


กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

จัดโดย สำนักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
************************************ 

ความเป็นมา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทของการบริหารจัดการความรู ้จากการวิจัย 
และการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้  
จากผลผลิตการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ ๒๕๖3 (Thailand Research Expo 2020)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ
พร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การ
วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยง
ผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบ
วิจัยทั่วประเทศ และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ขึ้น เป็นกิจกรรมสำคัญ
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ  

วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัย         
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๒.  เพื ่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย/นักวิชาการ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ 

 

กลุ่มเรื่องของผลงานวิจัยท่ีนำเสนอ ในกิจกรรม ๖ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 

๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 
   ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม การวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมศักยภาพและจัดระบบสวัสดิการ
ผู ้สูงอายุ และการให้บริการสุขภาพอย่างทั ่วถึง การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นต้น 

๒. การวิจัยด้านสังคม ความม่ันคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคมและความมั่นคงของประเทศ เช่น การวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การวิจัยเพื่อส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม 
การวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น การวิจัยเพื่อความมั่นคงของประเทศใน
มิติต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และการวิจัยเพื่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 

/๓. การวิจัย... 
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๓. การวิจัยด้านการศึกษา  
ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา การสร้างสรรค์การเรียนรู้ การส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา เป็นต้น 

๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
     ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ทำลาย หรือสร้างผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของสังคมชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่า หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า 
บริการ อันนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น การคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพวาด ภาพพิมพ์ 
งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ และเครื่องใช้สอยต่าง ๆ เป็นต้น 

  ๕. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
  ครอบคลุมผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ส ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น        

การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล
ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการนำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การจัดการและฟื้นฟูดินเพื่อการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
และ Smart Agriculture เป็นต้น 

   ๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน         
และวิสาหกิจเริ่มต้น  
   ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มโอทอป (OTOP) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ในระดับภาพรวม ระดับกลุ่มวิสาหกิจ (Sector or Cluster) หรือระดับพื้นที่/ชุมชน และครอบคลุมถึงการ
นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหรือเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า  เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน 

๑. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
๒. การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

กลุ่มเป้าหมาย 

  นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับการสนับสนุนจาก วช .เพ่ือต่อยอดผลงานวิจัย
ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ความคิดเห็นเพ่ือแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย 

/ระยะเวลา... 



- ๓ - 
 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 

มีนาคม ๒๕๖3 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

การจัดทำเอกสารเผยแพร่ 

 - E-Book (คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 256๔) 

รูปแบบการส่งผลงานวิจัย 

 จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Thailand Research Expo : Symposium  

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ Thailand Research Expo : Symposium 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาการ 

 



 

 
 

 คู่มือ 
การส่งบทความผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม 

 
 

Thailand Research Expo:  
Symposium 2020 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563  (Thailand Research Expo 2020)”  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

 
 

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยไดท้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ที ่www.researchexpo.nrct.go.th                      
(Click ที่ Link: Thailand Research Symposium) 

กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2563 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่:    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
                                 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย 
                                 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ตอ่ ๕17 
                                   ผู้ประสานงาน: คุณนิรินทร เกี่ยวม่าน 
   คุณแสงสุดา กบค้างพลู 

 

การวิจยัด้านสังคม 
ความมั่นคง 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การวิจยัด้าน
การศึกษา 

การวิจยัด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม และ
การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

การวิจยัด้าน
การเกษตรและ
เทคโนโลยี 
ชีวภาพทาง
การเกษตร 

การวจิัยด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน         
และวิสาหกิจเริ่มตน้ 

การวิจยัด้าน
การแพทย์ และ
สาธารณสุข 

http://www.researchexpo.nrct.go.th/


- 2 - 
 

กำหนดเวลาและข้ันตอนในการพิจารณาผลงานวิจัยที่นำเสนอผลงานเข้าร่วมงาน 
Thailand Research Expo: Symposium 2020 

จัดโดย  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
http://researchexpo.nrct.go.th 

 

กำหนดเวลา ขั้นตอน 

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค. 2563 - วช. ประกาศเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิจัย
เข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020 โดย
นำส่งผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที ่
(http://www.researchexpo.nrct.go.th/) 

16 – 31 พ.ค. 2563 - พิจารณาผลงานที่นำเสนอใน 6 กลุ่มเรื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผ่านระบบ http://www.researchexpo.nrct.go.th 
     ๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 
     ๒. การวิจัยด้านสังคม ความม่ันคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     ๓. การวิจัยด้านการศึกษา  
     ๔. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์
     ๕. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
   ๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น 

มิ.ย. 2563 - ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือเสนอผลงานใน 
   1) ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)  
   2) ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)   

มิ.ย. 2563 - ผู้นำเสนอผลงานที่ได้รบัคัดเลือก ทำการปรับปรุงเรื่องเต็มและส่งกลับ 
  มายัง วช. อีกครั้ง เพ่ือเตรียมจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม 
  (Preceding) 

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 
(Thailand Research Expo 2020)” 

 

- การนำเสนอผลงานวิจัย 6 กลุ่มเรื่อง (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 
  ซ่ึงจัดขึน้ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand 
  Research Expo 2020)”  

ส.ค.-ก.ย. 63 - ปรับปรุงคุณภาพบทความฯ ภายหลังการนำเสนอผลงาน 

ต.ค. 63 - ธ.ค. 63 - จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน (Proceedings) 

 
 
 
 

http://researchexpo.nrct.go.th/
http://www.researchexpo.nrct.go.th/
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กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 

จัดโดย  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน
การสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้กับนักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนา
ประเทศในระดับต่างๆ  จึงได้จัดเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยขึ้น โดยกำหนดให้มีกิจกรรม Thailand Research 
Expo: Symposium 2020 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้นำเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีระดับประเทศ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิจัยทั้งหมดจะเข้ารับการพิจารณาโดย
คณะกรรมการ Thailand Research Expo: Symposium 2020 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ คัดเลือก
ผลงานเพ่ือนำเสนอในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2020 ที่มีขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 สำหรับปี  2563 วช. กำหนดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ขึ้นในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/
นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ในการนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการ
นำไปใชป้ระโยชน์ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 

1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 
2. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   3. การวิจัยด้านการศึกษา  
4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
   6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัย/นักวิชาการ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

 

รูปแบบของการนำเสนอ 

1.  ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)   
2.  ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
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1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 

   ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม การวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมศักยภาพและจัดระบบ
สวัสดิการผู้สูงอายุ และการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นต้น 
 

2. การวิจัยด้านสังคม ความม่ันคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างความ
เข้มแข็งทางสังคมและความมั่นคงของประเทศ เช่น การวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม 
การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น การวิจัยเพ่ือความมั่นคงของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความม่ันคงทางพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และการวิจัยเพ่ือทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 
 

3. การวิจัยด้านการศึกษา  
ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา การสร้างสรรค์การเรียนรู้ การส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา เป็นต้น 

 
4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

     ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ทำลาย หรือสร้างผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของสังคมชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่า หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า 
บริการ อันนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น การคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพวาด ภาพ
พิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ และเครื่องใช้สอยต่าง ๆ เป็นต้น 
 

  5. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
  ครอบคลุมผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น        

การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผล
ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการนำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ใ นการ
เพ่ิมผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การจัดการและฟ้ืนฟูดินเพ่ือการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และ Smart Agriculture เป็นต้น 

 

กลุ่มเรื่องที่เปดิให้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย  
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   6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเริ่มต้น  
   ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มโอทอป (OTOP) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาในระดับภาพรวม ระดับกลุ่มวิสาหกิจ (Sector or Cluster) หรือระดับพ้ืนที่/ชุมชน และครอบคลุมถึง
การนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 
 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาได ้ดังนี้ 

1. ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th  
(Link: Thailand Research Expo: Symposium) โดย ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน และส่งผลงาน
โดยกรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์บทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ตามแบบฟอร์มที่ 
วช. กำหนด โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 

2.  ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้ 
2.1  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจะได้นำเสนอผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: 

Symposium 2020 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”  
2.2 ได้รับการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบทความฯ ก่อนการจัดทำเอกสารสรุปผลการ

ประชุม (Proceedings) ซึ่ งเป็นเอกสารเผยแพร่ประกอบการจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: 
Symposium 2020 

2.3  ไดร้ับประกาศนียบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2.4  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก วช. เพ่ือต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
3.  ผู้นำเสนอผลงานจะต้องจัดทำข้อมูลตามรูปแบบที่ วช. กำหนดเท่านั้น หากผลงานชิ้นใดรูปแบบไม่

อยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกคัดออกจากขั้นตอนการพิจารณา  
4.  เนื้อหาการจัดส่งข้อมูล สำหรับกลุ่มเรื่อง การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข การวิจัยด้าน

สังคม ความม่ันคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม การวิจัยด้านการศึกษา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น มีดังนี้ 

4.1  ใบนำส่งผลงาน 
4.2  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.3  เนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ (รวมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร

THSarabunPSK 16) 
    1)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

2)  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สรุปสาระของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการและผล (ภาษาละไม่เกิน 250 คำ) โดยภาษาอังกฤษขอให้ผ่านการตรวจแก้ความถูกต้องแล้วเท่านั้น  
เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียน Key Word ภาษาละไม่เกิน 3 คำ และ e-mail address 
ของนักวิจัยที่สามารถติดต่อได้ เพ่ือสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูล และสะดวกกับนักวิจัยผู้อ่ืนที่จะ
ติดต่อกับนักวิจัยหลัก  

http://researchexpo.nrct.go.th/
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3)  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
4)  วัตถุประสงค์การวิจัย 
5)  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
6)  กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
7)  วิธีการดำเนินการวิจัย 
8)  ผลการวิจัย 
9)  การอภิปรายผล 
10)  ข้อเสนอแนะ 
11)  บรรณานุกรม 

 5. เนื้อหาการจัดส่งข้อมูล สำหรับกลุ่มเรื่องการวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทาง   
การเกษตร หรือ การวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มเรื่องอ่ืน ๆ มีดังนี้ 

5.1 ใบนำส่งผลงาน 
5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 เนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ (รวมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร

THsarabunPSK 16) 
    1)  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

2)  บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สรุปสาระของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ 
วิธีการและผล (ภาษาละไม่เกิน 250 คำ) โดยภาษาอังกฤษขอให้ผ่านการตรวจแก้ความถูกต้องแล้วเท่านั้น  
เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียน Key Word ภาษาละไม่เกิน 3 คำ และ e-mail address 
ของนักวิจัยที่สามารถติดต่อได้ เพ่ือสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูล และสะดวกกับนักวิจัยผู้อ่ืนที่จะ
ติดต่อกับนักวิจัยหลัก  

3)  คำนำ 
4)  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
5)  ผลการทดลอง 
6)  วิจารณ์ผล 
7)  ผลสรุป 
8)  กิตติกรรมประกาศ 
9)  เอกสารอ้างอิง 
10) ภาคผนวก 

  6.  การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ใช้การอ้างอิงใช้ระบบนาม-ปี (Name and Year System 
System) Edition 

7.  บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ Word (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ) 
เพ่ือนำข้อมูลไปใช้จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม (Preceding) ในกรณีที่ผลงานของท่านได้รับการคัดเลือก
จากคณะกรรมการ 

8.  ผู้นำเสนอผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดอย่างถี่ถ้วน (ทั้งในกรณีที่ผลงานผ่านการ
พิจารณาและมีการให้แก้ไขอีกครั้ง)  วช. จะไม่มีการพิสูจน์อักษรซ้ำอีกและไม่รับผิดชอบกับคำผิดนั้น 

9. บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
10.  การลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ บทความฯ ที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยมีการ
นำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร
ฉบับอ่ืน 

 
 

การพิจารณาผลงาน 
 

 วช. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานทีส่่งผลงานตามกำหนดเวลาเท่านั้น  (ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63) 
2.  คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด 
3.  การพิจารณาผลงานเพ่ือนำเสนอในภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ Thailand Research Expo: Symposium 2020 ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
▪ การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 
▪ การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
▪ การวิจัยด้านการศึกษา  
▪ การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
▪ การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
▪ การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น 

 

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน 

เกณฑใ์นการพิจารณาผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ มีดังนี้  
1.  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่นำเสนอผ่านการ Peer Review โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

คณะกรรมการจากหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการนำเสนอของบทความผลงานวิจัย 
2.  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริง มีการแสดงความคาดหมายหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ สามารถสร้างความสำคัญที่มีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม หรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงต่อภาค
ธุรกิจ หรือในเชิงพาณิชย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

ขั้นตอนการนำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ : www.researchexpo.nrct.go.th      

ขั้นตอนที่ 1 

เข้าระบบการนำส่งผลงานวิจัย ได้ที่  http://researchexpo.nrct.go.th และ Click ที่ Link: 
Thailand Research Expo: Symposium 2020 
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ขั้นตอนที่ 2 

2.1 ผู้ยื่นเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบ โดย Click ที่ “ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน” 

 

        2.2 กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ อีเมล์และเบอร์
โทรศัพท์มือถือทีส่ามารถติดต่อได ้ให้ครบถ้วน 



- 9 - 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3           

3.1 เข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ (User name) และ รหัสผ่าน (Password)  

 
 

3.2 เมื่อเข้าสู่ Webpage ของการนำส่งผลงานแล้ว ให้ Click ที่ “ส่งผลการพิจารณา” เพ่ือกรอกข้อมูลที่
ต้องนำเสนอ 4 ส่วน คือ 1. ใบนำส่งผลงาน 2. บทคัดย่อ 3. บทความ และ 4. แนบไฟล์เอกสาร  
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3.2.1  Click ทีปุ่่ม “ส่งงานวิจัย”  

 

 

 

  3.2.2 ใบนำส่งผลงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและบันทึกข้อมูล 
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3.2.3  บทคัดย่อ  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและบันทึกข้อมูล 
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      3.2.4  บทความ  กรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูล 
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    3.2.5 แนบไฟล์เอกสาร (ไฟล์บทความวิจัย (Word) จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ ) 

 
 

 

 

3.2.6 เมื่อผู้ยื่นเสนอผลงานกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วนแล้ว Click ที่ “ส่งตรวจสอบ” 
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3.2.7  ผู้ยื่นเสนอผลงานทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่ง และยืนยันการส่ง 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                     
 
 

 

หมายเหตุ  เมื่อผู้ยื่นส่งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนพร้อมแนบไฟล์ word แล้ว วช.จะแจ้งผล                       
การพิจารณาผลงานให้ท่านทราบทาง Email (ภายในเดือนมิถุนายน 2563) 

                    และสำหรับผลงานใดหากได้รับการคัดเลือกให้ ผ่าน จากคณะกรรมการ ให้นำผลงานไปนำเสนอใน
ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ในงาน Thailand 
Research Expo 2020 ท่านจะต้องทำการปรับแก้ผลงานตามความคิดเห็น (Comment)  ของคณะกรรมการ
ตามที่แจ้ง และส่งผลงานที่ทำการปรับแก้เรียบร้อยแล้วนั้น กลับมายัง วช.ทางระบบอีกครั้ง และสำหรับผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ วช.กำหนด โดยสามารถ
ดูรายละเอียด การจัดเตรียมเอกสารนำเสนอ  ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link: Thailand 
Research Expo: Symposium)  ในเมนู ดาวน์โหลด  
  
 
 

http://researchexpo.nrct.go.th/

