
แจงเปลี่ยนแปลง  

  สําหรับผูที่จะนําเสนอผลงานวิชาการ ใหสงผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) เทานั้น  

ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558    

(เพ่ือใหคณะกรรมการเห็นภาพรวมของผลงานมากย่ิงข้ึน จึงยกเลิกการสงบทคัดยอ Abstract) 
 

 และขอความกรุณาลงทะเบียนรวมงานในหนาเว็บ http://iec2015.thaicyberu.go.th 

และสงผลงานที่ http://iec2015.thaicyberu.go.th/index.php/iec2015/iec2015_schedule/schedConf/cfp   โดย

ลงทะเบียนผานระบบสงผลงานไดที่เว็บดังกลาว 

 
 

We would like to inform you that at present, TCU Committee have allowed Presenter to 

submit Full Paper only and the deadline for submission of 

 Full Paper is on June 30, 2015. 

http://iec2015.thaicyberu.go.th/
http://iec2015.thaicyberu.go.th/index.php/iec2015/iec2015_schedule/schedConf/cfp


 
 

 
ที่ ศธ 0577/ว445       สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
       328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
                   กรุงเทพฯ  10400 
 

   8  เมษายน 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญร่วมประชมุวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพ่ือนําเสนอในการประชมุนานาชาติ 
ด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015  
“Global Trends in Digital Learning” 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรฐั/เอกชน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
/ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชน/คณบดีคณะครุศาสตร์ /คณบดีคณะศึกษาศาสตร์/ผู้อํานวยการห้องสมดุ 
/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ผูอ้ํานวยการ/คณบดีสถิติประยุกต์/คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการประชมุวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2558 The Sixth TCU International E-learning   
  Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning” 
 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุม
วิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2558 The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 
“Global Trends in Digital Learning” ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558ณ ศูนย์นิทรรศการ               
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

 

ในการน้ี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี 

1. เข้าร่วมประชุมฟังแนวคิด ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ นักการศึกษาจากต่างประเทศ        
และในประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาโลกด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีการศึกษา  

2. แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศ          
ในเร่ืองเก่ียวกับดิจิทัลการศึกษา 

3. เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  
 

ทั้งน้ี การเข้าร่วมประชุมวิชาการกรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://iec2015.thaicyberu.go.th                  
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนคือ วันจัทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558   

 

สําหรับผู้ท่ีจะนําเสนอผลงานวิชาการ จะต้องส่งบทคัดย่อเพ่ือพิจารณาให้นําเสนอ ภายในวันศุกร์ท่ี           
29 พฤษภาคม 2558 และเตรียมส่งฉบับเต็ม (Full Paper) วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ลงทะเบียน และส่งผลงานท่ี 
http://iec2015.thaicyberu.go.th เช่นกัน 

/สํานักงาน... 
 
 



-2- 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 
และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และนําเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมกันน้ี ขอความอนุเคราะห์
หน่วยงานของท่านติดประกาศประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น     
ทั้งนี้ สําหรับค่าเดินทาง และที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         
จากต้นสังกัด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย            
จักขอบคุณย่ิง 

 
ขอแสดงความนับถือ             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
โทรศัพท์ 0-2610-5233 (พัชรา) 
โทรสาร 0-2354-5476 



ประชุมวิชาการนานาชาติดา้นอีเลิร์นนิง ปี 2558 

The Sixth TCU International E-learning Conference 2015  

“Global Trends in Digital Learning” 

ระหว่างวันท่ี  20-21 กรกฎาคม 2558 

ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีพันธกิจท่ี

สําคัญท่ีจะส่งเสริมการจัดการศึกษาอีเลิร์นนิงในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการสร้าง

ความร่วมมือกับองค์กร สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

แบ่งปันทรัพยากร และ เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจท่ีชัดเจนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ เท่าทัน 

จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558  The Sixth TCU International E-learning 

Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning”  โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นตัวกลางใน

การระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญท้ังในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันให้ความรู้ใน ทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษาแบบอีเลิร์นนิง อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบท่ีมีคุณภาพ       

และมาตรฐานสูง  การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของ

ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน  การบริหารจัดการเพื่อความคุ้มค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น โดยคาดหวังให้

มีการนําความรู้ทีได้จากการประชุมเหล่านี้ไปพัฒนาปรับปรุงอีเลิร์นนิงของชาติต่อไป          

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จะประมวลความรู้จากการประชุมและจัดทําเป็นคลัง

ความรู้สําหรับการศึกษาและอ้างอิง ของนักวิชาการการศึกษา นักวิจัยและ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดระหว่างนักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต

นักศึกษาที่สนใจที่ครอบคลุมความรู้ท่ีทันสมัยด้านe-Learning ท้ังในและต่างประเทศ 

2. เพื่อประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านที่สําคัญจากนักวิชาการด้านการศึกษาท้ังในประเทศ             

และต่างประเทศ จัดทําเป็นคลังความรู้ด้านอีเลิร์นนิง 

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอีเลิร์นนิงจากคลังความรู้ แก่นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์      และ

นิสิตนักศึกษาท่ีสนใจ ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น เว็บคลังความรู้ วารสาร ส่ิงตีพิมพ์อ่ืนๆ    เป็นต้น 

 

 

 

 



รปูแบบการดําเนินการ 

1. กําหนดกรอบและด้านความรู้ท่ีจะมีการนําเสนอในเบ้ืองต้น โดยมี Theme หลัก คือ “Global Trends in 

Digital Learning” รูปแบบการจัดการงาน 

จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

1.1 การสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศและในประเทศ         

ให้เป็นผู้ประมวลความรู้ และเป็นผู้นําเสนอหลักในการบรรยายและเสวนาความรู้  

1.2 การอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอีเลิร์นนิง 

1.3 การสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ในด้านซอฟต์แวร์สําหรับอีเลิร์นนิง 

2. ประมวลความรู้จากการสัมมนาจัดทําเป็นคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่ โดยจะเผยแพร่ท้ังในรูปแบบ              

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ และฐานข้อมูลเพื่อการเรียกสืบค้นตามต้องการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน    

20-21 กรกฎาคม 2558  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาท่ีสนใจ ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ และพัฒนา

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง 

2. คลังความรู้ด้านอีเลิร์นนิงท่ีเกิดจากการสัมมนาวิชาการ จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการการศึกษา               

ครู อาจารย์ท่ีสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง 

 
---------------------------------- 

 
จากงบประมาณปี 2551 แผนงบประมาณ: เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมท่ี 1 จัดทํานโยบายและแผนการอุดมศึกษา งบเงิน 
 
 
 
 
 

 




