
 
 
 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 16 

เรื่อง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตผุล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนที่มุงเนนการสรางความมั่งค่ังใหกับประเทศนั้น รัฐบาลให

ความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการผลิตและบริการที่ทันสมัย           

ซึ่งจําเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค เพื่อใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ

บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ

ภาคเอกชน รวมทั้งเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรู

กับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยทั้งของภาครัฐสามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อเปนการเติมเต็ม 

“ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพื่อ “สรางมูลคา” แทนที่จะเปนแค 

“เพิ่มมูลคา” เพื่อนํามาซึ่ง “ระบบเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง

กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเนชั่น     

และวิทยาลัยนอรทเทิรน  โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 16 ในหัวขอ 

“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพร

ผลงานวิจัยอัน จะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

ใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใช

และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพื่อการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได 

ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด

นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน      

และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 

    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 

 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 

 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation) 

 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  (Poster Presentation) 

 

ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที่ 6 และวันอาทติยที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

ผูเขารวมโครงการ 

 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 



 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         

“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ

ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ

 

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1. กําหนดการลงทะเบียน ชาํระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สําหรับผูลงทะเบียนชําระเงินและ 

สงบทความ) 

4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  

วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

 

วันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ

นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 

 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได

ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย

พิเศษโดยไมนาํเสนอบทความ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 

โดยลงทะเบยีนชาํระเงิน 

ตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพนัธ – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนาํเสนอ 

บทความวจิยั 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงนิ/สงบทความ 

ตั้งแต วันที่ 1 กุมภาพนัธ – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  

 

 

 



 

 

หมายเหตุ  

1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

  3. หากตองการใบเสร็จเพ่ือเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานําใบเสร็จท่ีชําระของธนาคาร (ตัวจริง) นํามา

ติดตอไดท่ี การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

           4. อัตราคาลงทะเบียนสําหรับการเขารวมนําเสนอผลงานตอ 1 ทานเทานั้น หากผูเขารวมนําเสนอทานอ่ืน

ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

           5. เกียรติบัตรในการนําเสนอผลงานที่มอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนําเสนอผลงานคนแรกเทานั้น 

สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 

 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 

 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล

บทความฉบับเต็ม upload ทั้งไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียน

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

กดยืนยันเพื่อรับรหัสประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกคร้ัง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใชเวลาในการ

นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 

 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ

นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 

 4. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได

ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 

 

การสงบทความ 

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบข้ันตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      

10 หนา จํานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล Word และไฟล PDF) มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                              ................................................................................. 
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งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 

เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารที่ 6 และวันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
วันเสารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา เกิดประทุม) กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

 (นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ทาน ดร.ประภากร สมิต)ิ 

 เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

เวลา 09.20 – 09.30 น.      แนะนาํองคปาฐก ............................................ 

เวลา 09.30 – 10.45 น.  บรรยายทางวิชาการหัวขอ 

เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

เวลา 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตยที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนสิิตปริญญาเอก 

 

 


