การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้าง Innovation and Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World”
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม มี ภ ารกิจ ด้านวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ ชุมชน โดยมี การส่ งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ นำมาพัฒนาและต่อยอดให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ และขยาย
องค์ ค วามรู้ ที่ ได้ จ ากการดำเนิ น การวิจั ย ดั งนั้ น มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมจึงได้ จัด งานประชุ ม วิช าการ
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้าง Innovation and Technology
เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และ
นั ก ศึ ก ษา ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย นำเสนอแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ ท างวิ ช าการจากงานวิจั ย และเผยแพร่ผ ลงานทางวิ ช าการสู่ ส าธารณะ ซึ่ งจะทำให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ ให้กว้างขวางในอนาคต และ
เป็นประโยชน์ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเวทีทางวิชการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย และนำไปพัฒนาต่อ
ยอดงานวิจัย
2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
3. ระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่จัดงาน 7 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. กลุม่ เป้าหมายการดำเนินงาน
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และบุคคลทัว่ ไป
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6. รูปแบบการจัดกิจกรรม
1) การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
2) การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3) การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
7. สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน
1) ชีววิทยา เกษตร และอาหาร
2) วิทยาศาสตร์กายภาพ
3) คณิตศาสตร์และสถิติ
4) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร
6) คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
7) การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal
8) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
9) นิเทศศาสตร์
10) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11) รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์
12) อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ และการระหว่างประเทศ
13) ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
14) การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ
15) บริหารการศึกษา
16) หลักสูตรและการสอน
17) วิจัยการศึกษา และ งานประจำสู่งานวิจัย (R to R)
18) การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
19) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
20) สาธารณสุข สุขภาวะชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. กิจกรรมและกำหนดการ
กิจกรรม
เปิด - ปิดรับบทความ
การชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)
การชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
นำเสนอผลงาน

กำหนดการ
15 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
1 – 10 พฤษภาคม 2565
11 – 25 พฤษภาคม 2565
20 พฤษภาคม 2565
21 – 31 พฤษภาคม 2565
7 – 8 กรกฎาคม 2565
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9. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทของผู้ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป
นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมงาน

การชำระค่าลงทะเบียน
(Early Bird Rate)
1 - 10 พฤษภาคม 2565
2,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน
(Normal Rate)
11 – 25 พฤษภาคม 2565
2,500 บาท
2,000 บาท
1,500 บาท

10. กำหนดการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
08.00 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
การปาฐกถาพิเศษขององค์ปาฐก
รับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
นำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session
รับประทานอาหารกลางวัน
นำเสนอผลงานทางวิชาการตามกลุ่ม Session

*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงภายหลัง

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้มีเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการจากงานวิจัย
2) ได้สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเกิดการยอมรับในแวดวงวิชาการ
3) ได้ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
12. ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3910
Email: conference14@webmail.npru.ac.th
เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference14

QR-Code Website
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