
 

 

 

 

 

 

1. ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครังที  6  และระดับนานาชาติ ครังที  3 

2. กําหนดการรับบทความวิจัย 

3. เงือนไขการส่งผลงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 

4. วิธีการ l ส่งบทความวิจัย 

5. แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 

 เตรียมต้นฉบับบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) 

 รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัยฉบับเต็ม 

 ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยภาษาไทย (ฉบับเต็ม) 

 รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์ภาษาไทย 

 ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม) 

 Poster Format 

6.  วิธีชําระค่าลงทะเบียน 

7.  Download เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

 แบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียน 

8.  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาตคิรังที  6  และระดับนานาชาติ ครังที  3 

9.  กําหนดการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที  6  และระดับนานาชาติ ครังที  3 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

The  Sixth  National  Symposium and the Third  International Symposium  

on 

Innovation and Technology for Social Development :   ITSD 

วันอาทิตย์ที  20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั น 1 และชั น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   



ใบสมัคร 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครังที 6  และระดับนานาชาติ ครังที 3 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

วันอาทิตย์ที 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั น 1 และชั น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

-------------------------------- 

 

1. รายละเอียดผู ้ เข้าร่วมประชุม 

ชือ – นามสกุล     ตําแหน่ง (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.)   

หน่วยงาน          

สถานภาพ □ นักวิจัย/นักวิชาการ   □ อาจารย์    □ นศ.ปริญญาตรี    □ นศ.ปริญญาโท    □ นศ.ปริญญาเอก 

ทีอยู่ (สามารถติดต่อได้)         

โทรศัพท์         มือถือ                                               

โทรสาร     E-mail                                  

มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม 

□ เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ 

 □ ภาคบรรยาย  □ ภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) 

เข้าร่วมในกลุ่มสาขา   

 □ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี □ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

               □ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    

□  เข้าร่วมประชุมวิชาการไม่นําเสนอผลงาน 

2. สําหรับผู ้ เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ 

 (1) ชือบทความ  

                                  (ภาษาไทย)............................................................................................... 

     (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................... 

 (2) ชือผู ้วิจัย 

        (ภาษาไทย)        

              (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที : สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

16/10 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท์ 0-2800-6800-5 ต่อ 1403 / 085-8712766 โทรสาร 0-2800-6806  E-mail: research@bkkthon.ac.th 



Registratim of Participants 

 

The  Sixth  National  Symposium and the Third  International Symposium  

on 

Innovation and Technology for Social Development 

 

1. Personal Details 

  Prof.   Assoc. Prof.   Asst. Prof.   Dr.     

   Mr.   Ms.   Mrs.    Other 

First name       Last name     

Affiliation          

Status  Researcher/Academician   Lecturer 

   Student ….Bachelor/ Master/ Doctor Degree      

Address             

         

Telephone      Mobile       

Fax       E-mail       

I would like to join      

 the 3nd International conference. 

 the conference as a participant (no prisentation)    

 the conference as a participant and presenter by        

(    )  presentation       (    ) poster display              

Please select your field 

        (    )  Humanities and Social Sciences      (    )  Science and Technology  

  (    )  Health  Sciences     

2. For Presenter and Poster presenter 

Article Tille             

          ......................................................... 

For amesenter or a poster misenter           

  

 

 

 

 
กําหนดการรับบทความวิจัย 

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที  6  และระดับนานาชาติ ครังที  3 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

Contact us: Office of Research, Bangkokthonburi University 

Tell. 0-2800-6800-5 to 1403  Fax. 0-2800-6806 

E-mail: research@bkkthon.ac.th Website: http://www.bkkthon.ac.th 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครังที 6  และระดับนานาชาติ ครังที 3 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

วันอาทิตย์ที 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั น 1 และชั น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

--------------------------------- 
 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ผู ้สนใจ เข้าร่วมประชุมการนําเสนอบทความ สมัคร

และส่งบทคัดย่อ สมัครทาง E-mail: research@bkkthon.ac.th 
ตั งแต่บัดนี  - 20 เมษายน 2561 

สมัครเข้าร่วมประชุมโดยไม่นําเสนอผลงานสมัครทาง  

E-mail : research@bkkthon.ac.th 
ตั งแต่บัดนี  - 20 เมษายน 2561 

ชําระค่าลงทะเบียนทาง   

E-mail : research@bkkthon.ac.th 
ตั งแต่บัดนี  - 20 เมษายน 2561 

ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายหลังจากรับบทความ 

 ประกาศรายชือผู ้ ได้รับการคัดเลือกทาง  

www.bkkthon.ac.th  
30 เมษายน 2561 

จัดงานประชุมวิชาการ 20 พฤษภาคม 2561 

 

หมายเหต ุ: กําหนดการสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที  6  และระดับนานาชาติ ครังที  3 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

The  Sixth  National  Symposium and the Third  International Symposium  

on 

Innovation and Technology for Social Development :   TISD 

วันอาทิตย์ที  20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชัน 1 และชัน 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

---------------------------------- 

เงือนไขการส่งผลงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 

การเสนอผลงานวิจัยเพือเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู ้

เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย(ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกําหนดทีคณะกรรมการกําหนดขึ นโดยเคร่งครัด 

มิฉะนั น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ ผลงานทีมีรูปแบบไม่ถูกต้องตามทีกําหนด 

1. วิธีการนําเสนอผลงานวิจัย  ให้เลือกนําเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั น คือ  

 ภาคบรรยาย หรือ ภาคโปสเตอร์  และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ ในการคัดเลือกรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัยตาม

ความเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ 

2. รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีดังน ี

ผู ้นําเสนอทีประสงค์จะนําผลงานวิจัยเผยแพร่ลงใน CD-ROM Proceedings ให้ปฏิบัติ ดังน ี

            ระดับชาติ ส่งผลงาน ทีมีเนื อหาทีชัดเจนเป็นภาษาไทย ในรูปแบบบทความวิจัย(ฉบับเต็ม)  ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 

กระดาษ A4   

 วิ ธี ก า รล งท ะ เ บีย นและ ส่ ง ผล งา น  ผู ้ส มั ค ร  ข อ ใ ห้ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ งื อ น ไ ข  แ ล ะ แ บ บ ฟ อ ร์ ม  ไ ด้ ท า ง

เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th และลงทะเบียนส่งผลงานมาได้ท ีE-mail: research@bkkthon.ac.th  

 ภาคบรรยาย ระดับชาติการนําเสนอใช้ภาษาไทย ระยะเวลาเรืองละ 15 นาที และซักถาม 5 นาที 

 

3. ผู ้ นําเสนอผลงานวิจัยทีประสงค์จะให้ทางผู ้ จัดการประชุมฯ  ออกหนังสือรับรอง โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

ล่วงหน้าทาง E-mail: research@bkkthon.ac.th 

 

4. ผลงานวิจัยที นําเสนอจะต้องจัดทําตามรูปแบบทีคณะกรรมการกําหนดไว้เท่านั น และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่รับ

ผลงานวิจัย ทีผู ้นําเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงือนไขทีกําหนดไว้  โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ และจะไม่รับพิจารณาผลงานวิจัย ที ส่ง

ภายหลังกําหนดเวลา รวมทั งจะไม่ส่งคืนเอกสาร เนื อหาและรายละเอียดต่างๆ ทีผู ้นําเสนอผลงานได้เขียนหรืออ้างอิงไว้ และเงิน

ค่าธรรมเนียม 

 



5. การชําระเงินค่าลงทะเบียน  

 5.1 ผู ้นําเสนอผลงานต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนตามกําหนดเวลา 

 5.2 หลังจากชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับผลการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิเพือปรับแก้ไข 

 5.3 เมือชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู ้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  

 5.4 อัตราค่าลงทะเบียน     

ประเภทผู้ เข้าร่วม 
อัตราค่าลงทะเบียน 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาติ 

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

บุคคลทัวไป (นําเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย) 3,000  บาท 4,000  บาท 

บุคคลทัวไป (นําเสนอผลงานแบบภาคโปสเตอร์) 
1,500  บาท (ภาษาไทย) นําเสนอผลงานแบบ

ภาคบรรยายเท่านั น 2,000  บาท (ภาษาอังกฤษ) 

 

5.5 วิธีการชําระค่าลงทะเบียน   

 โอนเงินเข้าบัญชี  เลขที 015-1-35135-9 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาวงเวียนใหญ่  

ชือบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 5.6 แจ้งผลการชําระค่าลงทะเบียน  

 ส่งแบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูป ใบโอนเงิน มายังสํานักวิจัย   

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผ่านช่องทางดังนี 

ส่งแบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงิน  

ส่งมายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th หรือ 

  แฟกซ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมใบโอนเงิน  

  มายังโทรสาร หมายเลข  ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วิธีการส่งบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที  6  และระดับนานาชาต ิครังที  3 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

The  Sixth  National  Symposium and the Third  International Symposium  

on 

Innovation and Technology for Social Development :   TISD 

วันอาทิตย์ที  20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชัน 1 และชัน 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

ในการนําเสนอภาคบรรยายให้จัดทํา บทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ตามรูปแบบทีกําหนดในรูปแบบ file word และ file pdf  

ในการนําเสนอภาคโปสเตอร์ให้จัดทํา บทความวิจัย ตามรูปแบบทีกําหนดในรูปแบบ file word และ file pdf  พร้อมแนบ

แบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งมายังสํานักวิจัย ในช่องทางต่างๆ ดังนี 

 

            E-mail : research@bkkthon.ac.th 

            ทีอยู่      : เรียน ผู ้อํานวยการสํานักวิจัย 

                          สํานักวิจัย    มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

                         ๑๖/๑๐ หมู่ ๒ ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  

                         กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 

            โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๐-๕ ต่อ ๑๔๐๓ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๖   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครังที  6  และระดับนานาชาติ ครังที  3 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพือการพัฒนาสังคม” 

The  Sixth  National  Symposium and the Third  International Symposium  

on 

Innovation and Technology for Social Development :   TISD 

วันอาทิตย์ที  20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชัน 1 และชัน 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

-------------------------------------------------- 

 

ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ 

  บทความวิจัยหมายถึงเป็นการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบกล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญ

ของปัญหาวัตถุประสงค์การดําเนินการวิจัย 

  

องค์ประกอบของบทความ 

 1. บทความวิจัย (Research article)  

 บทความวิจัยประกอบด้วยหน้าชือเรืองบทคัดย่อและเนื อหาของบทความในส่วนหน้าชือเรืองควรมีข้อมูล

ตามลาดับดังนี ชือเรืองชือผู ้นิพนธ์สังกัด(ภาควิชาและมหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู ้ นิพนธ์สาหรับติดต่อบทคัดย่อ

ต้องระบุถึงความสําคัญของเรืองวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษาและบทสรุปความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 

ในกรณีทีต้นฉบับเป็นภาษาไทยให้ผู ้ นิพนธ์เขียนบทคัดยอ่ทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุคําสําคัญของเรือง 

(Keywords) ไม่เกิน 5 คํา  ในส่วนของเนือหาของบทความให้เริมต้นจากบทนําวัสดุอุปกรณ์และวิธีการผลการศึกษา

อภิปรายผลการศึกษาและกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ทีมาและความสําคัญของปัญหาในงานวิจัยภูมิหลังของ

งานวิจัยทีเกียวข้องกับสมมติฐานและวัตถุประสงคข์องการวิจัยให้เขียนไว้ในส่วนบทนําเทคนิคและวิธีการทัวไปให้

อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาผลการทดลองต่างๆให้อธิบายไว้ในส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลการทดลองกับงานของผู ้ อืนให้เขียนไว้ในส่วนอภิปรายผลการศึกษาและการสรุปผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา 

 

การเตรียมต้นฉบับ 

 1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh บนกระดาษ

ขนาด A 4  

      1.1 การตั งค่าหน้ากระดาษ 



 - ซ้าย   3.81 ซม. 

 - บน  2.54 ซม. 

 - ล่าง 1.5 ซม. 

 - ขวา 2.54 ซม. 

  

 
 

 

      1.2 ขนาดตัวอักษรใช้อักษร Cordia New ขนาดของตัวอักษรหัวข้อใหญ่ใช้ตัวเข้มขนาด 18 หัวข้อย่อย

ใช้ตัวเข้มขนาด 16 เนื อหาใช้ตัวปกติขนาด 16 ทั งภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขและใส่เลขหน้าตั งแต่ต้นจน

จบ ยกเว้นหน้าแรก 

 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษจะต้องมีคําสําคัญในบทคัดย่อ

ภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความเรืองนั นด้วยจํานวนไม่เกิน 5 คํา 

(บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)  

 3. ถ้ า มี รูปภ าพ /ตา รา งป ระ ก อ บค วร มี ภา พที ชัด เ จ น ถ้ า เ ป็ น รูปถ่ าย คว ร มี ภา พถ่ าย จ ริ ง 

แนบด้วย 

 4. ประวัติผู ้แต่งให้ระบุชือของผู ้ เขียนหน่วยงานทีสังกัดตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษาตั งแต่

ระดับปริญญาตรีขนึไปพร้อมสาขาวิชาทีเชียวชาญประสบการณ์การทํางาน และผลงานทางวิชาการ 1-3 ปีทีผ่านมา

และ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสูท)  



 5. บรรณานุกรมจําแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)  

 6. ผลงานวิชาการทีส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ทีใดมาก่อน 

 7. การส่งต้นฉบับจะต้องส่งเอกสารบทความจํานวน 1 ฉบับและแบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับพร้อมทั ง 

CD บันทึกข้อมูลของเนื อหาและประวัติผู ้แต่ง (เอกสารทีส่งทั งหมด) จํานวน 1 แผ่นโดยบทความจํานวน 1 ฉบับ

ข้างต้นแบ่งให้เป็น 

      7.1 บทความทีมีรายละเอียดของผู ้ เ ขียนบทความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในข้อ 4 จํานวน 

1 ฉบับนําบทความทีท่านส่งมาเสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิเพือประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการ

ตีพิมพ์ในกรณีทีผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขผู ้ เขียนจะต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีกําหนดนับจากวันทีได้รับผลการประเมินบทความ 

 8.ผู ้ เ ขี ย น ต ร ว จ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ทั งห ม ด อ ย่ า ง ล ะ เ อี ย ด ถี ถ้ ว น ไ ม่ ค ว ร มี คํ า ผิ ด แ ล ะ คํ า ที มี ๆ 

(ไม้ยมก) ในคําว่าต่าง  ๆเป็นต้นโดยเคาะวรรคแล้วเสร็จจึงสง่บทความพร้อมต้นฉบับของท่านทีอาคารสํานักวิจัยชั น 

2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทกึข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการดําเนินต่อไป 

 

รูปแบบการเขียนอ้างอิง 

 กรณีทีผู ้ เขียนต้องการระบุแหล่งทีมาของข้อมูลในเนื อเรืองให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื อเรืองแบบนาม-ปี 

(author-date in-text citation) โดยระบุชือผู ้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความทีต้องการ

อ้างเพือบอกแหล่งทีมาของข้อความนั นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้หากต้องการตัวอย่างและให้มีการ

อ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั งหมดทีผู ้ เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียน

ผลงานนั นๆจัดเรียงรายการตามลําดับอักษรชือผู ้ แต่งภายใต้หัวข้อ“บรรณานุกรม” สําหรับผลงานวิชาการ

ภาษาไทยหรือ Reference สําหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 

(American Psycho- logical Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี 
 

1. บรรณานุกรมหนังสือ 

 ชือ -ชือสกุล. (ปีพิมพ์).ชือหนังสือ.ครั งทีพิมพ์. สถานทีพิมพ์: สานักพิมพ์.  

ตัวอย่าง 

 ชวนพิศวงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญโชคบํารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการ   

  และการพยาบาล.พิมพ์ครั งที 4.ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.  
 

2. บรรณานุกรมบทความ 

 ชือ- ชือสกุลผู ้ เขียนบทหรือตอน. (ปีพิมพ์).ชือบทหรือตอน. ในชือชือสกุล (บรรณาธิการ).   

 ชือหนังสือ (ครั งทีพิมพ์หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือตอน).สถานทีพิมพ์: สํานักพิมพ์.  

ตัวอย่าง 



 ปิยทัศน์ทัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย.ในสุมาลีนิมมานนิตย์และปรีดามาลาสิน (บรรณาธิการ), 

  โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้า12-25). กรุงเทพมหานคร : คณะ

  แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.  
 

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 

 ชือ- ชือสกุล. (ปีพิมพ์).ชือบทความ. ชือวารสารปีที, (ฉบับที) : หน้าทีปรากฏบทความในวารสาร.  

ตัวอย่าง 

กฤษณาน้อมสกุล,ลักขณากานด,ีสิริพรสืบสาน,ปวีณเกื อกุล, มาลีอุดมผล, สวัสดิ รักด,ีและคณะ.  

(2550). การดูแลผู ้ป่วยโรคเบาหวาน.วารสารกรมอนามัย 25,(52): 56-60.  
 

4. บรรณานุกรมออนไลน์ 

 ชือผู ้ รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงาน/บุคคล. (ปีทีปรากฏ).ชือบทความ.ค้นเมือวันเดือนปี,   

 จาก http://................................  

ตัวอย่าง 

 ชวนะภวกานันท์.(2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี.ค้นเมือ 25 ธันวาคม 2554,   

  จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion  

 

5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ชือ- ชือสกุล. (ปีพิมพ์).ชือบทความ. ชือวารสาร. ปีที (ฉบับที). ค้นเมือวันเดือนปี, จากชือ  

 ฐานข้อมูล 

ตัวอย่าง 

 ชาญชัย เจริญรืน. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ของเมล็ดข้าวเปลือก.  

  วารสารวิชาการ. 9(3).ค้นเมือ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานข้อมลูวารสาร   

  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  
 

6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM  

 ชือ- ชือสกุล. (ปีพิมพ์).ชือบทความ (ชือ CD ROM). ค้นเมือวันเดือนปี, จากชือฐานข้อมูล 

  ทีสืบค้น. (หมายเลขเอกสารทีสืบค้น)  

ตัวอย่าง 

Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case setting   

  for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation).Retrieved                 

November 26, 2009, from ProQuest Dissertation & Theses databases.(Publication  

            No. AAT3354064)  

 



รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครังที  6 และระดับนานาชาติครังที  3 

วันอาทิตย์ที  20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั น 1 และชั น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

--------------------------- 

- เนื อหามีความยาวต้นฉบับไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 font Cordia new ขนาด 16  หัวข้อย่อย  ขนาด 16 หนา 

 - เว้นระยะห่างขอบ- ซ้าย  3.81  ซม.    บน  2.54  ซม.    ล่าง  1.5  ซม.    ขวา 2.54  ซม. 

 - ใส่หมายเลขหน้ากํากับทีมุมบนขวาของหน้า 

 

หัวข้อบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย 

หัวเรือง คําอธิบาย 

ชือเรือง  (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cordia new ขนาด 18  ตัวอักษรหนาและตัวพิมพ์

ใหญ่(capital letter) 

ชือผู ้ เขียน(Researcher) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cordia new ขนาด 16 และขีดเส้นใต้ชือผู ้ นําเสนอ  

เฉพาะผู ้วิจัยหลักให้พิมพ์ด้วยตัวหนา 

หมายเหต(ุFootnote) ข้อมูลของผู ้ เขียน(ต้นสังกัด)   ภาษาไทย Cordia new ขนาด 12 

บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คํา 

คําสําคัญ  (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

บทนํา  (Introduction) อธิบายความสําคัญหรือทีมาของปัญหา และขอบเขตของการวิจัย  ประโยชน์ทีคาด

ว่าจะได้รับ 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

สมมติฐาน (Hypothesis) 

อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และสมมติฐานทีอิงกรอบแนวคิด 

แนวคิด(Concept) ทฤษฎี (Theory)และ

งานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยทีเกียวข้อง

(Review of Related  Literature) 

เพือแสดงให้เห็นว่าผู ้วิจัยมีพื นฐานทางด้านความรู้ ในเรืองทีจะทําวิจัยและประโยชน์

ในการสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เป็นการระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและตัวแปรอืนทีเกียวข้อง(ถ้าม)ี 

ระเบียบวิธีการวิจยั (Research 

Methodology) 

ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ปีทีเก็บข้อมูล และระยะเวลาทีใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการได้มา
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