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คำแนะนำการส่งบทความ 
 
1. ขั้นตอนการส่งบทความ 

2.1 ผู้ส่งบทความจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ https://conference.eau.ac.th/ 
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

2.2 การส่งบทความให้ใช้ Template บทความของการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตามที่กำหนด 

2.3 ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละประเภทของผู้ส่ง
บทความ และส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ที่ https://conference.eau.ac.th/ 

2.4 ผู้ ส่ งบทความ สามารถติดตามสถานะของบทความผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  
https://conference.eau.ac.th/ ในกรณีที่บทความผ่านการพิจารณาและต้องมีการปรับแก้ไข
บทความตามข้อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุณ วุฒิ  กรุณ าส่ งบทความที่ แก้ ไขแล้ วกลับ  ท าง  
https://conference.eau.ac.th/ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 

 
 

2. เงื่อนไขการส่งบทความ 
 1.1 หากบทความไม่สมบูรณ์ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะกรรมการขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาบทความดังกล่าว 

1.2 บทความจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา เมื่อได้รับการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี ้
  1.2.1 การเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานที่เหมาะสม 
  1.2.2 บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  2 คน จึงจะผ่านเกณฑ์ซึ่ งอาจมีการเสนอแนะให้แก้ไขจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  1.2.3 ผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีต่อไปนี้ 

1) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร 
2) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าบทความเคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทีใ่ดที่

หนึ่งมาก่อน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 
1.3 กรณีเป็นผลงานวิจัย/ ผลงานวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการ

ศึกษา และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย กรุณาส่งบทความและลงทะเบียนออนไลน์ทาง https://conference.eau.ac.th/ ภายในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
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3. การนำเสนอบทความด้วยการบรรยาย (Oral Presentation) 
3.1 นำเสนอด้วย PowerPoint  version 2010  แบบตัวอักษรมาตรฐาน 
3.2 การทำ PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อการบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด  

และไม่ควรเกิน 10 สไลด์ โดยใช้ Template ของทางมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
3.3 ระยะเวลาในการนำเสนอบทความรวมเรื่องละ 15 นาที แบ่งออกเป็นการนำเสนอผลงาน 

10 นาที และซักถาม-ตอบคำถาม 5 นาท ี
3.4 การวิจารณ์การนำเสนอบทความ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง จำนวน 2 ท่าน ในการ

วิจารณ์ผลงาน 
3.5 ผู้นำเสนอบทความจะต้องส่ง PowerPointที่จะใช้นำเสนอให้กับคณะทำงานภายในวันที่ 

15 พฤษภาคม 2563 
 

หมายเหตุ ผู้นำเสนอบทความจะต้องมาลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการ วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ก่อนเวลา 09.00 น. 
 
 
4. การนำเสนอบทความด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

4.1 การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำโปสเตอร์
ขนาด 0.80 x2.00 เมตรตามแนวตั้งตามแบบที่กำหนด และจัดทำเนื้อหาสำหรับการนำเสนอด้วย
โปสเตอร์โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่กำหนด โดยทางผู้จัดงานจะเป็นผู้ดำเนินการผลิตให้ 

4.2 โปสเตอร์จะต้องมีรูปถ่ายของผู้นำเสนอผลงานติดที่มุมบนด้านขวา (ชุดสุภาพขนาดไม่
เกิน 4X 4.5 นิ้ว) และเนื้อหาของโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป 

 
 
5. รายละเอียดของบทความ 
 บทความที่จะเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทคัดย่อ  
คำสำคัญ  Abstract  Keywords  บทนำ  วัตถุประสงค์  กรอบแนวคิดการวิจัย  สมมติฐานการวิจัย 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  วิธีดำเนินการวิจัย  ผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้  
กิตติกรรมประกาศ  และเอกสารอ้างอิง  ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี ้
 5.1 บทคัดย่อให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส่วนที่นำเสนอ 
วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย วิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย 
โดยสรุป (รวมทั้งข้อเสนอแนะในการวิจัย) ควรมีความกระชับ กะทัดรัด ความยาวไม่เกิน 250 คำ 
หรือ 10 บรรทัด 
 5.2 คำสำคัญไม่ควรเกิน 3-5 คำ โดยเป็นคำที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการเป็นคำค้นใน
ระบบฐานข้อมูล  ซึ่งต้องสอดคล้องกันทั้งคำภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3บทนำเป็นการอธิบายถึงที่มาและความสำคัญของปัญหาและเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาวิจัย  ซึ่ง
จะต้องเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้ 
 5.4วัตถุประสงค์จะต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับที่ได้มีการกำหนดไว้ใน
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 5.5กรอบแนวคิดการวิจัย(ถ้ามี) เป็นการนำเสนอสรุปกรอบแนวคิดที่อาจเขียนเป็นแผนภาพ
หรือโมเดล  ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับที่ได้มีการกำหนดไว้ในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 5.6สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี)เป็นสมมติฐานการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับที่ได้มีการกำหนด
ไว้ในรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 5.7แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการสรุปหลักการสำคัญเชิงทฤษฎีที่นำมาใช้กับ
ปัญหาในการวิจัยที่กำหนดเพื่อการศึกษาวิจัย 
 5.8วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการบอกถึงชนิดหรือประเภทของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ (สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ) สำหรับกรณีที่
แหล่งข้อมูลมิใช่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อาจนำเสนอถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักหรือตัวแปรที่ศึกษา 
 5.9ผลการวิจัยเป็นการนำเสนอผลการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย  อาจใช้แผนภูมิ หรือตาราง เพื่อความกระชับ หรือแสดงการเปรียบเทียบที่ชัดเจน  และ
อาจเพิ่มเติมข้อสังเกตอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ก็ได ้
 5.10สรุปผลการวิจัยเป็นการนำเสนอข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัย  เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นสำคัญของการศึกษาวิจัย 
 5.11ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้เป็นการให้ข้อเสนอแนะในการที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และให้แนวทางสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 
 5.12กิตติกรรมประกาศ  ในส่วนนี้จะเป็นการขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัย  ซึ่ง
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้  ขอให้นำเสนอเฉพาะแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น และถ้าไม่มีก็
สามารถข้ามหัวข้อนี้ไปได้ 
 5.13 เอกสารอ้างอิงให้ลงรายการแหล่งข้อมูลที่ปรากฏอ้างอิงแทรกในเนื้อความทุกรายการ 
โดยให้ใช้รูปแบบของ APA (APA Style) ซึ่งควรตรวจสอบความถูกต้องด้วย 
 อย่างไรก็ตามสำหรับในบางกลุ่มสาขาวิชาที่มีความแตกต่างกันออกไป เช่นกลุ่มสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์  อาจข้ามหรือตัดบางหัวข้อซึ่งมิได้มีในการดำเนินงานวิจัยน้ัน ๆ ออกไปได้  
 
  



4 
 

6. รูปแบบการพิมพ์ 
 6.1 ความยาวของบทความที่กำหนดในการประชุมวิชาการครั้งนี้  ความยาวประมาณ  8-10 
หน้ากระดาษ (กระดาษ A4)  และไม่ควรเกิน 12 หน้ากระดาษ 

6.2 รูปแบบตัวอักษรสำหรับบทความภาษาไทยให้ใช้อักษร TH Sarabun New (Bold) โดย
ขนาดตัวอักษรชื่อเรื่องใช้ขนาด 16pt.  ชื่อผู้เขียนบทความใช้ขนาด 14pt.หัวข้อต่าง ๆ ใช้ขนาด 
14pt.  เนื้อความใช้ขนาด 14pt. 

6.3 รูปแบบตัวอักษรสำหรับบทความภาษาอังกฤษให้ใช้อักษร Times New Roman  โดย
ชื่อเรื่องใช้ขนาด 16pt.ชื่อผู้เขียนบทความใช้ขนาด 15pt.หัวข้อต่าง ๆ ใช้ขนาด 12pt.เนื้อความใช้
ขนาด 10pt. 

6.4 รูปแบบการจัดหน้ากระดาษเป็นดังนี้ ขอบบน 2.5 ซม. ขอบล่าง 2.0 ซม.  ขอบซ้าย 2.5
ซม.  ขอบขวา 2.0 ซม. 

6.5 การจัดรูปแบบข้อความ ให้จัดแนวข้อความกระจายแบบไทย (Thai Distribution) 
6.6 การจัดระยะระหว่างบรรทัด (Line spacing) ให้กำหนดเป็น หนึ่งเท่า (Single) และตั้ง

ค่าเป็น 0 pt ทั้งก่อนและหลัง 
6.7 บรรทัดแรกให้ย่อหน้าเข้ามา 0.5 นิ้ว หรือ 1.27 เซนติเมตร (1 Tab) 
6.8 การใส่หมายเลขหน้า ให้ใส่มุมขวาด้านล่างของหน้ากระดาษ 
6.9 การใช้ภาษาในบทความ ให้เป็นภาษาระดับวิชาการที่เรียบเรียงอย่างชัดเจน สละสลวย 

และตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เป็น
ต้น 


