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Research and Sustainability 

วนัที ่ 12  กรกฎาคม  2564  ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิ

หลกัการและเหตผุล 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นเวทีส าหรับนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นทาง
วิชาการร่วมกันระหว่างนักวิจัย ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอ และผลการประเมินความพึงพอใจการด าเนินกิจกรรมและของ
ผู้เข้าร่วมอยู่ในระดับดีมาก 
จากความส าเร็จในการด าเนินโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงด าเนินโครงการ “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 4” ต่อไป 

วตัถปุระสงค์ 
1) เพ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย 
2) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 
3) เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

ทางวิชาการร่วมกัน 
4) เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
1) มีผลงานวิจัยผลงานวิจัย และนวัตกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งจะน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
2) เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย นวัตกรรมสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา และ/หรือ

นักวิจัย 
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กลุม่เปา้หมาย 

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการน าเสนอผลงานวิจยั 

การน าเสนอผลงานวิจัยการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาการน าเสนอผลงานวิจัย 
 กลุ่มสาขาการน าเสนอผลงานวิจัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มศึกษาศาสตร์    
2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
4) กลุ่มบริหารธุรกิจ 

 

กลุ่มสาขาการน าเสนอผลงานวิจัย 
การน าเสนอผลงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การน าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
และการน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

1.1  ด าเนินการสมัครพร้อมช าระค่าลงทะเบียน 
1.2 ผู้น าเสนอจัดส่งบทวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จ านวนไม่เกิน ๑๐ หน้า มายังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน  
1.3 คณะกรรมการจัดส่งผลงานพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่าง

น้อยจ านวน 2 ท่าน เพ่ือมาตรฐานทางวิชาการ 
1.4 ผู้น าเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์ใน

รูปเล่ม พร้อมทั้งไฟล์น าเสนอโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาท่ีอีเมล research@cpru.ac.th 
1.5 ผู้น าเสนอผลงานวิจัยแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมเตรียมการน าเสนอผลงานผ่านโปรแกรม 

Microsoft PowerPoint โดยใช้เวลาน าเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ตอบค าถามจากกรรมการไม่เกิน 5 
นาที ผู้น าเสนอผลงานวิจัยควรพิมพ์ข้อมูลการน าเสนอเพ่ือให้แก่กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การ
น าเสนอ จ านวน 3 ท่าน 
หมายเหตุ: ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
2. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
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2.1 ด าเนินการสมัครพร้อมช าระค่าลงทะเบียน และค่าจัดท าโปสเตอร์ 
2.2 ผู้น าเสนอจัดส่งบทวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า มายังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
2.3 คณะกรรมการด าเนินงานจัดส่งผลงานพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 

Reviewer) อย่างน้อยจ านวน 2 ท่าน เพ่ือมาตรฐานทางวิชาการ 
2.4 ผู้น าเสนอผลงานวิจัยปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์แก้ไขฉบับสมบูรณ์เพ่ือตีพิมพ์ใน

รูปเล่ม พร้อมส่งเนื้อหาการน าเสนอที่จะพิมพ์ลงในโปสเตอร์ มาที่อีเมล research@cpru.ac.th โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วย ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย เท่านั้น 
และรูปภาพประกอบ (ถ้ามี) จ านวน 3 รูป (ขนาดโปสเตอร์กว้าง 60 ซ.ม. สูง 160 ซ.ม. (แนวตั้ง) ผู้สมัคร
สามารถดูตัวอย่างโปสเตอร์ได้ท่ีเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/) 

2.5 คณะกรรมการด าเนินงานจะจัดท าโปสเตอร์ให้ผู้สมัคร 
2.6 ผู้น าเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจ าที่โปสเตอร์ของตนเอง  ใช้เวลาน าเสนอเรื่องละไม่เกิน 

15 นาที ตอบค าถามจากกรรมการ (จ านวน 2 ท่าน) ไม่เกิน 5 นาท ี
หมายเหตุ: ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอ ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ที ่ รายละเอียด ระยะเวลา 
1 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที ่

http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ 
บัดนี้ – 30  เมษายน  2564 

2 ยืนยันการลงทะเบียนเพ่ือส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
โดยการส่ ง ใบสมัครและส า เนาหลักฐานการช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน ทางอีเมล research@cpru.ac.th 

บัดนี้ – 30  เมษายน  2564 

2 แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 17  พฤษภาคม  2564 
3 ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ทางอีเมล 

research@cpru.ac.th 
หมายเหตุ:  
1. ส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย ส่งไฟล์
น าเสนอ Microsoft PowerPoint มาพร้อมกับไฟล์ผลงานวิจัย 
2. ส าหรับผู้น าเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ ส่งไฟล์เนื้อหา
การน าเสนอเพ่ือพิมพ์ในโปสเตอร์ มาพร้อมไฟล์ผลงานวิจัย 

31  พฤษภาคม  2564 

4 น าเสนอผลงานวิจัย 12  กรกฎาคม  2564 
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อัตราค่าลงทะเบียน 
 ผู้สมัครเพื่อส่งบทความวิจัย มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
 1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  1,500 บาท 
 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   1,000 บาท 
 3) ผู้สนใจทั่วไป/บุคคลภายนอก    2,000 บาท 
**ส าหรับผู้สมัครน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ต้องช าระค่าจัดท าโปสเตอร์ จ านวน 500 บาท** 
   
 โอนมาที่  เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 307-0-66656-6  
   ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
**หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุก ๆ กรณี และการพิจารณา
ผลงานวิจัยอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 
 

การลงทะเบียน (วันน าเสนอผลงานวิจัย) 
 ภาคเช้า ลงทะเบียนระหว่างเวลา 08.00 น. – 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 ภาคบ่าย ลงทะเบียนหน้าห้องน าเสนอผลงานวิจัย เวลา 13.00 น. – 13.30 น. 

แนวปฏิบตัิการจดัสง่ข้อมลูเพื่อน าเสนอบทความวิจยั 

แนวปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลเพื่อน าเสนอบทความวิจัย ดังนี้ 
 

1. การเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย โปรดด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 แก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) และจัดส่งไฟล์
แก้ไขบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ MS Word)  
 1.2 จัดส่งไฟล์ MS PowerPoint เพ่ือน าเสนอ (เวลาน าเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที) 
 1.3 ส่ ง ไฟล์ บทคว ามวิ จั ย แล ะ ไฟล์ น า เ สนอตาม ข้ อ  1 . 1  แล ะ  1 . 2  ม าที่ อี เ ม ล 
research@cpru.ac.th  
 
 

2. การเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ โปรดด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แก้ไขบทความวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) และจัดส่งไฟล์
แก้ไขบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ MS Word) 
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 2.2 จัดท าข้อมูลบทความวิจัยเพ่ือน าใส่ในโปสเตอร์ในรูปแบบไฟล์ MS Word โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย ชื่อบทความวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย เท่านั้น โดยพิมพ์
ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร 18 จ านวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยสามารถ         
ดาวน์โหลดรูปแบบ (ชื่อไฟล์ PosterTemplate) ได้ที่เว็บไซต ์ 
http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ 
 2.3 หากนักวิจัยมีรูปภาพกิจกรรม/ภาพแผนภูมิ/ภาพกราฟ สามารถส่งได้ในรูปแบบไฟล์  
จ านวนไม่เกิน  3 รูป (แยกเป็นไฟล์ต่างหาก แบ่งเป็นไฟล์ละ 1 รูป) 
 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะด าเนินการจัดท าและติดตั้งแบบโปสเตอร์ให้แก่เจ้าของผลงาน 
 2.4 จัดส่งไฟล์ตามข้อ 2.1 – 2.3 มาท่ีอีเมล research@cpru.ac.th 

 


