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เรื่อง

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิซาการระดับชาติ
เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

เรียน

อธิการบดี/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ๋งท็่ส่งมาด้วย

1. กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ
2. ใบสมัครและกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ
3. รายละเอียด/รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราขภัฎ
อุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เรื่อ ง ค ุณ ภ า พ ข อ งก า ร บ ร ิห ารจ ัด ก ารแ ล ะน ว ัต ก รรม ครั้ง ที่ 6 ในวัน เสาร์ท ี่ 28 พ ถศจิก ายน 2563
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห ้อ งประช ุม ฟ องจัน ทร์ ตึก President ซน 4 มหาวิท ยาลัย การจัด การและ
เทคโนโลยีอ ีส เทิร ์น จ.อุบ ลราชธานีโ ดยมีว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เป็น เวทีแ ลกเปลี่ย นความคิด เห็น และประสบการณ์
ระหว่า งผู้เช้า ร่ว มประชุม วิช าการจากสถาบัน ต่า งๆ อันจะนำไปสู่ก ารสร้างสรรค์ผ ลงานทางวิช าการที่ม ีคุณ ค่า
ต่อไปในอนาคต ในการนี้ม หาวิท ยาลัย การจัด การและเทคโนโลยีอ ีส เที่ร์น ฃอเรียนเชิญ ท่านและบุคลากรใน
หน่วยงานชองท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นัก ดีก ษา ร่ว มส่งบทความวิจ ัย ตามรายละเอีย ดที่
แนบมาพร้อ มนี้ภ ายในวัน ที่ 31 (เลาคม 2563 และขอความอนุเคราะห์ประซาส้มพันธ์ในหน่วยงานของท่าน
ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

จ็งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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(เองศๆชุตรื่าจารย์ ดร. วีระศักด จินารัตน์)
อธิการบดกตตคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ซื่อผู้ประสาบงาบที่สามารถติดต่อได้

นางสาวสุพรรณ ศรีรมมา

สำนักวิจัยและนรีการวิชาการ

โทร (045)283770-2 ,097-326-9713 .โทรสาร.(045)283773
749/1 ถนนชยางกูร ต.'ในเมีอง
อ.เมอง จ.อุบ ลราชธานี 340๓

749/1 Chayangkul Rd., M uang dist.
Ubonratchathdni 340๓

Tel : 0 4528 3770-2
Fax : 0 4528 3773

www.um t.ac.th

การประขุม วิ,ซาการระดับฃาติ
เรื่อง

คุณ ภาพของการบริห ารจัด การและนวัต กรรม ครั้งที่ 6

(6th National Conference on Q uality Management and Technology Innovation)
ณ

ห้อ งประขุม ฟองจัน ทร์

ชั้น 4 ตึก President

มหาวิท ยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีส เที่ร์น

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิก ายน 2563
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00- 09.20 น.

ซมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

09.20-09.40 น.

พิธีเปิดการประขุมวิซาการ และถ่ายภาพร่วมกัน

09.40-12.00 น.

พิงการบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพซองการบริหารจัดการและนวัตกรรม

12.00- 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00- 16.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแยกตามห้อง
ห้องที่ 1

ด้านการตึกษ'^lecture 1 ชั้น 3)

ห้องที่ 2

ด้านบริหารธุรกิจ (Lecture 2 ชั้น 3)

ห้องที่ 3

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Lecture 3 ชั้น 3)

,1.,

ห้องที่ 4

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องกานดา ชั้น 3)

16.00 น.

พิธีปิดการประขุมวิซาการแยกตามห้อง

หมายเหคุ

1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2) รับเกียรติบัตรแยกตามห้อง

'

ใบสืมัครเขาร่วมการประชุมวิซ่ากาจัระดับซ่าติ
เรือ
่ ง

คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครัง้ ที่ 6

(6th N ational C onference o n Q uality Management and Technology Innovation)

วันเสาร่ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563

สคาบัน/หน่วยงาน:
ตำแหน่งบีจจุบัน
ขื่อสถาบัน/หน่วยงาบ
ที่อยู่
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

โหรศัพท์ที่หางาน

โทรศัพท์ที่บัาน/มือถอ

โทรสาร

อีเมล์

ขอ-หอยู่ ในใบเสร็จรับเงิน
นาม
ที่อยู่

การตอบรับการเข้าร่วมประชุม
□

□

เข้าร่วมฟ้งการประชุม

o

เข้าร่วมประชุมโดยส่งบทความวิจัยนำเสนอ(โปรดระบุ)

Oral

d Poster

กรุณาเลือกห้องประชุมย่อย 1 ห้องเท่านั้น
โ3 ห้องที่ 1: ด้านการติกษา
CT ห้ย่งที่ 2'!.ด้.า•นม.บุษฺยศาสตร์และสังคมศาสตร์
n

ห้องที่ 3: ด้านบรีหารธุรกิจ

□

ห้องที่ 4: ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานระดับขาติ
สมัครและขำระเงิน

ตั้งแต่บัดนื๊เปีนตันไป

บุคคลทั่วไป

สถาบันร่วมจัด(3 สถาบัน)

บุคคลทั่วไปเข้าร่วม

สถาบันร่วมจัด(3สถาบัน)

นำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงาน

ฟ้งการประชุมวิขาการ

เข้าร่วมฟิง

บทความวิจัย

บทความวิจัย

□

2,500 บาท

□ 1,500 บาท

การประชุมวิชาการ
น 1,000 บาท

□ 500 บาท

การขำระค่าลงทะเบียน
♦ โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญข้ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุบลราขธานี ขื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น”
เลขที่บัญชี 256-448708-6 กรุณาล่งเอกสารใบนำฝากเงิน (Deposit Slip) ใบสมัครมายัง นางสาวสุพรรณ ศรีสัมมา เลขานุการ
คณะกรรมการจัดงานประขม ทางโทรสาร: 045-283773 หรีอ e-mail: conference@ um t.ac.th
ประสงค์รับประทานอาหารประเภท

□

ทั่วไป

P มังสวิรัติ

□

อีสลาม

1

รายละเอีย ดและรูป แบบการจัด ทำบทความวิจ ัย

1. รูป แบบของบทความ
เนื้อหาของบทความฉบับลมบูรณ์ต้องเป็นภาษาไทย
หลักไวยากรณ์

ภาษาที่ใฃ้ควรถูกต้องตาม

จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MSWord โดยมีการกำหนดรูปแบบดังต่อไปนี้
1)

รูปแบบของบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Template) บทความจะต้องมี

ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ จบาด A4
- เค้าโครงหน้ากระดาษและขอบกระดาษ

ขนาดขอบกระดาษของบทความคือ

21*29.7 ซม.(A4) จัดพิมพ์โดยใช้รูปแบบหน้าเดี่ยว ระยะขอบบน 3.5 ซม. ระยะขอบล่าง 2.5 ชม. ระยะกั้น
ซ้าย 3 ซม. ระยะกั้นขวา 2 ซม.
- ลักษณะข้อความและขนาดอักษร
บทความภาษาไทยจัดทำข้อความทั้งหมดในรูปแบบอักษร TH Sarabun
New แบบปกติ

ขนาด 16

ระยะบรรทัดเดี่ยว

จัดหน้ากระดาษซ้ายและขวา

ข้อความควรแยกออกจาก

ภาพประกอบ รูปภาพและตารางทั้งหมด โดยการกำหนดระยะเต็มบรรทัด

- ส่วนหัวเรื่อง

แบ่งเป็น 3 หัวเรื่อง ที่ด้านบนของหน้ากระดาษ จัดกลาง

หัวเรื่อง 1

ซื่อบทความ (สูงสุดไม่เกิน 2 บรรทัด)
ตัวพิมพ์ไหญ่ทั้งหมด ตัวหนา มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร Times New Roman
ขนาด 14

หัวเรื่อง 2

ซื่อผู้เขียนบทความ

หัวเรื่อง 3

ที่อยู่ที่เป็นทางการ (รวมถึงหมายเลขโทรคัพท์ โทรสารและ
อีเมล์) ของผู้เขียนหลัก ตัวเอียง

- ส่วนบทคัดย่อ

แบ่งเป็น 3 หัวเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร Times New Roman ขนาด 11
หัวเรื่อง 1

บทคัด ย่อ / Abstract
ตัวพิม‘พ์โหญ่ทั้งหมด ตัวหนา จัดกลาง

หัวเรื่อง 2

เนื้อหาบทคัดย่อ

ความยาวไม่เกิน 300 คำ

หัวเรื่อง 3

คำสำคัญ / Keywords ตัวเอียง

2
- ส่วนเนื้อเรื่อง (ภาษาไทย) แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1

บทนำ
กล่าวถึงความสำคัญของหัวเรื่องงานวิจัยโดยสรุป

ส่วนที่ 2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ส่วนที่ 3

กรอบแนวคิดการวิจัย
เครื่องมือวิจัย

ระเบีย บวิธีว ิจัย ประขากร ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้

วิเคราะหัข้อมูล
ส่วนที่ 4

ผลวิจัยและอภิปรายผล

ส่วนที่ 5

ข้อสรุป

2) รูปแบบการเขียนอ้างอิง

ผู้เขียนต้องรับผิดขอบในความถกต้องของ

การอ้างอิงเอกสารใช้รูปแบบการเขียนเอก่สารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological
Association)

2. ประ๓ หของบทความ
เปิดรับบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชา ดังบี้
1)

การศึกษา

2)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3)

บริหารธุรกิจ

4)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การเตรียมการนำเสนอบทความวิจย
ั
Oral presentations: นำเสนอโดยใช้ PowerPoint และให้นำไฟล์ส่งได้อย่างช้า วันที่ 24 พฤศจิกายน
2563 บทคว''•ม 1 เรื่อง ใช้เวลานำเสนอ. 15 นาที และถาม-ตอบ 5 นาที
เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วย ซื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1ซื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด ,
บทนำ 1วัตถุประสงค์การวิจัย, กรอบแนวคิดการวิจัย ,วิธีวิจัย 1สรุปและอภิปรายผลการวิจัย , ข้อเสนอแนะจาก
การวิจัย 1เอกสารอ้างอิง
Poster presentations:
โปสเตอร์แนวตั้ง ขนาด กว้าง*สูง ( 60 cm. (width)

X 160 cm. (height)) เจาะรู 4 บุม (ผู้จัดงานจะ

เตรียมขาตั้ง x-stand ไว้ให้ติดตั้งโปสเตอร์)
1) โปสเตอร์ต้องประกอบด้วย ซื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , ซื่อผู้วิจัยและหน่วยงาน
ที่สังกัด , บทนำ , วัตถุประสงค์การวิจัย, กรอบแนวคิดการวิจัย .วิธีวิจัย , สรุป และอภิป ราย
ผลการวิจัย , ข้อเสนอแนะจากการวิจัย , เอกสารอ้างอิง

3
2) โปสเตอร์ต้องติดตั้งภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. หรีอ ส่งมาทาง
ไปรษณีย์เพื่อฝ่ายจัดงานติดตั้งให้ โดย โทรแจ้ง ที่097-326-9713
3) โปสเตอร์ต้องเก็บให้เรียบร้อยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 หลังเวลา 16.00 น.
4) ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ต้องนำเสนอผลงานตามช่วงเวลาที่แจ้งในกำหนดการ

4. การพิจารณาบทความ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัย ที่ส่งเช้าร่วมงานประชุมวิซาการครั้งนี้ จะไต้รับการพิจารณา
กลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิซาการ(Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่งนี้เพื่อรักษาคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานตามหลักสากล

โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนจะไต้รับเขีญให้เช้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมและไต้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องหลังการ
ประชุม(Proceedings)

5. กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก
วับที่

กิจกรรม

2 ก.ย. 63 - 31 ต.ค. 63

1. เปีดรับบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
2. ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ภายใน 8 พ.ย. 63

3. ลงทะเบียนเช้าร่วมงานและขำระค่าลงทะเบียน

1 ต.ค. 63 - 10 พ.ย. 63

4. นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ

28 พฤศจิกายน 2563

5. เผยแพร่ Proceedings ใบเว็บไซต้มหาวิทยาลัย www.umt.ac.th

28 ธันวาคม 2563

6. การส่งบทความ
ผู้ที่สนใจส่งผลงานเช้าร่วมจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบที่กำหนด
ระบุสาขาวิชาและประเภทของบทความให้ซัดเจน

โดยส่งผลงานได้ 3 ช่องทาง

1) ส่งผ่านอีเมล์ conference@umt.ac.th หรือ
2) ส่งผลงานพร้อม CD ทางไปรษณียม
์ าที่
นางสาวสุพรรณ ศรีซัมมา สำนักวิจัยและบริการวิขาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
749/1 ถ.ฃยางกูร ต.ในเมือง

อ.เมือง

จ.อุบลราฃธานี

34000

พร้อม

4
7. การขำระค่า ลงทะเบีย น
บุคคลฟ้วไปนำเสนอผลงานบทความวิจัยระดับชาตั

ค่าลงทะเบียน

2,500 บาท/คบ/เรื่อ ง

สถาบันร่วมจัด(ร สถาบัน) นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท/คน/เรื่อ ง

บุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟ้งการประชุมวิชาการ

ค่าลงทะเบียน

1,000 บาท/คน

สถาบันร่วมจัด(รสถาบัน)เข้าร่วมฟ้งการประชุมวิชาการ

ค่าลงทะเบียน

500

หมายเหตุ : สถาบันร่วมจัด(ร สถาบัน) ได้แก่

บาท/คน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สรรพสิท ธิประสงค์ และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
โดยสามารถขำระเงินได้ 2 ช่องทาง
1) ชำระด้วยตบเองที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร่น
2) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี “ มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอีสเทร่น” เลขที่บัญชี

256-448708-6 และนำส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยระบุชื่อ

ค่าลงทะเบียน มาทางแฟกซ์ 045-283773 หรือทางอีเมล์ conference@umt.ac.th

8. สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เดิมได้ท่ี
นางสาวสุพรรพี ศรีธัมมา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
โทรสัพท' (045)283770-2 หรือ 097-326-9713
แฟกซ์ 045-283773 หรือทางอีเมล์ conference<g>umt.ac.th

จำนวนเงิน

