โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015)
หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 1
(The 1st National Conference 2015 on Innovative Education for Sustainable Development)
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารระบบการศึกษาสาหรับเยาวชนไทย และ
การส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการทางานวิจัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของการประชุม
วิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการในวงการศึกษา และสามารถค้นคว้าข้อมูล
เพื่อนามาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต
กอปอกับ ในวาระปี 2558 นี้ เป็นปีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครบรอบทศวรรษของการก่อตั้งครบ 10 ปี จึงถือโอกาส
เดียวกันนี้ในการเฉลิมฉลองในความปีติยินดีกับทางสถาบันที่ได้ทาคุณงามความดีและกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการศึกษา
หน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงได้ริเริ่มการจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ ศึกษาศาสตร์” (The 1st National Conference 2015 on
Innovative Education for Sustainable Development : Engineering and Industrial Science and
Technology Education Humanities and Social Sciences Business Administration and Management )
นอกจากนี้ ยั งได้ รั บความอนุ เคราะห์ จากสถาบั นทางการศึ กษาต่ างๆ ในระดั บอุ ดมศึ กษาร่ วมจั ดการประชุ มในครั้ งนี้ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเก ล้ าธนบุ รี มหาวิ ทยาลั ยธนบุ รี มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ถือเป็นการให้เกียรติแก่ทางวิทยาลัยฯ
ในการร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือง่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึกษา
ด้วยอย่างดียิ่ง ในโอกาสการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานวิชาการ ที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยระหว่างกัน เพื่อที่จะนาผลงานวิจัย
ที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังถือเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของวงการศึกษาที่จะมีผลต่อการพัฒนาของชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และภูมิภาค บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิด

การพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และค่านิยม (Values) ของคนในสังคม ที่จะสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้งานได้อย่าง
แท้จริง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นาเสนอผลงานวิจัย
และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน
2. เพื่อเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 17.30 น.
สถานที่จัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกวิทยาลัย
จานวน 250 คน
การติดตามประเมินผล
1. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนา
2. สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ
3. ประเมินผลจากการส่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมเผยแพร่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย
2. แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัย ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ
3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศโดยจัดกลุ่มงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) / เสวนา (Panel Discussion) / อภิปราย

2. การเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
3. การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
4. การแสดงนิทรรศการ (Exhibition)
กลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ
และการจัดการ ศึกษาศาสตร์

การส่งบทความ
บทความวิจัยที่นาเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเป็นบทความที่ที่สมบูรณ์แล้ว ความยาว
ประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4 จัดทาตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่คณะกรรมการกาหนดไว้แล้ว โดยลงทะเบียน
และส่งบทความฉบับเต็ม(Full Paper)เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ในรูปแบบ “*.doc” หรือ “.docx” ส่งบทความและ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://STCCON2015.siamtechu.net
กาหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน
ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper))
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับแก้ไข
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนาเสนอ
วันสุดท้ายของการชาระเงิน
วันประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015)
หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ 1

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

อัตราค่าลงทะเบียน
- ผู้นาเสนอผลงานภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ 1,200 บาท
*หากส่งมากกว่าหนึ่งบทความ ๆ ต่อไป 600 บาท/บทความ
- ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นาเสนอผลงาน 800 บาท
วิธีการชาระค่าลงทะเบียน

ช าระค่ า ลงทะเบี ย นโดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขาท่ า พระ
เ ล ข ที่ บั ญ ชี 0 1 7 -266751-8 ชื่ อ บั ญ ชี วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ส ย า ม พ ร้ อ ม ส่ ง ส า เ น า ใ บ โ อ น เ งิ น ม า ที่
Fax: 02-878-5012 หรือ อีเมล์ : stccon2015@hotmail.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-878-5029 , 02-878-5065 E-mail: stccon2015@hotmail.com
เว็บไซต์ http://STCCON2015.siamtechu.net
ประธานอานวยการ

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร.02-878-5065

ประธานดาเนินการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน โทร.081-825-3365,02-878-5029

ฝ่ายประสานงาน

อาจารย์ชินาชา เซ็นลี

โทร 081-409-2173

อาจารย์ติณณภพ จุ่มอิ่น

โทร 080-494-1915, 02-878-5035

ฝ่ายอานวยการ

อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม

โทร 086-512-5757

ฝ่ายดูแลเว็บไซต์

อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร

โทร 083-132-4777

