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เรื่อง ซอความอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การปรส์ซ่มวิขากจ^ะดัพพิ
นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๖ “NU Research Foresight: Beyond 30 years”
เรียบ อธิการบดี
สิ่งที่ส่งมาตัวย ๑. โปสเตอร์ประขาสัมพันธ์
๒. โครงการแบบย่อและรายละเอียดต่างๆ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โตยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวร
'วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๖ "NU Research Foresight: Beyond 30 years” วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบ
ออนไลน' เพื่อ เป็น เวทีใ นการเผยแพร่ผ ลงานวิข าการของบุค ลากรทั้ง ภายในและภายบอกมหาวิท ยาลัย ในรูปแบบ Oral
Presentation ซึ่ง มีก ิจ กรรมประกอบด้ว ย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ท รงคุณ วุฒ ิร ะดับ ประเทศ
การนำเสนอผลงาบวิจัยและนวัตกรรม ผลงาบวิทยานิพนธ์ และผลงาบวิจัยสลาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จึง ขอเชิญ ขวนบุค ลากรในสัง กัด ของท่านร่วมส่งผลงานบทความฉบับ เต็ม (Full
Paper) เข้าร่วมนำเศนอในงานประขุม วิชาการฯดังกล่าวฯ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประขาสัมพันธ์การ
ป ร ะ ช ุม ว ิช าก าร ฯ ผ ่า น ซ ่อ งท างต ่า งๆ ข อ งห น ่ว ยงาน ทั้ง นี้ ส าม าร ถ ด ูร าย ล ะ เอ ีย ด เพ ิ่ม เต ิม ไ ด ้ท ี่เ ว ็บ ไ ซ ต ์
http://conference.nu.ac.th/nrcl6/ และสอบถามได้ท ี่ง านเผยแพร่แ ละสื่อ สารงาบวิจ ัย กองการวิจ ัย และนวัต กรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ o ๕๕๙๖ ๘๖๔๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th อนึ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการฯ มีสิทรเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใข้จ่ายต่างๆตามระเบียบของทางรๆขการ
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
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สำนักงานอริการบดี กองการวิจัยและบวัตกรรม งาบเผยแพร่และลื่อลารงาบวิจัย
ไปรษtuejรเล็กทรอบิกส์ nrc@nu.ac.th

ร่วมเจสินฉลอง 30 ซ มหาธทยาลัยนเรศวร
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กองการวิจัยและนวิตกรรบ
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มหาวิท ยาลัย นเรศวร มีเป๋า หมายในการขับ เคลื่อ นมหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้เป็น มหาวิท ยาลัย วิจ ัย และนวัต กรรม
(Research and Innovation-base University) ที่ม ีค ุณ ภาพเป็น ที่ย อมรับ และสร้างผู้น ำทางการวิจ ัย ในด้านวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านวิท ยาศาสตร์ส ุข ภาพ และด้านมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โตยมหาวิท ยาลัยนเรศวรดำเนิน การ
วิจ ัย ที่ม ุ่งตอบสนองต่อ ความต้อ งการของชุม ชน สนับสบุนการ,ท ำนุศิลปะและ'วัฒ นธรรม สร้างผลงานวิข าการที่ส ร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติไต้อย่างแท้จริง
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิท ยาลัย นเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสบุบหลักด้านวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิท ยาลัย โดยมีว ิส ัยทัศ น์ มุ่งส่งเสริม สนับสบุน และพัฒ นาระบบบริห ารงานวิจ ัย และบวัต กรรม เพื่อ ผลัก ดับ การ
สร้า งผลงานวิจ ัย ถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ง านวิจ ัย และการต่อ ยอดผลงานวิจ ัย เพื่อ การพัฒ นาที่ย ั่ง ยืน และเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๓๐ ปีม หาวิท ยาลัย นเรศวร จึง ได้ก ำหนดจัด งานประชุม วิช าการนเรศวรวิจัยและนวัต กรรม ครั้งที่ 16 “NU
Research Foresight: Beyond 30 years” ในรูป แบบออนไลน์ เพื่อ เป็น การพัฒ นา รวบรวม แลกเปลี่ย นข้อ มูล
สารสนเทศทางด้านการวิจัย ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ และจัด เวทีวิช าการ
เพื่อ ให้เกิด การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการทำวิจ ัย ให้แ ก่น ัก วิจ ัย นิสิต นักศึกษา และผู้ท ี่เกี่ยวข้อ งกับ
ระบบบริห ารงานวิจ ัย อย่า งต่อ เนื่อ ง ซึ่ง ในการประชุม วิช าการดัง กล่า ว จะมีก ิจ กรรมประกอบด้ว ย การนำเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานวิท ยานิพ นธ์ และวิจ ัย สถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ โดยบุค ลากรจากสถาบัน อุด มศึก ษาทั้ง ในและ
ต่างประเทศ การปาฐกถาพิเศษจากผู้ท รงคุณ วุฒ ิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ป้จจุบัน
ทั้งนี้ การประชุม วิช าการดัง กล่า ว ยัง ก่อ ให้เกิด ประโยชน์ห ลายประการ สำหรับ นัก วิช าการ นัก วิจ ัย นิสิต
นัก ศึก ษา และผู้เข้า ร่ว มประชุม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเป็น เจ้า ภาพในการจัด ประชุม วิช าการ จะแสดงให้เห็น ถึง
ศัก ยภาพ และความเข็ม แข็ง ขององค์ก รหรือ สถาบัน การศึก ษานั้น ได้เ ป็น อย่า งดีย ิ่ง รวมถึง ได้ก ารยอมรับ จาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆอีกด้วย
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ตอบสนองประเด็น ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นามหาวิท ยาลัย นเรศวรตามภารกิจ หลัก ต้า นการวิจ ัย และ
นวัตกรรม
2. เพื่อ เป็น เวทีก ารนำเสนอผลงานวิจ ัย และผลงาบวิท ยานิพ นธ์ ในรูป แบบออนไลน์ เพื่อ ให้เกิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิท ยาลัยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกซน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ''นเรศวรวิจัยและบวัตกรรม" ครั้งที่ 16

กองการวจิยและนวัตกรรม
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3. ผลที่ค าดว่าจะได้รับ
- ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
- การนำเสนอผลงานฟ้น ไปตามมาตรฐานของการจัดประชุมวิช าการระดับ ชาติ สกอ.
4. วันที่ และสถานที่จ ัด งาน
วันศุกร์ที่ 4 กัน ยายน 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team s)
5. กิจ กรรม/เนื้อ หาที่จ ะดำเนิน การ
1. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับ สู่ค วามยั่งยืน '’
2. บรรยายพิเศษ หัวข้อ ‘'โลกใบใหม่กับการศึกษาไทยที่ต้องปรับตัว”
3. การบรรยาย หัวข้อ '‘กลยุทธ์ในการออกแบบและการสร้างแบรนด์ให่ตดตลาด”
4. NU Science Park Brief Talk & O pen House
- Entrepreneurs Talk
- Business incubation situation in Thailand
5. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ตามหัวข้อดังนี้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิท ยาศาสตร์และสุข ภาพ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. หน่วยงานรับ ผิด ชอบ
กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิท ยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม'’ ครงท็่ 16

กองทารวิจัยและนวิคกรรม
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การประชุมวิชาการระดับ,ชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 16
“NU Research Foresight: Beyond 30 years”
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน Microsoft T eam s
กำหนดการการนำเสนอผลงาน
fm
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1

m

ลงทะเบียน Oral Presentation
(Online)
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)
พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

2

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

16 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2563

3
4

ส่งบทความฉบับแก้ไข
แจ้งผลตอบรับการนำเสนอและ
ตีพิมพ์ Proceeding
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลการ
วิชาการแบบออนไลน์
เผยแพร่ Proceedings ออนไลน์

1

5
6

ฒฒเฒเ

1. ชำระค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานการจ่ายเงิน ภายใน 7 วับ
(หลังจากลงทะเบียนส่งผลงานแล้ว)
2. ไม่มีการนำเสนอประเภท
English Presentation
ผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมล
ของผู้ส่งบทความ

ภายใน 31 สิงหาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
4 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563

ประ๓ ทบุคลากร
๐ ภายนอกมหาวิทยาลัย

o ภายในมหาวิทยาลัย

ประเภทผู้นำเสนอ
o อาจารย์ / นักวิจัย

o นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา

ผ่านระบบออน'ใลนํ Microsoft
Teams
เผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของงาบ
ประชุมวิชาการฯ

๐ บุคลากรลายสนับสมุน

ประ๓ ทผลงาน
o งานวิจัย
o งานวิทยานิพนธ์ (Thesis) / การค้นคว้าอิสระ (Independent study) เพื่อสำเร็จการศึกษา
o งานวิจัยสถาบัน
กลุ่มผลงานนำเสนอ
o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o วิทยาศาสตร์สุขภาพ o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและบวัตกรรม” ครั้งที่ 16

กองการวิจัยและนวิตกรรม
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อัตราคำลงทะเบียน
o งานวิจัย / งานวิจัยสถาบัน 2,000 บาท / 1 ผลงาน
๐ งาบวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ (เพื่อสำเร็จการศึกษา) 1,000 บาท / 1 ผลงาบ
เงื่อ นไขก่อนการลงทะเบียน
1. ยู่'นำเสนอกรุผากรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมแบบไฟล์บทความ (MS Word) และแนบ
หลักฐานการขำระค่าลงทะเบียน
2. ผู้นำเสนอสามารถขำระค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการจ่ายเงิน ภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียนส่งผลงานแล้ว
หากท่านไม่ขำระค่าลงทะเบียนผู้จัดงานจักไม่ดำเนินการส่งผลงาบให้ผู้ทรงคุณ วุฒ ิพิจารณา (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาบทความ)
3. ผลงานประเภทงานวิทยานิพนธ์ (Thesis) หรือ การค้นคว้าอิสระ (Independent study) ต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก สำหรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวลง Proceedings (ตามแบบฟอร์ม Download ทาง
เว็บไซต์งานประชุมๆ)
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ทั้งนี้ รายขื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอมาจะถูกนำมารวบรวมเนินฐานข้อมูลกลาง ทั้งนี้การคัดเลือกเพื่อพิจารณาบทความ
จะขี้นอยู่กับผู้จัดงาน
5. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแล้ว ผู้นำเสนอจะไต้รับการแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลที่ท่านใข้ในการลงทะเบียน (ควร
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