โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
The 12th Rajamangala University of Technology National Conference (12th RMUTNC)
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) and
4th RMUT Innovation Awards 2022
…………………………………………………………………
1.หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดย
มีมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่ดำเนินการศึกษารับปริญญา
เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิ จการโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง
มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดยให้ ผู ้ส ำเร็ จการอาชี ว ศึ ก ษามี โอกาสในการศึ ก ษาต่อ ด้า นวิชาชี พ เฉพาะทางระดั บ ปริญ ญาเป็นหลัก
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันในหลายกิจกรรม อาทิการ
จัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ
โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และหมุนเวียนความ
รับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน 8) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูก
แนวคิ ด เทคโนโลยี ส ี เ ขี ย วเพื ่ อ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green
Technology for Sustainable Development)” ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมที ่ ส ำคั ญ คื อ การบรรยายพิ เ ศษ (Guest
Speakers / keynote speakers) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
และการจัดแสดงนิทรรศการ
2. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยได้นำผลงานไปนำเสนอในเวทีการ
ประชุมวิชาการ
2. เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมไปจัด
แสดงและเผยแพร่สู่สาธารณชน

1

ตัวชี้วัด (ในเชิง Outcome)
1. นักวิจัยมีเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ
ตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
2.ผู้ที่สนใจนำความรู้และแนวคิดที่ได้รับจากการจัดแสดง
ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ/สินค้า ของตนเอง/หรือนำไปเป็น
แนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

3. วัน และสถานที่
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ลส์ กรุ๊ป เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี
4.กิจกรรมภายในงาน
1) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)
- การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
2) การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี)
5.หัวข้อกลุ่มการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์
5.1 ระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น 8 session ดังนี้
Session 1. สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์
Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
Session 7. วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
Session 8. งานประจำสู่งานวิจัย
5.2 Session ระดับนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 session ดังนี้
Session 1. Digital Technology
Session 2. Technology and Innovation for Engineering
Session 3. Medical Science and Herb
Session 4. Nanotechnology and Applied Materials
Session 5. Business Innovation
Session 6. Tourism Cultural and Creative technology
Session 7. Visual Information Processing and Color Vision
Session 8. Composite Materials and Technologies
Session 9. Food Innovation and Smart Farm
6. หัวข้อการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th RMUT Innovation Awards 2022)
ประเภทผลงาน อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
1. กลุ่ม A นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. กลุ่ม B นวัตกรรมด้านพลังงาน /สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
3. กลุ่ม C นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
4. กลุ่ม D นวัตกรรมด้านการแพทย์และสมุนไพร
5. กลุ่ม E นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. กลุ่ม F นวัตกรรมงานสร้างสรรค์และศิลปกรรม
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7. กลุ่ม G นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้
ประเภทผลงาน นักศึกษา
1. กลุ่มผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
2. กลุ่มผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การแพทย์แผนไทย
3. กลุ่มผลงานด้านเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
4. กลุ่มผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ
7. กำหนดการสำคัญ
7.1 กำหนดการสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (12th RMUTNC และ 11th RMUTIC)
วัน เดือน ปี
1 ก.ย. 64
31 ธ.ค. 64
15 ม.ค. 64
16 ม.ค. – 15 ก.พ. 65

15 ก.พ. 65
15 มี.ค. 65
1 เม.ย 65
2 – 20 เม.ย. 65
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65
1 พ.ค. 65
10 - 15 พ.ค. 65
18 – 20 พ.ค. 65
21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65

กิจกรรม
เปิดรับบทคัดย่อ
สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 5
มิ.ย. 65
สิ้นสุดการรับทความฉบับสมบูรณ์
วั น สุ ด ท้ า ยของการส่ ง บทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ท ี ่ แ ก้ ไ ขตามคำแนะนำของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ( Peer
Reviewer) แล้ว
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceeding)
ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
ประกาศลำดับการนำเสนอ
ผู้นำเสนออัปโหลดไฟล์ Microsoft PowerPoint (นำเสนอไม่เกิน 10 นาที) ที่ Google Drive
วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารแนบท้าย
ตาราง โดยผ่านการรีวิวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวารสาร

7.2กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th RMUT Innovation
Awards 2020)
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
1 ก.ย. 64
เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
30 ธ.ค. 64
สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 ม.ค. 65
ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2 – 20 เม.ย. 65
ชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 ชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
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วัน เดือน ปี
18 – 20 พ.ค. 65
19 พ.ค. 65

กิจกรรม
วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
ประกาศผลการพิจารณารางวัล

รางวัลการประกวด
- รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
- รางวัลระดับดี ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล
- รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 22 รางวัล
- เหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง
รายชื่อวารสาร (ฐานข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ. 65)
ลำดับ
1

2

3

4

5

ชื่อวารสาร

ISSN

เจ้าของ

กลุ่มที่

Energies

1996-1073 Multidisciplinary Q1
Digital Publishing Scopus
Institute (MDPI) (CiteSco
re 2020
4.7)
Current Applied Science
25869396 สจล.
Q4
and Technology
Scopus
(CiteSco
(รอ สจล. อนุญาตก่อนแล้ว
re 2020
ค่อย ปชส. ในเว็บ)
0.3)

วารสารความปลอดภัยและ
สุขภาพ (Journal of Safety
and Health)
Thai Journal of
Nanoscience and
Nanotech.

Progress in Applied
Science and Technology

19058160

ฐานเว็บไซต์

- Energy
- Engineering
- Mathematics

Scopus (SJR)

Biotechnology,
Environmental
Science,
Agricultural
Technology,
Food Science
and other fields
related to
Applied Science
and Technology
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

Scopus

10 บทความ

ThaiJo2.0

8-10
บทความ

http://www.
nano.kmitl.a
c.th/tjnn/in
dex.php/tjn
n
ThaiJo2.0

10-20
บทความ

มสธ.

TCI 1

2465-5309 สจล

TCI 2

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2730-3012 มทร.ธัญบุรี

TCI 2

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

4

จำนวน
บทความ
ส่งได้ไม่จำกัด
จำนวน

สาขา

10-20
บทความ
(รับเฉพาะ
บทความ
ภาษาอังกฤษ)

ลำดับ

ชื่อวารสาร

6

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราช
มงคลธัญบุรี
Journal of Applied
Research on Science and
Technology
RMUTT Global Business
and Economics Review
วารสารวิชาการการตลาดและ
การจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วารสารศิลปกรรมศาสตร์
วิชาการ วิจัย และงาน
สร้างสรรค์

11

วารสารศิลปศาสตร์ มทร.
ธัญบุรี

12

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วารสารวิชาการและวิจัย มท
ร.พระนคร
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ

7

8
9

10

13
14
15
16
17

18
19

20
21

ISSN

เจ้าของ

กลุ่มที่

สาขา

ฐานเว็บไซต์

2730-2148 มทร.ธัญบุรี

TCI 2

ThaiJo2.0

2773-9376 มทร.ธัญบุรี

TCI 2

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1905-8446 มทร.ธัญบุรี

TCI 1

OJS

2351-0579 มทร.ธัญบุรี

TCI 2

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2351-0285 มทร.ธัญบุรี

TCI 2

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ThaiJo2.0

2586-8543 มทร. ธัญบุรี
(print),
2730-2105
(Online)
2350-9732 มทร. ธัญบุรี
(Print)

-

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

1906-6627 มทร.ศรีวิชัย

TCI 1

1906-0432 มทร.พระนคร

TCI 1

1906-0874 มทร.กรุงเทพ

TCI 2

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณ
ภูมิ
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณ
ภูมิ (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

1906-1889 มทร.ตะวันออก

TCI 2

2286-6922 มทร.ตะวันออก

TCI 2

กลุ่มสาขาวิชาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
และศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

https://ww
w.larts.rmut
t.ac.th/?pag
e_id=1016
thaiJo

2651-1932 มทร.สุวรรณภูมิ

TCI 2

2651-1940 มทร.สุวรรณภูมิ

TCI 2

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2408-1221 มทร.อีสาน

TCI 2

2672-9334 มทร.อีสาน

TCI 2

5

ThaiJo2.0

OJS

ThaiJo2.0
ThaiJo2.0
ThaiJo2.0
ThaiJo2.0
ThaiJo2.0

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ThaiJo2.0

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ThaiJo2.0

ThaiJo2.0

ThaiJo2.0

จำนวน
บทความ
10-20
บทความ
20-30
บทความ
2
บทความ
4
บทความ
2
บทความ
(มีค่าตีพิมพ์
2,500 บาท)
ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

10
บทความ
8
บทความ
10
บทความ
5
บทความ
5
บทความ
10
บทความ
10
บทความ

10
บทความ
10
บทความ

ลำดับ

ชื่อวารสาร

22

วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
วารสารบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ราชมงคลล้านนา
วารสารวิจัยเทคโนโลยี
นวัตกรรม
วารสารวิชาการรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

กลุ่มที่

สาขา

ฐานเว็บไซต์

2465-4248 มทร.ล้านนา

TCI 2

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ThaiJo2.0

2672-9261 มทร.ล้านนา

TCI 2

ThaiJo2.0

2586-8500 มทร.ล้านนา

-

2586-8268 มทร.ล้านนา

TCI 2

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

26

Journal of Science and
Agricultural Technology
(JSAT)

2730-1532 มทร.ล้านนา

-

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

27

วารสารเครือข่ายส่งเสริมการ
วิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

TCI 2

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

28

วารสารเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า

2630-0970
(Print)
2651-155X
(Online)
2586-8780

-

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29

วารสารวิชาการสังคมศาสตร์
เครือข่ายวิจยั ประชาชื่น

2697-5483 มทร. ธัญบุรี
(Online)

TCI 2

30

วารสารความปลอดภัยและ
สุขภาพ

1905-8160 ม.สุโขทัยธรรมาธิ
ราช

TCI 1

บริหารธุรกิจ นิเทศ
ศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์
สาขาอื่นที่เกีย่ วข้อง
ด้านมนุษย์ศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ
นิติศาสตร์
Health Sciences

23
24
25

ISSN

เจ้าของ

เครือข่ายส่งเสริม
การวิจยั ทางมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
เครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า

ThaiJo2.0

10
บทความ
ไม่จำกัด

https://kae
ไม่จำกัด
wpan
ya.rmutl.ac.t
h/ct
tc/jses/info.
php?
type=main
ThaiJO2.0
ไม่จำกัด
Google
(รับเฉพาะ
scholar
บทความ
DO
ภาษาอังกฤษ)
OJS
3
บทความ
(มีค่าตีพิมพ์
3,000 บาท)
ThaiJo2.0
10 บทความ

ThaiJo2.0

5
บทความ
(มีค่าตีพิมพ์
3,500 บาท)

ThaiJo2.0

5
บทความ
(มีค่าตีพิมพ์
4,000 บาท)

หมายเหตุ: เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม จะเผยแพร่หลังงานประชุมในรูปแบบ E-Proceedings ไฟล์ pdf.ผ่านทาง
เว็บไซต์

6

จำนวน
บทความ
10
บทความ

8. อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท
อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป
(2 – 20 เม.ย. 2565)
(21 เม.ย. – 18 พ.ค. 2565)
1. การนำเสนอภาค นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ
บรรยายและภาค - ระดับชาติ 3,500 บาท/คน/เรื่อง
- ระดับชาติ 4,500 บาท/คน/เรื่อง
โปสเตอร์
- ระดับนานาชาติ (onsite) 5,000 บาท/คน/เรื่อง
- ระดับนานาชาติ (onsite) 6,000 บาท/คน/เรื่อง
- ระดับนานาชาติ (online) 2,500 บาท/คน/เรื่อง - ระดับนานาชาติ (online) 3,000 บาท/คน/เรื่อง
นักศึกษา
นักศึกษา
- ระดับชาติ 2,500 บาท/คน/เรื่อง
- ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/เรื่อง
- ระดับนานาชาติ (onsite) 4,000 บาท/คน/เรื่อง - ระดับนานาชาติ (onsite) 4,500 บาท/คน/เรื่อง
ระดับนานาชาติ (online) 2,000 บาท/คน/เรื่อง
ระดับนานาชาติ (online) 2,500 บาท/คน/เรื่อง
2. ก า ร ป ร ะ ก ว ด - นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ 2,500 บาท/คน/ผลงาน - นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ 3,000 บาท/คน/ผลงาน
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ - นักศึกษา 2,000 บาท/คน/ผลงาน
- นักศึกษา 2,500 บาท/คน/ผลงาน
และนวัตกรรม
3. ผู้เข้าร่วมทั่วไป
2,000 บาท
2,500 บาท
หมายเหตุ:
1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมในการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื่องถัดไปเรื่องละ 1,500
บาท เฉพาะกรณี first Author เท่านั้น
2. ยกเว้ น ค่ า ลงทะเบี ย นสำหรั บ ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ทั ้ ง 9 แห่ ง ได้ แ ก่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ ณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 10 ท่าน (กรณีผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชุม)
9. สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน
ประเภท
สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน
1. การนำเสนอภาคบรรยายและ อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
- สูจิบัตร (กำหนดการ)
ภาคโปสเตอร์
อาหารเย็น 1 มื้อ
- Book of Abstract
- กระเป๋า
- E-Proceedings
2. ก า ร ป ร ะ ก ว ด แ ข ่ ง ขั น อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
- สูจิบัตร (กำหนดการ)
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
อาหารเย็น 1 มื้อ
- เล่มรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
- กระเป๋า
3. ผู้เข้าร่วมทั่วไป
อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
- สูจิบัตร (กำหนดการ)
อาหารเย็น 1 มื้อ
- กระเป๋า
4. การนำเสนอภาคบรรยายภาค - Abstract E-Book
โปสเตอร์ แบบ online
- กระเป๋า
- E-Proceedings
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ประเภท
5. การประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบบ
online

-

สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน
- เล่มรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
- กระเป๋า

10. ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม. 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0 2549 4681 – 4685 E-mail: ird@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ http://www.rmutcon.org
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