แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมวิ ชาการนานาชาติ ด้านการศึกษาพิ เศษ ครัง้ ที่ 1
28 - 31 กรกฎาคม 2558
ศูนย์การประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กรุณากรอกแบบฟร์อมการลงทะเบียนและส่งทางไปรษณี ย์ โทรสาร หรืออีเมล มาที่:
สํานักบริ หารงานการศึกษาพิ เศษ

ICSE 2015

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครัง้ ที่ 1

กระทรวงศึกษาธิ การ, วังจันทรเกษม

: นวัตกรรมเสริ มสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

ถนน ราชดําเนิ นนอก, เขตดุสิต, กรุงเทพฯ, 10300
Tel: (66)22885545. Fax: (66)26285083.

สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม/ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ได้ที่ :http://special.obec.go.th/icse2015
(ผูน
้ ําเสนอผลงานกรุณาส่งบทคัดย่อของท่านได้ที่ icse2015@seameosen.org)

* กรุณาทําเครือ่ งหมาย  ลงในกรอบทีก่ าํ หนด

 ผูน้ ําเสนอผลงาน ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
 ดร.  นาย  นางสาว  นาง  อื่นๆ

(โปรดระบุ) __________________________

ชือ่ และนามสกุล : _____________________________________________________
เพศ:  ชาย

 หญิง

 อื่นๆ

สัญชาติ: ________________________________

ตําแหน่ง: __________________________________________________________
สถาบัน/หน่วยงาน : ___________________________________________________
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ : _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

รหัสไปรษณีย์ : ____________________

ประเทศ : ________________________________________

โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน: ________________________ โทรศัพท์มอื ถือ : ______________________________
โทรสาร : ___________________________

Email : ________________________________________

ชือ่ ผลงานวิชาการ (สําหรับผูน้ ําเสนอผลงาน) : ________________________________________________

28 - 31 กรกฎาคม 2558
ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การศึกษาเป็ นปัจจัยหนึง่ ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเป็ นกระบวนการช่วยให้คนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่ เรียนรู้ พัฒนา
ตนเองให้มคี วามสามารถทีจ่ ะดํารงชีวติ และประกอบอาชีพได้อย่างรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา แต่ดว้ ยนักเรียนทีม่ คี วามต้องการจําเป็ น
พิเศษมีขอ้ จํากัดในการเข้าถึง การมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และก้าวหน้าตามหลักสูตรสถานศึกษา นวัตกรรมจึงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กทีม่ คี วามต้องการจําเป็ นพิเศษให้มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ การส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ของครู นักวิชาชีพ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทีม่ คี วามจําเป็นพิเศษจึงเป็นกลไกสําคัญทีจ่ ะช่วยปลดล็อคศักยภาพของนักเรียนกลุม่ นี้ เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ประสบความสําเร็จทางการศึกษา และเสริมสร้างความรูใ้ ห้เต็มตามศักยภาพ
ด้วย ปี 2558 จะเป็ นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็ นทางการ ประกอบกับในปี พ.ศ. 2556 องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมโี อ (SAEMEO) ได้ก่อตัง้ องค์การ
รัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการศึกษาสําหรับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการจําเป็นพิเศษ หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมโี อ (SAEMEO-SEN)
เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มคี วามต้องการจําเป็ นพิเศษในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเตรียมความพร้อม และยกระดับคุณภาพการศึกษาพิเศษของ
ไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงร่วมกับซีมโี อ และซีมโี อ-เซ็น ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นการศึกษาพิเศษครัง้ ที่ 1 ขึน้
การประชุมครัง้ นี้ ได้รวบรวมเอาผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามจําเป็ นพิเศษเข้า
ไว้ด้วยกัน สังคมโดยทัวไปผู
่ พ้ กิ ารมักประสบกับความยากลําบากในหลายมิตโิ ดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับ
ความต้องการ ดังนัน้ การคิดค้นนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวก ตลอดจนการนํ าเอาวิทยาการ
ด้าน ICT เข้ามาร่วมประยุกต์ใช้กบั การศึกษาแบบออนไลน์ จะช่วยให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ดยี งิ่ ขึน้ ภายในงานประชุมครัง้ นี้
ประกอบไปด้วยการบรรยาย การนําเสนอผลงานวิชาการ และนิทรรศการทีเ่ กีย่ วกับรูปแบบนวัตกรรมด้านการศึกษาและผลงานต่างๆ มากมาย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ค้นหานวัตกรรมใหม่จากงานการศึกษาพิเศษ
2. เพือ่ แสดงผลงานดีเด่นด้านการวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมในการศึกษาพิเศษ
3. เพือ่ นําผูร้ ว่ มสัมมนาจากหลายสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับงานการศึกษาพิเศษในภูมมิภาคอาเซียนมาพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
4. เพือ่ พัฒนาเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือระหว่างผูน้ ําระดับนโยบายนักวิชาการ ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในงานการศึกษาพิเศษทัง้ ภายในและ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
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Partners:

ผูป้ ระสานงาน:
ผูน้ ําเสนอ / ผูเ้ ข้าร่วมประชุมคนไทย:ดร. นันทนุช สุวรรนาวุธ
โทร: (66)22885545. โทรสาร: (66)26285083.
อีเมล: nantanoot_s@hotmail.com

การประชุมวิ ชาการนานาชาติ ด้านการศึกษาพิ เศษ ครัง้ ที่ 1
ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/ ผลงานวิชาการ เพือ่ ร่วมนําเสนอในรูปแบบของการบรรยาย หรือผ่านโปสเตอร์ ภายใต้
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมสําหรับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการจําเป็ นพิเศษ
2. นวัตกรรมในงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
3. นวัตกรรมในงานการจัดการเรียนรวม
4. การเปลีย่ นผ่านจากโรงเรียนสูก่ ารทํางาน
5. การฝึ กอาชีพ และอาชีวศึกษาสําหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการจําเป็ นพิเศษ
6. นวัตกรรมในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนหูหนวกตาบอดและนักเรียนพิการซ้อน
7. การสร้างเครือข่ายในงานการศึกษาพิเศษ
8. นโยบายด้านความพิการ
9. นักเรียนอัจฉริยะและผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
กําหนดการวันสุดท้าย :
- ส่งบทคัดย่อ 15 เมษายน 2558
- แจ้งผลตอบรับบทคัดย่อ 30 เมษายน 2558
- ส่งบทความฉบับเต็ม 31 พฤษภาคม 2558
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสําหรับผูน้ ําเสนอผลงาน 31 พฤษภาคม 2558
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนสําหรับผูเ้ ข้าร่วมงาน 31 พฤษภาคม 2558
- วันจัดงานประชุม 28-31 กรกฎาคม 2558
ภาษาที่ใช้ในการนําเสนอผลงาน
ผูน้ ําเสนอผลงานใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร โดยมีบริการแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นไทยในเวลาเดียวกัน
รูปแบบการนําเสนอผลงาน: นําเสนอด้วยการบรรยาย / นําเสนอผ่านโปสเตอร์

ผูน้ ําเสนอ / ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต่างชาติ:Mr. Mohd Zulkarnain bin Abdul Wahab
Mobile: +6012-9700166
Email: zulkarnain@seameosen.org

การลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ไม่รบั ลงทะเบียนบริเวณหน้ างาน)

หน่ วยงานจัดการประชุม :สํานักบริ หารงานการศึกษาพิ เศษ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กทม. 10300
โทรศัพท์: (66)22885545. โทรศาร: (66)26285083 10300, THAILAND
Tel: (66)22885545. Fax: (66)26285083.
เวบไซต์ : http://special.obec.go.th
SEAMEO Regional Centre for Special Education (SEAMEO SEN)
Level 2, Anjung Hikmah Complex
IPG Kampus Perempuan Melayu
Jalan Durian Daun, 74500 Melaka, MALAYSIA
Tel: +606-281 8242 Fax: +606-2820187
Website: http://www.seameosen.org/icse2015
Facebook: http://www.facebook.com/seameosen
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