวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง) พ้ืนที่ของกระดาษที่ใช้พิมพ์ ให้เว้นขอบบน 2.54 
ซม. ขอบหน้า 2.54 ซม. ขอบหลัง 2.54   ซม. และขอบล่าง 2.54 ซม. 

2.  รูปแบบตัวอักษร ให้จัดพิมพ์ด้วยแบบตัวอักษร TH Sarabun New เท่านั้น 
3.  ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
4.  ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ตัวพิมพ์

ใหญต่ลอดทั้งประโยค 
5.  ชื่อผู้เขียนทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา) จัดชิดขวา 
6.  ชื่อสังกัดหน่วยงานหรือสถานศึกษาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Corresponding Author,      

E-mail : ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ) จัดชิดซ้าย ด้านล่างของหน้าแรกบทความวิจัย 
7.  เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 pt. จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 

คอลัมน์ 
8.  ชื่อค าส าคัญ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย 
9.  เนื้อหาค าส าคัญ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวธรรมดา) กรณีมีหลายค าให้วรรค 1 เคาะระหว่างค า 

ส่วนภาษาอังกฤษ กรณีมีหลายค าให้ใส่เครื่องหมาย ( , ) ระหว่างค า 
10.  ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขล าดับที่ 
11.  การจัดล าดับและการจัดวางหัวข้อ ใช้หลักปฏิบัติต่อไปนี้ 

11.1  การล าดับหัวข้อกรณีมีเลขข้อก ากับ ให้ใช้ระบบตัวเลข โดยใส่มหัพภาคหลังตัวเลข และ
เว้น 2 ช่วงตัวอักษร ก่อนเริ่มค าหรือข้อความต่อไป 

11.2  การจัดวางหัวข้อให้เป็นไปตามระดับความส าคัญของหัวข้อ ดังนี้ 
หัวข้อใหญ่ หัวข้อระดับนี้วางชิดขอบหน้า ถ้าไม่ได้อยู่ในบรรทัดแรกของหน้าให้เว้นจาก

ข้อความข้างบน 1 บรรทัด ทั้งนี้ หัวข้อใหญ่นี้ไม่นิยมใส่ตัวเลขก ากับ ค าอธิบายของหัวข้อใหญ่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่
ย่อหน้า 1.25 ซม. โดยเว้นบรรทัดปกติ 
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หัวข้อรอง หัวข้อระดับนี้ให้เริ่มอักษรตัวแรกของหัวข้อหรือเลขก ากับหัวข้อ โดยเว้นจาก
ขอบหน้า 1.25 ซม. หรือย่อหน้าปกติ 

ค าอธิบายของหัวข้อรองอาจอยู่ในบรรทัดเดียวกัน หรือขึ้นย่อหน้าใหม่ ตามความ
เหมาะสมแก่บริบท 

หัวข้อย่อย ในกรณีที่หัวข้อรองมีเลขก ากับหัวข้อ หัวข้อย่อยให้เริ่มหัวข้อหรือเลขก ากับ
หัวข้อที่อักษรตัวแรกของหัวข้อรอง ดังนี้ (เครื่องหมาย √ แทนการเว้น 1 ช่วงตัวอักษร) 

1.√√..........................................................  
1.1√√...................................................  

1.1.1√√......................................... 
ถ้ามีหัวข้อย่อย ๆ อีก ให้ใช้การย่อหน้าระบบเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ควรมีหัวข้อย่อยมากเกินไป 

ส่วนค าอธิบายในหัวข้อย่อย โดยทั่วไปควรอยู่ในบรรทัดเดียวกัน โดยเขียนหัวข้อ1)................................. 
11.3  กรณีหัวข้อรองไม่มีเลขก ากับหัวข้อ เริ่มหัวข้อย่อยหรือเลขก ากับหัวข้อย่อยโดยให้อักษรตัว

แรกตรงกับหัวข้อรอง 
11.4  ค าอธิบายในแต่ละหัวข้อ ถ้าขึ้นย่อหน้าใหม่ให้ย่อหน้าตรงกับอักษรตัวแรกของหัวข้อนั้นๆ 

ส่วนข้อความในบรรทัดต่อมาให้ชิดขอบหน้าตามปกติ 
12.  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน มีข้อพึงระวังดังนี้ 

12.1  ข้อความที่ต้องใช้เครื่องหมายอัญประกาศซ้อนกัน ให้ใช้อัญประกาศเดี่ยวส าหรับข้อความ
หรือค าข้างใน ตัวอย่างเช่น ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2547, น. 25) กล่าวว่า องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า “นักวิจารณ์ควรจะแสวงหาวิธีการวิจารณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง และมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นมโนธรรมหรือความภักดีต่ออาชีพ ‘นักวิจารณ์’ ก็จะตกต่ าลง” 

12.2  การใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ทวิภาค ( : ) และอัฒภาค ( ; ) ให้พิมพ์ต่อเนื่องกับอักษร
ตัวหน้า และเว้น 1 ช่วงตัวอักษรก่อนข้อความต่อไป เช่น 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เธียรศรี วิวิธสิริ, 2527; นวลละออ สุภาผล, 2527 

13.  เนื้อหาบทความ พิมพ์ 1 คอลัมน์ ในแต่ละคอลัมน์ให้ชิดขอบซ้ายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt. 
14.  ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางให้บอก

แหล่งที่มาจัดชิดซ้าย ส่วนรายละเอียดตัวอักษรปกติ กรณีท่ีชื่อตารางมีมากกว่า 1 บรรทัด ให้ตัวอักษรของ
บรรทัดถัดไป ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อตาราง 

15.  ชื่อภาพ ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้ใต้รูป แผนภูมิ จัดกึ่งกลาง
หน้ากระดาษ ใตภ้าพ แผนภูมิ ให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย  

16.  หมายเลขหน้า ให้ใส่ไว้ต าแหน่งด้านบนขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ ขนาดตัวอักษร 16 pt. 
17.  ชื่อเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 
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18.  เนื้อหาเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. [5,6] 
 
การประเมินบทความก่อนส่งกองบรรณาธิการ 

แบบประเมินต้นฉบับบทความส าหรับผู้เขียน 

 ส าหรับแบบประเมินต้นฉบับบทความส าหรับผู้เขียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้วิจัยประเมินต้นฉบับ
บทความด้วยตนเอง ก่อนด าเนินการส่งกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
บทความและช่วยให้ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความในเบื้องต้น โดยผู้วิจัยประเมินคุณภาพบทความให้
ครบตามรายการประเมินที่ก าหนดจึงจะสามารถส่งบทความให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการพิจารณาเพ่ือ
พิมพ์เผยแพร่ 

แบบประเมินต้นฉบับบทความส าหรับผู้เขียน 

ค าแนะน า ให้ผู้เขียนประเมินต้นฉบับบทความด้วยตนเองก่อนด าเนินการส่งกองบรรณาธิการ เพ่ือ
พิจารณาประเมินคุณภาพบทความ โดยผู้เขียนท าการประเมินบทความให้ครบตามรายการประเมินที่ก าหนด 
จึงจะสามารถส่งบทความให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ชื่อบทความ 
ภาษาไทย :            
             
ภาษาอังกฤษ :            
             
ชื่อผู้เขียน             
 

ส่วนที่ 1 ประเมินด้านการเขียนบทความ 
ล าดับ รายการประเมิน จุดตรวจสอบ 
1. ช่ือบทความวิจัย   

1.1 เขียนช่ือบทความถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มี  ไม่ม ี
1.2 แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการวิจยัได้ชัดเจน  มี  ไม่ม ี

1.3 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรทีส่ าคญัในงานวิจัย  มี  ไม่ม ี
1.4 พิจารณาได้ว่าเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  มี  ไม่ม ี
1.5 พิจารณาได้ว่าใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบใด  มี  ไม่ม ี

2. ช่ือผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม   
2.1 ระบุช่ือ-นามสกลุ ผู้วิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมใส่หมายเลข

ก ากับบนช่ือผู้วิจัยในกรณมีีผู้วิจยัรว่มดังนี้ ผู้วิจัย¹ ผู้วิจัยร่วม² 
 มี  ไม่ม ี
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ส่วนที่ 1 ประเมินด้านการเขียนบทความ 

ล าดับ รายการประเมิน จุดตรวจสอบ 
2.2 ใส่ค าน าหน้าช่ือหรือต าแหน่งวิชาการหน้าช่ือผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วม เช่น มล. นพ. 

ดร. ผศ. รศ. ศ. ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง
ดังกล่าว ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ นาง นางสาว นาย 

 มี  ไม่ม ี

2.3 เชิงอรรถหน้าแรกแสดงรายละเอียด ผู้วิจัย¹ ผู้วิจัยร่วม² ตามล าดับหมายเลข 
เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น พร้อมชื่อ 
สว่นงานสังกัด เช่น สาขาวิชา แผนก ช่ือสถานศึกษา ฯลฯ และอีเมล ์

 มี  ไม่ม ี

3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

3.1 เขียนกระชับ ชัดเจน ถูกต้องตามหลักการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มี  ไม่ม ี
3.2 มีความยาวไม่เกินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (250 ค า โดยประมาณ)   มี  ไม่ม ี
3.3 อธิบายสาระส าคญัในการวิจยัครบถ้วน เช่น ความเป็นมาและความส าคัญของ

ประเด็นที่วิจัย วัตถุประสงค์การวจิัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ตัวอย่างในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมลู วิธีการและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะเวลาและสถานท่ีในการด าเนนิการวิจัย วิธีการสรุปผลการวิจัย เป็นต้น 

 มี  ไม่ม ี

3.4 ระบุค าส าคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนระบุไว้จ านวนค า 3-5 ค า   
4. บทน า   

4.1 มีการระบุสภาพปัญหาหรือความตอ้งการในการพัฒนาในเรื่องราวนัน้ชัดเจน  มี  ไม่ม ี

4.2 แสดงแนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพื่อการพัฒนาประกอบ  มี  ไม่ม ี
4.3 มีการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ สืบค้นได้จริงจากแหล่งข้อมลูอ้างอิง  มี  ไม่ม ี

4.4 สรุปแนวทางประยุกต์แนวคดิ ทฤษฎีในการแก้ปัญหาหรือเพื่อการพฒันา  มี  ไม่ม ี
5. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง   
 5.1 อธิบายแนวความคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในงานวิจัย  มี  ไม่ม ี

6. วิธีด าเนินการวิจยั   
6.1 อธิบายกระบวนการสรา้งหรือพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยอย่างชัดเจน  มี  ไม่ม ี

6.2 อธิบายการก าหนดตัวอย่างหรือแหล่งให้ข้อมูลถูกต้องตามระเบียบวธิีวิจัย  มี  ไม่ม ี
6.3 ระบุช่ือ ขั้นตอนการสร้าง การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยตามหลักวิชาการ  มี  ไม่ม ี
6.4 อธิบายแบบแผนการศึกษา ทดลอง และรายละเอยีดในการเก็บข้อมลู  มี  ไม่ม ี

6.5 อธิบายวิธีการสรุปผลการศึกษาวิจยัและสถิติต่าง ๆ ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลชัดเจน  มี  ไม่ม ี
7. ผลการวิจัย   

7.1 น าเสนอผลการวจิัยครบถ้วนสมบรูณ์ เรียงตามล าดบัวัตถุประสงค์การวิจัย  มี  ไม่ม ี

7.2 เลือกใช้ภาพ แผนภมูิ ตารางหรือขอ้ความ เหมาะสมกับการน าเสนอผลจากการ
ศึกษาวิจัย 

 มี  ไม่ม ี

7.3 ใช้ตัวเลข เครื่องหมาย หรือข้อความ แสดงประกอบในภาพ แผนภูมหิรือตาราง 
เพื่ออธิบายผลการศึกษาวิจัยเหมาะสม 

 มี  ไม่ม ี

7.4 เขียนค าอธิบายผลการวิจัยประกอบกับภาพ แผนภมูิหรือตาราง กระชับสมบูรณ์  มี  ไม่ม ี
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ส่วนที่ 1 ประเมินด้านการเขียนบทความ 

ล าดับ รายการประเมิน จุดตรวจสอบ 
อ่านเข้าใจได้ทันท ี

8. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ   
8.1 สรุปผลการวิจัยได้กระชับ ครบถ้วนตามค าตอบของผู้วิจัยที่ไดค้าดการณไ์ว้

ล่วงหน้าต่อปัญหาหรือผลที่จะไดร้บัจากการด าเนินการวิจยัอย่างสมเหตุสมผล 
 มี  ไม่ม ี

8.2 อภิปรายให้เห็นข้อดี ข้อจ ากัด หรอืแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย  มี  ไม่ม ี
8.3 อภิปรายผลการวิจัยอย่างมเีหตผุล มีข้อมูลสนับสนุนอย่างเหมาะสม  มี  ไม่ม ี
8.4 ระบุข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อยา่งชัดเจน  มี  ไม่ม ี

9. การอ้างอิงในเนื้อหาและการอ้างองิท้ายบทความ   
9.1 เอกสารอ้างอิงทั้งหมดในบทความ สามารถสืบค้นถึงแหล่งที่มาได้จรงิ  มี  ไม่ม ี

 9.2 เขียนอ้างอิงครบถ้วน เฉพาะที่มีการอ้างอิงในตัวบทความเท่าน้ัน  มี  ไม่ม ี
 9.3 การใส่เอกสารอ้างอิงท้ายบทความให้เรียงล าดับก่อนหลัง  มี  ไม่ม ี
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เอกสารอ้างอิง 

[1] จินตนา ถ้ าแก้ว. (2558). คู่มือการจัดท าบทความวิจัย เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ.  
[2] สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. [ออนไลน์]. ค าแนะน าส าหรับผู้ส่งบทความวารสาร

การวิจัยกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560]. จาก
http://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=TB6ymf3SDc.doc. 

[3] งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. [ออนไลน์]. ตัวอย่างบทความ. [สืบค้น
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560]. จาก https://sites.google.com/site/researchgradnu/hnwy-
ngan/rup-baeb-bthkhwam. 

[4] วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. [ออนไลน์]. ค าแนะน าส าหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์
ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560]. จาก 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu. 

[5] วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. [ออนไลน์].  รูปแบบการเขียนบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์. 
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560]. จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu. 

[6] วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. [ออนไลน์]. แบบบันทึกข้อความขอส่งบทความตีพิมพ์. 
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560]. จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
 

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 

ชื่อเรื่องภาษาไทย (TH Sarabun New 18 point ตัวหนา) 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ( TH Sarabun New 18 point ตัวพิมพ์ใหญ่ท้ังหมด ตัวหนา) 

 
ชื่อผู้เขียนคนที่ 11 ชื่อผู้เขียนคนที ่22 และชื่อผู้เขียนคนที่ 33 (ภาษาไทย) 

(TH Sarabun New 14 point ตัวหนา)  

ชื่อผู้เขียนคนที่ 11 ชื่อผู้เขียนคนที่ 22 และชื่อผู้เขียนคนที่ 33 (ภาษาอังกฤษ)  

(TH Sarabun New 14 point ตัวหนา)  

 
บทคัดย่อ (TH Sarabun New 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย) 

  บทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน 250 ค า (TH Sarabun New 16 point ตัวธรรมดา) 

 
ค าส าคัญ: กก ขข คค จ านวน 3-5 ค า  
(TH Sarabun New 16 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย เคาะระหว่างค า 1 เคาะ) 
 

Abstract 
 Abstract (TH Sarabun New 16 point ตัวธรรมดา) 

 
Keywords: aa, bb, cc จ านวน 3-5 ค า  
(TH Sarabun New 16 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย เคาะระหว่างค า 1 เคาะ)  

 
บทน า  
 เนื้อหา ............................................................................................................................. ....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

                                                           
1 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
2 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
3 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน (ภาษาไทย) 
(TH Sarabun New 12 point ตัวธรรมดา) 
1 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
2 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน 
3 สังกัดหน่วยงานหรือสถาบัน (ภาษาอังกฤษ) 
(TH Sarabun New 12 point ตัวธรรมดา) 
*Corresponding Author, E-mail: …………………………………..(TH Sarabun New 12 point ตัวธรรมดา) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เนื้อหา .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เนื้อหา .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เนื้อหา ............................................................................................................................. ....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 
ผลการวิจัย 
 เนื้อหา ............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................ ..................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 เนื้อหา ............................................................................................................................. ....................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 เนื้อหา ............................................................................................................................. ....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 
  
(หัวข้อ TH Sarabun New 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย) 
(เนื้อหา TH Sarabun New เนื้อหา 16 point ตัวธรรมดา ตั้งค่าชิดซ้าย-ขวา ย่อหน้า 1.25 ซม.) 
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เอกสารอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
[1]  ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
[2]  ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
[3]  ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
[4]  ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
[5]  ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
[6]  ......................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
(หัวข้อ TH Sarabun New 16 point ตัวหนา ชิดซ้าย) 
(เนื้อหา TH Sarabun New 16 point ตัวธรรมดา ตั้งค่าชิดซ้าย) 
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ตัวอย่างบทความวิจัย 

 

2.54 ซม. 

2.54 ซม. 2.54 ซม. 

2.54 ซม. 

ย่อหน้า 1.25 ซม. 
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