
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 6 
 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” 

The National Academic Research Conference 6th 
“Management Science for Socially Engagement :  

Over the Three Decades of following the Mother of the Earth” 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา 
วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2559 

ณ อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
 

หลักการและเหตุผล    

 มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (University Socially Engagement) เป็นภารกิจท่ีทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งเน้น  
โดยมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทท่ีส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในพื้นท่ีและ
ภูมิภาค บทบาทในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะในการท างาน  บทบาทในการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  และบทบาทในการสร้างความพร้อมของพื้นท่ีและภูมิภาคเพื่อการด ารงอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่  จากบทบาทดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัย
ท่ีท างานเพื่อรับใช้สังคมมาโดยตลอด 

 ด้วยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ิน ก่อต้ังข้ึนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
จึงให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในระดับท้องถ่ิน อีกท้ังนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90                
เป็นบุคคลากรในพื้นท่ี  มหาวิทยาลัยจึงมุ่งหวังให้บุคคลเหล่าน้ันได้น าวิชาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง             
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาท้องถ่ินท้ังด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ จ านวนหลายหลักสูตร ในด้านของการวิจัยน้ัน 
มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน โดยเฉพาะการใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมกับคนท้องถ่ินเพื่อยกระดับการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน 

 ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎ์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รวมถึง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ                 
ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการร่วมมือกันพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาด้วยการพัฒนางานวิชาการ เพื่อรับใช้
สังคมต่อไป  
 

ดังน้ัน การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้
สังคม.....3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน”  (Management Science for Socially Engagement : 
Over the Three Decades of following the Mother of the Earth)” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  และภาคีในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมาในครั้งน้ี               
จึงถือว่าเป็นการต่อยอดการท างานเชิงวิชาการในพื้นท่ี เพื่อให้ผลงานทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือ  
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อยู่ระหว่างการด าเนินงานสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้เป็นท่ีประจักษ์  อันมีผลต่อการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ภาคีต่าง ๆ  ว่าสามารถด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อเน่ืองให้คนในท้องถ่ินสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในท่ีสุด 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายท่ัวประเทศ  คณาจารย์
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการวิจัย  การเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถ่ิน  
 2. เพื่อสร้างความร่วมมืองานวิชาการรับใช้สังคมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
งานวิชาการรับใช้สังคมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 
 3. เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ด้านงานวิชาการรับใช้สังคมในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
 4. เพื่อเป็นช่องทางในการน าผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ 
 5. เพื่อสามารถน าผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 จ านวนท้ังสิ้น 300 คน โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
 1.  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
 2.  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ท่ัวประเทศ  
 3.  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา   และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ                
 4.  ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1.  มีนักวิจัยน าเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย  70  ราย 
 2.  มีผลงานวิจัยท่ีเสนอในรูปโปสเตอร์อย่างน้อย  30  เร่ือง 
 3.  มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย  300  คน 
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 วันศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
  
สถานที่  

ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รูปแบบการด าเนินการ 
 1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speech) 
 2. การเสวนากลุ่ม (Group Discussion) 
 3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 4. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 5. นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
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วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 2.  วางรูปแบบการจัดงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 3.  ประสานงานกับนักวิจัยและเชิญชวนเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
 4.  ประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัยและประสานงานวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 5.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 6.  ด าเนินโครงการตามแผนงาน 
 7.  ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 8.  จัดท ารายงานผลเสนอมหาวิทยาลัย 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการหลัก 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
การประเมินผล 
 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้น าเสนอผลงานวิจัย  และจ านวนผลงานวิจัยท่ีเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และเครือข่าย ได้น าเสนอผลงานวิจัยต่อ
สาธารณชนเพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้สนใจ ได้น าไปใช้ประโยชน์  รวมถึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การวิจัยจากนักวิจัยด้วยกันเอง และกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในพื้นท่ี อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
การเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถ่ินในพื้นท่ี  
 2. ได้ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  ภาคีท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา  อันน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินให้มี                 
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 3. ได้นักวิจัยใหม่เพื่อรับใช้สังคม 
 4. ก่อให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. มีผลงานวิจัยรับใช้สังคมตีพิมพ์ในวารสารท่ีได้รับการยอมรับเพื่อน าไปสู่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป 

6. ท าให้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน อันน าไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยให้
สอดคล้องกันสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ก าหนดการส่งผลงาน 
 ผู้สนใจท่ีต้องการเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ  หรือผู้ท่ีต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงาน หรือ      
ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  ได้ตามก าหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังน้ี 
 

15 พฤษภาคม 2559 ประกาศเชิญชวนส่งผลงานวิจัยและวิชาการเข้าร่วมน าเสนอในงาน 
1 มิถุนายน 2559 ถึง 20 กรกฎาคม 2559 รับผลงานวิจัยท้ังในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
11 กรกฎาคม 2559 ถึง 25 กรกฎาคม 2559  แจ้งผลการตอบรับผู้ผา่นการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 
21 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข) 
1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการส าหรับผู้สนใจท่ัวไป 
19 สิงหาคม 2559 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานท่ีได้รับการคัดเลือก  

 
การลงทะเบียน 

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและวิชาการท้ังในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์  หรือผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง                 
การน าเสนอผลงานวิจัย  สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มาท่ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์  เอกศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 22 ช้ัน 1  
เลขท่ี 340  ถนนสุรนารายณ์  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    
โทรศัพท์ 0-4427-7789  เบอร์มือถือ 08-6653-7007  โทรสาร 0-4427-7789   
อีเมล์ : nrru.fms@gmail.com 
 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม ก าหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม            
ได้ท่ี http://www.fms.nrru.ac.th/ 
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