
 
 

                                                                                                                                   

 

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 19 

เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย ภายใตการเปลีย่นแปลงของโลกเพื่อสังคมท่ียั่งยืน 

วันเสารท่ี 27 และวันอาทิตยท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตุผล 

‘ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)’ ของประเทศ ถือเปนเครื่องมือสำคัญในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาและขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ องคความรูตางๆ ทั้งทางดาน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสรางสรค จึงถูกนำมาใชภายใตงานวิจัย ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันเพื่อ

นำไปสูการเสริมสรางสังคม ประเด็นปญหาสำคัญท่ีตองเรงแกไขท่ีทำใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนางานวิจัยใหกลายเปน

กลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเจริญกาวหนามากนัก ดังนั้น การวิจัยจึงเปนพันธกิจหลัก

สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการงานวิจัย งานสรางสรรคและการ

ดำเนินการงานวิทยานิพนธและงานการคนควาอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

อีกทั ้งยังเปนการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือของคณาจารย นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา          

ในการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจอ่ืน ๆ เชน การบริการวิชาการ หรือ การทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดตรงตามความตองการของ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเปนการตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีเวทีการนำเสนอผลงานและการเผยแพรผลงานการวิจัยและงานสรางสรรค และผลงานวิทยานิพนธและงาน

การคนควาอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อออกสูในระดับชาติ ไดอยางกวางขวางย่ิงข้ึน โดยไดรับความรวมมือจาก

หนวยงานและสถานศึกษาตางๆ ท่ีเขารวมในการเสริมสรางความรูนำไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน ความเขมแข็งทาง

สังคมภายใตสถานการณการระบาดของโรคไวรัส โคโรนา (โควิด-19) ท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก แตการพัฒนา

ประเทศยังคงตองเดินหนาตอไป งานวิจัยจึงเปนการ “สรางมูลคา” ที่จะนำไปสูการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ใหสอดคลอง         

กับยุทธศาสตรชาติ   

จากความสำคัญขางตน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สถาบันเทคโนโลยี

แหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยนอรทเทิรน และเครือขายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยเวสเทิรนจึงไดจัดใหมี

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติข้ึน ปละ 2 คร้ัง โดยคร้ังนี้เปน คร้ังท่ี 19 ในหัวขอ “การบูรณาการ

งานวิจัย ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 

 



 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสำคัญของงานวิจัย และ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพื่อการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนได ตอชุมชน 

สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม

งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และขอมูล

การวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 

หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. กลุมวิทยาศาสตร           2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร  2.1 ดานการศึกษา 

  1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 

 

รูปแบบการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ (แบบ New Normal) 

 1. การบรรยายพเิศษโดยวิทยากรกิตติมศักด์ิ (Keynote Speaker) 

 2. การนำเสนอบทความวิจยัและบทความวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 3. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที ่ 27 และวันอาทิตยที ่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นำเสนอบความวิจ ัยและบทความวิชาการ             

ภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทวิชาการ 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

(อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณปจจุบัน) 

 

ผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 

 



 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเกี่ยวกับ “การบูรณาการ

งานวิจัย  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ       

ในสาขาอื่นๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใชปรับระบบ

การศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 

 

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิชาการ 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 

2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ  

(สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและสงบทความ) 

4. นำเสนอบทความ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ) 

วันท่ี 1 กันยายน – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

วันท่ี 10 กันยายน – วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 

วันท่ี 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนำเสนอ          

ไมเกิน 15 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 20 นาที) 

 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที ่ผู นำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได

ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ

โดยไมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 

โดยลงทะเบียนชำระเงิน 

ต้ังแต วันท่ี 1 กันยายน – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

2. เขารวมประชุมและนำเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ 

-บุคคลภายนอก 3,200 บาท / เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ท้ังนี้ตองชำระเงิน/สงบทความ 

ต้ังแต วันท่ี 1 กันยายน – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

3. เขารวมประชุมและนำเสนอบทความ

วิจัยแบบปากเปลา 

-นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3,200 บาท / เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ท้ังนี้ตองชำระเงิน/สงบทความ 

ต้ังแต วันท่ี 1 กันยายน – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

4. เขารวมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 

(ท่ีรวมคาลงทะเบียนและจัดทำโปสเตอร) 

- นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3,200 บาท / เร่ือง  

- คาดำเนินการจัดทำและออกแบบโปสเตอรพรอมขาต้ัง 2500/เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ท้ังนี้ตองชำระเงิน/สงบทความ 

ต้ังแต วันท่ี 1 กันยายน – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ  
1. เมื่อมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

  3. หากตองการใบเสร็จเพ่ือเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จท่ีชำระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมาติดตอไดท่ี 

การเงิน ชั้น 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

   4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทานั้น หากผูเขารวมนำเสนอประสงคใหบุคคล

อื่นเขารวมฟงการบรรยายประสงคสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

   5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานที่มอบให จะปรากฏชื่อของผู ลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทานั้น       

สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 

ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล

บทความฉบับเต็ม upload ไฟล word ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจำตัว

ที่ http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื ่อรับ         

รหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

โทร.0-2563-5252 ตอ 5018 

ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใชเวลาในการนำเสนอ          

ไมเกิน 15 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 20 นาที) 

 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการนำเสนอ 

ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 20 นาที 

 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะไดตีพิมพ

เผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 

http://www.western.ac.th/index.php/register

