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การประชุมทางวิชาการ“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 7” 
“The 7th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” 

“นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย” 
วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 

ณ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เริ่มจัดประชุมขึ้นครั้ง

แรกในปี พ.ศ. 2559 โดยภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในครั้งท่ี 2 
และ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ตามลำดับ จนกระทั่ง ในปีพ.ศ. 2562 ได้เกิดความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายเพิ่มขึ้น คือ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อการประชุม จาก “การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และสิ ่งแวดล้อม นเรศวร “(NUNatGEN)” เป็น “การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม “(NUNatGEN)” ต่อมา ภาควิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการนี้ และได้ รับเป็นเจ้าภาพ
ในการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (NatGEN) ครั้งที่ 5 เมื่อ
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมเป็นสภาบันเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 1 สถาบัน และได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 24 – 25 
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา  

ผลจากความร่วมมือและเครือข่ายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีบทความทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอทั้ง
ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผลงานวิชาการและองค์
ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย และเกิดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายของหน่วยงาน
ที่มีการเรียนการสอนทางทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อมเพิ่มขึ้นด้วย นับเป็น
ความสำเร็จอันสืบเนื่องจากโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว 

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว มีความภาคภูมิใจที่มีความเจริญก้าวหน้า
ของการนำเสนอผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมโอกาสให้บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพระดับประเทศ ตลอดจนเกิดความร่วมมือกับ
สถาบันเครือข่าย (NatGEN) เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7” ทางภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้าง
แนวความคิดในการพัฒนางานวิจัย ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ 
น ักว ิจ ัยและผ ู ้ท ี ่สนใจ โดยสน ับสนุนการนำเทคโนโลย ีภ ูม ิสารสนเทศ มาประย ุกต ์ในการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูหรือบรรเทาผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านภัยพบิัติ 
ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความยั่งยืนของ
การเกษตร สุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
จากคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมไปถึงการทราบความก้าวหน้าของเทคนิคการวิจัย การอภิปรายผล การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ในด้านการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

2. เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (NatGEN) ทั้ง ผู้บริหาร 
นักวิชาการ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน  

3. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ต่อไป 
 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
 3.2 เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 สามารถนำองค์ความรู้หรือแนวความคิดที่ได้จากการวิจัย ไปเสริมสร้างงานวิจัยและประยุกต์ใช้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สถาบันเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (NatGEN) ได้แก่ 
4.1 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพจัดการ

ประชุม ครั้งที่ 7 
4.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 4.3 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4.4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.6 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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5. วัน เวลา และสถานทีจ่ัดการประชุม 
          จัดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
6. หัวข้อและเนื้อหาของการประชุมวิชาการ 

การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ได้กำหนดภายใต้เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมไทย  มุ่งเน้นนำเสนอผลงานวิจัยในหลายประเด็น อาทิเช่น   

- การศึกษานิเวศวิทยาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านป่าไม้ เกษตร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

- การศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน 

- การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การเฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีชี้วัด 
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการศึกษาวิจัยทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 

สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  
- การศึกษานิเวศวิทยา เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ต่างๆตามธรรมชาติ   
- การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน 
- การจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และอากาศ เพื่อให้เกิดการที่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ   
- นิเวศวิทยาประยุกต์ หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

7. รูปแบบการจัดประชุม 
7.1 การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น 
7.2 การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของ Oral presentation และ Poster presentation 
7.3 เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางความร่วมมือและวิจัยนิเวศวิทยาของประเทศไทย 

 
8. ผู้เข้าร่วมประชุม  
  นักวิชาการและนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
 
9. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย 
 ลงทะเบียน online ผ่านทางระบบ Internet ที ่http://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7 
 
10. งบประมาณ 
 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจากโครงการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม” ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ 

http://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ 
11. อัตราค่าลงทะเบียน 

ผู้นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย/โปสเตอร์ ผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ 
ท่านละ 500 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
12. รายละเอียดการส่งผลงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ สามารถส่งแบบตอบรับพร้อม
ผลงานวิจัย ในรูปแบบของบทความฉบับเต็ม (Full paper) ตามรูปแบบที่กำหนด  

ได้ที่ http://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7 โดยวันสุดท้ายของการส่งผลงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2565 
โดยมรีายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

รายละเอียดการส่งผลงาน วันสุดท้าย 
การลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 
การส่งบทความฉบับเต็ม ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
(Full Paper) 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 

ประกาศผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
เจ้าของผลงานส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายหลังการแก้ไข วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศผลการตอบรับบทความ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
การจ่ายค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2565 
นำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2565 

 
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัย 

กรุณาแจ้งความจำนงพร้อมแนบไฟล์เรื่องเต็ม ซึ่งรวมบทคัดย่อแล้ว ไม่เกิน 10 หน้า ตามกำหนดการ
ส ่งผลงาน โดยสามารถดาวน ์โหลดต ัวอย ่างร ูปแบบการเข ียนบทความเร ื ่องเต ็ม  ได ้ท ี ่ เว ็บไซต์  
https://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7/register/dashboard/template/template.rar 

QR code รูปแบบการเขียนบทความเรื่องเต็ม 

http://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7
https://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7/register/dashboard/template/template.rar
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วิธีลงทะเบียนนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม 

1) ให ้ผู้ นำ เสนอผลงานว ิ จ ั ยท ั ้ งแบบบรรยาย  และแบบโปสเตอร์  ลงทะเบ ียน online ที่  
https://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7/ แล้วเข้าสู่ระบบเพื่อแนบไฟล์เรื่องเต็ม (full paper) ด้วย
ตนเอง (กรุณาใช้ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)  

2) สำหรับผู ้เข้าร่วมการประชุม ให้ลงทะเบียนเพื ่อเข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ 
http://www.agi.nu.ac.th/tsg12 
 

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน 

ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอ ให้ดำเนินการในวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2565  โดยโอน
เงินเข้าบัญชี  

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร  
ชื่อบัญชี : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เลขที่บัญชี : 857-0-24169-0 

โดยยอดเงินที่ชำระไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน และยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนโดยอัพโหลด
หลักฐานการโอนเงินผ่านหน้าหน้าเว็บไซต์ 

โปรดตรวจสอบ รายละเอียดชื่อ และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน  ซึ่งระบบจะดึงข้อมูล
จากที่ท่านลงทะเบียนไว้มาอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขให้ตรวจสอบและทำการให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนอัพโหลด
หลักฐานการชำระเงิน  

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่                   
นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน  โทรศัพท ์: 055-962757 
E-mail : sanonoif@nu.ac.th  หรือ Sanonoi18@gmail.com  
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   
โทรสาร :  055-962750, 055-962709 

  

https://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7/
http://www.agi.nu.ac.th/tsg12
mailto:sanonoif@nu.ac.th%20%20หรือ
mailto:Sanonoi18@gmail.com
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การเสนอผลงาน 

-  การเสนอผลงานในภาคบรรยายรูปแบบออนไลน์ นำเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint  แสดง
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกินเรื่องละ 15 นาที และ 5 นาที สำหรับการ
ซักถาม 

-  การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์รูปแบบออนไลน์ แสดงโดยเลือกใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดย
จัดทำโปสเตอร์ดิจิทัล ขนาด A3 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI (3508 x 4960 pixels) ใช้เวลาในการ
นำเสนอไม่เกินเรื่องละ 5 และ 5 นาที สำหรับการซักถาม 

สำหรับลิงค์ท่ีใช้นำเสนอผลงาน ทางผู้จัดงานจะส่งให้กับผู้นำเสนอหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
โดยก่อนเริ่มวันงาน จะขอความร่วมมือผู้นำเสนอผลงานทุกท่านทดสอบระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
นำเสนองาน โดยกำหนดการจะติดต่อไปที่ผู้นำเสนองานอีกครั้ง 
ช่องทางการรับข่าวสาร ติดต่อ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

http://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7 Line official account 

  
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย/โปสเตอร์ ที่ : http://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ : E-mail: chirdsakt@nu.ac.th 
อาจารย์ ดร.กฤษฎา ภานุมนต์วาที : เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ 080-5182803 
E-mail: gitsadap@nu.ac.th 
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 โทรศัพท ์: 0-5596-2757, 0-5596-2840, 0-5596-2841 
 โทรสาร  : 0-5596-2750, 0-5596-2709 
 
 

mailto:chirdsakt@nu.ac.th
mailto:gitsadap@nu.ac.th

