
 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดบัชาติ ครั้งที ่10 
เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันที ่ 4- 5  พฤศจิกายน  2560 
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน อ าเภอล าลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 

 
 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสู่การแข่งขันที่ไร้พรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแห่งการศึกษาที่เป็นตัวช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อให้สามารถมีองค์
ความรู้ก้าวเข้าสู่การน าความรู้สู่โลกแห่งการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์โดยหน่ึงในการสร้างสรรค์ทางงานวิชาการคือการน า
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าบน
โลกของการแข่งขันอย่างเสรี ไร้พรมแดน  การใช้อาวุธทางปัญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเป็นนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถช่วยคิดค้นความแตกต่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมการวิจัยให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งด้านการผลิต การบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต่างๆให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งร่วมค้นหาและร่วมสร้างแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปัญญา
ทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการน าไปใช้และกระบวนการท างานแบบบรรณาการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่
ความได้เปรียบเชิงความแข่งขัน 
 ภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สาธารณชนด้วยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีส าหรับสังคม ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้สามารถเป็นแนวทาง การพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว และได้ท าความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  จัดให้
มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม 
Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้น าไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวงกว้างระดับประเทศ 

2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร  ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะท าให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย  ให้เกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวข้อในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์    2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์        2.1 ด้านการศึกษา 
      1.2 ด้านวิทยาศาสตร์        2.2 ด้านบริหารธุรกิจ 

  1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ        2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

รูปแบบการประชุมและน าเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  ( Keynote Speaker ) 
 2. การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  ( Oral Presentation ) 
 3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  ( Poster Presentation ) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารแ์ละอาทิตย์ที่  4-5  พฤศจิกายน 2560  น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
 
สถานท่ีจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 คน ประกอบด้วย 
 1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยข้อค้นพบใหม่ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทางวิชาการ
ได้รับความรู้เก่ียวกับการพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 
 2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ปรับระบบ
การศึกษาต่อไป 
 5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
ก าหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1. ก าหนดการลงทะเบียน ช าระเงินและส่งบทความ 

2. ก าหนดการส่งบทความฉบับแก้ไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผู้ลงทะเบียนช าระเงินและส่งบทความ) 

๔. น าเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ - 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4-5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการน าเสนอไม่
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว    จะได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม 
อัตราค่าลงทะเบียน  
 

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน 
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ 
    โดยไม่น าเสนอบทความ 
 
2. เข้าร่วมประชุมและน าเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนช าระ
เงินตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2560 
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 ม้ือ)   
ทั้งน้ีต้อง ช าระเงิน ส่งบทความ ตั้งแต่ 1-30 กันยายน  2560 

หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ  
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 
 ผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์บทความ
ฉบับเต็มเฉพาะไฟล์ word โดย upload ให้เรียบร้อย จากน้ันให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจ าตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจ าตัว จากน้ันตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ และเม่ือต้องการส่งบทความ
ฉบับแก้ไขให้ท่านส่งผ่านในระบบโดยผ่านทางเว็ปไซต์เท่าน้ัน (แนบเฉพาะไฟล์ word) 
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องลงทะเบียนและน าส่งบทความผ่านทางเว็ปไซต์เท่าน้ัน ไม่รับบทความท่ีส่งเข้ามา
ทาง e-mail ของส านักวิจัย โดยในe-mail จะเป็นระบบการถามตอบข้อสงสัยเท่าน้ัน หากท่านส่ง
บทความเข้ามาผ่านทางe-mail ถือว่าการส่งบทความไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการน าเข้าในงานประชุม
วิชาการ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที) 
 3. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้น าเสนอต้องยืนประจ าจุดโปสเตอร์ของตนเอง โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอ ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 15 นาท ี
 3. บทความวิจัยฉบับเตม็ที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิแล้ว    จะได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม 
 
 
 



 
 

 

 
 
การส่งบทความท่ีเป็นเอกสาร 

 
เมื่อผู้สมัครท าการสมัครครบข้ันตอนเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาว 

ไม่เกิน 10 หน้า จ านวน 1 ชุด ซีดีไฟล์บทความฉบับเต็ม จ านวน 1 แผ่น (ภายในบรรจุเฉพาะไฟล์ Word) 
มาที่  

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ ๑๖๐๐/๑๖๑๐ 
 

หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wturesearch@gmail.com


 
 

 

 
 

    
 
 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดบัชาติ ครั้งที ่10 

เร่ือง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” 
วันเสาร์และอาทิตย์ที ่ 4- 5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน อ าเภอล าลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 
 

 
 
วันเสาร์ 4  พฤศจิกายน  2560 
เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน 
เวลา 09.00 – 09.10 น.   รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น กล่าวรายงาน 
เวลา 09.10 – 09.20 น.   ประธานกล่าวต้อนรบัและเปิดการสมัมนา  

    หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ” 
เวลา 09.20 – 09.30 น.   แนะน าองค์ปาฐก 
เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ  
 “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” 
เวลา 10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 – 12.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร ์
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.15 น.   น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.30 – 16.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรตบิัตรให้กับผูเ้ข้าร่วมน าเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย์ ๕  พฤศจิกายน  2560 
เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน (ทีค่ณะทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล) 
เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปรญิญาเอก 

 

                                                                           
 


