การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
“การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
25 มกราคม 2562
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ การเปลี่ ย นแปลงของชุ มชนในหลายทศวรรษที่ผ่ า นมา ชุ มชนได้ มีการปรับตั ว ต่ อ
การพัฒนาที่ถาโถมเข้ามาในหลากหลายรูปแบบ ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่นาภูมิปัญญาวัฒนธรรม
และองค์ความรู้ในชุมชนมาแก้ไขปัญหาในระดับพื้นฐานจนถึงระดับชาติได้ เหล่านี้คือพลังชุมชนที่เกิดจาก
ความร่วมมือกันต่อสู้อุปสรรคปัญหา ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน อันเป็นต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน
แนวคิดนี้เป็นหลักการที่เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาชาติไทย โดยให้ความสาคัญกับพลังชุมชนที่มีอยู่
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
การขับเคลื่อนพลังชุมชน ด้วยการร้อยรัดแนวคิดด้านกลไก ด้านองค์ความรู้ และด้านอัตลักษณ์จะ
ทาให้เกิดพลังในการตั้งรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างชาญฉลาด เป็นการขับเคลื่อนที่ทาให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกศาสตร์เข้ามา
เป็นความรู้แบบองค์รวม มีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันหนุนเสริมอย่างเข้มแข็ง สร้างชุมชนให้น่าอยู่เป็นชุมชนที่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพึ่งพาตนเองได้ มีภาพลักษณ์ของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้คนมีการปรับวิธีคิด
มีจิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของชุมชน ร่วมกันยกระดับวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นได้เรียนรู้นาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงราย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยยึด
ปรั ช ญาของสถาบั น ที่ว่ า “การศึ กษาตลอดชีวิ ตและบริก ารวิช าการเพื่อ พัฒ นาท้ องถิ่น ” และการเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับใช้ชุมชนร่วมผนึกกาลังความรู้ร่วมกับชุมชน บูรณาการความรู้แบบ
องค์รวม เรียนรู้และเสริมพลังกับชุมชน ด้วยการจัดการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนในรูปแบบของการนาองค์ความรู้จากการวิจัย และผลงานทางวิชาการมา
เผยแพร่ให้เกิดการขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนพลั งชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 เพื่อให้เป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยด้านการขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยในทุกระดับ
3. ระยะเวลา
25 มกราคม 2562
4. สถานที่
หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรชุมชน ชุมชน โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรจากภาครัฐ
-เอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
7. รูปแบบการจัดงานประชุม
7.1 การบรรยาย อภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ด้านการพัฒนาและการจัดการ
7.2 การนาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และนาเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
8. ประเด็นการนาเสนอผลงานวิจัย ได้แก่
8.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
8.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
8.1.2 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
8.1.3 การพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย
8.14 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
8.1.5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับชุมชน
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8.1.6 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์
8.2 ด้านการพัฒนา
8.2.1 การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
8.2.2 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย
8.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.3 ด้านการศึกษา
8.3.1 การจัดการเรียนรู้สาหรับคนทุกกลุ่มวัย
8.3.2 นวัตกรรมทางการศึกษา
8.4 ด้านการบริหารจัดการ
8.4.1 การบริหารจัดการชุมชน
8.4.2 การบริหารรัฐกิจ
8.4.3 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
8.5 การวิจัยด้าน Startup
8.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
9.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และผลงานวิจัยด้านการขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.3 การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่าง ๆ
9.4 สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุ รี วิทยาลั ยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
10. การสมัครและลงทะเบียน
สามารถดู ร ายละเอี ย ดการประชุ ม วิ ช าการ ขั้ น ตอนการสมั ค รและการลงทะเบี ย นได้ ที่
http://socresearch.crru.ac.th/soc/ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
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อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท
ผู้นาเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

อัตราค่าลงทะเบียน
2,500 บาท
(ภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความ)
2,000 บาท
(ภายใน 7 วันหลังจากสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ)

หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สาหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสาร
บทคัดย่อของผู้นาเสนอ สาหรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) จัดทาในรายงานการประชุม
สืบเนื่อง (Proceeding) ที่สามารถ Download จาก Website ของการประชุม หลังจากนาเสนอแล้ว
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3. หากผู้ ล งทะเบี ย นช าระเงิน ค่า ลงทะเบีย นแล้ ว และต้ องการยกเลิ กการลงทะเบีย นทาง
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. การชาระเงิน
11.1 กรุณาโอนเงินมาที่
ชื่อบัญชี โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 422-1-36152-0
11.2 การแจ้งชาระค่าลงทะเบียน
หลังจากที่ทาการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้ว จะต้องทาการแจ้งการโอนเงิน ผ่าน
ฟอร์มการแจ้งโอนเงิน ตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ
2. คลิกที่เมนู "การชาระค่าลงทะเบียน"
3. กรอกรายละเอียดการโอนเงินและ upload หลักฐานการโอนเงิน
4. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการโอนเงิ นได้ที่หน้าเว็บไซต์ ภายหลังฝ่า ย
การเงินตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการโอนเงินแล้ว 3 วันทาการ
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หมายเหตุ
หากผู้ลงทะเบียนชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียนทาง
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
แบบฟอร์มรายละเอียดการชาระค่าลงทะเบียน
ชื่อ – นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................................................
E-mail...........................................................................................................
จานวนเงินที่โอนมา.......................................................................................
วันและเวลาที่โอนเงิน...................................................................................
การออกใบเสร็จรับเงิน (ในนาม) .................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Upload หลักฐานการโอนเงิน

ติดต่อสอบถาม
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 053-702870 ต่อ 10
E-mail : jtongrak@gmail.com
โทรศัพท์ : 09-5126-8181 ; 08-8519-5290
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การส่งบทความวิจัย
การส่งบทความวิจัยเพื่อนาเสนอในงานสังคมศาสตร์วิชาการ ให้ส่งบทความวิจัยพร้อมใบสมัคร โดย
ให้ส่งภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 การจัดส่งดังนี้
1. การนาเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้แนบเอกสารเป็นไฟล์ Word
Documents เป็น .doc หรือ .docx เท่านั้น ในระบบการลงทะเบียน
2. การนาเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้แนบเอกสารเป็นไฟล์
Word Documents เป็น .doc หรือ .docx เท่านั้น ในระบบการลงทะเบียน
ขั้นตอนการส่งบทความ
1. ไปที่เมนู การลงทะเบียน > การลงทะเบียนนาเสนอบทความวิจัย
2. ให้กรอก E-mail ที่ใช้งานได้อยู่ปัจจุบัน สร้างรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่าน เพื่อสามารถเข้า
เมนู เข้าสูระบบ (ล็อคอิน) ในระบบของเว็บไซต์นี้ได้
3. จากนั้นกรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”
4. ไปที่เมนู ลงทะเบียนนาเสนอผลงานวิจัย คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนนาเสนอบทความวิจัย” เพื่อ
เพิ่มข้อมูล
5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

6. ระบบจะมาที่หน้า ลงทะเบียนนาเสนอบทความวิจัย อัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อข้อมูลถูกต้องทั้งหมดให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อยืนยันการส่งบทความ
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รูปแบบการนาเสนอผลงานวิจัย
1. การนาเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
1.1 บรรยายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
1.2 เวลาในการบรรยาย 12 นาที ซักถาม 5 นาที
1.3 นาเสนอในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องนาเสนอที่
อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามกาหนดการนาเสนอ
1.4 วัน-เวลาในการส่งไฟล์บทความวิจัยเพื่อนาเสนอในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11.30 12.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นาเสนอผลงานตามประเด็น
2. การนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
2.1 รูปแบบโปสเตอร์ เนื้อหาประกอบด้วย
- ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทย)
- วัตถุประสงค์การวิจัย
- วิธีดาเนินการวิจัย
- สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
- การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.2 ขนาดโปสเตอร์ ขนาด 80 x 180 เซนติเมตร แบบ X – สแตนด์ (X-stand) ที่ผู้นา
เสนอเตรียมอุปกรณ์มาติดตัง้ เอง
2.3 วัน-เวลา ติดตั้งโปสเตอร์ : วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณที่กาหนดไว้ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเก็บคืนหลังเวลา 17.00 น.
ในวันที่ 25 มกราคม 2562
2.4 วัน-เวลา และสถานที่นาเสนอผลงาน : ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 12.30 –
17.00 น. ให้ผู้นาเสนอผลงาน ประจาอยู่ที่จุดนาเสนอโปสเตอร์ของตนเอง เพื่อนาเสนอผลงานด้วยวาจา
และตอบคาถามแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเวลา 10 นาที
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การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ (Full Paper)
การจัดรูปแบบบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word
1. จัดหน้ากระดาษให้ได้ขนาด A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.5
เซนติเมตร ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร
2. จัดบทความให้อยู่ในลักษณะเว้นบรรทัด (1.0 lines)
3. ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้าตรงด้านบนชิดขวาของกระดาษ A4
4. บทความกาหนด 10-14 หน้า
ผลงานวิจัย (ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ตลอดทั้งบทความ) ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง: ใช้ตัวอักษรขนาด 18 พ้อยท์ ตัวหนา กึ่งกลาง
2. ชื่อผู้วิจัย: อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พ้อยท์ ตัวธรรมดา กึ่งกลาง หากมีผู้ วิจัย
หลายคนให้ ใ ช้ ตั ว เลขอารบิ ก ก ากั บ เหนื อ ตั ว อั ก ษรสุ ด ท้ า ยของนามสกุ ล แต่ ล ะคน ตามด้ ว ย
เครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สาหรับผู้ เขียนหลักเพื่อการติดต่อ (Corresponding author)
สาหรับบทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
3. ที่อยู่ผู้วิจัย: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้วิจัย ให้เขียนตามลาดับตามตัวเลขอารบิกที่กากับไว้ในส่วนของชื่อ
ผู้วิจัย ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 พ้อยท์ ตัวธรรมดา
4. อีเมลสาหรับติดต่อ: อยู่ถัดจากที่อยู่ผู้วิจัย ให้ใส่อีเมลของผู้วิจัยที่สามารถติดต่อได้ในระหว่าง
ดาเนินการ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด เดียวกันกับที่อยู่ผู้วิจัย
5. บทคัดย่อ: ให้จัดหัวเรื่องบทคัดย่อไว้ชิดซ้ายหน้ากระดาษ โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun New
ขนาด 16 พ้ อ ยท์ ตั ว หนา เนื้ อ ความในบทคั ด ย่ อ ขนาด 14 พ้ อ ยท์ ตั ว ธรรมดา ค าส าคั ญ
(Keywords) อยู่ถัดลงมาจากเนื้อความของบทคัดย่อให้จัดชิดขอบซ้ายของกระดาษตัวอักษรขนาด
14 พ้อยท์ ตัวหนา และสาหรับคาสาคัญแต่ละคาใช้ตัวอักษรขนาด 14 พ้อยท์ ตัวธรรมดา โดย
ภาษาไทยวรรค 2 เคาะ ภาษาอังกฤษใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่า (comma) คั่นระหว่างคา
สาคัญแต่ละคา
6. เนื้ อ หาของบทความ: ประกอบด้ ว ย บทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ให้ใช้
ตัวอักษรขนาด 16 พ้อยท์ ตัวหนา เนื้อความในหัวเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 14 พ้อยท์ ตัวธรรมดา
7. ตารางและภาพ: ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 พ้อยท์ ตัวหนา สาหรับหัวตารางและหัวภาพ และ
คาอธิบายให้ใช้ขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวธรรมดา ตารางต้องไม่มีเส้นสดมภ์ ตัวอักษรหรือตัวเลขที่
นาเสนอในกราฟหรือตารางต้องเป็นตัวอักษรขนาด 14 พ้อยท์ ตัวธรรมดา
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8. เอกสารอ้างอิง: เอกสารที่นามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีการตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร
หรือหนังสือ ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด
8.1 การอ้างอิงในเนื้อความ (อ้างอิงจากเอกสารภาษาอังกฤษ)
8.1.1 ถ้ามีผู้แต่ง 1 ราย ให้อ้าง นามสกุลของผู้แต่ง และเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่า
และปีที่พิมพ์ เช่น (Smith, 2005)
8.1.2 ถ้ามีผู้แต่ง 2 ราย ให้อ้าง นามสกุลของผู้แต่ง และเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมม่า
และปีที่พิมพ์ เช่น (Smith & Xu, 2005) และเครื่องหมายเซมิโคลอนคั่นกลาง
ระหว่างเอกสารที่นามาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (Smith, 2005; Smith &
Xu, 2005)
8.1.3 ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายขึ้นไป ให้อ้าง นามสกุลของผู้ แต่งรายแรก ตามด้วย et
al., และปีที่พิมพ์ตามลาดับ (Smith et al., 2005)
8.2 การอ้างอิงในเนื้อความ (อ้างอิงจากเอกสารภาษาไทย)
8.2.1 ถ้ามีผู้ แต่ง 1 ราย ให้อ้าง ชื่อ -นามสกุลของผู้แต่ง และเครื่องหมายจุล ภาคหรือ
คอมม่า และปีที่พิมพ์ เช่น (วันดี มีชัย, 2557)
8.2.2 ถ้ามีผู้ แต่ง 2 ราย ให้อ้าง ชื่อ -นามสกุลของผู้แต่ง และเครื่องหมายจุล ภาคหรือ
คอมม่า และปีที่พิมพ์ เช่น (วันดี มีชัย และเฉลิมชัย มีสุข , 2558) และเครื่องหมาย
เซมิโคลอนคั่นกลางระหว่างเอกสารที่นามาอ้างอิงมากกว่า 1 เอกสาร เช่น (วันดี มี
ชัย 2557; เฉลิมชัย มีสุข, 2558)
8.2.3 ถ้ามีผู้แต่งมากกว่า 2 รายขึ้นไป ให้อ้าง ชื่อ -สกุล ผู้แต่งรายแรก ตามด้วยคาว่า
“และคณะ” และปีที่พิมพ์ตามลาดับ (วันดี มีชัย และคณะ, 2557)
8.3 การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ผู้วิจัยเขียนเอกสารอ้างอิงตามรูปแบบของ The American
Psychological Association (APA)

ชื่อเรื่องภาษาไทย [พิมพ์ตรงนี้]
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ [พิมพ์ตรงนี้]
ชื่อผู้แต่งภาษาไทยคนที่ 11* ชื่อผู้แต่งภาษาไทยคนที่ 22 และ ชื่อผู้แต่งภาษาไทยคนที่ 33

First Author1*, Second Author2 and Third Author3
1

สังกัด (สาขาวิชา[พิมพ์ตรงนี้] คณะ[พิมพ์ตรงนี้] มหาวิทยาลัย[พิมพ์ตรงนี้])
สังกัด (สาขาวิชา[พิมพ์ตรงนี้] คณะ[พิมพ์ตรงนี้] มหาวิทยาลัย[พิมพ์ตรงนี้])
3
สังกัด (สาขาวิชา[พิมพ์ตรงนี้] คณะ[พิมพ์ตรงนี้] มหาวิทยาลัย[พิมพ์ตรงนี้])
*
Corresponding author. E-mail: [พิมพ์ตรงนี้]
2

บทคัดย่อ
[พิมพ์ตรงนี้] ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง โดยย่อของงานวิจัย ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาไทย พิมพ์โดย
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 พอยด์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว ไม่เกิน 300 คา

คาสาคัญ: คาที่ 1 คาที่ 2 คาที่ 3 คาที่ 4 คาที่ 5 ความยาวไม่เกิน 5 คา เว้นวรรค 2 ครั้งระหว่างคาสาคัญแต่ละคา
Abstract
[พิมพ์ตรงนี้] ระบุถึงความสาคัญของเรื่อง โดยย่อของงานวิจัย ครอบคลุมปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และผลการวิจัยโดยสังเขป บทคัดย่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ พิมพ์โดย
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 พอยด์ โดยมีเนื้อหารวมกันแล้ว ไม่เกิน 300 คา

Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4 word 5 ความยาวไม่เกิน 5 คา ใส่เครื่องหมายคอมม่า ( ,) ระหว่างคาสาคัญ
แต่ละคา

บทนา
[พิมพ์ตรงนี้] เขียนถึงความสาคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภูมิหลังของ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย
[พิมพ์ตรงนี้] .....................................................................................................................................

สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
[พิมพ์ตรงนี้] .....................................................................................................................................

วิธีดาเนินการวิจัย
[พิมพ์ตรงนี้] กล่าวถึง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
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สรุปผลการวิจัย
[พิมพ์ตรงนี้ ] อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล การแปลความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอ
ผลการวิจัยควรเสนอตามลาดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน
ตารางที่ 1 [พิมพ์เนื้อหาตรงนี้] (ถ้ามี)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขอบบน
ขอบล่าง
ขอบซ้าย
ขอบขวา

จานวน
ขนาด A4
.ม.ซ 2.5
.ม.ซ 2
3 ซ.ม.
.ม.ซ 2.5

ภาพที่ 1 [พิมพ์เนื้อหาตรงนี้] (ถ้ามี)

อภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลงานสาคัญที่ค้นพบจากการวิจัยหรือการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายผลการวิจัยให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้
เหตุผลแก่ผลการทดลอง นาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยมาสนับสนุน วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการวิจัยที่
ผู้อื่น

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
[พิมพ์ตรงนี้] ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย และเสนอแนะแนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป

เอกสารอ้างอิง
รวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ บอกแหล่งที่มาของข้อความ แนวคิด หรือข้อมูล
ต่า งๆ เพื่ อเป็ น การให้เ กี ย รติ แ ก่ บุค คลหรื อ สถาบั น องค์ก รผู้ เป็ น เจ้า ของข้ อ ความ โดยใช้ รู ป แบบ APA Style (American
Psychological Association) ตัวอย่างเช่น
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ไข่มุก ภาคภูมิ. (2554). การพัฒนาทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการพูดสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. (วิทยาวิจัยศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ชวนพิศ สุทัศเสนีย์. (2534). รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของนักศึกษา. มหาวิทยาลัยรามคาแหง. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ชยันต์ นันทวงศ์ และจักรกฤษณ์ เสน่ห์. (2554). ระบบประเมินทักษะและองค์ความรู้พื้นฐานสาหรับการปรับโครงสร้างการสอนให้เข้า
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กาหนดการ
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
“การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
25 มกราคม 2562
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 11.00 น.
11.00 - 12.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการประชุม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
วิทยากรบรรยาย โดย ผุ้ทรงคุณวุฒิ
การนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ (ระดับอาจารย์/นักวิจัย/
นักศึกษาปริญญาเอก/นักศึกษาปริญญาโท)
- ภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสู่ยุค Thailand 4.0
1.2 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
1.3 การพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย
14 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1.5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับชุมชน
1.6 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์
2. ด้านการพัฒนา
2.1 การพัฒนาท้องถิน่ ตามศาสตร์พระราชา
2.2 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ด้านการศึกษา
3.1 การจัดการเรียนรู้สาหรับคนทุกกลุ่มวัย
3.2 นวัตกรรมทางการศึกษา
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การบริหารจัดการชุมชน
4.2 การบริหารรัฐกิจ
4.3 การจัดการท่องเที่ยวชุมชน
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12.30 – 13.30 น.
13.30 – 17.00 น.

5. การวิจัยด้าน Startup
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอบทความวิจัยระดับชาติ ระดับปริญญาตรี
ตามห้องประชุมที่กาหนด

หมายเหตุ : การมอบเกียรติบตั ร ภาคบรรยายจะมอบในห้องประชุมที่นาเสนองาน ส่วนภาคโปสเตอร์จะมอบบริเวณจุดที่
นาเสนอโปสเตอร์
* กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *
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โรงแรมในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ที่

ชื่อโรงแรม

1. แคบเบจ แอนด์ คอนดอม
อินน์
2. เชียงราย พาร์ค รีสอร์ต

ที่ตั้ง

เบอร์โทร

ระยะทาง

ราคา

หมายเหตุ

252 ม.4 ถ.ทางเข้า ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
57100
324 ม.8 บ้านป่าอ้อ ต.บ้านดู่
อ. เมือง จ.เชียงราย 57100

053-776532-3

1 กม.

1700

พร้อมอาหารเช้า

2 กม.

400-600

085-6527664
053-150657-8
084-6549369
096-2892264

3. บ้านดู่ รีสอร์ท

121/588 หมู่ 3 ต.บ้านดู่
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
4. โพธิ์วดล รีสอร์ท เชียงราย 183 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

053-767797

2 กม.

1000-1200

พร้อมอาหารเช้า

053-718600

9 กม.

1,600

พร้อมอาหารเช้า

5. เวียงอินทร์เชียงราย

893 ถ.พหลโยธิน จ.เชียงราย

053-711533

9.5 กม.

พร้อมอาหารเช้า

6. วังคาเชียงราย

869/90 ถ.เปมะวิภาต
จ.เชียงราย
155 หมู่ 19 ถ.สนามบิน
นานาชาติ ต.บ้านดู่ อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
6 หมู่ 4 ถ.เชียงราย - ท่าตอน
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
499 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย
839 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
(ติดกับศูนย์ราชการ
กระทรวงการคลัง)
ถนนพหลโยธิน ติดกับสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย (เยื้องโรงแรม
เวียงอินทร์)
สี่แยกประตูสลี
(เยื้องห้างทวียนต์)
ถนนพหลโยธิน

053-713841

9.5 กม.

พักเดี่ยว 1,600
พักคู่ 1,800
1,200-1800

053-793333

3.5 กม.

1,200

พร้อมอาหารเช้า

053-716445

8.5 กม.

1,200

พร้อมอาหารเช้า

053-750855

7.5 กม.

1,000

พร้อมอาหารเช้า

053-717777

9 กม.

650

พร้อมอาหารเช้า

053-752789
053-752790

10 กม.

800-1200

พร้อมอาหารเช้า

053-711339

9.5 กม.

1200-1400

พร้อมอาหารเช้า

053-600421-2

10 กม.

800-1200

7. ทีคการ์เดนท์ สปา
รีสอร์ท
8. เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท เชียงราย
9. ลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์
สปา เชียงราย
10. พาร์คอินน์ เชียงราย

11. ไดมอนด์ปารค์อินน์

12. โกลเด้นท์
ไทรแองเกิลอินน์
13. โรงแรมเดอะสเปช
เชียงราย

พร้อมอาหารเช้า

16

ที่

ชื่อโรงแรม

14. โรงแรมนันทลิน

15. โรงแรมไดมอนด์ปารค์
อินน์ รีสอร์ท
16. โรงแรมอมรอินน์

17. โรงแรมเรือนทิพย์

18. โรงแรมเดอะมันตรินี
เชียงราย

19. โรงแรม เลอ
เมอริเดียน เชียงราย
20. โรงแรมนาคนครา

21. โรงแรมพิมานอินน์

ที่ตั้ง

เบอร์โทร

ระยะทาง

ราคา

ที่อยู่ : 113/3 ม.4 บ้านใหม่
ซ.13 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57100
https://www.facebook.com
/NATNALIN.CHIANGRAI
74/6 หมู่ 18 ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย (อยู่ด้านหลัง
โรงแรมเวียงอินทร์)
สุด ถ.สนามบิน (ทางไป
สนามบินเก่า) อ. เมือง
จ.เชียงราย
555 ถ.พหลโยธิน (ตรงข้าม
ทางเข้าฐานบินเชียงราย)
อ.เมือง จ.เชียงราย
292/13 ม.13 ถ.พหลโยธิน
(ซุปเปอร์ไฮเวย์) ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
(ตรงข้ามห้างบิ๊กซีเชียงราย)
221/2 ม.20 ถ.แควหวาย (ใกล้
สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย)
อ.เมือง จ.เชียงราย
661 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000 (หลัง
วิทยาลัยอาชีวะ) โรงแรมตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ด้านหลังเป็นถนน
คนเดิน ใกล้วัดพระสิงห์ และวัด
พระแก้ว
652/1 ม.24 ถ.สนามบินเก่า
ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

052 -021 253
081- 428 9883

9 กม.

0-5375-4960-2
กด 0

10 กม.

053-756041-3

11 กม.

1000-16000

0 53-75417988
053-719444
053-601555-9

12 กม.

500-1200

12 กม.

พร้อมอาหารเช้า

053-712334-5

10.5 กม.

พร้อมอาหารเช้า

053-717700-3

9 กม.

053-756733
053-756972-3

11.5 กม.

1400-2000

** ราคาที่พักของโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อสอบถามก่อนทาการจอง**

หมายเหตุ

พร้อมอาหารเช้า

