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มหาวิท๓ลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 ม. 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
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บพฑลวทยาเไย

กรทฎาคม 2563
เรื่อง ขอความร่วมมือประซาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราซภ์ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สิ่งที่ส่งมาดัวย 1) โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับซาติ ครั้งที่ 17
ด้วฒหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
ระหว่างจันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุม
วิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรด
ประชาสัมพันธ์เชิญซวนบุคลากรใบหน่วยงานของท่านส่งผลงาบวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17
สามารถดูรายละเอยดที่ เว็บ ไฃต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-confGrence/และส่ง ผลงานเข้า ร่ว มภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล่ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมิสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตาม
ระเบีย บ ทั้งนี้ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง
เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ (034) 341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377
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โครงการจัดสัมมนาและประขุมวิชาการระดับ,ชาติ ครังที 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกำแพงแส‘น จัดประซุมวิซาการระดับซาติ เพื่อนำเสนอ
ผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญชองสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์
ความรู้ท ี่ไ ด้จ ากการดำเนิน การวิจ ัย ของตนเอง เป็ด โอกาสให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แ ละประสบการเป้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นัก วิจัยและนัก วิช าการอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาซนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับ เป็น
โอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสมุนให้มีการใช้องค์ฅวามรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาอย่างสูงสุดแก่ซมซนและสังคม โดยผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้โต้รับรางวัลดีเด่น ดี
และชมเชยใบแต่ละสาขาและผู้นำเสนอผลงานสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้เช่น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วารสารเกษตรศาสตร์ วิทยาสารกำแพงแสบ ฉบับอิเลค'ทรอนิกส์ (E-journal) กอปร
กับยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อันเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐาน
ประซารัฐเพื่อยกระดับ จุดแข็งและจุดเด่น ของประเทศ และปรับปรุงแก้โขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปัาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น และ
รับมือต่อความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนํและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี ป็ญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่าง
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นป้จจัยสนับสมุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ที่จะกลับ มาขยายตัวได้เข้ม แข็งขึ้น นับ เป็น จัง หวะเวลาที่ท ้า ทายอย่า งมากที่
ประเทศไทยต้องปรับ ตัวขนานใหญ่ โดยจะต้อ งเร่ง พัฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจ ัย และพัฒ นา และ
บวัตกรรมให้เป็นปีจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแช่งขันชอง
ประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขับใบโลกที่รุนแรงขึ้นมาก และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คบในเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสามารถดำเนิน การได้อย่างมั่น คง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งาน วิจ ัย ถือ เป ็น ห ัว ใจส ำคัญ ใน การพ ัฒ น าองค ์ค วาม รู้แ ละเป ็น ภ ารกิจ ท ี่ส ำค ัญ ของ
สถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปีจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละ
ท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอบซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ถึง
คุณ ภาพคณาจารย์ข องสถาบัน อีก ด้ว ย อย่างไรก็ต ามเวพีในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
เท่าที่ควรในประเทศไทย เพื่อ เป็น การส่งเสริม และพัฒ นาศัก ยภาพของมหาวิท ยาลัย ด้านการวิจ ัย ตลอดจบการ
สร้างประสบการณด้านงานวิจัยใบระดับชาติ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเซตกำแพงแสน ได้เล็งเห็น ว่าการประชุม วิช าการระดับ ชาติ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เช้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
เจ้า ภาพในการจัด ประชุม ระดับ ชาติด ัง กล่า ว เป็น การแสดงให้เห็น ถึง ศัก ยภาพและความเข็ม แข็ง ของ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเซตกำแพงแสบได้เป็น อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป
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2. วัตลุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเสนอผลงาบวิจัยประจำปีในสาขาต่าง ๆ จำนวน 8 สาขา ได้แก่
1.1) สาขาพีขนละเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2) สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
1.3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.4) สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1.5) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.6) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
1.7) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
1.8) สาขาส่งเสริมการเกษตร
2. เพื่อเป็นเวทีทางวิซาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาตังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น:
ซึ่งส่ง่ผลใน่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชนํโบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็บถึงความสำคัญของงานวิจัยใน
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิซาการงานวิจัย
4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิซาการในภาครัฐและเอกซนอันจะ
นำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้โขปีญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต
5. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
6. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิซาการผลงานวิจัยในระดับชาติ
3. สาขาการประชุม วิช าการ
สาขาการประชุมประกอบด้วย 8 สาขา ตังนี้
1.1) สาขาพีซและเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2) สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
1.3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
1.4) สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1.5) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.6) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
1.7) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
1.8) สาขาส่งเสริมการเกษตร
4. รูปแบบดำเนินงาน
- การบรรยายพิเศษ
- การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
- การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
หมายเหตุ ะโดยการจัด ประชุม วิช าการจะดำเนิน การตามหลัก การรัก ษาระยะห่า งทางกายภาพ ตาม
มาตรการป้อ งกัน และควบคุม โรคของกระทรวงสาธารณสุข และหากเกิด สถานการณ์แ พร่ร ะบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทางคณะผู้จ ัด งานฯ ขอสงวนสิท ฮึ๋ป รับ เปลี่ย นการนำเสนอผลงานเป็น รูป แบบ
ออนไลน์ หรือ ให้เป็น ไป ตาม ประกาศ ของ ดูน ย์บ ริห ารสทานกๆรณ ์แ พร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 หรือประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกองบริหารการดิกษา
6. ระยะเวลาการประชุม
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคยรรยายและโปสเตอร์
7. สถานที่
พิธีเปิด มอบรางวัล ผลงาบวิจ ัย การบรรยายพิเศษ หรือ อภิป รายพิเศษ ห้องคอบเวนซั่น อาคารศูน ย์
มหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกำแพงแสน การเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ตลอดจนการอภิป ราย บรรยายพิเศษสาขาต่า ง ๆ ณ อาคารศูน ย์เรีย นรวม รวมถึงคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
8. ผู้เข้าร่วมประชุม
- อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ
- บุคลากรภาคเอกซน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
9. การลงหะเบียน
1.
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานต้องขำระเงินการลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563:
ซึ่งผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะไต้รับ Handy Drive เล่ม สูจ ิบ ัต ร และคูป องอาหารว่าง สามารถดูร ายละเอีย ดไต้ท ี่
http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/
เนื่อ งจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 ทางคณะผู้จ ัด งาบาไต้พ ิจ ารณาลด
ค่าลงทะเบียน เพื่อช่วยเหลือต้านการเงินแก่ผู้ส่งผลงาน โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ดังนี้__________
ประเภท
ลงทะเบียนล่วงหน้า
ลงทะเบียนตามกำหนด
(1 ส.ค. - 15 ก.ย. 2563)
(16 ก.ย. - 15 ต.ค. 2563)
บุคคลทั่วไป
1,200 บาท
1,500 บาท
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1,200 บาท
1,500 บาท
นิสิต นักดิกษา
800 บาท
1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมงาน
บุคคลทั่วไป/บุคลากร มก. 1,000 บาท และนิสิต/นักดิกษา 500 บาท
2. ส์าหรับบุคลากรทั่วไปภายนอกให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ (เมื่อมีการส่งผลงานเข้า
มา) และนำไปขำระเงินไต้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาชาทั่วประเทศ
3. ส์าหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอบเงินระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบ
ERP เลือก 24-K00010010 ส่วนกลางวิทยาเขตกำแพงแสน (หลังการจัดงาน จะดำเนินการทำหนังสือขอให้โอน
เงินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ลงทะเบียน)
หมายเหตุ: เมื่อ มีก ารชำระเงิน ค่า ส่ง ผลงานหรือ ค่า เข้า ร่ว มประชุม แล้ว ขอสงวนสิทธี้'ไม่คืนเงิน
ค่า ลงทะเบีย นในทุก กรณี โดยคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิท ฐในการพิจ ารณาผลงานวิจ ัย ที่ถ ูก ต้อ งตาม
แบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น และการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณ วุฒ ิถือเป็น หี่สิ้น สุด
10. ประโยขน์ที่คาดว่าจะไต้รับ
1. อาจารย์ / นัก วิจ ัย นิสิต / นักดิกษา ไต้เผยแพร่ง านวิจ ัย และสิ่ง ประดิษ ฐ์ ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็น
ประโยขนํต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขบีญหาสังคมของประเทศชาติ
2. ผู้เข้าประชุม มีโ อกาสแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซ ึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไป
พัฒนาและแก้Iขบีญหาในการปฎิบีติงานไต้
3. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธีภาพ
มากยิ่งขึ้น

