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การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอรทเทิรน  

ชื่อโครงการ               การประชุมวิชาการระดับชาติ  “นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปการศึกษา 2565 

                              “นวัตกรรมเพือ่สุขภาพ” 

ลักษณะโครงการ         เปนการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย                    

          หรืองานสรางสรรค 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ฝายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยนอรทเทริน 

ระยะเวลาดำเนินการ     3  เดือน  ( มีนาคม 2566 – พฤษภาคม  2566) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปการศึกษา 2565 นับเปนการสงเสริม สนับสนุน 

นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผูซึ่งมีประสบการณที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  ชุมชน  สังคม และเศรษฐกิจในระดับชาติไดมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิด

การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน โดยเปดรับบทคัดยอ (Abstracts) ของบทความวิชาการ (Review Articles) 

หรือบทความวิจัย (Research Articles) พรอมทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบ

โปสเตอร (Poster Presentation) จากหลากหลายศาสตรสาขาวิชา อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมถึงการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เปนเรื่องที่กำลังไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนงาน 

ซึ่งมีการเช่ือมโยงไปยังเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนำไปสูการนำองคความรูไปใชในการพัฒนาประเทศตอไป 

 ทั้งน้ี บทความที่สงเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปการศึกษา 2565 

“นวัตกรรมเพื่ อสุขภาพ” และผานการพิ จารณาจากผูทรงคุณวุฒิ  (Peer Review) ที่ ตรงตามสาขาวิชาน้ันๆ                

และจะไดรับการตีพิมพลงในวารสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรทเทิรนวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำป

การศึกษา 2565 และตีพิมพลงในวารสารวิชาการนอรทเทิรน (Journal of Northern College) พรอมนำวารสารเขาสู

การขอรับรองมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย Thai Citation Index: TCI ตอไป 

 



2 
 

 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อใหนักวิชาการ คณาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไดมีเวทีในการนำเสนอผลงานทาง

วิชาการในระดับชาติ 

 2.2 เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานวิชาการ และดานการวิจัย 

 2.3 เพื่อสรางความรวมมือทางดานวิชาการ ดานกจิกรรม กบัหนวยงานตางๆ 

 2.4 เพื่อนำผลงานวิจัยและความรูที่ไดจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาสังคมตอไป 

2.5 เพื่อเปนเวทีในการ แสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในการแสดงความสามารถทางดาน การดนตรี 

ดานศิลปะ ดานวิชาการ 

 

3. การดำเนินงาน  

 3.1 กลุมเปาหมายและผูรวมโครงการ 

  3.1.1 ผูเขารวมประชุมและนำเสนอผลงาน 

   -นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีผลงานทางวิชาการ 

   -นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาแลวทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

   -คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานที่สนใจจากภาครัฐเอกชน 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  3.1.2 ผูเขารวมประชุมโดยไมนำเสนอผลงาน ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ การศึกษาคนควาอิสระ อาจารยผูสอน นักวิชาการ นักวิจัย และผูสนใจทั่วไป 

 3.2 รูปแบบการจัดประชมุ 

  การจัดงานในครั้งน้ีจัดในรูปแบบออนไลน (Online) นำเสนอผลงานโดยไลฟสดผาน Google Meet 

  3.2.1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยาย  (Oral Presentation) และการนำเสนอ               

แบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

  3.2.2 การจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) พรอมแผนบันทึก

ขอมูล 
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 3.3 วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม 

  วันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยนอรทเทิรน  จังหวัดตาก 

 3.4  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ฝายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอรทเทิรน 

 3.5  ระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรม 

15   มีนาคม   2566 เปดรบัลงทะเบียน และ เปดรับบทความฉบบัเต็ม 

30  เมษายน   2566  วันสุดทายของการรบับทความฉบับเต็ม 

15  พฤษภาคม 2566 แจงผลการตรวจพิจารณาบทความฉบบัเต็ม 

20  พฤษภาคม   2566 วันสุดทายของการชำระคาลงทะเบียน* 

20  พฤษภาคม   2566 วันสุดทายของการสงบทความฉบับสมบรูณหลังการปรบัปรงุแกไข 

 27  พฤษภาคม   2566 วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรทเทรินวิจัย” ครัง้ที่ 9 

 *วิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิงดรับลงทะเบียนหนางาน 

3.6 ลักษณะผลงานและการแบงกลุมงานท่ีนำเสนอ  

  การนำเสนอผลงานวิจัยมี 2 ลักษณะคือ  

-การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอดวย Power Point โดยใช

เวลาในการนำเสนอ เรื่องละไมเกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาท ี

-การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอรตามรปูแบบที่

กำหนด และนำเสนอโดยใชเวลาในการนำเสนอ เรื่องละไมเกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาท ี

โดยที่ผลงานวิจัยดังกลาวจะตอง 

  1. เปนผลงานที่ยังไมเคยเผยแพรมากอน 

  2. มีหัวขอเกี่ยวของกบัสาขาวิชาตางๆ ดังน้ี 

   1) สังคมศาสตร ประกอบดวย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม  

สังคมศาสตร พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

   2) มนุษยศาสตร ประกอบดวย ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

   3) บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร ประกอบดวย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร 

การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

   4) วิทยาศาสตรสุขภาพ  ประกอบดวย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาธารณสุข 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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   5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมโยธา  สถาปตยกรรมศาสตร  และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ 

3. ประเภทของผูนำเสนอผลงานวิจัย 

1)  ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของคณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และผูที่สนใจ 

   2) ผลงานวิทยานิพนธ/การศึกษาคนความอิสระระดับอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ไมเคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมากอน 

 3.7 ประเภทของการนำเสนอผลงาน 

  1) นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ดวย Power Point โดยใชเวลานำเสนอ           

เรื่องละไมเกิน 15 นาที ซักถาม 5 นาที 

  2) นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอรตามรูปแบบที่กำหนด และ

ผูนำเสนอประจำที่โปสเตอรในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน 

 3.8 การเตรียมบทความฉบับเต็ม (Full Paper) 

  ผูนำเสนอผลงานจัดทำบทความฉบับเต็ม ที่มีความยาวไมเกิน 15 หนา กระดาษขนาด A4  ทั้งน้ีรวม

รูปภาพ ตาราง และเอกสารอางอิง แบบตัวอักษรใช TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งบทความ 

  สวนประกอบของบทความประกอบดวย 

  1) ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2) ช่ือ-สกุล ทุกทาน และที่อยู คณะวิชา หนวยงานที่สังกัด อีเมล หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

  3) บทคัดยอ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเปนการสรุปผลงานอยางรัดกุม 

ครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย ความยาวไมเกิน  400 ตัวอักษร 

  4) คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปนการกำหนดสาระสำคัญที่สามารถนำไปใชเปนคำสืบคนใน

ระบบฐานขอมูล ไมควรยาวมากเกินไป และไมควรเกิน 3-5 คำ 

  5) บทนำ (ความเปนมา ความสำคัญ และมูลเหตุที่นำไปสูการวิจัย) 

  6) วัตถุประสงค (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคลองกับช่ือเรื่องที่ศึกษาวิจัย) 

  7) เน้ือหาที่เกี่ยวของ (ถามี) เปนการอางอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวของ หากเปนงานวิจัย

เฉพาะทางควรมีสวนน้ี เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐานใหคนทั่วไปสามารถเขาใจได 
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  8) วิธีดำเนินการวิจัย เปนการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือ วิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงข้ันตอนอยางกระชับและชัดเจน 

  9) สรุปผลการวิจัย ควรนำเสนอผลอยางชัดเจน นาสนใจ ตรงประเด็น เปนผลที่คนพบ โดยลำดับตาม

หัวขอที่ศึกษา 

  10) อภิปรายผลและขอเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ไดจากการวิจัย การนำไปใชประโยชนและขอเสนอแนะ

ตางๆ 

  11) เอกสารอางอิง ใชระบบนาม-ป และหนา (APA Style) ระบุแหลงอางอิงเทาที่ปรากฏในบทความ 

 3.9 การลงทะเบียน 

  1) นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป (ภายนอกวิทยาลัยนอรทเทริน)    2,000  บาท/เรื่อง 

  2) นิสิต นักศึกษา อาจารยวิทยาลัยนอรทเทริน และสถาบันรวมจัดงาน 1,500  บาท/เรื่อง 

  **หากนำเสนอในรปูแบบโปสเตอร  (Poster Presentation) ทางผูจัดงานจะดำเนินการจัดทำโปสเตอร

ใหโดยมีคาใชจายเพิม่ จำนวน 800 บาท/เรื่อง 

 3.10 วิธีชำระคาลงทะเบียน 

  โอนเงินเขาบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขา  ตาก ประเภทบญัชี  ออมทรัพย 

  เลขทีบ่ัญชี  603-0-54594-9  ช่ือบัญชี  กองทุนวิจัย  วิทยาลัยนอรทเทิรน 

  **หากทานชำระคาลงทะเบียนเรียบรอยแลว  กรุณาสงหลักฐานการชำระฯ มาที่  e-mail: 

research.northern@gmail.com 

 

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ และการศึกษาอิสระของผูนำเสนอผลงานไดรับการเผยแพร 

 2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองคความรูที่ไดจากผลงานวิจัย และสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ

สังคมตอไป 

 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระหวางผูวิจัย 

 4. นักศึกษาที่เขารวมประชุมเสนอผลงานไดรับการพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยตอที่ประชุมสัมมนา 

 5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ไดรับการสนับสนุนใหมีการพิมพเผยแพรในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเปนที่ยอมรับ            

ในวงวิชาการ 
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5. การพิจารณาผลงาน 

 1. พิจารณาการเลอืกกลุมการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน 

 2. พิจารณาผลงานโดยผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกและภายในสถาบัน อยางนอย 2 ทาน และประเมินบทความตาม

เกณฑและแบบฟอรมที่กำหนดในลักษณะเปน Double-blind peer review 

 3. พิจารณาคัดเลอืกผลงานวิจัยทีจ่ะนำเสนอในการประชุมและทีจ่ะรวบรวมเปน Proceedings 

 4. พิจารณามอบรางวัลพรอมเกียรติบัตรใหแกผูที่ เสนอผลงานที่มีผลงานในระดับดีเดน ดี และชมเชย                        

โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในรวมประเมินผลงานที่นำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร 


