




รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย 

๑. ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
   ขนาดกระดาษ A4 
   ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นิ้ว 
   ระยะระหว่างบรรทัด  หนึ่งเท่า 
   ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก าหนดดังนี ้
 º ชื่อเรื่อง 
                 - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
       - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก าหนดกึง่กลาง, ตัวหนา 
 º ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
        - ช่ือผู้เขียน ภาษาไทย ก าหนดกึ่งกลางหน้ากระดาษ, ขนาด 14 point ที่อยู่ผูเ้ขียน ขนาด 14 
point, ก าหนดกึง่กลางและเว้น 1 บรรทัด 
 º บทคัดย่อ 
        - พิมพ์ค าว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 
บรรทัด 
        - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบซ้าย, ตัวธรรมดา 
        - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point, ก าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
 º ค าส าคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อก่อนข้ึนส่วนของเนือ้หา  ควรเลือกค าส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบั
บทความประมาณ 4 - 5 ค า ใช้ตัวอักษรภาษาไทย ขนาด 14 point และพิมพ์ค าว่า Keywords  ให้พิมพ์ต่อจาก
ค าส าคัญภาษาไทยด้วย โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point 
 º รายละเอียดบทความ 
          - ค าหลักบท ขนาด 16 point, จัดชิดซ้าย, ตัวหนา 
                   - หัวข้อย่อย ขนาด 14 point, จัดชิดซ้าย, ตัวหนา 
                   - เนื้อหาอักษร ขนาด 14 point, จัดชิดซ้าย, ตัวปกติ 
          รายละเอียดบทความประกอบด้วย  บทน า  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  อุปกรณ์และ
วิธีด าเนินการวิจัยผลการวิจัย  สรปุและอภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง 
          รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง  หัวตารางใหจ้ัดชิดซ้ายของคอลัมน์  ค าบรรยาย
รูปภาพให้อยู่ใตรู้ปภาพ  และจัดกึ่งกลางคอลัมน์  เนื้อหา  และค าบรรยายภาพ  ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point     
ตัวปกติ 

 

  



๒. รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิง 
ช่ือ สกุลผู้แต่ง.//(ปีที่พมิพ์).//ช่ือเรือ่ง.//จ านวนเลม่.//ครั้งทีพ่ิมพ์(ถ้าม)ี.//ช่ือชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:์/ส านักพิมพ.์ 
ตัวอย่าง : 
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริ้นต้ิง. 
Rothwell, Willam J.; Lindholm, John Edwin and Wallick, William G. (2003). What CEOs 
        Expect from Corporte Training: Building Workplace Learning and 
        Performance Initiatives that Advance Organizational Goals. New York: AMACOM. 
  
๓. ระยะเวลาและสถานท่ี 
 9 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ (อาคาร 38) มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
 

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 1) มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน (ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์
บทความวิจัย) ผู้น าเสนอผลงานที่เป็นอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางไม่เสีย
ค่าลงทะเบียน 

2) เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่ก าหนด 
 • ภาษา และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 • วรรณคดีและคติชนวิทยา 
 3) เป็นบทความที่มรีูปแบบถูกต้องตามก าหนด 
 • รูปแบบการเขียนบทความวิจัย 
 • ตัวอย่างบทความวิจัย 
 • ก าหนดการส าคัญ 
 • รูปแบบการน าเสนอแบบบรรยาย 
 • รูปแบบการน าเสนอแบบโปสเตอร ์
 
๕. ติดต่อสอบถามท่ี 
 อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน 
 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “สริินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ” 
 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 52100 
 โทรศัพท์ 0 5431 6154 ต่อ 1244 หรือ 09 3132 6587  
 อีเมล lpru.tlc@gmail.com 



 

 

อนุภาคในนิทานพื้นบ้านล้านนา (18) 

MOTIF IN LANNA FOLK TALES (18) 

ตุลาภรณ์ แสนปรน, ภาณุวัฒน์ สกลุสืบ (14) 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (14) 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (14) 

                                                                           ระยะห่างบรรทัด 12 p 
                                                         บทคัดย่อ (16) 
                                                                      ระยะห่างบรรทัด 12 p 
เน้ือหา (14) 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                ระยะห่างบรรทัด 12 p 
ค าส าคัญ :                                                          
                                                        Abstract (16) 
                                                                      ระยะห่างบรรทัด 12 p 
body (14) 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                             ระยะห่างบรรทัด 12 p 
Keywords : 
       ระยะห่างบรรทัด 12p 
บทน า (16) 
                                                                                         ระยะห่างบรรทัด 12p 
        เน้ือความ (14)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ระยะห่างบรรทัด 12p 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (16) 
           ระยะห่างบรรทัด 12p                                                                                                
        เน้ือความ (14)…………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
                                                                                         ระยะห่างบรรทัด 12p 
อุปกรณ์และวิธดี าเนนิการวิจัย (16)                                                 
                                                                                          ระยะห่างบรรทัด 12p 
         เน้ือความ(14)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                       ระยะห่างบรรทัด 12p 

                     ตัวอย่าง 



ผลการวิจัย (16)                       
                                                                              ระยะห่างบรรทัด 12p 
         เน้ือความ (14)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                  ระยะห่างบรรทัด 12p 

สรุปและอภิปรายผล (16)                                                        
                                                                                   ระยะห่างบรรทัด 12p 
         เน้ือความ(14)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                   ระยะห่างบรรทัด 12p 
เอกสารอ้างอิง (16)                                         
                                                                                   ระยะห่างบรรทัด 12p 
        เน้ือความ (14)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ” 

ณ อาคารโอฬารโรจน์หริัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
 

ช่ือ - นามสกุล...................................................................................................................... ...................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการ........................................................................... ....................................................................... 
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ขอสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังนี้ 
  ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
      (  )  บทความและบทความวิจัยด้านภาษา และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  
      (  )  บทความและบทความวิจัยด้านวรรณคดี และคติชนวิทยา 
      (  )  บทความและบทความวิจัยระดับปรญิญาตร ี  

 ร่วมรับฟงัการน าเสนอผลงาน 
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* หมายเหตุ 
 ๑. การช าระเงินของผู้ร่วมน าเสนอผลงาน ผู้ประสงค์น าเสนอผลงานต้องช าระค่าลงทะเบียนคนละ 
2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  

๒. การช าระเงินของผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงาน ผู้ร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนคนละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

ผู้น าเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงาน จะต้อง โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร   
กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เงินบ ารุงการศึกษา) บัญชีเลขที่  439 -100-123-2 
ค่าลงทะเบียน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ”  

เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้สมัครต้องส าเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งเขียนช่ือ – สกุล      
ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งระบุในวงเล็บว่าเป็นค่าสมัครน าเสนอ/ค่าสมัครร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “สิรินธรเทพรัตน์: รัตนะแห่งวงวิชาการ” แล้วส่งส าเนาเอกสารมาที่โทรสาร  หมายเลข 
0 5431 6154 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ค่าลงทะเบียนนี้ผู้น าเสนอผลงานจะได้รับกระเป๋าเอกสาร 
อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ประกาศนียบัตร *เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) และ
แผ่นซีดี 
 *เอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) จะจัดพิมพ์และส่งให้แก่นักวิจัยหลังจากจัดงานประชุม
วิชาการฯ ประมาณ 1 เดือน 
 

                  


