
     
 

โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 8 (FEAT 8) 
8th Conference on Farm Engineering and Automation Technology 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 
ณ โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
โดย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ITAP) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนโยบายรัฐ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรและยกระดับงานวิจัยที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคเกษตรกรรม โดยความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าวิศวกรรมและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการเกษตร ซึ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
ถือเป็นภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย
และนักวิชาการอ่ืน ๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
อย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม 

ดังนั้น ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงมีความประสงค์จะด าเนิน
โครงการการจัดวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ  ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การพัฒนา
วิศวกรรมฟาร์มและระบบอัตโนมัติส าหรับเกษตรอัจฉริยะ” ร่วมกับหน่วยงานภายนอกระดับชาติ เพ่ือให้เกิด
เป็นเวทีวิชาการระดับชาติ ที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า มุ่งเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง รวมถึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการ
วิชาการ เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการ
แลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ให้กับ
การแก้ไขปัญหาในสังคม โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงพาของสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 



     
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

2.2 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยภายในกับภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี อันจะเอ้ือประโยชน์ให้อุตสาหกรรมของประเทศไทย           
มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

2.4 เพ่ือเรียนรู้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในอุตสาหกรรมและชุมชน 

3. สถานที่ในการจัดประชุมวิชาการ 
ณ โรงแรมสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ITAP) 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 4.1 ก าหนดการส่งบทความ 

ล าดับ แผนกิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลา 
1 ส่งบทความ (ฉบับสมบูรณ์) 20 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2565 
2 แจ้งผลตอบรับ 22 สิงหาคม 2565 
3 ส่งบทความฉบับแก้ไข 1 กันยายน 2565 
4 น าเสนอผลงานทางวิชาการ 8 กันยายน 2565 

5 
เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

9 กันยายน 2565 

 

4.2 สาขาบทความ 
1. Agriculture Machine and Automation Technologies (AMA) 
2. Material Sciences and Farm Engineering & Technologies (MSFE) 
3. Environmental Management and Alternative Energy Technology (EMAE) 
4. Climate Change Technology (CCT) 
5. Related Topics 

 



     
4.3 รูปแบบการประชุม  

1. การปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
3. เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4. การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)  

 

4.4 ก าหนดการจัดประชุมวิชาการ 
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน 
09.30 – 10.30 น. การปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. การน าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 1 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. การน าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 2 
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.45 – 17.30 น. การน าเสนอผลงานวิชาการ ช่วงที่ 3 
18.00 – 20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “Welcome Dinner” 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
09.00 – 12.00 น. เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีการน าผลการวิจัย ไปใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีหรือชุมชนได้รับการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 
5.2 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์           

ในการน าเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนาและผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานวิจัย 
5.3 เกิดเครือข่ายงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งจะน าไปสู่

การพัฒนาการศึกษาและการบริการวิชาการ 
 



     
 
6. การส่งบทความและค่าลงทะเบียนบทความ ผู้เข้าร่วมงาน 

6.1 ค่าลงทะเบียน 

อัตราค่าลงทะเบียน / ผลงาน ก่อน 1 ก.ย. 65 หลัง 1 ก.ย. 65 

ผู้น าเสนอผลงานทั่วไป 1,500 บาท 1,800 บาท 

นักศึกษาน าเสนอผลงาน 1,200 บาท 1,500 บาท 

ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่น าเสนอบทความ) 1,200 บาท 1,500 บาท 
 

6.2 การส่งบทความ 
    สามารถ Download Full Paper Template ได้ที่ https://feat.kku.ac.th/ 
  ส่งบทความได้ที่ Email : feat8th@gmail.com 
  ติดต่อสอบถามได้ที่ 

1) ผศ.ดร.สมชาย อินทะตา ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 082-8588485 
2) อาจารย์ทรงพล นามคุณ ฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 085-7615773 

 
7. แนะน าที่พัก จังหวัดมหาสารคาม 

โรงแรมสวนวรุณ (Suanwaroon Hotel) 
ห้องพักให้บริการราคาเริ่มต้น 600.-/คืน จ านวนห้องพัก : 21 ห้อง 
สะดวกสบาย ครบครัน ใกล้แหล่งชอปปิ้ง ใจกลางเมือง 

 ติดต่อสอบถาม / จองห้องพัก 
โทร 043-712-585 หรือ 043-712-586 หรือ inbox มาในเพจของโรงแรม 
 

    
 
 
 
 



     
 

    
  

    
 
 


