โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระ
ดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี
2021
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ***
ณ โรงแรม Swissotel Ratchada
จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR)
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมนูลัด
1. ลงทะเบียนและส่งบทความ คลิก

1.หลักการและเหตุผล
คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ
โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผล
งานวิจัย งานวิชาการ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชา
การ
คณะนิเทศศาสตร์จึงได้กาหนดให้มก
ี ารสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
ด้านการสื่อสารและการประชุมทางวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ข้น
ึ เ
พื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และความรู้ด้านการสื่อสารผ่านการการสัมมนาและเป็นเวทีในการเผย
แพร่ผลงานผลงานวิจัยที่มค
ี ุณภาพอันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายคว
ามร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย

สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1.
เพื่อให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ถึงสถานการณ์ด้านการสื่อ
สารระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษาและผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
2. เพื่อให้อาจารย์
นักวิชาการและนักศึกษาได้นาเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความ
รู้ด้านการสื่อสารและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.
เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์บทความทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทางวิชาก
าร
3.กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผูส
้ นใจทั่วไป
4.ประเด็นหัวข้อในการนาเสนอ
การสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
การบริหารและการสื่อสารตราสินค้า
สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การสื่อสารการตลาด
บริหารธุกิจ การตลาด การจัดการ
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการและหัวข้องานวิจัยอื่นทางสั
มคมศาสตร์ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดวันสาคัญ
ลงทะเบียนและส่งบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ

ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

ปิดรับบทความฉบับสมบูร
ณ์แบบปกติ

20 เมษายน 2564

ปิดรับบทความฉบับสมบูร
ณ์แบบล่าช้า

30 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาค
รั้งสุดท้าย

7 พฤษภาคม 2564

การประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ

พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

ส่งบทความ (ฉบับแก้ไข)

พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564

ขาระค่าลงทะเบียน

ก่อนวันส่งบทความผ่านระบบออนไลน์

6.วัน เวลา สถานทีจ
่ ัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม Swissotel Ratchada
(MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 2)
7.ค่าลงทะเบียน (สาหรับ 1 ท่าน)
7.1 สาหรับผู้นาเสนอบทความ*

1) ลงทะเบียนปกติ (3,900 บาท ภายในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
เวลา 23.59 น.)
2) ลงทะเบียนล่าช้า (4,900 บาท ตั้งแต่วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
ถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เวลา 23.59 น.)

*ถ้าหาก 1 บทความมีผู้มาเข้าร่วมนาเสนอมากกว่า 1 ท่าน
และต้องการเข้าร่วมงาน ต้องชาระค่าลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 2,000

บาท และต้องลงทะเบียนแยกกันคนละครั้ง
จะได้รับอาหารว่างและอาหารกลางวัน
* หากไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะคืนค่าลงทะเบียน
1,000 บาท
ผู้ลงทะเบียนเสนอบทความจะได้รับ
1) ผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
2) อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวันสาหรับ 1 ท่าน ณ โรงแรม
Swissotel Ratchada
3) รายงานสืบเนื่องบทคัดย่อฉบับพิมพ์เป็นเล่ม 1 เล่ม
4) รายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
(แบบออนไลน์เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากการนาเสนองาน)
5) ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมงาน
6) จดหมายตอบรับการผ่านการพิจารณาบทความ
7.2 สาหรับผู้เข้าร่วมงาน (ไม่ได้นาเสนอบทความ)
2,000 บาท (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่ได้นาเสนอบทความ) จะได้รบ
ั
1) อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวันสาหรับ 1 ท่าน ณ โรงแรม
Swissotel Ratchada
2) รายงานสืบเนื่องบทคัดย่อ 1 เล่ม
8. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ
1) ใช้ font Angsana หรือ Cordia ขนาด 16 /
ระยะห่างระหว่างบรรทัดแบบ Single /
ไม่ต้องเว้นระยะก่อนและหลังย่อหน้า (Don’t add space before +
after Paragraph)

2) ความยาวบทความรวมบทคัดย่อและรายการอ้างอิง ไม่เกิน
14 หน้า
3) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA
4) ตัวบทความประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โปรดดูตัวอย่างการจัดรูปแบบบทความที่
ดาวโหลดตัวอย่างการเขียนบทความวิจัย ดาวโหลดตัวอย่างการเขียน
บทความวิชาการ
5) ผู้ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ที่จัดทาด้วยเครื่อง Mac
กรุณาตรวจสอบว่า หากเปิดไฟล์ด้วยเครื่อง
PC ตัวอักษรและสระจะไม่เคลื่อนที่
หากตัวอักษรและสระมีการเคลื่อนที่
จะถูกส่งกลับไปทาการแก้ไขและส่งใหม่อีกครั้ง
6) save ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยเท่านั้น ในรูปแบบ ชื่อ_นามสกุล.doc
เช่น สมชาย_รักชาติไทย.doc
ส่งไฟล์ MS-Word เท่านั้น
7) คาแนะนาในการเขียนบทความ คลิกเพื่ออ่าน
9.ขั้นตอนการลงทะเบียน (ส่งบทความ)
1) ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินไปทีบ
่ ญ
ั ชีธนาคารกรุงเทพ
เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 030-0-32346-6 ชื่อบัญชี
กองทุนพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์
(ต้องทาการโอนให้เสร็จสิ้นและเก็บหลักฐานการโอนเป็นไฟล์เพื่อเต
รียมส่งเข้าระบบ “ก่อน” เข้าสู่ระบบลงทะเบียน)
2) เตรียมไฟล์หลักฐานการโอนเงินเพื่อ upload
เข้าระบบลงทะเบียน
3) เตรียมไฟล์บทความเพื่อ upload เข้าระบบลงทะเบียน (save
ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยในรูปแบบ ชื่อ_นามสกุล.doc เช่น
สมชาย_รักชาติไทย.doc) ส่งไฟล์ MS-Word เท่านั้น
4) เข้าสู่เว็บลงทะเบียน https://bit.ly/3oaAJ5F%20

10.ประกาศผลการลงทะเบียน
ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนทางอีเม
ลที่ได้แจ้งไว้
11.กาหนดการเบื้องต้น
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
8.30 – 9.00

ลงทะเบียน

9.01 – 9.15

กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

9.15 – 9.45

รับประทานอาหารว่าง

9.45 – 11.30

นาเสนอ Session 1

11.31 – 13.00

พักทานอาหารกลางวัน

13.01 - 17.00

แยกห้องนาเสนอผลงาน Session 2

12.ติดต่อ
ข้อมูลเพิม
่ เติมติดต่อ คุณอัญ กุลภัทรา มนฑา 083-777-5063 หรือ 02697-6605 อีเมล ausama_1@hotmail.co.th หรือ
ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) อีเมล
amsar.utcc@gmail.com
*****************************

