
 

รูปแบบบทคัดย่อ 
ส ำหรับกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรและกำรเรยีนกำรสอน  

“บทบำทของหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนต่อกำรศึกษำยุค Disruption” 
 
ข้อตกลงในกำรเตรียมบทคัดย่อ 
 1.  กระดาษขนาด A4 
 2.  ระยะขอบ ด้านบน 1.25 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว และด้านขวา 1 นิ้ว 
 3.  ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า 
 4.  ตัวอักษร TH SarabunPSK  
 5.  บทคัดย่อ 
  5.1 ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา และเว้น    
1 บรรทัด 
  5.2 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point ก าหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา 
  5.3 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point ก าหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา 
  5.4 ค าส าคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค าส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับบทความ
ประมาณ 4 – 5 ค า ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
  5.5 Keyword ให้พิมพ์จากส่วน Abstract ควรเลือกค าส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับบทความ
ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสง่บทความ ต้องส่งไฟล์ต้นฉบบัทีเ่ป็น PDF สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
และสง่บทความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์

graduate@sru.ac.th 
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ชื่อบทคัดย่อ (18) 
Research Title (18) 

 
ชื่อผู้แต่งคนทีห่นึ่ง,1 ชื่อผู้แต่งคนที่สอง,2 และชื่อผูแ้ต่งคนที่สำม,2 

1สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
โทร 0–77xx-xxxx โทรสาร 0-77xx-xxxx อีเมล์ xxxxxx@sru.ac.th 

2สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280  

โทร 0–75xx-xxxx โทรสาร 0-75xx-xxxx อีเมล์ xxxxxx@nstru.ac.th 
 

บทคัดย่อ (16) 
 

 Template นี้ เป็นการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับของ abstract ขอให้นักวิจัยกรุณาปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
บทคัดย่อทั้งน้ีควรมีย่อหน้าเดียวและห้ามเกิน 400 ค า (ภาษาไทยไม่เกิน 400 ค า และภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 words) 
ควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์สรุปผลที่ได้จากงานวิจัยน้ัน ๆ ให้กระชับ กรณีที่เกิน 400 ค า หรือรูปแบบผิดไปจากที่ก าหนด 
จะขอความกรุณาให้นักวิจัยปรับแก้และส่งมาใหม่ใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 และจัดก้ันหน้าหลัง เท่ากัน 

 
ค ำส ำคัญ : (ระหว่างค าไม่มีเครื่องหมาย ,) 

     
Abstract (16) 

 
 This sheet contains the instructions for preparing your manuscript of SRU-research 
conference 14th. Your manuscript will appear in A4 sized photocopy strictly the same as 
it is received. Please follow the guideline. Thai papers should begin with Thai and English 
abstracts. The abstracts should have only one paragraph and the length of each should 
not exceed 400 words. The abstract should include a concise statement of objectives 
and a summary of important results. 
     
Keywords : (must have, between word each) 
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รูปแบบบทควำมวิจัย 
ส ำหรับกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยด้ำนหลักสูตรและกำรเรยีนกำรสอน  

“บทบำทของหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนต่อกำรศึกษำยุค Disruption” 
 
ข้อตกลงในกำรเตรียมบทคัดย่อ 
 บทความทั้งหมดต้องมีความยาว 6 – 8 หน้ากระดาษ (รวมเอกสารอ้างอิง) และไม่ต้องใส่เลขหน้า 
ซึ่งมีขนาดตามที่ระบุไว้ในแต่ละส่วนของรูปแบบบทความต้องจัดส่งในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ 
“pdf” มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  กระดาษขนาด A4 
 2.  ระยะขอบ ด้านบน 1.25 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว และด้านขวา 1 นิ้ว 
 3.  ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า 
 4.  ตัวอักษร TH SarabunPSK  
  4.1 ช่ือเรื่อง (Title) 
   4.1.1 ภาษาไทย ขนาด 16 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
   4.1.2 ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก าหนดกึง่กลาง, ตัวหนา 
   4.2 ช่ือผู้เขียน (ทุกคน) 
   4.2.1 ช่ือผู้เขียน ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
   4.2.2 ที่อยู่ผูเ้ขียน ขนาด 14 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 
  4.3 บทคัดย่อ 
   4.3.1 ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา 
และเว้น 1 บรรทัด 
   4.3.2 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point ก าหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา 
   4.3.3 เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point ก าหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา 
  4.4 ค าส าคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค าส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับบทความ
ประมาณ 4 – 5 ค า  
   4.4.1 ใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point  
   4.4.2 ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
  4.5 Keyword ให้พิมพ์จากส่วน Abstract ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความภาษา 
อังกฤษ ขนาด 14 point 
  4.6 รายละเอียดบทความ (Body) 
   4.6.1 ค าหลักบท ขนาด 16 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
   4.6.2 หัวข้อย่อย ขนาด 14 point, ก าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 



 

   4.6.3 ตัวอักษร ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
   4.6.4 ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
  4.7 เนื้อหาบทความ ประกอบด้วย 
   4.7.1 บทน า 
   4.7.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   4.7.3 อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 
   4.7.4 ผลการวิจัย 
   4.7.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
   4.7.6 ข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง 
 5. ค าศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 6. รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค าบรรยาย
รูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point 
ตัวปกติ 
 7. การพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
  7.1 อ้างอิงจากหนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. จ านวนเล่ม. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). ช่ือชุดหนังสือ. เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์. 
 

  7.2 อ้างอิงจากบทความในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความในวารสาร. (ปีที่เขียน). “ช่ือบทความ”, ชื่อวำรสำร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่), เลขหน้า. 
 

  7.3 อ้างอิงจากบทความในการประชุมวิชาการ 
ช่ือผู้เขียนบทความในการประชุมวิชาการ. (ปีที่พิมพ์). “ช่ือเรื่อง”, ใน ชื่อกำรประชุม, (เลขหน้า). วัน เดือน ปี 
 สถานที่ประชุม. เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์.    
 

  7.4 อ้างอิงจากบทความในหนังสือ 
ช่ือผู้เขียนบทความในหนังสือ. (ปีที่พิมพ์). “ช่ือบทความในหนังสือ” ใน ช่ือผู้แต่ง หรือผู้รวบรวม หรือ
 ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้า). เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์.    
 

  7.5 อ้างอิงจากบทความในหนังสือพมิพ ์
ช่ือผู้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์. (ปีทีพ่ิมพ์ วันที่ เดือน). “ช่ือบทความ”, ชื่อหนังสือพิมพ์. (เลขหน้า).  
 

  7.6 อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
ช่ือผู้ท าวิทยานิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์. ระดับของวิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญา. เมืองที่พิมพ์ :           
 ช่ือสถาบันการศึกษา. 
 
 
 



 

  7.7 การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ  
ช่ือผู้เขียน. (ปี). ชื่อเอกสำร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน. 
 

  7.8  อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย 
ช่ือกฎหมาย. ชื่อวำรสำร. ฉบับ เล่มที่, ตอนที่ (วัน เดือน) : เลขหน้า. 
. 

  7.9 อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ   
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [CD-ROM]. สถานที่ผลิต : ผู้ผลิต. ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ 
ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. [Online]. เข้าถึงได้จาก : URL เว็บไซต์ เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ./ป ีพ.ศ. ที่เผยแพร่ 

 

  7.10 อ้างอิงจากผู้ให้สัมภาษณ์  
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้สัมภาษณ์), ช่ือผู้สัมภาษณ์ (ผู้สัมภาษณ์), สถานที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสง่บทความ ต้องส่งไฟล์ต้นฉบบัทีเ่ป็น PDF สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
และสง่บทความผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์

Graduate@sru.ac.th 
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ชื่อบทควำมวิจัย (18) 
Research Title (18) 

 
ชื่อผู้แต่งคนทีห่นึ่ง,1 ชื่อผู้แต่งคนที่สอง,2 และชื่อผูแ้ต่งคนที่สำม,2 

1สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
โทร 0–77xx-xxxx โทรสาร 0-77xx-xxxx อีเมล์ xxxxxx@sru.ac.th 

2สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280  

โทร 0–75xx-xxxx โทรสาร 0-75xx-xxxx อีเมล์ xxxxxx@nstru.ac.th 
 

บทคัดย่อ (16) 
 

 Template นี้ เป็นการจัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับของ abstract ขอให้นักวิจัยกรุณาปฏิบ ัติ 
โดยเคร่งครัด บทคัดย่อทั้งนี้ควรมีย่อหน้าเดียวและห้ามเกิน 400 ค า (ภาษาไทยไม่เกิน 400 ค า และ
ภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 words) ควรกล่าวถึงวัตถุประสงค์สรุปผลที่ได้จากงานวิจัยน้ัน ๆ  ให้กระชับ กรณี
ที่เกิน 400 ค า หรือรูปแบบผิดไปจากที่ก าหนด จะขอความกรุณาให้นักวิจัยปรับแก้และส่งมาใหม่ใช้               
TH SarabunPSK ขนาด 14 และจัดกั้นหน้าหลัง เท่ากัน 
 
ค ำส ำคัญ : (ระหว่างค าไม่มเีครื่องหมาย ,) 
     

Abstract (16) 
 

 This sheet contains the instructions for preparing your manuscript of SRU-research 
conference 14th. Your manuscript will appear in A4 sized photocopy strictly the same as 
it is received. Please follow the guideline. Thai papers should begin with Thai and English 
abstracts. The abstracts should have only one paragraph and the length of each should 
not exceed 400 words. The abstract should include a concise statement of objectives 
and a summary of important results. 
     
Keywords : (must have, between word each) 
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บทน ำ (16) 
 (14) หัวข้อใหญ่ให้วางชิดขอบซ้าย การล าดับหัวข้อในส่วนของเนื้อหาให้ใช้เลขก ากับ โดยให้บทน า
เป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยให้ใช้เลขระบบทศนิยมก ากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1        
เป็นหัวข้อย่อยไม่ต้องเว้นบรรทัดแต่ให้เยื้อง 1 tab และให้เว้น 1 บรรทัดก่อนข้ึนหัวข้อใหญ่ใหม่ 
 1.1 การเขียนสมการจะต้องเว้นบรรทัด 1 บรรทัด ก่อนเริ่มสมการ ทุกสมการในแต่ละบรรทัด
จะต้องมีล าดับหมายเลขก ากับโดยเขียนอยู่ในวงเล็บ ตัวอักษรในสมการใช้แบบ Time New Roman 
ขนาดตัวอักษร 9 จะต้องมีการเว้นวรรค 1 ช่องว่างระหว่างเครื่องหมาย operator ต่าง ๆ และเว้น             
1 บรรทัดหลังจบสมการทั้งหมดก่อนที่จะพิมพ์ในบรรทัดใหม่  
  A = B + C (1) 
  Y = X2 + 2X + 1 (2) 
 1.2 รายการเอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) ให้ใช้ระบบนาม – ปี พิมพ์รายละเอียดของแหล่งข้อมูล 
ที่ใช้อ้างอิงแต่ละรายการ เรียงล าดับอักษรไทยก่อนแล้วตามด้วยล าดับอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ไม่ต้องแยก
ประเภทของแหล่งข้อมูล และแหล่งข้อมูลแต่ละรายการให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของกระดาษโดยให้มีกั้นหน้า  
1 tab (ตัวอย่างด้านล่าง) โดยไม่ต้องมีหมายเลขก ากับ 
 1.3 รูปภาพ รูปภาพลายเส้นควรใช้เส้นหมึกสีด า ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็นภาพขาวด าที่มีความ
คมชัด รายละเอียดชัดเจนและมีกรอบรอบรูปภาพ ต าแหน่งรูปภาพจัดไว้กึ่งกลางกระดาษ ทุกภาพจะต้อง
มีหมายเลขและค าบรรยายก ากับอยู่ใต้ภาพจัดกึ่งกลางหน้ากระดาษเช่นกันโดยต้องมีความยาวไม่เกิน             
2 บรรทัด เว้นช่องว่างเหนือและใต้รูปไว้จ านวน 1 บรรทัด 

 

  
 

ภาพที่ 1 : ช่ือภาพที่ 1 
  
 1.4 ตาราง ให้เว้นช่องว่างเหนือและใต้ตารางไว้จ านวน 1 บรรทัดก่อนข้ึนบรรทัดใหม่ โดยใช้
รูปแบบตารางตามตัวอย่างด้านล่าง ต าแหน่งของตารางให้จัดกึ่งกลางคอลัมน์ ให้ระบุหมายเลขก ากับ
ตารางและค าอธิบายไว้เหนือตารางโดยให้วางต าแหน่งชิดขวาคอลัมน์  
 
 



 

ตารางที่ 1 : ช่ือตาราง 1 
     ก ข ค 
 A 
 B 
 C 

 
วัตถุประสงค์ (16) 
 (14)  ..............................................................................................................................................  
 
วิธีกำรวิจัย (16) 
 (14) อธิบายกระบวนการวิจัยและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้ใช้ในงานวิจัย 
 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำย (16) 
 (14) แสดงผลการวิจัยที่ได้จากกระบวนการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยที่ได้มาจากการวิจัย 
 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ (16) 
 (14) เป็นการย่อสาระส าคัญและประจักษ์พยานของผลการวิจัยรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
 
กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ (16) 
 (14) อาจมีหรือไม่มีก็ได้เป็นการกล่าวถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินหรือชุมชน 
 
กิตติกรรมประกำศ (16) 
 (14) อาจมีหรือไม่มีก็ได้เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือในงานวิจัยและการเตรียม
เอกสารลุล่วงไปไปด้วยดี 
 
เอกสำรอ้ำงอิง (16) 
 (14)  ..............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 



 

ภำคโปสเตอร์ 
 

ผู้ที่น าเสนอภาคโปสเตอร์ จะต้องด าเนินการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ของท่านเอง (1 เรื่อง 
ต่อ 1 แผ่น)  เพื่อน าเสนอในภาคโปสเตอร์ ดังนี้ 

องค์ประกอบกำรจัดท ำโปสเตอร์   
1. ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด 

2. บทน า (โดยสังเขป) กล่าวถึง ที่มา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ เหตุผลในการศึกษาหรือ
แนวคิดทฤษฎีที่ต้องการพิสูจน์ เป็นต้น 

3. วิธีการศึกษา สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ กรอบทฤษฎีที่ใช้ การวางแผนส าหรับกระบวนการวิจยั 
ระบุถึงเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น 

4. ผลการศึกษา ระบุถึงการศึกษาที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา 
ข้อมูลการค้นพบที่โดดเด่นที่สุดของผลงานที่สามารถใช้ตอบค าถามของงานวิจัยได้ตรงที่สุด 

5. บทสรุป (โดยสังเขป) กล่าวถึงสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย ความส าเร็จของงานวิจัย การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ได้อะไร ประโยชน์ที่ได้ การน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปต่อยอด เป็นต้น 

6. เอกสารอ้างอิง เลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น 

ลักษณะและขนำดของโปสเตอร์ 
1. ขนาดของโปสเตอร์ที่ก าหนด คือ ขนาด (แนวตั้ง) กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร 

และเจาะตาไก่ 4 มุม  
2. ขนาดตัวอักษร ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร 

หรือ 70 Points (Font Size) 
3. ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร หรือ 28 Points (Font Size) 
4. เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความส าคัญ ควรกระชับ

ชัดเจน ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย ควรมีภาพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ 
เป็นต้น 

5.  Template Poster สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 
http://graduate.sru.ac.th 
 
 
 
 
 


