โครงการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22
เรื่อง จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19
วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ผ่านโปรแกรม Zoom)
.........................................................
1. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19”
2. หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของสถาบั น ทางการศึ ก ษาทั้ ง 4 สถาบั น มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล กองทัพเรือ และมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันทางวิชาการในขอบเขตแห่งศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญที่ มีอยู่ของแต่ละสถาบัน ซึ่งความ
ร่ ว มมื อทางวิ ช าการนี้ เรี ย กว่า การประชุม วิ ช าการประเพณี 4 สถาบั น เริ่ม จากปี พ.ศ.2533 มหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 กองทัพเรือ และในปี พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ตามลำดั บ การดำเนิน การจัด ประชุมวิช าการประเพณี เกษตรศาสตร์ – มหิ ดล กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ ดำเนินการเป็นครั้งที่ 22 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และจะ
สลับกันเป็นเจ้าภาพเช่นนี้ในทุกๆปี เพื่อให้เกิดความร่วมมือเกื้อกูลกันด้านการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
สำหรับการประชุมประเพณี 4 สถาบันในปีนี้ ตกอยู่ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนภายในประเทศอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง แม้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามควบคุมแล้วก็ตาม เราซึ่ง
เป็นสถาบันทางการศึกษามีบุคลากรในสถาบันที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการในแต่ละ
ด้าน จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการจุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการ
ช่วยเหลือสังคมโดยนำความเชี่ยวชาญที่มีมาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ เสนอแนวคิด ส่งเสริมทางเลือกใหม่ทาง
วิชาการ ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ในการประชุมประเพณี 4 สถาบัน ให้นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าถึง
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกแง่มุม ให้ผ่านวิกฤตการณ์ของโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทางด้านการศึกษา วิจัยและทางวิชาการร่วมกัน
3.2 เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของ 4 สถาบัน
3.3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในสังคมปัจจุบัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
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จำนวน 100 คน
จำนวน 50 คน
จำนวน 50 คน

4. ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนนายเรือ
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอื่น
5. สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป

จำนวน 50 คน
รวม

จำนวน 150 คน
400 คน

5. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ระยะเวลาและสถานที่จัดการประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. (การประชุมแบบ
ออนไลน์)
7. แผนการดำเนินงาน
ช่วงระยะเวลาเตรียมงานและดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
8. รูปแบบโครงการ/การดำเนินการประชุมวิชาการประเพณี
- การบรรยายพิเศษ
- เสวนาทางวิชาการ โดยตัวแทน 4 สถาบัน
- การนำเสนอผลงานของนิสิต/นักศึกษา/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ฯลฯ
9. งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
10.1 ผู้เข้ารับการประชุมมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชากาประเพณี
4 สถาบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
10.2 ผู้เข้ารับการประชุมได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
11.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่าง
สถาบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถาบันทั้ง 4 ให้รู้จักแพร่หลายในวงกว้างต่อประเด็นความสนใจในหัวข้อของการ
จัดประชุมวิชาการประเพณี
12.การประเมินผล
ประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์แบบปลายปิดและปลายเปิด แล้วนำมา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย อภิปรายผลเชิงพรรณนา
13.กำหนดการ
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
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กำหนดการประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 22
เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19”
วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
(การประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM)
---------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา (ภาคเช้า)
09.00 – 10.30 น. การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน”
ดำเนินรายการ โดย
ผู้แทนนักเรียนพยาบาล กองทัพเรือ
10.30 – 12.00 น. การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษา”
ดำเนินรายการ โดย
ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
เวลา (ภาคบ่าย)
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้และความต้องการ
ด้านการสนับสนุนส่งเสริม”
ดำเนินรายการ โดย
ผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การดูแลสุขภาพ สวัสดิการและการบริการ”
ดำเนินรายการ โดย
ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

*หมายเหตุ : ในแต่ละ session ผ่านโปรแกรม ZOOM ดำเนินรายการโดยนิสิต/นักศึกษาของแต่ละสถาบัน
โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังการเสวนาได้ตามความสนใจทั้ง 4 หัวข้อ
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา (ภาคเช้า)
08.00 – 09.00 น. ลงชื่อเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์
09.00 – 09.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมวิชาการอย่างเป็นทางการ
- กล่าวรายงาน
โดย
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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09.10 – 09.20 น.
09.20 – 10.10 น.
10.10 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
เวลา (ภาคบ่าย)
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.

- กล่าวต้อนรับ โดย ผู้บริหารแต่ละสถาบันตามลำดับ ดังนี้
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ COVID-19 กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา
การเสวนาพิเศษ เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19”
โดย..
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นาวาเอก รองศาสตราจารย์ นเรศ เพ็ชรนิน
รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
นายกิตติ สิงหาปัด
นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรทางโทรทัศน์
พักกลางวัน ชมนิทรรศการออนไลน์และการแสดงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การนำเสนอ สะท้อนคิดนิสิต/นักศึกษาของแต่ละสถาบัน
ในหัวข้อ“ผลกระทบการเรียนรู้ การรับมือและความต้องการรับการช่วยเหลือ
ของนิสิตนักศึกษาช่วงสถานการณ์ COVID-19”
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น
พิธีมอบเจ้าภาพให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน
ครั้งถัดไป ปี 2565 (ครั้งที่ 23) พร้อมวีดิทัศน์ของสถาบันเจ้าภาพ
และพิธีปิดการประชุม (แบบออนไลน์)
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