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สัมมนาวิชาการ เรื่อง  

“การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน: สรางคุณคาแหงนวัตกรรมการเรียนรูดวยงานวิจยั” 
(Scholarship of Teaching and Learning: The Value Creation of Teaching and Learning Innovation) 

วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 
ณ หองแกรนดบอลรูม A โรงแรมแมนดาริน ถ พระราม 4  กรงุเทพฯ 

**************************** 
 

ในการพัฒนาบัณฑิตใหเปนพลเมืองท่ีดีและเกงของโลกในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนการสอนในระบบ

การศึกษาของไทยจําเปนตองปรับเปล่ียนจากการมุงเนนถายทอดความรูในสาขาวิชาชีพ (Teaching) มาเปนการ

สนับสนุนการสรางความรูดวยตัวผูเรียนเองดวยการฝกฝนทักษะการเรียนรู (Teaching and learning) เพื่อพัฒนาให

ผูเรียนมีสมรรถนะท่ีสามารถปรับใชในการทํางานไดจริง และเปนพลเมืองของสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม โดยท่ีการ

ปรับเปล่ียนวิธีการสอนยังตองสามารถตอบสนองตอความทาทายท่ีมาจากคุณลักษณะและตัวตนของผูเรียนท่ีมีรูปแบบ

การเรียนรู วิธีคิดและทัศนคติท่ีเติบโตขึ้นมาทามกลางสภาพแวดลอมของยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมถึง

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท่ีทําใหการเขาถึงความรูเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว และไมจํากัด

สถานท่ี และชวยเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ไมจํากัดอยูเพียงแตหองเรียน

เทาน้ัน  

ดวยบริบทดังกลาว การพัฒนาผูเรียนจะเกิดขึ้นไมไดหากผูสอนไมเปล่ียนบทบาทของตน จากการเปนผูใหความรู

เปนผูกระตุนและพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง รวมถึงการปรับตัวเพื่อทันกับความทาทายในการเรียนการ

สอนที่เปล่ียนไปในมิติตางๆ เชน การออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผลการเรียนรู (Outcome based course design) 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก การกระตุนความสนใจและสรางการมีสวนรวมในการเรียน (Student 

engagement) การพัฒนาทักษะการคิด และ Soft Skills ตางๆ การใชเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อเปนเคร่ืองมือสนับสนุน

การเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรู เปนตน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching 

and Learning) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อใหมีการพัฒนาการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ และมีหลักฐานเชิงประจักษท่ีสามารถพิสูจนได และนําไปใชตอยอดความรูเพื่อการพัฒนาตอไปได 

ปจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาไดใหความสนใจดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบัณฑิตท่ีมี

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมผลักดันใหเกิดความ

ตระหนักและความเขาใจในการทําวิจัยดานการเรียนการสอนอยางรูปธรรมมากขึ้น เชน คณะกรรมการขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําลังอยูระหวางการดําเนินการ กําหนด Track ใหม วาดวยการขอตําแหนงวิชาการ 

ดานการสอน นอกเหนือไปจากผลงานวิจัยในดานวิชาชีพของตนเอง เพื่อกระตุนอาจารยใหทํางานวิจัยดานการเรียนการ

สอนมากขึ้น นอกจากน้ี สถาบันคลังสมองของชาติรวมกับคณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี ไดจัดสัมมนาวิชาการในเร่ืองนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเมื่อเดือนกุมภาพันธท่ี

ผานมา เพื่อใหแนวคิด หลักการและวิธีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งผูเขารวมการสัมมนาดังกลาวได

เสนอแนะใหมีการสรางเครือขายระหวางนักวิจัย/มหาวิทยาลัยในดานน้ี รวมท้ังใหมหาวิทยาลัยท่ีสนใจเวียนกันเปน

เจาภาพเพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนและเรียนรูการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตอไป 
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ในการนี้ สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งไดรับความไววางใจให

เปนเจาภาพรวมในคร้ังน้ี จึงไดจัดสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สรางคุณคาแหง

นวัตกรรมการเรียนรูดวยงานวิจัย” ขึ้นเพื่อใหผูเขารวมเกิดความตระหนัก และไดทราบแนวทาง/แนวปฏิบัติของการทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังแลกเปล่ียนความรู และประสบการณในการทําวิจัยจากวิทยากรท่ีเปน

ผูเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูสอนไดมีสวนรวมในการชวยกันผลิตบัณฑิตท่ี

ดีและเกงใหกับประเทศไทยตอไป 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อแลกเปล่ียนความรู แนวคิด หลักการ ตลอดจนวิธีการในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท้ังจาก

วิทยากรชาวไทยและตางประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนจากภาครัฐในการทํางานวิจัยดานน้ี 

2. เพื่อแลกเปล่ียนกรณีศึกษาและตัวอยางท่ีดีในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

3. เพื่อสงเสริมการสรางเครือขาย และความรวมมือระหวางอาจารยและนักวิจัยท่ีทํางานดานน้ีของประเทศไทย 
 

กลุมเปาหมาย 
ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา และหัวหนา

สาขาวิชา) และอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผูสนใจ จํานวน 100 คน 
 

คาลงทะเบียน 
ทานละ 2,500 บาท รวมคาเอกสาร คาอาหารวาง 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ 

วิธีการลงทะเบียน: สามารถเลือกลงทะเบียนโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 

1. กรอกแบบตอบรับการสัมมนาวิชาการ (เอกสารแนบทาย) แลวสงโทรสาร พรอมหลักฐานการชําระเงิน มาท่ี 

02-872-9082 หรือ email: li.kmutt@gmail.com 

2. ลงทะเบียน online www.li.kmutt.ac.th/SoTL/  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมสัมมนาวิชาการเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

2. ผูเขารวมสัมมนาวิชาการเห็นแนวทางในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมสัมมนาวิชาการ 
 

หนวยงานสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการ เร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน: สรางคุณคาแหงนวัตกรรม

การเรียนรูดวยงานวิจัย” 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. สถาบันการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

4. คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5. สถาบันคลังสมองของชาติ 
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กําหนดการสมัมนาวชิาการ เรื่อง  
“การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน: สรางคุณคาแหงนวัตกรรมการเรยีนรูดวยงานวิจยั” 

วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558 
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 พิธีเปด 

- รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลาวรายงาน 

- รศ.ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กลาวเปด 
09.30 - 10.30 การบรรยายพิเศษ หัวขอ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” 

- Assoc. Prof. Dr. Ravinder Koul: Associate Professor of Curriculum and 

Instruction (Science Education), The Pennsylvania State University 

ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 11.45 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุค Generation Z 

-  ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูดําเนินรายการ: รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
11.45 - 12.00 Q&A 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 แนวปฏิบัติ และตัวอยางของการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- รศ ดร ภิญโญ พานิชพันธ อดีตผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูดําเนินรายการ: ศ.ดร.ปยะวติั บุญ-หลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
14.30 - 14.45 พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.30 ตําแหนงวิชาการจากการเรียนการสอน: Panel discussion 

- ศ. ดร. สุวิมล วองวาณิช คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ศ.กิตติคุณ ดร. นงลักษณ วิรัชชัย คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ศ.ร.อ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว  ภาควิชาจักษุแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- รศ .ดร .  บวร  ปภัสราทร ท่ีปรึกษาอาวุโสคณบดีดานวิจัย  คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
16.30 - 17.00 เปดพื้นที่ความคิดแลกเปล่ียนมุมมอง 

ผูดําเนินรายการ: ศ.ดร.ปยะวติั บุญ-หลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
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วันศุกร ที่ 10 กรกฎาคม 2558 
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 กรณีศึกษา ดานการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศไทย 
 การทําวิจัยดานการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สังคมศาสตร 

- อ.สุรพล ธรรมรมดี ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ สถาบันอาศรมศิลป 

- ผศ.ดร สกล ธีระวรัญู ผูอํานวยการสถาบันการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

- รศ .ดร  วรรณพงษ  เตรียมโพธ์ิ  ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- รศ.ดร อังคีร ศรีภคากร หนวยวิจัยวิศวศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ผูดําเนินรายการ: ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 ยอนมองกรณีศึกษา ถอดบทเรียนแหงความสําเร็จ 

ผูดําเนินรายการ: ศ.ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
14.00 - 14.45 แหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน 

- ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพมิลมาศ ผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
14.45 - 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 - 16.30 กาวตอไปสูการเปลี่ยนแปลงจากการสอนสูการเรียนรู 

- ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
16.30 พิธีปด 

- ดร.กฤษณพงศ กีรติกร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


