การสัมมนาวิชาการระดับชาติดานคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําป 2561
ภายใตการสนับสนุนจาก
กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1. หลักการและเหตุผล
จากฐานขอมูลทะเบียนคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,820,155 คน หรือรอยละ 2.75 ของประชากรทั้งประเทศ จํานวน 66,113,612 คน
(ขอมูลจากมิเตอรประเทศไทย ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560) และจากขอมูลรายงานคนพิการที่มีความพิการรุนแรง
ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได สงผลกระทบใหคนพิการไดรับการมองวาเปนภาระตอสังคม ไมมีความสามารถในการ
ทํางาน อันเนื่องจากความพิการ สภาพปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพสังคมที่ยังไมมีการรับรูที่ถูกตอง สังคมยังขาด
ความเขาใจเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ ทําใหคนพิการไมสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิทธิตางๆ ตาม
กฎหมาย กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 13 แหง พระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและ
กําหนดนโยบายดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห รวบรวม และเก็บ
รักษาขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ สถานการณของคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อประโยชนตอการปองกัน การรักษาการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และการจัดแผนงานวิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผล เสนอตอกรรมการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในป 2561 กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไดกําหนดใหมีการดําเนินการศึกษาบูรณาการความรวมมือทางวิชาการดานคนพิการ และการจัดสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติดานคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจําป 2561 เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานวิจัย งานวิชาการ
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหวางสถาบันการศึกษา นิสิต
นักศึกษา บุคคล หนวยงานที่ใหบริการทางวิชาการ อีกทั้งทําใหเกิดการรวบรวมและการใหบริการทางวิชาการอยาง
กวางขวางตอสาธารณะในวงกวางตอไป
2. หนวยงานดําเนินการจัดงาน
เจาภาพหลัก กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เจาภาพรวม
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย

3. วัตถุประสงค
1) เพื่อการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบูรณาการความรวมมือของสถาบันการศึกษา ในการผลิต
ผลงานวิชาการดานคนพิการ
2) เพื่อรวบรวมและเผยแพรผลงานทางวิชาการดานคนพิการสูสาธารณะ
3) เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
4. กลุมเปาหมาย
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับคนพิการ หนวยงานภาคประชา
สังคม องคกรดานคนพิการ สถาบันการศึกษาตางๆ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมจํานวน 600 คน
5. วันเวลาและสถานที่
วันเวลา :
วันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2561
สถานที่ :
ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร แจงวัฒนะ
6. การลงทะเบียนเขารวมงาน
ไมมีคาใชจายในการลงทะเบียนเขารวมงาน
7. กําหนดการการเปดรับบทความ (พิจารณาบทความฉบับเต็มเทานั้น)
เปดรับบทความฉบับเต็ม (Full paper)
15 มกราคม 2561 – 8 มีนาคม 2561
แจงผลการประเมินบทความ
8 เมษายน 2561
สงบทความฉบับแกไข
8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการตอบรับบทความ
8 มิถุนายน 2561
วันสัมมนาวิชาการ NCPD 2018
9 กรกฎาคม 2561
(หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ตองการผลการตอบรับบทความกอนกําหนด เพื่อนําไปยื่นขอจบการศึกษา สามารถแจง
คณะกรรมการดําเนินการจัดงาน เพื่อพิจารณาและตอบรับบทความกอนได)

8. กําหนดการเปดรับผลงานนวัตกรรม

เปดรับผลงานนวัตกรรม ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2561
9. หัวขอหลัก (Theme) และ หัวขอยอย (Topics) การจัดงาน
9.1 หัวขอหลัก (Theme)
“การขับเคลื่อนสูสังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล (Moving towards Sustainable Society for All)”

9.2 หัวขอยอย (Topics)
1. ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (Local Wisdom for Persons with
Disabilities) 1
2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging
Society) 2
3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) 3
4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมความเทาเทียม (Policy and Management for Equality) 4
5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) 5
6. การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)6
9.3 ผลงานวิชาการ งานวิจัย มุงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กลุมเปราะบาง (Vulnerable Groups)
ประกอบดวย คนพิการ ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชน
ผลงานวิชาการ งานวิจัย ที่นําเสนอในการสัมมนาวิชาการนี้ มี 2 ประเภท
9.3.1 ผลงานวิชาการ (Academic /Research paper) ที่เกิดจากการวิจัยเต็มรูปแบบ เปนผลงานวิจัยที่
ต องผ า นเกณฑ ม าตรฐานวิ ช าการที่ ต องผ า นการตรวจทาน แก ไ ข รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Reviewers)
9.3.2 ผลงานกึ่งวิชาการ (Casual paper) ที่เกิดจากการถายทอดประสบการณจากปราชญชาวบาน ผู
เฒาผูแก ชาวบาน นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่เปนความเชื่อ ภูมิปญญาที่ถายทอด ปฏิบัติสืบตอกัน
มาและใชไดผล เปนผลงานวิชาการที่เขียนและผานการตรวจทาน แกไข รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Reviewers) แบบผอนปรน
เปนผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานที่มาจากภูมปิ ญญาทองถิ่น เชน กิจกรรมหรือกลไกการทํางานระดับชุมชนหรือจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงงานวิจัยตอยอดองคความรู
ที่สืบทอดตอกันมาจากบรรพชน
2
เปนผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ การใชเทคโนโลยี การออกแบบกลไก นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมสังคมเพื่อสงเสริมการเขาถึง สรางความสะดวก การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือนวัตกรรมเพื่อการปองกันหรือการฟนฟูสมรรถภาพ
3
เปนผลงานวิชาการ งานวิจัยที่สงเสริมการเรียนรูไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม หรือสรางโอกาสในการเขาถึงความรู อาจอยูในรูปของเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ สื่อการศึกษาและการเรียนรู
เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ กลไก กระบวนการ การปรับปรุงการเรียนการสอน การสรางเจตคติที่ดีของคนพิการ ครอบครัวและสังคมตอความพิการและคนพิการ
4
เปนผลงานวิชาการ งานวิจัยเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ นวัตกรรมสังคม กฎหมาย กรอบแนวคิด โมเดลเชิงสังคม กลไกความรวมมือแบบเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงาน (เชน ภาครัฐ ภาคสังคม
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา) ระบบการสนับสนุนทรัพยากรและปจจัยพืน้ ฐาน เพื่อการขับเคลื่อนความเสมอภาคและเทาเทียมใหเกิดขึ้นในสังคม เชน การเขาถึงสิทธิของคนพิการภายใตระบบ
กฎหมายไทย ระบบสนับสนุนการจางงานคนพิการ การสงเสริมเจตคติ สิทธิ เปนตน
5
เปนผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบเพื่อพัฒนา หรือสรางโอกาสในการเขาถึงไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม เชน การออกแบบหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางกายภาพเพื่ออํานวยความสะดวก เพิ่มโอกาสในการเขาถึงและดําเนินชีวิตประจําวันอยางเทาเทียม การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใหบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ที่แตกตางกันสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑไดอยางเสมอภาคมากที่สุด
6
เปนผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เนนการแสดงกระบวนการหรือกลไกของการเสริมศักยภาพของคนพิการหรือองคกรดานคนพิการใหมีศักยภาพและความเขมแข็ง ตลอดจนเปนนวัตกรรมทางสังคม
(social innovation) ที่ยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตผูพิการ
1

10. กิจกรรม
10.1 การจัดการสัมมนาวิชาการดานคนพิการระดับชาติ
10.2 การจัดการสัมมนาวิชาการดานคนพิการระดับนานาชาติ
10.3 การจัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
10.4 การจัดบูธนิทรรศการจากหนวยงานภาคีรวม
10.5 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมสําหรับคนทั้งมวล (Student Workshop :
Ideation for All)
11. การสงบทความ
สามารถ Download แบบฟอรมการนําเสนอบทความ (Paper Template) ไดที่
เว็บไซต http://www.ncpd2018.kmutt.ac.th
12. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โทรศัพท 02 470 9631 – 5 โทรสาร 02 427 9633
E-mail : ncpd2018@kmutt.ac.th

