
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งที่ 18  

เรื่อง ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  
วันเสาร์ที ่3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแข่งขันจากการเป็นโลกาภิวัฒน์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังให้กับประเทศนั้น รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการ
วิจัย การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกจิใหม่ 
เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน รวมท้ังเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน
ท่ีเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู ้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิ จัยทั ้งของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นการเติม
เต็ม”ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยู่ด้วย “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” เพื่อ “สร้างมูลค่า” แทนท่ีจะเป็นแค่ “เพิ่ม
มูลค่า”เพื่อนำมาซึ่ง“ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based Economy) ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 
พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเนชั่น  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น  โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ“ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา 
และผู้สนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญของงานวิจัย และเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นงานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
ต่อไป 

2. เพื ่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
งานวิจัยให้เกิดข้ึนระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  



3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการ
วิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในระดับประเทศ 
 
หัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์   2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2.1 ด้านการศึกษา 
 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.2 ด้านบริหารธุรกิจ 
 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ (แบบ New Normal) 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักด์ิ (Keynote Speaker ) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการภาคบรรยาย  (Oral Presentation ) 
 3. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการภาคโปสเตอร์  (Poster Presentation ) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสาร์ท่ี 3 และวันอาทิตย์ท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นำเสนอบความวิจัยและบทความวิชาการภาคบรรยายและ
โปสเตอร ์

 
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทวิชาการ 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (อาจมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน) 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน ประกอบด้วย 
 1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ  “ก้าวนำสังคม
วิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”  

2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาอื่นๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ปรับระบบ
การศึกษาต่อไป 
 5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
 
 
 
 



กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิชาการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงนิและส่งบทความ 
2. กำหนดการส่งบทความฉบับแก้ไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผู้ลงทะเบียนชำระเงินและสง่
บทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี  20 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
วันท่ี  25 กุมภาพันธ์  – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564  
 
วันท่ี  3 – 4 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การนำเสนอผลงาน ให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 
15 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 20 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผู้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้ตีพิมพ์full 
paper เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม 
อัตราค่าลงทะเบียน  
 

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน 
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
โดยไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ต้ังแต่ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

2. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

-บุคคลภายนอก 3,200 บาท / เรื่อง 
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) ท้ังนี้ต้องชำระเงิน/ส่งบทความ 
ต้ังแต่ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

3. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความ
วิจัยแบบปากเปล่า 

-นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3,200 บาท / เรื่อง 
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) ท้ังนี้ต้องชำระเงิน/ส่งบทความ 
ต้ังแต่ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

4. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความ
วิจัย (ท่ีรวมค่าลงทะเบียนและจัดทำ
โปสเตอร์) 

- นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3,200 บาท / เรื่อง  
- ค่าดำเนินการจัดทำและออกแบบโปสเตอร์พร้อมขาต้ัง 2500/เร่ือง 
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) ท้ังนี้ต้องชำระเงิน/ส่งบทความ 
ต้ังแต่ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ  

1. เมื่อมีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. อัตราค่าลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ  
  3. หากต้องการใบเสร็จเพื่อเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมาติดต่อได้ที่ 
การเงิน ชั้น 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันและเวลาดังกล่าว 
           4. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อ 1 ท่านเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมนำเสนอประสงค์ให้บุคคล
อ่ืนเข้าร่วมฟังการบรรยายประสงค์สามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 
 
 
 



           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานที่มอบให้ จะปรากฏชื่อของผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเท่านั้น ส่ วน
รายชื่อผู้ร่วมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเล่มการประชุมวิชาการฯ 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 

 ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล์ word และ pdf  ให้เรียบร้อย จากนั้นให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัส
ประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.
0-2563-5252 ต่อ 5017 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การนำเสนอผลงาน ให้นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 
15 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 20 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำจุดโปสเตอร์ของตนเองโดยใช้เวลาในการนำเสนอ 
ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 20 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผู ้นำเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้ตีพิมพ์
เผยแพรแ่บบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 

                              ................................................................................. 
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ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 
เรื่อง ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม  
วันเสาร์ที ่3 และวันอาทิตย์ที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
วันเสาร์ที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน 
เวลา 09.00 – 09.10 น. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม รองอธิการบดี กล่าวรายงาน 
เวลา 09.10 – 09.20 น. - ดร.ประภากร สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดการ 

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีชีวิตใหม่
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”  

เวลา 09.20 – 09.35 น. - พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
เวลา 09.35– 10.45 น.       -ปาฐกถาพิเศษ  
เวลา 10.45 – 11.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 – 12.00 น. - นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.15 น. - นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 14.15 – 14.30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.30 – 16.00 น. - นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัย 
วันอาทิตย์ที ่4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล) 
เวลา 09.00 – 15.00 น.   - นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 
 

 
 
หมายเหตุ  อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 
 


