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โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
หัวขอ “วิจัย ยั่งยืน”
(The 4th National Research Conference- CPRU 2021: Research and Sustainability)
1. ชื่อโครงการ: การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
2. หลักการและเหตุผล
สถาบันวิจัยและพัฒ นาไดดํ าเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับ ชาติ ครั้งที่ 1 ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีสําหรับ นักวิจัย
ในการเผยแพรผลงานวิ จัยและเพื่ อ แลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิ ดเห็ นทางวิชาการรวมกั นระหวา งนักวิจัย ซึ่งมีนักศึ กษา
อาจารย นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสงบทความผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอ และผลการประเมินความ
พึงพอใจการดําเนินกิจกรรมและของผูเขารวมอยูในระดับดีมาก
จากความสํา เร็จในการดําเนินโครงการการประชุ มวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติที่มีอ ย างต อเนื่ อ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงดําเนินโครงการ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ครั้งที่ 4”
3. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย และนักวิจัยไดเผยแพรผลงานวิจัย
2) เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระไปสูองคความรูใหม
3) เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นทางวิชาการ
รวมกัน
4) เพื่อใหเกิดการนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป
4. ผลประโยชนท่จี ะไดรับ
1) มีผลงานวิจัยผลงานวิจัย และนวัตกรรมเผยแพรสูสาธารณชน ซึ่งจะนําไปสูการนําไปใชประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติตอไป
2) เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรมสรางสรรคของคณาจารย นักศึกษา และ/หรือนักวิจัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษา อาจารย นักวิจัย นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

[ญ]

กลุมสาขาการนําเสนอผลงานวิจัย

การนําเสนอผลงานวิจั ยการนํ าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิ ชาการและเสนอผลงานวิจัยระดั บชาติ ครั้งที่ 4
ประจําป พ.ศ. 2564 แบงออกเปน 4 กลุมสาขาวิชา ดังนี้
1) กลุมศึกษาศาสตร
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
4) กลุมบริหารธุรกิจและการบัญชี
ขอมูลการนําเสนอผลงานวิจัย
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ ชาติ ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2563
แบ งออกเปน 2 รูป แบบ คือ การนํ าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster
Presentation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation)
1.1 ดําเนินการสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียน
1.2 ผูนําเสนอจัดสงบทวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จํานวนไมเกิน 10 หนา มายังคณะกรรมการดําเนินงาน
1.3 คณะกรรมการจัดสงผลงานพิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อยางนอยจํานวน 2 ทาน
เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
1.4 ผูนําเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงผลงานแลวเสร็จ จัดสงไฟลแกไขฉบับสมบูรณเพื่อตีพิมพในรูปเลมพรอมทั้ง
ไฟลนําเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint
1.5 ผู นํ า เสนอผลงานวิ จั ย แต ง กายชุ ด สุ ภ าพ พร อ มเตรีย มการนํ า เสนอผลงานผ า นโปรแกรม Microsoft
PowerPoint โดยใชเวลานําเสนอเรื่องละไมเกิน 15 นาที ตอบคําถามจากกรรมการไมเกิน 5 นาที ผูนําเสนอผลงานวิจัย
ควรพิมพขอมูลการนําเสนอเพื่อใหแกกรรมการผูทรงคุณวุฒิวพิ ากษการนําเสนอ จํานวน 3 ทาน
2. การนําเสนอแบบโปสเตอร (Poster Presentation)
2.1 ดําเนินการสมัครพรอมชําระคาลงทะเบียน
2.2 ผูนําเสนอจัดสงบทวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จํานวนไมเกิน 10 หนา มายังคณะกรรมการดําเนินงาน
2.3 คณะกรรมการจัดสงผลงานพิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อยางนอยจํานวน 2 ทาน
เพื่อมาตรฐานทางวิชาการ
2.4 ผูนําเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงผลงานแลวเสร็จ จัดสงไฟลแกไขฉบับ สมบูรณเพื่อตีพิมพในรูปเลม พรอมสง
เนื้อหาการนําเสนอที่จะพิมพลงในโปสเตอร ในรูปแบบไฟล Microsoft Word โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ชื่อบทความวิจัย
(ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ) ชื่อ ผูวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หลั กการและเหตุผล วัตถุป ระสงคข องการวิจัย
วิธี ดําเนิ นการวิ จัย และผลการวิ จัย เท านั้ น โดยพิ ม พ ดวยตัว อัก ษร TH SarabunPSK ขนาดอั กษร 18 จํ านวนไม เกิ น
1 หนากระดาษ A4 (ขนาดของโปสเตอรกวาง 60 เซนติเมตร สูง 160 เซนติเมตร (แนวตั้ง))
2.5 ผู นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ต อ งยืน ประจํ า ที่ โ ปสเตอร ข องตนเอง ใช เ วลานํ า เสนอเรื่ อ งละไม เกิ น 15 นาที
ตอบคําถามจากกรรมการ (จํานวน 2 ทาน) ไมเกิน 5 นาที
หมายเหตุ: ภาษาที่ใชในการนําเสนอ ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ระยะเวลาการดําเนินการ
ที่
1

2

2
3

4

กิจกรรม
ลงทะเบียนเขารวม
http://journal.cpru.ac.th/web/conference/

ยืนยันการลงทะเบียนเพื่อสงบทความวิจัยวิจัยฉบับเต็ม
(Full Paper) ในเว็บไซต และการสงใบสมัครและสําเนา
หลักฐานการชําระเงินคาลงทะเบียน ทางอีเมล
research@cpru.ac.th
แจงผลการคัดเลือกบทความวิจัยทางอีเมลของผูสมัคร

ระยะเวลา
รอบ 1:
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
รอบ 2:
วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รอบ 1:
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
รอบ 2:
วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
รอบ 1: วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
รอบ 2: วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
รอบ 1: วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
รอบ 2: วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สงไฟลบทความวิจัยฉบับแกไข
หมายเหตุ:
1) ผูนําเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย สงไฟลนําเสนอ
Microsoft PowerPoint มาพรอมกับไฟลบทความวิจัย
2) ผูนําเสนอผลงานวิจัย ประเภทโปสเตอร สงไฟลเนื้อหาที่
จะใสในโปสเตอร มาพรอมกับไฟลบทความวิจัย
นําเสนอผลงานวิจัย
12 กรกฎาคม 2564

อัตราคาลงทะเบียน
ผูสมัครเพื่อสงบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม มีอัตราคาลงทะเบียน ดังนี้
1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1,500 บาท
2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1,000 บาท
3) ผูสนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก
2,000 บาท
**สําหรับผูสมัครนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร ตองชําระคาจัดทําโปสเตอร จํานวน 500 บาท**

