การประชุ มวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
“งานวิจัย และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสั งคมให้ ยั่งยืน”

“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability”
วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
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ใบสมัครเข้ าร่ วมการประชุ มวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
กาหนดการรับบทความวิจัย
เงื่อนไขการส่ งผลงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
วิธีการ l ส่ งบทความวิจัย
แนวทางการเตรียมต้ นฉบับและการส่ งต้ นฉบับ
 เตรี ยมต้นฉบับบทความวิจยั (ฉบับเต็ม)
 รายละเอียดรู ปแบบบทความวิจยั ฉบับเต็ม
 ตัวอย่างรู ปแบบการเขียนบทความวิจยั ภาษาไทย (ฉบับเต็ม)
 รายละเอียดและรู ปแบบโปสเตอร์ ภาษาไทย
 ตัวอย่างรู ปแบบการเขียนบทความวิจยั ภาษาอังกฤษ (ฉบับเต็ม)
 Poster Format
วิธีชาระค่ าลงทะเบียน
Download เอกสารและแบบฟอร์ มต่ างๆ
 แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
 แบบฟอร์ มการชาระเงิ นค่าลงทะเบียน
การประชุ มวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
กาหนดการประชุ ม

การประชุ มวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
“งานวิจัย และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสั งคมให้ ยั่งยืน”
วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.45-16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้ น 1 และชั้ น 2 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
--------------------------------กิจกรรม
ลงทะเบี ยนและส่ งบทความพร้ อมหลักฐานการ
ชาระเงิน ทางE-mail: research@bkkthon.ac.th
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินบทความพร้อมส่ งคืน
บทความเพื่อแก้ไข
ส่ งบทความฉบับสมบูรณ์(ปรับแก้ไขแล้ว)
ทาง E-mail : research@bkkthon.ac.th
1. กาหนดการส่ งโปสเตอร์
นาเสนอผลงาน

ระยะเวลา
ตั้งแต่บดั นี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่บดั นี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563
ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563
26 เมษายน 2563

****รับโปสเตอร์ ตามรู ปแบบทีก่ าหนดเท่ านั้น***

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability”
Date On Sunday, April26th, 2020 From 08.45am. - 4.00pm.
On The First floor and Second floor of BTU Hotel
ACTIVILIES
TIME FRAME
1. Register and submit an article along with the
evidence of the registration fee payment to From now until February 15th, 2020.
E-mail researth@bkkthon.ac.th
2. Peer reviewers will review the articles and
From now until February 25th, 2020.
return them to the owners for improvement.
3. Submit the complete or revised articles to
Within March 5th, 2020.
E-mail researth@bkkthon.ac.th
4. Dateline for the submission of posters
Within April 9th, 2020.
5. Presenting the academic work
On April 26th, 2020.
***Only the posters produced in the format designed by the Research Office will be accepted. ***
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“งานวิจัย และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาสั งคมให้ ยั่งยืน”
The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University

“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability”
วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้ น 1 และชั้ น 2 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
---------------------------------การส่ งผลงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
การเสนอผลงานวิจยั เพื่ อ เข้าร่ วมการประชุ ม วิช าการมหาวิท ยาลัย กรุ งเทพธนบุ รี ภาคบรรยายหรื อภาค
โปสเตอร์ ขอให้ผเู้ สนอผลงานจัดเตรี ยมบทความวิจยั (ฉบับเต็ม ) ให้ถูกต้องตามรู ปแบบที่ กาหนดขึ้น คณะกรรมการ
ขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาบทความวิจยั ฉบับเต็มที่ถูกต้องเท่านั้น
1. วิธีการนาเสนอผลงานวิจัย คือ
ระดับชาติ การนาเสนอทั้งภาคบรรยายหรื อภาคโปสเตอร์ ผูน้ าเสนอต้องส่ งบทความ(ฉบับเต็ม)ที่ทาการ
ปรับแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4เพื่อนาลงเผยแพร่ ใน CD-ROM Proceeding
ระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย การนาเสนอใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรื่ องละ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
2. วิธีการลงทะเบียนและส่ งผลงาน
ผูส้ มัคร สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ทางเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th และลงทะเบียน
ส่ งผลงานมาได้ที่ E-mail: research@bkkthon.ac.th
3. ผู้นาเสนอผลงานวิจัยที่ประสงค์ จะให้ ทางผู้จัดการประชุ มฯ ออกหนังสื อรับรอง โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ล่วงหน้าทาง E-mail: research@bkkthon.ac.th
4. ผลงานวิจัยที่นาเสนอ ต้องเป็ นไปตามรู ปแบบที่กาหนดไว้เท่านั้น คณะกรรมการขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับบทความวิจยั
และโปสเตอร์ ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและ ไม่ รับพิจารณาผลงานวิจัย ที่ส่งภายหลังกาหนดเวลา รวมทั้งจะไม่
ส่ งคืนเอกสารและเงินค่าธรรมเนียม

5. การชาระเงินค่ าลงทะเบียน
5.1 ผูน้ าเสนอผลงานต้องชาระเงินค่าลงทะเบียนและส่ งเอกสารสาเนาพร้อมยืนยันการลงทะเบียน
5.2 เมื่อชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ถือว่าผูน้ าเสนอยินดีปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ดังนั้นจะ
ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5.3 อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้ าร่ วม
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี

บุคคลทัว่ ไป (นาเสนอแบบภาคบรรยาย)
บุคคลทัว่ ไป (นาเสนอแบบภาคโปสเตอร์ )

อัตราค่ าลงทะเบียน
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
ไม่เสี ยค่าลงทะเบียน ไม่เสี ยค่าลงทะเบียน
2,000 บาท
4,000 บาท
1,500 บาท (ภาษาไทย)
(นาเสนอแบบภาค
2,000 บาท
บรรยายเท่านั้น)
(ภาษาอังกฤษ)

5.4 วิธีการชาระค่ าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 142-123-445-2 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาท่าพระ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
5.5 แจ้ งผลการชาระค่ าลงทะเบียน
ส่ งแบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรื อถ่ายรู ป ใบโอนเงิน มายังสานักวิจยั
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี โดยผ่านช่องทางดังนี้
ส่ งแบบฟอร์ มการชาระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรื อถ่ายรู ปใบโอนเงิน
ส่ งมายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th หรื อแฟกซ์แบบฟอร์ มการชาระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม
ใบโอนเงิน มายังโทรสาร หมายเลข ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐

Payment of Registration FEES
1. Persons who submit their academic work for presentation are required to pay their registration fees within the
deadline.
2. Once the registration fees have been paid, the conference organizers will not pay back the fees on no account.
3. The registration rate. It is specified below.

Type of Participation
Students and staff members of
Bangkokthonburi Universssssssity
The general public (oral presentation)
The general public ( poster presentation)

The Registration Rate
The national level
The international level
They are not required to
pay the registration fees.
2000 baht
1,500 baht for the
presentation in Thai
2000 baht (for
presentation in English )

They are required to pay
the registration fees.
4,000 baht
(oral ppresentation)

4. Method of Registration Fee Payment
Transfer your registration fees to the account book,no. 142 123 445 2, Krungsri Ayuthaya Bank(Thapra
Branch).Name of the account book is Bangkokthonburi University.
5. Notification of the Payment
Submit the registration fee payment form and a scan or your own photo as well as the registration fee
payment slip to the Research Office, Bangkokthonburi University.This can be done in the following manner;
Submit the registration fee payment form together with a scan or the photocopy of the fee payment
slip to the E—mail Research@bkkthon.ac.th or Fax. The registration fee payment form and the fee payment slip
must be sent to Tel 02431 –5390.
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----------------------------------------------------------------------

ในการนาเสนอภาคบรรยายให้จดั ทา บทความวิจัย (Fullpaper) ตามรู ปแบบที่กาหนดในรู ปแบบ file word
และ file pdf ในการนาเสนอภาคโปสเตอร์ให้จดั ทา บทความวิจัย ตามรู ปแบบที่กาหนดในรู ปแบบ file word และ file
pdf พร้อมแนบแบบฟอร์ มการลงทะเบียน และส่ งมายังสานักวิจยั ในช่องทางต่างๆ ดังนี้
E-mail : research@bkkthon.ac.th
ที่อยู่ : เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักวิจยั
สานักวิจยั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
๑๖/๑๐ หมู่ ๒ ถ.เลียบคลองทวีวฒั นา แขวงทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๐-๕ ต่อ ๑๔๐๓ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๖
(งานประชุ มวิชาการ)

องค์ ประกอบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)
การประชุ มวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้ น 1 และชั้ น 2 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
--------------------------- เนื้ อหามีความยาวต้นฉบับไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 font TH Sarabun ขนาด 16 หัวข้อย่อย ขนาด 16 หนา
- เว้นระยะห่างขอบ- ซ้าย 3.81 ซม. บน 2.54 ซม. ล่าง 1.5 ซม. ขวา 2.54 ซม.
- ใส่ หมายเลขหน้ากากับที่มุมบนขวาของหน้า
หัวข้ อบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้ วย
หัวเรื่อง
ชื่อเรื่ อง (Title)
ชื่อผูเ้ ขียน(Researcher)
หมายเหตุ(Footnote)
บทคัดย่อ (Abstract)
คาสาคัญ (Keywords)
บทนา (Introduction)
วัตถุประสงค์ในการวิจยั (Objective)
สมมติฐาน (Hypothesis)
การทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual
Framework)
ระเบียบวิธีการวิจยั (Research
Methodology)
ผลการวิจยั (Research Result)
อภิปรายผล
บทสรุ ป ข้อเสนอแนะ (Conclusions ,
Discussion and Recommendatims)
บรรณานุกรมอ้างอิง (Bibliography)

คาอธิบาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TH Sarabun ขนาด 18 ตัวอักษรหนาและตัวพิมพ์
ใหญ่(capital letter)
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ TH Sarabun ขนาด 16 และขีดเส้นใต้ชื่อผูน้ าเสนอ
เฉพาะผูว้ จิ ยั หลักให้พิมพ์ดว้ ยตัวหนา
ข้อมูลของผูเ้ ขียน(ต้นสังกัด) ภาษาไทย TH Sarabun ขนาด 12
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 คา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อธิ บายความสาคัญหรื อที่มาของปั ญหา และขอบเขตของการวิจยั ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ
อธิบายวัตถุประสงค์ของงานวิจยั และสมมติฐานที่อิงกรอบแนวคิด
เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่าผูว้ ิจัยมี พ้ื น ฐานทางด้านความรู ้ ในเรื่ อ งที่ จะท าวิจัย และ
ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั
เป็ นการระบุตวั แปรอิสระและตัวแปรตามและตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
ระบุวธิ ีการเก็บข้อมูล ปี ที่เก็บข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการ
ได้มาของกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ ขอ้ มูล ซึ่ งอาจเป็ นวิธีการวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ
หรื อวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณขึ้นอยูก่ บั ชนิดของการวิจยั
แสดงผลของการวิจยั และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั นั้น อาจจะมีภาพ
ตาราง และแผนภูมิประกอบพร้อมคาอธิบายพอเข้าใจ
เพื่อชี้ให้เห็นว่าผลการวิจยั ที่ได้สอดคล้องหรื อขัดแย้งกับผลการวิจยั ของท่านอื่น
เป็ นการสรุ ปผลที่ ได้จากการวิจยั รวมถึงการอภิปรายผล วิจารณ์ เปรี ยบเที ยบ
ทฤษฎีกบั ผลงานวิจยั อื่นๆ และให้ขอ้ เสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจยั
ใช้รูปแบบ APA

บทความวิจยั ที่ดี จะต้องใช้ภาษาที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานวิชาการ ทั้งการใช้ศพั ท์ การใช้เครื่ องหมาย วรรคตอน
ความแม่นยา กระชับและได้ใจความชัดเจน ไม่คลุมเครื อรวมทั้งให้ความสาคัญกับการพิสูจน์อกั ษร

