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วิทยาลัยนครราชสีมาได้จัดการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้า
สู่ประชาคมอาเซี่ยน” การจัดในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ด้วยถือเป็น
ภารกิจส าคัญในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา และจากการจัด
ประชุมฯ ครั้งที่ 1 ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิชาการ 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ น าไปสู่การใช้ประโยชน์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนสังคม ประเทศชาติในการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป  

  

นอกจากการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  เป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมในงาน ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน โดย 
คุณด ารง  พุฒตาล  อดีตสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งและเลือกตั้ง) การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบน าเสนอ
โดยวาจาและแบบน าเสนอโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ
บริการด้านสุขภาพ  กลุ่มศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

 

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน  ทั้งวิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้น าเสนอ
ผลงาน  จนท าให้การจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ  ในนามวิทยาลัยนครราชสีมาขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีในโอกาสต่อไป 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 
อธิการบดี 

สาสารรจากอธิการบดีจากอธิการบดี  
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ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน   
((AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaann  NNaattiioonnss::  AASSEEAANN))  

 
 
ความเป็นมาของอาเซียน 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  Southeast Asian 
Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) หรือ ปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ 
ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศสมาชิก
เพ่ิมเติม ได้แก่ บรูไนดารุส-ซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ตามล าดับ จึงท าให้ปัจจุบัน
อาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ  
 

“อาเซียน” สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558  
ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้อาเซียนต้องเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ อาทิ โรคระบาด การก่อการ
ร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ อีกทั้ง ยังมีความจ าเป็นต้องรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิม
อ านาจต่อรองและขีดความสามารถทางการ แข่งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง และในเวทีระหว่าง
ประเทศ ผู้น าอาเซียนจึงเห็นพ้องกันว่า อาเซียนควรจะร่วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคง
ยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2” (Declaration of ASEAN 
Concord II) ซึ่งก าหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 

-  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ 
APSC) ความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเป็นเสาหลักความร่วมมือ 1 ใน 3 เสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของ
อาเซียนเพ่ือสร้างความมั่นใจเสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนในอาเซียนอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข และปราศจากภัยคุกคามด้านการทหาร และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

-  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ท่ามกลาง
บริบททางเศรษฐกจิ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขันสูง อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ 
ต้องปรับตัวเองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มการค้ากันของ
ประเทศต่างๆ อาท ิสหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ  
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-   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  Community หรือ 
ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน 
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับ  คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ (Human Development) การ
คุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
(Social Justice and Rights) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) การ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing 
the Development Gap) 

ซึ่งต่อมาผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็น
ภายในปี 2558 
 
ประชาคมอาเซียน คือ  

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ทั้งด้านการเมืองความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิก ในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 
 
จุดประสงค์หลักของอาเซียน 

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  
2. ส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส่วนภูมิภาค  
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย  และส่งเสริม

การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า  ตลอดจนการ

ปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ  ความร่วมมือแห่ง

ภูมิภาคอ่ืนๆ  และองค์การระหว่างประเทศ  
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ภาษาอาเซียน  
            

ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก  คือ  ภาษาอังกฤษ 
 

ค าขวัญของอาเซียน 
 

"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 
(One Vision, One Identity, One Community) 

 
อัตลักษณ์อาเซียน 

อาเซียนจะต้องส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกันของตนและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่ ประชาชน
ของตน  เพ่ือให้บรรลุชะตา เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน  
 

 
 
สัญลักษณ์อาเซียน 

คือ ดวงตราอาเซียนเป็นรูปมัดรวงข้าว สีเหลืองบนพ้ืนวงกลม สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสี
ขาว และสีน้ าเงิน  

รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 
10 ประเทศ ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว 

วงกลม  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเอกภาพของอาเซียน 
ตัวอักษรค าว่า asean สีน้ าเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าว แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะท างานร่วมกัน

เพ่ือความมั่นคง สันติภพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 
สีเหลือง:  หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  
สีแดง:     หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ  
สีขาว:     หมายถึง ความบริสุทธิ์  
สีน้ าเงิน:     หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง  
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ธงอาเซียน  
ธงอาเซียนเป็นธงพ้ืนสี น้ าเงิน มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง แสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ 

ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียน  
สีของธงประกอบด้วย  สีน้ าเงิน  สีแดง  สีขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของ

บรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด 
 
วันอาเซียน  

 
ให้วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน 

 
เพลงประจ าอาเซียน (ASEAN  Anthem)  

 
คือ เพลง ASEAN WAY 

 
กฎบัตรอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน ก าหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้  
1. เคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์

แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง 
2. ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพ่ิมพูนสันติภาพ  ความมั่นคง  และความมั่งคั่ง

ของภูมิภาค 
3. ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือการกระท าอ่ืนใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 
4. ระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
5. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 
6. เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธ ารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ

แทรกแซง  การบ่อนท าลาย  และการบังคับจากภายนอก 
7. ปรึกษาหารือที่เพ่ิมพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ของอาเซียน 
8. ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม

รัฐธรรมนูญ 
9. เคารพเสรีภาพพ้ืนฐาน การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริม

ความยุติธรรมทางสังคม 
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10. ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ  รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ  ที่  รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ 

11. ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย  บูรณภาพแห่งดินแดนหรือ
เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน 

12. เคารพในวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน 
13. มีส่ วนร่ วมกับอา เซี ยน ในการสร้ า งความสั ม พันธ์ กับภายนอกทั้ ง ในด้ าน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ 
14. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน 
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โครงการ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา 
 
ชื่อโครงการ   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 
   หัวข้อ  “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” 
 
ลักษณะโครงการ  จัดประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักวิจัยและพัฒนา  
 
ระยะเวลาด าเนินการ   7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2558) 
 
หลักการและเหตุผล  

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพลวัตรการพัฒนาในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลก
ต้องเผชิญกับความหลากหลายทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การ
เคลื่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (The ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘ ของกลุ่มประเทศในอาเซียน
จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านของการพัฒนา รวมถึงการจัดการศึกษาซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ  
 วิทยาลัยนครราชสีมา  มีนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สังคมและ
ประเทศ  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมี
คุณค่า ซึ่งถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่เปิดกว้างสู่สังคมทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ดังนั้น วิทยาลัยนครราชสีมา โดย ส านักวิจัยและ
พัฒนา จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2558 ขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่สนใจ น าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป 
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วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ของนิสิต นักศึกษา 

คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน  
3. เพ่ือน าผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป  
4. เพ่ือเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

 
การด าเนินงาน  
 กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ  
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน  
  - นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลงานทางวิชาการ  
  - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  - คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจาก
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร 
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป  
 
 รูปแบบการจัดประชุม  

1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ  
2. การน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) และการ

น าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
3. การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(Proceedings) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
 
วันและสถานที่จัดประชุม  

  วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  ณ วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 ระยะเวลาการด าเนินการและกิจกรรม 
 16 มีนาคม 2558  เปิดรับลงทะเบียน และ เปิดรับบทความฉบับเต็ม 
 30 เมษายน 2558  วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม 
 1-15 พฤษภาคม 2558  แจ้งผลการตรวจพิจารณาบทความฉบับเต็ม 
 15 พฤษภาคม 2558   วันสุดท้ายของการช าระค่าลงทะเบียน* 
 30 พฤษภาคม 2558  วันสุดท้ายของการส่งบทความหลังการปรับปรุงแก้ไข 
 18-19 มิถุนายน 2558   วันประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

*วิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิงดรับลงทะเบียนหน้างาน 

 
 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่น าเสนอ 

1. ผลงานวิจัยของคณาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัยและผู้สนใจ 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระระดับอุดมศึกษาของนิสิต  นักศึกษา จาก

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ี ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ
ต้องไม่เคยน าเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน 

3. ขอบข่ายของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ ในกลุ่มต่อไปนี้   
1) ด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ   
3) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

 
ประเภทของการน าเสนอผลงาน 

1. น าเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ด้วย Power Point โดยใช้เวลา
น าเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาท ี

2. น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดท าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่
ก าหนด และผู้น าเสนอประจ าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก าหนดเพื่อน าเสนอผลงาน 
 
การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
 ผู้น าเสนอผลงานจัดท าบทความฉบับเต็ม ที่มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาดA4 
ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งบทความ  
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 ส่วนประกอบของบทความ ประกอบด้วย 
๑) ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๒) ชื่อ-สกุล ทุกท่าน และ ที่อยู่ คณะวิชา หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อ 
๓) บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงาน

อย่างรัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
๔) ค าส าคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดค าส าคัญที่สามารถน าไปใช้

เป็นค าสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
๕) บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญและมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย)  
๖) วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
๗) เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง 

หากเป็นงานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐานให้คนทั่วไป
สามารถเข้าใจได้ 

๘) วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย เครื่องมือ ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่าง
กระชับและชัดเจน 

๙) สรุปผลการวิจัย ควรเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ 
โดยล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา  

๑๐) อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะต่างๆ 

๑๑) เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฎใน
บทความ 

 
ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

ได้ที ่http://reg.nmc.ac.th/conference2015 
 

การลงทะเบียน  (รวมกระเป๋าเอกสาร  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน) 
1. ผู้น าเสนอผลงาน (ภาคบรรยายและโปสเตอร์)  2,000 บาท   
2. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่น าเสนอบทความ  800  บาท 
3. ผู้ไมล่งทะเบียนแตเ่ข้าร่วมงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่ได้รับกระเป๋าเอกสารและอาหาร) 
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วิธีช าระค่าลงทะเบียน  
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขา อัมพวัน   

 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 491-0-26473-6   
 ชื่อบัญชี กองทุนวิจัย วิทยาลัยนครราชสีมา   

     
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้น าเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่  
2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย  
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัย

ต่อที่ประชุมสัมมนา  
5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร

วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  
 
การพิจารณาผลงาน  

1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงานและประเภทของการน าเสนอผลงาน  
2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ

อย่างน้อย ๒ ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ก าหนดในลักษณะเป็น Double-
blind peer review  

3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น 
Proceedings 

4. พิจารณามอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น ดี 
และชมเชย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในร่วมประเมินผลงานที่น าเสนอทั้งภาค
บรรยายและภาคโปสเตอร์ 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 2558 

“สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่2”  
ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 
 
08.00–09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00–09.30 น.  ชี้แจงก าหนดการและรายละเอียดโครงการ 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรมัย์  
09.30–10.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์    อธิการบดี 

กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
 

10.00–12.00 น.  น าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย  
    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการดา้นสุขภาพ  ห้อง G05A: G3 
    กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์  หอ้ง G03A: G1   
   

12.00–13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00–14.00 น.  น าเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานวัฒนธรรม 
    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการดา้นสุขภาพ   
    กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์   
    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ บริหารธรุกิจ   
 

14.00–17.00 น.   น าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (ต่อ) 
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 2558 

“สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่2”  
ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 
 
08.00–09.00 น.  ลงทะเบียน 
 

09.00–09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
 โดย นายวินัย  วิทยานุกูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธ ี
 รศ.ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์  อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวรายงาน 
09.30–10.30 น.  ปาฐกถาพิเศษ  “การศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน” 
 โดย คุณด ารง  พุฒตาล  อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
10.30–10.40 น.  มอบของท่ีระลกึแก่ประธานในพิธีและวิทยากร 
 โดย ดร.ชนากานต์  ยืนยง  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนครราชสีมา 
 

10.40–12.00 น.  น าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย  
    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการดา้นสุขภาพ  ห้อง G05A: G3   
    กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์  หอ้ง G03A: G1   
    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ห้อง G04A: G2   
    กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ บริหารธรุกิจ  ห้อง G07A: G5   

กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ บริหารธรุกิจ  ห้อง G06A: G4  
   

12.00–13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00–14.00 น.  น าเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานวัฒนธรรม 
    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการดา้นสุขภาพ   
    กลุ่มการศึกษาและศิลปศาสตร์   
    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    กลุ่มมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ บริหารธรุกิจ   
 

14.00–16.20 น.   น าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (ต่อ) 
 

16.30–16.30 น.  มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงาน 
 

----------------------------------------  



 
 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 

 
 


