
 
 
 

การประชุมวชิาการระดับชาต ิ
“ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1” 

วันพฤหสับดีที ่29 มีนาคม 2561  ณ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
หลักการและเหตุผล 
   นโยบายในการพัฒนาการศึกษาที่เช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ด้วยการส่งเสริม
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษาให้สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะที่จําเป็นได้เต็มตามศักยภาพ  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลิต พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จึงเห็นความสําคัญของการสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการผลิตครูด้วย
การวิจัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และครูพ่ีเลี้ยง ร่วมกันสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย แล้วนําผลงานมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ให้สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ของอาจารย์ 
นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด 
   2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการทําวิจัย
ของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด 
   3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาด้วยการวิจัย ระหว่างอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมทั้งนักวิชาการด้าน
การศึกษาในทุกสังกัด และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
 
เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
   – ผู้ร่วมนําเสนอบทความวิจัยเป็นอาจารย์ ครู นักศึกษาและนักการศึกษา จํานวน 350 บทความ 
   – ผู้ร่วมประชุม เป็นอาจารย์ ครู นักศกึษา นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จํานวน 300 คน 
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   เชิงคุณภาพ 
      เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการทําวิจัย
ของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด 
 
วัน เวลา และสถานท่ี 
    วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 17.40 น. 
   ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร 
 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
   หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
    คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   หน่วยงานที่เข้าร่วม 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
   1. อาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังนักวิชาการด้านการศึกษาในทกุสังกัด ได้รับความรู้ด้านการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานในหน้าที่ได้ 
   2. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 
   3. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาด้วยการวิจัย ระหว่างอาจารย์ 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมทั้งนักวิชาการด้าน
การศึกษาในทกุสังกัด และบคุคลทั่วไปที่สนใจ 
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กลุ่มสาขาวิชาที่ร่วมนําเสนอผลงานวิจัย 
   1. บริหารการศึกษา/วัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน 
    2. ภาษาไทย 
    3. ภาษาอังกฤษ 
    4. การศึกษาปฐมวัย 
    5. คณิตศาสตร์ 
    6. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา    
    7. สังคมศึกษา/เกษตรศาสตร์/คหกรรม 
    8. พลศึกษา 
    9. ภาษาจีน–ญี่ปุ่น-เกาหลี 
   10. ดนตรี นาฏศิลป์- ศิลปะ-อุตสาหกรรมศลิป์ 
   11. คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีการศึกษา-อุตสาหกรรม 
   12. ประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ 
 
รูปแบบการนาํเสนอผลการวิจัย 
  การนําเสนอ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบปากเปล่า (oral presentation) และแบบโปสเตอร์ 
(poster presentation) โดยผู้นําเสนอจะต้องจัดทําบทความฉบับเต็ม (full paper) อยู่ระหว่าง 8-15 
หน้า รายละเอียดประกอบด้วย 
    1. ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
    2. ช่ือผู้เขียนบทความ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
    3. สังกัด 
    4. บทคัดย่อ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
    5. คําสําคญั (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 
    6. ความเป็นมาและความสําคัญ 
   7. วัตถุประสงค์การวิจัย  
    8. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
    9. ขอบเขตการวิจัย  
    10. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   11. วิธีดําเนินการวิจัย  
    12. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    13. สรุปผลการวิจัย 
    14. อภิปรายผลการวิจัย 
    15. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    16. เอกสารอ้างอิง 
  การนําเสนอแบบปากเปล่า 15 นาทีต่อบทความ นําเสนอ 10 นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 นาท ี
  การนําเสนอแบบโปสเตอร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความละ 10 - 15 นาท ี
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การส่งบทความวิจัย 
    สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดต่างๆ ได้จาก http://research.kpru.ac.th/NCE1 
 
การประเมินบทความวิจัย 
  1. การประเมนิบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยผูท้รงคุณวุฒิ 2 ท่าน ต่อบทความ 
   2. การประเมนิการนําเสนอผลงานแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 
ต่อบทความ 
 
ปฏิทินการดําเนินการ 

กิจกรรม วัน เวลา 
ประชาสัมพันธ์ 12 – 31 มกราคม 2561 
การลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (full paper) 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ประกาศรายช่ือผู้ส่งบทความ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 1 – 10 มีนาคม 2561 
ปรับแก้บทความตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 11 – 20 มีนาคม 2561 
ประกาศรายช่ือผลการพิจารณาบทความ 21 มีนาคม 2561 
ติดโปสเตอร์ โดยผู้ส่งบทความ 28 มีนาคม 2561 เวลา 17.00–19.00 น. 
จัดประชุมวิชาการ 29 มีนาคม 2561 

  


