
รายละเอียดการประชมุวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 
คณะครุศาสตร ์ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

1. ก าหนดการส าคัญ 
 

ล าดับที ่ วันที่ กิจกรรม 
1 ธันวาคม 64 ประชาสมัพันธ์โครงการ (เว็บไซต,์ เฟสบุ๊ค และหนังสือถึงหน่วยงาน) 
2 ธันวาคม 64 – 11 กุมภาพันธ ์

65 
ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

3 ภายใน มกราคม 65 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการพิจารณาบทความฉบับเตม็ (Full Paper) 
4 16 – 11 กุมภาพันธ์ 65 ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการแก้ไข 
5 ธันวาคม 64 – 11 กุมภาพันธ์ 

65  
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่านเว็บไซต ์

6 25 กุมภาพันธ์ 65 ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาต ิ
หมายเหตุ : ทางคณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาบทความภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากลงทะเบียนในระบบ 
               ก าหนดให้ส่งบทความฉบับสมบรูณ์ “ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565” 

 
2. การรับสมัครและค่าลงทะเบียน (แบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย) 

แผนการด าเนินงาน 
ค่าลงทะเบียน ระยะเวลาลงทะเบียนและช าระคา่ลงทะเบียน 

Onsite Online  
1) การสมัครร่วมงานและน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย/แบบโปสเตอร์) 
    ในรูปแบบภาษาไทย 
    1.1) นิสิต นักศึกษา ระดับปรญิญาตรี ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

500 บาท 
 

500 บาท 
 

 
 

15 ธันวาคม 64 – ๑๑ กุมภาพันธ ์65 
 

    1.2) บุคลากรและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
มหาวิทยาลยัเจ้าภาพร่วม 

1,000 บาท 1,000 บาท 

    1.3) บุคคลภายนอก และผู้ที่สนใจ 1,500 บาท 1,500 บาท 
2) การสมัครร่วมงานและน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย/แบบโปสเตอร)์  
    ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 
    2.1) บุคลากรและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
มหาวิทยาลยัเจ้าภาพร่วม 

1,500 บาท 
 

1,500 บาท 
 

15 ธันวาคม 64 – ๑๑ กุมภาพันธ ์65 
    2.2) บุคลากรทางการศึกษาและบุคคล
ทั่วไป (ชาวไทย/ชาวต่างชาติ) ภายนอก 

2,000 บาท 2,000 บาท 

3) ผู้เข้ารับฟังทั่วไป 300 บาท  
 
 

หมายเหตุ:  ผู้ลงทะเบียนน าเสนอภายในงาน จะได้รับเกียรติบัตร อาหารกลางวัน อาหารว่าง และผลงานการ
น าเสนอทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายจะถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบ E-Proceeding พร้อมทั้ง 
พิจารณาลงในวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Education 
Sakon Nakhon University 



3. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 
 

- ระยะเวลาการช าระค่าลงทะเบียน  15 ธันวาคม 64 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
- ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน  
  โอนเข้าบัญชีเลขท่ีบัญชี 676-6-48312-1 ธนาคารกรุงไทย  
  ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขา โรบินสัน สกลนคร 
- แนบหลักฐานผ่านระบบ http://ict.edu.snru.ac.th/faculty_research/header.php# 

 
4.  การส่งผลงาน 

ให้ส่งไฟล์บทความวิจัย ที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Word และใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New/PSK 
ขนาด 16 ส าหรับการพิมพ์ทั้งตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการพิมพ์ตามที่ก าหนด 
เท่านั้น ก าหนดการส่งบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 โดยส่งบทความวิจัย ได้ที ่http://ict.edu.snru.ac.th/faculty_research/header.php# 

 
รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) 
การส่งรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็มให้ส่งในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “.docx” 
1. ความยาวของบทความวิจัย รวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 พิมพ์

ในลักษณะคอลัมน์เดียว 
2. ระยะกั้นหน้ากระดาษในการพิมพ์ให้ตั้งค่า ดังนี้ 

- ระยะกั้นด้านบน 2.5 เซนติเมตร 
- ระยะกั้นด้านซ้าย 3.17 เซนติเมตร 
- ระยะกั้นด้านขวา 2.5 เซนติเมตร 
- ระยะกัน้ด้านล่าง 2.5 เซนติเมตร 

3. จ านวนหน้าต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า 
4. องค์ประกอบของบทความวิจัยฉบับเต็ม ประกอบด้วย 

- ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ชื่อผู้วิจัย ถ้าเป็นนักศึกษาให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สถาบันการศึกษาและ               

ที่อยู่ ที่ติดต่อได้ (Author (s), Position (s), Faculty (Faculties) and Institution (s)/ Work 
place (s)) 

- บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ค าส าคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 3-5 ค า (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค) 

เป็นการระบุความส าคัญหลักในเนื้อเรื่องงานวิจัย ต้องเป็นค าศัพท์ที่สามารถใช้ในการสืบค้นหรือ
อ้างอิงได้ 

- บทน า ( Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่บอกความเป็นมา และเหตุผลน าไปสู่การ
ศึกษาวิจัย  

- วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective/ Objectives) ให้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
- แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Literature Review) 
- กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 



- วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methodology) ควรอธิบายวิธีด าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึง 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของข้อมูล การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การใช้ เครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

- ผลการวิจัย (Results) เป็นการเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัย เป็นล าดับ อาจแสดงด้วยตารางกราฟ 
แผนภาพประกอบการอธิบาย  

- สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย (Conclusion and Discussion) 
- ข้อเสนอแนะจากการวิจัย (Suggestions) 
- เอกสารอ้างอิง (References) 

1)  การอ้างอิงให้อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องในรูปแบบ นาม-ปี (author-date in-text citation) โดย
ระบชุื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ ไว้ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง และอาจระบุเลขหน้าของ
เอกสารที่อ้างอิงด้วย 

2) การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (Reference citation) ให้ใช้ระบบ APA style (American 
Psychological Association style) โดยรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิง 
ที่ปรากฏเฉพาะในบทความเท่านั้น และจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง 

5. หากส่งบทความวิจัยในระดับนานาชาติ (น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ) ให้จัดส่งบทความวิจัยให้ครบ
ตามหัวข้อและเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ 
 
5. กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาที่เปิดรับบทความ ได้แก่  
 1. การศึกษา/การนิเทศก์/อุดมศึกษา/พลศึกษา/การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/สถิติ/
แนะแนว/จิตวิทยา/  
 2. บริหารการศึกษา/วัดผลและประเมินผล 
 3. การวิจัย หลักสูตรและการสอน 
 4. เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ศึกษา     
 5. การศึกษาพิเศษ 
 6. หัวข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้ 
 
หมายเหตุ:  

บทความวิจัยที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์ในโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 ต้องเป็น 
บทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือส่งบทความวิจัยที่  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
โทรศัพท ์062-5645550 (คุณชุลีพร ลาภจติร ผูป้ระสานงาน)    

ระบบการรับส่งบทความวิจัย พร้อมหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน ที่ 
http://ict.edu.snru.ac.th/faculty_research/header.php# 
 
 


