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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ อุต รดิต ถ์ได้ มีก ารจัด ท ายุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ อุ ตรดิ ต ถ์ ระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้า เพื่อทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม เป็นต้นแบบของ “ราช
ภั ฏ โมเดล” และน าไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ จั ด ระบบบริ ห าร
มหาวิทยาลัยให้ได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับปรัชญาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น บริหารงานแบบบูรณาการพันธ์กิจทา
การเรียนการสอนร่วมกับการวิจัยและนาองค์ความรู้ ไปสู่การบริการวิชาการในมิติบูรณาการศาสตร์และบูรณาการ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโจทย์
ปัญ หาของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญ หาตั้ง แต่ต้นน้ากลางน้าและปลายน้าโดยความร่วมมือของ
องค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทาให้นักศึกษาคณาจารย์ชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกิดการเรียนรู้ ในการ
แก้ปัญหาร่วมกันนาไปสู่ความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ใช้ระบบ RICNK ใช้องค์
ความรู้จากงานวิจัย (R : Research) เป็นหลักในการทางานแบบบูรณาการ (I : Integration) ทั้งศาสตร์และพันธ
กิจอยู่บนฐานของการสื่อสารข้อมูลชุมชนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (C: Communication) โดยความร่วมมือของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เป็ น ภาคี เครื อ ข่ า ย (N : Network) ใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
องค์ความรู้ใหม่ (K : Knowledge Management) และการจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความ
ต้องการของชุมชน รวมทั้งยังได้ยึดหลักการทางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลัก
ทุกด้านของมหาวิทยาลัย บนหลักการพื้นฐาน ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
๒) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) ๓) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
(Scholarship) และ ๔) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact)
งานพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม ที่มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ได้ดาเนินการ มาไม่
น้อยกว่า ๑๕ ปี มีอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการการสังเคราะห์องค์ความรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทุกอาเภอ โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เกิดนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในชุมชนที่ร่วม
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดาเนินการงานด้านพันธกิจ
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นรูปธรรมร่วมกับหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอก จากฐานการ
ทางานที่ผ่านมาในปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับโอกาสให้ขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
ในการแก้ปัญหาเฉพาะและและค้นหาแนวทางใหม่ในการจัดการสุขภาวะชุมชนรวมถึงการนาข้อความรู้จากการ
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วิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่ นและเกื้อกูลต่อกระบวนการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยมีการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แห่ง ภายใต้ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการนาข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นการทางานแบบบูรณาการศาสตร์และการทางานที่หลากหลาย
มิติ เพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมและในทุกโครงการดาเนินงานเป็นชุดโครงการย่อย มีการบูรณาการพันธกิจ
และศาสตร์มีนักศึกษาเป็นผู้ร่วมโครงการ ดาเนินกิจกรรม และจัดทาเป็นโครงการปัญ หาพิเศษเพื่อฝึกทักษะการ
แก้ปัญ หาร่วมกับชุมชนเกิดเครือข่ายการทางานกับหน่วยงานและศิษย์เก่ารวมทั้งเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
และเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ ในระบบสหกิจศึกษา ที่สามารถสร้างนักศึกษาให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมมากขึ้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการนาเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคม ตลอดจน
การสร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดการดาเนินการอย่างแท้จริงในสังคมไทย ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) เป็นประเด็นสาคัญ ที่นามาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
มีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและนาแนวทางไปดาเนิน งานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จึงมุ่งเน้นการดาเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม บทบาทของมหาวิทยาลัยในการดาเนินการและ
สร้ างแรงบั น ดาลใจในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ให้ เกิ ด เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals) โดยการเป็ น เวที ก ารน าเสนอความรู้ ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ และสร้างแรงบั น ดาลใจ ในการขั บ เคลื่ อ น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมไทย
โดยในปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนา
วิ ช าการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ต ามศาสตร์
พระราชา เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น (Engagement with the King’s
philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนาภารกิจดาเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้ เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิท ยาลัยใน
ประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทางานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการดาเนินการ
อย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นเวทีนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ในสังคมไทยและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับประชาชนและผู้สนใจ
๒. เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนาภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดาเนินงาน
ด้าน Engagement
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้
การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
๔. เพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ทางานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปปรับใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการได้
๕. เพื่ อ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการเชื่ อ มโยงงานวิ จั ย ของไทยที่ มี ศั ก ยภาพ น าไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ ใช้
ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศ ต่างประเทศ
๖. เพื่อเชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ
๓. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป เข้าชมนิทรรสการ และการนาเสนอผลงานวิจัยตลอดงาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน
นักวิจัยที่นาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและแบบ
โปสเตอร์ระดับชาติ และนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ผลงาน
๔. สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระยะเวลา กิจกรรม The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Engagement with the King’s
philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development) วันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๖. แผนและปฏิทินการจัดการประชุมวิชาการ
ลาดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน
๑
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๒
Submission of Full paper with Registration fees
๓
๔
๕
๖
๗

Announcement for Full paper acceptance
Return of full paper correction
Registration for participants
จัดการประชุมนาเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
ประเมินโครงการ
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กาหนดการ
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๒
๑ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๒
๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ
๗.๒ เป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการวิจัย
๗.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการในการดาเนินการความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต
๘. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน

ภายใน
19 เมษายน 2562

กาหนดลงทะเบียนตั้งแต่
19 เมษายน 2562

สมาชิก Ent
ผู้สนใจทั่วไป

2,000/ท่าน
3,000/ท่าน

๒,500/ท่าน
3,500/ท่าน

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement
Thailand (Ent) ครั้งที่ 6 และสถาบันคลังสมองของชาติ
ติดต่อสอบถามได้ที่
1. ฝ่ายเลขานุการ Engagement Thailand ปี 2561-2562
ชั้น 5 สานักงานเลขาอธิการบดี อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000 โทร 055-411096 ต่อ 1999 และ 1627
ผู้ ป ระสาน: อาจารย์ ดร.รดี ธน ารั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี โทร 0 8 9 4 5 5 3 34 4 อี เ มล
radeetfms@uru.ac.th
๒. ฝ่ายวิชาการ Engagement Thailand ปี 2561-2562
ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000 โทร 055-411096 ต่อ 1693 และ 1642
ผู้ ป ระสานงาน : อาจารย์ ดร.กิ ต ติ เมื อ งตุ้ ม รองผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา โทร
088 8344434 อีเมล kittoom@hotmail.com
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