
โครงการประชุมน าเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 
The 5 th International  Conference on Education (ICE 2018) and  

The 14 th National Conference “Advancing Innovation  
and Research Excellence for Transforming Education”  

วันเสาร์ที่ 23  มิถุนายน  2561 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5  อาคารศึกษา 3  

 

1. ชื่อโครงการ   ประชุมน ำเสนอผลงำนวิจัย ระดับชำติและนำนำชำติ The 5 th International  Conference 

on Education (ICE 2018) and The 14 th National Conference “Advancing Innovation and Research 
Excellence for Transforming Education” 

2. หลักการและเหตุผล 
กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดกับมนุษย์และสังคม  กำรพัฒนำกำรศึกษำด้วยกำรพัฒนำ

มนุษย์และกำรเรียนรู้ในยุคใหม่มีควำมส ำคัญจ ำเป็นยิ่ง  กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ใหม่ในสังคมต้องจัดกำรศึกษำและ
ฝึกอบรมให้ “ทุนควำมรู้”แกบุ่คคลให้มำกท่ีสุด เมื่อทุนควำมรู้มีมำก โอกำสที่คนในสังคมจะสร้ำง“ควำมรู้ใหม่” 
ก็มีมำกขึ้นตำมไปด้วย  กำรสร้ำงนวัตกรรมที่ใช้ฐำนควำมรู้ที่มำกและรอบด้ำน  รวมทั้งต้องท ำให้คนในสังคม 
“คิดเป็น” คือมีจินตนำกำรและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เมื่อเป็นเช่นนี้จะท ำให้คนในสังคมยิ่งรู้วิธีประยุกต์
ควำมรู้ คือ พัฒนำนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องและหลำกหลำย   ระบบกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้องวำงแผน                      
เพ่ือให้โอกำสและเพ่ือลงทุนทำงกำรศึกษำให้กว้ำงขวำงที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้  
ผู้เรียนคิดเป็นท ำเป็น  สร้ำงสรรค์ได้ จึงจะส่งผลให้สังคมพัฒนำขึ้นตำมล ำดับ  ดังนั้นกำรพัฒนำบุคคลและ
สังคม    ต้องเริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรสร้ำงสรรค์  ค้นคว้ำหำองค์ควำมรู้ใหม่ด้วยกระบวนกำรวิจัย       
ย่อมเป็นวิธีกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศได้ทำงหนึ่ง กำรพัฒนำนักกำรศึกษำ
ดังกล่ำวเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีองค์ควำมรู้ทำงกำรศึกษำ                     
ในระดับสำกล  
 คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร รับผิดชอบด้ำนกำรผลิตครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ
โดยตรง มีกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรวิจัยเชิงวิชำกำรในหลำยสำขำวิชำ อำทิ หลักสูตรและกำรสอน         
กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรศึกษำตลอดชีวิต  จิตวิทยำกำรศึกษำ พัฒนศึกษำ และเทคโนโลยีกำรศึกษำ  เป็นต้น 
กำรเผยแพร่งำนวิจัยโดยกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ และชำติจะเป็นเวทีกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและ
วิทยำนิพนธ์ด้ำนกำรศึกษำของคณำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำทั้งภำครัฐ 
และเอกชน  รวมทั้งหน่วยวิจัยและนักวิจัยจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  ท ำให้นักวิจัยได้มีโอกำสเสนอ
ผลงำนวิจัยสู่สำธำรณชนและชุมชนวิชำกำร และเปิดโอกำสให้นักกำรศึกษำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ     
ได้ แลกเปลี่ ยนควำมรู้ และผลกำรวิจั ย  ขยำยพรหมแดนควำมรู้ สู่ ส ำกล และประชำคมอำเซียน                           
คณะศึกษำศำสตร์จึงเห็นควรจัดกำรประชุมน ำเสนอผลงำนวิจัย ระดับชำติและนำนำชำติ The 5 th 

International  Conference on Education (ICE 2018) and The 14 th National Conference “Advancing 
Innovation and Research Excellence for Transforming Education”  ขึ้น ร่วมกับหน่วยงำน 3 หน่วยงำน 



 2 

และมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 10 มหำวิทยำลัย ดังนี้  1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
2 ) สภ ำคณ บดี คณ ะครุศ ำสตร์ /ศึ กษ ำศำสตร์  แห่ งป ระเทศ ไทย  3 ) กรมกำรป กครองท้ อ งถิ่ น                               
4) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  5) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร                              
6 ) คณ ะศึ กษ ำศำสตร์ แ ละ พั ฒ น ศำสตร์  มห ำวิท ย ำลั ย เกษ ตรศำสตร์  7 ) คณ ะศึ กษ ำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 8) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 9) คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม  10) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  11) คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  12) คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง   13) สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์กำรศึกษำที่ทันสมัยจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและ
ต่ำงประเทศ  โดยเฉพำะในกลุ่มอำเซียน    
 2. เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชำกำร อำจำรย์ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ
ทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยและนักวิจัยจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทั้งไทยและต่ำงประเทศ ที่มี
ผลงำนวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์ได้เสนอผลงำนวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย สำขำ
กำรศึกษำ 
 3. เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนงำนวิจัยและวิทยำนิพนธ์ไปสู่องค์ควำมรู้ใหม่ 
 4. เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักวิจัย นักวิชำกำร อำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัย ในกำรน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรเสนอผลงำนวิจัยไปพัฒนำงำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
       แผนยุทธศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ.2556-2663  

      ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรยอมรับ
ระดับชำติและนำนำชำติ 

กลยุทธ์ 4.1 กำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ในระดับชำติ และนำนำชำติ  
กลยุทธ์ 4.2 เผยแพร่ประช ำสัมพันธ์ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ในทุกระดับ  

  กลยุทธ์ 4.3 กำรสร้ำงมูลค่ำและองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์  
 

5.   เป้าหมาย  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน  250 คน   

6. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่   23  มิถุนำยน  2561 
7. สถานที่ด าเนินงาน   ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อำคำรศึกษำ 3 คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  คณะศึกษำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงเป็นเลิศทำงนวัตกรรมกำรศึกษำ 
 2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัย 
 3.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำและถ่ำยทอดสู่ผู้อ่ืนได้ 
 4. นักวิจัย นักวิชำกำร อำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัยและผู้เข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ

จำกกำรเสนอผลงำนวิจัยไปพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องและเพ่ือ
กำรปรับปรุง  กำรเรียนกำรสอน 


