โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนไปของกระทรวง”
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
.............................................................................................
๑.หน่วยงานรับผิดชอบ
เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง
๒.หลักการและเหตุผล
เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนไปของกระทรวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ตลอดจนเพื่อสร้างพลเมืองไทย
สู่ความเป็นพลเมืองโลกในประเด็นท้าทายและแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีส่วน
สาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนทิศทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมในยุคสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ เป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ สถาบันอุดมศึกษาและผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องตระหนั กถึงความจาเป็ น ในการพั ฒ นาบัณ ฑิ ตสู่ การทางานและการแข่งขันได้ในนานาประเทศ ซึ่งการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น นอกจากจะต้องรับผิดชอบประเทศของตนในฐานะพลเมืองที่ดีแล้ว ยังจะต้อง
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมในนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวและเตรียมการ โดยเฉพาะการดาเนินภารกิจ กระทรวงอุดมศึกษา
เพื่อการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่ต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งประเด็น
นี้ถือเป็นประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะในอดีตการ
สร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมจะมุ่งเน้นสังคมไทยเป็นหลัก ซึ่งเริ่มไม่เพียงพอแต่จะต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น
เพื่อความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกด้วย
จากความสาคัญดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ
ไทย เขตภาคกลาง จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบ
ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒ นาแนวทางการผลิตบัณ ฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคนดีสู่ สั งคม
รวมทั้งการสร้างพลเมืองไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกโดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอน การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
นิ สิ ต นั ก ศึ กษา ให้ เป็ น คนดี ข องสั งคมบนแนวคิ ด : มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น ตลอดจนร่ว มกัน แสวงหาแนวทางการ
ดาเนิ น การสร้ างบั ณ ฑิ ต ที่ มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ สั งคมทั้ งในฐานะที่ เป็ น พลเมือ งไทยและพลเมื องโลกได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีสู่สังคมไทยและ
สังคมโลก

๓.๒ เพื่อระดมความคิดเห็นในการเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ
๓.๓ เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารระดมความคิ ด และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ในประเด็นการเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔. วัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินงาน
วั น ศุ กร์ ที่ ๑ ๒ กรกฎ าค ม พ .ศ. ๒ ๕ ๖ ๒ เวลา ๐ ๘ .๓ ๐ – ๑ ๓ .๐ ๐ น . ณ ห อป ระชุ ม ให ญ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
๕. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
จานวน ๓๐๐-๕๐๐ คน สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ เขตภาคกลาง คนละ 500 บาท และนอกเครือข่ายฯ เขต
ภาคกลาง คนละ 700 บาท
๖. งบประมาณในการดาเนินงาน
จากค่ าลงทะเบี ยนผู้ เข้ าร่ วมงาน และจากงบประมาณที่ จั ดสรรจากกองทุ นเครื อข่ ายสถาบั นอุ ดมศึ กษา
เขตภาคกลาง
๗. กิจกรรมในการดาเนินงาน
๗.๑ การปาฐกถาพิเศษและการเสวนาทางวิชาการโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๗.๒ กิจ กรรมเสวนาและการระดมความคิดเห็ นระหว่างผู้ แทนสถาบั นอุดมศึกษา นิสิ ต นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีสู่
สังคมไทยและสังคมโลก
๘.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสระดมความคิดเห็นในการเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม
ของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม
๘.๓ ผู้ เข้าร่ วมสั มมนาได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในประเด็นการเสริมสร้างคุณ ลั กษณะความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
๙. การประเมินผล
ประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด แล้วนามาวิเคราะห์
หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย อภิปรายผลเชิงพรรณนา
๑๐. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจในการจัดงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษาจากความรู้ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
๑๑. กาหนดการ
มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กาหนดการโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนไปของกระทรวง”
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
.............................................................................................
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑5 น.

๐๙.15 – 12.0๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง
- กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
เขตภาคกลาง
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
ประธานคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
เขตภาคกลาง
การเสวนาเรื่อง “อุดมศึกษาไทยหลังการเปลี่ยนไปของกระทรวง”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ดาเนินรายการโดย
- รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
…………………………………………………………

หมายเหตุ : เวลา 13.00 – 15.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานเครือข่ายฯ ทั้ง 2 ชุด

