
 
 

 

 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังที่ 15 

เร่ือง “บูรณาการงานวจิัย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
วันเสาร์ที ่7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแข่งขันจากการเป็นโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นการสร้างความม่ังคั่งให้กับประเทศน้ัน จ าเป็นจะต้อง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แทนการเน้น
ทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือย ๆ เป็นการเติมเต็ม”ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยู่ด้วย “ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน” เพื่อ “สร้างมูลค่า” แทนที่จะเป็นแค่ “เพิ่มมูลค่า”เพื่อน ามาซ่ึง“ระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้าง
มูลค่า” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  โดยจัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวข้อ   
“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอัน    
จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้น าไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพให้คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปให้ความส าคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย อันจะท าให้เกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สู่การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป 

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเป็นเวทีวิชาการในการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน      
และข้อมูลการวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับประเทศ 
 
หัวข้อในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์   2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2.1 ด้านการศึกษา 
 1.2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.2 ด้านบริหารธุรกิจ 
 1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 



รูปแบบการประชุมและน าเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker ) 
 2. การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation ) 
 3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  (Poster Presentation ) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที ่8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
 

สถานท่ีจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 คน ประกอบด้วย 
 1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ความรู้เก่ียวกับ          
“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม”  

2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ปรับ
ระบบการศึกษาต่อไป 
 5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
ก าหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1. ก าหนดการลงทะเบยีน ช าระเงินและส่งบทความ 
2. ก าหนดการสง่บทความฉบับแก้ไข 
3. ประกาศรายชื่อ (ส าหรับผู้ลงทะเบียนช าระเงินและส่ง
บทความ) 
4. น าเสนอบทความ 

วันที ่22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 
วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้
ตีพิมพ์full paper เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม 
 



 
อัตราค่าลงทะเบียน  
 

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน 
1. เข้าร่วมประชุม รับฟงัการบรรยาย
พิเศษโดยไม่น าเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนช าระเงิน 
ตั้งแต ่วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. เข้าร่วมประชุมและน าเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 ม้ือ) ทั้งน้ีต้องช าระเงิน/สง่บทความ 
ตั้งแต ่วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ  
1. เม่ือมีการช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  2. อัตราค่าลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 ม้ือ  
  3. หากต้องการใบเสร็จเพื่อเบิกค่าลงทะเบียนของหน่วยงาน กรุณาน าใบเสร็จที่ช าระของธนาคาร (ตัวจริง) น ามาติดต่อ
ได้ที่ การเงิน ชั้น 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันและเวลาดังกล่าว 
           ๔. อัตราค่าลงทะเบียนส าหรับการเข้าร่วมน าเสนอผลงานต่อ 1 ท่านเท่าน้ัน หากผู้เข้าร่วมน าเสนอท่านอ่ืน
ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 
           ๕. เกียรติบัตรในการน าเสนอผลงานที่มอบให้ จะปรากฏชื่อของผู้ลงทะเบียนน าเสนอผลงานคนแรกเท่าน้ัน 
ส่วนรายชื่อผู้ร่วมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเล่มการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 
 ผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์
บทความฉบับเต็ม upload ทั้งไฟล์ word และ pdf  ให้เรียบร้อย จากน้ันให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
รับรหัสประจ าตัวที่ http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว
กดยืนยันเพื่อรับรหัสประจ าตัว จากน้ันตรวจสอบข้อมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใช้เวลาในการน าเสนอ
ไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที) 
 3. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้น าเสนอต้องยืนประจ าจุดโปสเตอร์ของตนเองโดยใช้เวลาในการ
น าเสนอ ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 15 นาท ี
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้
ตีพิมพ์เผยแพร่แบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การส่งบทความ 

เม่ือผู้สมัครท าการสมัครครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน      
10 หน้า จ านวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล ์Word และไฟล ์PDF) มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ 5017 

                                ................................................................................. 

 

 

http://www.western.ac.th/index.php/register
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การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ครั้งที่ 15 
เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 

วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทติย์ที่ 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

 
วันเสาร์ท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีนการเข้าร่วมงาน 
เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น กล่าวรายงาน 
เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปดิการสัมมนา  
 (นายกสภามหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ท่าน ดร.ประภากร สมิต)ิ 

 เร่ือง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
เวลา 09.20 – 09.30 น.      แนะน าองค์ปาฐก 
เวลา 09.30 – 10.45 น.  บรรยายทางวชิาการหัวข้อ 

 เร่ือง “บูรณาการงานวจิัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” 
เวลา 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.15 น. น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.30 – 16.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยทัง้ภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น. มอบเกียรตบิัตรให้กับผู้เข้าร่วมน าเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตย์ท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีนการเข้าร่วมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์ วชัรพล) 
เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสติปริญญาเอก 

 
 

 
 


