


 

โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2565 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอ่ืน ๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็น
โอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
องค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานน าเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น      
ดี และชมเชยในแต่ละสาขา กอปรกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อันเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ 
และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน และรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน               
อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน 
เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดเหล่านี้  คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม             
ที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ 
โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันใน
โลกที่รุนแรงขึ้นมาก และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

งานวิ จั ยถือ เป็นหั ว ใจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นภารกิจที่ ส าคัญข อง
สถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละ
ท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญถึง
คุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย อย่างไรก็ตามเวทีในการน าเสนอผลงานดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
เท่าที่ควรในประเทศไทย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการ
สร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมระดับชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังท าให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และมีส่วนในการน าความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่เพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการเสนอผลงานวิจัยประจ าปีในสาขาต่าง ๆ จ านวน 8 สาขา 
 2. เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
ซึ่งส่งผลในการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 3. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของงานวิจัยใน
การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย 

4. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะ
น าไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต 

5. เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ 
6. เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับชาติ 

 

3. สาขาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 
สาขาการประชุมประกอบด้วย 8 สาขา ดังนี้ 
1.1) สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ    
1.2) สาขาสัตว์และสัตวแพทย์ 
1.3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
1.4) สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
1.5) สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการ 
1.6) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
1.7) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
1.8) สาขาส่งเสริมการเกษตร 

 

4. รูปแบบด าเนินงาน 
- การบรรยายพิเศษ และการสัมมนาวิชาการ 
- การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
- การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

* ตีพิมพ์บทความฉบับเต็มและ/หรือฉบับบทคัดย่อในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน และกองบริหารการศึกษา  
 
6. วันที่และสถานที่จัดงาน 
 ระหว่างวันที ่8-9 ธันวาคม 2565 รูปแบบ On-site  
 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 รวมถึงคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 

7. ผู้เข้าร่วมประชุม 
- อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ 
- บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 
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8. การลงทะเบียน 
1. ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานต้องช าระเงินการลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานภายในวันที ่15 ตุลาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ 
 

ประเภท ลงทะเบียนและสง่ผลงานล่วงหน้า 
(16 ส.ค. – 15 ก.ย. 2565) 

ลงทะเบียนและสง่ผลงานตามก าหนด 
(16 ก.ย. – 15 ต.ค. 2565) 

บุคคลทั่วไป 1,200 บาท 1,500 บาท 
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,200 บาท 1,500 บาท 
นิสิต นักศึกษา   800 บาท 1,000 บาท 
ผู้เข้าร่วมงาน ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเข้าร่วมในวันงาน 

 

   2. ส าหรับบุคลากรทั่วไปภายนอกให้พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านระบบ (เมื่อมีการส่งผลงานเข้า
มา) และน าไปช าระเงินได้ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  

   3. ส าหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสงค์ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานผ่าน
ระบบ ERP ช าระเงินไปยัง 24-K00010010 ส่วนกลางวิทยาเขตก าแพงแสน (หลังการจัดงาน จะด าเนินการท า
หนังสือขอให้โอนเงินไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ลงทะเบียน) 
     หมายเหตุ: เม่ือมีการช าระเงินค่าส่งผลงานหรือค่าเข้าร่วมประชุมแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียนในทุกกรณี โดยคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้ องตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนดเท่านั้น และการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อาจารย์ / นักวิจัย นิสิต / นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศชาติ 
 2. ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน าไป
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 

3. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้   
 
10. ก าหนดการ 
 

รายการ ก าหนดการ 

เปิดรับลงทะเบียน ส่งบทความวิจัย และช าระเงิน 16 สิงหาคม 2565 – 15 ตุลาคม 2565 

แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

พิธีเปิดการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ 8 ธันวาคม 2565  

จัดสัมมนาและประชุมวิชาการ  8 - 9 ธันวาคม 2565 

เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ 10 ธันวาคม 2565 
 




