
 

 

 

 

 
1. ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวชิาการระดับชาติคร้ังที ่8  และระดับนานาชาติ คร้ังที ่4 
2. ก าหนดการรับบทความวจัิย 
3. เงื่อนไขการส่งผลงานและการน าเสนอผลงานวจัิย 
4. วธีิการ l ส่งบทความวจัิย 
5. แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ 

 เตรียมตน้ฉบบับทความวจิยั (ฉบบัเตม็) 
 รายละเอียดรูปแบบบทความวจิยัฉบบัเตม็ 
 ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนบทความวจิยัภาษาไทย (ฉบบัเต็ม) 
 รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์ภาษาไทย 
 ตวัอยา่งรูปแบบการเขียนบทความวจิยัภาษาองักฤษ (ฉบบัเตม็) 
 Poster Format 

6.  วธีิช าระค่าลงทะเบียน 
7.  Download เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 

 แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

8.  การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับชาติคร้ังที ่8  และระดับนานาชาติ คร้ังที ่4 
9.  ก าหนดการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ คร้ังที ่8  และระดับนานาชาติ คร้ังที ่4 
มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

“งานวจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสังคมให้ยั่งยนื” 

“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability” 
วนัอาทติย์ที ่26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ช้ัน 1 และช้ัน 2 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/full.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/exam.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/poster.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/exam.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_regis.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_pay.doc


การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับชาติคร้ังที ่8  และระดับนานาชาติ คร้ังที ่4 
“งานวจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสังคมให้ยั่งยนื” 

วนัอาทติย์ที ่26 เมษายน 2563 เวลา 08.45-16.00 น.  
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ช้ัน 1 และช้ัน 2 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

--------------------------------- 
 

กจิกรรม ระยะเวลา 
ลงทะเบียนและส่งบทความพร้อมหลกัฐานการ
ช าระเงิน ทางE-mail: research@bkkthon.ac.th 

ตั้งแต่บดัน้ี - 15 กุมภาพนัธ์ 2563 

ผูท้รงคุณวุฒิประเมินบทความพร้อมส่งคืน
บทความเพื่อแกไ้ข 

ตั้งแต่ 20 กุมภาพนัธ์ – 5 มีนาคม 2563 

ส่งบทความฉบบัสมบูรณ์(ปรับแกไ้ขแลว้) 
ทาง E-mail : research@bkkthon.ac.th 

ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 

1. ก าหนดการส่งโปสเตอร์ ภายในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 
น าเสนอผลงาน 26 เมษายน 2563 

 
 ****รับโปสเตอร์ตามรูปแบบทีก่ าหนดเท่าน้ัน*** 

mailto:research@bkkthon.ac.th


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  
E-mail researth@bkkthon.ac.th 

From now until February 15th, 2020.  

2. Peer reviewers will review the articles and 
return them to the owners for improvement. 

From February 20th, 2020 to March 5th, 2020.  

3. Submit the complete or revised articles to   
E-mail researth@bkkthon.ac.th          

Within March 25th, 2020. 
 

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. *** 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ คร้ังที ่8  และระดับนานาชาติ คร้ังที ่4 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
“งานวจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสังคมให้ยั่งยนื” 

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 

“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability” 
วนัอาทติย์ที ่26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น. 

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ช้ัน 1 และช้ัน 2 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   
---------------------------------- 

การส่งผลงานและการน าเสนอผลงานวจัิย 
การเสนอผลงานวิจยัเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคบรรยายหรือภาค

โปสเตอร์ ขอให้ผูเ้สนอผลงานจดัเตรียมบทความวิจยั(ฉบบัเต็ม) ให้ถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนดข้ึน คณะกรรมการ
ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาบทความวจิยัฉบบัเตม็ท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 
1. วธีิการน าเสนอผลงานวจัิย   คือ  

ระดบัชาติ  การน าเสนอทั้งภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ผูน้  าเสนอตอ้งส่งบทความ(ฉบบัเต็ม)ท่ีท าการ
ปรับแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ความยาวไม่เกิน 10 หนา้กระดาษA4เพื่อน าลงเผยแพร่ใน CD-ROM Proceeding 

ระดบันานาชาติ  ภาคบรรยาย การน าเสนอใชภ้าษาองักฤษ ระยะเวลาเร่ืองละ 15 นาที และซกัถาม 5 นาที 
2. วธีิการลงทะเบียนและส่งผลงาน  

ผูส้มคัร สามารถดูรายละเอียดเง่ือนไข และแบบฟอร์ม ไดท้างเวบ็ไซต ์www.bkkthon.ac.th และลงทะเบียน
ส่งผลงานมาไดท่ี้ E-mail: research@bkkthon.ac.th  
3. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยที่ประสงค์จะให้ทางผู้จัดการประชุมฯ  ออกหนังสือรับรอง โปรดแจง้รายละเอียดให้ทราบ
ล่วงหนา้ทาง E-mail: research@bkkthon.ac.th 
4. ผลงานวิจัยที่น าเสนอ ตอ้งเป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิไม่รับบทความวิจยั
และโปสเตอร์ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและ ไม่รับพิจารณาผลงานวิจัย ที่ส่งภายหลังก าหนดเวลา  รวมทั้งจะไม่
ส่งคืนเอกสารและเงินค่าธรรมเนียม 

mailto:research@bkkthon.ac.th
mailto:research@bkkthon.ac.th


5. การช าระเงินค่าลงทะเบียน  
 5.1 ผูน้ าเสนอผลงานตอ้งช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งเอกสารส าเนาพร้อมยืนยนัการลงทะเบียน 
 5.2 เม่ือช าระเงินค่าลงทะเบียนแลว้ ถือวา่ผูน้ าเสนอยนิดีปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด ดงันั้นจะ
ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 5.3 อตัราค่าลงทะเบียน     

ประเภทผู้เข้าร่วม 
อตัราค่าลงทะเบียน 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาติ 
นกัศึกษาและบุคลากรมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
บุคคลทัว่ไป (น าเสนอแบบภาคบรรยาย) 2,000  บาท 4,000  บาท 

บุคคลทัว่ไป (น าเสนอแบบภาคโปสเตอร์) 
1,500  บาท (ภาษาไทย) - 

(น าเสนอแบบภาค
บรรยายเท่านั้น) 

2,000  บาท 
(ภาษาองักฤษ) 

 
5.4 วธีิการช าระค่าลงทะเบียน   

 โอนเงินเขา้บญัชี  เลขท่ี 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ  
ช่ือบญัชี มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี  

 5.5 แจ้งผลการช าระค่าลงทะเบียน  
 ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูป ใบโอนเงิน มายงัส านกัวจิยั   

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี โดยผา่นช่องทางดงัน้ี 
ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงิน  
ส่งมายงั E-mail : research@bkkthon.ac.th หรือแฟกซ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม
ใบโอนเงิน มายงัโทรสาร หมายเลข  ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐ 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_pay.doc
mailto:research@bkkthon.ac.th


 

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                              
             The  Registration  Rate 

The  national  level         The international  level  

Students and staff members of 
Bangkokthonburi  Universssssssity                 

They are not required  to 
 pay the registration fees. 

They are required to pay 
the registration fees. 

The general  public  (oral presentation)        2000 baht 4,000  baht 

The general  public   ( poster presentation) 

1,500  baht for the 
presentation in Thai 

- 
(oral ppresentation) 

2000 baht    (for  
presentation in English ) 

 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
 

วธีิการส่งบทความวจัิย 
การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ คร้ังที ่8  และระดับนานาชาติ คร้ังที่ 4 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
“งานวจัิย และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสังคมให้ยั่งยนื” 

The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium   
Bangkokthonburi University 

“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability”  
วนัอาทติย์ที ่26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.  

ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ช้ัน 1 และช้ัน 2 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   
---------------------------------------------------------------------- 

 
 
ในการน าเสนอภาคบรรยายใหจ้ดัท า บทความวจัิย (Fullpaper) ตามรูปแบบท่ีก าหนดในรูปแบบ file word 

และ file pdf ในการน าเสนอภาคโปสเตอร์ใหจ้ดัท า บทความวจัิย ตามรูปแบบท่ีก าหนดในรูปแบบ file word และ file 
pdf  พร้อมแนบแบบฟอร์มการลงทะเบียน และส่งมายงัส านกัวจิยั ในช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 
 
            E-mail : research@bkkthon.ac.th 
            ท่ีอยู ่     : เรียน ผูอ้  านวยการส านกัวจิยั 
                          ส านกัวจิยั    มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
                         ๑๖/๑๐ หมู่ ๒ ถ.เลียบคลองทววีฒันา แขวงทวีวฒันา เขตทววีฒันา  
                         กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
            โทรศพัท ์๐-๒๘๐๐-๖๘๐๐-๕ ต่อ ๑๔๐๓ โทรสาร ๐-๒๘๐๐-๖๘๐๖   
(งานประชุมวชิาการ) 

http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/full.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/full.doc
http://www.hu.ac.th/Symposium2014/document/form_regis.doc
mailto:research@bkkthon.ac.th


องค์ประกอบบทความวจัิย (ฉบับเต็ม) 
การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับชาติคร้ังที ่8 และระดับนานาชาติคร้ังที ่4 

วนัอาทติย์ที ่26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น. 
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ช้ัน 1 และช้ัน 2 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี   

--------------------------- 
- เน้ือหามีความยาวตน้ฉบบัไม่เกิน 10 หนา้กระดาษ A4 font TH Sarabun ขนาด 16  หวัขอ้ยอ่ย  ขนาด 16 หนา 
- เวน้ระยะห่างขอบ- ซา้ย  3.81  ซม.    บน  2.54  ซม.    ล่าง  1.5  ซม.    ขวา 2.54  ซม. 
- ใส่หมายเลขหนา้ก ากบัท่ีมุมบนขวาของหนา้ 
หัวข้อบทความวจัิย (ฉบับเต็ม) ภาษาไทยและภาษาองักฤษประกอบด้วย 

หัวเร่ือง ค าอธิบาย 
ช่ือเร่ือง  (Title) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ TH Sarabun ขนาด 18  ตวัอกัษรหนาและตวัพิมพ์

ใหญ่(capital letter) 
ช่ือผูเ้ขียน(Researcher) 
หมายเหต(ุFootnote) 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ TH Sarabun ขนาด 16 และขีดเสน้ใตช่ื้อผูน้ าเสนอ  
เฉพาะผูว้จิยัหลกัใหพ้ิมพด์ว้ยตวัหนา 
ขอ้มูลของผูเ้ขียน(ตน้สงักดั)   ภาษาไทย TH Sarabun ขนาด 12 

บทคดัยอ่ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 250 ค า 
ค าส าคญั  (Keywords) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
บทน า  (Introduction) อธิบายความส าคญัหรือท่ีมาของปัญหา และขอบเขตของการวิจยั  ประโยชน์ท่ี

คาดวา่จะไดรั้บ 
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั (Objective) 
สมมติฐาน (Hypothesis) 

อธิบายวตัถุประสงคข์องงานวจิยั และสมมติฐานท่ีอิงกรอบแนวคิด 

การทบทวนวรรณกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผูว้ิจัยมีพ้ืนฐานทางด้านความรู้ในเร่ืองท่ีจะท าวิจัยและ
ประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual 
Framework) 

เป็นการระบุตวัแปรอิสระและตวัแปรตามและตวัแปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง(ถา้มี) 

ระเบียบวธีิการวจิยั (Research 
Methodology) 

ระบุวธีิการเก็บขอ้มูล ปีท่ีเก็บขอ้มูล และระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล วธีิการ
ได้มาของกลุ่มตวัอย่าง วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงอาจเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือวธีิการวจิยัเชิงปริมาณข้ึนอยูก่บัชนิดของการวจิยั 

ผลการวจิยั(Research Result) แสดงผลของการวิจยั และขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยันั้น อาจจะมีภาพ
ตาราง และแผนภูมิประกอบพร้อมค าอธิบายพอเขา้ใจ 

อภิปรายผล เพ่ือช้ีใหเ้ห็นวา่ผลการวจิยัท่ีไดส้อดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัผลการวจิยัของท่านอ่ืน 
บทสรุป ขอ้เสนอแนะ  (Conclusions , 
Discussion  and  Recommendatims) 

เป็นการสรุปผลท่ีไดจ้ากการวิจยั รวมถึงการอภิปรายผล วิจารณ์ เปรียบเทียบ 
ทฤษฎีกบัผลงานวจิยัอ่ืนๆ และใหข้อ้เสนอแนะบนพ้ืนฐานของผลการวจิยั 
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