การประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
“มสธ. วิจัย” ประจาปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพันธกิจหลักที่สาคัญในการให้บริการด้านการวิจัย การสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการสนับสนุนและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้ าน
การวิจัย
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการเพื่ อ น าเสนอผลงานวิ จัย ระดั บ ชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี ๒๕๖๒
ได้กาหนดจัดการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจาปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ
“นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม” เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้น ให้ เกิดการพัฒ นางานวิจัย ให้เข้มแข็ง ยั่ งยืน และตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น เวที ใ ห้ ค ณาจารย์ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลทั่ ว ไป ได้ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการ
วิจัยร่วมกัน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จานวนประมาณ ๑๒๐ คน
รูปแบบกิจกรรม
๑

๒
๑.
๒.
๓.
๔.

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย
การอภิปรายทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
๕. การออกร้านจาหน่ายหนังสือ/เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย และจากสานักพิมพ์อื่นๆ
วิทยากรอภิปราย แบ่งประเด็นการอภิปรายเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
มิติทางเศรษฐสังคม
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มิติทางเทคโนโลยี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มิติทางการศึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วัน เวลา และสถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัย
ไปสู่สาธารณะ
๒. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้ จาก
ผลงานวิจัยที่มานาเสนอ เพื่อนาไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน
๓. ผู้ใช้งานวิจัยสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการศึกษาได้มากขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กาหนดการรับบทความ

๓
วันที่
๑ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด
เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย
ปรับแก้ไขบทความวิจัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้นาเสนอผลงานวิจัย
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอบข่ายการนาเสนอผลงานวิจัย
เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ใน ๓ กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุม่ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 กลุม่ การศึกษา
ลักษณะผลงานวิจัยที่นาเสนอ
๑. ผลงานวิจัยที่นาเสนอของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
หรือนาเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน
๒. วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องดาเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการของ
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนาเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการที่ใดมาก่อน โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรองการนาเสนอผลงานวิจัย
ด้วย
๓. การนาเสนอผลงานวิจัย เป็นการนาเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบ
PowerPoint ใช้เวลาในการนาเสนอผลงานเรื่องละ ๑๕ นาที ซักถาม ๕ นาที รวมเวลา ๒๐ นาที
ขั้นตอนการส่งบทความ
๑. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference
๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ
๓. ส่งบทความและชาระค่าลงทะเบียน จานวน ๓,๐๐๐ บาท (บุคลากร มสธ.ชาระค่าลงทะเบียน
จานวน ๒,๐๐๐ บาท)

๔
๔. ติดตามสถานะบทความผ่านระบบออนไลน์
๕. ปรับแก้ไขรูปแบบบทความ
๖. ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีบทความผ่านการพิจารณา)
เงื่อนไขการส่งบทความ
๑. ผู้ส่งบทความจะต้องลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference
๒. ผู้ส่งบทความที่เป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในแบบฟอร์ม
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะส่งบทความเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา เมื่อได้รับการชาระ
ค่าลงทะเบียนนาเสนอบทความเรียบร้อยแล้ว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ การเลือกกลุ่มการนาเสนอผลงานที่เหมาะสม
๓.๒ บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ใน ๓ คน จึงจะผ่านเกณฑ์
๓.๓ ผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีต่อไปนี้
๑) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร
๒) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าบทความเคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดที่หนึ่ง
มาก่อน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
๔. ผู้ส่งบทความจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคาในบทความ
ของตนเอง
๕. บทความที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชกาหนด
๖. ส่งบทความและชาระค่าลงทะเบียนนาเสนอบทความ จานวน ๓,๐๐๐ บาท ภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ชาระเงินค่าลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากการส่งบทความ)
๗. ผู้ส่งบทความต้องมานาเสนอบทความวิจัยด้วยตนเองในวันงาน หากไม่สามารถมานาเสนอ
บทความด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจะไม่ตี พิมพ์เผยแพร่บทความในครั้งนี้และจะทาหนังสือแจ้งไปยัง
สถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัดของท่านต่อไป
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท
ผู้นาเสนอผลงานวิจัย (คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้นาเสนอผลงานวิจัย (บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ค่าลงทะเบียน
๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
ไม่มีค่าใช้จ่าย

๕
วิธีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ บั ญ ชี : ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และส าเนาหลั ก ฐานการโอนเงิ น ไปที่ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๘๙๘ หรือทางอีเมล์ stouconference@stou.ac.th
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการชาระเงิน) ไม่ได้มานาเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง
การนาเสนอผลงาน หรือผลงานไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้สมัครที่ถูก
ตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนาเสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทุกกรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๓๖๐ ๕๐๔๖ โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๘๙๘ http://ird.stou.ac.th/stouconference

โครงการประชาสัมพันธ์ปี2562

