การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
“Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”
วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
------------------------หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชา
การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และนิเทศศาสตร์ โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
การจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ และนานาชาติ เป็ น อี ก หนึ่ ง ภารกิ จ ของกิ จ กรรมทางวิ ช าการที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ในปี 2563 จึงได้กาหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ขึ้น
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบการบรรยาย การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจนาเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงาน ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ องค์กร และสาธารณชน
2. เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จานวน 400 คน
เชิงคุณภาพ ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัดความสาเรจขอองคครงการ
1. การนาเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 40 เรื่อง
2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 50 เรื่อง
3. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 400 คน
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ระยะเวลาดาเนินการ
วัน 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่
ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิธีดาเนินการ
1. ก่อนการประชุมวิชาการ
- เวียนเอกสารถึงทุกหน่วยงานเพื่อเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
- กาหนดกรอบเวลาในการดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
- ส่งผลงานของนักศึกษา และบุคลากรร่วมนาเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
(หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม ส่งผลงานภาคบรรยายฟรีได้ไม่เกิน 2 เรื่อง)
- ส่งผลงานของนักศึกษา และบุคลากรร่วมนาเสนอภาคบรรยายระดับนานาชาติ จานวน 1 เรื่อง
- จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ Peer review อ่านผลงานวิจัย (หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วม)
2. ระหว่างการประชุมวิชาการ หน่วยงานที่เป็นเข้าภาพร่วมดาเนินการ ดังนี้
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Commentator ประจาห้องบรรยาย
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ Commentator ประจาโปสเตอร์
- เป็นกรรมการดาเนินกิจกรรม
3. หลังการประชุมวิชาการ
- จัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงสาหรับการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป
- รายงานผลการจัดประชุมวิชาการเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิธีประเมินผลกิขกรรม
ประเมินผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ผลที่คาดว่าขะได้รับ
ผลผลิต
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในการนาเสนออย่างมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชน สังคม
ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมาก
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ผลกระทบ
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ออบอ่ายการนาเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิขัย
การนาเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ผู้ ส นใจ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐและเอกชนที่เกี่ ยวข้องกั บองค์ความรู้ด้านบริห ารธุรกิจ ด้านมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
หมายเหตุ : บทความวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม ที่ ผู้ น าเสนอผลงานได้ น าไปปรั บ ปรุงแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer Reviews) จ านวนไม่ ต่ ากว่ า 2 ท่ า น/บทความ แล้ ว เท่ า นั้ น จึ ง จะได้ รั บ การพิ ม พ์ เป็ น
Proceeding ของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี
วิธีการขัดทาบทความวิขัย
บทความวิจัยที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews)
ทั้ ง แบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) มี ค วามยาว 8 - 10
หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK กรณีตัวเลขให้ใช้เลขสากล (อารบิก) เท่านั้น โดยมีหัวข้อตามที่
กาหนด ดังนี้
1. ส่วนอ้อมูลผู้เอียนผลงาน
1.1 ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผู้เขียน : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
1.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)
1.4 ตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี) คณะวิชา สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่
สังกัด (สาหรับจัดทาเชิงอรรถ)
2. ส่วนเนื้อเรื่อง
2.1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4) โดยมี
คาสาคัญ (Key word) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จานวน 2 - 5 คา
2.2 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.4 ขอบเขตของการวิจัย
2.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)
2.7 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
2.8 วิธีดาเนินการวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือการวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
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2.9 ผลการวิจัย
2.10 อภิปรายผล
2.11 ข้อเสนอแนะ
2.12 เอกสารอ้างอิง
3. วิธีการพิมพ์
3.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านล่างและด้านขวา 1 นิ้ว
3.2 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 หนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ระหว่างชื่อบทความ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เว้น 1 บรรทัด
3.3 ชื่อผู้เขียนบทความวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) ขนาด 14 หนา พิมพ์ ต่อจากชื่อบทความ
ภาษาอังกฤษ โดยเว้น 1 บรรทัด และจัดชิดขวา
3.4 เชิงอรรถ ประกอบด้วย ตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่งงาน คณะวิชา สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
ที่สังกัด ขนาด 12 ปกติ ให้ปรากฏหน้าเดียวกันกับชื่อบทความและชื่อผู้เขียน
3.5 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 หนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใช้คาว่า
“บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ขนาด 14 ปกติ
3.6 หั วข้อของบทความ เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ กรอบ
แนวคิดในการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ใช้ขนาด 14 หนา
จัดชิดด้านซ้าย ส่วนเนื้อเรื่องของบทความ ขนาด 14 ปกติ จัดตัวอักษรแบบกระจายเสมอหน้า-หลัง
3.7 การย่อหน้าเนื้อหา เว้นระยะแปดตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่เก้า
3.8 การพิมพ์ตาราง แต่ละตารางจะต้องมีหมายเลขกากับ จาก 1 ไปจนจบบทความ พิมพ์หมายเลข
ลาดับของตารางและชื่อตารางไว้ในบรรทัดเดียวกัน โดยพิมพ์ไว้ด้านบนตารางและชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ
3.9 การใส่ ภ าพประกอบ แต่ ล ะภาพต้ อ งมี ห มายเลขก ากั บ จาก 1 ไปจนจบบทความ โดยพิ ม พ์
หมายเลขลาดับของภาพและคาอธิบายภาพไว้ในบรรทัดเดียวกัน
3.10 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้อ้างอิงแบบนามปี (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, หน้า) โดยใช้ระบบ APA
3.11 เอกสารอ้ างอิ ง เฉพาะที่ ป รากฏในบทความเท่ า นั้ น โดยใช้ ระบบ APA แยกเป็ น ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ โดยเรียงลาดับตามอักษร ให้พิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิงชิดขอบกระดาษด้านซ้ าย ถ้ามีข้อความที่
จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะแปดตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่เก้า
การอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกันให้เรียงลาดับตามปีที่พิมพ์ จากค่าเลขน้อยไปหาค่า
เลขมาก ถ้าปีที่พิมพ์ซ้ากันให้เรียงตามลาดับอักษรของชื่อเรื่อง กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้เรียงไว้หลังรายการที่
ปรากฏปี ที่ พิมพ์ การลงชื่อผู้ แต่งกรณี นี้ ให้ ล งชื่อผู้ แต่งเฉพาะเล่ มแรก ส่ ว นเล่ มต่อๆ ไปให้ ขีดเส้ นเท่ ากับแปด
ตัวอักษรแทนชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค
4. การนาเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
4.1 ผู้เสนอผลงานต้องเตรียมไฟล์ Power point และไฟล์รูปแบบอื่นๆ (ถ้ามี) มอบให้เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล
ประจาห้องก่อนถึงช่วงเวลานาเสนอผลงาน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยทางคณะผู้จัดจะเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรเจคเตอร์ประจาห้องบรรยาย สาหรับอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบช่วงตอบรับการเสนอ
ผลงาน
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4.2 จะต้องนาเสนอผลงานด้วยตนเอง และตอบข้อซักถามในเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พร้อมรอรับ
มอบเกียรติบัตร
4.3 นาเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้เวลาในการนาเสนอ 10 นาที วิจารณ์และซักถาม
ไม่เกิน 10 นาที (รวมไม่เกิน 20 นาที)
5. การขัดทาบทความวิขัยแบบคปสเตอร์ (Poster Presentation)
ทางคณะผู้จัดจะดาเนินการจัดทาโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 ซม. และนาไปติดให้ก่อนวันเสนอผลงาน
(มีค่าใช้ข่ายเพิ่ม 500 บาท) โดยผู้นาเสนอต้องจัดพิมพ์ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนด ขนาด 18 point ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4 ส่งมายังคณะผู้จัด ได้แก่
5.1 ชื่อบทความวิจัย
5.2 ชื่อผู้วิจัย
5.3 บทคัดย่อภาษาไทย (กรณีนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)
5.4 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
5.5 วัตถุประสงค์การวิจัย
5.6 วิธีดาเนินการวิจัย
5.7 ผลการวิจัย
5.8 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
5.9 ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนหัวข้อตามความเหมาะสม กรณีที่มีภาพ แผนภูมิหรือแผนภาพ ให้ส่งเป็นไฟล์ชนิด
.JPG มีความละเอียดสูง save แยกมาต่างหาก และให้จัดส่งไฟล์ภาพถ่ายผู้วิจัยแต่งกายสุภาพ ชนิด .JPG จานวน 1
ภาพ
6. การนาเสนอผลงานภาคคปสเตอร์ (Poster Presentation)
ผู้นาเสนอต้องอยู่ประจา ณ สถานที่ติดโปสเตอร์ของตนเอง ในช่วงเวลาที่กาหนดให้เพื่อนาเสนอผลงาน
และตอบข้อซักถามผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และรอรับมอบเกียรติบัตร
หมายเหตุ กรณี ไ ม่ ม าน าเสนอผลงาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ขะมี ห นั ง สื อ แข้ งไปยั ง
หน่วยงานต้นสังกัด และริบเกียรติบัตร
การส่งบทความวิขัย
บทความวิจัย ที่น าเสนอต้องเป็ นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์ห รือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูป แบบที่
คณะกรรมการกาหนดไว้ โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคาและเนื้อหาของ
ตนเอง) โดยลงทะเบียน และส่งบทความต้นฉบับเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.doc* และ ***.PDF
มาที่ http://m-journal.tru.ac.th/
กาหนดการส่งผลงาน
ผู้สนใจที่ต้องการนาเสนอผลงานวิจัย หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับ
การเข้าร่วมประชุม ได้ตามกาหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้
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กาหนดระยะเวลาการส่งบทความ
รับบทความวิจัย
วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย
ประกาศผลที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอ
วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข สื่อนาเสนอ หรือโปสเตอร์
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
Activities
Paper Submission.
Paper Submission Deadline.
Announcing the results that have been selected for
presentation.
Deadline for resubmitting revised paper.
Date of Conference.

วัน - เวลา
1 พฤศจิกายน 2562
30 ธันวาคม 2562
14 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563
13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
Date
1 November 2019
30 December 2019
14 January 2020
31 January 2020
13 - 14 February 2020

การลงทะเบียน
ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนาเสนอผลงานวิจัย
สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาที่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เลข 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3642 1448 เบอร์มือถือ 0 90008 4248
อีเมล์ journal.mstru@gmail.com
หรือ http://m-journal.tru.ac.th/
ผู้เอ้าร่วมการประชุมระดับชาติ (นาเสนอผลงานภาคบรรยายและคปสเตอร์)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ก่อนวันที่
หลังวันที่
15 พฤศขิกายน 2562 15 พฤศขิกายน 2562
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป
1,000 บาท
1,500 บาท
หมายเหตุ 1. หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนาเสนอภาคบรรยาย (ฟรี ขานวน 2 เรื่อง) โดยไม่ต้องเสีย
ค่าลงทะเบียน
2. กรณีนาเสนอภาคคปสเตอร์ ข่ายค่าข้างขัดทาคปสเตอร์เพิ่ม ขานวน 500 บาท
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ผู้เอ้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (นาเสนอผลงานภาคบรรยาย)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ก่อนวันที่
หลังวันที่
15 พฤศขิกายน 2562 15 พฤศขิกายน 2562
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป
USD 80
USD 100
2,500 บาท
3,000 บาท
วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชื่อบัญชี ผศ.ธนิดา ภู่แ ดง บัญชีเลขที่
988-000-693-8 ประเภทออมทรัพย์
2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่ง
หลักฐานการชาระเงินได้ที่อีเมล์ journal.mstru@gmail.com หรือ http://m-journal.tru.ac.th/
(ส่งออนไลน์)
3. เงื่อนไขการยกเลิ ก ผู้ล งทะเบี ย นและชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คื นเงิน
ค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ
ผู้รับผิดชอบคครงการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และภาคีเครือข่าย
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กาหนดการประชุม และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่
http://m-journal.tru.ac.th/
***************
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”
“Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”
วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กิขกรรม
วันที่ 13 ก.พ. 63
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.45 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
12.30 – 12.55 น.
12.00 – 15.00 น.
13.00 – 16.00 น.
13.00 – 15.00 น.
วันที่ 13 ก.พ. 63
08.00 – 08.30 น.
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
แนะนาภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมมอบของที่ระลึก
(ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดไทย)
บรรยายพิเศษ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรม
และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
Dr. William P. Wall
Assistant President, Asoke Campus Learning Center, Postgraduate
Studies Stamford International University, Bangkok, Thailand
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลงทะเบียนการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติ
- การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22)
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
ห้องนาเสนอ 24/201, 24/202, 24/203, 24/204
ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
นาเสนอผลงานวิจัยประจาโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
ลงทะเบียน การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 :
“ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร”
ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี
การนาเสนอแผนธุรกิจ
พิธีเปิด
การนาเสนอแผนธุรกิจ (ต่อ)
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ
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วันที่ 14 ก.พ. 63
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 12.30 น.

09.00 – 10.00 น.
วันที่ 14 ก.พ. 63
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.45 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
13.00 น.

ลงทะเบียน
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ
ห้องนาเสนอ 24/201, 24/202,24/203 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับนานาชาติ
ห้องนาเสนอ 24/204, 24/207 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
นาเสนอผลงานวิจัยประจาโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี
ลงทะเบียน พร้อมจับฉลากลาดับการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
(ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี)
พิธีเปิด
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประกวด
ประกาศผลการประกวดมารยาทไทย

