
 
 
 
 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

The Tenth National Symposium and the Fifth International Symposium  
BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY 

“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 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
---------------------------------- 

 
เงื่อนไขการส่งผลงานและการน าเสนอผลงานวิจัย 

การเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคบรรยายหรือภาค
โปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อก าหนดที่คณะกรรมการ
ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ผลงานที่มีรูปแบบไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด 

1. วิธีการน าเสนอผลงานวิจัย  ให้เลือกน าเสนอผลงานได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ  
 ภาคบรรยาย หรือ ภาคโปสเตอร์  และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรูปแบบของการน าเสนอ
ผลงานวิจัยตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีดังนี้ 

ผู้น าเสนอที่ประสงค์จะน าผลงานวิจัยเผยแพร่ลงใน CD-ROM Proceedings ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
            ระดับชาติ ส่งผลงาน ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ในรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม)  โดยมีเนื้อหาตั้งแต่ 8- 
10 หน้า ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 ตามรูปแบบที่ก าหนด  
 วิธีการลงทะเบียนและส่ งผลงาน  ผู้สมัคร ขอให้ ดู รายละเอียดเงื่อนไข  และแบบฟอร์ม  ได้ทาง
เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th และลงทะเบียนส่งผลงานมาได้ที่ E-mail: research@bkkthon.ac.th  
 ภาคบรรยาย ระดับชาติการน าเสนอใช้ภาษาไทย ระยะเวลาเรื่องละ 10 นาท ีและซักถาม 5 นาท ี
3. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยที่ประสงค์จะให้ทางผู้จัดการประชุมฯ  ออกหนังสือรับรอง โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
ล่วงหน้าทาง E-mail: research@bkkthon.ac.th 
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4. ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอจะต้องจัดท าตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนดไว้เท่านั้น และคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับผลงานวิจัย ที่ผู้น าเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ และจะไม่รับพิจารณา
ผลงานวิจัย ที่ส่งภายหลังก าหนดเวลา รวมทั้งจะไม่ส่งคืนเอกสาร เนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้น าเสนอผลงานได้
เขียนหรืออ้างอิงไว้ และเงินค่าธรรมเนียม 

5. การช าระเงนิค่าลงทะเบียน  
 5.1 ผู้น าเสนอผลงานต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนตามก าหนดเวลา 
 5.2 หลังจากช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับแก้ไข 
 5.3 เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 5.4 อัตราค่าลงทะเบียน     

ประเภทผู้เข้าร่วม 
อัตราค่าลงทะเบียน 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

บุคคลทั่วไป (น าเสนอแบบภาคบรรยาย) 3,000  บาท 4,000 

บุคคลทั่วไป (น าเสนอแบบภาคโปสเตอร์) 
1,500  บาท (ภาษาไทย) น าเสนอแบบภาคบรรยาย

เทา่นั้น 1,500 บาท (ภาษาอังกฤษ) 

 
1.5 วิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

  5.5.1 ช าระผ่านธนาคาร  เลขทีบ่ัญชี 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

5.5.2 ช าระ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการชั้น1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
5.6 แจ้งผลการช าระค่าลงทะเบียน  

 ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูป หลักฐานการช าระเงิน มายังส านักวิจัย   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปหลักฐานการช าระเงิน  
ส่งมายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th หรือ 

  แฟกซ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมหลักฐานการช าระเงนิ  
  มายังโทรสาร หมายเลข  ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐ 
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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)      3,000 baht 4,000  baht 

The general public (poster presentation) 

1,500 baht for the 
presentation in Thai 

- 
(oral ppresentation) 

1,500 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. 
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วิธีการช าระค่าลงทะเบียน  

โอนเงินเข้าบัญชี  เลขที่ 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

แจ้งผลการช าระค่าลงทะเบียน 

-  ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูป  ใบโอนเงิน มายังส านักวิจัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผ่านช่องทางดังนี้ 

o ส่งแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อม Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงิน  
ส่งมายัง E-mail : research@bkkthon.ac.th 

o แฟกซ์แบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมใบโอนเงิน  
มายังโทรสาร หมายเลข  ๐-๒๔๓๑-๕๓๙๐ 
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วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 – 16.00 น. 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

--------------------------- 
1. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชมุ 
ชื่อ – นามสกลุ     ต าแหน่ง (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.)    
หน่วยงาน            

สถานภาพ  □ นักวิจัย/นักวิชาการ  □ อาจารย์   □ นศ.ปริญญาตรี  

□ นศ.ปริญญาโท   □ นศ.ปริญญาเอก 
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้)           
โทรศัพท ์     มือถือ       
โทรสาร      E-mail       
2. การเข้าร่วม           

 □ ภาคบรรยาย  □ ภาคนิทรรศการ  (โปสเตอร์) □ ผู้เข้าร่วม (ไมน่ าเสนอผลงาน) 
3. รายละเอียดการช าระเงิน 

  □ ช าระเงินภายในเดือน มีนาคม 2564 

 ⃝ นักศึกษา / บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ      (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) 

 ⃝ ผู้เข้าร่วม (ไม่น าเสนอผลงาน)                  (ไม่เสียค่าลงทะเบียน) 

 ⃝ บุคคลทั่วไปน าเสนอผลงานแบบภาคโปสเตอร์  ระดับชาติ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 1,500 บาท/เร่ือง   

 ⃝ บุคคลทั่วไปน าเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย ระดบัชาติ 3,000 บาท/เร่ือง ระดับนานาชาติ 4,000บาท/เร่ือง 
4. วิธีช าระเงิน 
โอนเงินเข้าบัญชี  เลขที่ 142-123-445-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
(เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียน  
ได้ที่ E-mail: research@bkkthon.ac.th หรือ โทรสาร 0-2431-5390) 

 
ลงชื่อผู้ลงทะเบยีน     
(     ) 
วันที่       

หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางส านักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะไม่คืนเงิน

ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น          


