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โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่ 2
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2 เป้าประสงค์ที่ :เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยในการดําเนินงานการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
2.3 กลยุทธ์ที่ 5, 6 และ 7
2.4 ตัวชี้วัด
2.4.1 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
1. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่ใน
ชิ้น/เรื่อง
20
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์
ร้อยละ
80
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เรื่อง/คน
30
3. จํานวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน Refereed
Journal
หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา
2.4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ชื่อตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่างๆ
ในระดับมาก ขึ้นไป
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เผยแพร่ความรู้
ความก้าวหน้า และวิทยาการใหม่ๆ ในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาในกลุม่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2 เกิดความสัมพันธ์อันดี เครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

คน
ร้อยละ

400
80
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หลักการและเหตุผล
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องนําผลงานวิทยานิพนธ์/การศึกษา
อิสระ ไปแสดงผลงานหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่หรือชุมชน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์สําเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ
ดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ ขึ้ น โดยงานประชุ ม วิ ช าการ และนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีเป้าหมายให้มีขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2
ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ ในระดับชาติ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
ระหว่ า งนั กศึ ก ษา คณาจารย์ และนั กวิ ช าการ อี ก ทั้ ง ยัง เป็ น การสนับ สนุ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผลการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือชุมชน และ
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการ จากทั่วประเทศ
2. เป็นเวทีในการนําเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วิธีดาํ เนินการ
ลําดับที่
กิจกรรมดําเนินงาน
ระยะเวลา
1
วางแผนดําเนินการ
สิงหาคม-กันยายน 2559
2
เตรียมการจัดการประชุม
กันยายน 2559- มกราคม
2560
20 มกราคม 2560
3
จัดประชุมวิชาการ โดย
3.1 บรรยายและอภิปรายทางวิชาการ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา การแสดงผลงานหรือ
โชว์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัย
3.3 การนําเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระทั้ง
แบบบรรยายและโปสเตอร์

3
กลุ่มเป้าหมาย
1. สถานะกลุม่ เป้าหมาย ครู อาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ
2. ปริมาณกลุม่ เป้าหมาย 400 คน
3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ
ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน 157 วัน เริ่มต้น วันที่ 15 สิงหาคม 2559 สิ้นสุด วันที่ 20 มกราคม 2560
สถานทีใ่ นการจัดโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและอาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานดําเนินการ

บัณฑิตวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ว่าที่ร.ต. ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
โทรศัพท์ 087-2324587

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/นักวิชาการ ที่มีการนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่หรือชุมชน ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
2. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานต่อที่
ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
4. คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
5. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทีม่ ีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
รูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
6. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

4
วิธีตดิ ตาามประเมินผลล
1. การสังเกตต
2. การสัมภาษณ์ และ
3. สอบถามคความคิดเห็นของผู
ข ้มีส่วนได้ส่สวนเสีย

(ลงชื่อ)..............................................................................ผู้เสนนอโครงการ
ก ่อง)
(ผู้ช่ช่วยศาสตราจาารย์ ว่าที่ ร.ต..ดร.อรัญ ซุยกระเดื
รองคณบดีดีฝ่ายวิชาการร บัณฑิตวิทยาาลัย
วัวนที่.............//.........................../................

(ลงชื่อ)..............................................................................ผู้อนุมมัติโครงการ
า
(ผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.สนนิท ตีเมืองซ้าย)
ตําแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วัวนที่.............//.........................../................

