ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจัดประชุมวิชาการ

ผู้ส่งผลงานนอกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม
ในการจัดประชุมวิชาการ

แบบบรรยาย (บาท)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

แบบบรรยาย (บาท)
1,500

แบบโปสเตอร์ (บาท)
500

แบบโปสเตอร์ (บาท)
2,000

สำ�หรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมรับฟังการนำ�เสนอผลงานวิจัย สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ การชำ�ระค่าธรรมเนียมการส่งผลงาน ให้ชำ�ระเงินภายหลังจากผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีอีเมล์แจ้งตอบรับพร้อมระบุรายละเอียดวิธีการ และ กำ�หนดเวลาการ
ชำ�ระค่าธรรมเนียมต่อไป

การติดต่อส่งผลงาน
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยได้ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยส่งผลงานได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 22 ชั้น 1
เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ อำ�เภอเมืองนครราชสีมา 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 กำ�หนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ได้ที่ http://www.fms.nrru.ac.th

การประชุมวิชาการ
และนำ�เสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7
“มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....
พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”
The National Academic Research Conference 7th
“University Social Engagement as a Driving
Force for Thailand 4.0”

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดำ�เนินการจัดโดย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอบข่ายและเนื้อหาการนำ�เสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

ผลงานทีผ่ สู้ นใจสามารถส่งเข้าร่วมนำ�เสนอในครัง้ นี้คือผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมหรือท้องถิน่
โดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานวิจัยนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านชุมชน
วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง หรือ
เป็นผลงานที่นำ�ไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงได้
เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในความตระหนัก และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั เพือ่ รับใช้สงั คมทีส่ ามารถนำ�เสนอได้ในครัง้ นี้ ต้องเกีย่ วข้องกับศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านวิทยาการจัดการ (บริหารธุรกิจ ท่องเทีย่ ว และ อุตสาหกรรมบริการ นิเทศศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์)
2. ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ด้านการศึกษา

การเขียนบทความวิจัยในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ผู้ส่งผลงานต้องจัดทำ�บทความที่ประกอบด้วยเนื้อหาสำ�คัญ 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เขียนผลงาน
1.1 ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผู้เขียน : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
1.3 ตำ�แหน่งทางวิชาการ/ตำ�แหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) / ที่อยู่ (สถาบันการศึกษา)
1.4 ชื่อสาขาวิชา/ชื่อสถาบันการศึกษา
1.5 ชือ่ อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ (ระบุต�ำ แหน่งทางวิชาการ) / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา (ถ้ามี)
ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง ความยาว 10-12 หน้ากระดาษ A4
2.1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า)
2.2 ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
2.3 วัตถุประสงค์การวิจัย		
2.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 2.6 วิธีการดำ�เนินการวิจัย
2.7 ผลการวิจัย			
2.8 อภิปรายผล
2.9 ข้อเสนอแนะ			
2.10 เอกสารอ้างอิง

ประเภทของการนำ�เสนอผลงาน
1. การนำ�เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำ�เสนอด้วย PowerPoint และ
ใช้เวลาในการนำ�เสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที
2. การนำ�เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องอยู่ประจำ�ที่โปสเตอร์และ
นำ�เสนอในเวลาที่กำ�หนดให้

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

กำ�หนดการส่งผลงาน
ผู้สนใจที่ต้องการเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงาน หรือ
ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ตามกำ�หนดการ 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
ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการสำ�หรับผู้สนใจทั่วไป
6 - 7 กรกฎาคม 2560
ประชุมวิชาการและนำ�เสนอผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก

