การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
เรื่อง “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย”
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี


หลักการและเหตุผล
ภายใต้การเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 นโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” คือ โมเดลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เท่าทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก สู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้าในสังคม
โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) เพื่อเพิ่ม
รายได้ควบคู่ไปกับการคานึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 มุ่งเน้นกลไกความเข้มแข็งจากภายในของ ประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่สาคัญประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรมในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษญกิจ สังคม
ชุมชน การศึกษา การบู รณาการงานวิจัยทั้งด้านสั งคมศาสตร์ วิทยากศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนยี การ
ค้นคว้านวัตกรรมองค์รวมของศาสตร์ต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดาเนิ นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อย่ างกว้ างขวาง พร้ อมด้ วยการสร้างความร่วมมื อกั บหน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ ส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่
12 ในหัวข้อ “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
อันจะนาไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์ รวมทั้ ง เป็ น เวที ท างวิช าการในการถ่ ายทอดองค์ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัย ให้ ผู้ ส นใจได้นาไป
ประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และ
ผู้สนใจต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน
และข้ อ มู ล การวิ จั ย ในกลุ่ ม สาขาต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒ นาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสาคัญของ
งานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทาให้
เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
ต่อไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย
ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หัวข้อในการนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1 ด้านการศึกษา
2.2 ด้านบริหารธุรกิจ
2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

รูปแบบการประชุมและนาเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
2. การนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation )
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation )
ระยะเวลาการประชุม
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนาเสนอบทความวิจัย

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจานวน 250 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ นั กวิจั ย นิ สิ ตนั กศึ กษา ได้ เผยแพร่งานวิจัย ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการพั ฒนา ความรู้ เกี่ ยวกั บ
“นวัตกรรมงานวิจัย สู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เป็ น การสร้างการจั ดการเรี ยนรู้ ให้ กับ นิสิ ตของมหาวิท ยาลั ยต่างๆ เพื่ อให้ เกิดองค์ความรู้ที่ จะ
นาไปใช้ปรับระบบการศึกษาต่อไป
5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ

กาหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดการลงทะเบียน ชาระเงินและส่งบทความ

ระยะเวลา
20 เมษายน 2561 -31 พฤษาคม 2561

2. กาหนดการส่งบทความฉบับแก้ไข

1-20 มิถุนายน 2561

3. ประกาศรายชื่อ (ผู้ลงทะเบียนชาระเงินและส่งบทความ)

25 มิถุนายน 2561

4. นาเสนอบทความ

7-8 กรกฎาคม 2561

ลักษณะบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย

1. บทความวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
2. การนาเสนอผลงาน ให้นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการ
นาเสนอไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม
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อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการเข้าร่วม
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
โดยไม่นาเสนอบทความ

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชาระ
เงินตั้งแต่ 20 เมษายน 2561 -31 พฤษาคม 2561

2. เข้าร่วมประชุมและนาเสนอบทความวิจัย

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200บาท / เรื่อง
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)
ทั้งนี้ต้อง ชาระเงิน ส่งบทความ ตั้งแต่ 20 เมษายน 2561 31 พฤษาคม 2561

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุม วิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต์
ผู้สมัครต้องทาการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบ
ไฟล์บทความฉบับเต็ม upload ให้เรียบร้อย จากนั้นให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจาตัว ที่
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อ
รับรหัสประจาตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
ลักษณะบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
2. การนาเสนอผลงาน ให้นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการ
นาเสนอไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที)
3. การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้นาเสนอต้องยืนประจาจุดโปสเตอร์ของตนเอง โดยใช้เวลา
ในการนาเสนอ ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม
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การส่งบทความ
เมื่อผู้สมัครทาการสมัครครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
จานวน 1 ชุด ซีดีไฟล์บทความฉบับเต็ม จานวน 1 แผ่น (ภายในบรรจุทั้งไฟล์ Word และไฟล์ PDF) มาที่
สานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ 5017
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com
.................................................................................

