
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ ๑๑  
และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ ๑๐ 

วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง ๙ แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช ๒๕๔๘ ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง 
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความส าคัญของการน าองค์ความรู้จากการวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้น
เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง จึงมีการจัด
งานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท้ัง ๙ แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปล่ียนกันเป็น
เจ้าภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ  รวมท้ังน าผลงานของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไปจัดแสดงผลงานในภาคนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัย
สู่ระดับสากล แลกเปล่ียนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่าง
นักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต 
พร้อมท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง และหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ๙ มทร. ขึ้นทุกปี เพื่อเป็นส่งเสริม และสนับสนุนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน าผลงานวิจัย และส่ิงประดิษฐ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว 
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากร และพัฒนามาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล  

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี ๑๑ นั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิ จัยระหว่าง
สถาบันการศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมในระดับชาติ และนานาชาติของ
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป  

๒.๒ เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การพัฒนานักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่าง
นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา  

๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

 



๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เจ้าภาพหลัก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เจ้าภาพร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันท่ี ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 
๕. สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 
 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้และประสบการณ์การน าเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้พัฒนางานวิจัย พัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศได้อย่างเหมาะสม 

 
๗. กิจกรรมการด าเนินงาน 

๗.๑ บรรยายพิเศษ (Keynote speaker) 
๗.๒ น าเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่ม ท้ังระดับชาติและนานาชาติ (Oral presentation) 
๗.๓ น าเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่ม ท้ังระดับชาติและนานาชาติ (Poster presentation) 
๗.๔ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
๗.๕ จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๘. ก าหนดการด าเนินงาน 
ก าหนดการส าหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) และบทความใน
วารสาร 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ เปิดรับบทคัดย่อ 
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ  
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ  
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๒ เปิ ดรับบทความฉบับสมบู รณ์  ส าหรับ ตี พิม พ์ ในรายงานสืบ เน่ื องจากการประชุม 

(Proceedings)/วารสาร 
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการรับบทความฉบับสมบูรณ์ส าหรับตีพิมพ์ในวารสาร (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะตีพิมพ์

บทความในวารสารสืบเน่ือง) 
๘ พ.ค. ๒๕๖๒ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความเข้าสู่กระบวนการวารสาร  
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ส าหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

(Proceedings) 
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) 
๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ วันงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
 

ก าหนดการส าหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
วัน เดือน ป ี กิจกรรม 

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ เปิดรับแบบน าเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ สิ้นสุดการรับแบบน าเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ประกาศผลพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ผู้สมัครยืนยันตอบรับเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
 

๙. สาขาของบทความ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
๙.๑ สาขาของบทความส าหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๑ 
 Session ๑ : มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา 
 Session ๒ : เกษตรศาสตร์ 
 Session ๓ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 Session ๔ : สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 Session ๕ : เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 
 Session ๖ : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 Session ๗ : งานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน  
 Session ๘ : งานวิชาการรับใช้สังคม 
๙.๒ สาขาของการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 Session ๑ : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
 Session ๒ : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม 

Session ๓ : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือสังคมและวัฒนธรรม 
Session ๔ : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือการแพทย์และสาธารณสุข 
Session ๕ : สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือพลังงาน 

 



๑๐.  อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
ประเภท อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 

(จนถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป 

(ต้ังแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒) 
๑. การน าเสนอภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ 

นั ก วิ จั ย  อ าจ าร ย์  นั ก วิ ช าก าร 
ระดับชาติ ๓,๐๐๐ บาท/คน/เรื่อง 
ระดับนานาชาติ ๔,๘๐๐ บาท/คน/
เรื่อง 

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ระดับชาติ 
๓,๕๐๐ บาท/คน/เรื่อง 
ระดับนานาชาติ ๕,๓๐๐ บาท/คน/เรื่อง 

๒. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 

นั ก วิ จั ย  อ าจ าร ย์  นั ก วิ ช าก าร 
ระดับชาติ ๒,๕๐๐ บาท/คน/ผลงาน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๒,๐๐๐ 
บาท/คน/ผลงาน 

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ระดับชาติ 
๓,๐๐๐ บาท/คน/ผลงาน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๒,๕๐๐ 
บาท/คน/ผลงาน 

๓. ผู้เข้าร่วมทั่วไป ๒,๐๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท 

 
๑๑.  การลงทะเบียนทางเว็บไซต์  

https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/ 
 

๑๒.  ติดต่อสอบถาม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๙๘ หมู่ ๘ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๑๖ ต่อ ๑๐๒๕ โทรสาร ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๒๒ 
 
 
 
 

 

https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/

