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หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจในการพัฒนางานวิจัย ทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ซึ่งการจัดให้มีการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ส าคัญของระบบดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ได้มีเวทีในการ
น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในรูปแบบบทความวิจัย ซึ่งจะได้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้น าเสนอไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมต่อไป  

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ครั้งที่ 2 “บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีได้ร่วมน าเสนอเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่
สาธารณชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสม พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ได้น าเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพ

ผลงานวิจัย 
3. เพ่ือส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 

เป้าหมาย 
1. มีผู้ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบปากเปล่า จ านวน 100  บทความ 
2. ผลงานที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ หรือ วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพตามเกฑณ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

วัน เวลา 
 วันที่ 15 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

สถานที่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams   
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หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานหลักที่จัดการประชุมวิชาการ ได้แก่  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 หน่วยงานร่วมที่สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ ได้แก่ 
  1. คณะครุศาสตร์ 
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3. คณะวิทยาการจัดการ 
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6. คณะพยาบาลศาสตร์ 
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้แก่ นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี  หรือบัณฑิตที่น าเสนอผลงานที่จัดท า
ในขณะที่เรียนระดับปริญญาตรี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

สาขาที่มีการประชุม 
สาขาที่มีการประชุมวิชาการ ได้แก่ 

  1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปฏิทินการด าเนินการ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และการน าเสนอบทความวิจัยเพ่ือเข้าร่วมน าเสนอ 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าพงเพชร ครั้งที่ 2 มีก าหนดการดังนี้ 
 

กิจกรรม วัน เวลา 
ลงทะเบียน และรับสมัครบทความ 1 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 
ช าระเงิน  

1 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 - นักศึกษา ม.ราชภัฏก าแพงเพชร  500/ บทความ 
- นักศึกษานอกสังกัด 1,000/ บทความ 

ปรับแก้บทความ 1 ธันวาคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 
ประกาศรายชื่อผู้น าเสนอบทความ 1 มีนาคม 2565 
น าเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์ 15 มีนาคม 2565 
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รูปแบบการประชุม 
  การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  ใช้เวลา
การน าเสนอและร่วมอภิปราย เรื่องละไม่เกิน 20 นาที ตามรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full paper) ที่
ก าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ https://research.kpru.ac.th/std-conference2  

การสมัคร 
 ผู้ทีม่ีความประสงค์ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ท่ี 
https://research.kpru.ac.th/std-conference2 หรือทาง QR code ที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยช าระค่าลงทะเบียน
หลังการส่งบทความเข้าระบบ เพ่ือเป็นการยืนยันการส่งบทความให้พิจารณาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
 
 
 

   
 
 
 
 

QR code  ส าหรับลงทะเบียน  

อัตราค่าลงทะเบียน 
 - นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   500/ บทความ 
 - นักศึกษานอกสังกัด    1,000/ บทความ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

1. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความเพ่ือน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน หากผู้ลงทะเบียนประสงค์จะเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
3. บทความที่เข้าร่วมงานต้องเป็นผลงานที่จัดท าขณะยังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  โดยในวันที่น าเสนอ

ผลงาน เจ้าของผลงานไม่จ าเป็นต้องคงสถานะความเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได้ 
4. บทความสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพิกุล ซึ่ง

อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 ต่อไป  
5. บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสักทอง  : 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 ต่อไป  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 2. นักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้  และ
ประสบการณ์ ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัย 
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 3. มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการด้านวิจัยให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ 

แหล่งติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

69 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000  
โทรศัพท์ 0 5570 6555 ตอ่ 1760   
โทรสาร 0 5570 6518  
ผู้ประสานงาน : น.ส.นิสาชล  จันทะระ 
โทรศัพท์มือถือ 095-7639972  
E-mail : research@kpru.ac.th    
website : https://research.kpru.ac.th/std-conference2 


