โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจาปี 2560
ความร่วมมือทางวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
หลักการและเหตุผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศเป็นพันธกิจ
สาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการ
ศึกษาวิจัยทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ อันจะ
นามาศึกษาต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางดังนั้นการนาเสนอผลงานการวิจัยต่อที่
ประชุมวิชาการจึงมีความสาคัญในการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
ความคิด “สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์” ที่เกื้อกูลก่อเกิดการบูรณาการกันอันจักเป็นประโยชน์ยิ่ง
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจาปี 2560 จึงเกิดขึ้นด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นโอกาสและ
ช่องทางเผยแพร่ผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ ทุกสถาบัน
นักวิช าการตลอดจนผู้ สนใจทั่ว ไป อั น จะส่งผลให้ เกิดสังคมแห่ งความรู้ รวมทั้งช่วยพัฒ นาผลงานวิจัยให้ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
2. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของงานวิจัยทุกประเภท
4. เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สาธารณชนและนาไปสู่การบูรณาการความรู้และการ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

การเสนอผลงานวิจัย
คณะผู้จัดงาน โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจาปี
2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ตลอดจนนักวิช าการอิสระ ส่ งผลงานที่เป็น ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

มานาเสนอใน

โครงการประชุม วิ ช าการบั ณ ฑิต ศึ กษาระดั บ ชาติ ส รรพศาสตร์ สรรพศิ ล ป์ ประจ าปี 2560 โดยแบ่ง กลุ่ ม
ผลงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มสังคมศาสตร์
3. กลุ่มพหุวิทยาการ
กาหนดการ
ก าหนดการส่ ง บทความเพื่ อ น าเสนอในการประชุ ม วิ ช าการ

ณ คณะศิ ล ปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กาหนดการ
เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม
แจ้งผลการพิจารณาพร้อมคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความวิจัยที่แก้ไขแล้ว
นาเสนอผลงานวิจัย
สรุปรายงานและประเมินผลโครงการ
หมายเหตุ

ระยะเวลา
9 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2560
29 พฤษภาคม 2560
9 มิถุนายน 2560
29 – 30 มิถุนายน 2560
19 กรกฎาคม 2560

ผลการพิจารณาบทความจะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล

รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานที่นาเสนอต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือการค้นคว้า
อิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ตลอดจน
นักวิชาการอิสระ และต้องไม่เคยนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรที่ใดมำก่อน
การแบ่งกลุ่มนาเสนอผลงานวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มสังคมศาสตร์
3. กลุ่มพหุวิทยาการ

การนาเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) นาเสนอด้วย PowerPoint โดยใช้เวลาใน
การนาเสนอเรื่องละ 20 นาที (รวมเวลาถาม – ตอบ)
รูปแบบบทความวิจัย
บทความวิจัยจะต้องจัดรูปแบบตามที่การประชุมกาหนด โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบและ
ตัวอย่างบทความวิจัยด้านล่าง
- รูปแบบบทความวิจัย
- รูปแบบรายการอ้างอิง (References)
- แบบฟอร์มรับรองบทความวิจัยซึ่งลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ผู้นาเสนอผลงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน พร้อมกับส่งไฟล์
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (pdf.) ที่อีเมล์ suthasinee.p@arts.tu.ac.th ความยาวของบทความไม่เกิน 15
หน้ากระดาษ A4 ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก จัดพิมพ์ด้วย
แบบอักษร Browallia New ขนาด 14 โดยจัดรูปแบบให้เรียบร้อยตามที่กาหนด หากไม่ทาตามรูปแบบที่
กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
หมายเหตุ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลด รูปแบบของบทความวิจัยได้ที่ https://goo.gl/BZPN16
ดาวน์โหลด คาแนะนาจัดเตรียมต้นฉบับได้ที่ https://goo.gl/tZ9DnU
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/QA5uygDUPcJErUWp1 หรือ

แบบฟอร์มเสนอบทความ เพื่อนาเสนอในโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2560
เรียน ประธานโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2560
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) (ภาษาไทย)..................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................................................
สถานภาพ

นักศึกษา/นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่.....
อาจารย์

นักวิจัย

นักศึกษา/นิสิตระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่.....

นักวิชาการอิสระ

ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)..................................................................................................................................
หน่วยงาน (สังกัด) ................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่...............หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย....................................................................
ถนน............................................ แขวง/ตาบล.................................................เขต/อาเภอ..................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์...................................
โทรศัพท์มือถือ............... ..............โทรสาร..........................................อีเมล.........................................................
มีความประสงค์ขอส่ง

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

อื่นๆ...............................................................

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................
กรณีเป็นนักศึกษา/นิสิต
หลักสูตร/สาขาวิชา...............................................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ......................................................................................................................
ลงนาม...................................................................................วันที.่ ......................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รอง (ถ้ามี)...............................................................................................................
ลงนาม....................................................................................วันที.่ ......................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้เป็นผลงานตามที่ได้ระบุ รายละเอียดไว้จริง และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมา
ก่อน ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้อ่าน และทาความเข้าใจข้อความใน หมายเหตุ ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ายินดี
และยอมรับทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ............................................................................
(..................................................................)
วันที.่ ........เดือน....................พ.ศ.....................
หมายเหตุ
1. บทความที่นาเสนอต้องไม่เคยเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ/วารสารใดมาก่อน และผู้เขียน/
นาเสนอบทความ มิได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด
2. บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน/นาเสนอบทความ ดังนั้นกองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็น
ด้วยเสมอไปและเจ้าของบทความยินดีให้บทความ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการโดย
คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer review) ที่กองบรรณาธิการพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรอ่านพิจารณา
บทความนั้น
3. ผู้เขียน/นาเสนอบทความ ยินดีปรับแก้บทความตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer review) ให้
คาแนะนา
4. หากเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการฟ้องร้องไม่ว่ากรณีใด กองบรรณาธิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน/นาเสนอบทความ

