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เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิงทีส่ ง่ มาด้วย

๑. โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๖
๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครัง้ ที่ ๑๖
ภายใต้แนวคิด ‘‘งานวิจยั เพือ่ พัฒ นาต่อยอดนวัตกรรมสูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย” ในวันเสาร์ท่ี ๖ และวัน
อาทิตย์ท่ี ๗ มิถ นุ ายน ๒๔๖3) โดยมีวตั ถุป ระสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั และเป็น เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั แก่ นักวิชาการ นักวิจยั คณาจารย์ นิสติ และบุคคล
ทัว่ ไป ดังนัน้ เพือ่ ให้การจัดประชุมบรรลุวตั ถุประสงค์และเกิดประโยชน์สงู สุดแก'แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญซวน
บุคลากรและนิสติ มหาวิทยาลัยชองท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจยั ดังกล่าว โดยใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ทา่ นประซาสัมพันธ์ผา่ นเว็นIํ ซค์มหาวิทยาลัยหรือช่องทางอืน่ ๆ เพือ่ ให้นกั วิจยั คณาจารย์ นิสติ
และผูส้ นใจได้รบั ทราบ โดยมีรายละเอียดดังสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยพร้อมนี้ ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมและ
ลงทะเทียนได้ท่ี h ttp //w w w .w estem .ac.th/w estern n ew /w tu -research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจยั ใน
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มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล อำ๓อสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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การประขุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖
เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดบวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
วันเสาร์ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๗ มิลุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ อาคารคณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเวสเทิรน์ อาเภอลำลูก กา จังหวัด ปทุม ธานี
หลักการและเหทุผล
โลกของการแข่งขัน จากการเป็น โลกากัว ฒ
ั น์ท ม่ี งุ่ เน้น การสร้างความมัง่ คัง่ ให้ก บั ประเทศนัน้ รัฐบาลให้
ความสำคัญต่อการวิจยั การพัฒนาต่อยอดและการสร้างนวัตกรรมเพือ่ นำไปสูก่ ารผลิตและบริการทีท่ นั สมัย ซีง่ จำเป็นต้อง
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจใหม่ เน้น การใช้องค์ความรู้ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคัดสร้างสรรค์ เพือ่ ให้
ประเทศมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับ ประเทศอืบ่ ทีม่ รี ะดับ การพัฒ นาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริห ารงานวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และบวัตกรรมให้มเี อกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มคี วามเชือ่ มโยงกับภาคเอกซน รวมทัง้ เร่งเสริมสร้าง
สังคมบวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างวิท ยาศาสตร์เทคโนโลยีวศิ วกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคบในสาขาทีข่ าดแคลน การเชือ่ มโยงระหว่างการเรียนรูก้ บ้ การทำงาน การให้บคุ ลากรต้าน
การวิจยั ทัง้ ของภาครัฐสามารถไปทำงาบใบภาคเอกซบ และการให้อตุ สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีขอ่ งทางได้
เทคโนโลยี โดยความร่วมมีอจากหน่วยงานและสถานคีกษา เพือ่ เป็น การเติม เต็ม "ความได้เปรียบในเซิงเปรียบเทียบ,’
ที,มีอ ยูด่ ว้ ย ‘'ความได้เปรียบในการแข่งขัน '’ เพือ่ “สร้างมุ)ลค่า” แทนทีจ่ ะเป็น แค่ “เพิม่ มูล ค่า” เพือ่ นำมาซึง่ “ระบบ
เศรษฐกิจทีเน้น การสร้างมูล ค่า” (Value - Based Economy) ทีขบั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคัด
สร้างสรรค์
มหาวิท ยาลัยเวสเทีรน์ ได้ดำเนีน การจัดประขุมวิชาการระดับ ชาติ เพือ่ เป็น เวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์อย่าง
กว้างขวาง พร้อ มด้ว ยการสร้างความร่ว มมีอ กับ หน่ว ยงาบภาครัฐ และเอกขน อาทิ สำนัก งานการวิจ ยั แห่ง ซาติ
มหาวิท ยาลัย เอเชีย อาคเนย์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิท ยาลัย เพน
และวิท ยาลัย นอร์ท เทีรน์ โดยจัด ให้ม กี ารประชุม วิช าการและนำเสนอผลงานวิจยั ระดับ ชาติ ครัง้ ที' ๑๖ ในหัวข้อ
“งานวิจ ยั เพือ่ การพัฒ นาต่อ ยอด นวัต กรรม สูก่ ารขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจ ไหย” โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เผยแพร่
ผลงานวิจยั อันจะนำไปสูก่ ารประยุกต์ไข้ผลงานวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์ รวมทัง้ เป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรูท่ ไ่ี ด้จากงาบวิจยั ให้ผสู้ นใจได้นำไปประยุกต์ใช้และ
เป็ดโอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์วจิ ยั ให้กบั นักวิชาการ นีสติ นักคีกษา และผูส้ นใจต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ พัฒ นาคุณ ภาพให้ค ณาจารย์ นัก วิช าการ บุค ลากร ตลอดจนบุค คลทัว่ ไปให้ค วามสำคัญ ของงานวิจยั
และเกิด การแลกเปลีย่ นเรีย นรูป้ ระสบการณ์ ตลอดจนข้อ คัด เห็น งานวิจยั เพือ่ การพัฒ นาต่อ ยอดบวัต กรรมสูก่ าร
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย อันจะทำให้เกิดงานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และการวิจยั ทีล่ ามารถนำไปโช้ประโยซน้เด้
ต่อขุมขน สังคมและประเทศต่อไป
๒. เพือ่ เผยแพร่ผ ลงานวิจ ยั ในรูป แบบของเอกสารเซิง วิช าการ และสร้างเครือ ข่ายในการพัฒ นาต่อ ยอด
นวัตกรรมงานวิจยั ให้เกิด ขึน้ ระหว่างนัก วิจยั นัก วิช าการ สถาบัน การศกษา ตลอดจนหน่วยงานทัง้ ภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน
๓. เพือ่ เสริม สร้างบรรยากาศการวิจ ยั และเป็น เวทีว ชิ าการในการเป็ด โอกาสให้ม กี ารแลกเปลีย่ นผลงาบ
และข้อ มูล การวิจยั ในกลุม่ สาขาต่างๆ ทัง้ ด้านวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับประเทศ

ห้วข้อ ในการนำเสนอผลงานทางวิซ าการและงานวิจยั
๑. กลุม่ วิท ยาศาสตร์
๒. กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๑ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
๒.๑ ด้านการศึกษา
๑.๒ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๒ ด้าน'บริหารธุรกิจ
๑.๓ ด้านวิท ยาศาสตร์ส ขุ ภาพ
๒.๓ ด้านปีตศิ าสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
เปแบ■ บการประชุมและน่าเสนอบทความวิจยั
๑. การบรรยายพิเศษโดยวิท ยากรกิตติมศักด (K eynote S p eak er)
๒. การป้าเสนอบทความวิจยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation )
๓. การน่าเสนอผลงานวิจยั ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation )

ระบุะเวลาการประชุม

วันเสาร์ท่ี ๖ และวันอาทิตย์ท่ี ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒£๖๓ น่าเสนอผลงานวิจยั ทีง่ ภาคบรรยายและโปสเตอร์
am » ทีจ่ ดั การประขฺม วิซ าภารและนำเสนอบทความวิจ ยั
ณ อาคารคณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเวสเทิรน์ (วิท ยาเขตวัซรพล) อำเภอลำลูก กา จังหวัดปทุมธาน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
กลุม่ เฟ้าหมายจำนวน ๒๕0 คบ ประกอบด้วย
๑. อาจารย์และนิส ติ ของมหาวิท ยาลัยเวสเทิรบ์
๒. อาจารย์และนิส ติ จากมหาวิท ยาลัยต่างๆ
๓. นักวิชาการ นักวิจยั และประซาซนผูส้ นใจทัว่ ไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๑. อาจารย์ นัก วิจ ยั นิส ติ นัก ศึก ษา ได้เผยแพร่งาบวิจ ยั จึง่ เป็น ประ'โย'ซ บ์ต อ่ การพัฒ นา ความรูเ้ กีย่ วกับ
"งานวิจยั เพือ่ การพัฒ นาต่อยอดนวัตกรรม สูก่ ารขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจไทย”
๒. คณ าจารย์ นัก วิซ าการ และนัก วิจ ยั มีโ อกาสน่าเสนอผลงาบวิจ ยั และแลกเปลีย่ นเรีย นรูก้ บั วิท ยากร
ผูเ้ ขีย่ วขาญในสาซาอืน่ ๆ
๓. นิสติ และนักศึกษามีโอกาสน่าเสนอผลงานวิจยั และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั วิทยากรผูเ้ ขีย่ วซาญในสาซาอืน่ ๆ
๔. เป็น การสร้างการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นิสติ ของมหาวิท ยาลัยต่างๆ เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูท้ จ่ี ะน่าไปใช้ปรับ
ระบบการศึกษาต่อไป
๔. มีเดรีอข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษาและนักวิจยั ระดับ ซาติ
กำหนดการลงหะเบียนและรับ บทความวิจยั
ขัน้ ตอบการดำเนิน งาน
ระยะเวลา
๑. กำหนดการลงทะเบียน ขำระเงิน และล่งบทความ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ - วันที่ ๓0 เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓
๒. กำหนดการล่งบทความฉบับแก้ไข
วันที่ ๑ - ๒ 0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
๓. ประกาศรายซือ่ (ส์าหรับผูล้ งทะเบียนขำระเงินและล่ง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
บทความ)
๔. ป้าเสนอบทความ
วันที่ ๖ - ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลัก ษณะบทความวิจยั และการน่าเสนอผลงานวิจยั
๑. บทความวิจยั ทีจ่ ะน่าเสนอในการประขุมจะต้องเป็นผลงานทีไ่ ม่เคยติพ มิ พ์ห รือเผยแพร่มาก่อน
๒. การน่าเสนอผลงาบ ให้น า่ เสนอแบบบรรยาย (O ral P resentation) ในทีป่ ระชุม โดยใช้เวลาในการ
น่าเสนอไม่เกิน ๑๔ นาที ซักถามจากวิท ยากร ๔ นาที (รวมไม่เกิน ๒0 นาที)
๓. บทความวิจยั ฉบับ เต็ม ทีผ่ นู้ า่ เสนอผลงานได้ป รับ ปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณ วุฒ แิ ล้วจะได้
ติพมิ พ์full paper เผยแพรใบ Proceeding ของการประขุม

อัตราค่า ลงพะเบียน
ประ๓ ทการเข้าร่ว ม
๑. เข้าร่วมประขุม รับ ฟ้งการบรรยาย
พิเศษโดยไม่นำเสนอใ เหความ
๒. เข้าร่วมประขุมและนำเสนอ
บทความวิจยั

อัต ราค่าลงหะเบียน
บุคคลภายนอก ๑,๐๐๐ บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๒ นีอ้ )
โดยลงทะเบียนชำระเงิน
ตัง้ แต่ วันที่ ๑ คุมภาพันธ์ - วับที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓
บุคคลภายนอก นิสติ และนักสืกษา ๓,๒๐๐ บาท / เรือ่ ง
(รวมค่าอาหารกลางวับและอาหารว่าง ๒ นีอ้ ) ทัง้ นีต้ อ้ งชำระเงิน /ส่งบทความ
ตัง้ แต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

หมา-ย-เหคุ
๑. เมือ่ มีการฟ้าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผูจ้ ดั งานประชุมวิชาการจะไม่คนื เงินค่าลงหะเบียนไม่วา่ กรณโตๆ ทัง้ สัน
๒. อัตราค่าลงทะเบียนนีร้ วมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง ๒ นีอ้
๓. หากต้องการใบเสร็จเพือ่ เบีกค่าลงทะเบียนของหน่วยงาน กรุณานำใบเสร็จทีฟ่ า้ ระของธนาคาร (ตัวจริง) นำมาติดต่อ
ไต้ท่ี การเงิน จัน ๑ ณ อาคารคณะพันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทร์น ในวันและเวลาตังกล่าว
๔. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อ ๑ ท่านเท่านัน้ หากผูเ้ ข้าร่วมนำเสนอท่านอืน่
ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนในลัก'ษณะฃองการเข้าร่วมประขุม อัต ราค่าลงทะเบียน ๑,๐๐0 บาท
๔. เกียรติบตั รในการนำเสนอผลงานทีม่ อบให้ จะปรากฎข้อของผูล้ งทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเท่านัน้
ส่วนรายขีอ่ ผูร้ ว่ มในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเล่มการประขุมวิชาการๆ
การลงทะเบียนทางเว็บ ไซต์
ผูส้ มัครต้องทำการลงทะเบียนและแบบไฟลเอกสารการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อ ยพร้อ มแบบไฟล์
บทความฉบับเต็ม upload ทัง้ ไฟล์ w ord และ pdf ให้เรียบร้อย จากนัน้ ให้ผสู้ มัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพือ่ ลงทะเบียน
รับรหัสประจำตัวที่ http://w w w .w estern.ac.th/index.php/register โดยผูส้ มัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว
กดยืนยันเพือ่ รับรหัสประจำตัว จากนัน้ ตรวจสอบข้อมูลและ กดยืน ยัน อีกครัง้ จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบุรณ์
ลัก ษณะบทความวิจยั และการนำเสนอผลงานวิจยั
๑. บทความวิจยั ทีจ่ ะนำเสนอใบการประขุมจะต้องเป็น ผลงานทีไ่ ม่เคยตีพ มิ พ์ห รือเผยแพร่มาก่อน
๒. การนำเสนอผลงาบ ให้น ำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในทีป่ ระขุมโดยใช้เวลาในการนำเสนอ
ไม่เกีน ๑๔ นาที จัก ถามจากกรรมการผูว้ พิ ากษ์ ๔ นาที (รวม'1ม่เก๊น ๒๐ นาที)
๓. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผูน้ ำเสนอต้องยีน ประจำจุด โปสเตอร์ชองตนเองโดยใจัเวลาในการ
นำเสนอ ตอบข้อจักถามของกรรมการ รวมไม่เกีน ๒๐ นาที
๓. บทความวิจยั ฉบับ เต็ม ทีผ่ น
ู้ ำเสนอผลงานไต้ป รับ ปรุงแก้ไขตามข้อ เสนอแนะจากผูท้ รงคุณ วุฒ แิ ล้วจะได้
ตีพมิ พ์เผยแพร่แบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประขุม
การส่งบทความ
เมือ่ ผูส้ มัค รทำการสมัค รครบขัน้ ตอนเรียบร้อ ยแล้ว ให้ส ง่ เอกสารบทความวิจ ยั ฉบับ เต็ม ความยาวไม่เกิน
๑๐ หน้า จำนวน ๑ ขุด บทความฉบับ เต็ม (ทัง้ ไฟล์ W ord และไฟล์ PDF) มาที่ E-mail ะwturesearch(§>gmail.com
สอบถามข้อมูลเพืม่ เติม โทร.๐-๒๔๖๓-๔๒๕๒ ต่อ ๔๐๑๗

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖
เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ส่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”
วันเสา'!ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒<£๖๓
ณ อาคารคณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเวสเทิรบ์ อำ๓ อลำลูก กา จังหวัด ปทุม ธานี
t&el&ot&eS&oi&eipot&oigvAgo «£**5*0V9*
วันเสาร์ห่็ ๖ มิล นุ ายบ พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐0 - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ บ.
รองอธิการบดี (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม) กล่าวรายงาบ
เวลา ๐๙.®๐ - ๐๙.เอ๐ น.
ประธานกล่าวต้อนรับและเปีดการสัมมนา
(นายกสภามหาวิท ยาลัยเวสเทิรน์ ท่าน ดร.ประภากร สมิต)
เรือ่ ง "งานวิจยั เพือ่ การพัฒ นาต่อยอดนวัตกรรม ส่การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย’’
เวลา ๐๙.๒๐ - ๐๙.๓๐ น.
แนะน่าองค์ป าฐกถาบรรยายพิเศษ
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
บรรยายทางวิชาการหัวข้อ
เรือ่ ง “งานวิจยั เพือ่ การพัฒ นาต่อยอดนวัตกรรม ส่การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
น่าเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ภาคบรรยายและโปสเตอร์
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.
น่าเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ)
เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ บ.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
น่าเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ)
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
มอบ๓ ยรดีบตั รให้ภบั ผ้เข้าร่วมน่าเสนอผลการวิจยั
วัน อาทิตย์ท ่ี ๗ มิถ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์ วัชรพล)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงาบของนิสติ ปริญ ญาเอก
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