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ผรับ
เร่ือง ขอเชิญร่วมประขุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๓ The ๑®“' TCU International e-leaming Conference 

“Disruptive Ecology: New Normal Of Education เท Post Covid-O๙”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกซน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยขุมชน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย โครงการประข ุมว ิชาการนานาชาต ิป ี ๒๕๖๓ The ๑๑thTCU International e-learning

TCU International e-learning Conference ๒๐๒๐ “Disruptive Ecology: New Normal Of Education 
เท Post Covid-a๙” รูปแบบออนไลน์ (Webinar)ในวันพฤหัสบดีท ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖ฅ} ซึ่งเป ็นการจัดประขุม 
นานาชาติประจำปีทด0าเบนการมาอย่างต่อเนือง โดยมวัตถุประสงค์เพอเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง 
นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษา 
ออนไลน่โนทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียด 
ปรากฏตามสิงที่ส่งมาด้วย

เวบเฃต nttps://iecto๐๒o.tnaicyDeru.go.th ตงแตบดนเบนตนไป

1 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประซาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย 
จักขอบคุณย่ิง

Conference Webinar ๒๐๒๐“ Disruptive Ecology: New Normal Of Education เท Post 
ป0ฬ่ป-๑๙” และแผ่นพับประชาลัมพันธ์

ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประขุมวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๖๓ The ๑๑th

'เมมคาเซจายเนการลงทะเบยนเด ๆ หงเะเบยนเต ๆ หงสิน ทั้งนี้ การเข้าร่วมประขุมวิชาการๆ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

- (บายปฐม สวรรค์มีญญาเลัศ)
รองปลัดกรร!ทรวง ปฏิบัติรา•ชการแทน 

ปลัดกรร!ท'?างการอุด!)?!ภ'พา วิทยา?ทสดร์ วิจัยและนวิ'ดทท

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๗๕ (พัชรา)



ประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๓
The ๑๑th TCU International e-learning Conference Webinar ๒๐๒0 

“ Disruptive Ecology: New Normal O f Education เท Post Covid-©c<!”
วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล

โครงการมหาวิทยาลัย'ไซเบอรโหย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมดีก'ษา วิทยาศาสตร์ 

วิลัยและนวัตกรรม ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเป็ด (Thai Massive open Online 

Course: Thai MOOC) ท ี่ดำเน ันการพ ัฒนาและล ัดการเร ียนการสอนออนไลน์ระบบเป ีด Thai M0OC 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงานในการผลิตบทเรียนออนไลน์หรือชุดวิชา 

เพื่อให้บรืการการเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ในระบบเปีด Thai MOOC แก่นักดีกปา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ 

เอกชน และประชาซนทุกระด ับ โดยการดำเนินโครงการปีที่ ๔ เน้นเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ๆ

ด้านการลัดการเรียนการสอนออนไลน์ แต่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-ffl๙ โดยไม่เป็น 

ที่น่าไวัวางใจในด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้เข้าประชุมแบบเผข้ญหน้าในสถานที่ลัดงาน ตลอดจน 

มาตรการเว้นระยะห่างทางลังคมในยุควิถีข ่วิตแบบ New Normal ที่ต ้องป้องกันการแพร่ระบาดชอง่โรค 

เพื่อลดผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมาเป็นวงกว้าง ที่งทำให้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยต้องปรับเปลี่ยน 

การดำเนินการลัดประชุมให้เข้ากับยุคสมัยป้จจุบันด้วยรูปแบบออนไลน์ Webinarในการนี้ จึงเห็นสมควร 

ลัดประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๓ The ๑๑“1 TCU International e-leaming Conference Webinar ๒๐๒๐“Disruptive 

Ecology: New Normal Of Education in Post Covid-® ๙ ” (IEC webinar ๒ ๐ ๒ ๐ )  ใน ว ั นพฤ หั ส บด ี ท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบเครือข ่าย และไม่จำเป็นต้องเดนทางมาร่วมงาน เพื่อหสืกเลี่ยงกิจ:กรรม 

ที่เป ็นป้จจัยเลี่ยงต่อการแพร่เข ึ้อ Covid-®๙ ซ ี่งจะเป ็นว ิธ ีการจ ั่ดการความรู้จากประสบการณ ์ใหม ่ ๆ 

โดยผู้เที่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันให้ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดีกษาแบบออนไลน์ 

อาทิเข่น การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด การใชเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคป้จจุบัน การบริหารจัดการเพื่อความคุ้มค่าและสามารถพื่งพา 

ตนเองได้เป็นต้นทั้งนี้การประชุมที่ลัดขึ้นคาดหวังให้มีการนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาปรับปรุงการดีกษาออนไลน์ 

ของประเทศให้เข้ากับรูปแบบวิถีข่วิตแบบ New Normal ต่อไป

วัตลุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่างนักวิชาการการดีกปา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักดีกษา 

ท่ีสนใจท่ีครอบคลุมความรู้ท่ีทันสมัยต้านการดีกปาออนไลน์ ท้ังในและต่างประเทศ 

๒. เพื่อประมวลความรู้ต้านการดีกปาออนไลน์ ในพุเด้านที่สำคญจากนักวิชาการด้านการดีกปาทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ลัดทำเป็นคลังความรู้ด้านการดีกษาออนไลน์ 

๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ต้านการดีกษาออนไลน์ จากคลังความรู้ แก่นักวิชาการการดีกษา นักวิจัย คณาจารย์ 

และนิสิตนักดีกษาท่ีสนใจ ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ■เข่น เว็บคลังความรู้วารสาร ล่ีงดีพัมพ์อื่นๆ'เป็นต้น



๒

รูปแบบการดำเนินการ

การอภิปรายบรรยายนำเสนอ โดยมี Theme หลัก คือ “Disruptive Ecology: New Normal Of 

Education เท Post Covid-®c<” รูปแบบการจัดงานออนไลน (Webinar) จะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ

๑, ห้องประชุมใหญ่ โดยการอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณอุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศให้มา 

ให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ 

ร่วมมือในอนาคต.ต่อไป ทั้งนี้ วิทยากรต่างประเทศ (key Note) นั้นจะเป็นผู้ประมวลความรู้ด้านจัดการคืกษา 

แบบออนไลน์ อาทิ จากทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และแถบภูมิภาคอาเขียน เป็นด้น

๒. ห้องประชุมย่อย ๓ ห้อง เชีญให้คณาจารย์ผู้เชียวชาญในประเทศ และต่างประเทศ มาบรรยาย 

พร้อมเสนอการ่อภิปรายวิชาการด้านเทคโนโลยีการคืกษา นวัตกรรม การประเมินผลคุณภาพ และ'จัดการคืกษ'า 

ออนไลน์

กลุ่มเป้าหมายของการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ 

นิสิต นักคืกษา และบุคลากรทางการดีกษา จำนวน ๑,000 คน

ผู้รับฝืดชอบโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมดีกษ่า วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ระยะเวลาการดำเนินงาน วันพฤหัสบดีท ๓0 กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประโยชน์นี้คาดว่าจะไต้รับ

1. นักวิชาการการดีกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักคืกใ!ทน้ีสนใจ ได้แลกเปล่ียน เรียนรู้ และพัฒนาความ 

เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยออนไลน์ร่วมกับวิทยากรต่างประเทศ

2. คลังความรู้ด้านการดีคษาออนไลน์นี้เกิดจากการประชุมวิชาการ โดยเป็นประโยชน์กับนักวิชาการการดีกษ่า 

ครู อาจารย์น้ีสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์โห้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตแบบ New Normal
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