
ThaiPOD Page 1 
 

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2565 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
เรื่อง ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย 

(Foresight in Reinventing Thailand Higher Education: The Next Move) 
วันที่ 24-25 มีนาคม 2565  

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันได้ตลอดเวลานี้ สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้
อย่างทันท่วงที ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 
เป็นต้นมา ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ และบุคลากรเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน เห็นได้
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการท างานในรูปแบบออนไลน์ การพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบผสมผสานได้ ทั้งนี้การพัฒนาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะแบบ
อาจารย์มือชีพ ทั้งด้านการสอนและการวิจัยนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และค่านิยม (Value)  

ในมิติของ สถาบันการศึกษานั้น ผู้บริหารและผู้พัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องวิเคราะห์และวางแผนรูปแบบการ
เรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงออกแบบหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันนี้ เพ่ือให้สามารถผลิต
บัณฑิตทีม่ีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ 
ทั้งนี้ การวิเคราะห์และวางแผนส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว เพ่ือมอง
หาทิศทางและความเป็นไปได้ การเตรียมพร้อมส าหรับก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับทั้งสถาบันการศึกษาและบุคลากร 
 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  
ได้ท างานในลักษณะของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และจากศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการ
พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะอาจารย์ระดับอุดมศึกษาโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตั้งแต่การแต่งตั้งในรูปคณะท างาน จนภายหลังได้ก่อตั้งและท างาน
ในรูปแบบของสมาคมฯ  ซึ่งมีภารกิจในการจัดการประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในด้านนวัตกรรมการเรียนรู้  แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ เป็นแบบอย่างที่ ดี   
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ตลอดจนการน าเสนอการวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่  
17 ซึ่งในการประชุมวิชาการประจ าปี 2565 นี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดประชุมวิชาการประจ าปีในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉม
อุดมศึกษาไทย” (Foresight in Reinventing Thailand Higher Education: The Next Move) ขึ้น เพื่อสร้างความ
ตระหนักในกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดนโยบาย 
พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
             การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรับฟังแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อมุมมอง “ก้าวต่อไป 
ของอนาคตอุดมศึกษาไทย” การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ การเชิด
ชูเกียรติสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดีเด่น การน าเสนอบทความวิจัยและบทความ
วิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ วิเคราะห์ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคตของอุดมศึกษาไทย เพ่ือให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ นับเป็นหนทางส าคัญที่รองรับการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรให้พร้อมปรับตัว และ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผ่านการวิเคราะห์อนาคตของ

อุดมศึกษาไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
2.2 เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF 
2.3 เพ่ือสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ                 

เชิดชูเกียรติอาจารย์ต้นแบบที่มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
2.4 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ด้ านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  

ที่สนับสนุนแนวคิดวิถีใหม่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
2.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัด 

การเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีคุณภาพ 
2.6 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับ  

การเรียนการสอนที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาระหว่างสถาบันและคณาจารย์อุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ 
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3. ขอบเขตและรูปแบบการด าเนินงาน 
การจัดประชุมวิชาการ จะประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
3.1 การรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ก้าวต่อไป ของอนาคตอุดมศึกษาไทย” และการพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย์ด้านการเรียนการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
3.2 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ จนมีอาจารย์ต้นแบบด้าน  

การเรียนการสอน   
3.3 การมอบรางวัล เชิดชูเกียรติอาจารย์ต้นแบบที่มีการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และ

สมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  
3.4 การน าเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา

อาจารย์ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการคัดเลือกให้รางวัลบทความดีเด่น จ านวน 3 บทความ 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 300 คน ประกอบด้วย 
4.1 ผู้บริหารระดับกระทรวงที่ก ากับดูแลการอุดมศึกษา 
4.2 ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
4.3 ตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล 
4.4 สมาชิกสมาคม ควอท 
4.5 คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา 
4.6 คณะกรรมการของ ควอท และผู้ปฏิบัติงาน 
4.7 นิสิต  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
วันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  

(สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
6.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
6.2 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  

7. งบประมาณ 
7.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 
7.2 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ได้รับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผ่านการ

วิเคราะห์อนาคตอุดมศึกษาไทย 
8.2 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาได้รับแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

วิถีใหม่และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF  
ในสถาบันอุดมศึกษา 

8.3 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ ได้รับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่  
ในสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้จากงานวิจัย เพ่ือขยายผลให้อาจารย์ในสถาบันน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

8.4 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

8.5 สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เห็นตัวอย่างของ  
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดความคิดอันจะน าไปใช้และวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้ผลเลิศต่อไป  

8.6 เกิดเครือข่ายผู้รู้ในกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่าง ๆ และเกิดความร่วมมือ
ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและระหว่างมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียนการสอนในภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
9. ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09:15 น. พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ 
กล่าวรายงาน  
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 
     นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  
กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ 
 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
     ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

09:15 – 09:45 น. 

09:45 – 10:15 น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่อาจารยต์้นแบบและสถาบนัอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ 

10:15 – 10:30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
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วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 
10:30 – 11:30 น. 
 

ปาฐกถาพิเศษ  
“ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย (Foresight in Thai Higher Education: The next move)” 
 ดร.สมเกียรติ ตั้งกจิวานิชย์  
 ประธานสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

11:30 – 12:00 น. การประชุมสามัญประจ าปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา 
แห่งประเทศไทย 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. เสวนาทางวิชาการ ช่วงที่ 1 

(Panel Discussion 1) 
บรรยายทางวิชาการ 

 ห้อง 1A: 
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  
(Thailand PSF) 

วิทยากรโดย:   
1. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

2. ศ.เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สวุรรณ  
นายกสมาคม ควอท 

ห้อง 1B: 
นวัตกรรมการบริการทางวชิาการ 

(Education as a service) 
 
วิทยากรโดย:   
ศ.ดร.สุรินทร์ ค าฝอย  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16:15 น. เสวนาทางวิชาการ ช่วงที่ 2 
(Panel Discussion 2) 

 ห้อง 2A 
การผสานงานวิจัยกบัการเรียนการสอน 

(Research and Teaching) 
วิทยากรโดย:  

1. รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

2. ศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ห้อง 2B 
Credit bank based on learning outcomes 

 
วิทยากรโดย:     

1. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล 
ที่ปรึกษาดา้นแพทยศาสตรศึกษา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน  

09:00 – 12:00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ: Workshop 
 ห้อง WS A: 

เทคนิคการสร้าง
บุคลิกภาพที่ด ี
และการสื่อสาร 
ที่สื่อใจผู้เรียน 

 
วิทยากรโดย: 

ดร.ณัชวดี จันทร์ฟอง 
และ 

ดร.รณยุทธ เอื้อไตรรตัน ์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้อง WS B: 
ทักษะการโค้ช 

โดยใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาเป็นฐาน  
(Solution-based 
Coaching Skill) 

วิทยากรโดย: 
ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย 

และ 
อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน 

ม.พะเยา 

ห้อง WS C: 
ความฉลาดทางดจิิทัล 
(Digital Intelligent) 
กับการเรียนการสอน 

ในโลกเสมือน 
 

วิทยากรโดย: 
รศ.ดร.สรุพล บุญลือ 

ม.เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

และ 
รศ.ดร.ปณติา วรรณพิรุณ 

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

ห้อง WS D: 
นวัตกรรมการผลิต
สื่อเพื่อการสอน
และการบริการ  

 
 

วิทยากรโดย: 
ดร.วรสรวง ดวงจินดา 

ม.ศรีปทุม 

ห้อง WS E: 
การเผยแพร่

ผลงานวชิาการ 
(A2Z for 

Publication) 
 

วิทยากรโดย: 
รศ.ดร.ศุภกรณ์  

ภู่เจรญิศิลป์ 
ม.ธรรมศาสตร ์

 
12:00 – 13:00 น. 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13:00 – 14:30 น. 
การน าเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 

Oral Presentation 

14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14:45 – 16:00 น. ปาฐกถาพิเศษ 
“Foresight in Higher Education: The next move” 

       Professor Dr.Ben Brabon  
      HEA and University of Surrey 

16:00 -16:30 น. พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น 
พิธีปิด 

**หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


