
ดำ�เนินก�รจัดโดย
คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�
คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�
สถ�บันวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�

วันที่ 6-7 กรกฎ�คม พ.ศ. 2560
ณ  คณะวิทย�ก�รจัดก�ร 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม�

โดยคว�มร่วมมือระหว่�งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม� 

กับเครือข่�ยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏทั่วประเทศ 

และภ�คีเครือข่�ยในพื้นที่จังหวัดนครร�ชสีม�

The National Academic Research Conference 7th

“University Social Engagement as a Driving 

Force for Thailand 4.0”

“มห�วิทย�ลัยเพื่อรับใช้สังคม.....

พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

การติดต่อส่งผลงาน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยได้ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยส่งผลงานได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์  เอกศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 22 ชั้น 1 

เลขที่ 340  ถนนสุรนารายณ์  อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000   

โทรศัพท์ 0-44257-789    เบอร์มือถือ 08-6653-7007  โทรสาร 0-4427-2940

อีเมล์ : nrru.fms@gmail.com

***ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานระบุอีเมล์เพียง 1 ชื่อ 

และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง เพื่อให้คณะผู้จัดสามารถติดต่อกลับได้อย่างรวดเร็ว

อนึ่ง ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กำาหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ได้ที่ http://www.fms.nrru.ac.th

 

ก�รประชุมวิช�ก�ร

และนำ�เสนอผลง�นวิจัย

ระดับช�ติ ครั้งที่ 7

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม

ในการจัดประชุมวิชาการ

ผู้ส่งผลงานนอกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม

ในการจัดประชุมวิชาการ

แบบบรรยาย (บาท) แบบโปสเตอร์ (บาท) แบบบรรยาย (บาท) แบบโปสเตอร์ (บาท)

ไม่มีค่าใช้จ่าย 500 1,500 2,000

 สำาหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมรับฟังการนำาเสนอผลงานวิจัย สามารถ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ การชำาระค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน ให้ชำาระเงินภายหลังจากผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกโดย

คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีอีเมล์แจ้งตอบรับพร้อมระบุรายละเอียดวิธีการ และ กำาหนดเวลาการ

ชำาระค่าธรรมเนียมต่อไป



ขอบข่ายและเนื้อหาการนำาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

 ผลงานท่ีผู้สนใจสามารถส่งเข้าร่วมนำาเสนอในคร้ังน้ี คือ ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถ่ิน 

โดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม 

โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานวิจัยนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นทางด้านชุมชน  

วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง หรือ

เป็นผลงานที่นำาไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงได้

เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในความตระหนัก และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

ท้ังน้ี  ผลงานวิจัยเพ่ือรับใช้สังคมท่ีสามารถนำาเสนอได้ในคร้ังน้ี ต้องเก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านต่าง ๆ ดังน้ี

 1. ด้านวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ ท่องเท่ียว และ อุตสาหกรรมบริการ นิเทศศาสตร์ 

             และเศรษฐศาสตร์)

 2. ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 3. ด้านการศึกษา

ประเภทของการนำาเสนอผลงาน

 1. การนำาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำาเสนอด้วย PowerPoint และ 

ใช้เวลาในการนำาเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที

 2. การนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องอยู่ประจำาที่โปสเตอร์และ 

นำาเสนอในเวลาที่กำาหนดให้

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

 การเขียนบทความวิจัยในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ผู้ส่งผลงานต้องจัดทำาบทความที่ประกอบด้วยเนื้อหาสำาคัญ 2 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เขียนผลงาน
 1.1  ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 1.2  ชื่อผู้เขียน : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
 1.3  ตำาแหน่งทางวิชาการ/ตำาแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) / ที่อยู่ (สถาบันการศึกษา)
 1.4  ชื่อสาขาวิชา/ชื่อสถาบันการศึกษา
 1.5  ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุตำาแหน่งทางวิชาการ) / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา (ถ้ามี)
 ส่วนที่ 2  เนื้อเรื่อง  ความยาว 10-12 หน้ากระดาษ A4
 2.1  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า)
 2.2  ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 2.3  วัตถุประสงค์การวิจัย  2.4  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
 2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 2.6  วิธีการดำาเนินการวิจัย
 2.7  ผลการวิจัย   2.8  อภิปรายผล
 2.9  ข้อเสนอแนะ   2.10 เอกสารอ้างอิง

***รายละเอียดวิธีการพิมพ์  สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก http://www.fms.nrru.ac.th

กำาหนดการส่งผลงาน

 ผู้สนใจที่ต้องการเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  หรือเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงาน หรือ

ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม  ได้ตามกำาหนดการ ดังนี้

1 เมษายน 2560 ถึง 25 พฤษภาคม 2560 รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 

โดยให้ส่งผลงานทางอีเมล์ nrru.fms@gmail.com เท่านั้น

1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 แจ้งผลการตอบรับผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Peer Review)

1 มิถุนายน 2560 ถึง 10 มิถุนายน 2560 รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

1 เมษายน 2560 ถึง 10 มิถุนายน 2560 ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการสำาหรับผู้สนใจทั่วไป

6 - 7 กรกฎาคม 2560 ประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานท่ีได้รับการคัดเลือก 


