การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”
วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี


หลักการและเหตุผล
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ด้วยการขับเคลื่อน
ประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เท่าทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก
สู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Value–Based Economy) ทั้งนี้การพัฒนาที่มุ่งเน้นกลไกความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรมในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นคว้า
นวัตกรรมองค์รวมของศาสตร์ต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดาเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อ ย่ างกว้ างขวาง พร้ อ มด้ ว ยการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน อาทิ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 13
ในหัวข้อ “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวที
ทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้นาไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูล
การวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความสาคัญของงานวิจัย และ
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ตลอดจนข้ อ คิ ด เห็ น ในการพั ฒ นางานวิ จั ย อั น จะท า ให้ เ กิ ด งานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หัวข้อในการนาเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์
2.1 ด้านการศึกษา
1.2 ด้านวิทยาศาสตร์
2.2 ด้านบริหารธุรกิจ
1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

รูปแบบการประชุมและนาเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
2. การนาเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation )
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation )
ระยะเวลาการประชุม
วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนาเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายจานวน 350 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ นั ก วิ จั ย นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้เ ผยแพร่ ง านวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา ความรู้ เ กี่ ยวกั บ
“วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”
2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนาไปใช้ปรับ
ระบบการศึกษาต่อไป
5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ
กาหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดการลงทะเบียน ชาระเงินและส่งบทความ
2. กาหนดการส่งบทความฉบับแก้ไข
3. ประกาศรายชื่อ (ผู้ลงทะเบียนชาระเงินและส่งบทความ)
4. นาเสนอบทความ

ระยะเวลา
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
2. การนาเสนอผลงาน ให้นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการนาเสนอไม่
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม

อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทการเข้าร่วม
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ
โดยไม่นาเสนอบทความ

อัตราค่าลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชาระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

2. เข้าร่วมประชุมและนาเสนอบทความวิจัย

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) ทั้งนี้ต้อง ชาระเงิน
ส่งบทความ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 –
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์
ผู้สมัครต้องทาการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์
บทความฉบั บเต็ม upload ให้เรียบร้อย จากนั้นให้ผู้สมั ครเข้ าไปกรอกข้ อมูลเพื่อลงทะเบี ยนรับ รหัสประจาตัว ที่
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผู้สมัค รต้อ งกรอกข้อมู ลให้ ครบถ้ วนแล้ วกดยืนยัน เพื่อรั บรหั ส
ประจาตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
ลักษณะบทความวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนาเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน
2. การนาเสนอผลงาน ให้นาเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการนาเสนอไม่
เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที)
3. การนาเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้นาเสนอต้องยืนประจาจุดโปสเตอร์ของตนเอง โดยใช้เวลาในการ
นาเสนอ ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นาเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์
เผยแพร่แบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม
การส่งบทความ
เมื่อผู้สมัครทาการสมัครครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้สง่ เอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
จานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล์ Word และไฟล์ PDF) มาที่ E-mail address: wturesearch@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ 5017
.................................................................................

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”
วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี


วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ กล่าวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น.
ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
หัวข้อ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”
เวลา 09.20 – 09.30 น.
แนะนาองค์ปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น.
บรรยายทางวิชาการหัวข้อ
หัวข้อ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย”
เวลา 10.45 – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 – 12.00 น.
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.15 น.
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ)
เวลา 14.15 – 14.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.30 – 16.00 น.
นาเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ)
เวลา 16.00 – 17.00 น.
มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมนาเสนอผลการวิจัย
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น.
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก


