
ม ห า วิ ท ย า ลัย ร าช ภัฏ ส ว น สุนั น ท า  มห า วิ ทย า ลัย แ ม่แ บ บ ท่ี ดี ข อ ง สั ง ค ม  

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
ระหว่างวันท่ี 22 - 23 มิถุนายน 2560  

ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 

 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านการวิจัย ท้ังการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย 
ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ให้ผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 
รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน์สู่สาธารณะ เพ่ือก่อให้เกิดการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ด้านวิชาการ และการพัฒนา การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม  

จากความสําคัญดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” ข้ึน เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จาก อาจารย์และนักศึกษา 
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ 1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ 2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) กลุ่มบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ 4) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ 5) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี และ 7) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสรา้งเวทีในการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ  
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการเผยแพรผ่ลงานวิจยัในการประชุมวิชาการ  
 3.  เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจยัจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
3. นักวิชาการ และผู้ท่ีสนใจจากหน่วยงานต่างๆ 

 
กําหนดจัดงานและสถานท่ี 
 วันจัดประชุม   วันพฤหัสบดีท่ี 22  – วันศุกร์ท่ี 23 มิถุนายน 2560 
 สถานท่ีจัดประชุม   โรงแรมเดอะรอยัล รเิวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 
 
รูปแบบการประชุม 

1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ 
 2. การนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร ์
 3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบรกิารวิชาการ  
 
หัวข้อการประชุม 
 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน” เปิดรับบทความวิจัย
ภาษาไทยท่ียังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสติ นักศึกษา ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

1) กลุ่มครุศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ (EDU)     5) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI) 
2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUM)     6) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ENG) 
3) กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ (BUS)    7) กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ (HSc.) 
4) กลุ่มศิลปะและการออกแบบ (ART) 

หมายเหต ุ: 1. บทความทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุม (ประมาณ 1 เดือนหลังจากการ
จัดประชุม) และสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจยั Google Scholar ได้ 



ม ห า วิ ท ย า ลัย ร าช ภัฏ ส ว น สุนั น ท า  มห า วิ ทย า ลัย แ ม่แ บ บ ท่ี ดี ข อ ง สั ง ค ม  

 2. มีการคัดเลือกบทความงานวิจัย ในกลุ่ม 1-6 ให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่ม 1 และ TCI กลุ่ม 2 เช่น วารสารวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา (ISSN 2229-2802) วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN 2351-0811) เป็นต้น 
 
กําหนดการสําคัญ 

กิจกรรม กําหนด 
เปิดรับ Full Paper ผ่านระบบ online บัดน้ี -  30 เมษายน 2560 
วันสุดท้ายของการชําระค่าลงทะเบียน 30 เมษายน 2560 
แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 15 พฤษภาคม 2560 
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข ภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 
ตอบรับการนําเสนอ (Acceptance Letter) ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
นําเสนอผลงาน 22 – 23 มิถุนายน 2560 
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้องนําเสนอ ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 
จัดทํา Proceeding online ฉบับสมบูรณ ์ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 

 
อัตราค่าลงทะเบียน  

ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผูเ้ข้ารว่มนําเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียน
นําเสนอ 1 คน และคนอ่ืนๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 

โอนเงินผ่าน  ธนาคารกรุงเทพสาขามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ช่ือบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา-การวิจัยและ
บริการวิชาการ เลขท่ีบัญชี 074 – 7 – 38110 - 1 

ประเภท 
ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน 

ภายใน 15 เม.ย. 60 16 – 30 เม.ย. 60 
ผู้นําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยาย ประเภทบุคลากรภายนอก หรือบุคคลท่ัวไป  4,000 บาท 4,500 บาท 
ผู้นําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยาย ประเภทบุคลากร/นักศึกษาภายในสวนสุนันทา  3,000 บาท 3,500 บาท 
ผู้นําเสนอผลงานวิจยัแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษาภายนอก  3,000 บาท 3,500 บาท 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นําเสนอผลงาน) 2,000 บาท 2,500 บาท 
ผู้นําเสนอผลงานวิจยัแบบโปสเตอร์* (รับจํานวนจํากัด) 4,500 บาท 5,000 บาท 
*ผู้นําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทําโปสเตอร์ขนาด กวา้ง 80 ซม. X สูง 120 ซม. (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้) 
**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 
***ผู้เขา้ร่วมประชุมท่ีเป็นขา้ราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จา่ยได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถอืเป็นวนัลา 
****ผู้ท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับร่าง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารวา่ง และอาหารกลางวัน  
 
เจ้าภาพร่วม 

1. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
ติดต่อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา โทรศัพท์ 080-572-2715 email: ird_ssru@ssru.ac.th    
website http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017     

 

 


