โครงการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ :
การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดโดยอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Kensington Garden Resort Khaoyai อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.)
มีบทบาทและหน้าที่คือ การพัฒนางานด้านวิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของสถาบันสมาชิก สสอท. ดาเนิน
กิจกรรมทางด้านวิชาการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ของสถาบัน
สมาชิก สสอท. และมีหน้าที่อื่น ๆ ที่สาคัญคือ เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักวิชาการทางศึกษาศาสตร์ที่จะได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนาไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพทางศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้ง
สนับสนุน ช่วยเหลือและเผยแพร่งานวิจัยทางศึกษาศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลทางการศึกษาและผู้สนใจ
ทางศึกษาศาสตร์ และบุคลากรทั่วไปของสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศทั้งระดับชาติและนานาชาติ ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 เป็น
โมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้ ให้ พั ฒ นาคนมี ศัก ยภาพและมีทั ก ษะในระดั บ สูง เน้ น สร้างงานวิจั ยที่ สร้ างองค์ ความรู้ใหม่
ที่จาเป็น ต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างนวัตกรรมขั้นสูง สร้างกาลังคน มุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ที่ผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้รูปแบบที่เหมาะสมแก่บุคคล อายุ
การศึกษา อาชีพและความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
เฉพาะในช่วงวิกฤตที่ผู้เรียนมีจานวนลดน้อยลง สถาบันการศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับตัวโดยหาวิธีการจัดการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนทุกวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการประจาปี 2561 ขึ้นในหัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประโยชน์ต่องานวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติ
4. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของนักวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ในระดับชาติ
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วิธีการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดประชุม
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณาจารย์ นักศึกษา ครูและนักวิจัยและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
โครงการ
3. คัดเลือกผลงานวิจัยจากผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ
4. ดาเนินการจัดประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลการดาเนินงานจัดประชุมทางวิชาการของคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์สมาคมฯ
กาหนดการ และสถานที่
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Kensington Garden Resort Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมฯ นักวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการ
ศึก ษา นิ สิ ต นั ก ศึก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน รวมทั้ ง ประชาชนผู้ ส นใจทั่ วไปทั้ ง จานวน
ประมาณ 200 คน
2. คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยจานวน 21 คน
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นาเสนอผลงาน เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
มีอัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
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การลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการ สามารถแจ้งรายชื่อการเข้าร่วมประชุมตามช่องทางดังนี้
ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์แจ้งรายชื่อผ่าน
www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html หรือ
https://goo.gl/ywjrmq หรือ scan QR Code

เปิดรับบทความ
ปิดรับบทความ
ประกาศผลการพิจารณา

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2562

หัวเรื่องและสาระของบทความผลงานวิจัยที่เปิดรับครอบคลุมการศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนี้
- นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา
- การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- คุณภาพการศึกษา
- หลักสูตรและการเรียนการสอน
- การบริหารการศึกษา
- การจัดการเรียนรู้
- การพัฒนาผู้เรียน
- การบริหารสถานศึกษา
- การศึกษายุค 4.0
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
- การศึกษาอาเซียน
-ประเด็นการศึกษาด้าน
- การผลิตและมาตรฐานการพัฒนาครู
- นโยบายการศึกษา
อื่นๆ
- การกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของนักการศึกษาและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ
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ทั่วไป เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย (สสอท.)
การชาระเงินค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เสนอผลงานวิจัย ให้โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อบัญชี นางวราภรณ์ ไทยมา และ นายเกรียงไกร สัจจะหฤทัย บัญชีเลขที่ 006-808987-9
พร้อมแจ้งการโอนเงิน ผ่านช่องทางดังนี้

1. E-Mail: waraporn.th@spu.ac.th, dr.saruda@hotmail.com หรือ
2. Send payment slip at https://goo.gl/ywjrmq
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