การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
“มสธ. วิจัย” ประจําป ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุม ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพันธกิจหลักที่สําคัญในการใหบริการดานการวิจัย การสรางสรรค
ผลงานวิจัย สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และการสนับสนุนและสราง
เครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพ
ดานการวิจัยใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนพันธกิจดาน
การวิจัย
เพื่อเปนการตอบสนองตอพันธกิจดังกลาว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒ นา จึ งไดจั ดการประชุม วิชาการเพื่ อนําเสนอผลงานวิจั ยระดับ ชาติอ ยางตอ เนื่อ ง โดยในป ๒๕๖๒
ไดกําหนดจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจําป ๒๕๖๒ ในหัวขอ
“นวัตกรรมการวิจัย รับใชสังคม” เพื่อเปนเวทีสาธารณะดานการวิจัยและวิชาการใหกับคณาจารย นักวิจัย
นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู อันจะนําไปสูการสรางเครือขาย
ความร วมมื อ ทางวิชาการ เพื่ อกระตุนใหเ กิ ดการพั ฒ นางานวิจัยใหเ ขม แข็ง ยั่ง ยืน และตอบสนองความ
ตองการของสังคมและประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
เพื่ อ เป น เวที ใ ห ค ณาจารย นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ นิ สิ ต /นั ก ศึก ษา และบุ ค คลทั่ วไป ได เ ผยแพร
ผลงานวิจัยสูสาธารณะ รวมทั้งไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการวิจัยและขอคนพบจากการ
วิจัยรวมกัน
กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จํานวนประมาณ ๑๒๐ คน

๒
รูปแบบกิจกรรม
๑. พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย
๒. การอภิปรายทางวิชาการ
๓. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
๔. การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ผลงานวิจัยของศูนยวิจัยเฉพาะทาง
๕. การออกรานจําหนายหนังสือ/เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย และจากสํานักพิมพอื่นๆ
วิทยากรอภิปราย แบงประเด็นการอภิปรายเปน ๓ ดาน ดังนี้
มิติทางเศรษฐสังคม
๑. รองศาสตราจารย ดร.พอพันธ อุยยานนท
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มิติทางเทคโนโลยี
๒. รองศาสตราจารย ดร.อนันต ทองระอา
รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มิติทางการศึกษา
๓. รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูดําเนินการอภิปราย
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วัน เวลา และสถานที่
วันจันทรที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย
ไปสูสาธารณะ
๒. คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดแลกเปลี่ยนความรู จาก
ผลงานวิจัยที่มานําเสนอ เพื่อนําไปสูการสรางเครือขายงานวิจัยรวมกัน
๓. ผูใชงานวิจัยสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณคาไปใชในการพัฒนาตอยอดการศึกษาไดมากขึ้น
ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝายพัฒนาและเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๓
กําหนดการรับบทความ
วันที่
๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒ มกราคม ๒๕๖๒
๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด
เปดรับลงทะเบียนและสงบทความฉบับเต็ม
แจงผลการพิจารณาบทความวิจัย
ปรับแกไขบทความวิจัย
ประกาศรายชื่อผูผ านการพิจารณาใหนําเสนอผลงานวิจัย
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอบขายการนําเสนอผลงานวิจัย
เปนผลงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาที่
ดําเนินการเสร็ จสิ้นแล ว) ของคณาจารย นัก วิชาการ นักวิจั ย และบุคคลทั่ วไป จากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของกับองคความรู ใน ๓ กลุม ดังนี้
 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 กลุม สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
 กลุม การศึกษา
ลักษณะผลงานวิจัยที่นําเสนอ
๑. ผลงานวิจั ยที่ นําเสนอของคณาจารย นัก วิจั ย และนัก วิชาการ ตอ งไมเ คยตีพิ ม พเ ผยแพร ใน
วารสารหรือนําเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ใดมากอน
๒. วิทยานิพนธ หรือดุษฎีนิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ตองดําเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการของ
บัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว และผลงานดังกลาวตองไมเคยตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือนําเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการที่ใดมากอน โดยตองมีอาจารยที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรองการนําเสนอผลงานวิจัย
ดวย
๓. การนําเสนอผลงานวิจัย เปนการนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบ
PowerPoint ใชเวลาในการนําเสนอผลงานเรื่องละ ๑๕ นาที ซักถาม ๕ นาที รวมเวลา ๒๐ นาที
ขั้นตอนการสงบทความ
๑. ลงทะเบียนในระบบออนไลนที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference
๒. ดาวนโหลดแบบฟอรมการสงบทความ
๓. สงบทความและชําระคาลงทะเบียน จํานวน ๓,๐๐๐ บาท (บุคลากร มสธ.ชําระคาลงทะเบียน
จํานวน ๒,๐๐๐ บาท)

๔. ติดตามสถานะบทความผานระบบออนไลน
๕. ปรับแกไขรูปแบบบทความ
๖. ปรับแกไขบทความตามขอเสนอแนะของผูท รงคุณวุฒิ (กรณีบทความผานการพิจารณา)
เงื่อนไขการสงบทความ
๑. ผูสงบทความจะตองลงทะเบียนในระบบออนไลนที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference
๒. ผูสงบทความทีเ่ ปนนิสิต/นักศึกษา ตองมีอาจารยที่ปรึกษาหลักลงนามในแบบฟอรม
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสงบทความเพือ่ ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เมื่อไดรบั การชําระ
คาลงทะเบียนนําเสนอบทความเรียบรอยแลว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ การเลือกกลุมการนําเสนอผลงานที่เหมาะสม
๓.๒ บทความจะไดรับการประเมินจากผูท รงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และไดรับความ
เห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ ๒ ใน ๓ คน จึงจะผานเกณฑ
๓.๓ ผูวิจัยจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีตอไปนี้
๑) ไมปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ โดยไมมีเหตุอันควร
๒) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังวาบทความเคยมีการตีพิมพเผยแพรที่ใดทีห่ นึ่ง
มากอน ไมวาในรูปแบบใดก็ตาม
๔. ผูสงบทความจะเปนผูรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกตองของการสะกดคําในบทความ
ของตนเอง
๕. บทความที่สงเขามาจะตองผานการตรวจสอบความถูกตอง และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชกําหนด
๖. สงบทความและชําระคาลงทะเบียนนําเสนอบทความ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท ภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ชําระเงินคาลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาหหลังจากการสงบทความ)
๗. ผูสงบทความตองมานําเสนอบทความวิจัยดวยตนเองในวันงาน หากไมสามารถมานําเสนอ
บทความดวยตนเอง มหาวิทยาลัยจะไมตีพิมพเผยแพรบทความในครั้งนี้และจะทําหนังสือแจงไปยัง
สถาบัน/หนวยงานตนสังกัดของทานตอไป
อัตราคาลงทะเบียน
ประเภท
ผูนําเสนอผลงานวิจัย (คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผูนําเสนอผลงานวิจัย (บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผูเขารวมประชุมวิชาการ
ผูเขารวมประชุมวิชาการที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และสมาชิกเครือขายวิจัยประชาชื่น

คาลงทะเบียน
๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
ไมมีคาใชจาย

๕
วิธีการชําระเงินคาลงทะเบียน
โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ บั ญ ชี : ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และสํ า เนาหลั ก ฐานการโอนเงิ น ไปที่ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๘๙๘ หรือทางอีเมล stouconference@stou.ac.th
หมายเหตุ กรณีทผี่ ูสมัคร (ทุกประเภทการชําระเงิน) ไมไดมานําเสนอผลงาน หรือไมไดเขารวมรับฟง
การนําเสนอผลงาน หรือผลงานไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ หรือผูส มัครที่ถูก
ตัดสิทธิใ์ นการเขารวมนําเสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทุกกรณี

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

โครงการประชาสัมพันธป2562

