




กิจกรรมในงาน 

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 

(Thailand Research Expo 2018)” 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ 

www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link: Thailand Research Expo: Symposium) 
ก�ำหนดส่งผลงำนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนำยน 2561

ติดต่อสอบถำมข้อมูลได้ที่ : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) กองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
                               โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 524
                              ผู้ประสานงาน :  คุณวิทยา จั่วสันเทียะ, คุณกวิสรา นาพุทรา

คู่มือ
การส่งบทความผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณา

เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม
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ก�าหนดเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาผลงานวิจัยที่น�าเสนอผลงานเข้าร่วมงาน
Thailand Research Expo: Symposium 2018

จัดโดย  ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
www.researchexpo.nrct.go.th

ก�ำหนดเวลำ ขั้นตอน

ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิ.ย. 2561 -  วช. ประกาศเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม 
น�าเสนอในงาน Thailand Research Expo: Symposium 2018 โดยน�าส่งผลงาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ (http://www.researchexpo.nrct.go.th)

25 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2561 -  พิจารณาผลงานที่น�าเสนอใน 6 กลุ่มเรื่อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผ่านระบบ http://www.researchexpo.nrct.go.th
  1)  การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
  2)  การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา
  3)  การวิจัยด้านการเกษตร
  4)  การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว
  5)  การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  6)  การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

20 ก.ค. 2561 - แจ้งผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอผลงานใน
  1)  ภาคการบรรยาย (Oral Presentation) 
  2)  ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
-  ผู้น�าเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือก ท�าการปรับปรุงเรื่องเต็มและส่งกลับมายัง วช.  
 อีกครั้ง เพื่อเตรียมจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม (Preceding)  
  

9 - 13 ส.ค. 2561 -  การน�าเสนอผลงานวิจัย 6 กลุ่มเรื่อง (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
   ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างงาน  “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 
 (Thailand Research Expo 2018)”              

ก.ย. - ต.ค. 61 - การปรับปรุงคุณภาพบทความฯ ภายหลังการน�าเสนอผลงาน

ธ.ค. 61 - จัดท�าสื่อเผยแพร่ผลงาน (Proceedings/CD) 
   Thailand Research Expo: Symposium 2018 
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กิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018
จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซน็ทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ

 หลักการและเหตุผล

ส�านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมเป็นกลไกสนับสนนุการพฒันาบคุลากรและเครอืข่ายการวจิยัและนวตักรรม 
ของประเทศ โดยให้ความส�าคญัในการสร้างแรงจงูใจและแรงกระตุน้ให้กบันกัวจิยัผลติผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ เพือ่เป็นองค์ความรู้ 
ส�าคญัในการพฒันาประเทศในระดบัต่างๆ  จงึได้จดัเวทใีนการน�าเสนอผลงานวจัิยขึน้ โดยก�าหนดให้มกีจิกรรม Thailand Research 
Expo: Symposium 2018 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยท่ีมีความพร้อมในการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้น�าเสนอผลงานวิจัย 
ในเวทรีะดบัประเทศ อนัจะน�าไปสูค่วามก้าวหน้าทางการวจัิยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ พร้อมทัง้เป็นการ
ยกระดบัผลงานวจิยัให้ได้มาตรฐานยิง่ข้ึน ท้ังนีผ้ลงานวจิยัทัง้หมดจะเข้ารบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการ Thailand Research 
Expo: Symposium 2018 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ คัดเลือกผลงานเพื่อน�าเสนอในงาน Thailand Research 
Expo: Symposium 2018 ที่มีขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ ภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster  
Presentation)

ส�าหรับปี 2561 วช. ก�าหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ขึ้นในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักวิจัย นักวิชาการ  
และบณัฑติศกึษา ในการน�าผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา
3. การวิจัยด้านการเกษตร
4. การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว
5. การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
6. การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  

	 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซ่ึงจะน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  

และการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

รูปแบบของการน�าเสนอ

1.  ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)  
2.  ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มเรือ่งทีเ่ปิดให้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาเพือ่น�าเสนอผลงานวิจัย

1. กำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข
 ครอบคลุมผลงานวจิยัทีน่�าไปใช้ประโยชน์เพือ่ให้เกดิการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน เช่น การวจิยัเพือ่ส่งเสรมิ

คุณภาพด้านสุขภาพอนามัย และระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ การพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น  
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2. กำรวิจัยด้ำนสังคม และกำรศึกษำ
 ครอบคลุมผลงานวิจัยท่ีน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็ง

ทางสังคม เช่น การวิจัยเพ่ือส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษา การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

3. กำรวิจัยด้ำนกำรเกษตร
 ครอบคลมุผลงานวจิยัทีน่�าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรทีส่่งเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ เช่น การสร้าง

มูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรหลังการ 
เก็บเกี่ยว การพัฒนาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการน�าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ เช่น การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การจัดการและฟื้นฟูดินเพื่อการเพาะปลูก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การผลิตพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ Smart Agriculture 
เป็นต้น

4. กำรวิจัยด้ำนควำมมั่นคง พลังงำน และเทคโนโลยีสีเขียว
 ครอบคลุมผลงานวิจัยท่ีน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อน�าไปสู่การผลิต การพัฒนา และพึ่งพาตนเอง ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง การพัฒนาพลังงาน เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เทคโนโลยีที่ช่วย
ประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาระบบการจัดการของเสีย
และสารพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก เทคโนโลยีท่ีช่วยลดการปลดปล่อยความ
ร้อนหรือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น 

5. กำรวิจัยด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
 ครอบคลุมผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างมูลค่าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ อันน�าไปสู ่
การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น การคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก  
เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยต่างๆ และศิลปะหลากสื่อ เป็นต้น

6. กำรวิจัยด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup)
 ครอบคลุมผลงานวิจัยที่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม

โอทอป (OTOP) ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั (Startup) เช่น การวจิยัทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่สนิค้าและบริการ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตและคุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของชุมชน  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในปัจจุบัน

 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพือ่ขอรับการพิจารณาได้	ดังนี้

1. ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th  (Click 
ที ่Link : Thailand Research Expo: Symposium) โดย ลงทะเบยีนส�ำหรบัผูน้�ำเสนอผลงำน และส่งผลงานโดยกรอกข้อมูล 
ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ word  ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนำยน 2561

2. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้
 2.1 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจะได้น�าเสนอผลงานในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018  

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” 
 2.2 ได้เผยแพร่ในเอกสารสรุปผลการประชุม (Proceedings) ซึ่งเป็นเอกสารเผยแพร่ประกอบการจัดกิจกรรม  

Thailand Research Expo: Symposium 2018
 2.3 ได้รับประกาศนียบัตรจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 2.4 ได้รับการสนับสนุนจาก วช. เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. ผูน้�าเสนอผลงานจะต้องจัดท�าข้อมลูตามรูปแบบที ่วช. ก�าหนดเท่านัน้ หากผลงานชิน้ใดมรีปูแบบไม่อยูใ่นเกณฑ์ทีก่�าหนด 

จะถูกคัดออกจากขั้นตอนการพิจารณา 
4. เนือ้หาการจดัส่งข้อมลู ส�าหรบักลุม่เรือ่ง กำรวจิยัด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข, กำรวจิยัด้ำนสงัคม และกำรศกึษำ  

และกลุ่มเรื่องกำรวิจัยด้ำนศิลปะ และวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ มีดังนี้
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 4.1 ใบน�าส่งผลงาน
 4.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4.3 เนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ (รวมไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร THSarabunPSK 16)
   1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  2) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สรุปสาระของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผล (ภาษา

ละไม่เกนิ 250 ค�า) โดยภาษาองักฤษขอให้ผ่านการตรวจแก้ความถูกต้องแล้วเท่านัน้  เมือ่จบบทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ให้เขียน Key Word ภาษาละไม่เกิน 3 ค�า และ e-mail address ของนักวิจัยที่สามารถติดต่อได้ เพื่อสะดวกกับการตรวจหา
ข้อมูลจากฐานข้อมูล และสะดวกกับนักวิจัยผู้อื่นที่จะติดต่อกับนักวิจัยหลัก 

  3) ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  4) วัตถุประสงค์การวิจัย
  5) นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
  6) กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด
  7) วิธีการด�าเนินการวิจัย
  8) ผลการวิจัย
  9)  การอภิปรายผล
  10) ข้อเสนอแนะ
  11) บรรณานุกรม
5. เนือ้หาการจดัส่งข้อมลู ส�าหรบักลุม่เรือ่งกำรวจิยัด้ำนกำรเกษตร กำรวจิยัด้ำนควำมมัน่คง พลงังำน และเทคโนโลยี

สีเขียว และกำรวิจัยด้ำนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup)
 5.1 ใบน�าส่งผลงาน
 5.2 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5.3 เนื้อหางานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อดังนี้ (รวมไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร THsarabunPSK 16)
   1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  2) บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) สรุปสาระของเรือ่ง โดยเฉพาะวตัถุประสงค์ วธีิการและผล (ภาษาละ 

ไม่เกิน 250 ค�า) โดยภาษาอังกฤษขอให้ผ่านการตรวจแก้ความถูกต้องแล้วเท่านั้น  เมื่อจบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้เขียน Key Word ภาษาละไม่เกิน 3 ค�า และ e-mail address ของนักวิจัยที่สามารถติดต่อได้ เพื่อสะดวกกับการตรวจหา
ข้อมูลจากฐานข้อมูล และสะดวกกับนักวิจัยผู้อื่นที่จะติดต่อกับนักวิจัยหลัก 

  3)  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  4)  วัตถุประสงค์การวิจัย
  5)  กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด
  6)  ขอบเขตของการวิจัย
  7)  วิธีการด�าเนินการวิจัย
  8)  ผลการวิจัย
  9)  การอภิปรายผล
  10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  11) บรรณานุกรม
6. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามแบบ APA, 6th. Edition
7. บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบไฟล์ Word (จ�านวนไม่เกิน 10 หน้า A4) เพื่อน�าข้อมูลไปใช ้

จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม (Preceding) ในกรณีที่ผลงานของท่านได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
8. ผูน้�าเสนอผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของตวัสะกดอย่างถีถ้่วน (ทัง้ในกรณทีีผ่ลงานผ่านการพจิารณาและมีการ

ให้แก้ไขอีกครั้ง)  วช. จะไม่มีการพิสูจน์อักษรซ�้าอีกและไม่รับผิดชอบกับค�าผิดนั้น
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เข้าระบบการน�าส่งผลงานวิจัย 
ได้ที ่www.researchexpo.nrct.go.th 
และ Click ที ่Link: Thailand Research 
Expo: Symposium

9. บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพ่ือตีพิมพ์ในเอกสาร/หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)  
จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยมีการน�าเสนอผลงานในท่ีประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน และ 
ต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
  10. ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

	 การพิจารณาผลงาน

วช. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในกำรพิจำรณำผลงำน ดังนี้
1. คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่ส่งผลงานตามก�าหนดเวลาเท่านั้น (ภายในวันที่ 24 มิ.ย. 61)
2. คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่จัดท�าตามรูปแบบที่ก�าหนด
3. การพิจารณาผลงานเพื่อน�าเสนอในภาคการบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

Thailand Research Expo: Symposium 2018 ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

	 การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

	 การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา

	 การวิจัยด้านการเกษตร

	 การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว

	 การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์

	 การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

	 เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

เกณฑ์ในการพิจารณาผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ มีดังนี้ 
1.  สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ สามารถสร้างความส�าคญัทีม่คีณุค่าทางสงัคมและวัฒนธรรม หรอืก่อให้เกดิประโยชน์

ได้อย่างแท้จริงต่อภาคธุรกิจ หรือในเชิงพาณิชย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2.  ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 ขั้นตอนการน�าเสนอผลงานเพือ่รับการพิจารณาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	:	
 www.researchexpo.nrct.go.th



7

2.2 กรอกข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้อง  
อาทิ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท�างาน ความเชี่ยวชาญ อีเมล และ 
เบอร์โทรศพัท์มอืถอืทีส่ามารถตดิต่อได้ 
ให้ครบถ้วน

2.1 ผู้ยื่นเสนอผลงานต้องลงทะเบียน
เป็นสมาชกิในระบบ โดย Click ที ่“ลงทะเบยีน
ส�ำหรับผู้น�ำเสนอผลงำน”

         

3.1 เข้าสู่ระบบ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
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3.2 เมื่อเข้าสู่ Webpage  
ของการน�าส่งผลงานแล้ว ให้ Click 
ที่ “ส่งผลกำรพิจำรณำ” เพื่อ
กรอกข้อมูลที่ต้องน�าเสนอ 4 ส่วน 
คอื  1. ใบน�ำส่งผลงำน  2. บทคดัย่อ  
3. บทควำม และ 4. แนบไฟล์
เอกสำร 

 3.2.1 Click ที่ปุ่ม “ส่งงำนวิจัย” 

 3.2.2 ใบน�ำส่งผลงำน
กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน และบันทึก
ข้อมูล
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 3.2.3 บทคัดย่อ กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน และบันทึกข้อมูล

 3.2.4 บทควำม  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และบันทึกข้อมูล
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 3.2.5 แนบไฟล์เอกสำร (ไฟล์บทความวิจัย (Word) จ�านวนไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4)

 3.2.6 เมื่อผู้ยื่นเสนอผลงานกรอกข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ส่วนแล้ว Click ที่ “ส่งตรวจสอบ”

 3.2.7  ผู้ยื่นเสนอผลงานท�าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น�าส่ง และยืนยันการส่ง
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หมายเหตุ เม่ือผู้ย่ืนส่งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนพร้อมแนบไฟล์ word  

แล้ว วช. จะแจ้งผลการพิจารณาผลงาน ให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ (ภายในวันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561)  โดยผู ้ ส ่ งผลงานสามารถ เ ข ้ า ดูผลทางร ะบบ ได ้ ท่ี  

www.researchexpo.nrct.go.th. (Click ที่ Link : Thailand Research 

Expo: Symposium) และส�าหรับผลงานใดหากได้รับการคัดเลือกให้ ผ่าน  

จากคณะกรรมการ ให้น�าผลงานไปน�าเสนอในภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ 

ในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ในงาน Thailand  

Research Expo 2018 ท่านจะต้องท�าการปรบัแก้ผลงานตามความคดิเห็น (Comment) 

ของคณะกรรมการตามท่ีแจ้ง และส่งผลงานท่ีท�าการปรับแก้เรียบร้อยแล้วน้ัน  

กลับมายัง วช. ทางระบบอีกครั้ง ส�าหรับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมน�าเสนอ 

ผลงานในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะต้องจัดเตรียมเอกสารตามท่ี วช. ก�าหนด  

โดยสามารถดรูายละเอียด การจัดเตรียมเอกสารน�าเสนอ ได้ท่ี www.researchexpo. 

nrct.go.th. (Click ที่ Link : Thailand Research Expo: Symposium) 

ในเมนู ดาวน์โหลด

กำรเข้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับปรุงบทควำมผลงำนวิจัย
www.researchexpo.nrct.go.th. (Click ที่ Link: Thailand Research Expo: Symposium)
ขั้นตอนที่ 1 นักวิจัยกรอก Username และ Password ขั้นตอนที่ 2 นักวิจัยคลิก “ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำ”
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ขั้นตอนที่ 3  นักวิจัยสามารถดูข้อเสนอแนะได้ที่ ควำมคิดเห็น “ส่งครั้งที่ 1” จากนั้นคลิก “ปรับแก้” เพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุงบันทึกในแต่ละหัวข้อ  1. ใบน�ำส่งผลงำน  2. บทคัดย่อ  3. บทควำม  เมื่อปรับปรุงแล้ว นักวิจัยคลิก “ส่งตรวจสอบ”  
จะมีข้อความ “บันทึก บทควำม เรียบร้อยแล้ว” ให้คลิก “OK” 

ขั้นตอนที่ 4  นักวิจัยกลับมาที่หน้า “ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำ” คลิก “ส่งตรวจ” อีกครั้งเพื่อยืนยันการส่งผลงานวิจัย 
ขณะเดียวกันนักวิจัยสามารถตรวจสอบการปรับปรุงบทความได้ที่ E-mail ที่นักวิจัยกรอกข้อมูลไว้ และสถานะผลการพิจารณา
มีข้อความ “รอผลกำรพิจำรณำ”


