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                      กลุ่มอุตสาหกรรมและ           
                     เทคโนโลยี                   
1. ยานยนต ์
2. ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี 
   คอมพิวเตอร ์
3. โยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม/วิจิตศิลป์ 
4. เทคโนโลยีการผลิต/อุตสาหการ/           
   แมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์                 

  กลุ่มบริหารธุรกิจ 
                 และการท่องเที่ยว 
1. การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร 
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/  
   คอมพิวเตอร์กราฟิก 
3.  การตลาด/การจัดการโลจิสติกส์/การ 
    จัดการส านักงาน/การเลขานุการ 
4.  การท่องเที่ยว/การโรงแรม

 
The 1st National Conference on Research and Innovation of Institute of Vocational 

Education: Northeastern Region 4    
Vocational Direction, Knowledge and Technology Development in Thailand for the 21st Century 

การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ คร้ังที่ 1 
“ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี 

เพ่ือการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” 
 

 

28 – 29 กุมภาพันธ์  2563   |  

ข้อก าหนดในการสง่ผลงาน 
     บทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมน าเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์  หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ของแนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์  มีความชัดเจนของปัญหาและวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินงานวิจัย  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลงาน ต้องมีความถูกต้องทางวิชาการ มีการ
อ้างอิงตามหลักวิชาการ และบทความต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งคณะกรรมการอาจขอให้ผู้เขียนได้ท าการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น   ทั้งนี้การตอบรับให้
น าเสนอผลการวิจัยหรือไม่ ในรูปแบบการบรรยาย  หรือ โปสเตอร์  ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ทางคณะผู้จัดได้แต่งตั้งขึ้น 
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  กลุ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาและสังคม 

1. นวัตกรรมสร้างสรรค์/โครงงานวิทยาศาสตร/์STEM  Education/สิ่งประดิษฐ์ 
2. วิจัยทางการศึกษา/วิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ก าหนดการจัดส่งผลงาน 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
เปิดรับลงทะเบียนและรับบทความ
วิจัยเต็มฉบับ (Full Paper) ผ่าน
เว็บไซค์  www.ivene4.ac.th หรือ 
QR Code ด้านล่างนี ้

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  4 โทรศัพท์ 
045-210691 ต่อ 117 

13-30 ม.ค. 63 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ ประเมิน 
บทความ และส่งกลับไปแก้ไข 

1-12 ก.พ. 63 

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการ
คัดเลือกในการน าเสนอ 

13 ก.พ. 63 
 

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
(Complete Full Paper) 

14-18 ก.พ. 63 

น าเสนอผลงานวิจัย 28-29 ก.พ. 63 
 
 
 

การส่งผลงานวิจัย  
      ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและ
บทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตาม
รูปแบบที่ก าหนดพร้อมแนบ
ไฟล์ข้อมูลส่งผลงานมาทีส่ถาบัน
การอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
ผ่านเว็บไซค ์www.ivene4.ac.th  
กรณีที่มีปัญหาในการจัดส่งไฟล์
ทางเว็บไซต์ 
ติดต่อ นายพัฒนพงษ์  ธรรมวัติ  
โทร 093-362 6855  
โทรศัพท์ 045-210691 ต่อ 117  
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ประเภทของการน าเสนอผลงาน 
       1. การน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ให้น าเสนอด้วย 
PowerPoint โดยใช้เวลาในการน าเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาท ีถาม-ตอบ 5 นาท ี

2. การน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ก าหนดรายละเอียดดังนี ้
       2.1 ผู้น าเสนอดาว์นโหลด Poster Template จากเว็บไซต์  www.ivene4.ac.th 
       2.2 จัดท าโปสเตอร์ขนาด 80×120 เซนติเมตรจ านวน 1 แผ่น ผู้น าเสนอต้องจัดท า 

โปสเตอร ์ และอุปกรณ์ติดตั้งโปสเตอร์มาด้วยตนเอง (ทางสถาบันฯ จัดเตรยีมแผ่นไม้อัดส าหรับ
ติดตั้งให้ 1 แผงต่อ 1 ชิ้นงาน  ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.) 
               2.3 ผู้น าเสนอด้วยโปสเตอร์ ต้องยืนประจ าที่โปสเตอร์ในเวลาที่ก าหนดให้  
ก าหนดให้ติดโปสเตอร์ ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. 
ค่าลงทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 13 ก.พ. 63 
ผู้น าเสนอผลงาน 
(บุคลากร สอฉ.4) 

- 

นักศึกษา (สังกัด สอฉ.4) - 
บุคลากรภายนอก 1,000 บาท 
นักศึกษาภายนอก 
สถาบันฯ 

500 บาท  

ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่
เสนอผลงาน 

- 

• หมายเหต ุข้าราชการสามารถเบิกค่า 
ลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด และเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการได้โดยไม่ถอืเป็นวันลา 

 
 

วิธีช าระค่าลงทะเบียน 
 ผู้น าเสนอยืนยันและช าระเงินค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติ โอนเงินผ่าน
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวารินช าราบ  บัญชี
เลขที่ 314-0-69193-9 ชื่อบัญชี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
 ส่งส าเนาการโอนเงินมายัง สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
ผ่านเว็บไซต์  www.ivene.ac.th เพ่ือสถาบันฯ  
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน 
** หมายเหต ุโปรดน าหลักฐานการช าระเงินฉบบัจริงมารับใบเสร็จรบัเงินใน

วันลงทะเบียนหน้างานด้วย 


