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การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ – วิจัย  
สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 10 ภายใต้แนวคิด 

“พลวัตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน”  
Dynamics of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies  

 วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์  2560 
ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

หลักการและเหตุผล 
  กระแสสังคมข้ามพรมแดน ในบริบทของเศรษฐกิจเสรีนิยม และโลกาภิวัตน์ ได้ประกอบสร้างความ

ซับซ้อนของสภาพสังคมโลกร่วมสมัยในปัจจุบัน และส่งผลให้สังคมมนุษย์มีพลวัตที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งกระแสเหล่านี้  

ท าให้สังคมเกิดความหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   

  ความซับซ้อนในลักษณะข้ามพรมแดนนี้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหา อันเป็นผลมาจาก

กิจกรรมของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเคลื่อนย้าย และการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนักวิชาการ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าเป็นจะต้องศึกษาวิจัย เพ่ือหาทางเตรียมความพร้อม วางแผน และ

ป้องกัน กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือท าความเข้าใจกลไกความซับซ้อนของพลวัต ผ่านการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และระเบียบวิธีที่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดสังคมมนุษย์ทีย่ั่งยืนในอนาคต  

  ในฐานะนักวิชาการผู้ศึกษาประเด็นปัญหาเหล่านี้  เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ - วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนทัศน์ที่

เกี่ยวข้อง อันจะเป็นศาสตร์ส าคัญในการคลายปม และสร้างความกระจ่างต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น        

ดังนั้น เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ -วิจัยฯ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้น เพ่ือเป็นเวทีกลาง

ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไร้พรมแดน ภายใต้

หัวข้อ “พลวัตของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน”   

  งานประชุมวิชาการของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ -วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี โดยในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ระหว่าง

วันที่  2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

  การประชุมวิชาการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตอกย้ าเจตนารมณ์ของเครือข่ายฯ ในการแสดงให้เห็น

ถึงความส าคัญขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
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อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังก่อให้เกิดความร่วมมือ การประสานงาน ระหว่างเครือข่ายฯ และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ - วิจัย สายมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. เพ่ือเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ของนักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

3. เพ่ือเพ่ิมความตระหนัก และความส าคัญให้แก่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2. ส านักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. Xinyang Normal University มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมวิชาการ 

 วันจัดประชุม:  วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  

 สถานที่จัดประชุม:  ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

รูปแบบการประชุม 
1. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบบรรยาย และโปสเตอร์ 
 
ภาษาที่ใช้ในการประชุม 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ภาษาจีนใช้เฉพาะในการน าเสนอในห้องประชุมย่อยเท่านั้น) 
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หัวข้อในการประชุม 
 ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสอนภาษาต่างประเทศ 

 วัฒนธรรมศึกษา  คติชนวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 วรรณกรรมศึกษา วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีท้องถิ่น 

 ปรัชญาและศาสนา   

 ศิลปศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์ 

 ประวัติศาสตร์   

 กฎหมาย รัฐศาสตร์ การเมือง และการปกครอง 

 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองทางสังคมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตร์  

 บริหารธุรกิจ และการจัดการ 

 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 ประชากรศาสตร์ 

 จิตวิทยา  

 การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 

 สหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ปฏิทินการด าเนินการ 
 

กิจกรรม วัน เวลา 
ลงทะเบียน ช าระเงินค่าลงทะเบียน และส่งบทคัดย่อ 15   ธันวาคม  2559 
การรับบทความฉบับสมบูรณ์ 31  ธันวาคม  2559 
ตอบรับการเข้าร่วมน าเสนอบทความ 15  มกราคม 2560 
การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความแล้ว  เพ่ือรับการพิจารณา 
ตีพิมพ์ใน  Proceedings 

15  กุมภาพันธ์  2560 
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การสมัคร 
  ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมน าเสนอผลงาน หรือร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ 
เว็บไซต์ : http://human.crru.ac.th/husoc2017/ การช าระเงินค่าลงทะเบียนกรุณาช าระก่อนวันที่ 15  
ธั น ว าค ม  2 5 5 9  แ ล ะส่ งส า เน าส ลิ ป โอ น เงิ น แ ล ะบ ท คั ด ย่ อ  (ไฟ ล์  *.doc ห รื อ  *.docx) ได้ ที่ 
husoc2017@gmail.com โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้ 
 

สมาชิกสถาบันเครือข่ายฯ บุคคลทั่วไป 
ที่ไม่เป็นสมาชิกสถาบันเครือข่ายฯ 

 
ชาวต่างชาติ 

อัตราค่าลงทะเบียน ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 
1. Early bird Registration 1,200 บาท 
2. Standard Registration 1,500  บาท 
3. Student Registration  1,000  บาท 

อัตราค่าลงทะเบียน ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 
1. Early bird Registration 1,500 บาท 
2. Standard Registration 1,800  บาท 
3. Student Registration  1,200  บาท 
 

1. Early bird Registration 
2,500 บาท  (73 USD) 
2. Standard Registration 
3,000  บาท (87 USD) 

อัตราค่าลงทะเบียน ส าหรับผู้น าเสนอ
บทความ 
1. Registration fee  2,500 บาท 
2. Student Registration  1,500  บาท 

อัตราค่าลงทะเบียน ส าหรับผู้น าเสนอ
บทความ 
1. Registration fee  2,500 บาท 
2. Student Registration  1,800  บาท 
 

อัตราค่าลงทะเบียน ส าหรับ
ผู้น าเสนอบทความ 
1. Registration fee  3,500 
บาท (102 USD) 
 

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
  80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100 
  โทรศัพท์  053-776013   
  โทรสาร  053-776025 
  ผู้ประสานงาน  :   (ภาษาไทย) นางบี  แจ้ป้อม   โทรศัพท์มือถือ  084-6099132 
       (ภาษาอังกฤษ) ดร.ณัฏฐพล สันธิ โทรศัพท์มือถือ  081-8849875 
       (ภาษาจีน) ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ โทรศัพท์มือถือ  090-3239888 
  E-mail : husoc2017@gmail.com 
  Website  : http://human.crru.ac.th/husoc2017/ 
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การจัดท าต้นฉบับบทความ 

 รูปแบบและการจัดพิมพ์ 

- เขียนบทความด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยตัวอักษร Time New Romans ขนาด 12 ขนาดมาตรฐาน 
A4 ความยาวไม่เกิน 14 หน้า (รวมบรรณานุกรม) 

- เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1 นิ้ว และ
ด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่เลขก ากับทุกหน้าที่มุมขวาบน 

- ชื่อเรื่องพิมพ์ด้วยตัวอักษร Time New Romans (ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด) ขนาด 12 ตัวหนา ไว้
ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษ 

- ชื่อผู้เขียน หน่วยงาน และอีเมล พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวอักษร Time New 
Romans ขนาด 12  

รายละเอียดของบทความ ประกอบด้วย 
  1. บทความวิชาการ ผู้เขียนสามารถจัดท ารูปแบบการน าเสนอได้ตามความเหมาะสม แต่เนื้อหาต้อง
น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจในด้านที่ท าการศึกษา ที่มีการวิเคราะห์  วิจารณ์ประเด็นต่างๆ ตาม หลัก
วิชาการ โดยมีหัวข้อประกอบด้วย 

1.1 ชื่อเรื่องและช่ือผู้เขียนบทความ ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กระชับ ได้ใจความตรงกับเนื้อหา ตาม
ด้วยชื่อผู้เขียนบทความ ในส่วนที่อยู่หรือสถานที่ท างานของผู้เขียน ให้ระบุไว้ที่เชิงอรรถ 

1.2 บทคัดย่อ (Abstract) จัดท าเป็นร้อยแก้วย่อหน้าเดียว สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของบทความ
มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาดมาตรฐาน A4  

1.3 ค าส าคัญ (Key words) โดย มี Key words ไม่เกิน 6 ค า  
1.4 บทน า กล่าวถึงท่ีมา ความจ าเป็นและความส าคัญของเรื่อง 
1.5 เนื้อหา น าเสนอข้อมูลวิชาการหรือแนวคิดทฤษฎีที่ท าการศึกษาในประเด็นต่างๆ 
1.6 สรุปผล  สรุปผลที่ได้จากการบทความนี้รวมถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือประโยชน์ในการน า

บทความวิชาการนี้ไปใช้ 
1.7 บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ ที่ใช้ส าหรับค้นคว้าอ้างอิง 

ประกอบบทความ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ 
 

2. บทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในเนื้อหาจะต้องประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนบทความ  ควรเป็นชื่อเรื่องที่สั้น กระชับ ได้ใจความตรงกับเนื้อหา 
ตามด้วยชื่อผู้เขียนบทความ ในส่วนที่อยู่หรือสถานที่ท างานของผู้เขียน ให้ระบุไว้ที่เชิงอรรถ 

2.2 บทคัดย่อ (Abstract) จัดท าเป็นร้อยแก้วย่อหน้าเดียว สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของบทความ
มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ขนาดมาตรฐาน A4  

2.3 ค าส าคัญ (Key words) โดย มี Key words ไม่เกิน 6 ค า  
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2.4 ความส าคัญและที่มาของปัญหา กล่าวถึงที่มา ความจ าเป็นและความส าคัญของเรื่องที่ท า
วิจัย 

2.5 วัตถุประสงค์ กล่าวถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของงานวิจัยที่ต้องการศึกษา 
2.6 วิธีการวิจัย ควรอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล กระบวนการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีการทางสถิติ 
2.7 ผลการศึกษาวิจัย น าเสนอสิ่งที่ได้จากการวิจัย ตามล าดับขั้นตอนในการวิจัย 
2.8 การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย เป็นการเชื่อมโยงผลการศึกษากับแนวคิดทฤษฎีหรือ

งานวิจัย ต้องสรุปให้ชัดเจนว่าผลงานของตนไปสนับสนุน หรือโต้แย้งกับกับงานวิจัยอ่ืน
เพียงใดอย่างไร และสรุปผลที่ได้จากการวิจัย 

2.9 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี(  
2.10 บรรณานุกรม เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ ที่ใช้ส าหรับค้นคว้าอ้างอิง 

ประกอบบทความ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ 

การเขียนบรรณานุกรม 
      ใช้ระบบของAPA (the 6th edition) มีแบบแผนในการเขียน คือให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมด
ตามล าดับตัวอักษร ตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยยึดวิธีการเรียงล าดับตามแบบพจนานุกรม 
 
การส่งบทความฉบับสมบูรณ์  
    ส่งบทความฉบับสมบูรณ์โดยแนบไฟล์ในรูปแบบ .docหรือ.docx  และไฟล์ .pdf  2 รูปแบบ ไปที่ 
E-mail : husoc2017@gmail.com ภายในวันที่ 31  ธันวาคม  2559  
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ก าหนดการ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คร้ังที่ 10 
ภายใต้แนวคิด “พลวัตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสังคมข้ามพรมแดน” 

ในระหว่างวันที่  2 – 3 กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

******************************* 
วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2560 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ   
   พิธีลงนาม MOU และมอบตราสญัลักษณ์การเป็นเจ้าภาพปีถัดไป  
   บันทึกภาพร่วมกัน 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Cultural Identity Across Borders” 
   โดย ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.อมรา พงศาพิชญ์  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  การปาฐกถา เรื่อง  “A Diverse and Inclusive Approach to Education”   
             โดย Dr.Fiona Henderson, Victoria University, Australia 
14.00 – 14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.20 – 17.20 น. เริ่มการน าเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)   
   รับเกียรติบัตรหลังจากน าเสนอเสรจ็ในกลุ่มนั้น ๆ 
17.30 - 20.00 น. งานเลี้ยงรับรองสมาชิกเครือข่ายฯ  ณ ศาลาชมชล สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
วันที่  3  กุมภาพันธ์  2560 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Transborder Community and Globalization” 
   โดย ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.สภุางค์  จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. เริ่มน าเสนอผลงาน (แยกกลุม่)   
   รับเกียรติบัตรหลังจากน าเสนอเสรจ็ในกลุ่มนั้น ๆ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. น าเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)  (ต่อ) 
   รับเกียรติบัตรหลังจากน าเสนอเสรจ็ในกลุ่มนั้น ๆ 
14.30 – 14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50 – 17.20 น. น าเสนอผลงาน (แยกกลุ่ม)  (ต่อ) 
   รับเกียรติบัตรหลังจากน าเสนอเสรจ็ในกลุ่มนั้น ๆ 
17.30 น.  พิธีปิดการประชุม 

***************************** 


