
  

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน   กองบริหารงานวิจัย งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย โทร. 1048 

ที่   อว 7308/1045                                  วันท่ี    19  กรกฎาคม  2565 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียน 

เรยีน  อธิการบดี 

  ด้วยกองบริหารงานวิจัย ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 

ในระหวา่งวันที ่25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับ

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  

และภาคประชาสังคม ได้รว่มเรียนรู้ประสบการณ์พรอ้มทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาส 

ให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัย 

ที่มคีุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม ่ๆ ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 

  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ กองบริหารงานวิจัย 

จงึขออนุมัติดังนี้ 

  1. ขออนุมัติจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ระหว่าง

วันที่ 25-27 มกราคม 2566 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

  2. ขออนุมัติจัดเก็บค่าลงทะเบียนจาก บุคคลทั่วไป นักวิจัย นิสิต นักศึกษา

ระดับอุดมศกึษา โดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนตามอัตราดังนี้ 
 

รายการ 
ผูล้งทะเบียนน าเสนอ

ผลงาน 

ผูล้งทะเบียนรว่มงาน

ทั่วไป 

ช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) และสง่

หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  

1 ธันวาคม 2565 

2,500 1,000 

ช าระค่าลงทะเบียนปกติหลังวันที่ 

1 ธันวาคม 2565  

3,000 1,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ขออนุมัต ิ… 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs) 

25 – 27 มกราคม 2566  
ในรูปแบบ Hybrid ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)  มหาวิทยาลัยพะเยา  
และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Virtual conference 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วม

การจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นน าของโลกเพื่อก าหนดแนวทางสนับสนุนการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มี

คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องตามกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ   ใน THE (Times 

Higher Education) Impact Rankings เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน หรือ Sustainable Development Goals 

(SDGs) ด้วยการประเมินตามตัวชี้วัดหลัก 4 ด้านได้แก่ 1) งานวิจัย 2) การเรียนการสอน 3) นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ภายในมหาวิทยาลัย และ 4) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก โดยมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับอยู่

ในระดับโลก และถือเป็นดัชนีชี้วัดที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาทั่ว

โลกและได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังได้ถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและใน

ระดับโลกอีกด้วย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในด้าน

ต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งน าไปสู่การน าองค์ความรูไ้ปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิด

การพัฒนาแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยาจึงจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12 ขึ้น ในวันที่ 25 – 27 

มกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน” Research & Innovation for 

sustainable development goals (SDGs) อันจะเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายระดับชาติ  

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และสถาบันการศึกษาของไทยที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการ

วิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ผ่านการจัดนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ 

และการน าเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่สาธารณะต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สู่สังคมในระดับชาติ 

2) เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

3) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ 

3. ระยะเวลา 

 วันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 

4. สถานที่จัดประชุมวิชาการ 

 จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid  
  Onsite: ณ อาคาร 99 ปี พระอบุาลีคุณปูมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา  
 Online: ผา่นระบบ virtual conference 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

6. งบประมาณ 

 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) 
 2) กองทุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้จากการลงทะเบียน, รายได้จากเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เกิดเวทีทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สู่สังคมในระดับชาติ 

2) อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

3) เกิดเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ 

8. กิจกรรมภายในงาน 

1) การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
ในรูปแบบ Hybrid 

1.1) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.2) กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3) กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2) ภาคการประชุมสัมมนา 
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3) ภาคนิทรรศการ  
  3.1) นิทรรศการภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Research & 

Innovation for sustainable development goals (SDGs) 
  3.2) นิทรรศการงานวิจัย Frontier Area-Based 
  3.3) นิทรรศการผลการด าเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (1 Faculty 1 Smart 

Community) มหาวิทยาลัยพะเยา 
  3.4) นิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
4) กิจกรรมมอบรางวัล 
  4.1) การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) 
  4.2) รางวัลผลการด าเนินงานโครงการ โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม (1 Faculty 1 Smart 
Community) มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.3) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดของมหาวิทยาลัยพะเยา 

9. ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มงานที่น าเสนอ 

 การน าเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

1.1) จัดท าบทความในรูปแบบฉบับเต็ม (Full paper)* 
1.2) ใช้เวลาการน าเสนอ เร่ืองละไม่เกิน 15 นาที (รวมซักถาม 5 นาที)  

2) การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
2.1) จัดท าบทความในรูปแบบฉบับเต็ม (Full paper)* 
2.2) จัดท าโปสเตอร์ตามรูปแบบที่ก าหนด ขนาด 80 ซม. X 120 ซม. ติดตั้งในพื้นที่ที่ทางผู้จัดงานได้

จัดเตรียมไว้ให้ (กรณี Onsite) 
2.3) ใช้เวลาการน าเสนอ เร่ืองละไม่เกิน 15 นาที (รวมซักถาม 5 นาที)  

* สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.prc.up.ac.th 

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้อง 
1) เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน 
2) มีหัวข้อเก่ียวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

• กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

• กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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10. รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ 
1) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer 

reviewer) ประเมินคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (เผยแพรท่างออนไลน์ภายหลังจากวันน าเสนอไม่เกิน 1 เดือน) 
2) การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวรพะเยา (จ ากัดจ านวนไม่เกิน 15 บทความ) 

 2.1) วารสารนเรศวรพะเยา จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ ACI (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  
 2.2) ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม) 

3) การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (TCI กลุ่ม 2) (จ ากดั
จ านวนไม่เกิน 10 บทความ) 

 3.1) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 (กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) 
 3.2) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

11. การพิจารณาผลงาน 

1) กรณีน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความวิจัยที่ได้มีการบบรรณาธิการ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 1.1) คณะกรรมการพิจารณาการเลือกกลุ่มการน าเสนอของผู้น าเสนอ และประเภทของการน าเสนอในเบื้องต้น 
 1.2) พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer review) โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

และภายในสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 1.3) คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานัน้ ๆ พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุม ฯ และที่จะ

รวบรวมเป็นหนังสือรวมบทความวิจัยในแต่ละสาขา 
2) กรณีน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวรพะเยา (TCI กลุ่ม 1 และ ACI) และ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (TCI กลุ่ม 2) 
1.1) พิจารณาบทความตามการประเมินคุณภาพและตีพิมพ์ตามกระบวนการของวารสาร ตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. ก าหนด 

12. การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  

1) การส่งต้นฉบับ ผู้น าเสนอผลงานจะต้องส่งต้นฉบับแบบพิมพ์ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นามสกุล  
“.doc” (MS Word) ในระบบการลงทะเบียน  www.prc.up.ac.th กรณีมีการแก้ไขผลงาน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ประสานงานเพื่อปลดล็อคระบบเพื่อเข้าไปด าเนินการแก้ไข หรือส่งข้อมูลมาที่ E-mail: prconference@up.ac.th 

2) ผู้น าเสนอผลงาน สามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่  
www.prc.up.ac.th  

 

 

 

 

 
 

http://www.prc.up.ac.th/
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13. ก าหนดการกิจกรรม 

ที่ กิจกรรม 
น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน  

วารสาร* 
น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ ตีพิมพ์ใน

หนังสือรวมบทความวิจัย 

1 ประชาสัมพันธก์ารจัดงาน กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565 
2 ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อน าเสนอภาค

บรรยายและโปสเตอร ์
กรกฎาคม 2565 –  
15 กันยายน 2565 

กรกฎาคม 2565 – 
10 ตุลาคม 2565 

3 ประกาศผลการพจิารณา ตั้งแต่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 
4 ผู้น าเสนอยืนยันการน าเสนอ ไม่เกิน 12 ตุลาคม 2565 ไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2565 
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข 31 ตุลาคม 2565 20 ธันวาคม 2565 
6 น าเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 25-27 มกราคม 2566 25-27 มกราคม 2566 

7 การตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารนเรศวรพะเยา 
ปีที่ 16 ฉบับที ่1-3 ประจ าป ี2566 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 11 ฉบับที ่1-2 ประจ าป ี2566 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 

14. อัตราค่าลงทะเบียน 
รายการ ผู้ลงทะเบียนน าเสนอ

ผลงาน 
ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน
ทั่วไป (กรณี Onsite) 

ช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) ภายในวันที่  
1 ธันวาคม 2565 

2,500 1,000 

ช าระค่าลงทะเบียนปกติหลังวนัที่ 1 ธันวาคม 2565 3,000 1,500 
 
หมายเหตุ :  1. ผู้น ำเสนอผลงำนและผู้ลงทะเบียนร่วมงำนทั่วไป (กรณี Onsite) จะต้องช ำระค่ำลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภำยในวันที่ 30 
ธันวำคม 2565 

 2. คณะกรรมกำรฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่จ่ำยเงินคืนไม่ว่ำกรณีใด ๆ  
 3. อัตรำค่ำลงทะเบียนนี้รวมค่ำพิจำรณำคุณภำพบทควำม ค่ำวิพำกษ์ผลงำน รวมถึงค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ

เครื่องดื่ม เอกสำรกำรประชุม ค่ำของสมนำคุณ และอื่น ๆ 
 

15. วิธีช าระค่าลงทะเบียน   
ช าระเงินคา่ลงทะเบียนผา่นระบบลงทะเบียนพะเยาวิจยั ได้ที่ Phayao Research Conference (up.ac.th) 

ตาม QR-Code ดา้นลา่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

http://intra.up.ac.th/prc/Main/RegisterForm/DocumentPay.aspx
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16. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัพะเยา  
อาคารส านักงานอธิการบดี ชัน้ 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา  
โทร 0 5446 6666 ต่อ 1048 โทรศัพท์มือถือ 08 2629 1970 
โทรสาร 0 5446 6714 E-mail: prconference@up.ac.th Website: www.prc.up.ac.th 
ติดต่อบทความ :  (วริศรา คลงันุ่ม, รัชฏาภรณ์ แก้วสืบ)   
ติดต่อด้านอ่ืนๆ :  (จักรพงค์ มาลีพัตร, สิริทัชญา พามณ)ี 
 


