
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์สสอท : 
ความท้าทายการจดัการศึกษาไทย ยุค 4.0 

(Education for Thailand 4.0) 
จัดโดยอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย (สสอท.) 
 

หลักการและเหตุผล 
  

            ด้วยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.)มี
บทบาทและหน้าที่คือ การพัฒนางานด้านวิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของสถาบันสมาชิก สสอท.  ด าเนิน
กิจกรรมทางด้านวิชาการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ ของสถาบัน
สมาชิก สสอท. และมีหน้าที่อ่ืนๆที่ส าคัญคือ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของนักวิชาการทางศึกษาศาสตร์ที่จะได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะน าไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพทางศึกษาศาสตร์   พร้อมทั้ง
สนับสนุน ช่วยเหลือและเผยแพร่งานวิจัยทางศึกษาศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลทางการศึกษาและผู้สนใจ
ทางศึกษาศาสตร์และบุคลากรทั่วไปของสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศทั้งระดับชาติและนานาชาติ   ประกอบกับในปี2560 ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ Thailand 4.0 เป็นโมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ
ในศตวรรษท่ี 21  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ให้พัฒนาคนมีศักยภาพและมีทักษะในระดับสูง  งานวิจัยเน้นสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆที่จ าเป็นการพัฒนาประเทศ การสร้างนวัตกรรมขั้นสูง สร้างก าลังคน ดังนั้นหากได้มีการน า
ผลการวิจัย และการน าเสนอผลเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิชาการของประเทศ 
และเพ่ือให้กิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว   คณะอนุกรรมการสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ของสมาคมฯจึงเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการในปี 2561 ขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับความท้าทายการจัดการศึกษาไทยยุค 4.0 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติ 
4. เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของนักวิจัยทางสาขาศึกษาศาสตร์ในระดับชาติ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดประชุม 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณาจารย์ นักศึกษา ครแูละนักวิจัยและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ 
3. คัดเลือกผลงานวิจัยจากผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ 
4. ด าเนินการจัดประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
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5. สรุปผลการด าเนินงานจัดประชุมทางวิชาการของคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์สมาคมฯ 
 

ก าหนดการ และสถานที่ 
วันที ่10-11 กุมภาพันธ์  2561 ณ โรงแรม ชาโตเดอเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 
 
 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมฯ นักวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นสิิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งระดับชาติ จ านวน
ประมาณ 200 คน 

2. คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจ านวน 21 คน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
 
อัตราค่าลงทะเบียน  
 ค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้น าเสนอผลงาน เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน มี
อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
 
●ผู้น าเสนอ  

                   สังกัดสถาบันสมาชิก ลงทะเบียน 2,200.-บาท ต่อ 1 บทความ 

                   ไม่ได้สังกัดสถาบันสมาชิก ลงทะเบียน 3,000.-บาท ต่อ 1 บทความ 
●ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอบทความ 
 
ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียนภายใน 

  31 ธันวาคม 2560 
ลงทะเบียนหลัง 

        31 ธันวาคม 2560 
สังกัดสถาบันสมาชิก 700.-บาท 1,000.-บาท 
ไม่สังกัดสถาบันสมาชิก 1,000.-บาท 1,500.-บาท 

 ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดโดยไม่ถือเป็นวันลา 
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ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
08.00-09.00 น.       –ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น.       –พิธีเปิดและปาฐกถา 
                            ความท้าทายการจัดการศึกษาไทยยุค 4.0   
10.30-10.45 น.       -พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.       -บรรยายพิเศษ  
                            ความท้าทายการจัดการศึกษาไทยยุค 4.0   
                            โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช 
12.00-13.00 น.       -พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.30 น.       –เสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ  
14.30-14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.30 น.       –เสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ (ต่อ)  
 
 
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 
09.00-10.30 น.       -บรรยายพิเศษ  
                            การสร้างผลงานทางวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
10.30-10.45 น.       –พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.       -เสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ (ต่อ)  
12.00-13.00 น.       -พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น.       –เสนอผลงานวิจัย/บทความวิชาการ (ต่อ) 
 
การลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งรายชื่อการเข้าร่วมประชุมตามช่องทางดังนี้ 

ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งรายชื่อผ่าน E-Mail: dr.saruda@hotmail.com 
 

ผู้ที่สนใจเสนอบทความวิจัย สามารถแจ้งรายชื่อและส่งผลงานตามช่องทางดังนี้ 
ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งรายชื่อตามแบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่าน

เว็บไซต์: www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html โดยส่งบทความทาง e-Mail: 

dr.saruda@hotmail.com  , kriangkrai.sa@spu.ac.th  

เปิดรับบทความ                 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  15 มกราคม 2561  
ปิดรับบทความ                  ภายในวันที่  15 มกราคม 2561  
ประกาศผลการพิจารณา       ภายในวันที่   25 มกราคม 2561  

mailto:dr.saruda@hotmail.com
mailto:kriangkrai.sa@spu.ac.th
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โดยบทความที่น าเสนอต้องไม่เคยน าเสนอที่ใดมาก่อนความยาว10-15 หน้า(A4)ในรูป Micosoft 
Word2007  โดยใช้ font TH Saraban New Size16 

                                              
 

หัวเรื่องและสาระของบทความผลงานวิจัยที่เปิดรับครอบคลุมการศึกษาด้านต่างๆดังนี้ 
           -หลักสูตรและการเรียนการสอน           -การบริหารการศึกษา                  -คุณภาพการศึกษา 
           -การพัฒนาผู้เรียน                           -การบริหารสถานศึกษา                -การจัดการเรียนรู้ 
           -เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา      -การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ        -การศึกษาอาเซียน                  
           -การผลิตและมาตรฐานการพัฒนาครู    -นโยบายการศึกษา                    - การศึกษายุค 4.0              
           -การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา              -ประเด็นการศึกษาด้านอ่ืนๆ 
                

การช าระเงินค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เสนอผลงานวิจัย ให้โอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ชือ่บัญชี นางวราภรณ์ ไทยมา และ นายเกรียงไกร สัจจะหฤทัย  บัญชีเลขท่ี 006-808987-9 
พร้อมแจ้งการโอนเงิน มาพร้อมแนบส าเนาแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่ 

E-Mail: dr.saruda@hotmail.com , kriangkrai.sa@spu.ac.th 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของนักการศึกษาและนักวิจัยที่มีคุณภาพ 

          3.   ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และ 
               ผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
               แห่งประเทศไทย(สสอท.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dr.saruda@hotmail.com
mailto:kriangkrai.sa@spu.ac.th
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แบบเสนองานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

1. ช่ือเรื่องวิจัย (ภาษาไทย)  
  (ภาษาอังกฤษ)  
2. ผู้วิจัย และคณะ (ระบุค าน าหน้าช่ือ/ยศ/ต าแหน่งทางวิชาการ)  

สถานท่ีติดต่อ  
โทรศัพท ์ โทรสาร E-mail Address  

3. ปีท่ีท าวิจัยส าเร็จ  
4. แหล่งอุดหนุนการวิจยั  
5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
7. ขอบเขตของการวิจัย  
8. กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
9. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี)  
10.วิธดี าเนินการวิจัย 

-ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
-เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
-การวิเคราะห์ข้อมูล  

11.สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
12.การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน ์  
13.รายการอ้างอิง  
14.การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยเรื่องที่เสนอนี้ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
      ยังไม่เคยตีพิมพ ์                                                                        

      ยังไม่เคยน าเสนอ 
 เคยตีพิมพ์ในวารสารช่ือ ปีท่ี ฉบับท่ี  
 เคยน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ (ระบุช่ืองาน) เมื่อวันท่ี เดือน ปี  

 

หมายเหตุ : ต้องเป็นผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2560  
 

การส่งข้อมูล : ส่งรายละเอียดฉบับย่อ 10 –15 หน้ากระดาษ A4 ในรูป Microsoft Word 2007 โดยใช้ font TH 
Sarabun New ขนาด 16   
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่  E-mail: dr.saruda@hotmail.com , kriangkrai.sa@spu.ac.th  
การเผยแพร่ :  

 ผลงานที่ได้รับการคัดสรรให้น าเสนอ จากคณะกรรมการจะได้น าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติและให้เกียรติบัตรส าหรับผู้เป็นเจ้าของผลงานที่ได้น าเสนอ 

 ผลงานที่ได้รับการคัดสรรทุกฉบับ จะน าพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ สสอท. 
     (JOURNAL of ED-APHEIT) www.dpu.ac.th/journalofed-apheit  
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  kriangkrai.sa@spu.ac.th หรือ โทร 0814254242  
ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย 

mailto:dr.saruda@hotmail.com
mailto:kriangkrai.sa@spu.ac.th
http://www.dpu.ac.th/journalofed-apheit
mailto:kriangkrai.sa@spu.ac.th%20หรือ

