การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภายใต้หัวข้อ “น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”
(Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainable Community Development)
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจที่สําคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดให้
มีงานประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “น้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
นําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนําไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ และเกิดเครือข่ายความ
ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการด้ า นวิ จั ย ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ทั้ ง นี้ ย่ อ มชี้ ชั ด ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ อั น เป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ของ
สถาบันอุดมศึกษา และสอดรับกับหลักการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่กําหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่า การตีพิมพ์ผลงานของคณาจารย์ทางวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ชี้วัดที่ประกันคุณภาพอันสําคัญประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตรวจประเมินการคัดเลือกคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 2 และบทความวิชาการที่ได้รับคะแนน
สูงสุดอันดับ 1 ของสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social
Sciences Research) ซึ่งได้รับผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์ ท างวิ ช าการจากงานวิ จั ย อั น จะนํ า ไปสู่ แ นวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ
ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารย์หรือนักวิจัยหน่วยงานภายนอก
2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ
3. ระยะเวลาการดําเนินงาน
วันที่จัดงาน 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงาน
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากร
ทั่วไป
6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
2) การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3) การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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7. สาขาที่เปิดให้นําเสนอผลงาน
กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ
3.คณิตศาสตร์และสถิติ
4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6.คอมพิวเตอร์ศึกษา
7.พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ
8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
9.นิเทศศาสตร์
10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
13.อาเซียนศึกษา
14.การท่องเที่ยว
15.บริหารการศึกษา
16.วิจัยการศึกษา
17.หลักสูตรและการสอน
18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
19.งานประจําสู่งานวิจัย (R to R)

8. กิจกรรมและกําหนดการ
กิจกรรม
เปิด - ปิดรับบทความ
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
การชําระค่าลงทะเบียน
นําเสนอผลงาน
9. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทของผู้ลงทะเบียน
 ผู้นําเสนอบทความ
 ผู้เข้าร่วมงาน

กําหนดการ
15 มกราคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
29 – 30 มีนาคม 2561

บุคคลทั่วไป
2,000 บาท

นักศึกษา
1,500 บาท

500 บาท

500 บาท

หมายเหตุ: - ผู้นําเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ปิดระบบการลงทะเบียนก่อน
กําหนด ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
10. กําหนดการ
วันที่ 29 มีนาคม 2561
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
การปาฐกถา ของ องค์ปาฐก
รับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session
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วันที่ 30 มีนาคม 2561
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
นําเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.
นําเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session
*หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนําไปสู่แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของอาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารย์หรือนักวิจัยหน่วยงานภายนอก
2) ได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ
12. ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909 แฟกซ์ 0-3426-1053
Email: conference10@webmail.npru.ac.th
เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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29–30
มีนาคม 2561

สาขาที่เปิดให้นำ�เสนอผลงาน

ารประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ภายใต้ แ นวคิ ด “น้ อ มนำ � ศาสตร์ พ ระราชา
สูก่ ารวิจยั และพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน”  ในระหว่างวันที่ 29 – 30
มี น าคม 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม เพื่ อ เป็ น เวที
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และ
นั ก วิ ช าการ ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เพือ่ นำ�เสนอแลกเปลีย่ นความรูท้ างวิชาการจากงานวิจยั
และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยในระดับชาติ
ต่อไป โดยบทคัดย่อจะได้รับการตีพมิ พ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ
(Abstract Proceeding Book) พร้อมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full
Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ (Digital File)
กำ�หนดการ
ปิดรับบทความ
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
การชำ�ระค่าลงทะเบียน
นำ�เสนอผลงาน

15 มกราคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
29 – 30 มีนาคม   2561

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนนำ�เสนอบทความ
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท นักศึกษา 1,500 บาท
อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
บุคคลทั่วไป 500 บาท นักศึกษา 500 บาท

กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.  ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ
3.  คณิตศาสตร์และสถิติ
4.  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.  วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา
7.  พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสุขภาพ
8.  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
9.  นิเทศศาสตร์
10.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11.  รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12.  ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
13.  อาเซียนศึกษา
14.  การท่องเที่ยว
15.  บริหารการศึกษา
16.  วิจัยการศึกษา
17.  หลักสูตรและการสอน
18.  การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
19.  งานประจำ�สู่งานวิจัย (R to R)

การชำ�ระค่าลงทะเบียน
ดูรายละเอียดการชำ�ระค่าลงทะเบียนได้ที่ :

http://dept.npru.ac.th/conference10

ผู้สนใจจะส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำ�เสนอ
ทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ขอให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่ :
http://dept.npru.ac.th/conference10

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909
แฟกซ์ 0-3426-1053
Email: conference10@webmail.npru.ac.th

เครือข่ายร่วมจัดงาน

