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1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให๎คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท าคูํมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ “การจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ” ที่ชัดเจน อยํางเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตํางๆ ของคณะวิทยาการจัดการ และสร๎างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได๎มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได๎ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ 
และบรรลุข๎อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการที่สามารถ
ถํายทอดให๎กับผู๎เข๎ามาปฏิบัติงานใหมํ พัฒนาให๎การท างานเป็นมืออาชีพ และใช๎ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  
2. ขอบเขต 

คูํมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตํ จัดท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จัดท าเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ผู ๎สนใจลงทะเบียนเข๎า 
รํวมงานและน าเสนอบทความ พิจารณาบทความที่สํงมาน าเสนอ (Peer reviewer) ท าหนังสือตอบรับ 
และหนังสือปฏิเสธบทความ จัดท า Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ จัดเตรียมคน 
เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม และสถานที่ จัดงานวันจริง และจัดท าสรุปผลการประชุม
วิชาการระดับชาติ รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ในปีถัดไป 
3. ค าจ ากัดความ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Fullpaper) ได๎รับการตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด๎วย 
ศาสตราจารย์หรือผู๎ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
นอกสถาบันเจ๎าภาพ อยํางน๎อยร๎อยละ 25 โดยต๎องมีผู๎ประเมินบทความที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญในสาขานั้นด๎วย และมี
บทความที่มาจากหนํวยงานภายนอกสถาบันอยํางน๎อย 3 หนํวยงาน และรวมกันแล๎วไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25  
(คูํมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 หน๎า 35 – 36) 
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Proceedings หมายถึง เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดยํอ หรือเอกสารน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม 
หนํวยงาน หรือองค์กร จัดให๎มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหวํางนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชา
เดียวกันอยํางตํอเนื่อง วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็น และความรํวมมือกัน มีการ
น าเสนอผลการค๎นคว๎าวิจัยใหมํในที่ประชุมรายงานการประชุมที่เผยแพรํเป็นรูปเลํม (Proceedings) 
ด าเนินการตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์เผยแพรํ 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ถํายทอดงานลงสูํระดับ 

หัวหน๎างานและบุคลากร ให๎ความเห็น ข๎อเสนอแนะ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ สรุปผล รายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตํอที่ประชุมเครือขํายความ
รํวมมือทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคเหนือเพ่ือน าข๎อเสนอแนะ
มาพัฒนาและปรับปรุงตํอไป 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย บริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบและให๎
ความเห็นเพื่อให๎การด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมเป็นไป
ด๎วยความถูกต๎องเรียบร๎อย  รวมทั้ งติดตามผลการ
ด าเนินงานของทุกฝ่าย 

หัวหน๎างานวิจัย วิ เคราะห์  สังเคราะห์  รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานผลและประเมินผลโครงการ กิจกรรม และน า
ข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงด าเนินการแก๎ไข 

บุคลากร มีสํวนรํวมในการด าเนินงาน/กิจกรรมตามหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายให๎รับผิดชอบ รายงานผลกิจกรรม ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  

5. การตรวจเอกสาร 
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณ์ด๎านการวิจัย 

รวมถึงเพ่ือเป็นการเผยแพรํผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อันเป็นประโยชน์ตํอองค์กร แวดวงวิชาการ และ
สาธารณชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจน เป็นเวทีวิชาการให๎คณาจารย์ นักศึกษา 
บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู๎ที่สนใจด๎านงานวิจัยและงานวิชาการระดับชาติ โดยการจัดประชุม
วิชาการระดับชาตินั้นมีรูปแบบการน าเสนอทั้งการน าเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
การน าเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) อีกท้ังได๎มีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องและ
ทันตํอเหตุการณ์เพ่ือเป็นการสร๎างองค์ความรู๎  
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ความส าคัญของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. เพ่ือเป็นการกระตุ๎นและสํงเสริมให๎คณาจารย์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได๎ตระหนักและ 

เห็นถึงความส าคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
2. เพ่ือเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในระดับชาติ เผยแพรํและแลกเปลี่ยน

ความก๎าวหน๎าทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณ์ด๎านการวิจัย ระหวํางคณาจารย์และ
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู๎ที่สนใจด๎านงานวิจัย 

3. เพ่ือสร๎างเครือขํายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาตํางๆ 
 4. เพื่อเผยแพรํผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯและเครือขํายมหาวิทยาลัยเพ่ือ
น าไปสูํการใช๎ประโยชน์และพัฒนาท๎องถิ่น 

5. เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ  

ค าอธิบายความหมายการตีพิมพ์/เผยแพร่ 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ 

ของรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย  
หรือระดับคณะ และ ต๎องเป็นผลงานที่ผํานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรํวมเป็น 
กรรมการพิจารณาด๎วย  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการรํวมมือ 
ระหวํางประเทศไทยกับ ประเทศอ่ืน  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรํที่เปิดกว๎างส าหรับทุกประเทศ 
(อยํางน๎อย 5 ประเทศท่ีไมํได๎อยูํในกลุํมอาเซียน)  

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรํเฉพาะในกลุํมอาเซียน 10 
ประเทศ (อยํางน๎อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด๎วย) และการให๎คะแนนตามแหลํงเผยแพรํ ไมํจ าเป็นต๎อง 
ไปแสดงในตํางประเทศ อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได๎แกํ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมํา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน 
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได๎รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด๎วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู๎ทรงคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก หรือผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตํางประเทศอยํางน๎อยร๎อยละ 25 และมีผู๎ประเมินบทความที่เป็นผู๎เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา 
จากตํางประเทศ อยํางน๎อย 3 ประเทศ และรวมกัน แล๎วไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25  

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให๎กองบรรณาธิการหรือ 
คณะกรรมการจัด ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต๎องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได๎รับการตีพิมพ์ซึ่ง 
สามารถอยูํในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได๎  
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งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทตํางๆ ที่มีความเป็น 
นวัตกรรม โดยมี การศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ  
ทดลองหรือการพัฒนาจาก แนวคิดสร๎างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต๎นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อัน  
กํอให๎เกิดคุณคําทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุํมศิลปะของอาเซียน  
งานสร๎างสรรค์ทางศิลปะ ได๎แกํ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด๎วย ผลงานด๎านจิตรกรรม ประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถําย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด๎วย ดุริยางคศิลป์นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบตํางๆ และ  (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด๎วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบตํางๆ (คูํมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557) 

 

ค าอธิบายความหมายการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่ได๎น าไปใช๎

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว๎ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยํางถูกต๎อง สามารถ
น าไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ในการประยุกต์ใช๎กับกลุํมเป้าหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฎอยํางชัดเจนถึงการน าไปใช๎จนกํอให๎เกิดประโยชน์ได๎จริงอยํางชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/
หรือได๎การรับรองการใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหนํวยงานภายนอกสถานศึกษา 

ประเภทของการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ที่สามารถน าไปสูํการแก๎ปัญหาได๎อยําง 
เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชํน ผลงานวิจัยที่น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์แกํสาธารณชนใน

เรื่องตํางๆ ที่ท าให๎คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได๎แกํ การใช๎ประโยชน์ด๎านสาธารณสุข ด๎าน
การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น 

 2. การใช๎ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชํน ใช๎ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข๎อมูลการประกาศใช๎กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ตํางๆ โดยองค์กร หรือ หนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต๎น 

 3. การใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เชํน งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่น าไปสูํการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎ หรือน าไปสูํการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต๎น 

 4. การใช๎ประโยชน์ทางอ๎อมของงานสร๎างสรรค์ซึ่งเป็นการสร๎างคุณคําทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กํอให๎เกิดสุนทรียภาพ สร๎างความสุข เชํน งานศิลปะที่น าไปใช๎ในโรงพยาบาล ซึ่งได๎มีการศึกษาและการ
ประเมินไว๎ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง
หนํวยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรองานสร๎างสรรค์ของ
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สถาบันอุดมศึกษาไปใช๎กํอให๎เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
หนํวยงานภายนอกสถานศึกษา  (คูํมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)) 
 

ค าอธิบายทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให๎เพ่ือคุ๎มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือ

การออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให๎ผู๎ประดิษฐ์
คิดค๎นหรือผู๎ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะผลิตสินค๎า จ าหนํายสินค๎าแตํเพียงผู๎เดียว ในชํวงระยะเวลาหนึ่งการ
ประดิษฐ์(Invention) หมายถึง ความคิดสร๎างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร๎างหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให๎ดีขึ้น หรือท าให๎เกิด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหมํ ที่แตกตํางไปจากเดิม เชํน กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค,วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก
ผลไม๎ไมํให๎เนําเสียเร็วเกินไป เป็นต๎น 

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือส าคัญที่รัฐออกให๎เพ่ือคุ๎มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะ
คล๎ายกันกับการประดิษฐ์แตํเป็นความคิดสร๎างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมํสูงมาก หรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค๎นเพียงเล็กน๎อย และมีประโยชน์ใช๎สอยมากขึ้น ( http://www.ipthailand.go.th) 
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

เร่ิมต้น 

จดัท าค าสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการจัดงาน 

ท าหนังสือตอบรับ 

จดัท าเว็บไซต์การประชุมวิชาการ 

ประสานงาน Peer reviewer เพ่ือ 
อํานและประเมินบทความ 

ผู๎สนใจลงทะเบียนเข๎ารํวมงาน 
และเขียนสํงบทความเพ่ือขอรับการพิจารณา 

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน 

จัดท า Proceedings 

เตรียมบุคลากร เอกสารการประชุม 
อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่ 

จดังานวันจริง 

สิ้นสุด 

พิจารณา
บทความ 

ด าเนินการเบิกจํายคําตอบแทน 
การพิจารณาอํานบทความ 

ผําน 

ไมผํําน 

สํงบทความพิจารณา 
- ท าหนังสือน าสํงบทความเพื่อพิจารณา 
- สํงบทความเพื่อพิจารณาทาง E-mail 

 

กองบรรณาธิการภายในพิจารณา
และคัดเลือก Peer reviewer  

เพ่ือประเมินบทความ 
 

จดัท ารายงานสรุปผล 
การจดังาน 
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
กระบวนการ    : การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ข๎อก าหนดส าคัญของกระบวนการ : หน่วยงานมีแผนคู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  :  
 
ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1  1 – 2 
สัปดาห์ 

1.ยกรํางค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ 
2. เวียนคณะกรรมการ 
จัดการประชุมวิชาการฝ่าย
ตํางๆ เพื่อตรวจสอบ
รายชื่อในค าสั่งแตํงตั้งฯ 
และตรวจสอบความ
ถูกต๎อง 
3. เสนออธิการบดีเพ่ือลง
นามในค าสั่งแตํงตั้งฯ 
 
 

ค าสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการฯ เพ่ือ
เป็นคณะท างาน มีความ
พร๎อมระบุหน๎าที่ที่
ชัดเจน 

1. รายชื่อคณะท างาน 
และบทบาทหน๎าที่
รับผิดชอบ 
2. (รําง) ค าสั่งแตํงตั้ง 
คณะกรรมการจัดการ 
ประชุมวิชาการ 
3. บันทึกข๎อความ/ 
อีเมล์เวียนค าสั่งฯ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวิจัยพิจารณาและ
มอบหมายบุคคลเพ่ือ
แตํงตั้งคณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 

เริ่มต๎น 

จดัท าค าสั่งแตํงตัง้คณะกรรมการจดังาน 
 

1 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

2  1 สัปดาห์ ประชุมประธานและ
เลขานุการของ
คณะกรรมการแตํละฝ่าย
เพ่ือวางแผนและเตรียม
งานเพ่ือก าหนดกรอบการ
ด าเนินงาน ให๎ชัดเจน  

- มีการแบํงหน๎าที่
รับผิดชอบของแตํละฝ่าย
ได๎อยํางชัดเจน 
- มีแนวทาง และ
จุดมุํงหมายที่ชัดเจน 
เพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย  

1.บันทึกข๎อความแจ๎ง
ประธานและเลขานุการ 
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
2. ค าสั่งแตํงตั้ง 
คณะกรรมการจัดการ 
ประชุมวิชาการ 

คณะท างานการจัดการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 

3  3 เดือน 1.สํงจดหมายเวียน
ประชาสัมพันธ์พร๎อมแนว
โครงการและก าหนดการ
ไปยังสถาบันอุดมศึกษา
และหนํวยงานตํางๆ ทั่ว
ประเทศ 
2. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
การประชุมวิชาการ ผําน
ชํองทางตํางๆเชํน Banner 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
Facebook เป็นต๎น 

- มีผู๎สนใจสมัครเข๎ารํวม
สํงผลงานวิจัยเพื่อ
น าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติฯ ตาม
เป้าหมายที่คณะท างาน
การจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติฯ 
ก าหนดไว๎ 
 

1.จดหมายเวียนน าสํง
โครงการและก าหนดการ
และรายละเอียดงาน 
2. เว็บไซต์การประชุม
วิชาการระดับชาติฯ 
3. Banner การประชุม
วิชาการ 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
4. โปสเตอร์การประชุม
วิชาการระดับชาติฯ 
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 

คณะท างานการจัดการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯและฝ่าย
ประชาสัมพันธ์คณะฯ
รํวมกับฝ่าย IT 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

1 

จัดท าเว็บไซต์การประชุมวิชาการ และ 
ประชาสัมพันธ์ 

2 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

4  4 เดือน 1.รับเรื่องจากจากผู๎เสนอ
บทความได๎แกํ 
-แบบฟอร์มน าสํงบทความ 
-ต๎นฉบับบทความ 
-เอกสารการโอนเงิน
คําลงทะเบียนเข๎ารํวมงาน
และน าเสนอบทความ 
ผํานทาง website และ  
E-mail 

 1. ได๎รับเอกสาร 
แบบฟอร์มน าสํง
บทความ ต๎นฉบับ
บทความ เอกสารการ
โอนเงินคําลงทะเบียน
เข๎ารํวมงานและน าเสนอ
บทความ ผํานทาง 
websiteและ E-mail 
ถูกต๎องครบถ๎วน 

1.แบบฟอร์มน าสํง
บทความ 
2. ต๎นฉบับบทความวิจัย 
3. สลิปการโอนเงิน
คําลงทะเบียนเข๎ารํวม
และน าเสนอบทความ 

- กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิการ
ประชุมวิชาการฯ
พิจารณาผลงาน 

- ผู๎ทรงคุณวุฒิ (Peer 
reviewer) ภายใน
เครือขํายฯ และ
ภายนอกเครือขําย 
- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 

5  4 เดือน 1. กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิการประชุม
วิชาการรับชาติฯ ภายใน
คณะฯ พิจารณาผลงาน
เบื้องต๎น 
2. สรรหาผู๎ทรงคุณวุฒิ 
(Peer reviewer) เพ่ือ
ประเมินบทความและ
จัดสํงบทความพร๎อมแบบ
ประเมิน และแบบฟอร์ม
รายละเอียดการโอนเงินให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน

1. รับ-สํงกลับ เอกสาร 
แบบฟอร์มน าสํง
บทความ ต๎นฉบับ
บทความ เอกสาร 
จากผู๎สํงผลงานได๎ถูกต๎อง
ครบถ๎วน 
2. รับ-สํง กลับ เอกสาร 
แบบฟอร์มน าสํง
บทความ ต๎นฉบับ
บทความ เอกสารตํางๆ 
จากผู๎ทรงคุณวุฒิฯ 
ได๎ถูกต๎องครบถ๎วน 
 

1. บันทึกข๎อความ/
อีเมล์/จดหมาย น าสํง
บทความให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 
2. ต๎นฉบับบทความ 
3. แบบประเมินคุณภาพ
บทความ 
4. แบบฟอร์ม
รายละเอียดการโอนเงิน
ส าหรับผู๎ทรงคุณวุฒิ 
5. แบบสรุปรายชื่อ
บทความ จ านวน พร๎อม
สถานะการพิจารณา 

ผําน 

พิจารณาและคัดเลือก
บทความเพ่ือน าเสนอใน
การประชุมวิชาการฯ 

ไมํผําน/ผํานโดยปรับปรุงแก๎ไข 

3 

2 

ผู๎สนใจลงทะเบียนเข๎ารํวมงาน 
และเขียนสํงบทความเพ่ือขอรับ

การพิจารณา 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

เครือขํายฯ และภายนอก
เครือขํายฯ 
3. จัดท าสรุปรายชื่อ
บทความ จ านวน และ
สถานะของการพิจารณา  
4. จัดสํงข๎อเสนอแนะของ
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ผู๎เขียนเพ่ือ
แก๎ไข  
(ใช๎เวลา 1 - 2 สัปดาห์) 
ติดตามและจัดเก็บ
บทความฉบับที่ผู๎เขียน 
แก๎ไขลําสุดไว๎ส าหรับจัดท า 
รายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) 
5. ท าเรื่องเบิกเงิน-คืนเงิน 
คําตอบแทนการอําน
บทความให๎กับ
ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ประเมิน
และสํงผลประเมินกลับ
แล๎ว 
 
 

3. ความถูกต๎องของ
เอกสาร 
4. ท าเรื่องเบิกเงิน- 
คืนเงิน ได๎ถูกต๎องเป็นไป
ตามระเบียนของ
มหาวิทยาลัยฯ 

6. ใบเบิกเงิน
คําตอบแทนการอําน
บทความ 

ผําน 

3 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

6  4 เดือน 1. จัดท าหนังสือตอบรับ
บทความที่ได๎รับการ
คัดเลือกให๎น าเสนอใน 
การประชุมวิชาการและ/
หรือหนังสือรับรองการเข๎า
รํวมน าเสนอบทความวิจัย 
ทาง E-mail 
2. จัดสํงหนังสือตอบรับ
ให๎กับผู๎เขียนทางจดหมาย 
(ในกรณีที่ผู๎เขียนร๎องขอ) 
 

1. สํงกลับ เอกสาร 
หนังสือตอบรับให๎ผู๎สํงผล
งานได๎ถูกต๎องครบถ๎วน
ทั้งในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ทาง 
E-mail และ จดหมาย
ทางเอกสาร 
2. ความถูกต๎องของ
เอกสาร 
 

1. หนังสือตอบรับ/ 
หนังสือรับรองการเข๎า 
รํวมน าเสนอบทความ 

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 

(ฝ่ายประสานงาน) 

7  2 สัปดาห์ 1. จัดเตรียมต๎นฉบับ 
รายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) 
ในรูปแบบของ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. รูปเลํมรายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) ประสาน
สํงโรงพิมพ์จัดท ารูปเลํม 

1. ความถูกต๎องของ 
รายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings)  
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

1. ไฟล์ต๎นฉบับ 
รายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings)  
การประชุมวิชาการ 
2. CD บรรจุไฟล์ 
รายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) การ 
ประชุมวิชาการ 
3. รูปเลํมรายงาน
สืบเนื่อง (Proceedings) 
 

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 
 

3 

จัดท าและจัดสํงหนังสือตอบ 
รับบทความที่ได๎รับการ 

คัดเลือกให๎น าเสนอในการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

จัดท ารายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) 

การประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

4 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

8  1 สัปดาห์ 1. จัดเตรียมกระเป๋างาน
ประชุมและเอกสาร  
2. จัดเอกสารประกอบการ
ประชุมและอุปกรณ์ตํางๆ 
ลงในกระเป๋า เชํน วารสาร 
ปากกา CD คูปองอาหาร
รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
แบบประเมินการเข๎า
รํวมงาน เป็นต๎น 

1. ความถูกต๎อง 
ครบถ๎วนของการ
จัดเตรียมกระเป๋างาน
ประชุมเอกสาร และ
อุปกรณ์ตํางๆ 

1. กระเป๋างานประชุม 
วิชาการ 
2. เอกสารประกอบการ
ประชุมและอุปกรณ์
ตํางๆ เชํน 
วารสาร ปากกา CD 
คูปองอาหาร 
รายงานสืบเนื่องการ 
ประชุมวิชาการ  
แบบประเมินการเข๎า 
รํวมงาน เป็นต๎น 

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 
 

9  1 สัปดาห์ 1. จัดเตรียมพิธีกรคูํชาย-หญิง
ส าหรับงานชํวงเช๎าในห๎อง
ประชุมใหญํ พิธีเปิด 
2. จัดท าสมุดคูํมือการเข๎า
รํวมงาน ก าหนดการ และ
ก าหนดการล าดับการน าเสนอ
ผลงานในแตํละประเภท 
รายชื่อบทความที่น าเสนอ
แยกประเภทตามห๎องยํอย 
3. .ใบลงทะเบียนรายชื่อ
ผู๎รํวมงาน 
4. เอกสารส าคัญตํางๆ 

1. การจัดเตรียมงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2. ความถูกต๎องของ
เอกสาร 

1. รายชื่อพิธีกร 
2. บทพูดพิธีกร 
3. คูํมือการเข๎ารํวมงาน 
ก าหนดการ และก าหนดการ
ล าดับการน าเสนอผลงานใน
แตํละประเภท รายชื่อ
บทความที่น าเสนอแยก
ประเภทตามห๎องยํอย 
4. .ใบลงทะเบียนรายชื่อ
ผู๎รํวมงาน 
5. เอกสารส าคัญตํางๆ 

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 
 

เตรียมบุคลากร เอกสารการประชุม  

4 

จัดเตรียมพิธีกรส าหรับงานชํวงเช๎า 
ในพิธีเปิด รวมท้ัง ประธานและ 

เลขานุการประจ าห๎องยํอย 

5 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

10  3 – 4 วัน 1. เตรียมสถานที่จัดงาน 
ได๎แกํห๎องประชุมใหญํ 
และห๎องน าเสนอผลงาน 
2. จัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม 
3. จัดเตรียมโต๏ะ
ลงทะเบียน 
4. จัดเตรียมป้าย สื่อ และ
อุปกรณ์ตํางๆ ที่ต๎องใช๎ 
เชํน ป้ายบอกทาง  
ไมโครโฟน  เวที ป้ายชื่อ 
เป็นต๎น 

1. การจัดเตรียมงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2. ความถูกต๎องของ
เอกสาร 

1. ค าสั่งคณะกรรมการ
จัดงานฝ่ายตํางๆ 
2. รายการสิ่งของที่ต๎อง
ใช๎ในวันจัดงาน เชํน ชื่อ
ห๎อง อาหาร และ
เครื่องดื่ม ป้าย เอกสาร  
สื่อและอุปกรณ์ตํางๆ 
เป็นต๎น 

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 
 

11  1 วัน 1. คณะกรรมการฝ่าย
ตํางๆรํวมกันจัดงานและ
ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในทุกกิจกรรม
ตามหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมาย 

1. อุปกรณ์ตํางๆ ทั้งหมดที่
ต๎องใช๎ในวันงาน 
2. หนังสือตอบรับ/หนังสือ
รับรองการน าเสนอผลงาน 
3.ใบเสร็จคําลงทะเบียน
ผู๎เข๎ารํวมงาน/ผู๎น าเสนอ
ผลงาน 
4. ใบรายชื่อลงทะเบียน
ผู๎เข๎ารํวมงาน ผู๎น าเสนอ
ผลงาน  เป็นต๎น 
4. เอกสารส าคัญตํางๆ  

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ฝ่ายตํางๆ 
 

5 

จัดเตรียมอาหารและสถานที่ 
ที่ใช๎ในการจัดงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

6 
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ล าดับ 
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

12  2 สัปดาห์ 1. จัดท าสรุปผลการจัด
งานการประชุมวิชาการ 
2. รายงานแจ๎งผลการจัด
งานในการประชุม
เครือขําย 

1.ความถูกต๎องชัดเจน
ของ สรุปผลการด าเนิน
โครงการ การประชุม
วิชาการระดับชาติ 

- สรุปผลการด าเนิน
โครงการ การประชุม
วิชาการระดับชาติ 

- คณะท างานการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ  
 

สิ้นสุด 

6 

สรุปผลการจัดงานการประชุม 
วิชาการระดับชาติฯ 
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ความหมายของสัญญลักษณ์ผังงาน (Flowchart) 
 
เริ่มต๎น หรือ สิ้นสุดของกระบวนการ (Start / End) 

 
กิจกรรม (Process) 

 
การตัดสินใจ (Decision) 

 
จุดเชื่อมตํอหน๎ากระดาษ (Off page connection) 

 
ทิศทางการท างาน (Direction Flow) 
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
6.1 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1) รํางค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2) ประชุมเครือขํายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคเหนือเพ่ือ

พิจารณารายชื่อคณะกรรมการและรายละเอียดงบประมาณการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
3) เสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในค าสั่งแตํงตั้งฯ และจัดท าบันทึกข๎อความเพ่ือยืมเงินและ 

ขออนุญาตจัดกิจกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
6.2 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1) จัดประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2) เจ๎าภาพการจัดงาน และประธานและเลขานุการคณะกรรมการแตํละชุดประชุมเพ่ือ 

วางแผนและก าหนดแนวทางการจัดงาน 
6.3 ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ 

1) กองบรรณาธิการภายในและฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนดเนื้อหา
สาระและขอบเขตของเว็บไซต์  

2) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ และ
ทดสอบการใช๎งาน เชํน https://management.kpru.ac.th/fms-conference-2018/ 

3) ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดท า Banner และด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานผํานสื่อตํางๆ 
เชํน ป้าย Banner หลายขนาด Facebook เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต๎น 

4) ด าเนินการสํงจดหมายประชาสัมพันธ์ พร๎อมโครงการและก าหนดการไปยังสถาบัน 
อุดมศึกษาและหนํวยงานตํางๆ 
6.4 ขั้นตอนที่ 4 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานและน าเสนอบทความ 

1) ผู๎สนใจลงทะเบียนเข๎ารํวมงาน (ไมํน าเสนอ) หรือเข๎ารํวมงานและน าเสนอบทความผําน 
เว็บไซต์การประชุมวิชาการ พร๎อมช าระคําลงทะเบียนและคําพิจารณาบทความ 

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการช าระเงิน และเอกสารต๎นฉบับบทความ 
กรณีถูกต๎องและสมบูรณ์ เข๎าสูํกระบวนการ Peer review 
กรณีไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ์ สํงผู๎เขียนแก๎ไข 

6.5 ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาบทความท่ีส่งมาน าเสนอ (Peer reviewer) 

1) กองบรรณาธิการภายในพิจารณาบทความเบื้องต๎นและ คัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี
ท าหน๎าที่อํานและประเมินบทความ (Peer reviewer) 

2) ฝ่ายพิจารณาผลงานประสานงานกับผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีท าหน๎าที่อํานและประเมิน
บทความ (Peer reviewer) และด าเนินการสํงบทความให๎พิจารณาผํานทางอีเมล์ และไปรษณีย์ 

3) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน สํงต๎นฉบับบทความให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของ
บทความ (Peer reviewer) จ านวน 2 คน ในรูปแบบไมํมีชื่อผู๎ขียน (Double-blind peer review) 
ผํานอีเมล์ของการประชุมวิชาการ เชํน fms-info@kpru.ac.th เป็นต๎น โดยก าหนดระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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4) ติดตามผลการประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิเมื่อครบก าหนด 
 

กรณี การด าเนินการ 
Peer reviewer ให๎ผํานทั้ง 2 คน สํงผลประเมินและข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิ

ให๎ผู๎เขียนปรับแก๎ไขบทความ โดยไมํระบุชื่อ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

Peer reviewer ให๎ผําน 1 คน และ
ไมํให๎ผําน 1 คน 

หาก Peer reviewer คนที่ 3 ประเมินบทความ 
1.ถ๎าคนที่ 3 ให๎ผําน คณะกรรมการฝ่ายพิจารณา
ผลงานสํงผลประเมินและข๎อเสนอแนะจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิให๎ผู๎ขียนปรับแก๎ไขบทความ โดยไมํ
ระบุชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ 
2.ถ๎าคนที่ 3 ไมํให๎ผําน ให๎ท าหนังสือตอบปฏิเสธ
ก า รตี พิ ม พ์ บทคว าม ให๎ ผู๎ ขี ย น พร๎ อมแน บ
ข๎อเสนอแนะของ Peer reviewer ให๎ผู๎ขียนเป็น
ข๎อมูลส าหรับแก๎ไขปรับปรุงตํอไป 

Peer reviewer ไมํให๎ผํานทั้ง 2 คน ให๎ท าหนังสือตอบปฏิเสธการตีพิมพ์บทความให๎
ผู๎ ขี ยนพร๎ อมแนบข๎ อ เ สนอแนะของ  Peer 
reviewer ให๎ผู๎ขียนเป็นข๎อมูลส าหรับแก๎ไข
ปรับปรุงตํอไป 

 
5) ฝ่ายพิจารณาผลงานสํงข๎อเสนอแนะจาก Peer reviewer ให๎ผู๎เขียนปรับแก๎ไขทางอีเมล์ 

(กรณีให๎ผํานแบบมีเงื่อนไข/ ไมํผําน) 
    แจ๎งผู๎เขียนทางอีเมล์ สํงผลการพิจารณาและข๎อเสนอแนะ (กรณีไมํผําน)  

 

6.6 ขั้นตอนที่ 6 ท าหนังสือตอบรับ และหนังสือปฏิเสธบทความ 

ฝ่ายพิจารณาผลงาน ติดตามและตรวจสอบการแก๎ไขบทความของผู๎เขียน 
กรณีถูกต๎องและสมบูรณ์ ท าหนังสือตอบรับ 
กรณีไมํถูกต๎องหรือไมํสมบูรณ์ สํงผู๎เขียนแก๎ไขรอบที่ 2, 3,…P 
กรณีไมํผําน ท าหนังสือปฏิเสธ 

6.7 ขั้นตอนที่ 7 จัดท า Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ 

1) ฝ่ายพิจารณาผลงาน จัดเตรียมต๎นฉบับรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ในรูปแบบของ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.doc, .docx) และ (pdf.) สํงให๎โรงพิมพ์จัดรูปแบบ  

2) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการจัดท า CD-Proceedings ตามจ านวนที่ได๎รับการอนุมัติ
งบประมาณ เพื่อแจกในวันจริง รวมทั้งออกแบบปก Proceedings 
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6.8 ขั้นตอนที่ 8 จัดเตรียมบุคลากร เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่ม และ
สถานที ่

1) ฝ่ายพิธีการจัดเตรียมพิธีกรคูํชาย-หญิง และบทพูดพิธีกร ส าหรับการจัดงานในชํวงเช๎า 
ในพิธีเปิด ห๎องประชุมใหญํ  

2) คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานจัดท าตารางการเข๎ารํวมงานและน าเสนอผลงานที่ระบุ
ก าหนดการประชุมวิชาการ และรายชื่อบทความที่น าเสนอแยกตามประเภทและห๎องยํอย 

3) คณะกรรมการฝ่ายต๎อนรับและประเมินผล ด าเนินการจัดท ากระเป๋างาน พร๎อมจัดเอกสาร
ประกอบการประชุม และอุปกรณ์ตํางๆ ลงในกระเป๋า เชํน วารสาร ปากกา ป้ายชื่อ CD Proceedings 
แบบประเมินการเข๎ารํวมงาน ของที่ระลึก เป็นต๎น 

4) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ เตรียมอาคารและสถานที่ที่ใช๎ในการจัดงาน ได๎ แก ํ
ลานจอดรถ ห๎องประชุมใหญํ และห๎องน าเสนอผลงาน ตลอดจน เครื่องปรับอากาศ พัดลม ระบบไฟ  
โต๏ะลงทะเบียน ป้าย สื่อ และอุปกรณ์ตํางๆ ที่ตอ๎ งใช  ๎เชํน ป้ายบอกทาง เป็นต๎น 

5) ฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องใหพ๎ร๎อมใช๎งาน เชํน 
ไมโครโฟนในห๎องประชุมใหญํและห๎องยํอย อุปกกรณ์คอมพิวเตอร์ การฉาย PowerPoint ใน 
ห๎องประชุม การเปิดวิดีทัศน์แนะน า มหาวิทยาลัย เป็นต๎น 

6) ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให๎พร๎อมและเพียงพอตํอผู๎เข๎า 
รํวมประชุมทุกระดับ  

 
6.9 ขัน้ตอนที่ 9 จัดงานวันจริงและจัดท าสรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ 

1) คณะกรรมการฝ่ายตํางๆ รํวมกันจัดงานและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎ อยใน 
ทุกกิจกรรม พร๎อมกับจัดท า รายงานสรุปผลการจัดงาน 

2) น าเสนอผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติในที่ประชุมเครือขําย 
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7. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 

ระดับหัวหน๎างาน - ทุกฝ่ายมีการประชุมเพ่ือรับทราบและด าเนินการ 
 - ก ากับติดตามและตรวจสอบ การด าเนินงาน 
   

ระดับบุคลากร - 
 
รายงานผลกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 - ด าเนินงาน/กิจกรรมตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบ  
   

 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 ปฏิบัติงานตามผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ทุกขั้นตอนและส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด เพื่อใหโ๎ครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรม มากกวํา 200 คน 
  2. จ านวนผู๎น าเสนอผลงานวิจยั มากกวํา 30 เรื่อง 
 เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มากกวําร๎อยละ 3.50 
เชิงเวลา 

  1. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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10. ระบบติดตามประเมินผล  
 

ระบบติดตาม  การด าเนินงาน  
วิธีการติดตามประเมินผล  - ที่ประชุมเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการระหวําง

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุํมภาคเหนือ 

 
ผู๎รับผิดชอบการติดตาม  - คณบดีฯ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย 

หัวหน๎างานวิจัย หัวหน๎างานในแตํละฝ่าย 
  

ผู๎รับตรวจ  - สรุปผลการด าเนินโครงการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ 
 

วิธีการน าเสนอผลการติดตาม  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่
ได๎รับมอบหมายตํอที่ประชุมทราบอยํางเป็น
ทางการ และรายงานผลด๎วยวาจาไมํเป็นทางการ
เพ่ือให๎การด าเนินงานโครงการกิจกรรมเป็นไป
อยํางตํอเนื่อง  

 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

 

- รายงานผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎
ผู๎ เกี่ยวข๎องด า เนินงานได๎อยํ างสอดคล๎องกับ
เป้าหมายของงานและกิจกรรมที่วางไว๎  
- สรุปผลการด าเนินโครงการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ รายงานตํอที่ประชุมเครือขํายความรํวมมือ
ทางวิชาการระหวํางคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุํมภาคเหนือเพื่อน าข๎อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงตํอไป  
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11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
-  โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  หนังสือขอสารจากอธิการบดี 
-  สรุปผลการด าเนินโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
-  (รําง) ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  บันทึกข๎อความ/อีเมล์เวียนค าสั่งฯ 
-  จดหมายเชิญชวนเข๎ารํวมงาน 
-  บันทึกข๎อความแจ๎งเครือขํายฯ 
-  ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  จดหมายเวียนน าสํงโครงการและก าหนดการ 
-  โปสเตอร์ Banner การประชุมวิชาการ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
-  แบบฟอร์มน าสํงบทความ 
-  สลิปการโอนเงินคําลงทะเบียนเข๎ารํวมและน าเสนอบทความ 
-  บันทึกข๎อความ/อีเมล์น าสํงบทความให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
-  ต๎นฉบับบทความ 
-  แบบฟอร์มประเมินคุณภาพบทความ 
-  บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม และขอยืมเงิน 
-  แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงินส าหรับผู๎ทรงคุณวุฒิ 
-  แบบสรุปรายชื่อบทความ พร๎อมสถานะการพิจารณา 
-  ใบเบิกเงินคําตอบแทนการอํานบทความ 
-  หนังสือตอบรับ/หนังสือรับรองการเข๎ารํวมน าเสนอบทความ 
-  ต๎นฉบับรายงานสืบเนื่อง(Proceedings) การประชุมวิชาการ 
-  Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
-  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
-  รายชื่อพิธีกร ผู๎น าเสนอ ผู๎เข๎ารํวมงาน เป็นต๎น 
-  บทพูดพิธีกร 
-  คูํมือ ก าหนดการการเข๎ารํวมงานและน าเสนอบทความ 
-  ค าสั่งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายตํางๆ 
-  หนังสือตอบรับ/หนังสือรับรองการ น าเสนอผลงาน 
-  หนังสือปฏิเสธการรับผลงานวิจัย 
-  รายงานสรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

12.แบบฟอร์มที่ใช้ 
12.1 แบบฟอร์มน าสํงบทความส าหรับผู๎สํงบทความ 
12.2 แบบฟอร์มประเมินคุณภาพบทความ 
12.3 แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงินส าหรับผู๎ทรงคุณวุฒิ 
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13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 
ล าดับ

ที ่
ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงใน

การปฏิบัติ 
วิธีการแก้ปัญหา/ลด

ความเสี่ยง 
1  

 
 
 

ความผิดพลาดของ
เอกสาร 
 
 
 

- ตรวจสอบความถูกต๎อง
อยํางรอบคอบ 
- ชํวยกันตรวจสอบ
เอกสาร กันหลายคน 

2  
 
 
 

  

3  
 
 
 

- ข๎อมูล รายละเอียด
ตํางๆ ภายในเว็ปไซด์ 
หายากหรืออยูํลึกเกินไป 

- ท าเว็ปไซด์ผู๎สมัคร หรือ
ผู๎สนใจเข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย 

4  
 

- ไมํได๎รับข๎อมูลจากผู๎
ลงทะเบียน 
- ข๎อมูลที่สํงมาไมํครบ 
- ไฟล์เกิดความเสียหาย 
- ผู๎สนใจลงทะเบียน ไมํ
ระบุข๎อมูลให๎ชัดเจน 

- ตอบกลับผู๎ลงทะเบียน
เข๎ารํวมงานและเขียนสํง
บทความ เพ่ือขอข๎อมูล
เพ่ิมเติม 
- เก็บข๎อมูล เบอร์
โทรศัพท์ติดตํอ E-mail 
ที่อยูํ ของผู๎ผู๎ลงทะเบียนไว๎ 

5  
 
 
 
 
 
 
 

- สํงบทความไมํตรงกับ
ผู๎ทรงคุณวุฒ ิ
- ผู๎สํงผลงาน, ผู๎ทรงคุณวุฒิ
สํงกลับมาลําช๎า 
- สํงบทความไปให๎
ผู๎ทรงคุณวุฒิ เกิน 2 คน 
- ไมํได๎ตัดชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ออกจากแบบประเมิน 
-ไมํได๎ตัดชื่อผู๎เขียน
บทความออกจากบทความ 
- สํงเอกสารให๎ผู๎ทรงไมํ
ครบ หรือซ้ า 

- ตรวจสอบความถูกต๎อง
อยํางรอบคอบ 
- ชํวยกันตรวจสอบ
เอกสาร กันหลายคน 
- **** ขั้นตอนนี้ควร
ด าเนินการช้าๆไม่ต้องรีบ 
เพราะส าคัญละเอียดอ่อน 
และถ้าผิดพลาดจะแก้ไข
ล าบาก **** 

เร่ิมต้น 

จดัท าค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการจัดงาน 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

จัดท าเว็บไซต์การประชุมวิชาการ และ 
ประชาสัมพันธ์ 

ผําน 

พิจารณาและคัดเลือก
บทความเพื่อน าเสนอ

ในการประชุมวิชาการฯ 

ไมํผําน/ผํานโดยปรับปรุงแก๎ไข 

1 

ผู๎สนใจลงทะเบยีนเข๎ารํวมงาน 
และเขียนสํงบทความเพื่อขอรับ

การพิจารณา 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติ 

วิธีการแก้ปัญหา/ลด
ความเสี่ยง 

6  
 
 
 
 
 

- ความผิดพลาดของ
เอกสาร 
- ที่อยูํ E-mail  ผิด 
- เอกสารไมํตรงผู๎รับ 
 

- ตรวจสอบความถูกต๎อง
อยํางรอบคอบ 
- ชํวยกันตรวจสอบ
เอกสาร กันหลายคน 
- สํงเอกสารที่ถูกต๎อง
กลับไปยัง ที่อยูํ E-mail 
ถูกต๎อง 
- สามรถแก๎ไขท าให๎
ถูกต๎องได๎   

7  
 
 

- ความผิดพลาดของ
เอกสาร 

- ตรวจสอบความถูกต๎อง
อยํางรอบคอบ 
- ชํวยกันตรวจสอบอําน 
เอกสาร กันหลายคน 

8  
 
 
 

- ความผิดพลาดของ
เอกสาร การจัดกระเป๋า 
ของที่ระลึกตํางๆ ไมํครบ 
 

- ตรวจสอบความถูกต๎อง
อยํางรอบคอบ 
- ชํวยกันตรวจสอบ
เอกสาร การจัดกระเป๋า 
ของที่ระลึกตํางๆกัน
หลายคน 

9    

10  
 
 
 
 
 

  

1 

จัดท าและจัดสํงหนังสือตอบ 
รับบทความที่ได๎รับการ 

คัดเลือกให๎น าเสนอในการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

จัดท ารายงานสืบเนื่อง 
(Proceedings) 

การประชุมวิชาการระดับชาติฯ 

เตรียมบุคลากร เอกสารการประชุม  

จัดเตรียมพิธีกรส าหรับงานชํวงเช๎า 
ในพิธีเปิด รวมทัง้ ประธานและ 

เลขานุการประจ าห๎องยํอย 

จัดเตรียมอาหารและสถานที่ 
ที่ใช๎ในการจัดงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

2 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติ 

วิธีการแก้ปัญหา/ลด
ความเสี่ยง 

11  
 
 
 
 
 
 

- ความผิดพลาดจากการ
จัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- แก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า 
- ขอค าชี้แนะจากหัวหน๎า 
หรือผู๎บังคับบัญชา 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความผิดพลาดของ
เอกสารรูปเลํมสรุปผล
การจัดงานการประชุม 
วิชาการระดับชาติฯ 

- ตรวจสอบความถูกต๎อง
อยํางรอบคอบ 
- ชํวยกันตรวจสอบ
เอกสาร กันหลายคน 

 
  

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

2 

สิ้นสุด 

สรุปผลการจัดงานการประชุม 
วิชาการระดับชาติฯ 
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14. บรรณานุกรม  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2557. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี: ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ภาพพิมพ์ 



 
 

ภาคผนวก



 
 

 





(ก) 

 

 

รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 

ค าน า 
 

รายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ฉบับนี้จัดท าเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการประชุมวิชาการ ในครั้งต่อไป ซึ่งสาระส าคัญของรายงานฉบับนี้ 
ได้แก่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินการพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ และเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการจัดประชุมวิชาการในโอกาสต่อไป 
 

คณะผู้จัดท า 

คณะวิทยาการจัดการ 
กุมภาพันธ์  2561 



 (ข) 

สารบัญ 
 

  หน้า 
ค าน า (ก) 
สารบัญ (ข) 
สารบัญตาราง (ค) 
โครงการ 1 
ก าหนดการ 4 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 5 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 
ภาคผนวก 8 
 ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรมการจัดการประชุมวิชาการ 9 
 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 24 
 ภาคผนวก ค แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 45 
   

 



 (ค) 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 5 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการ 6 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
วิทยาการจัดการ : การประชุมวิชาการระดับชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง  ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

หลักการและเหตุผล 
     คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือมีทั้งหมด 8 แห่ง ได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ ตั้งแต่ปี 2553 อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีมติร่วมกันถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการระดับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งด้าน 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเป็นการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการลงนามเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ร่วมกันอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ  เครือข่ายได้มีกิจกรรมทางวิชาการที่ส าคัญ
กิจกรรมหนึ่ง คือ “การจัดงานวิชาการระดับชาติ” เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมถึงเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร แวดวงวิชาการทางด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ และสาธารณชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจน เป็นเวทีวิชาการให้คณาจารย์ นักศึกษา 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจด้านงานวิจัยและงานวิชาการระดับชาติทั้งการ
น าเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) การน าเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) อีกทั้งได้มีการเชิญวิทยากร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและทันต่อเหตุการณ์มา
บรรยายเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
ภายใต้ชื่อครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”  
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก โดยมี
การน าเสนอผลงานวิชาการและมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ยุคประเทศไทย 4.0” โดยวิทยากรชื่อดัง รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นการสานต่อการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง 
2. เพ่ือเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการท่ีสนใจ 

3. เพ่ือเป็นเวทีวิชาการให้คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่
สนใจด้านงานวิจัย และงานวิชาการ  

4. เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ประเภทของการน าเสนอผลงาน   
 บทความวิจัยที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวน 134 เรื่อง  
  -  น าเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)  จ านวน 51 เรื่อง 
  -  การน าเสนอโดยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จ านวน  83 เรื่อง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ในเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง 
- ผู้น าเสนอนอกเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ  จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรั งสิต  
มหาวิทยาลัยเนชั่น  ล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสยาม เป็นต้น 

สถานทีด่ าเนินการ 
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก 

ระยะเวลาด าเนินการ 
                วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

วิทยากร 
- รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงด ี 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการด าเนินงาน 
      บรรยาย / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ตอบข้อซักถาม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และบุคลากรจากเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ อีกท้ังบุคลากร
ภายนอกได้มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  

การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินเมื ่อ 

เสร็จสิ้นโครงการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด) 
....................................................................................................................  

 
พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ: ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) 

08.00-08.30 ลงทะเบียน 

08.30-10.00 พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา ประธานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

เปิดการประชุมวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

10.00-12.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0”  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น าเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

17.00-17.30 พิธีมอบรางวัลบทความดีเด่น และพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

 

รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวมรวบข้อมูล 

1.  ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
2.  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  จากการส า รวจความคิด เห็น ใน เรื่ อ ง  การจัดประชุมวิ ช าการระดับชาติ  ครั้ งที่  7  
“การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” มีผู้รับแบบสอบถามทั้งสิ้น 140 คน 
ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนจ านวน  93  คน   คิดเป็นร้อยละ 66.43 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ผลการประเมิน 

จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ   
   1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ   1 1.1 
   1.2 อาจารย์ 44 47.3 
   1.3 บุคลากรสายสนับสนุน     1 1.1 
   1.4 บุคคลทั่วไป 3 3.2 
   1.5 นักศึกษา 44 47.3 

รวมทั้งสิ้น 93 100 
2. การรับทราบข่าวสาร   
   2.1 จากเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

40 43.0 

   2.2 ได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน    35 37.6 
   2.3 ได้รับผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Line , Facebook เป็นต้น   26 27.9 
   2.4 จากโปสเตอร์หรือป้ายประชาสัมพันธ์     12 12.9 
   2.5 ได้รับหนังสือเชิญหรือเจ้าหน้าที่เรียนเชิญ   10 10.7 
   2.6 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 3 3.2 
   2.7 ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอนวิจัย      2 2.2 
   2.8 การประชุมเครือข่าย 1 1.1 
   2.9 อาจารย์ที่ปรึกษา 1 1.1 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและอาจารย์ (ร้อยละ 47.3) 
เท่ากัน บุคคลทั่วไป (ร้อยละ 3.2) และ บุคลากรสายสนับสนุน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ (ร้อยละ1.1)  
ส่วนการรับทราบข่าวสารจะรับทราบจากเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร(ร้อยละ 43.0) มากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับหนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงาน  
(ร้อยละ 37.6) และได้รับผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น Line , Facebook เป็นต้น (ร้อยละ 2.3) 
 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมวิชาการ 

ตาราง 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 

รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า    
   1.1 สถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสม 4.49 0.58 มาก 
   1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและอัธยาศัยดี       4.69 0.46 มากที่สุด 
   1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะ 4.69 0.46 มากที่สุด 
   1.4 วิทยากรผู้บรรยายมีความรู้และความสามารถ       4.73 0.46 มากที่สุด 
   1.5 สื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ ใช้งานได้ดี   4.51 0.54 มากที่สุด 
   1.6 เอกสารที่ใช้ในการประชุมมีความเหมาะสม       4.51 0.58 มากที่สุด 
   1.7 อาหารและอาหารว่างมีคุณภาพและเพียงพอ       4.01 0.80 มาก 

รวมความพึงพอใจต่อด้านปัจจัยน าเข้า 4.51 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการ    
   2.1 การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม 4.35 0.63 มาก 
   2.2 การลงทะเบียนในการประชุมสะดวกและรวดเร็ว       4.54 0.56 มากที่สุด 
   2.3 การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่ามีความเหมาะสม   4.48 0.54 มาก 
   2.4 การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์มีความเหมาะสม       4.51 0.58 มากที่สุด 

รวมความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ 4.48 0.48 มาก 
3. ด้านผลผลิต    
   3.1 มีความรู้ ทักษะ เก่ียวกับการเขียนและน าเสนอบทความ          
วิจัย/วิชาการ       4.52 0.60 มากที่สุด 

   3.2 เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ    4.48 0.54 มาก 
   3.3 ความพงึพอใจต่อการประชุมโดยภาพรวม        4.60 0.55 มากที่สุด 

รวมความพึงพอใจต่อด้านผลผลิต 4.53 0.50 มากที่สุด 
รวมทั้งสิ้น 4.51 0.38 มากที่สุด 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

          จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นย่อยรายด้านสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ล าดับที่ 1  ด้านผลผลิต ( = 4.53)  ล าดับที่ 2  ด้านปัจจัยน าเข้า  ( =4.51) และล าดับที่ 3  ด้าน
กระบวนการ  ( =4.48)  
           และประเด็นที่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ วิทยากรผู้บรรยายมีความรู้และความสามารถ 
( =4.73) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพและอัธยาศัยดีและผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความสามารถในการให้ข้อเสนอแนะ ( =4.69) ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ อาหารและอาหารว่างมีคุณภาพและเพียงพอ ( =4.01)       
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 

  -  เจ้าหน้าที่บริการดีมาก 
  -  ต้องการให้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นเจ้าภาพอีก 

  -  ต้องการให้จัดแบบนี้ทุกปี 
-  การจัดงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ดีมากในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมงานต่างๆ 
-  ควรให้หน่วยงานในชุมชน ได้เข้ามาร่วมงานหรือบุคคลที่สนใจเข้ามาร่วมฟังหรือมีส่วนร่วมใน  
   งานในครั้งนี้ด้วย จะได้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
-  ควรขยายขนาดของสมาชิกของเครือข่ายต่อไป 
-  อาหารอร่อยแต่น่าจะมากกว่านี้ ควรจัดของหวาน เนื่องจากอาหารเผ็ดมาก 
-  ควรให้เกียรติบัตรทุกคนที่อยู่ในกลุ่มหรือคณะ ไม่ควรเขียนชื่อคนแรกและคณะ (ระบุชื่อไปเลย)   
-  สถานที่ในการน าเสนอโปสเตอร์ควรขยายพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม ความสูงควรอยู่ในระดับ
เอวขึ้นไปจะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นได้พอดี   
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  

วิทยาการจัดการวิชาการ 2018วิทยาการจัดการวิชาการ 2018  ““การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0””  
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือมภาคเหนือ  

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการปภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ระชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวชิาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (แม่สอด)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

บรรยากาศการประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการจดัประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0” 

 

 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ภาคผนวก ข  
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
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