การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน”
วันเสารที่ 3 – วันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี


หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทําใหโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป
อยางมาก ประกอบกับบริบทแวดลอมของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วและสงผลมาสูการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ความทาทายที่
สําคัญคือ ความสามารถในการปรับตัวของภาคสวนตาง ๆ ในสังคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาประเทศดวยการศึกษาทิศทางของประเทศไทยเพื่อกาวเขาสูสังคมไทยอยางยั่งยืน ดวยการใชขอมูลที่ดีจากงานวิจัย
ดังนั้นการสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรู เปนการสรางสรรคความรูเกี่ยวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไป
ประยุกตใชในภาคสวนตางๆ จัดทําการสังเคราะหบทเรียนจากการปฏิบัติจริง นํามาจัดระบบฐานขอมูลเพื่อเผยแพรความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนําแนวคิด ทฤษฎี ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาสังคมใหมีคุณภาพ และไดรับประโยชน จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ไดอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยรากฐานทางภูมิปญญาพรอม
ดวยการคิดคนนวัตกรรม ที่ไดจากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอรทเทิรน เพื่อจัดใหมีการ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในหัวขอ “นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทย
อยางยั่งยื น” โดยมี วัตถุ ประสงค หลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย อันจะนําไปสูก ารประยุก ตใช ผลงานวิ จัยดา นสัง คมศาสตร
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ได
จากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต
นักศึกษา และผูสนใจตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูลการ
วิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
1.2 ดานวิทยาศาสตร
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
2.3 ดานนิตศิ าสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

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

ระยะเวลาการประชุม

วันเสารที่ 3 และอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2561 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผูเขารวมโครงการ

กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. อาจารย นักวิจยั นิสิต นักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเกี่ยวกับ“นวัตกรรมงานวิจัย สู
การสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน”
2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญใน
สาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับระบบ
การศึกษาตอไป
5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ

ระยะเวลา
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 -31 มกราคม 2561

2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข

วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ 2561

3. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561

4. นําเสนอบทความ

วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย

1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน
10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ
โดยไมนําเสนอบทความ
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระ
เงินตั้งแต วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ตอง ชําระเงิน สงบทความ ตั้งแต
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต

ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟลบทความ
ฉบั บ เต็ ม
upload ให เ รี ย บร อ ย จากนั้ น ให ผู ส มั ค รเข า ไปกรอกข อ มู ล เพื่ อ ลงทะเบี ย นรั บ รหั ส ประจํ า ตั ว ที่
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับรหัส
ประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย

1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไมเกิน
10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการนําเสนอ
ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

การสงบทความ

เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา จํานวน 1 ชุด
ซีดีไฟลบทความฉบับเต็ม จํานวน 1 แผน (ภายในบรรจุทั้งไฟล Word และ ไฟล PDF) มาที่
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
เลขที่ 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน”
วันเสารที่ 3 – วันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี


วันเสารที่ 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 สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน ”
เวลา 09.20 – 09.30 น.
แนะนําองคปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น.
บรรยายทางวิชาการหัวขอ
“ นวัตกรรมงานวิจัย สูการสรางสรรคพัฒนาสังคมไทยอยางยั่งยืน ”
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 4 มีนาคม 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น.
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก



