ชื่อโครงการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”

ผลผลิตหลัก

1. มีการประสานความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย
กลุ่มภาคเหนือ 8 แห่งด้านการยกระดับคุณภาพการวิจัยและวิชาการ
2. มีเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจนาเสนอผลงาน
วิชาการ และผลงานวิจัยอันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สาธารณชน
และวงวิชาการ ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นิเทศศาสตร์
การบั ญ ชี การเงิ น เศรษฐศาสตร์ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ และ
สหวิทยาการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ หรือมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ
3. มี การด าเนิน งานตามระบบการประกัน คุ ณภาพการศึ กษา และสนองตอบต่อ ยุท ธศาสตร์
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1. หลักการและเหตุผล
จากบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ภาคเหนือ 8 แห่ง ตั้งแต่ปี 2553 อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภั ฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูล สงคราม มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ และมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏเพชรบูร ณ์ มี มติ ร่วมกันในการสร้า ง
เครือข่ายทางวิชาการ จึงได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
และสืบเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา เครือข่ายฯ ได้กาหนดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่สาคัญมากกิจกรรมหนึ่ง
คือ “การจัดงานวิชาการระดับชาติ ” เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการและ
การวิจัย การพัฒนาวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสในการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนาเสนอโดย
โปสเตอร์ (Poster Presentation) อี กทั้ งยั ง ได้มี การเชิญ วิท ยากรบรรยายในประเด็น ที่เ กี่ย วข้ องและทั นต่ อ
เหตุการณ์ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ แนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายฯ
ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด โครงการการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ค รั้ ง ที่ 9 และนานาชาติ ครั้ ง ที่ 2 ต่ อ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในความร่วมมือทางวิชาการและผลงานวิจัย ในศาสตร์
บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นิเทศศาสตร์ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุ รกิจ รวมถึง สาขาสหวิทยาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
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จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน
โดยการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้กาหนดการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนางานวิจัยภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง” ในวัน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์และมีการนาเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และ การสัมมนาบรรยาย
พิ เ ศษในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “แนวทางการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย ของ วช. เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ ในรูปแบบการ
สัมมนาเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และสานต่อการประชุมวิชาการระดับชาติไปสู่ระดับนานาชาติของเครือข่าย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจนาเสนอผลงาน
วิชาการ และผลงานวิจัยอันเป็นการเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สาธารณชน และวงวิชาการทางการ
บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นิเทศศาสตร์ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ
การท่องเที่ยว สาขาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสหวิทยาการ
2.2. เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และหรือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
2.3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง
3. กลุ่มเป้าหมายการดาเนินโครงการ
8.1. คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิต ศึ ก ษา นั ก วิช าการ นั ก วิจั ย และผู้ ที่ ส นใจน าเสนอผลงานวิช าการ
คณะวิท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคเหนื อ และมหาวิ ทยาลัย ทั่ วประเทศ ทั้ ง ระดับ ชาติ แ ละ
นานาชาติ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและร่วมโครงการ
8.2. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นิสิต/นักศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั่วประเทศ/
นานาชาติ นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เจ้าภาพ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินโครงการ
ดาเนินการจัดโครงการ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-36. การดาเนินการ
6.1. รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ จะผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คน ในลักษณะเป็น Double-blind peer review และตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
6.2. รูปแบบการดาเนินการ
13.2.1. การสัมมนาทางวิชาการ (Special lecture)
13.2.2. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับชาติ (Oral presentation)
13.2.3. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับชาติ (Poster presentation)
13.2.4. การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับนานาชาติ (International Oral
presentation)
6.3. กลุ่มสาขาวิชาการนาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
13.3.1. กุลุ่มด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
13.3.2 กลุ่มด้านนิเทศศาสตร์
13.3.3 กลุ่มด้านการบัญชี การเงิน
13.3.4 กลุ่มด้านเศรษฐศาสตร์
13.3.5 กลุ่มด้านการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
13.3.6 กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13.3.7 กลุ่มด้านสหวิทยาการ
7. อัตราค่าลงทะเบียนร่วมโครงการ
7.1. ผู้นาเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย (Oral presentation)
ประเภทผู้สมัคร
ผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

อัตราค่าลงทะเบียน
2,500 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท

7.2. ผู้นาเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
ประเภทผู้สมัคร
ผู้นาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

อัตราค่าลงทะเบียน
2,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท

-47.3. ผู้นาเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย
ประเภทผู้สมัคร

อัตราค่าลงทะเบียน

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป
USD 150
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
USD 85
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ชาระเงิน
7.4. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (เฉพาะรับฟังการสัมมนา ไม่นาเสนอบทความวิจัย)
ประเภทผู้สมัคร
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียน
1,000 บาท
500 บาท

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
14.1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (เจ้าภาพ)
14.2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14.3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14.4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
14.5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14.6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14.7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14.8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เวลา
08.00 น.-09.00 น.
09.00 น.-10.00 น.

10.00 น.-12.00 น.

12.00 น.-13.00 น.
13.00 น.-17.00 น.

17.00 น.-17.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนการนาเสนอผลงานการวิจัย และลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
และรับเอกสาร
พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติครัง้ ที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ
2020”
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง
กล่าวรายงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กล่าวเปิดงาน
- การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น
- การมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
- การแสดงพิธีเปิด
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ วช. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทาหน้าที่ ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
1. การนาเสนอผลงานภาคบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ และมอบเกียรติประจาห้อง
- กุลุ่มด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา
- กลุ่มด้านนิเทศศาสตร์
- กลุ่มด้านการบัญชี การเงิน
- กลุ่มด้านเศรษฐศาสตร์
- กลุ่มด้านการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
- กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กลุ่มด้านสหวิทยาการ
2. การนาเสนอผลงานภาคบรรยายการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมอบเกียรติประจาห้อง
3. การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และมอบเกียรติ
พิธีปิด

หมายเหตุ : กาหนดการและห้องนาเสนออาจปรับตามความเหมาะสม

