1. หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคน ที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
โดยพื้นฐานการวิจัยเป็นศาสตร์ที่มีหลักวิชาและเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่
เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวจักรสาคัญในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ต่อการสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่าง
แท้จริง ส่งผลให้เป็นโอกาสที่สาคัญที่จะนาไปสู่ขีดความสามารถในการสร้าง Startup ที่มีประสิทธิภาพให้กับประเทศ การสนับสนุน
แนวคิด “Entrepreneurial University” สถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับ บทบาทและพัฒนากลไกเช่น การทาวิจัย การปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน และการบูรณาการวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการนวัตกรรม เพื่อรองรับสนับสนุน และเพิ่มช่องทางให้
นิสิต/ นักศึกษา มองเห็นโอกาส เห็นการแก้ปัญหา รู้จักคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด
ดังนั้นการปรับบทบาทจากเดิมของสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็น Entrepreneurial University นั้น นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
เนื่องจากต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่มุ่งต่อยอดงานวิจัยจากแขนงวิชาต่าง ๆ มาเป็นมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาตามความต้องการ
จากประเด็นที่มีความท้าทายและน่าสนใจดังกล่าว มหาวิทยาลัย พะเยาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงจัด ให้มี
การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “Entrepreneurial University โอกาส ความหวัง อนาคต ?”
โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมกระตุ้นและผลักดันแนวคิดดังกล่าว ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 นั้นจะเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัย ในศาสตร์ต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ และสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน โดยความมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการจัดหรือปรับกระบวนทัศน์เพื่อการก้าวไปสูก่ ารเป็น “Entrepreneurial University” ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ

3. ระยะเวลา
25 – 26 มกราคม 2561

4. สถานที่จัดประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป

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

การเสวนาพิเศษ
นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล
นิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
การประกวดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
การจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)

7. ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่นาเสนอ
การนาเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะ
1. การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาการนาเสนอ เรื่องละไม่เกิน 20 นาที (รวม
ซักถาม 5 นาที) รูปแบบการจัดทาบทความฉบับเต็ม (Full paper) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.prc.up.ac.th
2. การนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. โดยจัดทาโปสเตอร์
ตามรูปแบบที่กาหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.prc.up.ac.th
โดยผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้อง
1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุด มศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
2. มีการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
3. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. เกิดเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ

9. แผนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

กิจกรรม
ประชุมหารือรูปแบบการดาเนินงาน
ขออนุมัติดาเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
เปิดรับลงทะเบียน และเปิดรับบทความ
ประกาศผลการพิจารณา
 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข
 ชาระเงิน
นาเสนอผลงานวิจัย
สรุปผลโครงการและเผยแพร่ Proceedings

กรอบเวลา
พฤษภาคม 2560 – มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560 – 16 ตุลาคม 2560
13 พฤศจิกายน 2560
8 ธันวาคม 2560

25-26 มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 – มีนาคม 2561

10. การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
1. การส่งต้นฉบับ ผู้นาเสนอผลงานจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล “.doc”
(MS Word) ในระบบการลงทะเบียน www.prc.up.ac.th (กรณีมีการแก้ไขผลงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อปลดล็อค
ระบบเพื่อแก้ไข หรือส่งข้อมูลมาที่ E-mail: prconference@up.ac.th)
2. ผู้นาเสนอผลงาน สามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดทาบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ www.prc.up.ac.th

11. การพิจารณาผลงาน
1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการนาเสนอผลงานและประเภทของการนาเสนอผลงาน
2. พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน อย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินบทความตามเกณฑ์
และแบบฟอร์มที่กาหนด
3. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุม และที่จะรวบรวมเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Proceedings
4. พิจารณามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นาเสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเด่น โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอก
และภายในร่วมประเมินผลงานที่นาเสนอทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
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12. การลงทะเบียน
1. ผู้นาเสนอ 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน
2. ผู้ร่วมงานทั่วไป 1,000 บาท
หมายเหตุ : 1. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารการประชุม และอื่น ๆ
2. สาหรับเงินลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วแต่ไม่ได้มานาเสนอผลงาน กองบริหารงานวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

13. วิธีชาระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินรับฝาก-โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย
เลขที่บัญชี 891-229144-4
* และส่งหลักฐานการชาระเงินผ่านทาง E-mail : preconference@up.ac.th หรือ www.prc.up.ac.th *

14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1047 โทรศัพท์มือถือ 08 2629 1970
โทรสาร 0 5446 6714 E-mail: prconference@up.ac.th Website: www.prc.up.ac.th
ติดต่อบทความ : (วริศรา คลังนุม่ , รัชฏาภรณ์ แก้วสืบ)
ติดต่ออื่นๆ : (อัญชลี เทียมคีรี, สิริทัชญา พามณี)
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