
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๖  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ๒๐๑๙ 

“งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

**************************************************************************** 

หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีพันธกิจในการพัฒนางานวิจัย และผลงานวิชาการทั้งระบบ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ซึง่การจัดให้มีการนําเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญของระบบดังกล่าว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ อาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในรูปบทความวิชาการ
และบทความวิจัย ซึ่งจะได้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้นําเสนอไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมต่อไป  

มหาวิทยาลัยจงึจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งที่ ๖ “งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ร่วมนําเสนอเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล องค์กร ชุมชน 
ท้องถิ่น และสงัคม ในการนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจของสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้นําเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจของสถาบัน 
อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ 

๓. เพ่ือส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
เป้าหมาย 

๑. มีผู้ร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัย จาํนวน ๑๐๐ 
บทความ 

๒. มีผู้ร่วมประชุม จํานวน ๑๐๐ คน 
วัน เวลา 
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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สถานท่ี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานหลักที่จัดการประชุมวิชาการ ได้แก่  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 หน่วยงานร่วมที่สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่ 
  ๑. คณะครุศาสตร์ 
  ๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๓. คณะวิทยาการจัดการ 
  ๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๕. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  ๖. บัณฑิตวิทยาลัย 
  ๗. มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และที่ผูส้นใจในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ 
สาขาท่ีมีการประชุม 

สาขาที่มีการประชุมวิชาการ ได้แก่ 
  ๑. สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
  ๒. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปฏิทินการดาํเนินการ 

การดําเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และการนําเสนอบทความวิชาการและ              
บทความวิจัยเพ่ือเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ มีกําหนดการดังน้ี 

 

กิจกรรม วัน เวลา 
การส่งบทความ (ฉบับเต็ม) บัดน้ี – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ชําระเงินค่าลงทะเบียน บัดน้ี – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
การปรับแก้บทความตามคําแนะนําผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ประกาศผลการพิจารณาบทความ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ติดโปสเตอร์โดยผู้ส่งบทความบทความ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
นําเสนอบทความภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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รูปแบบการประชุม 

 ๑. การนําเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยภาคบรรยาย ใช้เวลาการนําเสนอและร่วมอภิปราย 
เรื่องละไม่เกิน ๒๐ นาที ตามรูปแบบการจัดทําบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่กําหนด โดยสามารถ       
ดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ http://research.kpru.ac.th/conference6 
 ๒. การนําเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ โดยจัดทําโปสเตอร์ขนาด              
๘๐ x ๑๒๐ ซม.  ตามรูปแบบที่กําหนด สามารถดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ได้
ที่http://research.kpru.ac.th/conference6  
การสมัคร 
 ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมนําเสนอผลงาน หรอืร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที ่
http://research.kpru.ac.th/conference6 โดยจ่ายค่าลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่าง และค่าอาหาร
กลางวัน โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังน้ี 
 

ประเภทของผูเ้ข้าร่วมประชมุ อัตราคา่ลงทะเบียน 
ผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการในรูปบทความวิชาการ
หรือบทความวิจัย ๒,๕๐๐ บาท/บทความ 

ผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่นําเสนอบทความ ๕๐๐ บาท/คน 
 

หมายเหตุ : ผูจ้ัดการประชุมไม่รับชําระค่าลงทะเบียนในวันนําเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให ้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความท่ีชําระค่าลงทะเบียนเท่าน้ัน สําหรับบทความที่ไม่ได้รับการ
ตอบรับขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินค่าลงทะเบียน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยและวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 ๒. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งกันและกัน นําไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพด้าน
วิชาการและการวิจัย 
 ๓. มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินการด้านวิชาการและการวิจัยให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
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แหล่งติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

๖๙ ม.๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๖๒๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ต่อ ๑๗๖๐   
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
ผู้ประสานงาน : น.ส.นิสาชล  จันทะระ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๐๙๔๑ ๔๘๐๙  
E-mail : research@kpru.ac.th    
website : http://research.kpru.ac.th/conference6 
 

  
  
 


