การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
“สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”
วันที่ 18 มกราคม 2561
ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย ได้ผ่านยุคของการพัฒ นาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคประเทศไทย 1.0 คือ
ยุคของเกษตรกรรม 2.0 คือ ยุคของอุตสาหกรรมเบา 3.0 คือ ยุคอุตสาหกรรมหนักที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จนถึงเวลานี้ ที่เราเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคของเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth Age)
ที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง เศรษฐกิจดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 ให้สาเร็จได้นั้น ต้องเกิดจากการมีส่วน
ร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกระดับรวมถึ ง สถาบันต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา
และการวิจั ย ที่ มุ่ งหาแนวทาง หาค าตอบ เพื่ อขั บ เคลื่ อนองคาพยพประเทศไทยไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น
ตามวิสัยทัศน์ของผู้นาประเทศ คือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในยุค 4.0 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้น ทางด้าน
สังคมเป็นด้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ท่ามกลางสังคม
พหุ วัฒ นธรรม ที่มีความเหลื่อมล้ าในด้านต่าง ๆ มากมาย ผู้ที่อยู่รอดคือผู้ ที่ปรับตัวได้ ดังนั้นการเตรียม
สั งคมไทยให้ พ ร้ อ มเข้ าสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงนี้ ต้ องอาศั ย องค์ ค วามรู้ที่ ผ่ านกระบวนการวิจัย ที่ ให้ ค าตอบ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้จัดประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่
14 ในเรื่ อ ง “สั งคมพหุ วัฒ นธรรมภายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ยุ ค Thailand 4.0” เพื่ อเป็ น เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัยให้องค์ความรู้ขยายสู่สาธารณะ อย่ าง
กว้างขวาง คนไทยทุกคนสามารถปรับตัวในการดารงชีวิตในสังคม 4.0 ได้อย่างมั่นคง และมีความสุข สืบ
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0
2.2 เพื่อให้เป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาและผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยในทุกระดับ
3. ระยะเวลา
18 มกราคม 2561
4. สถานที่
โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรชุมชน ชุมชน โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรจากภาครัฐ
-เอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
7. รูปแบบการจัดงานประชุม
7.1 การบรรยาย อภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ด้านการพัฒนาและการจัดการ
7.2 การน าเสนอผลงานวิ จั ย ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม การพั ฒ นา การศึ ก ษา
ทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และนาเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
8. ประเด็นการนาเสนอผลงานวิจัย ได้แก่
8.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
8.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสู่ยุค Thailand 4.0
8.1.2 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
8.1.3 การพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย
8.14 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม
8.1.5 นวัตกรรมทางสังคม
8.1.6 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์
8.2 ด้านการพัฒนา
8.2.1 การพัฒนาในยุค Thailand 4.0
8.2.2 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย
8.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
8.3 ด้านการศึกษา
8.3.1 การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ เยาวชน
8.3.2 นวัตกรรมทางการศึกษา
8.3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
8.4 ด้านการบริหารจัดการ
8.4.1 การบริหารจัดการธุรกิจ
8.4.2 การบริหารรัฐกิจ
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8.5 การวิจัยด้าน Startup
8.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เกิดความตระหนักและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่
ยุค Thailand 4.0
9.2 การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ แ ละผลงานวิ จั ย ด้ า นสั ง คม วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0
9.3 การเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยทางวิชาการในด้านต่าง ๆ
9.4 สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุ รี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

