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หัวข้อ “กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ณ  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (Golden Tulip Sovereign Hotel) กรุงเทพมหานคร 
*************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 9 ภูมิภาค และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

การศึกษาทั่วไปที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยเครือข่ายฯ ได้จัดตั้งขึ้นในการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 
24-26 มีนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไประหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษาทั่วไปให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบนโยบายและการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   

ที่ผ่านมา เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและก าหนดทิศทางการศึกษาทั่วไปของประเทศ
ไทย รวมทั้งเป็นผู้ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดย
มีเป้าหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะประธานเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายฯ ด าเนินการศึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) พ.ศ. 2552 ซึ่งประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE Learning Outcomes) 
ทั้งหมด 8 ด้าน และได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่กรอบแนวคิดดังกล่าว ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาท่ัวไป : เปิดโลก
กว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 1 ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าใจและมองเห็นความส าคัญของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้จัดท าขึ้น รวมทั้งได้มีการขยายผลด าเนินงานไปจนถึงการออกแบบการเรียน
การสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป : เปิดโลกกว้างทาง
ปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 
ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเป็นเวทีทางวิชาการในการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งจัดการประชุมสามัญประจ าปีของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานของเครือข่ายฯ และเลือกตั้งประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปท่ีจะด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะน าเสนอผลงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

รวมทั้งติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://genconference.kmutt.ac.th 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเปิดพื้นท่ีการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.2 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

http://genconference.kmutt.ac.th/
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2.3 เพื่อจัดการประชุมสามัญประจ าปีของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายฯ และด าเนินการเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย 

 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
4. วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินงาน 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (Golden Tulip Sovereign Hotel) 
กรุงเทพมหานคร  
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 
300 คน 
 
6.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

6.1 การเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559-2561 
6.2 การน าเสนอผลการศึกษา องค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE Learning Outcomes) ทั้ง 8 

ด้าน โดย ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย 
6.3 การน าเสนอผลงาน บทความวิจัยและบทความวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภายใตห้ัวข้อ 

- การพัฒนาอาจารย ์
- เทคนิคการเรยีนการสอน   
- การวัดและการประเมินผล 
- นวัตกรรมการศึกษา 
- แนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาท่ัวไป  

- การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรม  
- จิตอาสา และความรบัผิดชอบตอ่สังคม 
- ความเป็นพลเมือง    
- English for General Education 
- อื่น ๆ 

     ก าหนดการ :   ปิดรับบทคัดย่อ    31 ธันวาคม 2558 
     ประกาศผลการพิจารณาบทคดัย่อ  1 กุมภาพันธ ์2559 
    ส่งบทความฉบับเต็ม   29 กุมภาพันธ์ 2559 
    แจ้งตอบรับบทความ   28 มีนาคม 2559 
    ส่งบทความฉบับสมบูรณ ์   29 เมษายน 2559 

**กรุณาอ่านรายละเอียดเพิม่เตมิใน รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
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6.4 กิจกรรมการปาฐกถาและการบรรยายพิเศษ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote Speaker) 
6.5 กิจกรรมเสวนาวิชาการ โดย ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 
6.6 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 โดย ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการท างาน
ของเครือข่ายฯ  

7.2 สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วม 
7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมองเห็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

ความสามารถทั้งผู้สอนและผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการจัด
การศึกษา 

8. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
8.1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
8.2 ร้อยละ 60 ของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่ประเมินว่าได้รับประโยชน์ในระดับมากจากการเข้าร่วมประชุม 
8.3 ร้อยละ 70 ของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่ประเมินว่าเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
8.4 ร้อยละ 80 ของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมที่ประเมินว่ามองเห็นลู่ทางในการน าแนวคิดจากการประชุมไปปรับใช้ใน

สถาบันการศึกษาของตน 
 

9. การประเมินผล 
9.1 จากเอกสารการลงทะเบียน 
9.2 จากแบบประเมิน 
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ก าหนดการ 
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หัวข้อ “กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล Learning Outcomes ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ณ  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (Golden Tulip Sovereign Hotel) กรุงเทพมหานคร 
วัน-เวลา กิจกรรม 

23 มิถนุายน 2559   
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม (ช้ัน 3) 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด  

 กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

 กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร  
  ประธานเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย  

 ประธานกล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ร่วมถ่ายรูปหมู่ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 

09.30 – 10.30 น. การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Development of Generic Skills and Assessment” 
โดย Assoc. Prof. Dr. CHAN Cecilia Ka Yuk จาก The University of Hong Kong 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.15 น. การน าเสนอผลการศึกษา องค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ทั้ง 8 ด้าน  
โดย ผู้แทนจากคณะกรรมการบรหิารเครือข่ายการศึกษาท่ัวไปแห่งประเทศไทย  

11.15 – 12.00 น. การรายงานความส าเร็จในการขับเคลื่อนการศึกษาทั่วไปของคณะกรรมการเครือข่ายฯ การรับรอง
ธรรมนูญเครือข่าย ฉบับปรับปรุง และการเลือกตั้งสถาบันประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศ
ไทย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.45 น. การน าเสนอผลงานวิชาการด้านการศึกษาทั่วไปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ท าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนากรอบมาตรฐานคณุวุฒิอาจารย์ผูส้อน (Professional Standards 

of Teaching) กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์”  
โดย รศ.ดร. จฑุามาส ศตสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
24 มิถนุายน 2559   
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม (ช้ัน 3) 

09.00 – 10.15 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to Write Expected Learning Outcomes (ELOs)”  
โดย รศ.ดร.บณัฑติ ทิพากร และ ดร.กลางใจ สิทธิถาวร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 



โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป : เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป ครั้งท่ี 2   5 

วัน-เวลา กิจกรรม 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. 

 
 

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “GE Initiatives : ประสบการณ์การขับเคลื่อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจาก
สถาบันอุดมศึกษาไทย” โดย ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง 

- เรื่อง “การจัดการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแบบ Co-curriculum กับกิจกรรมนักศึกษา 
(Residential College)” โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

- เรื่อง “Chulalongkorn University General Education Outcomes และการจัดการเรยีนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบบ Module” โดย ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- เรื่อง “การทวนสอบมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
- เรื่อง “New Public Mind in Thailand” โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  

ด าเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์สภุาพ ณ นคร 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั่วไป 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.45 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Sharing) เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00 น. พิธีส่งมอบงาน ประธานสถาบันเครือข่ายฯ คนใหม่  

สรุปผลการประชุมวิชาการและปิดประชุม 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวชิำกำรด้ำนกำรศึกษำท่ัวไปแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) 
วันพฤหัสบดีท่ี 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 

ณ  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (Golden Tulip Sovereign Hotel) กรุงเทพมหำนคร 

วัน-เวลำ หัวข้อกำรน ำเสนอ 

กลุ่มที่ 1 กำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)/ จิตอำสำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม [ห้องบุหงำ ชั้น 3] 

13.00 – 13.15 น. 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำปัญญำ 
ดร.นนทสรวง  กลีบผึ้ง 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลยัมหิดล 

13.15 – 13.30 น. 

จิตตปัญญำศึกษำกับกำรเป็นวิถบี่มเพำะผู้เรียนรู้สู่ควำมเป็นมนุษย์ท่ีแท้ : กรณีศึกษำรำยวิชำกำรเขียนเชิงวชิำกำรในระดับ
ปริญญำตรี 
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ 
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

13.30 – 13.45 น. 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำศึกษำท่ัวไปเพ่ือให้เข้ำถึงผู้เรียนอย่ำงแท้จริง  
ดร.ปณัตดา ยอดแสง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 

13.45 – 14.00 น. 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในรำยวิชำศึกษำทั่วไป โดยกำรวิจัยชุมชนเป็นฐำน กรณีศกึษำ หมู ่1 บ้ำนรำงดอกอำว 
ต.รำงบัว อ.จอมบึง จ.รำชบุรี 
ผศ.ดร.ธิติมา วงษ์ชีร ี
ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี 

14.00 – 14.15 น. 

ประโยชน์จำกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบรับใช้สังคม ส ำหรับนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำแหล่งพลังงำนทำงเลือก 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา 
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

14.15 – 14.30 น. 

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วัฒนธรรมผ่ำนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรำยวิชำ GEN441 วัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียว 
นางสาวพชรพร เจรญิวินัย 
สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

กลุ่มที่ 2 กำรพัฒนำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ภำยใต้กรอบแนวคิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  [ห้องปำริชำติ ชั้น 3] 

13.00 – 13.15 น. 

กำรพัฒนำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ภำยใต้กรอบแนวคิดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท ์
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

13.15 – 13.30 น. 

กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำนกำรเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ของชุดวิชำ GE101 ภำษำ 
กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นายมนตรี ชินสมบูรณ ์
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์



วัน-เวลำ หัวข้อกำรน ำเสนอ 

13.30 – 13.45 น. 

กำรจัดกำรเรียนรู้บนห้องเรียนกูเกิ้ล เร่ืองพระรำชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พุทธศักรำช 2550 
นางกัตตกมล พิศแลงาม 
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

13.45 – 14.00 น. 

กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณของนักศึกษำโดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ แบบโครงงำนเป็นฐำน ในชุด
วิชำ GE103 นวัตกรรม และกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ 
ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

14.00 – 14.15 น. 

ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ชุดวิชำ GE104 ควำมเป็นสำกลเพ่ือกำรด ำเนินชีวิตในประชำคมอำเซียนและ
ประชำคมโลก 
ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ 
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

14.15 – 14.30 น. 

ปัญหำและควำมต้องกำรของอำจำรย์ผู้สอน ชุดวิชำ GE105 สุขภำพเพ่ือคุณภำพชีวิต   (Health for Quality of Life) ต่อ
กำรบริกำรของงำนวิชำศึกษำท่ัวไป 
นางสาววรภร อิ่มเย็น 
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กลุ่มที่ 3 กำรวัดและกำรประเมินผล/ กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
[ห้องวำสนำ 6-7 ชั้น 3] 

13.00 – 13.15 น. 

ปัจจัยสมรรถนะทีส่่งผลต่อผลลัพธ์กำรเรียนและกำรรับรู้เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัยของนิสิตจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
รศ.ดร.สุทธนู ศรไีสย ์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ และศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.15 – 13.30 น. 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำมนุษย์สูป่ระชำคมอำเซียนของสถำบันกำรศึกษำในจังหวัดปัตตำนี 
ดร.ณัฏฐ์ หลักชัยกลุ 
แผนกวิชาพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี 

13.30 – 13.45 น. 

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกิจกรรมบุคคลต้นแบบด้ำนทักษะชีวิตและกำรท ำงำนในรำยวิชำ ทักษะชีวิต 
ดร.ทวีศักดิ์ สวา่งเมฆ 
ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

13.45 – 14.00 น. 

กำรศึกษำวัจนลลีำในงำนเขียนภำษำไทยของนักศึกษำระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง กรณีศึกษำงำนเขียนเร่ือง “ควำมฝันและ
เป้ำหมำยในชีวิต” ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้ำธนบุรี 
นางสาวนิชาพร ยอดมณ ี
นิสิตปรญิญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14.00 – 14.15 น. 

กำรประยุกต์ใช้ Facebook ในกำรสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน สูก่ำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 
สาขาสังคมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

14.15 – 14.30 น. กำรเรียนกำรสอนวิชำห้องสมุดและทักษะกำรเรียนรู้สำรสนเทศ (HUM121) โดยกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ส ำหรับนกัศึกษำระดับ



วัน-เวลำ หัวข้อกำรน ำเสนอ 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี  
นางสาวนุชศรา กลัดเนียม 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรุ ี

14.30 – 14.45 น. 

กำรวัดประเมินผลผู้เรียนจำกกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชงิรุกในรำยวิชำ 425-101 มนุษยก์ับมรดกทำงอำรยธรรม 
ดร.พรปวณี์ ศรีงาม 
ภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

 






