
การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป 2562 

(Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) 

“การสรางสรรคในสังคมยุคใหมกับการศึกษา” 

“Modernization and Education” 

วันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2562 

ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในยุคปจจุบันตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ ความจําเปน ของการ

สรางสรรคผลงานวิชาการและวิจัย เพ่ือนําความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ เขามามีสวนสําคัญในการ

พัฒนาระบบการศึกษา ประยุกตใชเพ่ือเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ การนําเสนอผลงานวิชาการ

และวิจัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหนักวิชาการ คณาจารย นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน

ท่ัวไป ไดมีโอกาสเผยแพรนําเสนอผลงานสูสาธารณะ ซ่ึงจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การ

ถกเถียงในเชิงวิชาการ ท้ังกลุมสาขาวิชาเดียวกัน และตางสาขาวิชาเพ่ือใหเกิดเปนความรูใหม เปนการ

ผสมผสานแนวคิดท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จึงไดจัดใหมีการประชุมวิชาการและวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป 2562 (Ramkhamhaeng University National 

and International Research Conference 2019) “การสรางสรรคในสังคมยุคใหมกับการศึกษา 

(Modernization and Education)” ในวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือเปนเวทีสาธารณะใหกับ นักวิชาการ คณาจารย นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา หรือ

ประชาชนท่ัวไป ไดมีโอกาสนําเสนอแนวทาง แนวคิดใหม ๆ อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู ตอยอด และ

การพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการจัดงาน 

1. เพ่ือเปนเวทีสาธารณะในการเผยแพร ผลงานวิชาการและวิจัย ผลงานสรางสรรค ของนักวิชาการ 

คณาจารย นักวิจัย นักเรียน นักคึกษา และประชาชนผูสนใจ ท้ังภาครัฐและเอกชน ชาวไทยและชาว

ตางประเทศ 

2. เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการสรางสรรคและ

พัฒนาสังคม 

3. คัดเลือกผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาตีพิมพเผยแพรในวารสารวิจัยรามคําแหง (ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร หรือฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

 

 



โปรแกรมการจัดงาน 

1. เวทีสัมมนา เรื่อง การสรางสรรคในสังคมยุคใหมกับการศึกษา (Modernization and Education) 

ภาคภาษาอังกฤษ โดยผูทรงคุณวุฒิชาวตางประเทศ (United States of America, Germany,   

Hong Kong, Indonesia และประเทศไทย) 

2. การนําเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ท้ังในรูปแบบของ Poster and Oral Presentations 

3. การจัดประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคล

ท่ัวไป) 

4. การแสดงสินคาพ้ืนเมืองระดับ OTOP ของจังหวัดตาง ๆ จากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย 

 

วันและเวลาและสถานท่ีในการจัดงาน 

ระหวางวันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 

 

กําหนดการสงบทความวิจัยและการเขารวมในการประชุม 

1. เปดรับบทความตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

2. ประกาศผลการคัดเลือกบทความเพ่ือนําเสนอ วันท่ี 10 กรกฏาคม 2562 

3. วันสุดทายของการลงทะเบียนเขารวมงาน วันท่ี 20 กรกฏาคม 2562 

 

กลุมสาขาวิชาการท่ีเปดรับบทความเพ่ือนําเสนอผลงาน 

Group 1. Education, Language, Arts and Cultures 

Group 2. Social Sciences, Economy, Law and Politics 

Group 3. Science, Technology, Innovation and Environment 

 

หนวยงานท่ีรวมเปนเจาภาพ 

1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

3. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

การนําเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย Oral Presentation 

1. สงบทความวิชาการและวิจัยในรูปแบบ Full Paper ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตาม

หลักเกณฑรูปแบบท่ีกําหนดเทานั้น ท่ี http://www.rd.ru.ac.th/wp-

content/uploads/2016/06/Orenge.pdf 

http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Orenge.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Orenge.pdf


2. ประกอบการบรรยายดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 

3. เวลาท่ีใชในการนําเสนอ 15 นาที (ตอบขอซักถาม 5 นาที) 

4. Oral Presentation ในวันท่ี 7 – 8 สิงหาคม (จะแจงลําดับวันเวลานําเสนอใหทราบกอนวันงาน

ประชุม) 

5. ผูนําเสนอตองสง ไฟลนําเสนอ Microsoft Power Point ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 (กอนนําเสนอ) 

 

การนําเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation 

1. สงบทความวิชาการและวิจัยในรูปแบบ Full Paper ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตาม

หลักเกณฑรูปแบบท่ีกําหนดเทานั้น ท่ี http://www.rd.ru.ac.th/wp-

content/uploads/2016/06/Orenge.pdf 

2. ขนาดของ Poster คือ 80 x 120 cm. (เปนกระดาษเพ่ือติดผนังเทานั้น) 

3. ติดตั้ง Poster ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 (ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.30 น.) ณ บริเวณท่ีไดกําหนดไว 

4. ผูนําเสนอผลงานตองประจําจุดนําเสนอเพ่ือตอบคําถามผูทรงคุณวุฒิและผูสนใจในวันท่ี 7 – 8 

สิงหาคม 2562  

 

รายละเอียดการจัดเตรียมตนฉบับ 

 ผลงานท่ีสงมานําเสนอ จะตองไมอยูในระหวางนําเสนอ ถูกนําเสนอ พิจารณา ตีพิมพ หรืออยูใน

ระหวางตีพิมพในวารสาร หรือส่ือใด ๆ ทางวิชาการและวิจัยมากอน ผลของงานวิจัยและเนื้อหาใน

บทความเปนความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผูเขียน การตีพิมพบทความซํ้า เปนความรับผิดชอบ

ของผูเขียน ไมใชความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผูจัดงาน  

บทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word เทานั้น โดยจัด

หนากระดาษดวยขนาดมาตรฐาน A4 ความยาวไมเกิน 10 หนา ระยะหางจากขอบกระดาษท้ัง 4 ดาน คือ 1 

นิ้ว หรือ 2.54 cm. ระยะหางระหวางบรรทัด (Line Spacing)เปนแบบ Single ดวยรูปแบบตัวอักษร 

Browallia UPC/New ขนาด 14 pt, ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ช่ือเรื่อง (Title) สั้นกะทัดรัด ไดใจความ และสื่อเปาหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไมใชคํายอ     

มีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ช่ือผูเขียนบทความและผูรวมทุกคน (Author and Co-author) ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนงทางวิชาการ สังกัด หนวยงาน สถานท่ีติดตอ และ E-mail Address 

3. บทคัดยอ มีลักษณะเปนเนื้อความแบบยอ บทสรุปของการศึกษาวิจัย ไมเกิน 15 บรรทัด

(บทความภาษาไทยตองมีท้ังบทคัดยอภาษาไทยและ Abstract ภาษาอังกฤษ) 

4. Abstract เปนเนื้อหาของบทคัดยอภาษาอังกฤษท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองจาก

ผูเชี่ยวชาญมากอน (บทความภาษาอังกฤษตองมีท้ังบทคัดยอภาษาไทยและ Abstract 

ภาษาอังกฤษ) 

http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Orenge.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/Orenge.pdf


5. คําสําคัญ เปนภาษาไทย มีลักษณะเปนคํา ไมใชประโยค 

 

6. Keywords เปนภาษาอังกฤษ มีลักษณะเปนคํา ไมใชประโยค 

7. บทนํา (Introduction) อธิบายความเปนมา ปญหา และเหตุผลท่ีนําไปสูการศึกษาวิจัย ขอมูล

ทางวิชาการตาง ๆ รวมถึงวัตถุประสงคหลักของการศึกษาวิจัย และรวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

8. วิธีการศึกษาวิจัย (Methodology) ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาวิจัย วิธีการดําเนินการ 

แผนการศึกษา การเก็บตัวอยาง เครื่องมือและอุปกรณการศึกษา วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

สถานท่ีทําวิจัย 

9. ผลการศึกษาวิจัย (Results) แสดงผลการศึกษาอยางชัดเจน อาจแสดงเปนรูปแบบการบรรยาย 

ตาราง แผนภาพ กราฟ 

10. วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) บรรยายสรุปผลของการศึกษาวิจัยให

เปนไปตามวัตถุประสงค วิเคราะหเปรียบเทียบวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ รวมถึงการนําผลงานวิจัยไป

ใชประโยชน หรือการศึกษาตอยอด 

11. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) คําขอบคุณ และระบุแหลงทุนสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัย 

12. เอกสารอางอิง (References) ท่ีมาของแหลงขอมูลท้ังหมด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก

หลักเกณฑการสงบทความวิจัย วารสารวิจัยรามคําแหง ท่ี http://www.rd.ru.ac.th/wp-

content/uploads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B

2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%

E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf 

 

 

สงบทความพรอมผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการดวย 

ระบบอักขราวิสุทธิ์ ไดทาง http://plag.grad.chula.ac.th/ 

 

บทความท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอใน การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป 2562 (Ramkhamhaeng University National and International 

Research Conference 2019) จะถูกนําไปตีพิมพในวารสารวิจัยรามคําแหง (ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร หรือฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

การลงทะเบียนการนําเสนองานวิชาการและวิจัย และลงทะเบียนเขารวมงาน  

1. ผูนําเสนอผลงานวิชาการและวิจัยชาวไทย    4,000 บาท 

2. ผูนําเสนอผลงานวิชาการและวิจัยชาวตางประเทศ   5,600 บาท (175 USD) 

3. ผูติดตามชาวตางประเทศ (ไมนําเสนอผลงาน)   3,200 บาท (100 USD) 

http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/wp-content/uploads/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87.pdf
http://plag.grad.chula.ac.th/


4. ผูเขารวมงาน (ไมนําเสนอผลงาน)     2,000 บาท 

5. คาลงทะเบียนรวมประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (ทีมละ)  1,000 บาท 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีผูประสานงานการจัดงานประชุม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

โทรศัพท : 0 2310 8694 

E-mail   : runirc2019@gmail.com 

………………………………………………………………… 

คุณจิตรภานุ อินทวงศ (เคน) 

โทรศัพท : 09 5929 6447 

E-mail   : kenza2515@hotmail.com 

………………………………………………………………… 

คุณจิรัฐิติกาล งามขํา (เฟรน) 

โทรศัพท : 08 9804 6871 

………………………………………………………………… 

คุณวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (วี) 

โทรศัพท : 08 7000 6759 

***  

หากผูลงทะเบียนไมสามารถเขารวมงานประชุมและกิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว และไดชําระเงินแลว ทางผูจัดงาน

การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมฯ จะไมคืนเงินคาลงทะเบียนในทุกกรณี 
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