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โครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดิับชาต มหาวิทยาลิัยราชภิัฏภิเก็ต คริั้งทิ่ 12
“การวจัยสหวทยาการบนพื้นฐานยุคิ5.0”
“Interdisciplinary Research Based on Era of 5.0”
วิันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ศินย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภิเก็ต
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภิฏภิเกัต ตระหนักถังความสำคัญของงานวิจัยและนว ตกรรม โดยมันโยบายั
ส่งเสริมและสนบสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวัิจย งานสรั้างสรรค์ และนวตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถงการั
สนับสนัุนงานวิจัยตั่อยอดรวมกัน ในการจัดการเรัยนการสอนในระดับบัณฑัิตศักษา ทิ่มุั่งเนั้นใหั้มัการรังสรรค์ั
งานวัิจยและสรั้างสรรค์ผลงานวัิทยานิพนธั์ท่มคัุณภาพและเป็นท่ยอมรบตั่อสาธารณชน
เพัื่อเป็นการแลกเปล่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานอันมคุณค่าเหล่าน้ได้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ั
ในวงวิชาการอยั่า งกวิางขวาง สถาบันวิจัยและพิฒนา มหาวิทยาลัยราชภิฏภเกัต จังเหันสมควรจัดการ
ประชิมวิชาการ เพิ่อ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาต เพิ่อ เปันเวทัสาธารณะดั้า นการวิจัย
และวิชาการใหั้กับคณาจารย์ นักวิชาการ และนัิสัิต นักศักษา ไดั้แลกเปลิ่ยนความรู้ อินจะนำไปสูั่การสรั้าง
เครัือ ข่ า ยความร่ ว มมัือ ทางวิ ช าการ การพัฒนาต่ อ ยอดงานวัิจ ย ตลอดจนพ ฒนางานวัิจ ยไปสู่ ช ัุม ชน
เพัื่อกระตุ้นให้เกิดการัพัฒนางานวัิจยท่เข้มแขง ย่งยืน และตอบสนองความต้องการของสงคมอย่างแท้จริง
วิัตถุประสงค์
1) เพิ่อนำเสนองานวิจัยซ่งมัคัุณคั่าทางวัิชาการและเป็นประโยชนั์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการศกษา
สงคมและชัุมชน
2) เพิ่อกระตุั้น ใหั้คณาจารย์ นักวิชาการัและผูั้เกิ่ยวขั้องเกัิด การแลกเปลิ่ยนเรัยนรูั้ป ระสบการณ์ั
ตลอดจนขั้อคัิดเหันในการพิฒนางานวิจัย อินจะทำใหั้เ กัิดงานวิจัยทิ่มัประสัิทธิภาพมากย่งขิ้น เพิ่อรวบรวมั
บทความทางวิชาการในรัูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรั้างเครัือขั่ายในการพิฒนางานวิจัยใหั้เ กัิด ขิ้นั
ระหวั่างนกวิจย สถาบนการศกษา ตลอดจนหนั่วยงานภาครฐ และภาคเอกชน
3) เพือ่ พัฒนาทกษะการนำเสนอผลงานวัิจยของนกศกษา
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เป้าหมาย
1) นำเสนอผลงานวัิจยท่มัคุณค่าทางวิชาการและมประโยชน์ในการพัฒนาการศิกษาั
สงคมและชมชนิประมาณ 50 เรื่อง
2) นักวิจย ผัู้ใช้ผลงานวัิจย ผู้ัสนับสนุนเงินทุนวัิจย คณาจารย์ เจ้าหนั้าท่ นกศักษาทั่ตั้องการทำวัิจยั
และผู้สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมประชัุมแลกเปลั่ยนเรัยนร ประมาณ 250 คน
3) สนบสนุนการรวมกลุ่มของนกวิจัยจากภาครฐ เอกชน ใหั้เป็นเครือข่ายการวัิจยทางการศกษาั
เพัื่อร่วมมือสรั้างผลงานวัิจยทิ่มคัุณค่าต่อไปในอนาคต
วิัน เวลา และสถานที่
วันท่ 20 ตลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวัิทยาลยราชภัฏภัูเกต
รปแบบการประชิุม
1)ิการบรรยายพิเศษ โดยวัิทยากรผู้ทรงคัุณวุฒิ
2)ิการเสนอผลงานวัิจยรัูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)
3)ิการเสนอผลงานวัิจยรัูปแบบโปสเตอร์หรัือนิทรรศการ (Poster Presentation)
กำหนดการรับบทความวิจิัย
วันท่ 15 ม.ย.ิ2562
วันท่ 15 ก.ค. 2562

เปิดรบบทความฉบบเตม (นักวัิจยสั่งบทความฉบบเตัมและั
หลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบยน)
ปิดรบบทความฉบบเตม และสิ้นสุดการสั่งหลักฐาน การชำระเงัินั
ค่าลงทะเบยนกรณส่งผลงานนำเสนอ

วันท่ 15 ก.ค. - 31 ก.ค. 2562 ผู้ทรงคุณวุฒัิตรวจประเมิน
วันท่ 1 ส.ค. - 10 ส.ค. 2562

นกวิจัยปรบปรุงแกั้ไขตามคำแนะนำของผูั้ทรงคุณวัุฒิ

วันท่ 11 ส.ค. 2562

นกวิจัยส่งบทความฉบบแกิไขและขอมลการนำเสนอมายง
สถาบนวัิจยและพัฒนา มหาวัิทยาลยราชภัฏภัูเกต

วันท่ 15 ส.ค. 2562

ประกาศรายชัื่อผู้ทผ่ ั่านการคิดเลือกให้นำเสนอผลงานท้งแบบั
บรรยายและโปสเตอร์

วันท่ 20 ต.ค. 2562

การประชัุมวิชาการ
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ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิจัย
เปันการนำเสนอัผลงานวิจัย วิทยานัิพนธิ หรัือการศักษาระดับบัณฑัิตศักษา (ซิ่งเปันสั่วนหนิ่งของั
การศักษาทิ่ดำเนัินการเสริจสิ้นแล้วหรัืออยูั่ระหวั่างดำเนัินการ) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบัุคคลั
ท่วไป จากหน่วยงานภาครฐและเอกชนท่เก่ยวขั้องกับองค์ความรู้ใน 3 สาขา ดงน้
1)ิสาขาสงคมศาสตร์และบริหารธัุรกิจ
2)ิสาขาการศกษา
3)ิสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยิ
หมายเหตุ : ทิ้ง น้ ผลงานวิจัยฉบับเตัมทิ่ผูั้น ำเสนอผลงานไดั้ไ ปปรับปรัุง แกั้ไ ขตามขั้อ เสนอของั
ผูั้ทรงคัุณวฒิ (peer review) แลั้ว จะไดั้รับการพิมพิเปันรายงานสบเน่องจากการประชมวชาการระดบชาต
(Proceedings) และสั่งใหั้เ จั้า ของผลงานวัิจยในรปแบบไฟลอเลกทรอนกส
การส่งบทความ
บทความวิจัยท่นำเสนอตั้องเป็นผลงานทิ่ไม่เคยเผยแพร่มากั่อนและเป็นบทความทั่สมบูรณั์แล้ว ความั
ยาวประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4 จดทำตามรูปแบบการเขยนบทความวัิจยทิ่คณะกรรมการกำหนดไวิ โดยั
ลงทะเบัยน และสั่งบทความฉบับเตัมเปันแฟิมขั้อมัูล อเลักทรอนัิคสั์ในรัูป แบบ “*.doc” สั่งบทความทางั
Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th (ดูรายละเอัยดจากเวบไซต์)
คิ่าลงทะเบียน
ประเภท
1.ผัู้นำเสนอผลงานวัิจย บทความละ
3.ผัู้สนใจเข้าร่วมรบฟังการบรรยายพิเศษ คนละ

คิ่าลงทะเบียน
2,500 บาท
1,000 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบิียน
การชำระค่าลงทะเบยน กรุณาโอนผั่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตร ชัื่อบญชิ“โครงการั
ประชุมวัิชาการ มรภ.ภัูเกต” บญชัเลขท่ 377-0-21914-7 ประเภทออมทรพย์
โดยสั่งหลักฐานการชำระเงินมาท่ Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th
สำหรบค่าลงทะเบยน กรณทิ่ผู้สมคร (ทัุกประเภทการชำระเงิน) สมครแล้วไมั่ไดั้มาเสนอผลงานหรือั
ไม่ได้เข้าร่วมรบฟังการนำเสนอหรือผู้สมครท่ถิกตดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอมหาวัิทยาลยราชภัฏภัูเกตขอั
สงวนสัิทธิ์ในการคืนเงินทัุกกรณ
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รปแบบการเขียนบทความวิจัยนำเสนอการวิจัยระดิับชาต
1)ิรัูปแบบ (Template) การจัดทำต้นฉบบ สามารถดาวน์โหลดได้ท่
http://seminarresearch.pkru.ac.th
2)ิขนาดโปสเตอร์ “80 ซม. X 160 ซม.”
ผลที่คาดวิ่าจะไดิรับ
1) ผลงานวัิจยและวัิทยานิพนธั์ของนกศกษาได้รบการเผยแพร่
2) ผัู้ใช้งานวัิจยสามารถเลือกสรรงานวัิจยท่มคุณค่าไปใช้ในการพัฒนาการศักษาได้มากขิ้น
3) นักศิกษา คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมการประชัุมไดั้แลกเปลิ่ยนความรู้ นำไปสู่การสร้างเครือขั่ายั
งานวัิจยรั่วมกัน
4) งานวัิจยทางการศกษาทั่ผลิตข้นใหม่ จะสอดคลั้องกิบความต้องการของผู้ใชั้งานวัิจยในการพัฒนา
5) นักศิกษามประสบการณั์และทกษะการนำเสนองานวัิจยและวัิทยานิพนธั์ตั่อสาธารณชนมากข้น

สอบถามรายละเอิียดเพิ่มเติมไดที่ิ
สถาบนวัิจยและพัฒนา มหาวัิทยาลยราชภัฏภัูเกตั
โทรศพท์ 0-7652-3094-7 ตั่อ 7410
โทรศพท์เคลื่อนท่ 062-3522588 โทรสาร 0-7621-1778
Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th
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