การสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ดานคนพิการ ครั้งที่ 10

แผนที่การเดินทาง
กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ประธานในพิธี เดินทางมาถึง
09.05 - 09.30 น. - ชมวีดิทัศนความเปนมาของการจัดงานสัมมนาวิชาการ
- ชมการแสดงของคนพิการ
09.30 - 10.00 น. - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กลาวตอนรับ
- อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กลาวรายงาน
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กลาวเปดงาน
- ประกาศผลบทความดีเดน พรอมมอบโลรางวัล
- พิธีมอบธงเจาภาพในปตอไป
10.00 - 10.40 น. ชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิชาการของสถาบัน
การศึกษาและหนวยงานตางๆ
และรับประทานอาหารวาง
10.40 - 11.20 น. ปาฐกถาพิเศษโดย Keynote Speaker ผูทรงคุณวุฒิ
ระดับนานาชาติ
11.20 - 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษโดย Keynote Speaker ผูทรงคุณวุฒิ
ระดับชาติ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การนำเสนอบทความระดับชาติ และนานาชาติ
15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารวาง
15.15 - 17.15 น. การนำเสนอบทความระดับชาติ และนานาชาติ (ตอ)
17.15 น.
ประกาศผลรางวัลการประกวดนวัตกรรม
พรอมมอบโลรางวัล
17.30 น.
ปดงาน
หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. มีลามภาษามือ ลามแปลภาษา และคำบรรยายภาษาอังกฤษ
3. จัดแสดงนิทรรศการ ตลอดงาน
4. การประกวดนวัตกรรม/ผลงาน ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสำหรับคนทั้งมวล
(Student Workshop: Ideation for All) ตั้งแตเวลา 13.00 - 16.00 น.
6. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน
สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับคนพิการ องคกรดานคนพิการ
สถาบันการศึกษาตางๆ เจาหนาที่สถาบันการศึกษา นักศึกษา และผูแทนหนวยงาน
ภาคประชาสังคม รวมจำนวน 600 คน

การขับเคลื่อนสูสังคมยั่งยืน
ของคนทั้งมวล
Moving towards
Sustainable Society
for All

ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนยราชการและคอนเวนชันเซนเตอร แจงวัฒนะ

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนยราชการและคอนเวนชันเซนเตอร แจงวัฒนะ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โทรศัพท: 0 2470 9631-5 โทรสาร: 0 2427 9633
อีเมล: ncpd2018@kmutt.ac.th

ผลงานวิชาการ งานวิจัย มุงยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากร กลุมเปราะบาง
(Vulnerable Groups) ประกอบดวย
คนพิการ ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน

จัดโดย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภายใตการสนับสนุนจาก กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หัวขอยอย (Topics)
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หลักการและเหตุผล
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ประเภทของผลงานวิชาการ งานวิจัย

2. ผลงานกึ่งวิชาการ
(Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)

2556

(

5

(Casual paper)
ทีเ่ กิดจากการถายทอดประสบการณจากปราชญชาวบาน ประสบการณหรือ
ทักษะการดำรงชีวติ อิสระของกลุม คนพิการ นักวิชาการ และบุคคลทัว่ ไป
ทีผ่ า นกระบวนการถายทอดองคความรู ซึง่ สามารถเปนผลงานวิชาการทีเ่ ขียนและ
ผานการตรวจทาน แกไข รับรองมาตรฐานคุณภาพจากผูท รงคุณวุฒิ (Reviewer)
แบบผอนปรน

(Innovative Education for Persons with Disabilities)

กิจกรรม

(Policy and Management for Equality)
)

( .)
13

1. ผลงานวิชาการ

(Academic/Research paper)
ทีเ่ กิดจากการวิจยั เต็มรูปแบบ เปนผลงานวิจยั ทีต่ อ งผานเกณฑมาตรฐานวิชาการ
ทีต่ อ งผานการตรวจทาน แกไข รับรองมาตรฐานคุณภาพจากผูท รงคุณวุฒิ (Reviewer)

(Local Wisdom for Persons with Disabilities)

(

(Universal Design)

1.
2.
3.
4.
5.

การจัดการสัมมนาวิชาการดานคนพิการระดับชาติ
การจัดการสัมมนาวิชาการดานคนพิการระดับนานาชาติ
การจัดประกวดนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ
การจัดบูธนิทรรศการจากหนวยงานภาคีรว ม
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม
สำหรับคนทัง้ มวล (Student Workshop: Ideation for All)

กำหนดการเปดรับบทความ
(พิจารณาบทความฉบับเต็มเทานั้น)

. . 2550
2) . .

6

(Empowerment for Persons with Disabilities)
(social innovation)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โทรศัพท: 0 2470 9631-5 โทรสาร: 0 2427 9633
อีเมล: ncpd2018@kmutt.ac.th

หมายเหตุ: กรณีนกั ศึกษาทีต่ อ งการผลการตอบรับบทความกอนกำหนด เพือ่ นำไปยืน่ ขอจบการศึกษา
สามารถแจงคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน เพือ่ พิจารณาและตอบรับบทความกอนได

การสงบทความ
สามารถ Download แบบฟอรมการนำเสนอบทความ
(Paper Template) ไดที่
เว็บไซต http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th

