
 
 

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 20 

เรื่อง ปลูกถายแนวคิดการวิจัย สูการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

วันเสารท่ี 25 และวันอาทิตยท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปนเปาหมายการพัฒนาระดับ

โลกที่นำเสนอโดยองคการสหประชาชาติ (United Nations) มีระยะเวลา 15 ป เริ่มตั้งแต ค.ศ. 2559 – 2573 โดย

ประเทศสมาชิก 193 ประเทศ ไดลงนามรับรองวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ในวันที่ 25 กันยายน 2558 

เปาหมาย SDGs  มีทั้งหมด 17 ขอ ครอบคลุมมิติสังคม (People) เศรษฐกิจ (Prosperity) สิ่งแวดลอม (Planet) 

สันติภาพ (Peace) และหุนสวนการพัฒนา (Partnership) ซึ่งสอดคลองกับสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(Sustainability) คือ ดานสังคม (People) สิ่งแวดลอม (Planet) และ Profit (ผลกำไร) จุดเนนท่ีสำคัญของเปาหมาย 

SDGs คือ การมุงที่จะกำจัดความยากจนในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งในประเทศและตางประเทศ รับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหโลกยังเปนระบบสนับสนุนสิ่งมีชีวิตไดอยู 

 หลักการท่ีเปนพื้นฐานของ SDGs ท่ีสำคัญคือหลักการพัฒนาท่ีครอบคลุม (Inclusive Development) และ

หลักการพัฒนาอยางบูรณาการ (Integrated Development) หลักการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive Development) 

คือ การพัฒนาที่ไมทิ ้งใครไวขางหลัง มุ งใหผลประโยชนของการพัฒนากระจายไปยังกลุ มคนทุกกลุมในสังคม           

คนเปราะบางและดอยโอกาศกลุมตาง ๆ สามารถเขาถึงบริการสาธารณะและโอกาสทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอมไดอยางเทาเทียมกัน อยางไรก็ดี ปญหาเหลานี้เปนปญหาที่เชื่อมโยงกันอยางซับซอน การพัฒนาอยาง

บูรณาการ (Integrated Development) จึงเปนหลักท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง หมายถึง ในการบรรลุเปาหมาย SDGs 

จำเปนตองใชศาสตรหลายศาสตรเพื่อทำความเขาใจและหาหนทางเพื่อบรรลุความยั่งยืน และตองการความรวมมือ

จากหลายภาคสวน ดังนั้น เทคโนโลยี นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงถูกนำมาใชภายใตงานวิจัยที่มีการบูรณาการ

เชื่อมโยงกันเพื่อนำไปสูการเสริมสรางสังคม ประเด็นปญหาสำคัญที่ตองเรงแกไขการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากเปนการดำเนินการท่ีสำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศใหเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายได

อยางท่ัวถึง เปนการวางรากฐานท่ีมั่นคงใหกับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยการสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนทองถ่ินให

มีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการแขงขันสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งจะชวยกอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานการครอง

ชีพและความเปนอยูของประชาชนในชุมชนใหดีข้ึนและนำไปสูการแกไขปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำและความ

ไมเสมอภาคตามเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม เพื่อใหทุกคนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางทั่วถึงและเปนธรรม ผานการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ

และพฤติกรรม และดานการสรางความสามารถในการแขงขัน งานวิจัยจึงเปนพันธกิจหลักสำคัญประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย โดยใหการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือของคณาจารย นักวิจัย และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาในการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจอื่น ๆ  เชน การบริการวิชาการ หรือ 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน          

                                                                                                                                   

 



ไดตรงตามความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเปนการตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีเวทีการนำเสนอผลงานและการเผยแพรผลงานการวิจัยและ         

งานสรางสรรค และผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกสูสาธารณะชนในระดับชาติ ไดอยางกวางขวางย่ิงข้ึน 

โดยไดรับความรวมมือจากองคกรและสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีเขารวมในการเสริมสรางความรูนำไปสูความไดเปรียบ

ในการแขงขัน ความเขมแข็งทางสังคมท่ีนำไปสูการการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน  

จากความสำคัญขางตน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน รวมกับ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ และสถาบันการศึกษา

ไดแก มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

วิทยาลัยนอรทเทิรน และเครือขายวิจัยประชาชื ่น จึงไดจัดใหมีการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติขึ้น ปละ 2 คร้ัง โดยครั้งนี้เปน ครั้งท่ี 20 ในหัวขอ “ปลูกถายแนวคิดการวิจัย สูการขับเคลื่อนนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน” 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพื่อการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 

ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม

งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และ

ขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 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 ่ 25 และวันอาทิตยที ่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นำเสนอบความวิจัยและบทความวิชาการ           

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 “ปลูกถาย

แนวคิดการวิจัย สูการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน ”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู กับวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญ ในสาขาอื่นๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนำไปใชปรับ

ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 

 

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิชาการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 

2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ  

(สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและสงบทความ) 

4. นำเสนอบทความ (ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ) 

วันท่ี 1 มีนาคม – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

วันท่ี 15 มีนาคม – วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

 

วันท่ี 25 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนำเสนอ 

ไมเกิน 15 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 20 นาที) 

3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได

ตีพิมพ full paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 



อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพเิศษ

โดยไมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 

โดยลงทะเบียนชำระเงิน 

ต้ังแต วันท่ี 1 มีนาคม – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

2. เขารวมประชุมและนำเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ 

บุคคลภายนอก 3,200 บาท / เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ท้ังนี้ตองชำระเงิน/สงบทความ 

ต้ังแต วันท่ี 1 มีนาคม – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

3. เขารวมประชุมและนำเสนอบทความ

วิจัยแบบปากเปลา 

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3,200 บาท / เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ท้ังนี้ตองชำระเงิน/สงบทความ 

ต้ังแต วันท่ี 1 มีนาคม – วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

4. เขารวมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 

(ท่ีรวมคาลงทะเบียนและจัดทำโปสเตอร) 

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3,200 บาท / เร่ือง  

คาดำเนินการจัดทำและออกแบบโปสเตอรพรอมขาต้ัง 2500/เร่ือง 

(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ท้ังนี้ตองชำระเงิน/สงบทความ 

ต้ังแต วันท่ี 1 มีนาคม– วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  
1. เมื่อมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

  3. หากตองการใบเสร็จเพ่ือเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จท่ีชำระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมาติดตอ

ไดท่ี การเงิน ชั้น 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

   4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทานั้น หากผูเขารวมนำเสนอประสงคใหบุคคล

อื่นเขารวมฟงการบรรยายประสงคสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

   5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานที่มอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทานั้น 

สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 

ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล

บทความฉบับเต็ม upload ไฟล word ใหเรียบรอย จากนั้นใหผู สมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื ่อลงทะเบียนรับรหัส

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

เพื่อรับ รหัสประจำตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5018 

ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการนำเสนอ 

ไมเกิน 15 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 20 นาที) 

 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ

นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 20 นาที 

 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได

ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 

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

