การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 4 ประจำปี 2562

ชื่อโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
31 พฤษภำคม 2562
ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
-------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
กำหนดจั ดประชุมวิช ำกำรระดับ ชำติ ครั้งที่ 4 ประจำปี ๒๕62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น กำรเผยแพร่
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของกำรวิ จั ย และกำรพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ใ นสำขำรั ฐ ประศำสนศำสตร์ / สำขำรั ฐ ศำสตร์
สำขำบริหำรธุรกิจ/นวัตกรรมกำรจัดกำร สำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สำขำกำรศึกษำ และ
สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ สู่สำธำรณชนและชุมชน โดยเปิดโอกำสให้ อำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย
นักศึกษำระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ และเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและเป็นกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนงำนวิจัยระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำให้ มี คุ ณ ภำพสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ พ.ศ. ๒๕5๘ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร งำนวิจัยของอำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย นักศึกษำระดับปริญญำ
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ
2) เพื่ อ เปิ ด โอกำสให้ อ ำจำรย์ นั ก วิ ช ำกำร นั ก วิ จั ย นั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์และข้อมูลวิชำกำรต่ำง ๆ
3) เพื่อเสริมสร้ำงเครือข่ำยนักวิจัยระหว่ำงมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
4) เพื่อนำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน ท้องถิ่นและประเทศต่อไป
5) เพื่อพัฒนำคุณภำพงำนวิจัย วิทยำนิพนธ์ กำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับปริญญำตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษำ
3. วัน และสถานที่การจัดประชุม
วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
4. รูปแบบการจัดการงานประชุมวิชาการ
1) กำรบรรยำยพิเศษ (Keynote Lecture)
2) กำรนำเสนอผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร แบบบรรยำย (Oral Presentation)
3) กำรนำเสนอผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำร แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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5. กลุ่มสาขาผลงานวิจัย
1) รัฐประศำสนศำสตร์/ รัฐศำสตร์
2) บริหำรธุรกิจ/นวัตกรรมกำรจัดกำร
3) วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมศึกษำ
4) กำรศึกษำ
5) สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
6. อัตราค่าลงทะเบียน (Early Bird) 18 มกราคม 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
1. บุคคลทั่วไป
2. นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
3. มหำวิทยำลัยเครือข่ำย เครือข่ำยละ 5 บทควำม
(ทั้งแบบบรรยำยและแบบโปสเตอร์)
4. นักศึกษำระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยอื่นๆ

ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ผู้เสนอผลงาน
แบบบรรยาย

500
500

2,500
2,300

ผู้เสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์
(นาโปสเตอร์มาเอง)
2,500
2,300

500

2,300

2,300

500

1,500

1,500

*หมายเหตุ: อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสาร (Proceedings) อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
และสามารถส่งใบสมัคร ชาระเงิน พร้อมส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยที่ยังไม่ต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์

อัตราค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562- 19 เมษายน 2562
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
1. บุคคลทั่วไป
2. นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
3. มหำวิทยำลัยเครือข่ำย เครือข่ำยละ 5 บทควำม
(ทั้งแบบบรรยำยและแบบโปสเตอร์)
4. นักศึกษำระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยอื่นๆ

ผู้เข้าร่วม
ประชุม

ผู้เสนอผลงาน
แบบบรรยาย

500
500

3,000
2,500

ผู้เสนอผลงาน
แบบโปสเตอร์
(นาโปสเตอร์มาเอง)
3,000
2,500

500

2,500

2,500

500

1,500

1,500

*หมายเหตุ: อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าเอกสาร (Proceedings) อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์จำกวิทยำกรในกำรบรรยำยพิเศษ
และร่วมกำรนำเสนอผลงำนวิจัย/ ผลงำนวิชำกำร
2) ผู้เข้ำร่วมงำนประชุมเกิดแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
3) ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบกำรเรียนรู้เชิงรุก
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9. การประเมินผล
1) ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำม
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล อำจำรย์สังกัดวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
11. กาหนดการดาเนินงาน
ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงำนวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทควำมวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตำม
รูปแบบที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ อำจำรย์ ดร.อนัญญำ โพธิ์ประดิษฐ์ หรือ
นำงสำวปัทมำ พรหมสวัสดิ์ โทรศัพท์/ โทรสำร 02-909-3021 โดยมีกำหนดกำรดำเนินงำน ดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
ส่งผลงำนแบบฉบับเต็ม (Full Paper) 10-12 หน้ำ
พร้อมชำระเงิน
แจ้งผลกำรพิจำรณำบทควำม
วันสุดท้ำยกำรแก้ไขบทควำมฉบับเต็ม
ประกำศผลกำรพิจำรณำบทควำมทำงเว็บไซต์
cim.vru.ac.th
วันประชุมทำงวิชำกำร

ช่วงเวลา
18 มกรำคม – 19 เมษำยน 62
ภำยใน 26 เมษำยน 2562
3 พฤษภำคม 2562
10 พฤษภำคม 2562
31 พฤษภำคม 2562

12. วิธีการชาระเงิน
ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงำนวิจัย ส่งแบบฟอร์ม บทควำมวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตำมรูปแบบ
ที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ระหว่ำงวันที่ 18 มกรำคม – 19 เมษำยน 62
1) ช ำระเงิ น ด้ ว ยตนเองได้ ที่ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์
ฝ่ำยกำรเงิน ชั้น 2 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ระบุค่ำสมัครลงบทควำมประชุมวิชำกำรระดับชำติ
ครั้ งที่ 4) หรื อ โอนเงิน เข้ำบั ญชีเลขที่ 980-0-82147-3 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
2) หลั งจำกจ่ ำยเงิน เรี ย บร้อยแล้ ว โปรดส่ งหลั กฐำนกำรช ำระเงิน พร้อมชื่อ -นำมสกุล มำยั ง
หมำยเลขโทรสำร 02-909-3021 หรือ E-mail: cim@vru.ac.th
3) เงื่อนไขกำรยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืน
เงินค่ำลงทะเบียน แต่สำมำรถส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมได้
13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อำจำรย์ ดร.อนัญญำ โพธิ์ประดิษฐ์ และนำงสำวปัทมำ พรหมสวัสดิ์ วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี ชั้น 4 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180
โทรศัพท์ 02-909-3021 ต่อ 497 โทรสำร 02-909-3021 เว็บไซต์ cim.vru.ac.th
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กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี ๒๕๖2
นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Green Society for Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
****************************
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสำร และอำหำรว่ำง
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดโดย อำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- กล่ำวรำยงำนโดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ พักตร์วิไล
คณบดีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร
- อธิกำรบดี มอบของที่ระลึกให้กับผู้บรรยำยพิเศษ และผู้บริหำรสถำบันเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ
- ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรสถำบันเครือข่ำย วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยำยพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)
และมอบเกียรติบัตร
- กำรนำเสนอผลงำนแบบบรรยำย (Oral Presentation)
- สำขำรัฐประศำสนศำสตร์/รัฐศำสตร์
- สำขำบริหำรธุรกิจ/นวัตกรรมกำรจัดกำร
- สำขำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
- สำขำกำรศึกษำ
- สำขำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
- มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร แบบโปสเตอร์และ
แบบบรรยำยพร้อมมอบรำงวัลกำรนำเสนอผลงำนวิจัยดีเด่น (ภำยในห้องบรรยำย)
และกล่ำวปิดกำรสัมมนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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บทความวิจยั
[ ชื่อ ภาษาไทย ] (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
[ ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ]
(เว้น 14 point)
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย 1 ชื่อ-สกุลอาจารย์ทปี่ รึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมภาษาไทย3
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,ชื่อ-สกุลอาจารย์ทปี่ รึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,และชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3

(ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง)
(เว้น 14 point)
สังกัด หลักสูตร.............................. คณะ............... มหาวิทยาลัย.............................. อีเมล์..............................
สังกัด หลักสูตร.............................. คณะ............... มหาวิทยาลัย.............................. อีเมล์..............................
3 สังกัด หลักสูตร.............................. คณะ............... มหาวิทยาลัย.............................. อีเมล์..............................
1
2

(ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง)
(เว้น 14 point)
(เว้น 14 point)
บทคัดย่อ
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธกี ารวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยด์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว ไม่เกิน 250 คา
คาสาคัญ: [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] จานวน 3-5 คา
ABSTRACT
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธกี ารวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุม่ ตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยด์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว ไม่เกิน 400 คา
Keywords: [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]

บทนา
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] อธิบายความสาคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย ภูมิหลังของ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การวิจัย
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
กรอบแนวคิด
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
วิธีการวิจัย
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] อธิบายเทคนิคและวิธีการทั่วไป
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ผลการวิจัย
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์
การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
[ พิ ม พ์ เ นื้ อ หาตรงนี้ ] สรุ ป ผลงานส าคั ญ ที่ ค้ นพบจากการวิ จั ย หรื อ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ อธิ บ ายหรื อ ตี ค วามหมาย
ผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้เหตุผลแก่ผลการทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่ผู้อื่น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย
เสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ] ข้อความกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
บรรณานุกรม
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดทีผ่ ู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ บอกแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลหรือสถาบัน องค์กรผู้เป็นเจ้าของข้อความ โดยใช้รูปแบบ APA Style (American
Psychological Association) เช่น
ภิญโญ สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
สายสนม ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและราข้าว-อาหารป้องกันโรค.วารสารอุตสาหกรรมเกษตร.9(2),38-41.
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคนอื่น ๆ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนโดยกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์. สืบค้นจาก http//:22web.kku.ac.th/%7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
................................................................................................................................................
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
................................................................................................................................................
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
................................................................................................................................................
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บทความวิชาการ
[ ชื่อ ภาษาไทย ] (ตัวหนาขนาด 14 point จัดกึ่งกลาง)
[ ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ]
(เว้น 14 point)
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย 1 ชื่อ-สกุลอาจารย์ทปี่ รึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมภาษาไทย3
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,ชื่อ-สกุลอาจารย์ทปี่ รึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,และชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3

(ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง)
(เว้น 14 point)
หลักสูตร..............................สาขาวิชา..............................ชื่อสถาบัน..............................จังหวัด..............................
หลักสูตร..............................สาขาวิชา..............................ชื่อสถาบัน..............................จังหวัด..............................
3 หลักสูตร..............................สาขาวิชา..............................ชื่อสถาบัน..............................จังหวัด..............................
1
2

(ตัวหนาขนาด 12 point จัดกึ่งกลาง)
(เว้น 14 point)
(เว้น 14 point)

บทคัดย่อ
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
ABSTRACT
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
คาสาคัญ : [ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
Keywords :[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
บทนา
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
เนื้อหา
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
สรุป
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
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เอกสารอ้างอิง
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
............................................................................................................................. ...................
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
............................................................................................................................. ...................
[ พิมพ์เนื้อหาตรงนี้ ]
............................................................................................................................. ...................
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ใบสมัครการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี ๒๕๖2
นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Green Society For Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

***************************************
1. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม
ชื่อ-สกุล........................................................................ตำแหน่งงำน................................................................................
สถำนทีท่ ำงำน........................................................................................................................................................
ตำแหน่ง  นักวิจัย/ นักวิชำกำร  อำจำรย์  นศ.ปริญญำตรี  นศ.ปริญญำโท  นศ.ปริญญำเอก
 อื่นๆ ระบุ..................................................
หลักสูตร................................................คณะ........................................มหำวิทยำลัย.................................................
จังหวัด...........................
ที่อยู่ (สำมำรถติดต่อได้)………………………..…………………………………………………………………………………..………………….
โทรศัพท์มือถือ..................................................................E-mail: …………………………………………….………………..………
มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม
 แบบบรรยำย (Oral Presentation)  แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 บุคคลภำยนอกเข้ำร่วมและนำเสนอผลงำนวิจัย/ ผลงำนวิชำกำร (3,000 บำท )
 เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรไม่นำเสนอผลงำน (500 บำท)
 นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย (2,500 บำท)
 นักศึกษำระดับปริญญำตรี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหำวิทยำลัยอื่นๆ (1,500 บำท)
เข้าร่วมในกลุ่มสาขา  ผลงำนวิจัย
 ผลงำนวิชำกำร
 กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/ รัฐศำสตร์
 กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/นวัตกรรมกำรจัดกำร
 กลุ่มสำขำวิชำกำรศึกษำ
 กลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อมศึกษำ
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเภทออม
ทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา Scan หรือ
ถ่ายรูปใบโอนเงินพร้อมแบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียน ส่งมาที่ E-mail: cim@vru.ac.th หรือ โทรสาร
02-909-3021)
ลงชื่อผู้สมัคร.........................................................................
วันที่..........................................
สอบถามรายละเอียดได้ท:ี่ 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
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