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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 1  

"วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาชาติอยางย่ังยืน" 

1st International Conference on Research and innovation for 
Sustainable Development (ICRIS)  2019 

 

หลักการและเหตุผล 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ท่ีมุงบรรลุวิสัยทัศน ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใตหลักการสําคัญ 6 ประการ

คือ ความม่ันคง  การสรางความสามารถทางการแขงขัน  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการสราง

โอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม โดยมีเปาหมายสําคัญคือนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดัก

ประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และกับดักความไมสมดุลของการพัฒนา ท้ังยังเสริมสราง

ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันเพ่ือใหประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว

จะไดเปนไปอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการระดมความคิดอยางสรางสรรคท่ีจะนําไปสูการสราง

นวัตกรรมท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อนประเทศในทุกดานใหเปนไปอยางเขมแข็ง ยั่งยืน การสรางนวัตกรรมให

เกิดข้ึนจากการวิจัยถือเปนกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกดาน อาทิการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ใหเปนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (innovation-driven Economy) ) ดวยการสรางความเขมแข็ง

จากภายใน (Local Economy) จากการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนตน รวมถึงเปาหมาย 

ท่ีมุงเนนยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดวย เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ท่ีจะเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสู ประเทศไทย ๔.๐ ใน

ทุกภาคสวนของประเทศ 

การสรางโอกาสของประเทศไทยจากนวัตกรรมถือเปนโอกาสทางธุรกิจท่ีจะทําใหประเทศไทยไดมีการ

ขยายตัวอยางเขมแข็ง ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไมแนนอน (Uncertainties) ท่ี

อาจจะเกิดข้ึนอยางพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive change) สามารถสรางทุนมนุษยท่ีมีคุณคาไดอยางยั่งยืนจาก

ผลงานวิจัยท่ีสรางสรรคอยางมีคุณภาพ อีกท้ังการมุงเนนแนวทางการวิจัยท่ีชวยสนับสนุนใหการดําเนินการตามกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ท้ัง ๖ ประการไดบรรลุเปาหมายภายในกรอบระยะเวลา  ถือเปนมิติสําคัญท่ีจะชวย

พัฒนาเปนแนวโนมท่ีสําคัญในอนาคต ซ่ึงถือเปนความทาทายในการวิจัยเพ่ือมุงเนนสรางขีดความสามารถในการ

ดําเนินการวิจัยและตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมท่ีสามารถจับตองอยางอยางเปนรูปธรรม จากการมีสวนรวมในทุก

ภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือจักไดนําไปสูความเขมแข็งของประเทศดวยความมีเสถียรภาพ

ทาง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
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สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย ตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดานการวิจัยท่ีจะมีสวนชวยสนับสนุนให

นโยบายการดําเนินงานของประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ไดบรรลุเปาหมายจากผลงานวิจัยเชิง

สรางสรรคท่ีจะนําไปสูการสรางผลงานนวัตกรรมใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  จึงไดกําหนดใหมีนโยบายสงเสริม

นักวิจัยใหเพ่ิมศักยภาพทางดานการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการตาง ๆ ในประเด็นท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ ภายใตความรู ความเชี่ยวชาญอยางมีสวนรวมในสหสาขาวิชา อีกท้ังไดสนับสนุนใหนักวิจัยไดเผยแพรผลงาน

ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานผานเวทีการประชุมวิชาการท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินเปนรูปธรรมไดโดยประจักษตอสาธารณะ เปน

ประโยชนตอสังคม  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานท่ีเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต 

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ  

สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย จึงกําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี ๑ "วิจัยและ

นวัตกรรมกับการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน" เพ่ือสงเสริมใหนักวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย และไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันจากบุคลากรตางสถาบัน  และมุงพัฒนาความเปนผูนําดานการวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให

เกิดการขับเคลื่อนการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนไปเปนเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาประเทศไทยบน

พ้ืนฐานการวจิัยและนวัตกรรม ใหเกิดความเขมแข็งท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

และสังคมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศไทย ๔.๐ หลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมี

รายไดสูงในอนาคต และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ๒๐ ป “ประเทศไทยเปนผูนําดานการ

วิจัยและนวัตกรรมในระดับโลก เพ่ือขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง อยางยั่งยืน” 
 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเปนเวทีทางวิชาการในการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ นักศึกษาท้ังชาว

ไทยและชาวตางประเทศ จากสถาบันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน   

2. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณในการวิจัยในสหสาขาวิชา 

3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายนักวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

เจาภาพหลัก               สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ท่ีประชุมประธานสภา 

คณาจารยและขาราชการแหงประเทศไทย , ท่ีประชุมประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ,เครือขายสงเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร , สถาบันวิจัยและบริการวิชาการโลจิสติกสและซัพลายเชนมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
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เจาภาพรวมระดับชาติ   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ , หลักสูตรการบริหารจัดการดานความม่ันคงข้ันสูง

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ 

เจาภาพรวมระดับนานาชาติ    

กลุมเปาหมาย  

ผูเขารวมประชุมจํานวน 200 คน ประกอบดวย คณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 

ผูเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ จํานวนไมนอยกวา 80 ผลงาน 

ผูเขารวมชมการนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ไมนอยกวา 1,000 คน 

รูปแบบการดําเนินงาน 

1. การเสวนา 

2. การบรรยายพิเศษ 

3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

4. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร 

5. นิทรรศการ / กิจกรรมพิเศษจากสถาบันตางๆ  

6. การจําหนายสินคาและผลิตภัณฑชุมชน 
 

หัวขอในการสงบทความ 

กลุมท่ี 1 การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

กลุมท่ี 2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลุมท่ี 3 วิทยาศาสตรและการเกษตร 

กลุมท่ี 4 วิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา 

กลุมท่ี 5 งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

กลุมท่ี 6 การบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว 

กลุมท่ี 7 พลังงานและสิ่งแวดลอม 

กลุมท่ี 8 รัฐศาสตรและนิติศาสตร 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของคาเปาหมาย (200 คน) 

2. จํานวนผูเขานําเสนอผลงานแบบบรรยายไมนอยกวา 50 คน 

3. จํานวนผูเขานําเสนอผลงานแบบโปสเตอรไมนอยกวา 30 คน 

วัน-เวลา การจัดประชุม 

 วันท่ี 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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สถานท่ี  ศูนยการประชุม ไบเทค บางนา สมุทรปราการ 

88 Bang Na-Trat Rd, Khwaeng Bang Na, Khet Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon 10260 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนและชําระเงิน 

1. อัตราคาลงทะเบียนสําหรับผูสนใจเขารวมงานประชุมวิชาการ 1,500 บาท  

2. อัตราคาลงทะเบียนนําเสนอผลงานระดับชาติ 3,000 บาท 

(คาลงทะเบียน ภายใน 31 มีนาคม 2562 (early bird)  2,700 บาท) 

3. อัตราคาลงทะเบียนนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ 4,500 บาท 

(คาลงทะเบียน ภายใน 31 มีนาคม 2562 (early bird)  4,000 บาท) 

ลงทะเบียนเขารวมนําเสนอผลงานไดตั้งแตวันนี้ – วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562  
 

ข้ันตอนการลงทะเบียนและชําระเงิน 

1. ผูนําเสนอผลงาน ลงทะเบียนออนไลนผาน www.ar.or.th พรอมแนบไฟลบทคัดยอประกอบการ

พิจารณา โดยมีจํานวนไมเกินวา 300 คํา 

2. เม่ือไดรับการตอบรับเรียบรอยแลว ใหผูนําเสนอผลงานชําระคาลงทะเบียน ตามเลขท่ีบัญชีตอไปนี้ 

ชื่อบัญชี  สมาคมนักวิจัยแหงประเทศไทย 

ธนาคาร  ทหารไทย 

เลขท่ีบัญชี 069-2-555-18-8 

พรอมสงหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนท่ี อีเมล  ar@ar.or.th  หรือ line ID:  ar.or.th  

และชื่อ-ท่ีอยู เพ่ือทําการออกใบเสร็จรับเงิน 
 

กําหนดการลงทะเบียน  

 ผูนําเสนอผลงานสามารถสงไฟลขอมูลไดท่ี e-mail : 2019icris@gmail.com 

ระยะเวลาการลงทะเบียน  บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2562  

(สําหรับผูนําเสนอผลงานท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอร) 

บัดนี้  - 1 มิถุนายน 2562 

(สําหรับผูสนใจเขารวมงานประชุมวิชาการ) 

http://www.ar.or.th/
mailto:ar@ar.or.th%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
mailto:2019icris@gmail.com


5 
 

 กําหนดการสงบทคัดยอ  บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2562 

 กําหนดการสง full paper ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณชน

ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. เปนเวทีใหนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผูท่ีสนใจไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ และแนวคิดในการวิจัยและนวัตกรรม 

3 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสในการสรางเครือขายในรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางความรวมมือทางวิชาการตอไป 


