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กิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565  (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 
 

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

กำหนดส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่:    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
                               กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยละนวัตกรรม 
                               โทรศพัท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕17, 515 
                                 ผูป้ระสานงาน: คุณนิรินทร เกี่ยวม่าน 
   คุณสุภัคนันท์ บุญญะ 

 

การวิจยัด้านสังคม 
คุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคง 

การวิจยัด้าน
การศึกษา 

การวิจยัด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมและ
การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

การวิจยัด้าน
การเกษตร 
พลังงานและ
สิง่แวดล้อม 

การวจิัยด้านการ
ส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน         
และวิสาหกิจเริ่มตน้ 

การวิจยัด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

http://www.researchexpo.nrct.go.th/
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กำหนดเวลาและข้ันตอนในการพิจารณาบทความผลงานวิจัยในกิจกรรม 
Thailand Research Expo and Symposium 2022 

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

 

กำหนดเวลา ขั้นตอน 

20 เม.ย. – 31 พ.ค. 2565 

- วช. ประกาศเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิจัย
เข้าร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo and Symposium 2022 
โดยนำส่งผลงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดท้ี ่
(http://www.researchexpo.nrct.go.th/) 

6 – 26 มิ.ย. 2565 

- พิจารณาผลงานที่นำเสนอใน 6 กลุ่มเรื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผ่านระบบ http://www.researchexpo.nrct.go.th 
     ๑. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     ๒. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคง 
     ๓. การวิจัยด้านการศึกษา  
     ๔. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์
     ๕. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    ๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น 

ก.ค. 2565 
- ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือเสนอผลงานใน 
   1) ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)  
   2) ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)   

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 
(Thailand Research Expo 2022)” 

ระหว่างวันที่ 1 – 5 ส.ค. 2565 

- การนำเสนอผลงานวิจัย 6 กลุ่มเรื่อง (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 
  ซ่ึงจัดขึน้ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand 
  Research Expo 2022)” 

ก.ย. 2565 - ปรับปรุงคุณภาพบทความฯ ภายหลังการนำเสนอผลงาน 

ต.ค. – พ.ย. 2565 - จัดทำสื่อเผยแพร่ผลงาน (Proceedings) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://researchexpo.nrct.go.th/
http://www.researchexpo.nrct.go.th/
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กิจกรรม Thailand Research Expo a nd Symposium 2022 

จัดโดย  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ และ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ 
และแรงกระตุ้นให้กับนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาประเทศ 
ในระดับต่าง ๆ  จึงได้จัดเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยขึ้น โดยกำหนดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo   
and Symposium 2022 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้นำเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีระดับประเทศ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลงานวิจัยทัง้หมดจะเข้ารับการพิจารณา
โดยคณะกรรมการ Thailand Research Expo and Symposium 2022 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่าง ๆ 
คัดเลือกผลงานเพ่ือนำเสนอในงาน Thailand Research Expo and Symposium 2022 ที่มีขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ  
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
 สำหรับปี 2565 วช. กำหนดกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ขึ้นในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
นั กวิ จั ย  นั กวิ ชาการ นิ สิ ต/นั กศึ กษา ในระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษา และนั กสร้ างสรรค์ด้ านศิ ลปกรรม  
ในการนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 

1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง  

   3. การวิจัยด้านการศึกษา  
4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัย/นักวิชาการ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น อนัจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
 

รูปแบบของการนำเสนอ 

1.  ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)   
2.  ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
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๑. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
  ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เช่น การวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคม การวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้านสุขภาพอนามัย การส่งเสริมศักยภาพและจัดระบบสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ และการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง การวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นต้น 

๒. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง  
  ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างความเข้มแข็งทาง
สังคมและความมั่นคงของประเทศ เช่น การวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และการ
จัดการที่ดีในแรงงานต่างชาติ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรม การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น การวิจัยเพ่ือความมั่นคงของประเทศในมิติต่าง ๆ การวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เพ่ือนำไปสู่การผลิต การพัฒนา และพ่ึงพาตนเอง ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง เป็นต้น 

๓. การวิจัยด้านการศึกษา  
ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา การสร้างสรรค์การเรียนรู้  
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยด้านการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น 

๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
      ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 
ศิลปะการแสดง และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ไม่ทำลาย หรือสร้างผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม ความ
เป็นอยู่ของสังคมชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่า หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ การบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวทำให้เกิดการท่องเที่ยวคุณภาพแหล่ง
ใหม่ อันนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก การคิดสร้างสรรค์
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ และเครื่องใช้สอยต่าง ๆ เป็นต้น 

๕. การวิจัยดา้นการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  ครอบคลุมผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การนวิทยาการ
และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น การวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ การพัฒนาสายพันธุ์ พืชและสัตว์  การจัดการและฟ้ืนฟูดิน  
เพ่ือการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การพัฒนา
เทคโนโลยี Smart Agriculture การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทาง
การเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บ
เกี่ยว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึง การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การพัฒนา
พลังงานทดแทน และการวิจัยเพ่ือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา/การปลูกป่า , พืชโตเร็ว เพ่ือพลังงาน
ในชุมชน และการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น 

กลุ่มเรื่องที่เปิดรับบทความผลงานวิจัยเพื่อพิจารณานำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 
and Symposium 2022 
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๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น 
 ครอบคลุมผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป 
(OTOP) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาในระดับ
ภาพรวม ระดับกลุ่มวิสาหกิจ (Sector or Cluster) หรือระดับพ้ืนที่/ชุมชน และครอบคลุมถึงการนำไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างหรือเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐานสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อเกิดประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
 
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาได ้ดังนี้ 

1. ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th  
(Link: Thailand Research Expo and Symposium) โดย ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน และ 
ส่งผลงานโดยกรอกข้อมูลที่กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์บทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ตาม
แบบฟอร์มที่ วช. กำหนด โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 

2.  ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้ 
2.1  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจะได้นำเสนอผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo 

and Symposium 2022 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”  
2.2 ได้รับการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบทความฯ ก่อนการจัดทำเอกสารสรุปผล 

การประชุม (Proceedings) ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ประกอบการจัดกิจกรรม Thailand Research Expo 
and Symposium 2022 

2.3  ไดร้ับประกาศนียบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2.4  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก วช. เพ่ือต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
3.  ผู้นำเสนอผลงานจะต้องจัดทำข้อมูลตามรูปแบบที่ วช. กำหนดเท่านั้น หากผลงานชิ้นใดรูปแบบ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกคัดออกจากขั้นตอนการพิจารณา  
4.  เนื้อหาการจดัส่งข้อมูล สำหรบักลุ่มสงัคมศาสตร์ มีดังนี้ 

4.1  ใบนำส่งผลงาน 
4.2  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.3  เนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ (รวมไม่เกิน 15 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)  ความเป็นมาและความสำคัญ 
4)  วัตถุประสงค์การวิจัย (ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) 
5)  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 

http://researchexpo.nrct.go.th/
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6)  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
7)  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
8)  วิธีการดำเนินการวิจัย 
9)  ผลการวิจัย 
10)  การอภิปรายผล 
11)  ข้อเสนอแนะ 
12)  เอกสารอา้งอิง 
13)  ภาคผนวก (ถ้าม)ี 

 5. เนื้อหาการจัดส่งข้อมูล สำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีดังนี ้
5.1 ใบนำส่งผลงาน 
5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 เนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ (รวมไม่เกิน 15 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 และสะดวกกับนักวิจัยผู้ อ่ืน 
ทีจ่ะติดต่อกับนักวิจัยหลัก  

3)  คำนำ 
4)  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
5)  ผลการทดลอง 
6)  วิจารณ์ผล 
7)  ผลสรุป 
8)  เอกสารอ้างอิง 
9)  ภาคผนวก (ถ้ามี) 

6.  บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ Word (จำนวนไม่เกิน 15 หน้า A4 )  
7.  ผู้นำเสนอผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดอย่างถี่ถ้วน (ทั้งในกรณีที่ผลงานผ่าน 

การพิจารณาและมีการให้แก้ไขอีกครั้ง)  วช. จะไม่มีการพิสูจน์อักษรซ้ำอีกและไม่รับผิดชอบกับคำผิดนั้น 
8.  บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  
9.  การลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน ไม่เสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ บทความฯ ที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยมี 
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารฉบับอ่ืน 
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การพิจารณาผลงาน 
 

 วช. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณาผลงาน ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่ส่งผลงานตามกำหนดเวลาเท่านั้น  (ภายในวันที่ 31 พฤภาคม 2565) 
2.  คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด 
3.  การพิจารณาผลงานเพ่ือนำเสนอในภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ Thailand Research Expo and Symposium 2022 ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 
▪ การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
▪ การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง  
▪ การวิจัยด้านการศึกษา  
▪ การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
▪ การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
▪ การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มตน้ 

 

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน 

เกณฑใ์นการพิจารณาผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ มีดังนี้  
1.  ความเหมาะสมในการนำเสนอของบทความผลงานวิจัย ทฤษฎีและความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2.  สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ/หรือคุณค่าทางสังคม มีศักยภาพสามารถต่อยอดผลงานวิจัย 

เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงมีการแสดงความคาดหมายหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้าน
วิชาการ นโยบาย สังคมและเชิงพาณิชย์  
หมายเหตุ :  เนื้อหาของบทความวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว และมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง

ให้เห็นถึงประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และ/หรือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลสู่การใช้
ประโยชน์ 
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ขั้นตอนการนำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ : www.researchexpo.nrct.go.th      

ขั้นตอนที่ 1 

เข้าระบบการนำส่งผลงานวิจัย ได้ที่  http://researchexpo.nrct.go.th และ Click ที่ Link: 
Thailand Research Expo and Symposium 2022 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

2.1 ผู้ยื่นเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบ โดย Click ที่ “ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน”  
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 2.2 กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ อีเมล์และเบอร์
โทรศัพท์มือถือทีส่ามารถติดต่อได ้ให้ครบถ้วน 

 
 

ขั้นตอนที่ 3         

3.1 เข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ (User name) และ รหัสผ่าน (Password)  
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3.2 เมื่อเข้าสู่ Webpage ของการนำส่งผลงานแล้ว ให้ Click ที่ “ส่งผลการพิจารณา” เพ่ือกรอกข้อมูลที่
ต้องนำเสนอ 4 ส่วน คือ 1. ใบนำส่งผลงาน 2. บทคัดย่อ 3. บทความ และ 4. แนบไฟล์เอกสาร  

 

 

3.2.1 Click ทีปุ่่ม “ส่งงานวิจัย”  
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  3.2.2 ใบนำส่งผลงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและบันทึกข้อมูล 

 

 

3.2.3  บทคัดย่อ  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและบันทกึข้อมูล 

 

 

   

Xxxxxxxxxx xxxxxx 

Xxxxxxxxxx xxxxxx 
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 3.2.4  บทความ  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูล 

 

 
            3.2.5 แนบไฟล์เอกสาร (ไฟล์บทความวิจัย (Word) จำนวนไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ ) 

 

 

Xxxxxxxxxx xxxxxx 

Xxxxxxxxxx xxxxxx 
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3.2.6 เมื่อผู้ยื่นเสนอผลงานกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วนแล้ว Click ที่ “ตรวจสอบ” 

 

 

3.2.7  ผู้ยื่นเสนอผลงานทำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นำส่ง และเสร็จสิ้นการส่ง 

 

    

 

 

 



- 14 - 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
                   

หมายเหตุ  เมื่อผู้ยื่นส่งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนพร้อมแนบไฟล์ word แล้ว วช.จะแจ้งผล                       
การพิจารณาผลงานให้ท่านทราบทาง Email (ภายในเดือน กรกฎาคม 2565) 

                    และสำหรับผลงานใดหากได้รับการคัดเลือกให้ ผ่าน จากคณะกรรมการ ให้นำผลงานไปนำเสนอใน
ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ในงาน Thailand 
Research Expo 2022 ท่านจะต้องทำการปรับแก้ผลงานตามความคิดเห็น (Comment) ของคณะกรรมการ 
ตามที่แจ้ง และส่งผลงานที่ทำการปรับแก้เรียบร้อยแล้วนั้น กลับมายัง วช.ทางระบบอีกครั้ง และสำหรับผู้ที่ผ่าน 
การคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่ วช.กำหนด  
โดยสามารถดูรายละเอียด การจัดเตรียมเอกสารนำเสนอ ได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link: 
Thailand Research Expo and Symposium)  ในเมนู ดาวน์โหลด    
 
  
 
 

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

