แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”
Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID- 19 Pandemi
(CISOWCOP)
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
-------------------------------------------------ประเภทของผลงานวิจัยทางวิชาการ
บทความวิ จั ย หมายถึ งเป็ น การน าเสนอผลงานวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบกล่ า วถึ งความเป็ น มาและ
ความสาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์การดาเนินการวิจัย
องค์ประกอบของบทความ
1. บทความวิจัย (Research article)
บทความวิจัยประกอบด้วยหน้าชื่อเรื่องบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความในส่ วนหน้าชื่อเรื่องควรมี
ข้อมูลตามลาดับดังนี้ชื่อเรื่องชื่อผู้นิพนธ์สังกัด (ภาควิชาและมหาวิทยาลัย) และอีเมล์ของผู้นิพนธ์สาหรับติดต่อ
บทคัดย่อต้องระบุถึงความสาคัญ ของเรื่องวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาผลการศึกษาและบทสรุป ความยาว 1
หน้ากระดาษ A4 ในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาไทยให้ผู้นิพนธ์เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุ
คาสาคัญของเรื่อง (Keywords) ไม่เกิน 5 คา ในส่วนของเนื้อหาของบทความให้เริ่มต้นจากบทนาวัสดุอุปกรณ์
และวิธีการผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาและกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) ที่มาและความสาคัญของปัญหาใน
งานวิจัยภูมิหลังของงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานและวัตถุประสงค์ ของการวิจัยให้เขียนไว้ในส่วนบทนา
เทคนิคและวิธีการทั่วไปให้อธิบายไว้ในส่วนวัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษาผลการทดลองต่างๆให้อธิบายไว้ใน
ส่วนผลการศึกษาการวิเคราะห์ เปรียบเที ยบผลการทดลองกั บ งานของผู้ อื่น ให้ เขี ยนไว้ในส่วนอภิ ป รายผล
การศึกษาและการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้เขียนไว้ในส่วนสรุปผลการศึกษา

การเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ผลงานทางวิชาการควรจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือ Macintosh บน
กระดาษขนาด A 4
1.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ
- ซ้าย 3.81 ซม.
- บน 2.54 ซม.
- ล่าง 1.5 ซม.
- ขวา 2.54 ซม.

1.2 ขนาดตัวอักษรใช้อักษร TH Sarabun Newขนาดของตัวอักษรหัวข้อใหญ่ใช้ ตัวเข้มขนาด
18 หัวข้อย่อยใช้ตัวเข้มขนาด 16 เนื้อหาใช้ตัวปกติขนาด 16 ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขและใส่
เลขหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ ยกเว้นหน้าแรก
2. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษจะต้องมีคาสาคัญในบทคัดย่อ
ภาษาไทย และ Keyword ในบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของบทความเรื่องนั้นด้วยจานวนไม่เกิน 5
คา (บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ)
3. ถ้ามีรูปภาพ/ตารางประกอบควรมีภาพที่ชัดเจนถ้าเป็นรูปถ่ายควรมีภาพถ่ายจริงแนบด้วย
4. ประวัติผู้แต่งให้ระบุชื่อของผู้เขียนหน่วยงานที่สังกัดตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) วุฒิการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปพร้อมสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญประสบการณ์การทางาน และผลงานทางวิชาการ 1-3
ปีที่ผ่านมาและ File.jpg รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป (สวมสูท)
5. บรรณานุกรมจาแนกผลงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลาดับตัวอักษร)
6. ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
7. การส่งต้นฉบับจะต้องส่งเอกสารบทความจานวน 1 ฉบับและแบบฟอร์มส่งบทความ 1 ฉบับพร้อม
ทั้ง CD บันทึกข้อมูลของเนื้อหาและประวัติผู้แต่ง (เอกสารที่ส่งทั้งหมด) จานวน 1 แผ่นโดยบทความจานวน 1
ฉบับข้างต้นแบ่งให้เป็น

7.1 บทความที่ มี ร ายละเอี ย ดของผู้ เขี ย นบทความครบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 4 จ านวน
1 ฉบับนาบทความที่ท่านส่งมาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการ
ตีพิมพ์ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้ องปรับปรุงแก้ไขผู้เขียนจะต้องดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดนับจากวันที่ได้รับผลการประเมินบทความ
8.ผู้เขียนตรวจความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ควรมีคาผิดและคาที่มีๆ (ไม้ยมก) ในคาว่า
ต่างๆ เป็นต้นโดยเคาะวรรคแล้วเสร็จจึงส่งบทความพร้อมต้นฉบับของท่านที่อาคารสานักวิจัยชั้น 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นบันทึกข้อมูลก่อนส่งให้กองบรรณาธิการดาเนินต่อไป
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้ อเรื่องแบบ
นาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แ ต่งและปีพิ มพ์ ของเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้ างหลั ง
ข้อความที่ ต้องการอ้างเพื่อบอกแหล่ งที่ม าของข้อความนั้นและอาจระบุ เลขหน้าของเอกสารด้วยก็ได้ห าก
ต้องการตัวอย่ างและให้มี การอ้างอิ งส่ วนท้ ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสาร
ทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขี ยนผลงานนั้นๆจัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่งภายใต้หัวข้อ
“บรรณานุกรม” สาหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สาหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษโดยใช้
รูปแบบการเขี ยนเอกสารอ้างอิ งแบบ APA (American Psycho- logical Association) ตัวอย่างการเขีย น
เอกสารอ้างอิงมีดังนี้
1. บรรณานุกรมหนังสือ
ชื่อ -ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อหนังสือ.ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ชวนพิศวงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญโชคบารุง. (2546). การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
พยาบาล.พิมพ์ครั้งที่ 4.ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
2. บรรณานุกรมบทความ
ชื่อ- ชื่อสกุลผู้เขียนบทหรือตอน. (ปีพิมพ์).ชื่อบทหรือตอน. ในชื่อชื่อสกุล (บรรณาธิการ).
ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทหรือตอน).สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
ปิยทัศน์ทัศนาวิวัฒน์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย.ในสุมาลีนิมมานนิตย์และปรีดามาลาสิน
(บรรณาธิการ), โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (หน้า12-25).
กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล.
3. บรรณานุกรมบทความวารสาร
ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อบทความ. ชื่อวารสารปีท,ี่ (ฉบับที่) : หน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร.
ตัวอย่าง
กฤษณาน้อมสกุล,ลักขณากานดี,สิริพรสืบสาน,ปวีณเกื้อกุล, มาลีอุดมผล, สวัสดิ์รักดี,และคณะ.
(2550). การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน.วารสารกรมอนามัย 25,(52): 56-60.
4. บรรณานุกรมออนไลน์
ชื่อผู้รับผิดชอบเว็บไซต์/หน่วยงาน/บุคคล. (ปีที่ปรากฏ).ชื่อบทความ.ค้นเมื่อวันเดือนปี, จาก
http://..............................
ตัวอย่าง
ชวนะภวกานันท์.(2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้.ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2554,
จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720–opinion

5. บรรณานุกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่). ค้นเมื่อวันเดือนปี, จากชื่อ
ฐานข้อมูล
ตัวอย่าง
ชาญชัย เจริญรื่น. (2544). การจัดแรงด้านทางอากาศพลศาสตร์ของเมล็ดข้าวเปลือก.
วารสารวิชาการ. 9(3).ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2549, จากฐานข้อมูลวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
6. บรรณานุกรมบทความจากการสืบค้น CD-ROM
ชื่อ- ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์).ชื่อบทความ (ชื่อ CD ROM). ค้นเมื่อวันเดือนปี, จากชื่อฐานข้อมูล
ที่สืบค้น. (หมายเลขเอกสารทีส่ ืบค้น)
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 &
Thesesdatabases.(Publication
No. AAT3354064)

รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
--------------------------- เนื้อหามีความยาวต้นฉบับไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 font TH Sarabun New ขนาด 16
หัวข้อย่อย ขนาด 16 หนา
- เว้นระยะห่างขอบ- ซ้าย 3.81 ซม. บน 2.54 ซม. ล่าง 1.5 ซม. ขวา 2.54 ซม.
- ใส่หมายเลขหน้ากากับที่มุมบนขวาของหน้า
หัวข้อบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย
หัวเรื่อง
คาอธิบาย
ชื่อเรื่อง (Title)
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ TH Sarabun New ขนาด 18
ตัวอักษรหนาและตัวพิมพ์ใหญ่(capital letter)
ชื่อผู้เขียน(Researcher)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TH Sarabun Newขนาด 16 และขีด
เส้นใต้ชื่อผู้นาเสนอ เฉพาะผู้วิจัยหลักให้พิมพ์ด้วยตัวหนา
หมายเหตุ(Footnote)
ข้ อ มู ล ของผู้ เขี ย น(ต้ น สั ง กั ด ) ภาษาไทย TH Sarabun New
ขนาด 12
บทคัดย่อ (Abstract)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คา
คาสาคัญ (Keywords)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทนา (Introduction)
อธิบายความสาคัญหรือที่มาของปัญหา และขอบเขตของการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วัตถุประสงค์ (Objective)
อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และสมมติฐานที่อิงกรอบแนวคิด
สมมติฐาน (Hypothesis)
แนวคิด(Concept) ทฤษฎี
เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยมีพื้นฐานทางด้านความรู้ในเรื่องที่จะท า
(Theory)และงานวิจัยในอดีตหรือ
วิจัยและประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(Review of
Related Literature)
กรอบแนวคิด (Conceptual
เป็นการระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตามและตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง
Framework)
(ถ้ามี)
ระเบียบวิธีการวิจัย (Research
ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ปีที่เก็บข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
Methodology)
ข้อมูล วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจเป็น
วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีการวิจัยเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับชนิดของ
การวิจัย
ผลการวิจัย(Research Result)
แสดงผลของการวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้น
อาจจะมีภาพตาราง และแผนภูมิประกอบพร้อมคาอธิบายพอเข้าใจ
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วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะอย่างย่อ
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Abstract
ใช้ font SarabunNew ขนาดอักษร 16 ความยาวของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เกินครึ่งหน้า A4
และต้องสอดคล้องกับบทคัดย่อภาษาไทย
Keywords: ควรเลือกคาสาคั ญ ที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คา เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตรงกับ คา
สาคัญในภาษาไทย
บทนา
อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่องที่วิจัย ความสาคัญของปัญหาที่ทาการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ประเด็นสาคัญ
ต่างๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของการวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตของการวิจัยซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้า เพื่อหาคาตอบ
ระเบี ย บวิ ธี วิจั ย เพื่ อ ตอบปั ญ หาที่ ตั้ งไวในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ตกลงเบื้ อ ต้ น และนิ ย ามศั พ ท์ (ถ้ ามี ) รวมถึ ง
รายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ทั้งนี้อาจเรียบเรียงส่วนประกอบของบทนาเหล่านี้ในตาแหน่ง
ก่อนหรือหลังได้ตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาศึกษาผลข้อมูลต่าง ๆ ของงานวิจัย ควรมีอย่างน้อย 2 ข้อ
การทบทวนวรรณกรรม
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชัดเจน การใช้คาย่อ ต้องมีคาสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่ อน เนื้อหา
ของตัวเรื่องควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนนี้เป็นการตรวจเอกสารโดยบรรยาย
ข้อมูลความรูเดิม ผลการวิจัย ตลอดจนแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิจัย ซึ่งไดจากการ

ตรวจสอบจากหนังสือ ตารา เอกสารและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตลอดจนสมมติฐาน อาจมีนิยามศัพท์เฉพาะ หรือ
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงขั้นตอน หรือความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
และตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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