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ขอเชิญส่งบทความ (Call For Papers)
เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 10
“การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย”
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญ
นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา
ครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน
2563 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย
นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา คณะกรรมการ
ดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 โดย
มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ดังนี้
ประเด็นในการนำเสนอ
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o
o
o

การจัดการเรียนการสอน
STEM Education
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
การออกแบบการเรียนการสอน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
การศึกษาวิศวกรรม
การศึกษาเกษตร
ภาษากับการศึกษา
การจัดการอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาพณิชยกรรม
สาขาศิลปกรรม
สาขาคหกรรม
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กำหนดการรับและพิจารณาบทความ
วันสุดท้ายของการรับบทความ
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ
วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขแล้ว
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน
วันนำเสนอบทความ

30 เมษายน
10 พฤษภาคม
18 พฤษภาคม
18 พฤษภาคม
1-2 มิถุนายน

2563
2563
2563
2563
2563

ข้อแนะนำในการส่งบทความ
1. จัดพิมพ์บทความโดยใช้แบบฟอร์มของงานประชุมวิชาการ ในรูปแบบคอลัมน์เดี่ยว ขนาดกระดาษ A4
ความยาวของบทความไม่เกิน 8 หน้า พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ทั้งนี้ ผู้เสนอบทความต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดเตรียมบทความนำเสนออย่างเคร่งครัด โดยสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียด ได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020
2. ส่งบทความผ่านระบบ EasyChair บทความที่ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝ่ายวิชาการให้นำเสนอในที่ประชุมจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)
3. นักศึกษา และบุคลากร สังกัด สจล. ทุกท่านที่ส่งผลบทความในการประชุมวิชาการนี้ บทความของท่าน
ต้องผ่านการตรวจสอบการคั ดลอกผลงานทางวิช าการด้ว ยโปรแกรม (อักขราวิส ุ ทธิ์ /Turnitin) โดย
ดำเนินการดังนี้
3.1 ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/Turnitin ทั้งนี้ กรณีการคัดลอก
ผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่สามารถยอมรับได้ต้องไม่เกิน 30% ของผลงาน
3.2 ลงนามรับรองผลการตรวจฯ ในแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรับรองผลฯ ได้ที่เว็บไซต์งานประชุม)
3.3 จัดส่งหลักฐานผลการตรวจ และแบบฟอร์มการตรวจ ในรูปแบบไฟล์ (jpeg, jpg, pdf, png) เข้ามาใน
ระบบ easychair
ขั้นตอนการส่งบทความ
1. สมัครสมาชิกในระบบ EasyChair
2. ส่งบทความ (paper) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ EasyChair โดยดำเนินการดังนี้
3.1. ส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่งานประชุมได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งปิดชื่อ
เจ้าของบทความ และต้นสังกัด
3.2. ส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์ word พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่งาน
ประชุมได้กำหนดไว้ ไม่ต้องปิดชื่อเจ้าของบทความ และต้นสังกัด
4. รอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โดยผลการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ท่านรับทราบผ่าน
ระบบ EasyChair
5. กรณีที่บทความผ่านการพิจารณา (ทั้งแบบมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไข) ให้ผู้ส่งบทความดำเนินการจัด
ส่งบทความ (paper) ครั้งที่ 2 คือบทความที่ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับ
สมบูรณ์พร้อมออนไลน์) ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ในระบบ EasyChair การแก้ไขบทความให้
ดำเนินการแก้ไข และส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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6. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผล
การพิจารณาบทความอย่างเป็นทางการผ่านระบบ EasyChair โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดใบตอบรับ
บทความผ่านระบบ EasyChair
7. ผู้เขียนบทความแต่ละบทความ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนและนำเสนอ อย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน
ตามกำหนดการรับและพิจารณาบทความที่กำหนดไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์
บทความลงใน Proceedings ของการประชุมนี้ การลงทะเบียนให้เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์
(Google Form) พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
หมายเหตุ บทความที่ได้รับการพิจารณาแต่ยังต้องมีการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้นำเสนอบทความ
ส่งบทความที่แก้ไขในระบบ EasyChair ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ข้อแนะนำสำหรับผู้นำเสนอบทความ
ผู้เสนอบทความทุกท่านที่ผ่านการพิจารณาจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และ
ต้องกรอก แบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อยืนยัน ผู้เสนอบทความมีเวลานำเสนอคนละ 15 นาที
เวลาซักถาม 5 นาที (รวมเวลา 20 นาที) โดยผู้เสนอบทความต้องจัดเตรียมสื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม
PowerPoint และนำเสนอแบบออนไลน์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020)

4
อัตราค่าลงทะเบียน
- บุคคลทั่วไป
o ผู้เสนอผลงาน
3,300 บาท
o ผู้เข้าร่วมงาน
2,000 บาท
- นักศึกษาและบุคลากรจากที่ประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และบุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.*
o ผู้เสนอผลงาน
2,500 บาท
o ผู้เข้าร่วมงาน
1,400 บาท
- นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.*
o ผู้เสนอผลงาน
2,000 บาท
o ผู้เข้าร่วมงาน
1,000 บาท
สิทธิพิเศษ 1. สำหรับผู้ที่ประสงค์จ ะนำเสนอผลงานมากกว่า 1 เรื่องในระดับชาติ เรื่องที่ 2 เป็นต้น ไป
ลด 50 เปอร์เซ็นต์
2. สำหรับบุคลากร สจล. (อาจารย์/เจ้าหน้าที่) ท่านสามารถลงทะเบียนโดยการแนบหลักฐาน
เพียงสำเนาหนังสือที่ท่านได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน เพื่อเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงาน
วิชาการ ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะจัดส่งรายละเอียดการดำเนินการให้ท่านทาง e-mail เพื่อดำเนินการ
ด้านเอกสารการเบิกจ่ายเงิน หลังจากท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ * สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(TEDC) ที่ป ระชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์ / ศึก ษาศาสตร์ (กลุ่ ม 16) และนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. กรุณาแนบสำเนา บัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย
วิธีการชำระเงิน
ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินมายัง ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : DRLE
เลขที่บัญชี : 088-255015-8
สาขา : เทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ผู้ประสานงาน
ดร. ราตรี ศิริพันธุ์
08-9880-8349
นางจันทนี ทรัพย์แสนดี 08-6349-6020

การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน
พร้อมเอกสารการชำระเงิน (แจ้งโอนเงิน) ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Google Forms)
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รายนามคณะกรรมการ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (Honorary Chairperson)
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ประธานกรรมการ (General Chairperson)
รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานกรรมการร่วม (Co-Chairpersons)
ดร.ดิเรก พรสีมา
รศ. ดร.ศิริเดช สุชวี ะ

ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและ
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม 16 และคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee)
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ. ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสริ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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รศ.ดร.วินัย พูลศรี
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
รศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์
ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
คณบดีวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะกรรมการจัดงาน (Organizing Committee)
ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
รองคณบดี กำกับดูแลด้านวิชาการและบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
รศ. ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
รองคณบดี กำกับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี
รองคณบดี กำกับดูแลงานด้านบริหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง
รองคณบดี กำกับดูแลงานด้านแผนงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
อาจารย์ใหม่ เจริญธรรม
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ดร.ปิยะ ตันศิริ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ณธทัย จันเสน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ดร.จตุพร อนุชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศและประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Committee)
ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
กรรมการ
รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร
กรรมการ
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
กรรมการ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี
กรรมการ
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รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
รศ.ดร.วินัย ใจกล้า
รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด
ผศ.ดร.พิชญ์สินี มะโน
ผศ.ดร.กฤษณา คิดดี
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล
ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
ผศ.ดร.ศราวุธ อินทรเทศ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล
รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์
ผศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
รศ.ดร.สุวรรณา อินทร์น้อย
ผศ.ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร
ผศ.ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล
ผศ.อำพล ทองระอา
ผศ.สุชิน อาจหาญ
ผศ.สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี
นางจันทนี ทรัพย์แสนดี
นางสาวนลินี รัตนสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

