โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจาปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมดุสติ ธานีหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
...................................................................................................................
1. ชื่อโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจาปี 2561
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒ นาศักยภาพนั กวิจั ยให้ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณ ภาพ และยกระดับคุณ ภาพ
ผลงานวิจัยให้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการ
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับผลงานวิจัย
กิจกรรมที่ 6 โครงการจั ดประชุมวิช าการระดั บชาติเพื่ อเป็ นเวที ให้ นักศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้นาเสนอผลงานวิจัย
4. หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ได้ เริ่มดาเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 15 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
คณะได้สร้างบุคลากร และนักบริหารงานต่าง ๆ จนมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถ
เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการวิจัย การบริหารจัดการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ ได้สนั บสนุ นให้ บุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้ าหน้าที่ และนักศึก ษาในทุกระดับ
ปริญญา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตองค์ความรู้ และพัฒนางานด้าน
วิชาการ ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นาการปฏิบัติ” นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ตีพิมพ์
ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เพื่ อตอบสนองปรั ชญาดั งกล่ าวจึ งได้ จัดให้ มี การประชุมวิช าการระดั บชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั้ งที่ 6 ประจ าปี 2561 เพื่ อสร้ างบรรยากาศทางวิช าการ ก่ อ ให้ เกิ ด การส่ งเสริ ม
สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการทางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ
5. วัตถุประสงค์โครงการ
5.1 เพื่อเป็ นเวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
5.2 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางวิชาการในเรื่องการวิจัย
5.3 เพื่อเป็นการนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป
5.4 เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริมขวัญและกาลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมต่อไปในอนาคต
6. สถานที่ดาเนินงาน
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
7. วิธีการดาเนินงาน / แผนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ผู้นาเสนอผลงาน สมัครและส่งบทความคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และบทความ
วิจัยฉบับเต็ม ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี
สาขาที่เปิดรับงานวิจัย ดังนี้
- บริหารธุรกิจ / การตลาด
- การเงิน / การบัญชี
- การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรม
- การจัดการชุมชน / รัฐประศาสนศาสตร์
- การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
- และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
2 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
3 แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็มพร้อมคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุง
แก้ไขไปยังอีเมลของผู้เสนอผลงาน
4 วันสุดท้ายกาหนดส่งบทความวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา
5 ผู้สนใจเข้ารับฟัง สมัครผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะวิทยาการจัดการ
6 นาเสนอผลงานแบบบรรยาย
7 ประเมินผลโครงการ
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ระยะเวลาดาเนินการ
บัดนี้ – 30 เมษายน 2561

1 - 10 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561
18 พฤษภาคม 2561
บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน 2561
22 กรกฎาคม 2561

8. ตัวชี้วัดผลสาเร็จจากการดาเนินงาน
8.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวน ไม่น้อยกว่า 140 ราย
8.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมสัมมนา
9.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สร้ างโอกาสในการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการของคณาจารย์ นั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรทั่วไป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
9.2 เกิดการการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางวิชาการในเรื่องการวิจัย
9.3 สร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา
9.4 นักวิจัยได้รับแรงเสริมและกาลังใจให้แก่นักวิจัย ในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

10. การประเมินโครงการ
10.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา
10.2 สรุปรายงานผลการสัมมนา
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