
 
 

แนวทางการเตรียมต้นฉบบัและการส่งต้นฉบบั 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครัง้ท่ี 9  

มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุรี 
“การสร้างสรรค ์นวตักรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” 

The ninth National Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU  
on 

“Creating a New Innovation for a New Lifestyle” 
วนัอาทิตยท่ี์ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

ณ อาคารปฏิบติัการโรงแรม ชัน้ 1 และชัน้ 2 มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุรี   
-------------------------------------------------- 

 
ประเภทของผลงานวิจยัทางวิชาการ 
  บทความวจิยัหมายถงึเป็นการน าเสนอผลงานวจิยัอย่างเป็นระบบกล่าวถงึความเป็นมาและความส าคญั
ของปญัหาวตัถุประสงคก์ารด าเนินการวจิยั 
  
องคป์ระกอบของบทความ 
 1. บทความวิจยั (Research article)  
 บทความวจิยัประกอบดว้ยหน้าชื่อเรื่องบทคดัย่อและเนื้อหาของบทความในส่วนหน้าชื่อเรื่องควรมขีอ้มูล
ตามล าดับดังนี้ชื่อเรื่องชื่อผู้นิพนธ์สังกัด  (ภาควิชาและมหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์ส าหรบัติดต่อ
บทคัดย่อต้องระบุถึงความส าคัญของเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษาและบทสรุปความยาว  1 
หน้ากระดาษ A4 ในกรณีทีต่้นฉบบัเป็นภาษาไทยให้ผูน้ิพนธ์เขยีนบทคดัย่อทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษระบุ
ค าส าคญัของเรื่อง (Keywords) ไม่เกนิ 5 ค า  ในส่วนของเนื้อหาของบทความให้เริม่ต้นจากบทน าวสัดุอุปกรณ์
และวธิกีารผลการศกึษาอภปิรายผลการศกึษาและกติตกิรรมประกาศ  (ถ้าม)ี ที่มาและความส าคญัของปญัหาใน
งานวจิยัภูมิหลงัของงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัสมมติฐานและวตัถุประสงค์ของการวจิยัให้เขยีนไว้ในส่วนบทน า
เทคนิคและวธิกีารทัว่ไปใหอ้ธบิายไวใ้นส่วนวสัดุอุปกรณ์และวธิกีารศกึษาผลการทดลองต่างๆใหอ้ธบิายไวใ้นสว่น
ผลการศกึษาการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลการทดลองกบังานของผู้อื่นให้เขยีนไว้ ในส่วนอภิปรายผลการศกึษา
และการสรุปผลการศกึษาตามวตัถุประสงคใ์หเ้ขยีนไวใ้นสว่นสรุปผลการศกึษา 



การเตรียมต้นฉบบั 
 1. พมิพผ์ลงานทางวชิาการควรจดัพมิพด์ว้ย Microsoft Word for Windows หรอื Macintosh บน
กระดาษขนาด A 4  
      1.1 การตัง้ค่าหน้ากระดาษ 
 - ซา้ย   3.81 ซม. 
 - บน  2.54 ซม. 
 - ล่าง 1.5 ซม. 
 - ขวา 2.54 ซม. 
  

 
 
 

      1.2 ขนาดตวัอกัษรใชอ้กัษร Cordia New ขนาดของตวัอกัษรหวัขอ้ใหญ่ใช้ ตวัเข้มขนาด 18 หวัขอ้
ย่อยใช้ตัวเข้มขนาด 16 เน้ือหาใช้ตวัปกติขนาด 16 ทัง้ภาษาไทยภาษาองักฤษและตวัเลขและใส่เลขหน้า
ตัง้แต่ตน้จนจบ ยกเวน้หน้าแรก 
 2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน  1 หน้ากระดาษจะต้องมีค าส าคัญในบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ Keyword ในบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษของบทความเรื่องนัน้ดว้ยจ านวนไม่เกนิ 5 ค า 
(บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษจะตอ้งมบีทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ)  
 3. ถ้ ามี รู ป ภ าพ /ต ารางป ระก อบ คว รมีภ าพ ที่ ชัด เจน ถ้ า เป็ น รูป ถ่ ายค ว รมีภ าพ ถ่ าย จริง 
แนบดว้ย 
  



4. ประวตัผิู้แต่งให้ระบุชื่อของผู้เขยีนหน่วยงานที่สงักดัต าแหน่งทางวชิาการ  (ถ้าม)ี วุฒิการศึกษาตัง้แต่ระดบั
ปรญิญาตรขีึ้นไปพร้อมสาขาวชิาที่เชี่ยวชาญประสบการณ์การท างาน และผลงานทางวชิาการ 1-3 ปีที่ผ่านมา
และ File.jpg รปูถ่ายหน้าตรง 1 รปู (สวมสทู)  
 5. บรรณานุกรมจ าแนกผลงานภาษาไทยและภาษาองักฤษ (เรยีงตามลาดบัตวัอกัษร)  
 6. ผลงานวชิาการทีส่ง่มาตอ้งไม่ไดร้บัการเผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน 
 7. การส่งต้นฉบบัจะต้องส่งเอกสารบทความจ านวน 1 ฉบบัและแบบฟอรม์ส่งบทความ 1 ฉบบัพรอ้มทัง้ 
CD บนัทกึขอ้มูลของเนื้อหาและประวตัผิูแ้ต่ง (เอกสารทีส่่งทัง้หมด) จ านวน 1 แผ่นโดยบทความจ านวน 1 ฉบบั
ขา้งตน้แบ่งใหเ้ป็น 
      7.1 บทความที่มีรายละเอียดของผู้ เขียนบทความครบถ้วนตามที่ ระบุ ไว้ในข้อ  4 จ านวน 
1 ฉบบัน าบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อประเมนิคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการ
ตีพิมพ์ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรบัปรุงแก้ไขผู้เขียนจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดนบัจากวนัทีไ่ดร้บัผลการประเมนิบทความ 
 8.ผูเ้ขยีนตรวจความถูกตอ้งทัง้หมดอย่างละเอยีดถีถ่ว้นไม่ควรมคี าผดิและค าทีม่ีๆ  (ไมย้มก) ในค าว่า
ต่างๆ เป็นตน้โดยเคาะวรรคแลว้เสรจ็จงึส่งบทความพรอ้มตน้ฉบบัของท่านทีอ่าคารส านกัวจิยัชัน้ 2 มหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบุรพีรอ้มบนัทกึขอ้มลูลงแผ่นบนัทกึขอ้มลูก่อนสง่ใหก้องบรรณาธกิารด าเนินต่อไป 
 
รปูแบบการเขียนอ้างอิง 
 กรณีทีผู่เ้ขยีนตอ้งการระบุแหล่งทีม่าของขอ้มูลในเนื้อเรื่องใหใ้ชว้ธิกีารอา้งองิในสว่นเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี 
(author-date in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่
ต้องการอ้างเพื่อบอกแหล่งที่มาของขอ้ความนัน้และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้หากต้องการตวัอย่าง
และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทัง้หมดที่ผู้เขียนได้ใช้
อา้งองิในการเขยีนผลงานนัน้ๆจดัเรยีงรายการตามล าดบัอกัษรชื่อผู้แต่งภายใต้หวัขอ้“บรรณานุกรม” ส าหรบั
ผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ  Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการเขียน
เอกสารอา้งองิแบบ APA (American Psycho- logical Association) ตวัอย่างการเขยีนเอกสารอา้งองิมดีงันี้ 
 
1. บรรณานุกรมหนังสือ 
 ชื่อ -ชื่อสกุล. (ปีพมิพ)์.ช่ือหนังสือ.ครัง้ทีพ่มิพ.์ สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพ.์  
ตวัอย่าง 

ชวนพศิวงศส์ามญั, และกลา้เผชญิโชคบ ารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบติัการและการพยาบาล.
พมิพค์รัง้ที ่4.ขอนแก่น: ขอนแก่นการพมิพ.์  

2. บรรณานุกรมบทความ 
 ชื่อ- ชื่อสกุลผูเ้ขยีนบทหรอืตอน. (ปีพมิพ)์.ชื่อบทหรอืตอน. ในชื่อชื่อสกุล (บรรณาธกิาร).   
 ช่ือหนังสือ (ครัง้ทีพ่มิพห์น้าแรก-หน้าสุดทา้ยของบทหรอืตอน).สถานทีพ่มิพ:์ ส านักพมิพ.์  



ตวัอย่าง 
ปิยทศัน์ทศันาววิฒัน์. (2550). ประวตัโิรคไหลตาย.ในสุมาลนีิมมานนิตยแ์ละปรดีามาลาสนิ 
(บรรณาธกิาร), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้า12-25). 
กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหดิล.  

3. บรรณานุกรมบทความวารสาร 
 ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพมิพ)์.ชื่อบทความ. ช่ือวารสารปีที,่ (ฉบบัที)่ : หน้าทีป่รากฏบทความในวารสาร.  
ตวัอย่าง 

กฤษณาน้อมสกุล,ลกัขณากานด,ีสริพิรสบืสาน,ปวณีเกือ้กุล, มาลอีุดมผล, สวสัดิร์กัด,ีและคณะ.  
(2550). การดแูลผูป้ว่ยโรคเบาหวาน.วารสารกรมอนามยั 25,(52): 56-60.  

 
4. บรรณานุกรมออนไลน์ 

ชื่อผูร้บัผดิชอบเวบ็ไซต์/หน่วยงาน/บุคคล. (ปีทีป่รากฏ).ชื่อบทความ.คน้เมื่อวนัเดอืนปี, จาก 
http://..............................  

ตวัอย่าง 
 ชวนะภวกานันท.์(2548). ธุรกจิสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.คน้เมื่อ 25 ธนัวาคม 2554,   
  จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion  
 
5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพมิพ)์.ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที ่(ฉบบัที)่. คน้เมื่อวนัเดอืนปี, จากชื่อ  
 ฐานขอ้มลู 
ตวัอย่าง 
 ชาญชยั เจรญิรื่น. (2544). การจดัแรงดา้นทางอากาศพลศาสตรข์องเมลด็ขา้วเปลอืก.  
  วารสารวชิาการ. 9(3).คน้เมื่อ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานขอ้มลูวารสาร  
 วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.  
 
6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM  
 ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพมิพ)์.ชื่อบทความ (ชื่อ CD ROM). คน้เมื่อวนัเดอืนปี, จากชื่อฐานขอ้มลู 
  ทีส่บืคน้. (หมายเลขเอกสารทีส่บืคน้)  
ตวัอย่าง 
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 & Thesesdatabases.(Publication  
            No. AAT3354064)  



รายละเอียดรปูแบบบทความวิจยั (ฉบบัเตม็) 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครัง้ท่ี 9 
วนัอาทิตยท่ี์ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

ณ อาคารปฏิบติัการโรงแรม ชัน้ 1 และชัน้ 2 มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุรี   
--------------------------- 

- เนื้อหามคีวามยาวต้นฉบบัมคีวามยาวตัง้แต่ 8 - 10 หน้ากระดาษ A4 font Cordia new ขนาด 16    
หวัขอ้ย่อย ขนาด 16 หนา 
 - เวน้ระยะห่างขอบ- ซ้าย 3.81 ซม.    บน  2.54  ซม.    ล่าง  1.5  ซม.    ขวา 2.54  ซม. 
 - ใสห่มายเลขหน้าก ากบัทีมุ่มบนขวาของหน้า 
หวัข้อบทความวิจยั (ฉบบัเตม็) ภาษาไทยและภาษาองักฤษประกอบด้วย 

หวัเร่ือง ค าอธิบาย 
ชื่อเรื่อง  (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cordia new ขนาด 18  ตัวอักษรหนาและ

ตวัพมิพใ์หญ่(capital letter) 
ชื่อผูเ้ขยีน(Researcher) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Cordia new ขนาด 16 และขีดเส้นใต้ชื่อผู้

น าเสนอ  เฉพาะผูว้จิยัหลกัใหพ้มิพด์ว้ยตวัหนา 
หมายเหตุ(Footnote) ขอ้มลูของผูเ้ขยีน(ตน้สงักดั)   ภาษาไทย Cordia new ขนาด 12 
บทคดัย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกนิ 250 ค า 
ค าส าคญั  (Keywords) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
บทน า  (Introduction) อธบิายความส าคญัหรอืทีม่าของปญัหา และขอบเขตของการวจิยั  ประโยชน์

ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
วตัถุประสงค ์(Objective) 
สมมตฐิาน (Hypothesis) 

อธบิายวตัถุประสงคข์องงานวจิยั และสมมตฐิานทีอ่งิกรอบแนวคดิ 

แนวคดิ(Concept) ทฤษฎ ี
(Theory)และงานวจิยัในอดตีหรอื
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง(Review of 
Related  Literature) 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้วจิยัมพีื้นฐานทางด้านความรู้ในเรื่องที่จะท าวจิยัและ
ประโยชน์ในการสรา้งกรอบแนวคดิส าหรบัการวจิยั 

กรอบแนวคดิ (Conceptual 
Framework) 

เป็นการระบุตวัแปรอสิระและตวัแปรตามและตวัแปรอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง(ถา้ม)ี 

ระเบยีบวธิกีารวจิยั (Research 
Methodology) 

ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ปีที่เก็บข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
วธิกีารไดม้าของกลุ่มตวัอย่าง วธิวีเิคราะห์ขอ้มูล ซึ่งอาจเป็นวธิกีารวจิยัเชงิ
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