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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1 
The 1   National Accounting Research Conference 2015 

จัดโดย 
เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี 

ร่วมกับ 
53 สถาบันการศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 
 เครือข่ายวิจัยทางการบัญชีจัดตั้งภายใตค้วามร่วมมือของ 53 สถาบันการศึกษาในประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิจัยทางการบัญชี การ
แลกเปลี่ยนข่าวสารทางการวิจัย การสนับสนุนการท าวิจัยร่วมกัน รวมถึงการเผยแพร่ผลการวิจัยทางการบัญชี โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในการท าวิจัยทางการบัญชี เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
งานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล ทังนี้งานวิจัยทางการบัญชีไม่ได้มีเพียงในระดับของนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมีในระดับนิสิต นักศักษาตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีที่สนใจในการท า
วิจัยซึ่งถือได้ว่าเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเสนอองค์ความรู้สมัยใหม่ให้เป็นที่ยอมรับสู่
สาธารณชน ดังนั้น เครือข่ายวิจัยทางการบัญชีร่วมกับ 53 สถาบันการศึกษา จึงก าหนดให้มี “การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1  
(The 1   National Accounting Research Conference 2015)” เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับนักวิจัย
ในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อก่อให้เกิดแนวทางและความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพงานวิจัยทางการบัญชีต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้น าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการบัญชี 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยทางด้านการบัญชีในระดับชาติ 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและหัวข้องานวิจัยทางด้านการ
บัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
 
รูปแบบการประชุม 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. การเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) 
 
 
 
 
ลักษณะผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน  



 1. เป็นผลงานวิจัย ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการที่ยังไม่เคยน าผลงานดังกล่าวเสนอ
การประชุมวิชาการใดมาก่อน 
 2. เป็นผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายงานวิจัยทางด้านการบัญชีใน 6 ด้าน ประกอบด้วย 
  2.1 ด้านการบัญชีการเงิน 
  2.2 ด้านการบัญชีบริหาร 
  2.3 ด้านการสอบบัญชีและภาษีอากร 
  2.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
  2.5 ด้านศึกษาทางการบัญชี 
  2.6 ด้านสหวิทยาการ 
 3. การน าเสนอผลงานให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมวิชาการ โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอ 10 นาที ซักถาม 5 นาที 
 
ก าหนดการยื่นใบสมัคร การส่งผลงาน และวิธีการส่งใบสมัคร 
ก าหนดการยื่นใบสมัคร  - ผู้สนใจน าเสนอผลงานวิจัยฯ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  

  พร้อมส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 มีนาคม 2558  
การส่งผลงาน  - ทางอีเมล์ที่ : Tarnconference.1@gmail.com 
     ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ 
     นางสาวมลฤดี อินทะพุฒ (ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี) 
     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
     จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
    
การเตรียมบทความคัดย่อและบทความวิจัยฉบับเต็มที่จะน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 การจัดรูปแบบบทความ 
  1. จัดหน้ากระดาษให้ได้ขนาด A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 2.5 เซนติเมตร 
      ขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร 
      ตังค่าแท็บ เริ่มต้นที่ 1.5 เซนติเมตร ตามด้วย 2 และ 5 ตามล าดับ 
  2. จัดบทความให้อยู่ในลักษณะเว้นบรรทัด (double-spaced) 
  3. ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้าตรงมุมขวา ด้านบนของหน้ากระดาษ A4 
  4. ขนาดตัวอักษร 
   เนื้อหาในบทความ : หัวเรื่องให้ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวหนา 
         เนื้อหาให้ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
   ตาราง และรูปภาพ : ให้ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 14 ตัวหนาส าหรับหัว 
         ตาราง และหัวรูปภาพส าหรับค าอธิบายตารางหรือรูปภาพให้ใช้ 
         ตัวอักษรขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวธรรมดา 
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การพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอผลงาน 
 เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี โดยคณะกรรมการกลางจัดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชี
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- การตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะให้น าเสนอในที่ประชุมทาง 
ทางวิชาการ และการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัย
จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชานที่เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี 

- การพิจารณาเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงาน 
- การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมและท่ีจะรวบรวมเป็น Proceedings 
- การพิจารณาตัดสินให้รางวัล ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Best Paper Award) ส าหรับผลงานวิจัยจาก 

รายงานฉบับเต็มในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา โดยถือการตัดสินของคณะกรรมการกลางจัดงานการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ถือเป็นที่สุด 
 
อัตราค่าลงทะเบียนและวิธีการช าระค่าลงทะเบียน 

- ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
ประเภทผู้สมัคร ราคาค่าลงทะเบียน 

สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี 2,000 บาท 
บุคคลภายนอก 2,500 บาท 
 

- ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่น าเสนอบทความ) 
ราคาค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

วิธีการช าระเงิน 
- ช าระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

เลขที่บัญชี 517-2-14558-2 ช่ือบัญชี เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558   
กรุณา ส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-สกุล(ของผู้ร่วมฟังการน าเสนอ หรือ ผู้น าเสนอผลงานวิจัย) ส่งไฟล์
ส าเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล์ Tarnconference.1@gmail.com 
หรือทางไปรษณีย์ที่          นางสาวมลฤดี อินทะพุฒ (ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี) 
     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
     จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
 (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านช าระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาเท่านั้น) 
 
การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดตามข่าวสารได้ที่  www.mbs.msu.ac.th , www.tarn.or.th หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวมลฤดี อินทะพุฒ (ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี) 
โทรศัพท์ 08-6234-6932 หรือ 043-712825 
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ก าหนดการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1/2558 
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 
จัดโดย เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี ร่วมกับ 53 สถาบันการศึกษา 

 
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 
 17.00 น. เป็นต้นไป   ลงทะเบียน 
 18.00 น. – 22.00 น.   งานเลี้ยงต้อนรับและพิธีเปิด Dinner Talk  
      โดย Assistant Professor Siew Chan  

Department  Of Accounting 
Nowa Southeastern University 

      ณ ห้องสนม ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 
 08.00 น. – 09.00 น.   ลงทะเบียน  
 09.00 น. – 09.15 น.   พิธีเปิด 
 09.15 น. – 10.15 น.   ปาฐกถาพิเศษ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.15 น. – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.30 น. – 12.00 น.    แยกห้องบรรยาย 10 ห้อง 
 12.00 น. – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. – 14.30 น.   แยกห้องบรรยาย 10 ห้อง 
 14.30 น. – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 น. – 16.15 น.   แยกห้องบรรยาย 10 ห้อง 
 16.15 น. – 16.30 น.   มอบใบประกาศนียบัตร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัย 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1 

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
 

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).......................................................นามสกุล............. ................................................ 
ต าแหน่งทางวิชาการ............................................................................................................ .......................... 
สถานที่ท างาน................................................................................................................................................  
ถนน...................................................................ต าบล/แขวง.............................................. ........................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์... .................. 
E-mail…………………………………………………………….โทรศัพท์มือถือ................................................................ 
      กรณีเป็นนักศึกษา 
 ก าลังศึกษา หลักสูตร.......................................................................................................... .............. 
สาขา......................................................................สถาบัน.............. ............................................................... 
      ชื่อผลงานวิจัย....……………………………………………………………………………………………………………………… 
การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้น าเสนองานวิจัย 
         ราคา 2,000 บาท  (สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี) 
         ราคา 2,500 บาท  (บุคคลทั่วไป) 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุม 
         ราคา 1,500 บาท 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………..นามสกุล..................................................ได้สมัครเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 1  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
โดยได้ช าระค่าสมัครเข้าร่วมประชุมในฐานะ 
1. เป็นผู้น าเสนองานวิจัย        2,000 บาท (สมาชิกเครือข่ายวิจัยทางการบัญชี)        2,500 บาท (บุคคลทั่วไป) 
2. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม          1,500 บาท 
3. ขนาดเสื้อ หญิง         ไซส์ S  ไซส์M        ไซส์ L        ไซส์ XL       ไซส์ XXL 
                ชาย         ไซส ์S  ไซส์M        ไซส์ L        ไซส์ XL       ไซส์ XXL       

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ไปยัง 
เครือข่ายวิจัยทางการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
หรือ ส่งทางโทรสาร 043-712825 หรือส่งทาง E-mail: tarnconference.1@gmail.com 

กรณีผู้น าเสนองานวิจัย กรุณาส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 
หมายเหตุ โปรดน าหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมารับใบเสร็จในวันประชุม 

mailto:tarnconference.1@gmail.com

