โครงการบริการวิชาการ
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
หลักการและเหตุผล
งานวิจัยถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒ นาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา
จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญในการ
ผลั กดัน พร้อมส่ งเสริมและสนั บ สนุ น นั กวิช าการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึ กษาระดับบัณ ฑิตศึกษาให้ มี
สมรรถนะในการทาวิจั ย ตลอดจนส่ งเสริม และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบั น
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสั งคมได้ใน
วงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางขึ้น เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุนันทาจึงได้ตระหนักถึงพันธกิจสาคัญนี้และได้กาหนด
นโยบายในการเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ที่ ส าคั ญ คื อ พั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพงานวิ จั ย
งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติ
และนานาชาติ จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ขึ้น
โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จในงานด้านวิชาการ
ทั้งนี้เพื่อความสาคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมไทย
และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นาเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและ
ชุมชนวิชาการ
2. เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนาเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ
4. เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ต ลอดจนข้ อ คิ ด เห็ น ในการพั ฒ นางานวิ จั ย อั น จะท าให้ เกิ ด งานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ
2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทาวิจัย และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับกับการพัฒนางานวิจัยต่อไป
3. เสริมสร้างความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รูปแบบการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
❖ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญจากในประเทศและต่างประเทศ
❖ การนาเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ในห้องประชุมใช้เวลาเรื่องละ 10 นาทีและตอบ
ข้อซักถาม 5 นาที โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ
เป้าหมาย
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. อาจารย์ นักวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
3. นักวิชาการ นักวิจัยในประเทศกลุ่ม ASEAN
จานวน 150 คน
สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาในการดาเนินการ
27 มีนาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กาหนดการดาเนินกิจกรรม
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมการปฏิบัติงาน
เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ
เริ่มรับบทความวิจัย
กาหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัย
ชาระค่าลงทะเบียน
ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นาเสนอ
จัดโครงการประชุมนาเสนอผลงานวิชาการ

กาหนดการ
ธ.ค.2562
9 ธ.ค. 2562
31 ม.ค. 2563
1-5 ก.พ. 2563
6 มี.ค. 2563
27 มี.ค. 2563

การติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-160 1174 ต่อ 11-28 โทรสาร 02-160 1177
The Graduate school, Suan Sunandha Rajabhat University 1 U-Thong Nok Road, Dusit,
Bangkok 10300, THAILAND,
Telephone : (662)160-1174 Fax. : (662)160-1177
หรือส่งบทความผ่านระบบ online ได้ที่ http://www.conference.grad.ssru.ac.th

โครงการบริการวิชาการ
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
วัน เดือน ปี

ศุกร์
27 มี.ค.63

เวลา
08.00 - 09.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

09.15 - 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

09.30 – 10.00 น.

พิธีมอบโล่ห์เจ้าภาพร่วม และมอบวุฒิบัตรผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกดีเด่น
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10.00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

นาเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (กลุ่มย่อย)
ระดับชาติ ในหัวข้อ 1. งานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. งานวิจัยกลุม่ วิชาการศึกษา
3. งานวิจัยกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 4. งานวิจัยกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่

ห้องประชุมช่อแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาคารศรีจฑุ าภา
หมายเหตุ

ระดับนานาชาติ
1. เวลา 10.15-10.30 น. และเวลา 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์, ดร.พลอยทราย โอฮาม่า ดาเนินรายการ ช่วงพิธีเปิด (ช่วงเช้า) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. ผู้นาเสนอในแต่ละห้องจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากการนาเสนอเสร็จสิ้น

