
 

 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภายใตหัวขอ “ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”  

วันท่ี 9 – 10  กรกฎาคม  2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีภารกิจท่ีสําคัญภารกิจหนึ่งคือภารกิจงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย มี

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย และบุคลากรดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนางานทองถ่ิน สังคม และ
ประเทศชาติ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจัดใหมีงานประชุมวิชาการอยางตอเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเปนครั้งท่ี 12 
ภายใตแนวคิด “ศาสตรพระราชา และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ใน
ระหวางวันท่ี 9 – 10 กรกฎาคม  2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหวางคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนําไปสูแนวคิด และ
แนวปฏิบัติ และเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังนี้ ยอมชี้ชัดถึงความ
เปนเลิศ อันเปนเปาหมายสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนําไปสูแนวคิด และแนว

ปฏิบัติของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารยหรือนักวิจัยหนวยงานภายนอก 
2) เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ 

 3.  ระยะเวลาการดําเนินงาน    
วันท่ีจัดงาน 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

5. กลุมเปาหมายการดําเนินงาน 
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และบุคลากรท่ัวไป 

6. รูปแบบการจัดกิจกรรม 
1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ 
2) การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
3) การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
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7. สาขาท่ีเปดใหนําเสนอผลงาน 
 

1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร 
2.วิทยาศาสตรกายภาพ  
3.คณิตศาสตรและสถิติ  
4.คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร 
6.คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือการศึกษา  
7.การพยาบาลและการสาธารณสุขท่ีทันสมัยในยุคปญญาประดิษฐเพ่ือขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม 
8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  
9.นิเทศศาสตร  
10.มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
11.รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร  
12.อาเซียนศึกษา และการระหวางประเทศ 
13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
14.การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมบริการ 
15.บริหารการศึกษา  
16.หลักสูตรและการสอน 
17.วิจัยการศึกษา และ งานประจําสูงานวิจัย (R to R) 
18.การวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
19.การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

    
8. กิจกรรมและกําหนดการ 

กิจกรรม กําหนดการ 
เปด – ปดรับบทความ 
ขยายระยะเวลารับ 

30 
29 

เมษายน 
พฤษภาคม 

2563 
2563 

แจงผลการพิจารณาบทความ 6 
5 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 

2563 
2563 

สงบทความแกไขฉบับสมบูรณ  31 
12 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 

2563 
2563 

วันสุดทายการชําระคาลงทะเบียน (Early Bird Rate) 1 – 10 มิถุนายน 2563 
วันสุดทายการชําระคาลงทะเบียน (Norma Rate) 9 – 10 กรกฎาคม 2563 
นําเสนอผลงาน 9 – 10 กรกฎาคม 2563 
 

9. อัตราคาลงทะเบียน 
 

ประเภทของผูลงทะเบียน การชําระคาลงทะเบียน  
(Early Bird Rate) 

1 – 10 มิถุนายน 2563  

การชําระคาลงทะเบียน  
(Norma Rate) 

9 – 10 กรกฎาคม  2563 
บุคคลท่ัวไป 2,000 บาท 2,500 บาท 
นักศึกษา 1,500 บาท 2,000 บาท 
ผูเขารวมงาน 1,000 บาท 1,500 บาท 
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10. กําหนดการ 
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563  
 08.00 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
 08.45 – 09.00 น.  พิธีเปดงานประชุมวิชาการ 
 09.00 – 12.00 น.  การปาฐกถา ของ องคปาฐก 
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 17.00 น.  ประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุม Session 
 

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

 09.00 – 12.00 น.  นําเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุม Session 
 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 17.00 น.    นําเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุม Session 

*หมายเหตุ:  กําหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงภายหลัง 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) เปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณทางวิชาการจากงานวิจัย อันจะนําไปสูแนวคิด และแนว

ปฏิบัติ ของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับอาจารยหรือนักวิจัยหนวยงานภายนอก 
2) ไดสรางความเขมแข็งทางวิชาการ ใหมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ 

 

12. ติดตอสอบถาม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
เบอรโทรศัพท 0-3410-9300 ตอ 3909  
Email: conference12@webmail.npru.ac.th 
เว็บไซต http://dept.npru.ac.th/conference12 
 

 
 QR Code Website 
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