
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2564 
ระยะเวลาด าเนินการ 7 พฤษภาคม 2564 

สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (On line) 
   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตผุล 
   ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ก าหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้า
ของการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา                 
ที่ยั่งยืน สู่สาธารณชนและชุมชน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา            
   2) เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และข้อมูลวิชาการ 
    3)  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
    4)  เพื่อน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศต่อไป 
    5)  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ                 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
3. วัน และสถานที่การจัดประชุม 
  วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชนครินทร ์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 4. รูปแบบการจัดการงานประชุมวิชาการ 
   1)  การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture) 
   2)  การน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

    ผ่านการใช้โปรแกรม Zoom Video Conference 
  
 
 
 
 



 
5. กลุ่มสาขาผลงานวิจัย 
   1) บริหารธุรกิจ/นวัตกรรมการจัดการ 
   2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
   3) การศึกษา 
   4) สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

6. อัตราค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564 
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม  ค่าสมัคร จ านวน (คน) 

1. บุคคลทั่วไป /นักศึกษาและบคุลากรของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

2,000  50  

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

1,200 30 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบัความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากวิทยากรในการบรรยายพเิศษ และ
ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ 
    2) ผู้เข้าร่วมงานประชุมเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวิจยั 
    3) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก 

9. การประเมินผล 
       ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล  รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 
11. ก าหนดการด าเนินงาน 
    ผู้ประสงค์จะน าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัยฉบับเต็ม และจัดพิมพ์ตาม 
รูปแบบที่ ก าหนดไว้  ซึ่ งได้ระบุไว้ ในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่                          
อาจารย์ ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ หรือ  นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์  โทรศัพท์/ โทรสาร 02-909-3021, 
โทรศัพท์  099-153-5945 โดยมีก าหนดการด าเนินงาน ดังนี้  

รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา 
ส่งใบสมัคร และส่งผลงานแบบฉบับเต็ม (Full Paper) 
ไม่เกิน 12 หน้า พร้อมช าระเงิน  

บัดนี้ – 31  มีนาคม 2564  

วันสุดท้ายการแก้ไขบทความฉบับเต็ม  9 เมษายน 2564  
ประกาศผลการพิจารณาบทความทางเวบ็ไซต์  
cim.vru.ac.th 

20 เมษายน  2564  

วันประชุมทางวิชาการ  7 พฤษภาคม 2564  

 

 



 

12. วิธีการช าระเงิน 
    ผู้ประสงค์จะน าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มบทความวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่ก าหนด
ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ระหว่างวันที่  บัดนี้ – 31 มีนาคม  64  
   1) ช าระเงินด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายการเงิน       
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ระบุค่าสมัครลงบทความประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6) หรือ         
โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่  980-0-82147-3 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเภทออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 
   2) หลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการช าระเงิน พร้อมชื่อ -นามสกุล มายังหมายเลข
โทรสาร 02-909-3021 หรือ E-mail: cim@vru.ac.th  
   3) เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนที่มีรายชื่อร่วมในบทความเข้าร่วมประชุมได้ 

13. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
   อาจารย์ ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ และนางสาวปัทมา  พรหมสวัสดิ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จั งหวัดปทุมธานี  ชั้ น  4  อาคาร 100 ปี   
สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 
โทรศัพท์ 02-909-3021 ต่อ 479 หรือ  099-153-5945 โทรสาร 02-909-3021 เว็บไซต์ cim.vru.ac.th 
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ก าหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“นวัตกรรมการจัดการ: การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถีปกติใหม่” 

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

------------------------------------------- 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
การน าเสนองานวิจัย/งานวิชาการ  
 
เวลา 08.30 น. นักวิจัยเข้าห้องประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ปิดไมค์ตนเองและเตรียมไฟล์

ที่ใช้ส าหรับการน าเสนอให้เรียบร้อย 

เวลา 19.00 น. เริ่มการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการตามล าดับ คนละ 15 นาที 

รวมถาม-ตอบ  

เวลา 12.00 น. พักเท่ียง 

เวลา 13.00 น. เริ่มการน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการตามล าดับ (ต่อ) 

เวลา 16.00 น. -เสร็จสิ้นการน าเสนอผ่านการใช้โปรแกรม Zoom Video Conference 

เวลา 17.00 น. -หลังจากเสร็จสิ้นการน าเสนอจะประกาศผู้น าเสนอผลงานดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้วิจยัทุกท่าน 
อยู่ในห้องประชุมจนถึงผู้วิจัยล าดบัสุดท้ายน าเสนอเสรจ็สิ้น 

 

 


