การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”
วันเสารที่ 27 และวันอาทิตยที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หลักการและเหตุผล
ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ดวยการขับเคลื่อน
ประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดผลอยางเปนรูปธรรม มุงการพัฒนาใหเทาทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก สูเปาหมาย
ในการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Value–Based Economy) ทั้งนี้การพัฒนามุงเนนกลไกความเขมแข็งจากภายใน ดวยการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนดวยการใชนวัตกรรมในดานการพัฒนาดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคนควา
นวัตกรรมองครวมของศาสตรตาง ๆ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ อย างกว างขวาง พร อมด วยการสร างความร วมมื อกั บหน วยงานภาครั ฐ และเอกชน อาทิ สํ านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยนอรทเทิรน มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
ในหัวขอ “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยอันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีให
เกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและ
เปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและ
ข อมู ล การวิ จั ย ในกลุ ม สาขาต า งๆ ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร สุ ขภาพ วิ ศ วกรรมศาสตร วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทําใหเกิดงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัยให
เกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทัง้ ภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation )
3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation )
ระยะเวลาการประชุม
วันเสารที่ 27 และวันอาทิตยที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผูเขารวมโครงการ
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย นั กวิจั ย นิ สิ ตนักศึ กษา ได เผยแพร งานวิ จัย ซึ่งเปนประโยชน ตอการพั ฒนา ความรู เกี่ยวกั บ
“วิถีนวัตกรรมและการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”
2. คณาจารย นั กวิ ชาการ และนั ก วิ จั ยมี โอกาสนํ า เสนอผลงานวิ จั ยและแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู กั บวิ ทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป
5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ
กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ
2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข
3. ประกาศรายชื่อ (ผูล งทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)
4. นําเสนอบทความ

ระยะเวลา
วันที่ 20 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 20 มกราคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2562

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนาํ เสนอบทความ
2. เขารวมประชุมและนําเสนอ
บทความวิจยั

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ)
โดยลงทะเบียนชําระเงินตั้งแต วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 –
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงิน/สงบทความ
ตั้งแตวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ

การลงทะเบียนทางเว็บไซต
ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัวที่
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับรหัส
ประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุมโดยใชเวลาในการนําเสนอ
ไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม
การสงบทความ
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10
หนา จํานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล Word และไฟล PDF) มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
.................................................................................

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”
วันเสารที่ 27 และวันอาทิตยที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันเสารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเขารวมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น.
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น.
ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจยั สูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”
เวลา 09.20 – 09.30 น.
แนะนําองคปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น.
บรรยายทางวิชาการหัวขอ
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน”
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
วันเสารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น.
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก


