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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 "งานวิชาการรับใช้สังคม" 
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
(รูปแบบออนไลน์)  

****************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
การวิจัยเป็นภารกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึง

ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอนและ
สถาบัน นอกจากน้ันผลงานวิจัยยังเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเล็งเห็นความสําคัญของภารกิจด้านการวิจัย 
และมีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมศักยภาพทางด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิชาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนให้
อาจารย์ส่งผลงานลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอผลงานผ่านเวทีการ
ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการกําหนดให้ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมเป็น
ผลงานประเภทหนึ่งที่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ ซ่ึงผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินเป็นรูปธรรมได้โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่เกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานในรูปแบบอ่ืนที่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ทําให้มีอาจารย์และนักวิชาการตลอดจนนักวิจัยสนใจผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงกําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10  
"งานวิชาการรับใช้สังคม" เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยและนักวชิาการต่างสถาบัน 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ 
นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 2.2  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัย 
 2.3  เพ่ือก่อให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ  
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
          เจ้าภาพหลัก        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
          เจ้าภาพร่วมระดับชาติ       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
                                            มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ  
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          เจ้าภาพร่วมระดับนานาชาติ  Saint Louis University (Philippines), Tarlac State University 
(Philippines), Holy Angel University (Philippines), Angeles University Foundation (Philippines),        
STI West Negros University (Philippines), University of Baguio (Philippines), University of Saint Louis 
(Philippines), Saint Mary's University (Philippines), University of La Salette (Philippines), WCC 
Aeronautical and Technical College (Philippines), Galuh University (Indonesia), Hindustan College of 
Arts & Science (India) and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (PR China)   

4.  กําหนดการ     วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2566 
5.  สถานที่ดําเนินการ    การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์  
6.  กลุ่มเป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลท่ีสนใจทั่วไป 
7. รูปแบบการดําเนินการ          
  7.1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker) 

 7.2 การนําเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation) 
 7.3 การนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (e-Poster presentation)  

8. หัวข้อในการนําเสนอผลงานวิจัย 5 สาขา 
 8.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  
 8.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) ประกอบด้วย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทย กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด จิตวิทยาคลินิก ทัศนมาตรศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค สัตวแพทย์ เทคนิคการ
สัตวแพทย์ สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  
 8.3 ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ (Arts, Humanities,  Social Sciences 
and Education) ประกอบด้วย ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา 
ทัศนศิลป์ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว 
 8.4 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business Administration and Economics) ประกอบด้วย 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชศาสตร์ การบัญชี   
 8.5 ทางด้านจีน ประกอบด้วย จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
 

9. การลงทะเบียนทางเว็บไซต์       https://reg-hcuconf.hcu.ac.th/conf2023/ 
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10. อัตราค่าลงทะเบียน    

    หมายเหตุ  
 1. เม่ือชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

       2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการของงานประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Proceedings)  

การชําระเงิน 
      1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 596-1-00001-7 ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (กองทุนท่ัวไป) สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
      2.  ส่งแบบฟอร์มชําระเงินพร้อมไฟล์ Scan หลักฐานการชําระเงินมายังเว็บไซต์  
https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2023 

11. ลักษณะบทความวิจัย การนําเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
    11.1 บทความวิจัยที่จะนําเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน 

           11.2 บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว (Peer Review) จะได้นําเสนอผลงานด้วยวาจาหรือ
แบบโปสเตอร์ และหากผลงานมีคุณภาพระดับดี จะตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ในรูปแบบ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proceedings)  
           11.3  การนําเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  ใช้เวลาในการนําเสนอไม่เกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที 
(รวมไม่เกิน 20 นาที) 
         11.4  การนําเสนอแบบโปสเตอร์ (e-Poster Presentation) ตาม Template ท่ีกําหนด 

12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  12.1 คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชนในระดับชาติ และนานาชาติ 

12.2 เป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ และแนวคิดในการวิจัย 
  12.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการในการดําเนินการความร่วมมือทาง
วิชาการในอนาคต 

 บัดนี้จนถึงวันท่ี 15  เมษายน 2566 หลังวันท่ี 15 เมษายน 2566 
1. ผู้นําเสนอผลงาน   
    1.1 ระดับชาติ 
    นําเสนอผลงานเป็นภาษาไทย 

2,500  บาท 3,000  บาท 
 

    1.2 ระดับนานาชาติ 
    นําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

3,000  บาท 3,500  บาท 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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13. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  13.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมมีค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 

 13.2 จํานวนผู้เข้าประชุมเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80  

14. ระยะเวลาการดําเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา 

1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) บัดน้ีจนถึงวันท่ี 20 เมษายน 2566
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มท่ีแก้ไข 15 พฤษภาคม 2566 
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย    30 พฤษภาคม 2566 
4. ส่งไฟล์ Power Point version 2016-2019  15 มิถุนายน 2566 
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 10 
   (นําเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน)์

29 มิถุนายน 2566 

 
ติดต่อสอบถาม    สํานักพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.เทพรัตน กม.18  
  ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540   

ติดต่อ  คุณปัทมา คงทอง   คุณรจนกร กาหลง   โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422   

E–mail address:   conference.hcu@gmail.com 
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กําหนดการ 
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 10  "งานวิชาการรับใช้สังคม" 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(รูปแบบออนไลน์)  
******************************************** 

08.00- 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน by ...................... 

08.30 -08.40 น.   เปิดคลิปวิดีโอของอธิการบดีท่ีมี MOU พร้อม HCU  

 by ....................... 

08.40-08.50 น.  ถ่ายรูปร่วมกับผู้ให้คลิปวีดีโอจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

08.50-09.00 น.   ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการนําเสนองานประชุมวิชาการและพูดคุยเกี่ยวกับ HCU    

เปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ 

09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงาน  

                                          โดย  Dr. Jonathan Rante Carreon        ประธานโครงการ 
 09.15 - 09.25 น. กล่าวเปิดงาน  
                                          โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 
                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 09.25-09.30 น.  ถ่ายรูปรวม 

 09.30 – 10.50 น. บรรยายพิเศษ :  SDG 17:  Strengthening and Revitalizing Global Partnership for  

         Sustainable Development 

      โดย .................... 

       
 10.50 – 12.00 น.  บรรยายจากมหาวิทยาลัย co-host 
 13.00 – 16.30 น.  นําเสนอผลงาน  
    กลุ่มท่ี 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    กลุ่มท่ี 2  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กลุ่มท่ี 3  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร ์
กลุ่มท่ี 4  บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 5  จีนศึกษา การแพทย์แผนจีน จีนธุรกิจและภาษาและวัฒนธรรมจีน 

 16.30 – 17.00 น.  พิธีปิดการนําเสนอแต่ละห้องย่อย 

 หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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