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รายละเอียดและรูปแบบการจัดท าบทความวิจัย 
 

1. รูปแบบของบทความ 
เนื้อหาของบทความฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาไทย   ภาษาท่ีใช้ควรถูกต้องตาม 

หลักไวยากรณ์    จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม  MS Word  โดยมีการก าหนดรูปแบบดังต่อไปนี้ 
1) รูปแบบของบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Template) บทความจะต้องมี 

ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ  ขนาด A4 
   - เค้าโครงหน้ากระดาษและขอบกระดาษ   ขนาดขอบกระดาษของบทความคือ 

21*29.7 ซม.(A4)  จัดพิมพ์โดยใช้รูปแบบหน้าเดี่ยว   ระยะขอบบน 3.5 ซม.  ระยะขอบล่าง 2.5 ซม.  ระยะก้ัน
ซ้าย 3 ซม.  ระยะกั้นขวา  2  ซม. 

      - ลักษณะข้อความและขนาดอักษร   
บทความภาษาไทยจัดท าข้อความท้ังหมดในรูปแบบอักษร  TH Sarabun  

New แบบปกติ  ขนาด 16   ระยะบรรทัดเดี่ยว  จัดหน้ากระดาษซ้ายและขวา   ข้อความควรแยกออกจาก
ภาพประกอบ  รูปภาพและตารางทั้งหมด  โดยการก าหนดระยะเต็มบรรทัด 
 

   - ส่วนหัวเรื่อง   แบ่งเป็น  3  หัวเรื่อง  ที่ด้านบนของหน้ากระดาษ จัดกลาง 
    หัวเรื่อง 1 ชื่อบทความ (สูงสุดไม่เกิน 2 บรรทัด) 

ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ตัวหนา  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
โดยภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร Times New Roman 

ขนาด 14 
    หัวเรื่อง 2 ชื่อผู้เขียนบทความ 

หัวเรื่อง 3 ที่อยู่ที่เป็นทางการ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์  โทรสารและ
อีเมล์) ของผู้เขียนหลัก  ตัวเอียง 

 
- ส่วนบทคัดย่อ   แบ่งเป็น  3  หัวเรื่อง  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร Times New Roman ขนาด 11 

    หัวเรื่อง 1 บทคัดย่อ/ Abstract  
ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ตัวหนา จัดกลาง 

หัวเรื่อง 2 เนื้อหาบทคัดย่อ   ความยาวไม่เกิน 300 ค า 
หัวเรื่อง 3 ค าส าคัญ/ Keywords ตัวเอียง 
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   - ส่วนเนื้อเรื่อง (ภาษาไทย)  แบ่งเป็น  5  ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1  บทน า 

กล่าวถึงความส าคัญของหัวเรื่องงานวิจัยโดยสรุป 
    ส่วนที่ 2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ส่วนที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย   ระเบียบวิธีวิจัย  ประชากร  ตัวอยา่ง   
เครื่องมือวิจัย   การเก็บรวบรวมข้อมูล  และสถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 4 ผลวิจัยและอภิปรายผล 
ส่วนที่ 5 ข้อสรุป 
 

2) รูปแบบการเขียนอ้างอิง ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ 
เอกสารอ้างอิง  การอ้างอิงเอกสารใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American  Psychological  
Association) 
 

2. ประเภทของบทความ 
เปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้ 
1) การศึกษา 
2) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) บริหารธุรกิจ 
4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

3. การเตรียมการน าเสนอบทความวิจัย                                                              

Oral presentations: น าเสนอโดยใช้ PowerPoint และให้น าไฟล์ส่งได้อย่างช้า วันที่ 20 พฤศจิกายน  
2565  บทความ 1 เรื่อง  ใช้เวลาน าเสนอ 15 นาที  และถาม-ตอบ  5  นาที                                                                                   

เนื้อหาที่น าเสนอประกอบด้วย  ชื่อเรื่องท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด , 
บทน า , วัตถุประสงค์การวิจัย, กรอบแนวคิดการวิจัย ,วิธีวจิยั , สรุปและอภิปรายผลการวิจัย , ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย , เอกสารอ้างอิง 

Poster presentations:  

โปสเตอร์แนวตั้ง ขนาด กว้าง*สูง ( 70 cm. (width) x 170 cm. (height) ) เจาะรู 4 มุม  (ผู้จัดงานจะ
เตรียมขาตั้ง x-stand ไว้ให้ติดตั้งโปสเตอร์) 

1) โปสเตอร์ต้องประกอบด้วย  ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน
ที่สังกัด , บทน า , วัตถุประสงค์การวิจัย, กรอบแนวคิดการวิจัย ,วิธวีิจัย , สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย , ข้อเสนอแนะจากการวิจัย , เอกสารอ้างอิง 
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2) โปสเตอร์ต้องติดตั้งภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  2565 เวลา 16.00 น. หรือ ส่งมาทาง
ไปรษณีย์เพ่ือฝ่ายจัดงานติดตั้งให้  โดย โทรแจ้งที่ 089-846-9151 

3) โปสเตอร์ต้องเก็บให้เรียบร้อยในวันที่ 26  พฤศจิกายน  หลังเวลา 16.00 น. 
4) ผู้น าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ต้องน าเสนอผลงานตามช่วงเวลาที่แจ้งในก าหนดการ 

4. การพิจารณาบทความ 
บทความวชิาการหรือบทความวจิัย   ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวชิาการคร้ังนี ้ จะได้รับการพิจารณา 

กลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวชิาการ(Peer Reviews)  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานตามหลักสากล   โดยบทความที่ผา่นการกลัน่กรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ผู้เขียนจะได้รับเชญิให้เข้าร่วมน าเสนอบทความในการประชุมและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องหลังการ
ประชุม(Proceedings) 
 

5. ก าหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก 
กิจกรรม วันที่ 

1. เปิดรับบทความฉบับสมบูรณเ์พื่อน าเสนอในที่ประชุมวชิาการ 1  ส.ค.. – 5 พ.ย. 65 
2. ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อน าเสนอในทีป่ระชุมวชิาการ ภายใน  10 พ.ย. 65 
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและช าระค่าลงทะเบียน 1 ส.ค. – 13 พ.ย. 65 
4. น าเสนอผลงานในงานประชมุวิชาการ 26  พฤศจิกายน  2565 
5. เผยแพร่ Proceedings ในเว็บไซต์มหาวทิยาลัย www.umt.ac.th 26 ธันวาคม  2565 
 

6. การส่งบทความ 
ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบที่ก าหนด   พร้อม 

ระบุสาขาวิชาและประเภทของบทความให้ชัดเจน    โดยส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง 
1) ส่งผ่านอีเมล์  conference@umt.ac.th หรือ 
2) ส่งผลงานพร้อม CD ทางไปรษณีย์มาที่ 

ผศ.สุนีรัตน์   ศรีโสภา  ส านักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น   
749/1 ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี   34000 
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7. การช าระค่าลงทะเบียน 

บุคคลทั่วไปน าเสนอผลงานบทความวิจัยระดับชาต ิ  ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน/เรื่อง 
สถาบันร่วมจัด(4 สถาบัน) น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน/เรื่อง 
บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ   ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน 
สถาบันร่วมจัด(4 สถาบัน)เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ ค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน 
หมายเหตุ : สถาบันร่วมจัด(4 สถาบัน)  ได้แก่   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาลยัพยาบาล 

บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์  สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

โดยสามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง 
1) ช าระด้วยตนเองที่ฝา่ยการเงินมหาวิทยาลยัการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ   สาขาอุบลราชธานี  ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลัยการ 

จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น” เลขที่บัญชี  256-448708-6 และน าส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยระบุชื่อ  จ านวนเงนิ
ค่าลงทะเบียน มาทางอีเมล์   conference@umt.ac.th 
 

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ผศ.สุนีรัตน์  ศรีโสภา  ผูป้ระสานงานส านักอธิการบด ี
โทรศัพท์   (045)283772   , 089-846-9151 
หรือทางอีเมล์  conference@umt.ac.th 


