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การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
“มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี พันธกิจหลักที่ส าคัญในการให้บริการด้านการวิจัย         
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ
การสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการวิจัยร่วมกันระหว่าง ๑๘ 
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
๒๕๖๓ ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจ าปี ๒๕๖๓  เพ่ือเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับ
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะ
น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย ให้เข้มแข็ง 
ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เผยแพร่

ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบ

จากการวิจัยร่วมกัน 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป จ านวนประมาณ ๑๒๐ คน 



๒ 
 
 

รูปแบบกิจกรรม 
๑. พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๒. การอภิปรายทางวิชาการ  
๓. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  
๔. การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ

ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
๕. การออกร้านจ าหน่ายหนังสือ/เอกสารการสอนของมหาวิทยาลัย และจากส านักพิมพ์อ่ืนๆ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันศุกร์ที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยไปสู่สาธารณะ 

 ๒. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้  
จากผลงานวิจัยที่มาน าเสนอ เพื่อน าไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน  
  ๓. ผู้ใช้งานวิจัยสามารถเลือกสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดการศึกษา
ได้มากข้ึน 
    

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 

 

  



๓ 
 

ก าหนดการรับบทความ 

วันที่ รายละเอียด 
๒๐ สิงหาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย 
๒๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ปรับแก้ไขบทความวิจัย 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัย 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
 

ขอบข่ายการน าเสนอผลงานวิจัย         

 เป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ใน ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 กลุ่มการศึกษา 
 

หมายเหตุ  ส าหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก จะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็น Best Practice  
กลุ่มละ ๑ รางวัล 
 
ลักษณะผลงานวิจัยท่ีน าเสนอ 
  ๑. ผลงานวิจัยที่น าเสนอของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารหรือน าเสนอในการประชุมทางวิชาการท่ีใดมาก่อน 
  ๒. วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องด าเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการ
ของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือ
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการท่ีใดมาก่อน โดยต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในใบรับรองการ
น าเสนอผลงานวิจัยด้วย 
  ๓. การน าเสนอผลงานวิจัย เป็นการน าเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) 
ประกอบ PowerPoint ใช้เวลาในการน าเสนอผลงานเรื่องละ ๑๕ นาที ซักถาม ๕ นาที รวมเวลา ๒๐ นาท ี

 
 

ขั้นตอนการส่งบทความ 
 

 ๑. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference 
  ๒. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ 
  ๓. ส่งบทความและช าระค่าลงทะเบียน 

http://ird.stou.ac.th/stouconference


๔ 
 

 ๔. ติดตามสถานะบทความผ่านระบบออนไลน์ 
  ๕. ปรับแก้ไขรูปแบบบทความ 
  ๖. ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีบทความผ่านการพิจารณา) 
 

เงื่อนไขการส่งบทความ 
   ๑. ผู้ส่งบทความจะต้องลงทะเบยีนในระบบออนไลน์ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference 
 ๒. ผู้ส่งบทความท่ีเป็นนิสิต/นักศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักลงนามในแบบฟอร์ม 

๓. บทความที่ส่งเข้ามาจะต้องท าตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะส่งบทความเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา เมื่อได้รับการช าระ
ค่าลงทะเบียนน าเสนอบทความเรียบร้อยแล้ว โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและด าเนินการ ดังนี้
     ๓.๑ การเลือกกลุ่มการน าเสนอผลงานที่เหมาะสม 
     ๓.๒ บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ใน ๓ คน จึงจะผ่านเกณฑ์ 
     ๓.๓ ผู้วิจัยจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีต่อไปนี้ 
            ๑) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร 
            ๒) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าบทความเคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดที่หนึ่ง 
มาก่อน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 
  ๔. ผู้ส่งบทความจะเป็นผู้รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดค าในบทความ
ของตนเอง 
 ๕. บทความที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 
  ๖. ส่งบทความและช าระค่าลงทะเบียนน าเสนอบทความ จ านวน ๒,๕๐๐- ๓,๐๐๐ บาท 
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ช าระเงินค่าลงทะเบียนภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากการส่ง
บทความ) 
 ๗. ระบบจะปิดรับการส่งบทความในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. และปิด
รับการสมัครเข้ารับฟังการประชุมวิชาการในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
  ๗. ผู้ส่งบทความต้องมาน าเสนอบทความวิจัยด้วยตนเองในวันงาน หากไม่สามารถมาน าเสนอ
บทความด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจะไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในครั้งนี้และจะท าหนังสือแจ้งไปยัง
สถาบัน/หน่วยงานต้นสังกัดของท่านต่อไป 
 
  

http://ird.stou.ac.th/stouconference


๕ 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 

ประเภท ภายในวันที่  
๒๐ สค.-๑๕ พย.๖๒ 

ภายหลังวันที่  
๑๕ พย.๖๒ 

น าเสนอผลงาน   
นักศึกษา มสธ.  ๒,๐๐๐ บาท  ๒,๕๐๐ บาท 
บุคลากรสถาบันอ่ืน ๒,๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท 
บุคลากร มสธ. ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เข้าร่วมฟังการประชุม   
นักศึกษา มสธ.  ๓๐๐ บาท 

บุคลากรสถาบันอ่ืน ๕๐๐ บาท 

บุคลากร มสธ.และสมาชิกเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

วิธีการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่บัญชี : ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และส าเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๘๙๘ หรือทางอีเมล์ stouconference@gmail.com 
 

 หมายเหต ุ  

  กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการช าระเงิน) ไม่ได้มาน าเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟัง 
การน าเสนอผลงาน หรือผลงานไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการ
เข้าร่วมน าเสนอ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี 

 

 

 

 

           
           
 โครงการประชาสัมพันธ์ปี2563 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

             ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑ ๓๖๐ ๕๐๔๖ โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๘๙๘ 

http://ird.stou.ac.th/stouconference 


