
 
 

โครงการประชุมทางวชิาการนานาชาต ิ 
เร่ือง  “การวจิยัเพือ่พฒันาการศึกษาอาเซียน” คร้ังที ่1 

“The 1st International Research Conference for ASEAN Educational Development” 
ระหว่างวนัที5่-7เมษายน2558 

จดัโดย กรมสร้างครู  กระทรวงศึกษาธิการและกฬีา มหาวทิยาลยัจาํปาสัก วทิยาลยัครูปากเซ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ร่วมกบัสถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิครูของแผ่นดนิ มูลนิธิหม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ  
หน่วยงาน องค์กรเครือข่ายการศึกษาประเทศไทยและประเทศในประชาคมอาเซียน 

ณ ห้องประชุมลานนา โรงแรมจาํปาสัก พาเลด(Champasak Palace Hotel) 

แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.หลกัการและเหตุผล 
 กรมสร้างครู   กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา   มหาวิทยาลัยจําปาสัก  วิทยาลัยครูปากเซ      
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิครูของแผ่นดินมูลนิธิ
หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล  ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาและองคก์ร
เครือข่ายการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย ไดมี้การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นในการพฒันาการศึกษาของชาติดว้ยกระบวนการวิจยัเพื่อสนองปี พ.ศ. 2558 ท่ีทุกประเทศใน
อาเซียนพร้อมจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงจะตอ้งมีการร่วมมือกบัประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคม
อาเซียนในการพฒันาประเทศในทุกๆดา้น และมีความเห็นว่าการคน้ควา้วิจยัคือแนวทางสาํคญัท่ีจะทาํให้
ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้สาํหรับนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาดงักล่าว และการพฒันาดา้นการศึกษาก็เป็นอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีจะตอ้งใชก้ระบวนการและผลการศึกษาคน้ควา้วิจยัมาใชใ้นการพฒันา เพราะการศึกษาคือ
เคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยชาติและทรัพยากรมนุษย์ท่ีได้รับการพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพย่อมมีความสามารถในการพฒันาชาติ
บา้นเมืองให้เจริญกา้วหนา้ในท่ีสุดซ่ึงองคก์รท่ีจะร่วมมือกนัต่างเลง็เห็นว่าการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การใชผ้ลการวิจยัในการพฒันาการศึกษาไม่ควรจาํกดัอยู่เฉพาะในประเทศ ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งประเทศดว้ย เพื่อท่ีจะทาํใหไ้ดม้าซ่ึงแนวคิดและความรู้ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งกวา้งขวางมาก
ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซียน อนัไดแ้ก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
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ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย 
โดยการจดักิจกรรมประชุมในคร้ังน้ีกรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มหาวิทยาลยัจาํปาสัก 
วิทยาลยัครูปากเซ  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถาบนัอุดมศึกษา มูลนิธิครูของ
แผ่นดิน  มูลนิธิหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล  และองคก์รเครือข่ายการศึกษาประเทศในประชาคมอาเซียนและ
ประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วม รวมทั้งในประเทศไทยไดจ้ดัข้ึนโดยความร่วมมือกนั ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัร่วมกนัคือการ
จดัการประชุมสมัมนาวิชาการระดบันานาชาติในการนาํเสนอผลงานวิจยั  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเปิด
โอกาสให้นกัวิจยั นิสิตนักศึกษาและคณาจารยจ์ากประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ร่วม ไดน้าํเสนอผลงานวิจยั และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการซ่ึงกนัและกนั 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ด้านความร่วมมือทางวิชาการของประเทศต่างๆในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วม จึงเห็นสมควรใหมี้การจดัประชุมวิชาการระดบันานาชาติใน
ช่ือ“การวิจัยเพือ่พฒันาการศึกษาอาเซียน” คร้ังที่ 1“The 1st International Research Conference for 
ASEAN Educational Development” ระหวา่งวนัท่ี 5-7เมษายน2558ณ หอ้งประชุมลานนา โรงแรมจาํปา
สกัพาเลดเมืองปากเซ แขวงจาํปาสกั ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิจยัของนิสิตนักศึกษา คณาจารยแ์ละนักวิจยัทัว่ไปในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการพฒันา
ความสมัพนัธ์เครือข่ายทางวิชาการใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

2.วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให ้นิสิตนกัศึกษาคณาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษา และนกัวิจยัทัว่ไปของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วม ไดมี้โอกาสนาํเสนอแนวคิดและผลงานวิจยัต่อท่ีประชุม
นานาชาติ  
 2.2 เพื่อให ้นิสิตนกัศึกษาคณาจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษาและนกัวิจยัทัว่ไปของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วม ไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการและขยาย
มุมมองของงานวิจยัทางการศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัสากล 
 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความเขม้แข็งทางวิชาการของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนให้
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

3.หน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายร่วมจัด 
 3.1 หน่วยงาน/องคก์ร ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  3.1.1 กรมสร้างครู กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
  3.1.2 มหาวิทยาลยัจาํปาสกั 
  3.1.3 วิทยาลยัครูปากเซ 
 3.2สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบดว้ย 
  3.2.1 มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
  3.2.2 มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 
  3.2.3มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
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  3.2.4 มหาวิทยาลยัราชธานี 
  3.2.5 มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอิีสเทิร์น 
  3.2.6สถาบนัรัชตภ์าคย ์
  3.2.7วิทยาลยันครราชสีมา 
  3.2.8 Dr.Babasaheb Ambedkar  Marathwada University 
  3.2.9 Vietnam National University 
  3.2.10 National University of Singapore 
  3.2.11 Siemreap  University 
 3.3 องคก์รภาคีเครือข่ายในประเทศไทยท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และใหก้ารสนบัสนุน 
  3.3.1มูลนิธิครูของแผน่ดิน   
  3.3.2มูลนิธิหม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ 
  3.3.3 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
  3.3.4 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
  3.3.5สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  7 
  3.3.6สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 
  3.3.7สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  2 
  3.3.8 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 
  3.3.9สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  3 

4.ผู้รับผดิชอบ 
 กรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา มหาวิทยาลยัจาํปาสัก วิทยาลยัครูปากเซประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบนัอุดมศึกษา  มูลนิธิครูของแผน่ดิน  และมูลนิธิหม่อมหลวง
ป่ิน   มาลากุล  ตลอดจนสถาบนัองคก์ร/หน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย  ประเทศในประชาคม
อาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีร่วมจดัในคร้ังน้ี(ประสานงานโดยมูลนิธิครูของแผน่ดิน) 

6.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ีเป็น นิสิตนักศึกษาคณาจารยจ์ากสถาบนัอุดมศึกษาและนักวิจยัของ
มูลนิธิครูของแผ่นดิน  มูลนิธิหม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  และองคก์รเครือข่ายการศึกษาและผูส้นใจ จาก
ประเทศไทย ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วมจาํนวน 300  คน 
  

6. สถานทีใ่นการจัดประชุม 
 หอ้งลานนา โรงแรมจาํปาสกัพาเลด เมืองปากเซ แขวงจาํปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวา่งวนัท่ี  5-7เมษายน2558 
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8.แผนการดาํเนินโครงการ 
 

กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1.ประชุมวางแผนการดาํเนินโครงการ 6   กมุภาพนัธ์  2558 องคก์รเครือข่ายร่วมจดั 
2.เขียนและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมติั 13กมุภาพนัธ์  2558 คณะกรรมการดาํเนินงาน 
3.ประชาสมัพนัธ์การจดัการประชุมและ
เตรียมการจดัประชุม 

16กมุภาพนัธ์  - 
4เมษายน 2558 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.ดาํเนินการจดัการประชุม 5-7 เมษายน2558 คณะกรรมการดาํเนินงาน 
5.สรุป รายงานผลการจดัการประชุม 8-9 เมษายน2558 คณะกรรมการวดัและประเมินผล 
 
9. งบประมาณ 
 9.1  จากการสนบัสนุนของ  มูลนิธิครูของแผน่ดิน 
 9.2  จากการลงทะเบียนของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

10. ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 
 10.1 ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ 
  10.1.1 มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมการนาํเสนอผลงานวิจยัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 จากเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้  

10.1.2ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจดัการสมัมนา 

 10.2 ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ   
10.2.1นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยท่ีเขา้ร่วมประชุม มีทกัษะการส่ือสาร และมี

ประสบการณ์การนาํเสนอผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ 
10.2.2มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนิสิต นกัศึกษาคณาจารยแ์ละนักวิจยั

ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆท่ีเขา้ร่วม 

11. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
11.1 นิสิต นกัศึกษาคณาจารยแ์ละนกัวจิยัไดรั้บความรู้และประสบการณ์การเขียนและการ 

นาํเสนอบทความทางวิชาการต่อท่ีประชุมในระดบันานาชาติ 
 11.2ได้พัฒนาเครือข่ายและได้รับความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองร่วมกันระหว่าง
สถาบนัการศึกษาองคก์รเครือข่ายการศึกษาของประเทศต่างๆและในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศ
อ่ืนๆท่ีเขา้ร่วม 
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รูปแบบการจดักจิกรรมประชุมทางวชิาการ 

1. การเสวนาและการบรรยายทางวชิาการ 
การบรรยาย  เร่ือง  “กระบวนการวจิยัและรูปแบบความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพฒันา

การศึกษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน” 
2. การนําเสนอผลงานวจัิยของ  นิสิตนักศึกษาคณาจารย์และนักวจัิยจากประเทศต่างๆ ซ่ึงมี

รูปแบบดงันี ้   
 2.1 การนาํเสนอผลงานโดยการบรรยาย 

 2.2 การนาํเสนอผลงานโดยการจดัป้ายนิเทศ 
สาขาวชิา 12  กลุ่ม 

2.2.1สาขาการศึกษา 
2.2.2 สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 2.2.3 สาขาวิทยาการและการส่ือสาร 
2.2.4สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
2.2.5 สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและเคมี 
2.2.6 สาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 
2.2.7 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2.8 สาขาเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
2.2.9 สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและวศิวกรรม 

 2.2.10 สาขาศิลปกรรมและส่ิงประดิษฐ ์
 2.2.11 สาขาวิจยัสถาบนั 
 2.2.12 สาขาอ่ืนๆ 

3. การจัดนิทรรศการ   
3.1 นิทรรศการแสดงผลงานการบริหารจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และองคก์ร

เครือข่ายการศึกษาของประเทศไทยและในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3.2 นิทรรศการแสดงผลงานท่ีภาคภูมิใจของ  นิสิต นักศึกษา คณาจารยแ์ละนักวิจยั จาก

ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศอ่ืนๆๆท่ีเขา้ร่วม 
4. การแสดงศิลปวฒันธรรมของประเทศต่างๆและในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

5. การจําหน่ายของทีร่ะลกึจากประเทศต่างๆในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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Programme Schedule (Tentative) 

“The 1st International Research Conference for ASEAN Educational Development” 
April4-6, 2015 

 
……………………………………………………….. 

 
 

April 5th, 2015  

Time Event 

8.30 - 9.00 a.m. Registration  

9.00 - 9.30 a.m.* Opening Ceremony  

     Opening Address by ………………………………………………. 

 Welcome Messages  

      Welcome Messages by ………………………………………………. 

9.30 - 10.30 a.m.* Keynote Address in "…………….."  

Keynote Speaker: ……………… 

10.30 - 10.45 a.m.* Tea Break 

10.45 - 11.45 a.m.* Keynote Address in "…………….." 

Keynote Speaker:  ……………… 

* 9.00 - 11.45 a.m. : MC by Dr. ………………………………………………………………… 

11.45 a.m. - 1.00 p.m. Lunch Break 

1.00 - 2.45 p.m. Parallel Sessions 1 

2.45 - 3.00 p.m. Tea Break 

3.00 - 4.30 p.m. Parallel Sessions 2 

6.00 p.m. - 8.00 p.m. Welcome Dinner  
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April  6th, 2015  

Time Event 

8.30 - 9.00 a.m. Registration  

9.00 - 10.00 a.m.** Keynote Address in "…………….." 

Keynote Speaker:  ……………… 

10.00 - 10.15 a.m.** Tea Break 

10.15 - 11.00 a.m.** IPRC Committee Meeting 

** 9.00 - 11.00 a.m. : MC by Dr. Kanu Priya Mohan 

11.00 a.m. - 1.00 p.m. Lunch Break 

1.00 - 2.45 p.m. Parallel Sessions 3 

2.45 - 3.00 p.m. Tea Break 

3.00 - 4.30 p.m. Parallel Sessions 4 

6.00 p.m. - 8.00 p.m. Farewell  Party 

April  7th, 2015 

Time Event 

8.00 a.m. - 6.00 p.m. Day Trip  

 
หน่วยงาน บุคลากรทีร่่วมดําเนินการ 
1. ทีป่รึกษา 
 1.1 ฯพณฯ หลี บุนคํ้า เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจาํประเทศไทย  
 1.2เลขาธิการคุรุสภา (ดร.อาํนาจ สุนทรธรรม) 
 1.3เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        (นายสมศกัด์ิ  ตาไชย) 
 1.4 ประธานกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญิง สุมณฑา  พรหมบุญ) 
 1.5  ประธานมูลนิธิหม่อมหลวงป่ิน  มาลากลุ    
 1.6ประธานมูลนิธิครูของแผน่ดิน 
 1.7ศาสตราจารย ์ดร.สายหยดุ  จาํปาทอง 
 1.8รองศาสตราจารยช์ม  ภูมิภาค 
 1.9ท่านบุญชยั  จนัทร์ศรีนา  ท่ีปรึกษาทูตดา้นการศึกษาและวฒันธรรมประจาํสถานทูตลาว 
 1.10ท่านเจา้แขวงจาํปาสกัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2. คณะกรรมการอาํนวยการ 

2.1 ท่านจนัดี  พมมะบุด   
2.2 ท่านคาํเพยีร  เมฆจร 
2.3 ท่านสมชยั  เทพสมบติั   
2.4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประชุม  ผงผา่น 
2.5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร 
2.6 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ  กลุบุญญา 

 2.7ดร.ประเสริฐ   ประวติัรุ่งเรือง 
 2.8ดร.วิลาวลัย ์ ตนัวฒันพงศ ์

2.9 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะศกัด์ิ  จินารัตน์ 
 2.10รองศาสตราจารย ์ ดร.รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย ์
 2.11ผูช่้วยศาสตราจาย ์ ดร.ธนชาต  ประทุมสวสัด์ิ 

2.12รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวณีย ์ สิกขาบณัฑิต 
 2.13รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั  สิกขาบณัฑิต 
 2.14รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ  คงเท่ียง 
 2.15รองศาสตราจารย ์ดร.ประภา   สิทธิลภ 
 2.16รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์  ลกัขณาภิชนชชั 
 2.17ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนวรรธ  ศรีวะรมย ์
 2.18ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั  ศรีวะรมย ์
 2.19ดร.พีรพงษ ์ สิทธิอมร 
 2.20ดร.สุวพร  เซ็มเฮง 
 2.21ดร.ไพรัช    ถิตยผ์าด 
 2.22ดร. สมพงษ ์ ปานเกลา้ 
 2.23ดร.สาํเริง กจิุรพนัธ์ 
 2.24ดร.อุดม  พรหมพนัธ์ใจ 
 2.25 วา่ท่ีร้อยตรี ดร.อานนท ์  สุขภาคกิจ 
 2.26 ดร.สจัจา  ศรีเจริญ 
 2.27ดร.วิชยั  แสงศรี 
 2.28วา่ท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศกัด์ิ  นามศรี 
 2.29ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง 
 2.30ดร.สุดา  สุขอํ่า 

2.31 ดร.รัตติมา  พาณิชอนุรักษ ์
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3. วทิยากร/ผู้วพิากษ์ประจํากลุ่ม 

 กลุ่มที ่1 
  รองศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั   สิกขาบณัฑิต 
  ดร.องักลู  สมคะเนย ์
  ดร.จกัรพล  แสนเมือง 
 กลุ่มที ่2 
   รองศาสตราจารย ์ดร. เสาวณีย ์  สิกขาบณัฑิต 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์   อจัฉริยนนท ์
  ดร.บุญจกัรวาล  รอดบาํเรอ 

กลุ่มที ่3 
   รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ   คงเท่ียง 
  ดร.ธนกฤต   แสนเมือง 
  ดร.วีรพร  เช้ืออํ่า 
 กลุ่มที ่4 
   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนวรรธ  ศรีวะรมย ์
  ดร.ธนารัชต ์  สมคเณ 

ดร.กณัฐภ์านุ   ธชัธนเมธาพงษ ์
กลุ่มที ่5 

  ดร. สุวพร    เซ็มเฮง 
  ดร.ปรพล    แกว้ชาติ 
  ดร.ลดัดา   ท่าพริก 

กลุ่มที ่6 
   ดร. พีระพงษ ์  สิทธิอมร 
  ดร.นริศ   เช้ืออํ่า 
  ดร.สุดา  สุขอํ่า 
 กลุ่มที ่7 
  ดร.ไพรัช    ถิตยผ์าด 
  ดร.ฐิตาภา  เบญ็จาธิกลุ 
  ดร.สุทธิชยั  เดชสุวรรณนิธิ 

กลุ่มที ่8 
  รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  แหวนเพชร 
  ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละมา้ยศรี 
  ดร.อรุณ  ไชยนิตย ์
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 4. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.1ดร.ธนารัชต ์ สมคเณ      ประธานกรรมการ 
 4.2ดร. อรุณ  ไชยนิตย ์     รองประธานกรรมการ 
 4.3ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์  อจัฉริยนนท ์  รองประธานกรรมการ 
 4.4ดร.ฐิตาภา  เบญ็จาธิกลุ     กรรมการ  
 4.5ดร. องักลู  สมคะเนย ์      กรรมการ 
 4.6ดร.ปรพล   แกว้ชาติ      กรรมการ 
 4.7ดร.ธนกฤต  แสนเมือง     กรรมการ 
 4.8ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละมา้ยศรี     กรรมการ 
 4.9ดร.สิริศกัด์ิ   อาจวิชยั      กรรมการ 
 4.10ดร.รัชนีกร   บุญดี      กรรมการ 
 4.11 ดร.ลดัดา  ท่าพริก      กรรมการ 
 4.12ดร.วิชยั  มานะพิมพ ์      กรรมการ 
 4.13ดร.สาํเร็จ  อาจธะขนัธ์     กรรมการ 
 4.14ดร.สมพงษ ์ เทศนา      กรรมการ 
 4.15ดร.ถวิล  นอ้ยเขียว      กรรมการ 
 4.16ดร.นิยมพร  ธรรมวงษา     กรรมการ 
 4.17ดร.สุรพล  เคยบรรจง     กรรมการ 
 4.18ดร.ดวงแข  ศรีวะรมย ์     กรรมการ 
 4.19ดร.ปรีชา   สภาสุวรรณ     กรรมการ 
 4.20ดร.ชนะศกัด์ิ  สิทธิอมร     กรรมการ 
 4.21ดร.ปรีชา  ดิลกวฒิุสิทธ์ิ     กรรมการ 
 4.22ดร.บวรวทิย ์ เลิศไกร     กรรมการ 
 4.23ดร.นริศ    เช้ืออํ่า      กรรมการ 
 4.24ดร.วีรพร  เช้ืออํ่า      กรรมการ 
 4.25ดร.สุทธิชยั  เดชสุวรรณนิธิ      กรรมการ 
 4.26 ดร.ฐิติรัตน์  วิเชียรรัตน ์     กรรมการ 
 4.27ดร.บุญจกัรวาล  รอดบาํเรอ     กรรมการ 
 4.28 ดร.กมัปนาท  วชัรธนาคม     กรรมการ 
 4.29 ดร. วิภาส    ทองสุทธ์ิ     กรรมการ 
 4.30 ดร.อรุณ  คูณคาํ      กรรมการ 
 4.31 ดร.พิเชษฐ  โพธ์ิภกัดี     กรรมการ 
 4.32 ดร.จกัรพล  แสนเมือง     กรรมการ 
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 4.33 ดร.พรศกัด์ิ  อุ่นใจ      กรรมการ 
 4.34 ดร.วรุฒม ์ วรรณะเอ่ียมพิกลุ     กรรมการ 
 4.35 ดร.รัตนา  บุญญาเศวต     กรรมการ 
 4.36 ดร.สุนนัทวิทย ์ พลอยขาว     กรรมการ 
 4.37 ดร.เพชรรัตน์  หิรัญชาติ     กรรมการ 
 4.38 ดร.วินยั  นอ้ยเอ่ียม        กรรมการ 
 4.39 ดร.อนงค ์ พืชสิงห์      กรรมการ 
 4.40 ดร.ชนะ  สุ่มมาตย ์      กรรมการ 
 4.41 ดร.ธนภณ  พนัธ์ศรี      กรรมการ 
 4.42 ดร.วาสนา  ต่อชาติ       กรรมการ 
 4.43 ดร.ปกปัก  จนัทรุกขา      กรรมการ 
 4.44 ดร.โสภณ   กมล       กรรมการ 
 4.45 ดร.สุมลรัตน์  อศัตรกลุ      กรรมการ 
 4.46 ดร.อญัชลี  ประกายเกียรติ      กรรมการ 
 4.47 ดร.สมมาตร  สนทมิโน     กรรมการ  
 4.48 ดร.วิณฐัธพชัร์  โพธ์ิเพชร     กรรมการ 
 4.49 อาจารยบุ์ญช่วย  ทองศรี     กรรมการ 
 4.50อาจารยว์นิดา  มิตรอุปถมัถ ์     กรรมการ 

4.51อาจารยศ์รีรัตน  รัตนราศรี      กรรมการ 
 4.52 อาจารยสุ์ภาณี   ธรรมาธิคม      กรรมการ 
 4.53 อาจารยเ์กียรติศกัด์ิ  บุญเรือง     กรรมการ 
 4.54อาจารยพ์รรษา      ฉายกลา้      กรรมการ 
 4.55Miss Venus  Saarmiento-Gomez    กรรมการ 
 4.56Mr.Victorino  Erejias Farmacil    กรรมการ 
 4.57Mr.Robert John Browne     กรรมการ 
 4.58 ดร.กณัฐภ์านุ  ธชัธนเมธาพงษ ์   กรรมการและเลขานุการ                                            
 4.59อาจารยสุ์วดี  ตาคาํ     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 4.60อาจารยช์ไมพร ทิพยภิ์บาล     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 4.61อาจารยก์มลชนก  ทองไทย    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 4.62อาจารยสุ์กญัญา  หน่อจนัทร์หอม   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 4.63อาจารยก์มลพร  แกว้แดง    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 4.64นางสาวทศัอร  สมคเณ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
 4.65 นายภูมิรัตน์  ป้อมสุวรรณ    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 



 
5. คณ
 
5.2 ด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ณะกรรมการ
5.1 ดร.กั

ดร.ปรพล   แก
5.3 ดร.รั
5.4 ดร.สิ
5.5   ดร. ี
5.6   อาจ
5.7อาจาร
5.8อาจาร
5.9อาจาร
5.10  นา
5.11  นา
5.12ดร.ฐิ
5.13นาง
5.14นาง
5.15 นาง
5.16 นาง

วดัและประเมิ
กณัฐภ์านุ   ธชั
กว้ชาติ 
ัชนีกร   บุญดี
สิริศกัด์ิ   อาจวิ
ธีรพฒัน์  คาํคู
จารยป์ริญญา 
รยอ์าํนาจ  จา
รยอ์นุเทพ  ค่า
รยอ์าทิตยา  พิ
ยวรพงษ ์   แจ
ยธเนศ   ไชย
ฐิตาภา   เบญ็จ
นิรมล  บุญเรื
จารุวรรณ  ดอ
งสาวชุติมา  สุ
งสาวอมรา  ด

ผูป้ระสาน

มินผล 
ชธนเมธาพงษ์

ดี  
วิชยั  
คูบอน 
  ประจง 
รุมณีโรจน์  
าเจริญ 
พิไลกลุ 
จ่มจาํรัส 
สุวรรณ 
จาธิกลุ 
รือง              
อนอาจทนั 
สุไผโ่พธ์ิ 
ดอกไมเ้ทียน 

(ด
ประธ

นงานภาคีเครื
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 ์  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ดร.ธนารัชต ์ 
ธานมูลนิธิครู
รือข่ายการจดัป

 

ประธาน

 
 
 
 
กรรมกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมคเณ) 
ของแผน่ดิน 
ประชุมทางวิช

นกรรมการ 
กร

 กรร
กรรมการ 
   กร
   กร
ร 
 กรร
   กร
   กร
   กร
กรรมการแล
กรรมการแล
กรรมการแล
กรรมการแล
กรรมการแล

ชาการนานาช

รรมการ 
รมการ 

รรมการ 
รรมการ 

รมการ 
รรมการ 
รรมการ 
รรมการ 
ะเลขานุการ 
ะผูช่้วยเลขาน
ะผูช่้วยเลขาน
ะผูช่้วยเลขาน
ะผูช่้วยเลขาน

ชาติ 

นุการ 
นุการ 
นุการ   
นุการ 
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หมายเหตุ 
 

1. คณาจารย  ์ นิสิต และนักวิจัยท่ีต้องการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและจัดป้ายนิเทศ 
สามารถสมัครเข้า ร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยตามรูปแบบท่ีกําหนดทางออนไลน์ได้ท่ี 
FTL52thailand@gmail.com;ห รื อ  changbig999@gmail.com; ห รื อ changbig888@gmail.comโ ด ย มี
ค่าธรรมเนียมการเขา้ร่วมกิจกรรมการนาํเสนอผลงานวิจยัสาํหรับนิสิตระดบัปริญญาเอก 6,000 บาท ระดบั
ปริญญาโท 3,500 บาท และนกัวิจยัทัว่ไป 8,000บาท (สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงาน  สถาบนัท่ี
ร่วมจดัค่าลงทะเบียนระดบัปริญญาเอก 3,000 บาท ระดบัปริญญาโท 2,000 บาท)โดยโอนเงินค่าสมคัรเขา้
บญัชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยเจริญราษฏร์7เลขท่ีบญัชี670 – 2 – 08668 -8ช่ือบญัชี มูลนิธิครูของ
แผน่ดิน 

 2. กาํหนดส่งบทความเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ   หรือเฉพาะภาษาองักฤษ    ซ่ึงมีความยาว 
8-15 หนา้กระดาษA4  เพื่อนาํเสนอผลงานวิจยั  ระหวา่งวนัท่ี 18กมุภาพนัธ์  - 10 มีนาคม 2558 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและผูน้าํเสนอผลงานวิจยัตอ้งนาํเสนอผลงานโดยการบรรยาย จดัป้ายนิเทศ 
และจดันิทรรศการ ในวนัท่ี 4-6เมษายน 2558โดยจัดเตรียมรูปแบบการนําเสนอ วสัดุอุปกรณ์ในการ
นาํเสนอผลงานวิจยั การจดัป้ายนิเทศและจดันิทรรศการดว้ยตนเองใหพ้ร้อมเพรียงกนั  ณหอ้งประชุมลาน
นาโรงแรมจาํปาสกัพาเลด  เมืองปากเซ แขวงจาํปาสกั  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


