
 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 21 

เรื่อง "การสรางสรรคงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" 

วันเสารท่ี 19 และวันอาทิตยท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน โลกไดกาวสูสังคมแหงความรูอยางชัดเจน องคความรูตางๆที่ผานการศึกษาวิจัยไดชวยใหสินคาและ

บริการมีมูลคาเพิ่มขึ้น แขงขันไดดีขึ้น การวิจัยจึงเปนพลังที่สำคัญในการไดมาซึ่งขอมูลความรูอันสามารถนำไปแกปญหา

และพัฒนาประเทศไดอยางถูกตอง และการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจที ่นำไปตอยอดสรางนวัตกรรม พัฒนา

ผลิตภัณฑสินคาและบริการท่ีใหประโยชนเชิงพาณิชยหรือในดานสังคมท่ีจะชวยใหประชาชนและชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

สำหรับประเทศไทยกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุงบรรลุวิสัยทัศน ประเทศมีความมั่นคง        

มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพฒันาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตหลักการสําคัญ 6 ประการ 

คือ ความมั่นคง การสรางความสามารถทางการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการสรางโอกาส ความ

เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ทั้งยังเสริมสรางความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสรางความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อใหประเทศ การระดมความคิด อยางสราง

สรรคท่ีจะนําไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศในทุกดานให เปนไปอยาง เขมแข็ง ย่ังยืน 

เพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีเปาหมายที่จะนำพาประเทศไทยไปสู

ประเทศท่ีพัฒนาท่ีพึ่งตัวเองได ประเทศไทยตองหันมาใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม การสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนจากการวิจัยถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยในทุก ดาน การมุงเนน 

แนวทางการวิจัยท่ีชวยสนับสนุนใหการดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ท้ัง 6 ประการไดบรรลุเปาหมาย

ภายในกรอบระยะเวลา ถือเปนมิติสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาเปนแนวโนมท่ีสําคัญในอนาคต ซึ่งถือ เปนความทาทายในการวิจัย

เพื่อมุงเนนสรางขีดความสามารถในการดําเนินการวิจัยและตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีสามารถจับตองอยางเปนรูปธรรม 

จากการมีสวนรวมในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อจะไดนําไปสูความเขมแข็งของประเทศ          

ดวยความมีเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

จากความสำคัญขางตน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน รวมกับ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ และสถาบันการศึกษาไดแก 

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัย

นอรทเทิรน และเครือขายวิจัยประชาชื่น จึงไดจัดใหมีการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติข้ึน ปละ 2 คร้ัง 

โดยคร้ังนี้เปน คร้ังท่ี 21 ในหัวขอ "การสรางสรรคงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" 

 

 

 

 

    



 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยใหสามารถนำไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal ไดตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม
งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และขอมูล
การวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 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  
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักด์ิ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจยัและบทความวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
- พิธีเปดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 21 นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย

และภาคโปสเตอร 
 วันอาทิตยท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 - การนำเสนอนิทรรศการโปสเตอรผลงานวิชาการ 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทวิชาการ 
 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสมของสถานการณ) 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายประมาณ 220 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเกี่ยวกับ "การสรางสรรค
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" 

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 
ในสาขาอื่นๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใชปรับระบบ 
การศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ



 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิชาการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 

2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบยีนชำระเงินและสงบทความ) 

4. นำเสนอบทความ  

วันท่ี 1 กันยายน– วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  

วันท่ี 15 กันยายน – วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  

วันท่ี 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ลักษณะของผลงานและการนำเสนอผลงาน 

 1. บทความวิจัยและบทความวิชาการท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนำเสนอผลงาน แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนำเสนอไมเกิน 15 นาที 

ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 20 นาที) 

 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการนำเสนอ 

ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 20 นาที 

4. บทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ

แลวจะไดตีพิมพ full paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ         

โดย ไมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  

 

2. เขารวมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ -บุคคลภายนอก 3,200 บาท / เร่ือง 

3. เขารวมประชุมและนำเสนอบทความแบบปากเปลา - นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3,200 บาท / เร่ือง 

4. เขารวมประชุมและนำเสนอบทความ 

(ท่ีรวมคาลงทะเบียนและจัดทำโปสเตอร) 

- นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3,200 บาท / เร่ือง  

- คาดำเนินการจัดทำและออกแบบโปสเตอรพรอมขาต้ัง 2500/เร่ือง 

หมายเหตุ 

 1. ผูลงทะเบียนตองชำระเงิน/สงบทความ ต้ังแต วันท่ี 1 กันยายน – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

2. เมื่อมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  3. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ  

  4. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จท่ีชำระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมา

ติดตอไดท่ี การเงิน ชั้น 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 

   5. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทานั้น หากผูเขารวมนำเสนอประสงคให

บุคคลอื่นเขารวมฟงการบรรยายประสงคสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 

   6. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานที่มอบให จะปรากฏชื่อของผู ลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทานั้น              

สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 

การลงทะเบียนทางเว็บไซต 

ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล

บทความฉบับเต็ม upload ไฟล word ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี 
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กำหนดการ 

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 21 

เรื่อง "การสรางสรรคงานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" 

วันเสารที ่19 และวันอาทิตยที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

วันเสารที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เวลา 08.00 – 09.00 น. - ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

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

เวลา 09.10 – 09.20 น. - ดร.ประภากร สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประธานในพิธีกลาวตอนรับและ  

เปดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 21 เรื่อง  

   "การสรางสรรคงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal" 

เวลา 09.30 – 10.45 น.  - ปาฐกถาพิเศษ โดย คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ  

   อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   

เวลา 11.00 – 12.00 น. - นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น. - นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร (ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น. - พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น. - นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร (ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น. - มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนำเสนอผลงานวิชาการ 

วันอาทิตยที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 – 15.00 น.  - นิทรรศการโปสเตอรผลงานวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดงานอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ 
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