การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 47
หลักการและเหตุผล
ที่ประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.) และคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ไดรวมกันจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (THE NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE: NGRC) โดยเริ่มขึ้นครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ.2542 จากนั้นไดมีการจัดประชุมวิชาการอยางตอเนื่องทุกป และการจัดประชุมระดับชาติครั้งนี้เปน
ครั้งที่ 47 ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปนเจาภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเปด
โอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษา และผูสนใจ ไดมีโอกาสมาพบปะ
แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ทางวิ ช าการ ผ า นผลงานวิ ช าการในหลากหลายหั ว ข อ ทั้ ง ในสาขาวิ ท ยาศาสตร และ
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ทั้ง นี้ ยั ง เป น การพัฒ นาทั ก ษะการนํ า เสนอทางวิ ช าการในระดั บ ชาติ ข อง
ผูรว มงาน ใหมีความเปน วิช าการ ดว ยกิจกรรมที่สร างสรรค การนํ าเสนอผลงานทางวิชาการมีทั้งรูป แบบ
บรรยายและโปสเตอร เพื่อเปดโอกาสใหกับผูนําเสนอผลงานไดมีชองทางในการนําเสนอที่หลากหลาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูผลการวิจัยที่นําไปใชประโยชนในพื้นที่หรือชุมชน และผลงานวิจัย/
วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ จากทั่วประเทศ
2. เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาไดนําเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเผยแพรสูสาธารณชน
3. เพื่อเปดโอกาสใหมีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหวาง
นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
กลุมสาขาวิชาผลงานวิจัยที่เปดรับสมัคร
1. กลุมการศึกษา: ศึกษาศาสตร หลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล
2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: สังคม ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี
การตลาด การทองเที่ยวและการโรงแรม นิเทศศาสตรและการประชาสัมพันธ
3. กลุมรัฐศาสตรและการเมือง: รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
การเมือง การปกครอง นิติศาสตร
4. กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: วิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและอาหาร สาธารณสุข
สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วันที่ 6 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

กําหนดการ
วันที่
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2561
31 ตุลาคม 2561
6 ธันวาคม 2561

กําหนดการ
วันสุดทายสงบทความวิจัยฉบับเต็ม
วันสุดทายการชําระคาลงทะเบียน
วันสุดทายสงบทความฉบับแกไข
วันประชุมวิชาการ

อัตราคาลงทะเบียน
ผูนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
ผูนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร
ผูรวมฟงการนําเสนอผลงานวิจัย

2,800 บาท
3,800 บาท
1,000 บาท

การชําระ
1. ชําระเงินผานบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ เลขบัญชี 569-7-03738-9
2. สงหลักฐานการโอนเงินผานระบบลงทะเบียน/สงบทความ http://ngrc.rmu.ac.th
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย ดร.นิรุต ถึงนาค
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ทองสอดแสง
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรปภา อารีราษฎร
4. อาจารย ดร.นรภัทร นอยหลุบเลา
5. อาจารยวุฒิพล ฉัตรจรัสกูล

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี

กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. ศาสตราจารย ดร.ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ศาสตราจารย ดร.มนตชัย เทียนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
3. รองศาสตราจารย ดร.เกษม สรอยทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. รองศาสตราจารย ดร.บุญชม ศรีสะอาด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย ดร.ปารีชา มารี เคน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
6. รองศาสตราจารย ดร.สุวกิจ ศรีปดถา
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี สาระรัตนะ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชไมพร เจริญพร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กองบรรณาธิการบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. รองศาสตราจารย ดร.รภัสสา จันทาศรี
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร
คณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เขมิกา แสนโสม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
4. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
คณบดีคณะครุศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรัช อารีราษฎร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย อัญญะโพธิ์
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค สิงหเลิศ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวดล กัญญาคํา
9. อาจารยพิทักษ ธรรมะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะนิติศาสตร

กองบรรณาธิการสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (สคบท.)
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
2. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
4. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
6. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
13. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
15. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม
16. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
17. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
18. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
19. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
21. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
22. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ
23. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
24. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
25. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 26. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
28. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
29. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
30. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
31. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
32. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
33. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
34. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
35. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 36. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
37. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
38. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
39. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
40. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
41. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 42. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
43. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
44. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
45. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 46. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
47. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
48. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาทอีสทบางกอก
49. คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 50. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51. หัวหนาประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 52. ผูอํานวยการสํานักวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนตหลุยส
53. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
54. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
55. ผูอํานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

บรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนิท ตีเมืองซาย

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ผูชวยบรรณาธิการ
1. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย นาคุณทรง
2. ผูชวยศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
3. อาจารย ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยากานต เรืองสุวรรณ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
6. อาจารยประภากร ศรีสวางวงศ

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต
ผูชวยคณบดีดานมาตรฐานวิชาการ
ผูชวยคณบดีดานกิจการศึกษา
ผูชวยคณบดีดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝายจัดการ
1. นางสาวธัญณิชา สุวรรณภักดี
3. นางสาวศิริเพ็ญ จําปาศรี
5. นายอิทธิพล โยธะชัย
7. นางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน
9. นางสาวขนิษฐา เสนาขันธ

2. นายเศรษฐา โพธิ์สสี ม
4. นางสาวพิชญสินี จักณารายณ
6. นางอภิรัตน พุทธดิลก
8. นายวัฒนากร ฉลาดบล

