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แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

1. ชื่อโครงการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สารสนเทศศาสตรวชิาการ ครั้งที่ 1 
1.1 ผูรับผดิชอบโครงการหลัก สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ 
1.2 ผูรับผดิชอบโครงการรวม  - 

 
2. ผลสําเร็จของงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและภารกจิหลกัของสํานกัวิชาฯ   

ตัวช้ีวัด:   จํานวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ
 

3. สถานภาพโครงการ :  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

 
4. หลักการและเหตุผล 

   

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาคุณภาพการศกึษา และสนับสนุนการคนควาวิจัย ทั้งการ
วิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยประยุกต การวิจัยสถาบัน รวมไปถึงการสนับสนุน
งานวิชาการรับใชสังคม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํางานวิจัยและเผยแพร
องคความรูตอสาธารณชนในรูปแบบตางๆ  เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิชาการรวมกัน จนนําไปสูการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตอไป  
 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร เปนหนึ่งในสํานักวิชาที่เปดสอนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันสํานักวิชาฯ มี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร หลักสูตรการ
จัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตร และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และในระดับบัณฑิตศึกษา 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎบีัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเปนทุกหลักสูตรในสํานักวิชาฯ
มีความเก่ียวของทางดานเทคโนโลยดีิจิทัลซึ่งมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว และเพ่ือที่จะทําใหมั่นใจวาสํานักวิชาฯ มีการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง สํานักวิชาฯ จึงไดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สารสนเทศศาสตรวิชาการครั้งท่ี 1 ขึ้น ภายใตหัวขอ “National Conference on Informatics : Smart Learning 

(NCI2019)” โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริม สนับสนุนผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้ง

บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน โดย
เปดรับบทคัดยอ (Abstracts) ของบทความวิชาการ (Review Articles) หรือบทความวิจัย (Research Articles) พรอมทั้ง
นําเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) อันจะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาองคความรู การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาตอยอดงานวิจัย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศและ
สังคมตอไป 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกองทุน           รหสั   

ชื่อหนวยงาน          รหัส   

ชื่อแผนงาน           รหัส   

ชื่อผังบัญชี           รหัส   

ชื่อแหลงเงินทุน          รหัส   

ที่ ศธ 57 55 90 00/…………………….. 

วันที่ ............................................... 
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5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือใหคณาจารย นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไปทีส่นใจไดมเีวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการใน

ระดับชาต ิ
5.2 เพ่ือเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานวิชาการ และดานการวิจัย 
5.3 เพ่ือสรางความรวมมือทางดานวิชาการกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
5.4 เพ่ือนําผลงานวิจัยและความรูที่ไดจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศชาติและสังคมตอไป 
 
6. เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย (รอยละ) 

เชิงปริมาณ 1. จํานวนผูเขารวมนําเสนอผลงานวชิาการ 

2. คะแนนความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

ไมนอยกวา รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ บทความวิจัยไดรับการคัดเลือกตีพิมพในวารสารระดับชาต ิซึ่งผาน
การรับรองโดยฐานขอมูล TCI 

ไมนอยกวา รอยละ 30 

 
7. วิธีการดําเนินงาน 

7.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาตฯิ 
7.2 นดัประชุมประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาตฯิ เพื่อรวมกันวางแผน กําหนด

แนวทางและแผนงานในการดําเนนิกิจกรรม 
7.3 จัดทําสื่อประชาสมัพันธการประชุมวชิาการระดับชาตฯิ และดาํเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ   
7.4 ผูสนใจลงทะเบียนเขารวมงานและนําเสนอบทความ ตรวจสอบเอกสารการชําระเงิน และตนฉบบับทความ 
7.5 พิจารณาบทความที่สงมานาํเสนอ (Peer review) โดยประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาทีป่ระเมิน

บทความ  
7.6 ทําหนังสือตอบรับ และหนังสอืปฏิเสธบทความ 
7.7 จัดทํา Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาต ิในรูปแบบของไฟลอิเล็กทรอนิกส  
7.8 จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ อาหารเครือ่งดื่ม และสถานที ่เพ่ือเตรยีมความพรอมในวัน

ดําเนินกิจกรรม 
7.9 ดําเนินกิจกรรม และจัดทําสรปุผลการประชุมวชิาการระดับชาตฯิ  

 
 
8. งบประมาณ   
 8.1 งบประมาณสนับสนนุการดําเนินการ  
  8.1.1 งบประมาณจากกองทุนสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   จํานวน  - บาท 
  8.1.2 งบประมาณจากการลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯ  จํานวน         100,000 บาท 
   รวมงบประมาณสนับสนนุการดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น    บาท 
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      8.2 งบดําเนินการ             

กิจกรรม/ รายการ จํานวน  

คาเดินทาง/ที่พักวิทยากร (6,000 บาท * 2 คน) 12,000  

คาตอบแทนวิทยากร (5,000 บาท * 2 คน) 10,000  

คารับรองวิทยากร 3,000  

คาอาหารกลางวนั 1 มื้อ/อาหารวาง 3 มื้อ จํานวน 60 คน  20,000  

คาอาหารนักศึกษาชวยงาน 2,500  

คาเชารถตูและน้ํามันเชื้อเพลิง (2,500 บาท * 2 คัน * 2 วัน) 10,000  

คาเอกสารสําหรับผูเขารวมประชมุวิชาการ 15,000  

คาตกแตงสถานที ่ 2,500  

คาวัสด/ุอุปกรณ            15,000  

คาใชจายในการประชาสัมพันธ 5,000  

คาใชจายอื่นๆ 5,000  

รวม         100,000  

*** ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 
 
9. กลุมเปาหมาย/ ผูเขารวมโครงการ  

9.1 ผูนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการจากทั่วประเทศ     จํานวน 30 คน   
9.1.1 อาจารย นักวิชาการ นักวิจยั  
9.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตร/ีโท/เอก  

9.2 คณาจารย นักศึกษา นักวิชาการ หรือผูทีส่นใจเขารวมการประชุมวิชาการฯ  จํานวน 30 คน 
     รวมทั้งสิ้น     60 คน 
      
10.อัตราคาลงทะเบียน 

10.1 นักศึกษา                                                                                2,500 บาท / บทความ 
10.2 อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลท่ัวไป                                          3,500 บาท / บทความ 
10.3 ลงทะเบียนเขารวมฟงการบรรยายโดยไมเสนอผลงานชําระเงนิ                2,000 บาท 
(ไดรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวนั อาหารวางและเครื่องดื่ม) 
10.4 ลงทะเบียนเขารวมงานไมรบัเอกสารและไมรับอาหาร ไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน 

 
11. รูปแบบการประชุม 
  11.1 การบรรยายพิเศษ (Keynote speaker) / เสวนา (Panel Discussion) 
  11.2 การนําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 
12. ระยะเวลาดําเนินงาน  
 วันท่ี 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ 
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