(เอกสารหมายเลข ๑)

โครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ”
ครั้งที่ ๑๙ ประจาปี ๒๕๕๙
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒. สถานภาพโครงการ :

 โครงการเดิม  โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

๓. แผนงาน : จัดการศึกษาอุดมศึกษา งาน : บริหารจัดการทั่วไป
๔. กิจกรรม :  กิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง  กิจกรรมสนับสนุน  กิจกรรมบูรณาการ
 กิจกรรม (โครงการจังหวัด)
๕. หลักการและเหตุผล :
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีเป้าหมายจัดการศึกษาผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในแนวสหสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความทันสมัยทางวิชาการให้แก่วงวิชาการของประเทศ และความเป็นนักวิชาการให้แก่กาลังคนระดับสูง เพื่อผลิต
ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ
โครงการฯ ตระหนักในความสาคัญนี้ และมีนโยบายสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ จึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ
เพื่อนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ ๑๙ ประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นาคุณประโยชน์มาใช้พัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๖. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission) :
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาด้านการเรียนการสอน
การวิจัยของดุษฎีบณ
ั ฑิต
เป้าประสงค์ (Goal) :
ดุษฎีบัณฑิตได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ (Strategy) :
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของดุษฎีบัณฑิต

-๑-

พันธกิจ (Mission) :
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาด้าน
การเรียนการสอน และการวิจัย
เป้าประสงค์ (Goal) :
ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ (Strategy) :
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

(เอกสารหมายเลข ๑)

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

๑. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของ
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และ
ผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วย
การนาเสนอ และเผยแพร่ผลงานจากดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพ
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการทาวิจัยให้กับนิสิต/
นักศึกษา และผูส้ นใจทั่วไป

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ร้อยละ ๘๐

พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ระยะเวลาดาเนินการ :
- สมัครและส่งเอกสาร ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
- เสนอผลงานวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๙. สถานที่ดาเนินโครงการ :
ห้องประชุม ๐๒๑๓ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑๐. วิธีดาเนินการ :
- นาเสนอ และอภิปรายผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ
- จัดนิทรรศการทางวิชาการ
๑๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ :
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ
จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จานวน ๑๕๐ คน
๑๒. กิจกรรมย่อยของโครงการ
รายละเอียดกิจกรรมย่อย
- การนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ
- การอภิปราย และเสนอแนะแนวทางการวิจัยในอนาคต
- การจัดนิทรรศการทางวิชาการ

๑๓. การติดตามและประเมินผล :
แบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

-๒-

ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)
๒๕๖๐
๒๕๖๐
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(เอกสารหมายเลข ๑)

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๑๕. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

ผลผลิต
๑. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการ
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นาเสนอผลงาน
ที่นาเสนอ และเข้าร่วมรับฟัง
๒. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการ
เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอผลงาน
ผลลัพธ์
๑. นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้
เผยแพร่ผลงาน สร้างชื่อเสียง และเป็นที่
ยอมรับ
จานวนผู้ที่สาเร็จการศึกษา
๒. ผู้ เ ข้า ร่ว มโครงการ เข้ าใจแนวทางใน
การท าวิ จั ย ทั้ ง ดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ วิ ท ยานิ พ นธ์
และผลงานทางวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

ร้อยละ ๘๐

๒๕๖๐

๓.๕๑

๒๕๖๐

๑๖. การจัดทาต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์
รายละเอียดการจัดทาต้นฉบับให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง กาหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือ การจัดทาต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ หรือ ดาวน์โหลด
ได้ที่ http://www.phd.ru.ac.th)
๑๗. วิธีการชาระค่าสมัครเสนอผลงาน
๑. ชาระค่าสมัครได้ที่โครงการฯ จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๒. ชาระค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย โดยใช้ใบแจ้งการชาระเงิน COMP.CODE 817 จานวน
๕,๐๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๔)
หมายเหตุ - ในกรณีที่ท่านชาระผ่านธนาคารทหารไทย กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชาระเงิน และโทรแจ้ง
โครงการฯ ได้ที่ ๐-๒๓๑๐-๘๕๔๙
๑๘. ติดต่อและสอบถามข้อมูล
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง อาคารท่าชัย ชั้น ๔ หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๘-๐๐๔๘-๐๖๐๐, ๐๘-๗๙๑๗-๓๓๗๐, ๐-๒๓๑๐-๘๕๔๙, ๐-๒๓๑๐๘๕๖๖-๗ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๕๔๙, ๐-๒๓๑๐-๘๕๖๖ เว็บไซต์ http://www.phd.ru.ac.th
-๓-

(เอกสารหมายเลข ๑)
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…………………………………………………………………………………………..………...
…………………………………………………………………………………………..………...
………………………………………………………………………………………………..…...

ระยะขอบล่าง 1 นิ้ว

-๗-

ระยะขอบขวา
1 นิ้ว

(เอกสารหมายเลข ๒)

กาหนดการ
“การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ”
ครั้งที่ ๑๙ ประจาปี ๒๕๕๙
ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๑๓ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ
โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย
รักษาการผู้อานวยการโครงการฯ
การนาเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอผลงาน

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
การนาเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอผลงาน
พิธีปิดงาน และมอบวุฒิบัตร

* หมายเหตุ – กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ั ฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนที่โครงการปรัชญาดุษฎีบณ

(เอกสารหมายเลข ๒)

(เอกสารหมายเลข ๓)

ใบลงทะเบียนเข้าร่วม และนาเสนอผลงาน
“การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ”
ครั้งที่ ๑๙ ประจาปี ๒๕๕๙
ณ อาคารท่าชัย ชั้น ๒ ห้อง ๐๒๑๓ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ชื่อ – นามสกุล ไทย : (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................................................................
อังกฤษ : (Mr./Mrs./Miss).....................................................................................................
ที่อยู่ทตี่ ิดต่อได้ เลขที.่ ................................................ อาคาร/หมู่บ้าน............................................................
ซอย........................................ ถนน.............................................. แขวง/ตาบล ...............................................
เขต/อาเภอ............................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์ ..............................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ………………………………...............................................................................................
เบอร์โทรศัพท์สารอง (กรณีติดต่อเบอร์ข้างต้นไม่ได้) ……………………………………………………………………………
E-mail ……..…..………..……..……………………… สถานที่ทางาน .........................................................................
ประเภท

 อาจารย์  นักวิจัย

ตาแหน่งทางวิชาการ

 นิสิต/นักศึกษา

 บุคคลทั่วไป

 ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัย ............................................................................. คณะ..............................................................
สาขาวิชา

 นิติศาสตร์

 รัฐศาสตร์

 เศรษฐศาสตร์

 สังคมวิทยา

 บริหารธุรกิจ

 วิจัยการศึกษา

 เทคโนโลยีการศึกษา  การบริหารการศึกษา  จิตวิทยาให้คาปรึกษา
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 อื่นๆ………………………..…………

มีความประสงค์ ดังนี้
 เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอผลงาน
(กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนมาที่โครงการฯ ๐-๒๓๑๐-๘๕๔๙, ๘๕๖๖)
 เข้าร่วมนาเสนอผลงาน
(กรุณากรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์ม ๓.๑ สาหรับผู้นาเสนอผลงาน)
ลายมือชื่อ....................................................................
(..................................................................)
ผู้สมัคร
........../........../.........
-๑-

(เอกสารหมายเลข ๓.๑)

แบบฟอร์ม ๓.๑ สาหรับผู้นาเสนอผลงาน
คาชี้แจง กรุณาระบุข้อมูลให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์
๑. เข้าร่วมนาเสนอผลงาน*
 ระดับปริญญาโท

 ระดับปริญญาเอก

* หมายเหตุ – ผลงานที่เข้าร่วมนาเสนอในครั้งนี้ ต้องผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ และ
ดาเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

๒. หัวข้อผลงาน
๒.๑ ภาษาไทย......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๒.๒ ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๓. รายชื่อคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์
๓.๑ ชื่อ - สกุล ประธานอาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..................................................สังกัด...............................................
๓.๒ ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม...................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..................................................สังกัด...............................................
๓.๓ ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม...................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..................................................สังกัด...............................................
๔. รายชื่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์
๔.๑ ชื่อ – สกุล กรรมการสอบ.............................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..........................................................................................................
๔.๒ ชื่อ – สกุล กรรมการสอบ.............................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..........................................................................................................
๔.๓ ชื่อ – สกุล กรรมการสอบ.............................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..........................................................................................................
๔.๔ ชื่อ – สกุล กรรมการสอบ.............................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..........................................................................................................
๔.๕ ชื่อ – สกุล กรรมการสอบ.............................................................................................................
(ระบุ) ตาแหน่งทางวิชาการ..........................................................................................................
-๑-

(เอกสารหมายเลข ๓.๑)

ทั้งนี้ ผู้นาเสนอผลงานต้องส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
 ๑. ใบลงทะเบียนทีก่ รอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ (เอกสารหมายเลข ๓ และ ๓.๑)
 ๒. ต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ ๑ ชุด
 ๓. CD-ROM ที่ประกอบด้วย
๓.๑ ไฟล์บทคัดย่องานวิจัย (นามสกุล .doc หรือ .docx)
๓.๒ ไฟล์บทความ (นามสกุล .doc หรือ .docx)
๓.๓ ไฟล์ที่ใช้นาเสนอ (นามสกุล .ppt หรือ .pptx)
๓.๔ ไฟล์ รูปถ่ายขนาดใหญ่ หน้าตรง สวมสูทสุภาพ ไม่ส วมหมวก ไม่สวมแว่นตา ๑ รูป
และมีความละเอียดไม่ต่ากว่า ๘๐๐x๖๐๐ พิกเซล (นามสกุลรูป .jpeg หรือ .jpg)
 ๔. หลักฐานการชาระเงิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าผลงานที่ส่ง
มานาเสนอในโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
ผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ ๑๘ ประจาปี ๒๕๕๙ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และ
ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
ลายมือชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้สมัคร
........../........../..........

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล) ..............................................................................................................
เป็น  ประธานอาจารย์ที่ ปรึ ก ษา  ผู้ อานวยการ/ประธานหลัก สูต ร รั บทราบการส่ง ผลงาน
ที่ปรากฏในเอกสารนี้ มานาเสนอในโครงการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ” ครั้งที่ ๑๙ ประจาปี ๒๕๕๙
ลายมือชื่อ...................................................................
(....................................................................)
........../........../.........

-๒-

(เอกสารหมายเลข ๔)

ใบแจ้งการชาระเงิน
SERVICE CODE

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
COMP.CODE 817

***รับเฉพาะเงินสดเท่านัน
้ ***

วันที่…………………..…สาขาผู้รับฝาก……………………...……
ชื่อ – สกุล ………………………..…………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา(Ref.1)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ (Ref.2) ………………………………………
ค่าลงทะเบียนเรียน. ……………………………………………..…
ค่าปรับ……………………………………………………………..….

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ (บาท)

จานวนเงินเป็นตัวอักษร

ลงชื่อผู้รับฝากเงินพร้อมประทับตรา …………………..………………
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยจากัด (มหาชน) ได้ทกุ สาขาทั่วประเทศ (ตามวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
(สาหรับธนาคาร)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ใบแจ้งการชาระเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
COMP.CODE 817

***รับเฉพาะเงินสดเท่านัน
้ ***

SERVICE CODE

วันที่…………………..…สาขาผู้รับฝาก……………………...……
ชื่อ – สกุล ………………………..…………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา(Ref.1)……………………………………
หมายเลขโทรศัพท์ (Ref.2) ………………………………………
ค่าลงทะเบียนเรียน. ……………………………………………..…
ค่าปรับ……………………………………………………………..…

รวมเป็นเงินทั้งสิน้ (บาท)

จานวนเงินเป็นตัวอักษร

ลงชื่อผู้รับฝากเงินพร้อมประทับตรา ……………………………………
ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยจากัด (มหาชน) ได้ทกุ สาขาทั่วประเทศ (ตามวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
(สาหรับนักศึกษาเพื่อนามาขอรับใบเสร็จ)

