1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป2นแหล6งพัฒนากำลังคน ที่มีความสามารถไปสู6การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ทHองถิ่น
โดยพื้นฐานการวิจัยเป2นศาสตรNที่มีหลักวิชาและเป2นเครื่องมือสำคัญในการสรHางองคNความรูH นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐNคิดคHนใหม6ที่
เชื่อถือไดH การวิจัยและพัฒนาจึงเป2นตัวจักรสำคัญในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษยNต6อการสรHางองคNความรูHและนวัตกรรมใหม6 ๆ
ที่สามารถนำไปใชHประโยชนNไดH
ในยุ ค ของความกH าวหนH าและถาโถมของเทคโนโลยี ใ นศตวรรษที ่ 21 การสื ่ อสารผ6 านสื ่ อดิ จิ ท ั ล ไดH ส รH า งการ
เปลี่ยนแปลงอย6างรวดเร็วและคลอบคลุมหลายมิติ การเปลี่ยนแปลงที่กHาวกระโดดนี้กำลังนำมาซึ่งความทHาทายอย6างใหญ6หลวง
ต6 อวงการการศึ กษา ในหลายประเทศทั ่วโลกต6างตระหนักว6 ารู ปแบบการศึ กษาที ่ ใชHวิ ธี การแบบก6อนศตวรรษที ่ 21 นั ้ นดH อย
ประสิทธิภาพ และไม6สามารถแกHไขปZญหาที่ซับซHอนของโลกไดHอีกต6อไป จำเป2นตHองใชHทักษะและความรูHที่หลากหลาย เพื่อเผชิญ
ความทHาทายใหม6 และจะตHองพรHอมปรับตัวไดHอย6างรวดเร็วในอนาคตยุค Digital Disruption สถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป2 นตH องปรับ
บทบาทและพัฒนากลไกเช6น การทำวิจัย การปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการบูรณาการวิชาที่เกี่ยวขHองกับ การจัดการ
นวัตกรรม เพื่อรองรับสนับสนุน และเพิ่มช6องทางใหHนิสิต/ นักศึกษา เกิดการเรียนรูHในรูปแบบใหม6 เนHนการเรียนรูHจากการลงมื อทำ
และสะทHอนคิด ทำใหHมองเห็นโอกาส เห็นการแกHปZญหาที่แทHจริง รูHจักคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม6 ๆ ดังนั้นเพื่อร6วมกันยกระดับ
การศึ กษาในประเทศไทยใหH ทั นต6 อการเปลี่ ย นแปลง พรH อมทั้ ง ผลั กดั นใหH เ กิ ด การสรH างนวั ต กรรมดH านการศึ กษาใหH เ ท6 า ทั น
ประเทศอื่น ๆ ในโลก ตHองอาศัยพลังและความสามารถจากทุกภาคส6วนในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปดHวยกัน
จากประเด็นที่มีความทHาทายและน6าสนใจดังกล6าว มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงจัดใหHมีการ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ภายใตHหัวขHอการเสวนา เรื่อง “Education Disruption” โดยมุ6งหวังว6าจะเป2น
ส6วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร6วมกระตุHนและผลักดันใหHเกิดการสรHางนวัตกรรมดHานการศึกษาใหHเกิดขึ้นกับประเทศอย6างเป2น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 นั้นจะเป2นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตรNต6าง ๆ
ครอบคลุมทั้งดHานกลุ6มการวิจัยมนุษยศาสตรNและสังคมศาสตรN กลุ6มการวิจัยวิทยาศาสตรNสุขภาพ และกลุ6มการวิจัยวิทยาศาสตรNและ
เทคโนโลยี เพื่อเปoาหมายสูง สุด คื อการผลิ ตงานวิ จัย และนวัต กรรมใหม6 ๆ ที่ตอบโจทยNและสามารถนำไปใชH ประโยชนNใ นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลHอมของประเทศ ใหHเกิดความยั่งยืน โดยความมุ6งหวังใหHเป2นเวทีที่อาจารยN นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน6วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ไดHร6วมเรียนรูHประสบการณNพรHอมทั้งแลกเปลี่ย นเรีย นรูH
เพื่อการจัดหรือปรับกระบวนทัศนN ตลอดจนเป2นเวทีที่เปpดโอกาสเผยแพร6ผลงานทางวิชาการสู6สาธารณะ และทำใหHเกิดการกระตุH น
การสรHางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสรHางองคNความรูH นวัตกรรมใหม6 ๆ ในการพัฒนาประเทศต6อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป2นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร6ผลงานวิจัยของอาจารยN นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน6วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
2. เพื่อเป2นการสนับสนุนการเผยแพร6และถ6ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู6สังคมในระดับชาติ
3. เพื่อใหHอาจารยN นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับ อุด มศึ กษาทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึ ง
หน6วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ไดHร6วมแลกเปลี่ยนเรียนรูHพรHอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. เพื่อเป2นการสรHางเครือข6ายนักวิจัยในระดับชาติ

3. ระยะเวลา
24 – 25 มกราคม 2562

4. สถานที่จัดประชุมวิชาการ
หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารยN นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
ผูHสนใจทั่วไป

6. รูปแบบการประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเสวนาพิเศษ
นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล
นิทรรศการผลงานวิจัยของหน6วยงานต6าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอรN (Poster Presentation)
การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอรN
การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

7. ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่นําเสนอ
การนำเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะ
1. การนำเสนอผลงานวิ จั ยในรูป แบบบรรยาย (Oral Presentation) ใชHเวลาการนำเสนอ เรื่องละไม6เ กิ น 20 นาที
(รวมซักถาม 5 นาที) รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full paper) สามารถดาวนNโหลดไดHที่ www.prc.up.ac.th
2. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอรN (Poster Presentation) ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. โดยจัดทำโปสเตอรN
ตามรูปแบบที่กำหนด สามารถดาวนNโหลดไดHที่ www.prc.up.ac.th
โดยผลงานวิจัยดังกล6าวจะตHอง
1. เป2นผลงานที่ยังไม6เคยเผยแพร6มาก6อน
2. มีหัวขHอเกี่ยวขHองกับสาขาวิชาต6าง ๆ ดังนี้
Ø กลุ6มการวิจัยวิทยาศาสตรNสุขภาพ
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Ø กลุ6มการวิจัยวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี
Ø กลุ6มการวิจัยมนุษยศาสตรNและสังคมศาสตรN

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร6ผลงานวิจัยของอาจารยN นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมไปถึงหน6วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
2. มีการเผยแพร6และถ6ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู6สังคมในระดับชาติ
3. อาจารยN นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน6 วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ไดHร6วมแลกเปลี่ยนเรียนรูHประสบการณNพรHอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. เกิดเครือข6ายนักวิจัยในระดับชาติ

9. แผนการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม
ประชาสัมพันธNการจัดงาน
เปpดรับลงทะเบียนและส6งบทความ
ประกาศผลการพิจารณา
ปpดรับผลงานวิจัยฉบับแกH ไขและชำระเงิ น/
วันสุดทHายของการลงทะเบียนเขHาร6วมงาน
นำเสนอผลงานวิจัย
สรุปผลโครงการและเผยแพร6 Proceedings

กรอบเวลา
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561– 12 ตุลาคม 2561
19 พฤศจิกายน 2561
7 ธันวาคม 2561
24-25 มกราคม 2562
กุมภาพันธN 2562 – มีนาคม 2562

10. การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
1. การส0งต3นฉบับ ผูHนำเสนอผลงานจะตHองส6งตHนฉบับแบบพิมพN ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสNไฟลNนามสกุล “.doc”
(MS Word) ในระบบการลงทะเบียน www.prc.up.ac.th (กรณีมีการแกHไขผลงาน ติดต6อเจHาหนHาที่ประสานงานเพื่อปลดล็ อค
ระบบเพื่อแกHไข หรือส6งขHอมูลมาที่ E-mail: prconference@up.ac.th)
2. ผู3นำเสนอผลงาน สามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ไดHที่ www.prc.up.ac.th

11. การพิจารณาผลงาน
1. พิจารณาการเลือกกลุ6มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
2. พิจารณาผลงานโดยผูHทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน อย6างนHอย 2 ท6าน และประเมินบทความตามเกณฑN
และแบบฟอรNมที่กำหนด
3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป2นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Proceedings
4. พิจารณามอบเกียรติบัตรใหHแ ก6ผูH นำเสนอผลงานที่ มีผ ลงานในระดับดีเด6น โดยกรรมการผูHทรงคุณวุฒิ ทั้งภายนอก
และภายในร6วมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอรN (Poster Presentation)
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12. การลงทะเบียน
1. ผูHนำเสนอ 2,000 บาท ต6อ 1 ผลงาน
2. ผูHร6วมงานทั่วไป 1,000 บาท
หมายเหตุ : 1. อัตราค*าลงทะเบียนนี้รวมค*าเครื่องดื่ม อาหารว*าง อาหารกลางวัน เอกสารการประชุม และอื่น ๆ
2. สำหรับเงินลงทะเบียน กรณีที่ผูGสมัครไดGลงทะเบียนเขGาร*วมงานแลGวแต*ไม*ไดGมานำเสนอผลงาน กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม*คืนเงินลงทะเบียนไม*ว*ากรณีใด ๆ เนื่องจากเปSนค*าใชGจ*ายในการดำเนินการ

13. วิธีชําระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเขHาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชยC สาขา มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทบัญชี ออมทรัพยN
ชื่อบัญชี เงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
เลขที่บัญชี 891-229144-4
* และส0งหลักฐานการชำระเงินผ0านทาง E-mail : preconference@up.ac.th หรือ www.prc.up.ac.th *

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู6 2 ต.แม6กา อ.เมือง จ.พะเยา
โทร 0 5446 6666 ต6อ 1047 โทรศัพทNมือถือ 08 2629 1970
โทรสาร 0 5446 6714 E-mail: prconference@up.ac.th Website: www.prc.up.ac.th
ติดต6อบทความ : (วริศรา คลังนุ6ม, รัชฏาภรณN แกHวสืบ)
ติดต6ออื่นๆ : (อัญชลี เทียมคีร,ี สิริทัชญา พามณี)
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