การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ครัง้ ที่ 5

th

The 5 Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for Sustainable Development”

วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
จากความสาคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ” ครั้งที่ 5 The 5th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for Sustainable Development” ขึน้
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มการศึกษา
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2
. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ
4. เพื่อตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผูส้ นใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
สถานที่จัดประชุมวิชาการ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการประชุม และกิจกรรมภายในงาน
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. นิทรรศการอาหารและขนมหวาน และชิมฟรี โดย นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. การแข่งขันทาอาหาร “แกงปลาดุกอย่างปลาไหล” ตารับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินนี าฏ
ปิยมหาราชปดิวรัดา

หัวข้อการประชุม
เปิดรับเฉพาะบทความวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ และไม่อยู่ในระหว่างการขอรับพิจารณาเพื่อนาเสนอหรือตีพมิ พ์
ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มการศึกษา
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ : ตีพิมพ์ Full paper ลงใน proceeding ของการประชุม
1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้
2. กลุ่ม 1-4 มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI และวารสารร่วมในเครือข่าย

รูปแบบการนาเสนอ
1. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ให้เวลานาเสนอรวมซักถาม เรื่องละ 15 นาที)
2. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ผู้วจิ ัยจัดทาโปสเตอร์แบบ roll up เอง ขนาดตามรูปแบบที่กาหนด)
อัตราค่าลงทะเบียน/บทความ
ประเภท
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอก หรือบุคคลทั่วไป
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายใน หรือนักศึกษาภายใน
ผู้นาเสนอผลงานวิจัยประเภทนักศึกษาภายนอก
ผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าลงทะเบียนต่อบทความ*
4,000 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
2,000 บาท

*ชาระค่าลงทะเบียนพร้อมกับส่งบทความ ทางคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
**ผูท้ ่ลี งทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ CD Proceeding, กระเป๋าเอกสาร, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

กาหนดการสาคัญ
กิจกรรม
เปิดรับ Full Paper
วันสุดท้ายของการจ่ายเงินสาหรับผูน้ าเสนอผลงาน
แจ้งผลการพิจารณา
ผู้วจิ ัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ตอบรับการนาเสนอ (Acceptance Letter)
นาเสนอผลงาน
*ทางคณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
เจ้าภาพร่วม
1.
2.
3.
4.
5.

กาหนด
บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2559
20 ตุลาคม 2559
ภายใน 30 ตุลาคม 2559
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559
ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559
1 – 2 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อเรา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร 080-572-2715 email: ird_ssru@ssru.ac.th http://rdi.ssru.ac.th/conference2016/

