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การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 1 
The 5th National Conference and The1st International Conference 

 on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology 

หัวข้อ “นวัตกรรมการบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 (Integrating Innovations for Sustainable Development) 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

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

หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ/นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป                  
ซึ ่งทวีความสำคัญยิ ่งขึ ้น ด้วยความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวมาข้างต้น สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า                
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติขึ้น โดยเป็นการประชุมประจำปีแบบสหวิชาการ จาก 3 ภาควิชา ที่ประกอบด้วย 1) ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป      
2) ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ 3) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ เข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยด้านสารสนเทศ 
(Information) การเกษตร (Agriculture) การจัดการ (Management) บริหารธุรกิจ (Business Administration) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) วิทยาศาสตร์ (Sciences) และ เทคโนโลยี (Technology) ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities) ร่วมกันขึ้นในคราวเดียวกัน เพ่ือเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
และวิจัย และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างยิ่งขึ้น สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ นิสิต 
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาไป
เป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนา ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ 
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาในภูมิภาคได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรใน
องค์กรต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศในรูปแบบการจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ 

  
กลุ่มเป้าหมาย   
  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ 
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ระยะเวลาในการจัดประชุมวิชาการ 
  28 – 29 พฤษภาคม 2563 
 
สถานทีจ่ัดโครงการ    

การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ 
 

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ/กิจกรรม  

1 การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 

การแบ่งกลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม 

หัวข้อ / สาขาบทความที่เกี่ยวข้อง     Conference Topic  
Track  I  ด้านสารสนเทศ    Informatics 

Track A  ด้านการเกษตร    Agriculture 

Track M ด้านการจัดการ    Management 

Track B  ด้านบริหารธุรกิจ    Business administration 

Track E  ด้านวิศวกรรมศาสตร์   Engineering 

Track S  ด้านวิทยาศาสตร์    Sciences 

Track T  ด้านเทคโนโลยี     Technology 

Track SS ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  Social Sciences & Humanities 
 

ระยะเวลาดำเนินการและกิจกรรม 
- ส่งบทคัดย่อ (ไม่ประสงค์ส่งเรื่องเต็ม) 
  หรือส่งเรื่องเต็ม (สำหรับตีพิมพ์ในเล่ม Proceedings หรือวารสารวิชาการ)                วันนี ้- 7 กุมภาพันธ์ 2563      
- แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อหรือเรื่องเต็ม             5 มีนาคม 2563  
- วันสุดท้ายการส่งไฟล์บทคัดย่อหรือเรื่องเต็มที่แก้ไขแล้ว                                                     15 มีนาคม 2563 
- แจ้งผลตอบรับบทคัดย่อหรือเรื่องเต็ม                      31 มีนาคม 2563  
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและอัตราการลงทะเบียนปกติ                            20 เมษายน 2563 
- นำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์                    28 - 29 พฤษภาคม 2563 
** หมายเหตุ : การพิจารณาผลงานลงวารสาร ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของวารสารนั้น 
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อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประเภท ลงทะเบียนปกติ 

ภายในวันที ่20 เมษายน 2563 
หมายเหตุ 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป 2,000  
นิสิต 1,500  
ผู้เข้าร่วมประชุม -  

  
อัตราค่าทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     

ประเภท ลงทะเบียนปกติ 
ภายในวันที ่20 เมษายน 2563 

หมายเหตุ 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป THB 2,500 (USD 83)  
นิสิต THB 2,000 (USD 60)  
ผู้เข้ารว่มประชุม -  

 

** หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมในการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ชิ้นที่ 2 จะได้รับสิทธิ์
พิเศษลดค่าลงทะเบียน 50% 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และประสบการณ์ด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย สถาบัน และองค์กรอื่นๆ 

 2. มีเครือข่ายทางวิชาการ และเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ  
3. มีเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
ผู้ประสานงาน  นางสาวนาราอร สว่างวงศ์  
โทรศัพท์  09-0789-3114 
เว็ปไซด์  www.pcc.kmitl.ac.th/iambest 
E-mail  iambist.quiz@gmail.com 
 
 
  

http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest

