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โครงการประชุมวิชาการการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
“Integrating Wisdom into Innovation and Sustainable Local Development.”
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตรกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการ
สนับสนุนงานวิจัยต่อยอดรวมกัน ในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์
งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่
ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง สถาบันวิจัยและพัฒนา สานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึง
เห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและ
วิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนคามรู้ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อนาเสนองานวิจัยทางการศึกษาและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคมและชุมชน
2) เพื่อกระตุ้น ให้ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทาให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรวบรวม
บทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
3) เพื่อพัฒนาทักษะการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
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เป้าหมาย
1) นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ประมาณ 50 เรื่อง
2) นักวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย ผูส้ นับสนุนเงินทุนวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ต้องการทาวิจัย
และผู้สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 250 คน
3) สนับสนุนการรวมกลุ่มของนักวิจัยจากภาครัฐ เอกชน ให้เป็นเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา
เพื่อร่วมมือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รูปแบบการประชุม
1.การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
2.การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
3.การเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์หรือนิทรรศการ (Poster Presentation)
กาหนดการรับบทความวิจัย
วันที่ 1 ส.ค.2561

เปิดรับบทความฉบับเต็ม (นักวิจัยส่งบทความฉบับเต็มและ
หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน)

วันที่ 15 ก.ย.2561

ปิดรับบทความฉบับเต็ม และสิ้นสุดการส่งหลักฐาน การชาระเงิน
ค่าลงทะเบียนกรณีส่งผลงานนาเสนอ

วันที่ 15 ก.ย. - 20 ต.ค.2561

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน

วันที่ 21 - 30 ต.ค.2561

นักวิจัยปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 31 ต.ค.2561

นักวิจัยส่งบทความฉบับแก้ไขและไฟล์การนาเสนอมายังสถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 15 พ.ย.2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นาเสนอผลงานทั้งแบบ
บรรยายและโปสเตอร์

วันที่ 20 ธ.ค.2561

การประชุมวิชาการ
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ขอบข่ายการนาเสนอผลงานวิจัย
เป็นการนาเสนอ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคล
ทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ใน 3 สาขา ดังนี้
1.สาขาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2.สาขาการศึกษา
3.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ : ทั้ ง นี้ ผลงานวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม ที่ ผู้ น าเสนอผลงานได้ ไ ปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอของ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้ ว จะได้รั บ การพิมพ์เป็น Proceedings ของการประชุมและส่ งให้ เจ้ า ของ
ผลงานวิจัยเป็นแผ่นซีดี
การส่งบทความ
บทความวิจัยที่นาเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเป็นบทความที่สมบูรณ์แล้ว ความ
ยาวประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4 จัดทาตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่คณะกรรมการกาหนดไว้ โดย
ลงทะเบี ย น และส่ งบทความฉบั บ เต็มเป็น แฟ้มข้อมูลอิเล็ กทรอนิคส์ในรูปแบบ “*.doc” ส่ งบทความทาง
Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th (ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์)
ค่าลงทะเบียน
ประเภท
1.ผู้นาเสนอผลงานวิจัย บทความละ
3.ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ คนละ

ค่าลงทะเบียน
2,500 บาท
1,000 บาท

วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
การชาระค่าลงทะเบียน กรุณาโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี ชื่อบัญชี “โครงการ
ประชุมวิชาการ มรภ.ภูเก็ต” บัญชีเลขที่ 377-0-21914-7 ประเภทออมทรัพย์ โดยส่งหลักฐานการชาระเงินมา
ที่ Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th
สาหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการชาระเงิน) สมัครแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือ
ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนาเสนอหรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนาเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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รูปแบบการเขียนบทความวิจัยนาเสนอการวิจัยระดับชาติ
1.รูปแบบ (Template) การจัดทาต้นฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://seminarresearch.pkru.ac.th
2.ขนาดโปสเตอร์ “80 ซม. X 160 ซม.”
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่
2) ผู้ใช้งานวิจัยสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้มากขึ้น
3) นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ นาไปสู่การสร้างเครือข่าย
งานวิจัยร่วมกัน
4) งานวิจัยทางการศึกษาที่ผลิตขึ้นใหม่ จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานวิจัยในการพัฒนา
5) นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะการนาเสนองานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่อสาธารณชนมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7652 3094-7 ต่อ 7410
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 8443 4139, 09 3871 6900 โทรสาร 0 7621 1778
Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th

