
 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 11 
เร่ือง “นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน” 

วันเสารที่ 3 – วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

 
หลักการและเหตผุล 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทําใหโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป
อยางมาก ประกอบกับบริบทแวดลอมของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและสงผลมาสูการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ความทาทายท่ี
สําคัญคือ ความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตาง ๆ ในสังคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาประเทศดวยการศึกษาทิศทางของประเทศไทยเพ่ือกาวเขาสูสังคมไทยอยางยั่งยืน ดวยการใชขอมูลท่ีดีจากงานวิจัย  

ดังน้ันการสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู เปนการสรางสรรคความรูเก่ียวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไป
ประยุกตใชในภาคสวนตางๆ จัดทําการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือเผยแพรความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถ่ิน ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ และไดรับประโยชน จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ไดอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยรากฐานทางภูมิปญญาพรอม
ดวยการคิดคนนวัตกรรม  ท่ีไดจากงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน เพ่ือจัดใหมีการ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ในหัวขอ “นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทย
อยางยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยอันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีได
จากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา และผูสนใจตอไป   

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลการ
วิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระดับประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
สูการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

3. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดข้ึน
ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

 

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร       2.1 ดานการศึกษา 
 1.2 ดานวิทยาศาสตร             2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิตศิาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 



 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  (Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  (Poster Presentation ) 
 

ระยะเวลาการประชุม 
วันเสารท่ี 3 และอาทิตยท่ี 4 มีนาคม 2561 นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจยั นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ“นวัตกรรมงานวิจัย สู
การสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน” 
 2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเช่ียวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข 

3. ประกาศรายช่ือ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 

4. นําเสนอบทความ 

วันท่ี  6 ธันวาคม 2560 -31 มกราคม 2561  

วันท่ี  1 - 10 กุมภาพันธ 2561 

วันท่ี  26 กุมภาพันธ 2561 

วันท่ี  3 - 4 มีนาคม 2561 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 
10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว    จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 



 
 
อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 
    โดยไมนําเสนอบทความ 
 
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ

เงินตั้งแต วันท่ี  6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)   
ท้ังน้ีตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแต  

วันท่ี  6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 
หมายเหตุ  

1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  
 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบับเต็ ม upload  ให เรี ยบร อย จากน้ันให ผู สมั ครเข าไปกรอกขอมู ลเพ่ือลงทะเบียนรับรหั สประจํ าตั ว  ท่ี 

http://www.western.ac.th/index.php/register  โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัส
ประจําตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกคร้ัง  จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 
 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน 
10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการนําเสนอ 
ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว    จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 

การสงบทความ 
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบข้ันตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา จํานวน 1 ชุด 

ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุท้ังไฟล Word และ ไฟล PDF) มาท่ี  
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

เลขท่ี 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

http://www.western.ac.th/index.php/register
mailto:wturesearch@gmail.com


 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 11 
เร่ือง “นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน” 

วันเสารที่ 3 – วันอาทิตยที่ 4  มีนาคม  2561 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน อําเภอลําลกูกา จังหวดัปทุมธานี 
 

 
 

วันเสารท่ี  3  มีนาคม  2561 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาว

รายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

          หัวขอ “ นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางย่ังยืน ” 
เวลา 09.20 – 09.30 น.      แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.  บรรยายทางวิชาการหัวขอ 

  “ นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางย่ังยืน ” 

เวลา 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น. นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตยท่ี  4  มีนาคม  2561 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก 

 

 
 


