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วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทา
ให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าสู่
กลุ่ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ได้ ช้ า ลง ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาวิ ช าการให้ เ ท่ า เที ย มนานาประเทศ
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัด การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11
มีความประสงค์ ให้ ค ณาจารย์ นั กวิจั ย นิ สิ ต บุคลากรในแวดวงวิช าการและวิจั ย ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลั ยศรี น คริน ทรวิโรฒและหน่วยงานภาคนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เกิดเป็นเวทีวิช าการ
ระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัย
ในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนาไปใช้
ประโยชน์ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์
สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กั บการแก้ไขปัญหาในสังคมต่าง ๆ
โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ างพลั งร่ ว มในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย บูรณาการองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้ติดตามข้อมูล ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ
2.3 เพื่อเกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมและเกิดการเรียนรู้ แนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและคิดค้นงานวิจัย
สาหรับนักวิจัยมือใหม่ อาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา
2.5 เพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานการวิจัยที่มีศักยภาพ นาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561
5. สถานที่ดาเนินการ
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการได้รับความรู้เพิ่มเติมจากผลงานวิจัยนวัตกรรมวิจัยใหม่ๆ โดยสามารถนา
องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น และปรั บ ใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และประเทศได้
อย่างเหมาะสม
7. กาหนดการดาเนินงาน
วันที่
วันที่ 15 ธันวาคม 2560

กิจกรรม
หมดเขตรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น
http://research.swu.ac.th/swucon/11th

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการพิจารณาผู้นาเสนอบทความวิจัย

วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ผ่านการพิจารณาปรับแก้บทความวิจัย

วันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

ลงทะเบียนสาหรับผูน้ าเสนอบทความวิจัย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561

ลงทะเบียนสาหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561

นาเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

8. สาขาของบทความที่เปิดรับ
1. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
4. สาขาการศึกษา

9. การพิจารณาและการนาเสนอบทความ
การพิจารณาบทความ ผ่านกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา โดยเป็น
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย บทความที่ จ ะได้รับ ตีพิมพ์ใ นเล่ม Proceeding นั้น จะต้ อง
นาเสนอในการประชุม วิชาการฯ ทุกบทความ หากไม่นาเสนอบทความในงานประชุมวิชาการฯ ทางผู้จัดการ
ประชุมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนบทความ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการนาเสนอบทความจะแบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบรรยาย และประเภทโปสเตอร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณา
กาหนดประเภทให้กับผู้นาเสนอบทความวิจัย
ทั้ ง นี้ บทความที่ม าจากผลงานวิจั ยที่มี การด าเนินงานวิ จัยในมนุษย์ ขอให้ แนบสาเนาเอกสารใบรับรอง
จริยธรรมในมนุษย์มาพร้อมกับบทความวิจัยฉบับเต็ม
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ า ยบริหารจั ดการวิจั ย สถาบั นยุ ทธศาสตร์ทางปัญ ญาและวิ จัย หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่ อ
11017-11018 และ 11082 E-mail: swuresearch2018@gmail.com ที่อยู่ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

