การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่”
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ (Eco Cozy Beachfront Resort Cha-am)
จังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)
The 5th National and the 1st International Conference on Education 2021
(APHEIT-EDU 2021)
"Educational Management Innovation for Transition to the New Normal"
**************************************

หลักการและเหตุผล
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปี 2030 มนุษย์จึงจำเป็นต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดด และ
การจ้างงานแบบชั่วชีวิตจะไม่มีอีกต่อไป คนที่เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ (Learn, Unlearn, Relearn) และสามารถปรับตัว
เข้ากับยุคใหม่ได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่องค์กรและประเทศชาติได้ การเรียนรู้จะเป็นเพียงการเรียนรู้
และปรับตัวตลอดชีวิต (From Lifetime Employment to Life Time Employability) ซึ่งการศึกษาแบบดั้งเดิมจะ
ไม่สามารถตอบโจทย์การอยู่รอดในโลกยุคใหม่อีกต่อไป ความสำเร็จของการจัดการ การศึกษาจึงต้องการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่บุคลากรทางการศึกษา ครู และผู้บริหาร
การจั ด การศึกษาในยุ ค ปกติวิถีใหม่ (New Normal) เกิดขึ้น ในช่ว งที่โลกเกิดสถานการณ์ ไวรัส COVID-19
ระบาด ดังนั้นครู คณาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเอื้ออำนวยวิธีการจัดการเรียนรู้สู่
การจั ดการศึกษา อีกทั้งมีบทบาทในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ ามาสนับสนุน การเรียนรู้ ดังนั้น สถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาควรจะออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ในอนาคตหลักสูตรของโลกและการจัด
การศึกษาจะมีรูปแบบหรือหน้าตาอย่างไร ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีทักษะในระดับสูงเพื่อการ
พัฒนาประเทศ งานวิจัยในการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่ จึงเป็น
หนทางในการหาคำตอบ
ดังนั้นครูและผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าที่ในการนำ
แนวคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ต้องเป็นผู้จุดประกายความคิดในการพัฒ นา
คุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จะต้องนำให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ตระหนักและให้
ความสำคัญทั้งงานวิชาการ งานวิจัย ดังนั้นหากได้มีการนำผลการวิจัย และการนำเสนอผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จ ะ
เป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งต่ องานวิ ช าการของประเทศ และเพื่ อ ให้ กิ จกรรมต่ าง ๆ ของทางสมาคมฯสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใน

๒
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่คือ การพัฒนา
งานด้านวิชาการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ของสถาบันสมาชิก สสอท. ดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์และพัฒ นาบุคลากรและนักศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ ของสถาบันสมาชิก สสอท. และมีหน้าที่อื่น ๆ ที่
สำคัญคือ เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักวิชาการทางศึกษาศาสตร์ที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่
ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ทางศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือและเผยแพร่งานวิจัย
ทางศึกษาศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา บุคคลทางการศึกษาและผู้สนใจทางศึกษาศาสตร์ และบุคลากรทั่วไปของ
สถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศทั้งระดับชาติและคณะอนุกรรมการ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของสมาคมฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่
ปกติวิถีใหม่ ” The 5th National and the 1st International Conference on Education 2021 (APHEIT-EDU
2021) "Educational Management Innovation for Transition to the New Normal" วั น ที่ 27 – 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญใน
การส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งด้านการพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิจัยซึ่งจัดว่าเป็นภารกิจที่
สำคัญยิ่งของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึก ษา ตลอดจนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างและ
พัฒนาการเรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นดัชนีที่แสดงถึงศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้าน
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้มีผลงานวิชาการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติและนานาชาติ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษายุค “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ปกติวิถีใหม่”
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่ายของนักวิจัยทางสาขาศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ
วิธีการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุม
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณาจารย์ นักศึกษา ครูและนักวิจัยและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ
3. คัดเลือกผลงานวิจัยจากผู้ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ
4. ดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการของคณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์สมาคมฯ
กำหนดการ และสถานที่
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ
(Eco Cozy Beachfront Resort Cha-am) จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมฯ นักวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ จำนวนประมาณ 200 คน
2. คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

๓
ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการสาขาศึกษาศาสตร์ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
กำหนดการเปิดรับบทความ
กำหนดการเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงาน เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
มีอตั ราค่าลงทะเบียน ดังนี้
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นสมาชิก
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
*
ก่อนวันทีผู่ ้25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 ผู้นำเสนอผลงานวิ
ชาการระดับชาติ 2,200 บาท
 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2,๗00 บาท
เ
 ผู้นำเสนอผลงานวิ
ชาการระดับนานาชาติ 3,200 บาท  ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 3,๕00 บาท
ข้
า
หลังวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หลังวันทีร่่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ๓,๐00 บาท
 ผู้นำเสนอผลงานวิ
ชาการระดับชาติ 2,500 บาท
ว
 ผู้นำเสนอผลงานวิ
ชาการระดับนานาชาติ 3,500 บาท  ผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 3,๗00 บาท
ม
ป
การเข้าร่วมงานเฉพาะวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 (1 วัน)
ร
 ผู้เข้าร่วมประชุม 700 บาท
 สถาบันที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานวิชาการ
ะ
50 คนขึ้นไป คนละ 500 บาท
ชุ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของนักการศึกษาและนักวิจัยที่มีคุณภาพ
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (Peer Review)
อย่างน้อย 2 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
*ผู้เข้าร่วมที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดโดยไม่ถือเป็นวันลา
การชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เสนอผลงานวิจัย
ให้โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อบัญชี นางวราภรณ์ ไทยมา และ นายเกรียงไกร สัจจะหฤทัย
บัญชีเลขที่ 006-808987-9
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การประชุมวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจยั คัดสรร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่”
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ โรงแรม อีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ต ชะอำ (Eco Cozy Beachfront Resort Chaam) จังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.)
th
The 5 National and the 1st International Conference on Education 2021 (APHEIT-EDU 2021)
"Educational Management Innovation for Transition to the New Normal"
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ภาคเช้า
8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.30 น.

พิธีเปิด
- กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ทีป่ รึกษาอนุกรรมการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก
(Innovation Leadership for Global Competitiveness) หรือ ILG และ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรุดา ชัยสุวรรณ
(อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
ประธานอนุกรรมการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- แนะนำคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ที่ร่วมงาน) วาระปี 2562-2564
- พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการดีเด่น

09.20 – 10.45 น.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการจัดการศึกษาในภาวะปกติวิถีใหม่”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คุรุสภา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

10.45 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
การนำเสนอผลงานวิจยั / ผลงานวิชาการ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย

13.00 – 18.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจยั / ผลงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอ และผู้นำเสนอดีเด่นภายในห้องประชุม
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

09.00- 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจยั / ผลงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอ และผู้นำเสนอดีเด่นภายในห้องประชุม

12.00 – 13.00 น.

พิธีปิดการประชุมวิชาการฯ

