การประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19
The 19th Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network Conference
“การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
(Education for Sustainable Community Development)
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
การจั ด ประชุ ม วิช าการเสนอผลงานวิจัย ระดั บ ชาติ เครือ ข่ายบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
ภาคเหนือ จัดเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบัณ ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิต ถ์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบู รณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ และอีกกิจกรรมหลักของความร่วมมือ
ทางวิชาการคื อการจัดทาวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งทั้งสอง
ภารกิจนี้ได้ดาเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ
“การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ให้ กั บ คณาจารย์
นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการอันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒ นาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางวิช าการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศชาติ โดยผ่ านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceeding) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความ
ร่วมมือทางวิช าการกับ อาจารย์ นักวิ ชาการ นักวิจัยและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ สามารถนา
ผลงานวิ จั ย ไปต่ อ ยอดหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย และสามารถบู ร ณาการเข้ า กั บ ศาสตร์ ต่ า ง ๆ
ได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและงานวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัยและนักศึกษาไปสู่การนาเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
สู่สาธารณชนผ่านเวทีการประชุมวิชาการ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการวิจัยในสาขาต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย (ประชาชนทั่วไป/นักเรียน)

จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

30
100
250
380

คน
คน
คน
คน

สถานที่ดาเนินงาน
อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
ลาดับ
รายการ
1 เปิดรับบทความวิจัย
2 เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
(ไม่นาเสนอผลงาน)
3 แจ้งผลการพิจารณาบทความ
4 ผู้นาเสนอผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์
5 ประกาศกาหนดการนาเสนอผลงานวิจัย
6 จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
7 เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วันที่
1 ตุลาคม 2561 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
1 ตุลาคม 2561 – 15 เมษายน 2562
15 มีนาคม 2562
5 เมษายน 2562
30 เมษายน 2562
10 พฤษภาคม 2562
30 มิถุนายน 2562

อัตราค่าลงทะเบียน (Registration Fees)
ประเภท

ผู้นาเสนอผลงาน

Early Bird
ก่อน 1 มกราคม 2562

บุคคลทั่วไป
อาจารย์ นักวิจัย ฯลฯ
นักศึกษา
นักศึกษาเครือข่ายฯ
(GNRU)*

3,000 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท
1,800 บาท

ประเภท
ผู้เข้าร่วมประชุม
(ไม่นาเสนอผลงาน)

บุคคลทั่วไป
เครือข่ายฯ (GNRU)*

1 ตุลาคม ถึง
15 เมษายน 2562
1,000 บาท
500 บาท

* เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
(Graduate Studies of Northern Rajabhat University Network: GNRU)

กลุ่มการนาเสนอผลงาน
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุ่มการบริหารและการจัดการ
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. กลุ่มอื่น ๆ เช่น ศาสตร์พระราชา วิจัยสถาบัน เทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทการนาเสนอผลงาน
1. นาเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
2. นาเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Regular
1 มกราคม ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2562
3,500 บาท
3,000 บาท
2,500 บาท
2,000 บาท

