
          

โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระ
ดับชาติด้านการสื่อสารและการบรหิารจัดการ ครั้งที ่5 ป ี

2021  
วันพฤหัสบดทีี ่20 พฤษภาคม 2564 *** 

ณ โรงแรม Swissotel Ratchada 
 

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

เมนูลัด 
1. ลงทะเบียนและส่งบทความ คลิก        

 

 

1.หลักการและเหตุผล 
คณะนิเทศศาสตรม์หาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ 
โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผล
งานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชา
การ 
คณะนิเทศศาสตรจึ์งได้ก าหนดให้มกีารสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
ด้านการสื่อสารและการประชุมทางวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ขึ้นเ
พื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนแนวคิด 
และความรู้ด้านการสื่อสารผ่านการการสัมมนาและเปน็เวทีในการเผย
แพร่ผลงานผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายคว
ามร่วมมอืทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย 

https://bit.ly/3oaAJ5F


สร้างสรรค์งานวิชาการท่ีเข้มแข็ง ยั่งยนื 
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
   1. 
เพื่อให้เกิดเวทีในการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ถึงสถานการณ์ด้านการสื่อ
สารระหว่างนกัวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษาและผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
   2. เพื่อใหอ้าจารย์ 
นักวิชาการและนักศึกษาได้น าเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความ
รู้ด้านการสื่อสารและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   3. 
เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาก
าร 

3.กลุ่มเปา้หมาย 
   อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป 
4.ประเด็นหัวข้อในการน าเสนอ 
การสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ การประชาสมัพันธแ์ละการโฆษณา 
การบริหารและการสื่อสารตราสินค้า 
สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
การสื่อสารการตลาด 
บริหารธุกิจ การตลาด การจัดการ 
การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการและหัวขอ้งานวิจัยอ่ืนทางสั
มคมศาสตร์ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
5. ก าหนดวันส าคัญ  
ลงทะเบยีนและส่งบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ  

ต้ังแต่บัดน้ี – 30 เมษายน 2564 

ปิดรับบทความฉบบัสมบูร
ณ์แบบปกติ  

20 เมษายน 2564 



ปิดรับบทความฉบบัสมบูร
ณ์แบบล่าช้า   

30 เมษายน 2564 

ประกาศผลการพจิารณาค
ร้ังสุดท้าย        

7 พฤษภาคม 2564 

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ    

พฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

ส่งบทความ (ฉบับแก้ไข)   พฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 
ข าระค่าลงทะเบียน     ก่อนวันสง่บทความผ่านระบบออนไลน์ 
6.วัน เวลา สถานทีจั่ดงาน 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม Swissotel Ratchada 
(MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 2) 

7.ค่าลงทะเบยีน (ส าหรบั 1 ท่าน) 
 
7.1 ส าหรบัผู้น าเสนอบทความ* 
 

1) ลงทะเบียนปกติ (3,900 บาท ภายในวันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 

เวลา 23.59 น.)  

2) ลงทะเบียนล่าชา้ (4,900 บาท ต้ังแต่วันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 

ถึงวันศกุร์ท่ี 30 เมษายน 2564               เวลา 23.59 น.) 

 

*ถ้าหาก 1 บทความมีผู้มาเข้าร่วมน าเสนอมากกว่า 1 ท่าน 

และต้องการเข้าร่วมงาน ต้องช าระค่าลงทะเบียนเพ่ิมท่านละ 2,000 



บาท และต้องลงทะเบียนแยกกันคนละคร้ัง 

จะได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
 

* หากไมผ่่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะคืนค่าลงทะเบียน 

1,000 บาท 

ผู้ลงทะเบยีนเสนอบทความจะได้รับ      
1) ผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ2 ท่าน 
2) อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวันส าหรับ 1 ท่าน ณ โรงแรม 
Swissotel Ratchada 
3) รายงานสืบเนื่องบทคัดย่อฉบับพิมพ์เป็นเล่ม 1 เล่ม 
4) รายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม 
(แบบออนไลน์เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย 
ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากการน าเสนองาน) 
5) ใบประกาศนียบัตรการเขา้ร่วมงาน 
6) จดหมายตอบรบัการผ่านการพิจารณาบทความ 
 
7.2 ส าหรบัผู้เข้ารว่มงาน (ไม่ได้น าเสนอบทความ) 
2,000 บาท (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)  
 
ผู้ลงทะเบยีนเข้าร่วมงาน (ไมไ่ด้น าเสนอบทความ) จะได้รบั 
1) อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวันส าหรับ 1 ท่าน ณ โรงแรม 
Swissotel Ratchada 
2) รายงานสืบเนื่องบทคัดย่อ 1 เล่ม 

8. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ 
       1) ใช้ font Angsana หรือ Cordia ขนาด 16 / 
ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ Single / 
ไม่ต้องเว้นระยะก่อนและหลังย่อหนา้ (Don’t add space before + 
after Paragraph) 



       2) ความยาวบทความรวมบทคัดย่อและรายการอ้างอิง ไม่เกิน 
14 หน้า 
       3) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA 
4) ตัวบทความประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โปรดดูตัวอย่างการจัดรูปแบบบทความท่ี  
 
ดาวโหลดตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย  ดาวโหลดตัวอย่างการเขียน
บทความวิชาการ 
 
       5) ผู้ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ท่ีจัดท าด้วยเครื่อง Mac 
กรุณาตรวจสอบว่า หากเปดิไฟล์ด้วยเครื่อง  
            PC ตัวอักษรและสระจะไม่เคล่ือนท่ี 
หากตัวอักษรและสระมีการเคล่ือนท่ี 
จะถูกส่งกลับไปท าการแก้ไขและส่งใหม่อีกคร้ัง 
 6) save ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยเท่าน้ัน ในรูปแบบ ชื่อ_นามสกุล.doc 
เช่น สมชาย_รักชาติไทย.doc  
            สง่ไฟล์ MS-Word เท่าน้ัน 
           7) ค าแนะน าในการเขียนบทความ คลิกเพ่ืออ่าน 

9.ขั้นตอนการลงทะเบยีน (ส่งบทความ) 
 
       1) ช าระค่าลงทะเบยีนโดยโอนเงินไปทีบ่ญัชธีนาคารกรุงเทพ 
เลขทีบ่ญัช ี030-0-32346-6 ชื่อบัญช ี
กองทุนพัฒนาคณะนิเทศศาสตร ์
(ต้องท าการโอนให้เสรจ็ส้ินและเก็บหลักฐานการโอนเปน็ไฟล์เพ่ือเต
รยีมส่งเข้าระบบ “ก่อน” เข้าสู่ระบบลงทะเบยีน) 
       2) เตรยีมไฟล์หลักฐานการโอนเงินเพื่อ upload 
เข้าระบบลงทะเบยีน 
       3) เตรยีมไฟล์บทความเพื่อ upload เข้าระบบลงทะเบยีน (save 
ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยในรูปแบบ ชื่อ_นามสกุล.doc เช่น 
สมชาย_รกัชาติไทย.doc) สง่ไฟล์ MS-Word เท่าน้ัน 
       4) เข้าสู่เว็บลงทะเบียน https://bit.ly/3oaAJ5F%20  

https://drive.google.com/open?id=1HX3Xy0wmOMWZ0tn6UoBl9TWZM894Nmj5
https://drive.google.com/file/d/17kEicnyMpFKCpxZqrLGnGNpLXUjS-05J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0wm1KzaOgXd0wA38TMvBceOhnCOSZYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0wm1KzaOgXd0wA38TMvBceOhnCOSZYg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DPFWDERe6CkqwrStMVoGERnIJ7hs01gihkqAfnM22es/edit?usp=sharing
https://bit.ly/3oaAJ5F


10.ประกาศผลการลงทะเบยีน 
      
 ผู้ท่ีลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนทางอีเม
ลท่ีได้แจ้งไว้ 

      
11.ก าหนดการเบื้องต้น 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
                       

8.30 – 9.00  ลงทะเบยีน 

9.01 – 9.15  กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์

9.15 – 9.45 รับประทานอาหารว่าง 

9.45 – 11.30    น าเสนอ Session 1 

11.31 – 13.00   พักทานอาหารกลางวัน 

13.01 - 17.00 แยกห้องน าเสนอผลงาน Session 2  

     
12.ติดต่อ 
ข้อมลูเพ่ิมเติมติดต่อ คุณอัญ กลุภัทรา มนฑา 083-777-5063 หรือ 02-
697-6605 อีเมล ausama_1@hotmail.co.th  หรือ 
ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) อีเมล 
amsar.utcc@gmail.com   

  
***************************** 
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