
วันพฤหสับดีที่ 26 มิถุนายน 2557
08:00 - 09:00 น. ลงทะเบยีนรับเอกสาร

09:00 - 09:30 น. พิธีเปดิการประชุมวิชาการวิจัยสถาบนั ประจ าป ี2557
   - รศ.ดร.วราภรณ์  สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์   กล่าวต้อนรับ
   - ศ.ดร.วิจติร  ศรีสอ้าน   นายก สวพอ                                      ประธานเปดิการประชุม
   - ดร.สุเมธ  แยม้นุ่น   เลขาธิการ สวพอ                                     กล่าวรายงาน

09:30 - 10:45 น. การบรรยายพิเศษ : การประเมินผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
โดย ศาสตราจารยก์ิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์
     ประธานกรรมการบริหารสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน)

10:45 - 11:00 น. พัก - อาหารว่าง
11:00 - 12:00 น. ประชุมใหญส่ามัญประจ าป ีสมาคมฯ
12:00 - 13:00 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 13:20 น. การพัฒนาอัตลักษณ์ของบณัฑิต “การบริการด้วยหวัใจความเปน็มนุษย”์  ด้วยการใช้วิจยัเปน็ฐาน ในการ

จดัการเรียนการสอน  รายวิชาปฏบิติัการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยา  โดย  Kanokwan Ieumchia, Ph.D. , Danchai Chopjit, M.P.H., Patchraboon Sriwichi, 
M.P.H., Amporn Yana, MN.

13:20 - 13:40 น. การวิจยัเร่ือง 	การดูแลด้วยหวัใจความเปน็มนุษย ์ตามการรับรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา ปกีารศึกษา 2553  โดย นางสาววรัญญากรณ์ โนใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ,นาง
อัมพร ยานะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

13:40 - 14:00 น. ปฏบิติัการปอ้งกันโลกร้อน: กรณีศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย นายถิรเดช พรหมคช และรองศาสตราจารย ์ณัฐพล ขันธไชย Ph.D

14:00 - 14:20 น. การศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ โดย พนา  จนิดาศรี

14:20 - 14:40 น. คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข
โดย นางสาวสุวรรณี จริยะพรและนายเด่น บญุมาวงศ์

14:40 - 15:00 น. สมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับการท างานวิจยัสถาบนัอยา่งมีประสิทธิผลของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร. องอาจ นัยพัฒน์

15:00 - 15:20 น. การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
โดย  รัตนอาภา อัตโตหิ

15:30 - 15:45 น. พัก - อาหารว่าง
15:45 - 17:00 น. การเสวนา : ผลการเรียนรู้ของบณัฑิต กับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

โดย : 1. นายก่อศักด์ิ  ไชยรัศมีศักด์ิ  รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษทั ซีพี ออลล์
 จ ากัด (มหาชน)
       2. นายมนูญ  สรรค์คุณากร  อดีตผู้อ านวยการส านักงานการบคุคลกลาง บริษทัปนูซีเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน)

ก าหนดการ ประชุมวิชาการวิจัยสถาบนั ประจ าป ี2557
เรื่อง การวิจัยสถาบนักับการประเมินผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (Learning Outcomes)

26 - 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารสนม สุทธิพิทกัษ์ อนุสรณ ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ ถ.ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร



วันศุกร์ที ่27 มถุินายน 2557
09:00 - 10:15 น. อภิปราย ผลการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษา : จากเป้าหมายสู่การประเมนิผล

โดย  1. รศ.ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      2. ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา  อดีตผู้อ านวยการ สสวท. และผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้ด าเนินการอภิปราย  รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10:15 - 10:30 น. พัก - อาหารว่าง
10:30 - 10:50 น. คุณสมบัติของนักบัญชีทีพ่ึงประสงค์ของอุตสาหกรรมญีปุ่น่ในประเทศไทย 

โดย ผศ.เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
Desirable Characteristics of Accountant for Japanese Manufacturing Companies in Thailand10:50 - 11:10 น. การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี  โดย ดร.ดวงแข ศรีคุณ

11:10 - 11:30 น. ประเมินผลหลักสูตรรหัสทางการแพทย์  โดย  นางสาวสายสุนี คุ้มครองญาติและคณะ

11:30 - 13:00 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น. การเสวนา : การเรียนรู้สู่อนาคต : ความท้าทายในศตววษที ่21
โดย  1. ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์  
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       2. ณศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  
         รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

14:30 - 15:00 น. พัก - อาหารว่าง
15:00 - 16:00 น. บรรยายสรุป : การวิจัยสถาบันกับการประเมนิผลการเรียนรู้

โดย  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  เลขาธิการ สวพอ.

16:00 น. พิธ๊ปิดการประชุมวิชาการ

ก าหนดการ ประชมุวิชาการวิจัยสถาบัน ประจ าปี 2557
เรื่อง การวิจัยสถาบันกับการประเมนิผลการเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษา (Learning Outcomes)

26 - 27 มถุินายน 2557 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร


