โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔
“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จังหวัดลาปาง
๑. หลักการและเหตุผล
การจั ดประชุ ม วิช าการเสนอผลงานวิจัย เครือข่ายบั ณ ฑิ ต ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ
จั ด เป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอีกกิจกรรมหลักของความร่วมมือทางวิชาการ
คือการจัดทาวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ ซึ่งทั้งสองภารกิจนี้ ได้
ดาเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาปางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่
๑๘ และ ล าปางวิ จั ย ครั้ ง ที่ ๔ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์ หิ รั ญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์
หลั ก เพื่ อ เป็ น เวที ส าธารณะด้ า นการวิ จั ย และวิ ช าการให้ กั บ คณาจารย์ นั ก วิ ช าการ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ อั น จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ าย ความร่ว มมื อ ทางวิ ช าการ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
ผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
โดยผ่านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
และบทความที่ น าเสนอจะได้ รั บ การกลั่ น กรองจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Peer Reviewers) จากสาขาต่ า ง ๆ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบั ณ ฑิตศึกษา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิช าการกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาสามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือ
ใช้ป ระโยชน์ จากงานวิจัย และสามารถบู รณาการเข้ากับศาสตร์ต่างๆได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการและวิจัยสู่การเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้
นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาและนักวิจัยเพื่อนาเสนอผลงานในระดับอาเซียน หรือนานาชาติต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนาเสนอวิชาการ
๒.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และทางการวิจัยในสาขาต่างๆ
๒.๓ เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ

๒
๓. กลุ่มเป้าหมายการดาเนินโครงการ
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑) คณะกรรมการ/บุคลากร เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จานวน ๕๐ คน
๒) คณะกรรมการ/บุคลากร ผู้ดาเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน ๘๐ คน
๓) ผู้สนใจเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
จานวน ๒๐๐ คน
๔) นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
จานวน ๒๐ คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๐ คน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑) นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ ส นใจทั่ ว ไป
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์ เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่าน
เวทีนาเสนอผลงานวิชาการ
๒) นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรได้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่มี
ความสนใจนาเสนอผลงาน วิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ
๓) นั กวิช าการ นั กวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่ว ม
สัมมนาวิชาการ และนาเสนอผลงานวิจัย มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
๔. ระยะเวลาดาเนินการ
๔.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๔.๒ เปิดรับบทความวิจัย
๔.๓ แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย
๔.๔ นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข
๔.๕ ประกาศกาหนดการการน าเสนอผลงานวิจัย
๔.๖ ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ

มกราคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕. การดาเนินการ
๕.๑ การตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์
ผู้นาเสนอผลงานสามารถเลือกการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ เป็นรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings)
บทความที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการจะผ่ า นการกลั่ น กรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒ คน ในลักษณะเป็น Double-blind Peer Review
๕.๒ รูปแบบการดาเนินการ
๑) การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)
เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
๒) การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
๓) การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

๓
๖. กลุ่มสาขาการนาเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๖.๑ กลุ่มการศึกษา
๖.๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.๓ กลุ่มวิทยาการจัดการ และการสื่อสาร
๖.๔ กลุ่มมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
๖.๕ กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
๖.๖ กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
๖.๗ กลุ่มอื่นๆ เช่น วิจัยสถาบัน ฯลฯ
๗. อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทผู้สมัคร
อัตราค่าลงทะเบียน(บาท)
ภายใน วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑
(บาท : บทความ)
(บาท : บทความ)
บุคคลทั่วไป
๓,๐๐๐
๓,๕๐๐
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
นักศึกษาทั่วไป
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
นักศึกษาเครือข่ายบัณทิต
๑,๒๐๐
๑,๕๐๐
มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นาเสนอบทความวิจัย)
ประเภทผู้สมัคร
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป
นักศึกษาเครือข่ายบัณทิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ

อัตราค่าลงทะเบียน(บาท)
๑,๐๐๐
๕๐๐

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง
๙. ตัวชี้วัด
๙.๑ เชิงปริมาณ
๑) นั กวิช าการ นั กวิจั ย อาจารย์ นัก ศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษา และผู้ ส นใจทั่ ว ไปเข้าร่ว ม
โครงการ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒) มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ที่นาเสนอ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๙.๒ เชิงคุณภาพ
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ได้นาเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนาเสนอผลงาน
วิชาการ

๔
๑๐. กิจกรรมและแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑๐.๑ การบรรยายพิเศษโดยองค์ปาฐกถา (Keynote Speaker)
๑๐.๒ สัมมนา/เสวนา
๑๐.๓ การนาเสนอผลงานวิชาการและวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
๑๐.๔ การนาเสนอผลงานวิชาการและวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
แผนการดาเนินงาน
พ.ศ.๒๕๖๐
การดาเนินงาน

พ.ย.

ธ.ค.

พ.ศ.๒๕๖๑
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
๔. เปิดรับบทความวิจยั
๕. ประสานผู้เกี่ยวข้องเริม่
โครงการ
๖. จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร
๗. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจาณา
ผลงานวิจัย
๘. แจ้งผลการคัดเลือกบทความ
วิจัย
๙. นักวิจัยแก้ไขบทความและส่ง
บทความฉบับแก้ไข
๑๐. ประกาศกาหนดการนาเสนอ
ผลงานวิจัย
๑๑. การประชุมสัมมนาวิชาการ
๑๒. ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
๑๓. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๑๑. การติดตามผลการดาเนินงานงานโครงการ
ประเมินผลการจัดดาเนินงาน
- แบบสอบถาม
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผลงานวิ จั ย และผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาและบุคลากร โดยทั่วไปได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน

ก.ย.

๕
๑๒.๒ นั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย คณ าจารย์ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และบุ ค ลากรทั่ ว ไป
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผู้นาเสนอผลงานได้รับ
ประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการ นาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์สู่สาธารณชน
๑๒.๓ ได้เสริมสร้างบรรยากาศงานวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัย
ระหว่างนั กวิช าการ นักวิจัย คณาจารย์ นั กศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา และบุคลากรทั่ว ไป สาขาวิช าต่าง ๆ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ
๑๒.๔ นั กวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทั่วไป ได้รับการ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา งานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ
ชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

