โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
(Asian Identities 2019 : SMARTS IX)
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
และอาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
(อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย)
ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการ
- คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ปรึกษาโครงการ
- คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หลักการและเหตุผล
การประชุมระดับชาติ และระดับ นานาชาติ SMARTS เกิดขึ้นมาจากความร่วมมื อทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร คณะวิท ยาการจั ดการ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตศรีร าชา และ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ดาเนินการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องกั นทุกปี
รวมจานวน 8 ครั้ง (พ.ศ. 2554 – 2561) และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม จนถึงปี พ.ศ.
2561 ที่ผ่านมา เจ้าภาพจัดประชุม คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่ง
การจัดประชุมในแต่ละปีได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เสมอมา
หน่วยงานทั้ง 4 เล็งเห็นความสาคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
ขึ้น โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในวันที่ 21-22 มิถุนายน
2562 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสาหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบัน
เครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ อีกทั้ ง เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้นาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จานวน 100 คน
2. ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จานวน
100 คน
3. คณาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการ จานวน
300 คน
ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน (PDCA)
1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรม
4. เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆภายในคณะฯ
5. รายงานผลการดาเนินโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์
แผนการดาเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์โครงการ
พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชาระเงิน
1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2562
ประชุมจัดสรรบทความ
22 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผูล้ งทะเบียนนาเสนอผลงาน
23 เมษายน 2562
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
17 พฤษภาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ทปี่ รับแก้แล้ว
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
27 พฤษภาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน
12 มิถุนายน 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
21 มิถุนายน 2562
One day trip
22 มิถุนายน 2562
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แผนการดาเนินงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์โครงการ
กันยายน 2561 เป็นต้นไป
เปิดรับบทความฉบับเต็ม/ลงทะเบียน และชาระเงิน
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562
ประชุมจัดสรรบทความ
1 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผูล้ งทะเบียนนาเสนอผลงาน
2 เมษายน 2562
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
10 พฤษภาคม 2562
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ทปี่ รับแก้แล้ว
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับเต็ม
27 พฤษภาคม 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน
12 มิถุนายน 2562
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9
21 มิถุนายน 2562
One day trip
22 มิถุนายน 2562
การร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
ชื่อหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะและรายละเอียดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก การดาเนินการจัดโครงการประชุมเวทีวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook โปสเตอร์ การลงทะเบียน/การชาระเงิน รวบรวม
บทความ สถานที่จัดประชุม อาหารเลี้ยงรับรอง ทัศนศึกษา วิทยากร/องค์ปาฐก ของที่ระลึก กระเป๋าเอกสาร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- จดหมายประชาสัมพันธ์ การประเมินบทความ หนังสือรับรองการตีพมิ พ์ เล่ม Abstract,
Proceedings
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- การประเมินบทความ หนังสือรับรองการตีพมิ พ์ Proceedings
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- การประเมินบทความ หนังสือรับรองการตีพมิ พ์ Proceedings เกียรติบัตร ประเมินผลโครงการ
ค่าลงทะเบียนในการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
ผู้นาเสนอผลงานวิชาการ
บุคคลทั่วไปก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
บุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
นักศึกษาและบุคลากรเครือข่าย SMARTS

ลาดับที่ 1
1,500
2,000
1,000
3

ค่าลงทะเบียน
ลาดับที่ 2
1,000
1,000
500

ลาดับที่ 3
500
500
500

ค่างทะเบียนในการนาเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และผู้เข้าร่วม
ค่าลงทะเบียน
ผู้นาเสนอผลงานวิชาการ
ต่างชาติ
คนไทย
บุคคลทั่วไป เครือข่าย บุคคลทั่วไป เครือข่าย
บุคคลทั่วไปก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
200 USD
4,000
100 USD
2,500
บุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
250 USD
5,000
ลาดับที่ 2
1,500
500
ลาดับที่ 3
1,000
500
เข้าร่วมทัศนศึกษา
90 USD
70 USD
ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ
บุคคลทั่วไปก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
บุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
บุคคลทั่วไปไม่รับเอกสาร
เครือข่าย
ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ
บุคคลทั่วไป
เครือข่าย

ค่าลงทะเบียน
500
700
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
50 USD
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (Indicator)
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้ารับบริการที่ระบุวา่ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากโครงการ
ไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับมากขึ้นไป (จากการประเมิน 5 ระดับ)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรูห้ รือประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
ตามทีต่ นเองคาดหวัง
ผลผลิต
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกีย่ วกับประเด็นทีโ่ ครงการนาเสนอเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
- โครงการดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
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หน่วยนับ

แผน
2562

ร้อยละ

80.0

ค่าเฉลี่ย

4.0

คน

150

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

4.0
80.0

ใช่ / ไม่ใช่

ใช่

ผล
2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีอาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ส่งผลงานนาเสนอไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในสาขาวิชาของตนและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาอย่าง
หลากหลาย
4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบั การกระตุ้นและมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทีม่ ีคุณภาพ
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ติดตามและประเมินผลจากแบบประเมินโครงการ
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