
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 
 “มหาวิทยาลยัเพื่อรบัใชส้ังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” 

The National Academic Research Conference 7th 
“University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0” 

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
กับเครือขา่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายในพืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 
ณ อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 
 

หลักการและเหตุผล    

 มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (University Social  Engagement) เป็นภารกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งเน้น  
โดยมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทที่สําคัญในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในพื้นที่และ
ภูมิภาค บทบาทในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และทักษะในการทํางาน  บทบาทในการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม  และบทบาทในการสร้างความพร้อมของพ้ืนที่และภูมิภาคเพื่อการดํารงอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่  จากบทบาทดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย
ที่ทํางานเพื่อรับใช้สังคมมาโดยตลอด 

 ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จึงให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในระดับท้องถิ่น อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90                
เป็นบุคคลากรในพื้นที่  มหาวิทยาลัยจึงมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านั้นได้นําวิชาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง             
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ จํานวนหลายหลักสูตร ในด้านของการวิจัยนั้น 
มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน 

 ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แก่  มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ  ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยการพัฒนา
งานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมต่อไป  



2 
 

ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2560 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....                
พลังขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”  (University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0” 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  และภาคี
เครือข่ายในพืน้ที่จงัหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้  จงึถือว่าเป็นการต่อยอดการทํางานเชิงวิชาการในพื้นที่ เพื่อให้ผลงานทาง
วิชาการที่ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการดําเนินงานสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้เป็นที่ประจักษ์ 
อันมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีต่าง ๆ  ว่าสามารถดําเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อเนื่องให้คนในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นเวทีนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายทั่วประเทศ  คณาจารย์
มหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อันจะนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการวิจัย  การเรียนการสอน และบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่น  
 2. เพื่อสร้างความร่วมมืองานวิชาการรับใช้สังคมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้             
งานวิชาการรับใช้สังคมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ด้านงานวิชาการรับใช้สังคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
 4. เพื่อเป็นช่องทางในการนําผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
 5. เพื่อสามารถนําผลงานวิชาการรับใช้สังคมไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 จํานวนทัง้ส้ิน 300 คน โดยมีเปา้หมาย ดังนี ้
 1.  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
 2.  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ทั่วประเทศ  
 3.  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา   และนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ                
 4.  ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 1.  มีนักวิจัยนําเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย  100  ราย 
 2.  มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปโปสเตอร์อย่างน้อย  50  เรื่อง 
 3.  มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย  500  คน 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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สถานท่ี  
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

รูปแบบการดําเนินการ 
 1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speech) 
 2. การเสวนากลุ่ม (Group Discussion) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 5. นิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
 

วิธีดําเนินการ 
 1.  จัดทําโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ 

 2.  วางรูปแบบการจัดงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 3.  ประสานงานกับนักวิจัยและเชิญชวนเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย 
 4.  ประสานงานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัยและประสานงานวิทยากรบรรยายพิเศษ 

 5.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 6.  ดําเนินโครงการตามแผนงาน 

 7.  ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 8.  จัดทํารายงานผลเสนอมหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการหลกั 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

การประเมินผล 
 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้นําเสนอผลงานวิจัย  และจํานวนผลงานวิจัยที่เข้าร่วม

นําเสนอผลงาน 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และเครือข่าย ได้นําเสนอผลงานวิจัยต่อ

สาธารณชนเพื่อให้ผู้สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์  รวมถึงได้ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์การวิจัยจากนักวิจัยด้วยกันเอง 

และกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในพื้นที่ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และบริการ

วิชาการเพื่อสังคมชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่  

 2. ได้ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา  อันนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มี                 

ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 3. ได้นักวิจัยใหม่เพื่อรับใช้สังคม 

 4. ก่อให้เกิดการนําผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 5. มีผลงานวิจัยรับใช้สังคมตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับเพื่อนําไปสู่การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

ต่อไป 

6. ทําให้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น อันนําไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยให้
สอดคล้องกันสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

กําหนดการและวิธีการส่งผลงาน 
 

ผู้สนใจที่ต้องการเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม สามารถส่ง      
ผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  ได้ตามกําหนดการ ดังนี้ 

 

1 เมษายน 2560 ถงึ 25 พฤษภาคม 2560 รับผลงานวิจัยทัง้ในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์*  

โดยให้ส่งผลงานทางอเีมล์ nrru.fms@gmail.com เท่านั้น 

1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพจิารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

1 มิถุนายน 2560 ถึง 10 มถิุนายน 2560 รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

1 เมษายน 2560 ถงึ 10 มิถุนายน 2560 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการสําหรับผู้สนใจทัว่ไป 

6 - 7 กรกฎาคม 2560 ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานที่ไดร้ับการคัดเลือก  

* คณะผู้จัดงานจะดําเนินการจัดทําและติดตั้งแบบโปสเตอร์ให้แก่เจ้าของผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

การติดต่อส่งผลงาน 
 ส่งผลงานได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์  เอกศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 22 ช้ัน 1  
เลขที่ 340  ถนนสุรนารายณ์  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    
โทรศัพท ์0-4425-7789    เบอร์มือถือ 08-6653-7007  โทรสาร 0-4425-7789 
อีเมล์ : nrru.fms@gmail.com 
 
***ทั้งน้ี ขอให้ผู้ส่งผลงานระบุอีเมล์เพียง 1 ช่ือ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง 

เพ่ือให้คณะผู้จัดสามารถติดต่อกลับได้อย่างรวดเร็ว 
 

ค่าธรรมเนียมและการส่งผลงาน 
 

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยได้ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ สามารถส่งแบบตอบรับเพ่ือ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมีค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน ดังน้ี 

 
 

ผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจัดประชุมวิชาการ 

ผู้ส่งผลงานนอกหน่วยงานที่เปน็เจ้าภาพร่วม
ในการจัดประชุมวิชาการ 

แบบบรรยาย (บาท) แบบโปสเตอร์ (บาท) แบบบรรยาย (บาท) แบบโปสเตอร ์(บาท)
ไม่มีค่าใช้จ่าย 500 1,500 2,000 

 
 

สําหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอผลงานวิจัย สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น   

 

อน่ึง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กําหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมได้ที่ http://www.fms.nrru.ac.th/ 

 

 หมายเหตุ การชําระค่าธรรมเนียมการส่งผลงานให้ชําระเงินภายหลังจากผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือก
โดยคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีอีเมล์แจ้งตอบรับพร้อมระบุรายละเอียดวิธีการและกําหนดเวลาการ
ชําระค่าธรรมเนียมต่อไป 
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วิธีการชําระค่าลงทะเบียน  
1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    ช่ือบัญชี ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  
     บัญชีเลขที ่988-000-693-8 ประเภทออมทรัพย์ 
2. โอนเงินเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้จัดว่าผ่านการพิจารณาให้นําเสนอเรียบร้อยแล้ว 
    โดยส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ nrru.fms@gmail.com 
3. กรณีทีผู่้สมคัรเข้าร่วมนําเสนอผลงาน ไม่มานําเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสทิธ์ิในการเข้าร่วม

นําเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธ์ิในการชําระคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
 

 *****สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กําหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม            
ได้ที่ http://www.fms.nrru.ac.th/ 
 
 

 
 
 
 
 


