
การช าระเงินค่าลงทะเบยีน
● ผู้น าเสนอบทความ
 สังกัดสถาบันสมาชิก  2,200.-บาท ต่อ 1 บทความ

    ไม่ได้สังกัดสถาบันสมาชกิ  3,000.-บาท ต่อ 1 บทความ
       ค่าเอกสารการประชุม+อาหารว่าง+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น *ไม่รวมค่าท่ีพัก
● ผู้เขา้ร่วมโดยไมน่ าเสนอบทความ
    ลงทะเบียนก่อน 10 ตุลาคม 2559
 สังกัดสถาบันสมาชิก  600.-บาท  ไม่ได้สังกัดสถาบันสมาชิก 1,000.-บาท 

    ลงทะเบียนหลงั 10 ตุลาคม 2559
 สังกัดสถาบันสมาชิก 1,000.-บาท ไม่ได้สังกัดสถาบันสมาชิก 1,500.-บาท

       ค่าเอกสารการประชุม+อาหารว่าง+อาหารกลางวัน *ไม่รวมค่าท่ีพัก 
     *รับประทานอาหารค่่า วันที่ 26/11/2559 ช าระเพิ่ม 350 บาท*

     หัวเรื่องและสาระของบทความ รับครอบคลุมการศึกษาด้านต่างๆ ดังนี้
  - หลักสูตรและการเรียนการสอน      - การบริหารการศึกษา    - คุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาผู้เรียน                        - การบริหารสถานศึกษา  - การจัดการเรียนรู้
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   - การศึกษาอาเซียน       - นโยบายการศึกษา          

  - การผลิตและมาตรฐานการพัฒนาครู - การเข้าสู่ต่าแหน่งทางวิชาการ
- การกระจายอ่านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา - ประเด็นการศึกษาอื่นๆ

รานละเอียดเพ่ิมเติมและติดต่อสอบถามได้ที่ Website
www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html
ผศ.ดร. ศรุดา ชัยสุวรรณ โทรศัพท.์ 083-936-6449 E-mail dr.saruda@hotmail.com 
ดร. ดุษฎี สีวังค า โทรศัพท์. 084-144-7575 E-mail adussadee@hotmail.com

ช่าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสยาม 
ชื่อบญัชี นายจอมพงศ์ มงคลวนชิ และ น.ส. ดุษฎี สวีังค่า (สาขาศึกษาศาสตร์ สสอท.)

บัญชีเลขที่ 005-8-10538-8  
แจ้งการโอนเงินและแนบส าเนาแบบตอบรับการเขา้ร่วมประชุมที่ E-Mail: dr.saruda@hotmail.com

 ผู้เข้ารวมประชุมที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดโดยไม่ถือเป็นวันลา

การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาต ิ:

ความท้าทายการจัดการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21  
(Education for 21st Century Skills)
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

เปิดรับบทความ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
ประกาศผลการพิจารณา ภายในวันที่  25 ตลุาคม  2559

วันที่ 26 - 27 พฤศจกิายน  2559  
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ่าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การส่งบทความสามารถส่งผา่นทาง Website
www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html 

และ E-Mail: dr.saruda@hotmail.com

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) 

ก่าหนดจัด

รูปแบบการเขียนบทความ
บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมน่าเสนอต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
ความยาวประมาณ 10–15 หน้า (A4) ในรูป Microsoft Word 2007 
โดยใช้ font TH Sarabun New ขนาด 16  สามารถ Download Template 
ได้ที่ Website www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html 



  วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
   ระดับชาติ ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
   และ ผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับความท้าทายการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ ทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทีมี่คุณภาพ
   ระดับชาติ
4. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของนักวิจัยทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในระดับชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. สมาชิกสมาคมฯ นักวิจัย ผู้บริหารคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา     
   จากสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจท่ัวไปท้ังระดับชาติ 
   จ านวนประมาณ 200 คน
2. คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท.) จ านวน 14 คน

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของนักวิจัย นักวิชาการ 
    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจท่ัวไปท่ีมีคุณภาพ
2. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับความท้าทายการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
   ของนักการศึกษาระดับประเทศ
3. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทีมี่คุณภาพ
   ระดับชาติ 
4. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ของนักวิจัยทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ในระดับชาติ

การเผยแพร่

 ผลงานที่ได้รับการคัดสรรให้น าเสนอจากคณะกรรมการ โดยผ่าน Peer Reviews จะได้ 
     น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
     ระดับชาติ และให้เกียรติบัตรส าหรับผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ได้น าเสนอ
 ผลงานที่ได้รับการคัดสรรทุกฉบับท่ีผ่านคณะกรรมการและ Peer Reviews จะน าพิมพ์ 
     เผยแพร่ในเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร  
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ประจ าปี 2559  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของสมาคมฯ
 ผลงานที่ได้รับการคัดสรรที่เป็นผลงานดีเด่น จะน าพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ 
     (สสอท.) อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 

ก าหนดการ วันเสาร์ ที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. - พิธีเปิด 
09.30 – 12.00 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายการจดัการศกึษาเพื่อทักษะ ใน ศตวรรษที่ 21 

(Education for 21st Century Skills) 
                          โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจรญิ 
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - การอภิปรายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาจิตวิญญาณครูและผู้บริหาร  
                          โดย ดร. สุวฒัน์ วิวัฒนานนท์ / รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช 

และรองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ 
14.45  – 16.30 น. - การน าเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ)
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.  2559
8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00- 12.00 น. - การน าเสนอผลงานวิชาการ (บทความวิจัย/บทความวิชาการ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (สสอท)
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์            มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์       ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ           มหาวทิยาลยัสยาม                ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์  มงคลวนิช     มหาวิทยาลยัสยาม                 ประธานอนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สินธะวา คามดิษฐ์  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์      รองประธานอนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์     มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์           อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มุสิกานนท์          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น             อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ  มหาวิทยาลัยอัสสมัชญั            อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรดุา ชัยสุวรรณ       มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล        อนุกรรมการ
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา                     มหาวิทยาลัยศรปีทุม              อนุกรรมการ
อาจารย์ ดร.วิวัฒนา ฐานสโร                      มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต        อนุกรรมการ
อาจารย์ ดร.มล. สรสิริ วรวรรณ                  สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ อนุกรรมการ 
อาจารย์ ดร.เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์           มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ       อนุกรรมการ
อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีวังค า                         มหาวิทยาลยัสยาม                 อนุกรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา                    มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


