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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ 
(The 6TH Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2020 Online) 

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
ระหว่าง วันที่ 2-4 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 

 
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) 

มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (MJU) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
(PLU) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) และสมาคม
นักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researchers of Thailand) 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างหลากหลายภาคส่วน ทำให้ทุก
องค์กร ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เอกชน และภาคการศึกษา ได้มีการปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือหลีกเลี่ยงการพบปะ และการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก  

ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่
ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่
การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2020 Online) ภายใต้
หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 

 
2.วัตถุประสงค์ 
▪ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ 
▪ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ 

 
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
▪ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ 
▪ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัย และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับ กับการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
▪ เสริมสร้างความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายในระดับชาติ 
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4.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
5.ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 2-4 กันยายน พศ. 2563 (ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams)  
 
6.เป้าหมายโครงการ 
▪ บทความวิจัย >200 บทความ  
▪ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน  

ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป 
 
7.กิจกรรมการประชุม 
▪ การบรรยายพิเศษ  
▪ การเสวนาวิชาการ  
▪ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Team 

ประกอบด้วยกลุ่มสาขา ดังน้ี 
1) (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี (เป้าหมาย 30 บทความ) 

สาขาย่อย (วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ
, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) 

2) (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ (เปา้หมาย 30 บทความ) 
สาขาย่อย (เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, ชีววิทยา) 

3) (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร (เป้าหมาย 30 บทความ) 
สาขาย่อย (เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรม
อาหาร) 

4) (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ (เป้าหมาย 30 บทความ) 
สาขาย่อย (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารสากล, การท่องเท่ียว, สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

5) (ART) ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เป้าหมาย 30 บทความ) 
สาขาย่อย (เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, 
ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, เศรษฐกิจสร้างสรรค์) 

6) (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / (SI) งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน (เป้าหมาย 30 บทความ) 
สาขาย่อย (งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) 

7) (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย (เป้าหมาย 30 บทความ) 
สาขาย่อย (งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน) 
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ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน  

 
รูปแบบการส่งบทความ  

1. บทความฉบับเต็ม (CRCI Template; Full Paper) โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์
บทความฉบับสมบูรณ์ฉบับออนไลน์ (Online Full Proceedings) หมดเขตรับบทความ 24 ก.ค. 63 

2. บทความฉบับเต็ม (Journal Template; Full Paper) โดยบทความท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ **ปิดรับบทความ** 

 
รางวัล จำนวน 8 รางวัล (ได้รับประกาศนียบัตร) ได้แก่ 

1. รางวัลบทความยอดเย่ียม (Best Paper) 1 รางวัล  
2. รางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย 7 รางวัล (Best Oral Presentation) 

 
ข้อกำหนด การนำเสนอบทความภาคบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ 

1. เวลาในการนำเสนอ 15 นาที / ซักถาม 5 นาที (รวม 20 นาที)  
2. ไฟล์นำเสนอจัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ข้ึนไป 

 
8.กำหนดการสำคัญ 
8.1 กำหนดการส่งบทความ CRCI 2020 ONLINE 

กิจกรรม กำหนดการ 

❑ ประชาสัมพันธ์ พ.ค. 2563 
❑ ระบบเปิดรับบทความฉบับเต็ม  (รอบสุดท้าย) หมดเขต 24 ก.ค. 63 
 

❑ แจ้งผลการพิจารณาบทความ 5 ส.ค. 63 (รอบแรก) 
 15 ส.ค. 63 (รอบสุดท้าย) 
 
❑ วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 15 ส.ค. 63 (ผู้ส่งบทความรอบแรก)  
 20 ส.ค. 63 (สำหรับผู้ส่งบทความรอบสุดท้าย) 
 
❑ ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความ และยืนยันการเข้าร่วม 15-20 ส.ค. 2563  
❑ ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ และกำหนดการนำเสนอผลงาน  20 ส.ค. 2563 
❑ นำเสนอผลงาน 2-4 ก.ย. 2563 
 

หมายเหตุ 
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
2. บทความท่ีเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร หากไม่ได้รับการพิจารณาตอบรับ ไม่สามารถย้ายมาลงเล่ม Proceedings 
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8.2 กำหนดการประชุมวิชาการ 
วันที่ 2 ก.ย. 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-09.30 พิธีเปิด 
09.30-11.00  บรรยายพิเศษ  
11.00-12.00 เสวนาวิชาการ  
12.30-13.00 ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 
13.00-16.30 นำเสนอบทความ (ห้องประชุมออนไลน์) จำนวน 7 ห้อง 

❑ ห้อง 1 งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี 
❑ ห้อง 2 งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
❑ ห้อง 3 งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร 
❑ ห้อง 4 งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ 
❑ ห้อง 5 งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
❑ ห้อง 6 งานวิจัยรับใช้สังคม/ งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน  
❑ ห้อง 7 งานประจำสู่งานวิจัย 

 
วันที่ 3 ก.ย. 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 
09.00-11.00 นำเสนอบทความ (ต่อ) 
12.30-13.00 ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 
13.00-16.30 นำเสนอบทความ (ต่อ) 

 
วันที่ 4 ก.ย. 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 
09.00-11.00 นำเสนอบทความ (ต่อ) 
12.30-13.00 ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 
13.00-15.00 นำเสนอบทความ (ต่อ) 
16.00-16.30 ประกาศรางวัล และพิธีปิด 

(หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
9.อัตราค่าลงทะเบียน 

 นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป 
 ค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 1,000 บาท/ คน/ บทความ 1,500 บาท/ คน/ บทความ 
 ค่าลงทะเบียน ผู้ร่วมงานทั่วไป  - - 

1. กรณีที่นำเสนอมากกว่า 1 บทความ อัตราค่าลงทะเบียนเพ่ิมเติมบทความละ 500 บาท 
2. กำหนดให้นำเสนอผลงานได้ไม่เกิน 2 เรื่อง / ท่าน 
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10.กำหนดชำระค่าลงทะเบียน 

 กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ระหวา่งวันที่ 15 - 20 ส.ค. 2563 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน จากเว็บไซต์การประชุม (https://www.rmutl.ac.th/crci/) 
2. นำแบบฟอร์มการชำระเงินฯ ไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขา 
3. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการชำระเงินฯ ยืนยันการเข้าร่วมประชุม ทางเว็บไซต์การประชุม 

 
11.ติดต่อ สอบถาม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  
ที่อยู่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 
▪ เบอร์โทรศัพท์ 0 5326 6518 ต่อ 1025, 1006 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) 
▪ Email: crci.rmutl@gmail.com   
▪ Website: https://www.rmutl.ac.th/crci/ 

  
  

mailto:crci.rmutl@gmail.com
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(1) ขั้นตอน สำหรับผู้เขียนส่งบทความ  
 

เริ่มต้น ข้ันตอนของผู้ส่งบทความ 

 
ลงทะเบียน Register (www.rmutl.ac.th/crci) 

 
รับ Email อัตโนมัติ แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ 

 
กดเลือกประเภท : Proceedings 

 
กดเลือก (กลุ่มสาขา) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   
(EN) (SCI) (AG) 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

    
(BA) (ART) (SE/SI) (R2R) 

 
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้อง 

 
แนบไฟล์ (บทความฉบับสมบูรณ์)  

 
กดบันทึก 

(เมื่อกดบันทึกแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้เขียนแก้ไขข้อมูลใดๆทั้งสิ้น) 

 
สิ้นสุด ข้ันตอนของผู้ส่งบทความ 
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(2) ขั้นตอน สำหรับคณะกรรมกาพิจารณาบทความ 
 

เริ่มต้น ข้ันตอนการพิจารณาบทความ 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

        
กรณีครบถ้วน ถูกต้อง     กรณีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

       แจ้งผู้เขียนเพ่ือปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง  
และส่งกลับมาอีกครั้ง 

        
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ 

รับและตรวจสอบบทความฉบับแก้ไข 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ พิจารณารับประเมินบทความ  

(กำหนดระยะเวลา 1 สัปดาห์) 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ส่งต้นฉบับ (บทความฉบับสมบูรณ์) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  

(กำหนดระยะเวลา 2 สัปดาห์) 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินบทความรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน Double-Blind (Peer Review) 

Peer Reviewer 1 
อ่าน/ ประเมินบทความ  

และให้ความเห็นบทความ 

Peer Reviewer 2 
อ่าน/ ประเมินบทความ  

และให้ความเห็นบทความ 

Peer Reviewer 3 
อ่าน/ ประเมินบทความ  

และให้ความเห็นบทความ 

           
ผู้ทรงคุณวุฒิ กดส่งผลการประเมิน 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ติดตาม / สรุปผลการประเมิน จากผู้ทรงเมื่อครบกำหนดเวลา 

 
แจ้งผลการประเมิน และตอบรับเข้าร่วมนำเสนอ ผ่านช่องทางการประกาศหน้าเว็บไซต์ และส่งอีเมล์ถึงผู้เขียน  
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ผลการประเมิน 

(1) 
ผ่าน 

 
 

 
ผู้เขียนส่งบทความ 

ฉบับสมบูรณ ์
(เพ่ิมชื่อและสังกัด) 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
จัดทำหนังสือตอบรับ 

เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย 
และตีพิมพ์บทความ 

ในเล่ม PROCEEDINGS 
(ระบุชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน) 

(2) 
ผ่าน  

โดยแก้ไขตามคำแนะนำ 
 

 
ส่งข้อเสนอแนะให้ผู้เขียน 

และส่งกลับมาอีกครั้ง 
(ภายใน 1 สัปดาห์) 

 
ผู้เขียนส่งบทความ 

ฉบับสมบูรณ์ฉบับแก้ไข 
(เพ่ิมชื่อและสังกัด) 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ 

ตรวจสอบการแก้ไข  

 
จัดทำหนังสือตอบรับ 

เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย 
และตีพิมพ์บทความ 

ในเล่ม PROCEEDINGS 
(ระบุชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน) 

(3) 
ผ่าน  

โดยแก้ไขตามคำแนะนำ 
และส่งประเมินอีกครัง้ 

 
ส่งข้อเสนอแนะให้ผู้เขียน 

และส่งกลับมาอีกครั้ง 
(ภายใน 1 สัปดาห์) 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ 

ตรวจสอบการแก้ไข  
และส่งให้ประเมินอีกครั้ง 

(ภายใน 1 สัปดาห์) 

 
ผู้เขียนส่งบทความ 

ฉบับสมบูรณ์ฉบับแก้ไข 
(เพ่ิมชื่อและสังกัด) 

 
คณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ 

ตรวจสอบการแก้ไข  

 
จัดทำหนังสือตอบรับ 

เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย 
และตีพิมพ์บทความ 

ในเล่ม PROCEEDINGS 
(ระบุชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียน) 

 

(4) 
ไม่ผ่าน 

 
 

 
จัดทำหนังสือปฏิเสธ 

(พร้อมแนบข้อเสนอแนะ) 

    
 

เสร็จสิ้น ข้ันตอนการพิจารณาบทความ 
 

** หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ** 
 


