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๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ อุ ตรดิ ตถ ได มีการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ ระยะ ๒๐ ป
ขางหนา เพื่อทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เป นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธกับสังคม เปนตนแบบของ
“ราชภัฏโมเดล” และนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยใหไดผลลัพธสอดคลองกับปรัชญาเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น บริหารงานแบบบูรณาการพันธกิจ
ทํา การเรี ย นการสอนร วมกั บ การวิ จั ย และนําองคความรู ไปสูการบริการวิช าการในมิติบูร ณาการศาสตรและ
บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามโจทยปญหาของชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาตั้งแตตนน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยความรวมมือ
ขององคกรทองถิ่นและภาคีเครือขายทําใหนักศึกษาคณาจารยชุมชนหนวยงานภาครัฐและเอกชนเกิดการเรียนรู
ในการแกปญหารวมกันนําไปสูความเขาใจเขาถึงและพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใชระบบ RICNK
ใชองคความรูจากงานวิจัย (R : Research) เปนหลักในการทํางานแบบบูรณาการ (I : Integration) ทั้งศาสตรและ
พันธกิจอยูบนฐานของการสื่อสารขอมูลชุมชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (C: Communication) โดยความรวมมือ
ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปนภาคีเครือขาย (N : Network) ใชกระบวนการจัดการเรียนรู ภูมิปญญา
องคความรูใหม (K : Knowledge Management) และการจัดการรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความ
ตองการของชุมชน รวมทั้งยังไดยึดหลักการทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลัก
ทุกดานของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ ไดแก ๑) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership)
๒) เกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefit) ๓) มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน
(Scholarship) และ ๔) เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Social impact)
งานพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกับสังคม ที่มีผลลัพธเปนรูปธรรม ไดดําเนินการมา
ไมนอยกวา ๑๕ ป มีอยูหลายโครงการ เชน โครงการการสังเคราะหองคความรูจังหวัดอุตรดิตถ เกิดเครือขายความ
รวมมือทุกอําเภอ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เกิดนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในชุมชนที่รวม
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนไดอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดดําเนินการงานดานพันธกิจ
สัมพันธอยางตอเนื่องและมีผลลัพธที่ออกมาเปนรูปธรรมรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก จากฐานการ
ทํางานที่ผานมาในป ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดรับโอกาสใหขับเคลื่อนงานวิจัยรวมกับชุมชนทองถิ่น

ในการแกปญหาเฉพาะและและคนหาแนวทางใหมในการจัดการสุขภาวะชุมชนรวมถึงการนําขอความรูจากการ
วิจัยไปประยุกตใชไดในพื้นที่อื่นและเกื้อกูลตอกระบวนการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยมีการขับเคลื่อนงาน
รวมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แหง ภายใตชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่นนาอยูโดยเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับชุมชนทองถิ่นเพื่อการนําขอมูลใหเกิดประโยชนสูการจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การดําเนินงานพันธกิจสัมพันธของมหาวิทยาลัยเปนการทํางานแบบบูรณาการศาสตรและการทํางานที่หลากหลาย
มิติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบองครวมและในทุกโครงการดําเนินงานเปนชุดโครงการยอย มีการบูรณาการพันธกิจ
และศาสตรมีนักศึกษาเปนผูรวมโครงการ ดําเนินกิจกรรม และจัดทําเปนโครงการปญหาพิเศษเพื่อฝกทักษะการ
แกปญหารวมกับชุมชนเกิดเครือขายการทํางานกับหนวยงานและศิษยเการวมทั้งเกิดการเรียนรูจากสถานที่จริง
และเรี ย นรูรว มกั บ สถานประกอบการ ในระบบสหกิจ ศึ กษา ที่ส ามารถสรางนักศึกษาใหเกิดความรับ ผิดชอบ
ตอตนเองและสังคมมากขึ้น
เพื่อเปนการกาวสูมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธกับสังคม เปนตนแบบของ “ราชภัฏโมเดล” และนําไปสู
ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่งยื น นั้ น มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถจึงไดดํา เนิน การจัดโครงการประชุมวิช าการ
ระดับ ชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ : ราชภัฏอุตรดิตถวิจัย ประจํ าป ๒๕๖๑ ภายใตชื่อ
นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ สูการพัฒนาทองถิ่นยั่งยืน เพื่อเปนเวทีในการจัดสัมมนาวิชาการ
และเผยแพรผลงานวิจัย และเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัยรวมกัน ระหวางวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมของคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา
รวมถึงนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือขายทั่วประเทศ และตางประเทศ
๒. เพื่อสงเสริมศักยภาพดานการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมของคณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษา รวมถึงนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือขายทั่วประเทศ และตางประเทศ
๓. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม ใหสามารถนําไปใชประโยชนสูการพัฒนาทองถิ่น สังคม ประเทศชาติไดอยางยั่งยืน
๔. เพื่อเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือขาย ไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่
มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เชื่อมโยงพันธกิจสัมพันธไดอยางเปน
รูปธรรม อันนําไปสูการพัฒนาประเทศ
๕. เพื่ อ เป น กลไกสํ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงงานวิ จั ย ของไทยที่ มี ศั ก ยภาพ นํ า ไปสู ก ลุ ม เป า หมาย
ผูใชประโยชน ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศ ตางประเทศ
๖. เพื่อเชิดชูและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ

๓. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
นักวิจัย คณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเครือขาย ประชาชนผูสนใจทั่วไป เขาชม
นิทรรสการ และการนําเสนอผลงานวิจัยตลอดงาน ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ คน
นักวิจัยที่นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและแบบโปสเตอรระดับชาติ
และนานาชาติ ไมนอยกวา ๒๐๐ ผลงาน
๔. สถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

๕. หนวยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

๖. รูปแบบการจัดการประชุม
การประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ประกอบดวย
๖.๑ การปาฐกถาพิเศษจากผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ และนานาชาติ
ผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๒ การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในหองประชุม และการ
นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรสการการประชุม โดยผูนํา
เสนอผลงานจะตองอยูประจําจุดแสดงผลงานเพื่อนําเสนอผลงานและตอบขอซักถาม การนําเสนอผลงานวิชาการ/
งานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร ดังนี้
๖.๒.๑ การนําเสนอผลงานระดับชาติ แบงออกเปน ๒ ดาน ดังนี้
๑) ดานความหลากหลายทางชีวภาพ หัวขอ: ทรัพยากรหลายหลาก: ทองถิ่นไทยได
ประโยชน
ผูรับผิดชอบ: ศูนยประสานงานความหลากหลายทางดานชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา และสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการ อพสธ.
๒) ดานการพัฒนาการศึกษา และสังคม สูแนวปฏิบัติพันธกิจสัมพันธ
ผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา
๓) ดานวิทยาการจัดการ หัวขอ “FMS พันธกิจสัมพันธ สรางสรรคเพื่อสังคม” แนวคิด
“ธุรกิจสรางสรรคบนเศรษฐกิจฐานราก” ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ
๖.๒.๒ การนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ จํานวน ๑ ดาน ดังนี้
๑) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) โดยครอบคลุม
ถึงวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ วิทยาศาสตรประยุกต และวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน
ผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๖.๓ ภาคนิทรรศการ
๑) การนําเสนอนิทรรศการนวัตกรรมดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูรับผิดชอบ: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) การนําเสนอนิทรรศการดานนวัตกรรม Startup เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม
ผูรับผิดชอบ: อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๓) การนําเสนอนิทรรศการพันธกิจสัมพันธกับกลไกการพัฒนาจังหวัด
ผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา
๔) การนําเสนอนิทรรศการ FMS Engagement Exhibition
ผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผูประกอบการ OTOP
ผูรับผิดชอบ: ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖.๔ ภาคการเสวนา
๑) การเสวนาทางการศึกษา หัวขอ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
ผูรับผิดชอบ: คณะครุศาสตร
๒) การเสวนาหลักสูตรนานาชาติ หัวขอ “การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติสูรูปแบบการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)”
ผูรับผิดชอบ: วิทยาลัยนานาชาติ
๓) การประชุมเครือขายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขายภาคเหนือ ๘ สถาบัน
ผูรับผิดชอบ: คณะวิทยาการจัดการ
๔) การประชุมเครือขายคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผูรับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบการเขียนวิทยานิพนธอิเลคทรอนิกส (iThesis) สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผูรับผิดชอบ: บัณฑิตวิทยาลัย
๖.๕ การประกวดนักวิจัยดีเดน และผลงานวิจัยดีเดนระดับอาจารย และนักศึกษา รวม ๙ รางวัล
ผูรับผิดชอบ: สถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๖ การจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) และการคัดเลือกผลงานเพื่อ
ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

๗. แผนและปฏิทินการจัดการประชุมวิชาการ
ลําดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
๑
ประชาสัมพันธโครงการ
๒
Submission of Full paper with Registration fees
๓
Announcement for Full paper acceptance
๔
Return of full paper correction
๕
Registration for participants
๖
จัดการประชุมนําเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
๗
ประเมินโครงการ

กําหนดการ
กุมภาพันธ – กรกฎาคม ๒๕๖๑
มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

๘. การประเมินผล
จะดําเนินการประเมินผลใน ๓ ลักษณะคือ
๘.๑ สังเกตการณระหวางการเสวนางานวิจัย
๘.๒ สอบถามรายบุคคล
๘.๓ ตอบแบบประเมินผลการนําเสนอผลงานวิจัยเมื่อสิ้นสุดการประชุม
๙. การติดตามผล
จะมีการติดตามผลเมื่อสิ้นสุดการจัดการประชุมภายใน ๓๐ วัน
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ คณาจารย นั กวิ ช าการ นั กวิ จั ย และนัก ศึกษาระดับ บัณฑิ ตศึกษา ไดมีก ารเผยแพรผ ลงานวิจัย สู
สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ
๑๐.๒ เปนเวทีใหนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูที่สนใจไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและแนวคิดในการวิจัย
๑๐.๓ ผูเขารวมประชุมมีโอกาสในการสรางเครือขายแบบไมเปนทางการในการดําเนินการความรวมมือทาง
วิชาการในอนาคต
๑๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑๓.๑ นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย และนักศึกษาไดรับรู แลกเปลี่ยนองคความรู และประสบการณกันใน
การบูรณาการพันธกิจดานการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
๑๓.๒ นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา รวมถึงผูสนใจทั่วไปไดเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญการเผยแพรงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสัมพันธกับสังคมหรือการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจ
สัมพันธ
๑๓.๓ ไดแนวทางความรวมมือเกี่ยวกับพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมระหวางสถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ

๑๓.๔ คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดรับความรูที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
๑๓.๕ ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดนําสงผูใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
๑๓.๖ เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือขายองคกรภาคีทุกภาคสวน
๑๓.๗ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการเผยแพรและตีพิมพ ในระดับชาติ และนานาชาติ

