การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ

กำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
23 มิถุนำยน 2560
ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
-------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
กำหนดจั ดประชุมวิ ช ำกำรระดับ ชำติ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕60 โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อเป็น กำรเผยแพร่
ควำมก้ำวหน้ ำของกำรวิจั ย และกำรพัฒ นำองค์ควำมรู้ในสำขำรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำรัฐ ศำสตร์ สำขำ
บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบริกำร สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร และสำขำสิ่งแวดล้อมศึกษำ สู่สำธำรณชนและชุมชน
โดยเปิดโอกำสให้อำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ และเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและเป็นกำรพัฒนำ
คุณ ภำพมำตรฐำนงำนวิ จั ย ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษำให้ มี คุณ ภำพสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. ๒๕5๘ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร งำนวิจัยของนักวิชำกำร นักวิจัย และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
2) เพื่อเปิดโอกำสให้ นักวิชำกำร นักวิจัย และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์และข้อมูลวิชำกำรต่ำง ๆ
3) เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
4) เพื่อนำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน ท้องถิ่นและประเทศต่อไป
5) เพือ่ พัฒนำคุณภำพงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
3. วัน และสถานที่การจัดประชุม
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์
4. รูปแบบการจัดการงานประชุมวิชาการ
1) กำรบรรยำยพิเศษ (Keynote Lecture)
2) กำรนำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำย (Oral Presentation)
3) กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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5. กลุ่มสาขาผลงานวิจัย
1) รัฐประศำสนศำสตร์/ รัฐศำสตร์
2) บริหำรธุรกิจ
3) สิ่งแวดล้อมศึกษำ
4) กำรบริกำร
5) นวัตกรรมกำรจัดกำร
6. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
1. บุคคลทั่วไป
2. นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย
(ทั้งแบบบรรยำยและโปสเตอร์ รวม 5 บทควำม)

ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ผู้เสนอผลงาน
แบบบรรยาย

500
500

3,000
2,500

ผู้เสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์
(นาโปสเตอร์มาเอง)
3,000
2,500

*หมายเหตุ: อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสาร (Proceedings) อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ประสบกำรณ์จำกวิทยำกร และกำรนำเสนอผลงำนวิจัย/ ผลงำนทำง
วิชำกำร
2) ผู้เข้ำร่วมงำนประชุมเกิดแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
3) ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก
9. การประเมินผล
1) ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำม
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผ ล รองคณบดีฝ่ำยบริหำรงำนวิจัยและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
11. กาหนดการดาเนินงาน
ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงำนวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทควำมวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตำม
รู ป แบบที่ ก ำหนดซึ่ งระบุ ไว้ ในแบบฟอร์ ม สอบถำมรำยละเอี ย ดเพิ่ มเติ มที่ นำงสำวปั ท มำ พรหมสวั ส ดิ์
นำงสำวอุไร ทำศรี นำยชรินทร์ สีทับทิม โทรศัพท์/ โทรสำร 02-909-3021 โดยมีกำหนดกำรดำเนินงำน
ดังนี้
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รายละเอียดกิจกรรม
ส่งผลงำนแบบฉบับเต็ม (Full Paper) 10-12 หน้ำ
แจ้งผลกำรพิจำรณำบทควำมและชำระเงิน
วันสุดท้ำยกำรแก้ไขบทควำมฉบับเต็ม
ประกำศผลกำรพิจำรณำบทควำมทำงเว็บไซต์
cim.vru.ac.th
วันประชุมทำงวิชำกำร

ช่วงเวลา
1 มีนำคม 2560 – 1 พฤษภำคม 2560
ภำยใน 15 พฤษภำคม 2560
22 พฤษภำคม 2560
5 มิถุนำยน 2560
23 มิถุนำยน 2560

12. วิธีการชาระเงิน
ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงำนวิจัย ส่งแบบฟอร์ม บทควำมวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตำมรูปแบบ
ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ระหว่ำงวันที่ 1 มีนำคม 2560 - 1 พฤษภำคม 2560
1) ชำระเงิน ด้วยตนเองได้ที่ มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ฝ่ำย
กำรเงิน ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
2) หลังจำกจ่ำยเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน พร้อมชื่อ -สกุล มำยังหมำยเลข
โทรสำร 02-909-3021 หรือ E-mail: Patthama@vru.ac.th
3) เงื่อนไขกำรยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
เงินค่ำลงทะเบียน แต่สำมำรถส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมได้
13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นำงสำวปัทมำ พรหมสวัสดิ์ นำงสำวอุไร ทำศรี นำยชรินทร์ สีทับทิม วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชั้น 4 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่
ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 โทรศัพท์/ โทรสำร02909-3021 เว็บไซต์ cim.vru.ac.th
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การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
National Conference on Innovation of Management : Move Forward Thailand 4.0
to the Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
************************
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด กล่ำวรำยงำนโดย อำจำรย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
กล่ำวเปิดโดย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
09.00 – 11.00 น. บรรยำยพิเศษ “นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล
11.15 – 12.00 น. นำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงำนวิจัยแบบบรรยำย
16.30 – 17.00 น. พิธีมอบรำงวัลผลงำนวิจัย และกล่ำวปิดกำรสัมมนำ
โดย อำจำรย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
*หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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3.81 ซม.
[ ชื่อ ภาษาไทย ] (ตัวหน้าขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
[ ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ]
(เว้น 14 point)
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย 1 ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภาษาไทย3
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,และชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3

(ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง)
1

สังกัด หลักสูตร.............................. คณะ............... มหาวิทยาลัย.............................. อีเมล์..............................
สังกัด หลักสูตร.............................. คณะ............... มหาวิทยาลัย.............................. อีเมล์..............................
3 สังกัด หลักสูตร.............................. คณะ............... มหาวิทยาลัย.............................. อีเมล์..............................
2

(เว้น 14 point)
(เว้น 14 point)
บทคัดย่อ
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย
วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจยั โดยสังเขป บทคัดย่อ
เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยด์ โดยมีเนือ้ หารวมกัน
แล้ว ไม่เกิน 250 คา
3.81 ซม.

2.54 ซม.

คาสาคัญ: [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] จานวน 3-5 คา
ABSTRACT
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย
วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจยั โดยสังเขป บทคัดย่อ
เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยด์ โดยมีเนื้อหา
รวมกันแล้ว ไม่เกิน 400 คา
Keywords: [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
บทนา
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] อธิบายความสาคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
วิธีการวิจัย
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป

2.54 ซม.
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ผลการวิจัย
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความ ผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจยั ควรเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
[ พิ ม พ์ เ นื้ อ หาตรงนี้ ] สรุ ป ผลงานส าคั ญ ที่ ค้ น พบจากการวิ จั ย หรื อ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ อธิ บ ายหรื อ
ตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมา
สนับสนุน วิ เคราะห์ ความสอดคล้องหรือ ขัดแย้ งกับ ทฤษฎี และผลการวิจั ยที่ผู้อื่ น และให้ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ
ประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] ข้อความกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทา
วิจัย

3.81 ซม.

บรรณานุกรม
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดทีผ่ ู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ บอกแหล่งที่มาของข้อความ
แนวคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบัน องค์กรผู้เป็นเจ้าของข้อความ โดยใช้รูปแบบ
APA Style (American Psychological Association) เช่น
ภิญโญ สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
สายสนม ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและราข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสารอุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 3841.
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคนอื่น ๆ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโดย
กระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก http//:22web.kku.ac.th/%
7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
................................................................................................................................................
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
................................................................................................................................................
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
................................................................................................................................................
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รูป
(สุภาพ)
ขนาดโปสเตอร์ 80*150 ซม.
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้นาเสนอ (ภาษาไทย)
ชื่อหลักสูตร ..............ชื่อมหาวิทยาลัย......................

บทนา (ความสาคัญของปัญหา)

วัตถุประสงค์การวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

อภิปรายผล

เอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ ข้อความไม่เกิน 2 หน้า ขนาดตัวอักษร 16
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ใบสมัครการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนประเทศไทยยุ ค 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(National Conference on Innovation of Management : Move Forward Thailand 4.0
to the Sustainable Development)
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

***************************************
1. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ-สกุล.........................................................................................ตำแหน่งงำน................................................................................................
สถำนที่ทำงำน...................................................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง  นักวิจัย/ นักวิชำกำร  อำจำรย์  นศ.ปริญญำตรี  นศ.ปริญญำโท  นศ.ปริญญำเอก  อื่นๆ ระบุ................
หลักสูตร................................................คณะ........................................มหำวิทยำลัย.................................................จังหวัด...........................
ที่อยู่ (สำมำรถติดต่อได้) ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์..................................................................................... มือถือ............................................................................................................
โทรสำร...................................................................................... E-mail: …………………………………………….………………..…………………………….
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม
 เข้ำร่วมประชุมและนำเสนอผลงำนวิจัย / ผลงำนวิชำกำร
 แบบบรรยำย (Oral Presentation) (3,000 บำท)
 แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) (3,000 บำท)
 เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรไม่นำเสนอผลงำน (500 บำท)
 นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย 2,500
เข้าร่วมในกลุ่มสาขา
 กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/ รัฐศำสตร์
 กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
 กลุ่มสำขำวิชำสิ่งแวดล้อมศึกษำ
 กลุ่มสำขำวิชำบริกำร
 กลุ่มสำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำร
2. สาหรับผู้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ
(1) ชื่อบทควำม
(ภำษำไทย)......................................................................................................................................................................................
(ภำษำอังกฤษ).................................................................................................................................................................................
(2) ชื่อผู้วิจัย
(ภำษำไทย) 1)............................................................................... 2) ..................................................................................
3)........................................................................................................................................................................
(ภำษำอังกฤษ) 1)......................................................................... 2) ..................................................................................
3)...................................................................................................................................................................
3. วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ำบัญชีเลขที่ 980-0-82147-3 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยรำชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ประเภทออมทรัพ ย์ ธนำคำรกรุงไทย
สำขำมหำวิทยำลัย รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา Scan หรือถ่ายรูปใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มการชาระเงิน
ค่าลงทะเบียน ส่งมาที่ E-mail: cim@vru.ac.th หรือโทรสาร 02-909-3021)
ลงชื่อผู้สมัคร.........................................................................
วันที่..........................................
สอบถามรายละเอียดได้ที่: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์/โทรสาร: 02-909-3021 E-mail: cim@vru.ac.th * สามารถสาเนาใบสมัครเพิ่มเติมได้

