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3 
Excellence in Professional Services and 
Societal Engagement  

 

  

  

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ขับเคลื่อนพันธกิจดานบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย กลาวคือ ประยุกตความรูและนวัตกรรรมท่ีเกิดจากการคนควาวิจัยบูรณาการกับวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายแตละกลุม รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการบริการวิชาการ
จะยอนกลับไปใชในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การทําสื่อและเผยแพรความรูออนไลน เปนสถานท่ี
สําหรับศึกษาดูงาน และการใหบริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือ 

 
โครงการเปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
  

 สถาบันฯ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม” สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเปนบริการวิชาการท่ีจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป ซ่ึงเปน
กิจกรรมท่ีมีเอกลักษณ มีความความแตกตางจากการบริการวิชาการของหนวยงานอ่ืน กลาวคือ เปนกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีใชสื่อและนวัตกรรมท่ีไดจากการคนควาวิจัยของบุคลากรของสถาบันฯ 
อาทิ การใชเครื่องผสมแสงสี (Color Light Mixer) ในกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเรื่องแสงสี การใชองค
ความรูจากงานวิจัยปลากัดไทยในกิจกรรมตามลาหาสปชีส, การใชชุดทดสอบ I-Kit สําหรับกิจกรรมสํารวจ
ไอโอดีนในเกลือในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education), การใชโมเดลทรงตันเพลโตในกิจกรรม
คณิตศาสตร, การใชซิลิกาแอโรเจลในกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีเรียก Nana House นอกจากนี้ ยังมี Board 
Game ท่ีผานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเนื้อหาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อาทิ อาณาจักร
มด, Mangrove Survivor, Set, Math Kingdom 

ขอมูลการจัดโครงการเปดโลกทัศนฯ ปงบประมาณ 2561-2562 

ขอมูล ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
จํานวนครั้งท่ีจัด 9 10 
จํานวนหนวยงานท่ีเขารับบริการ 6 8 
จํานวนผูเขารวม 719 942 
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รายช่ือหนวยงานที่เขารวมโครงการเปดโลกทัศนฯ ปงบประมาณ 2562 

วันเดือนป โรงเรียน จังหวัด ประเภทลูกคา กลุมเปาหมาย จํานวน 
(คน) เกา ใหม 

1-3 ต.ค. 61 เบ็ญจะมะมหาราช  อุบลราชธาน ี √  ม.5  78 
29-30 พ.ย. 61 ยอแซฟอุปถัมภ  นครปฐม √  ป.1-6 และ ม.1-6  135 
8-10 มี.ค. 62 อุตรดิตถ  อุตรดิตถ  √ ม.1 และ ม.4  110 
18-20 มี.ค. 62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ  √ ม.1-2 และ ม.4-5  110 
30-31 พ.ค. 62 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ √  ม.3  37 
3-4 ก.ค. 62 ยอแซฟอุปถัมภ  นครปฐม √  ม.4  93 
15 ก.ค. 62 ขจรเกียรติพัฒนา และ ขจรเกียรติถลาง  ภูเก็ต  √ ป.4–6  133 
1 ส.ค. 62 หาดใหญวิทยาลัย  สงขลา √  ม.5  34 
24-26 ก.ย. 62 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ √  ม.3  94 
25 ก.ย. 62 สวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี √  ม.3  118 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศการทํากิจกรรมเปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

(สามารถดูภาพบรรยากาศกิจกรรมอ่ืน ๆ จาก QR Code ดานลาง) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ 

ระหวางวันที ่30 – 31 พฤษภาคม 2562 

เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ 

ระหวางวันที ่24 – 26 กันยายน 2562 

เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ 25 กันยายน 2562 
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โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) 
  

 

 การบมเพาะความรูจากประสบการณตรง ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การทําวิจัยของ
คณาจารยประจํารวมท้ังบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ ทําใหบุคลากรแตละทานมีความรูความเชี่ยวชาญ 
นําสูการแบงปนความรูสูเพ่ือนอาจารยและบุคลากรในวงการศึกษา ผานโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) เปนการบริการวิชาการแกสังคม โดยในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ไดจัดการอบรม/
บรรยาย รวมท้ังหมด 8 หัวขอ แบงเปนแบบไมเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 5 โครงการ และแบบเก็บ
คาลงทะเบียน จํานวน 3 โครงการ 
 

การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบไมเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 5 โครงการ 
วันเดือนป หัวขอ สถานที ่ วิทยากร ผูเขารวม (คน) 
29 ต.ค. 61 

 
การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
ในหมวดรายละเอยีดรายวิชาและผลการ
ดําเนินการของรายวิชา อยางมี
ประสิทธิภาพ  

หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

รศ.ดร.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ 28 

24 พ.ย. 61 
 

Active Learning โดยการถามคือสอน หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 28 

30 มี.ค. 62 
 

การจัดการเรียนวิทยาการคํานวณระดับ
ประถมศึกษา ดวย Code.org 

หอง 109  
อาคารปญญาพิพัฒน 

อ.ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย 
อ.ดร.อาทร นกแกว 

23 

10 เม.ย. 62 
 

Marketing in Higher Education หอง 109  
อาคารปญญาพิพัฒน 

อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน 29 

25 ก.ค. 62 
 

Plurilingual education & Mediation: 
a concept and approach of 
teaching a foreign language in 
Europe 

หอง IL 5 
อาคารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู 

Associate Professor Xavier 
Pascual Calvo University 
at Autònoma de 
Barcelona, Spain 

11 

 

 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “การจัดทํากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 ในหมวดรายละเอียดรายวิชาและผลการดําเนินการของรายวิชา อยางมีประสิทธิภาพ”  
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ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “Active Learning โดยการถามคือสอน” 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “การจัดการเรียนวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาดวย Code.org” 
 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “Marketing in Higher Education” 
 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “Plurilingual education & Mediation: a concept and approach of 
teaching a foreign language in Europe.” โดย Associate Professor Xavier Pascual Calvo  
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การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 3 โครงการ 
วันเดือนป หัวขอ สถานที ่ วิทยากร ผูเขารวม )คน(  

13-14 พ.ค. 62 
 

การสรางสรรควีดิทัศนเพื่อการ
เรียนรู  

หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

น.ส.จิราพร ธารแผว 
นายธนายุทธ อังกิตานนท 
ดร.มนัสวี ศรีนนท 

30 

24-25 มิ.ย. 62 Prism Team Leader 
Engagement 

หองกรุงเทพ 4 โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด เซ็นทรัล 
ลาดพราว 

รศ.ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 
ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค 
ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย 
อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน 

24 

16-17 ก.ย. 62 การจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ
สมอง (Brain-Based Learning) 

หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 54 

 

  
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “การสรางสรรควีดิทัศนเพ่ือการเรียนรู” 

 

  
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “PRISM Team Leader Engagement” แกผูบริหารกลุม ปตท. 
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ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรยีนรูตามธรรมชาติสมอง (Brain-Based Learning)” 

 

 

การรับเชิญบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับหนวยงานตาง ๆ  
  

อาจารยของสถาบันฯ ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มากดวย
ประสบการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติ การวิจัย ทําใหอาจารยแตละทานมีความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนจนเปน
ท่ียอมรับ ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker และวิทยากรบรรยายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

 

การรับเชิญเปน Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ปงบประมาณ 2562 

วันเดือนป Keynote Speaker หัวขอ รายละเอียดการประชุม 
14 ธ.ค. 61 

 
ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม Digital 4.0 and Innovative 

Technology for Health 
The 2018 International Conference on 
Occupational and Environmental Diseases: 
(ICOED 2018) at Miracle Grand Convention 
Hotel, Bangkok, Thailand 

1 ส.ค. 62 
 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย Cognitive Neuroscience and 
Computer Science Education 

The 10th Annual International Conference 
on Computer Science Education: Innovation 
and Technology (CSEIT2019) at Bits & Bytes 
Hall, 4th Floor, Faculty of Information and 
Communication Technology, Mahidol 
University, Nakhon Pathom, Thailand 

17 ก.ย. 62 
 

ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย Trends, Applications, Changes 
in Chemical Education for the 
4.0 Industrial Revolution 

THE 3rd International Seminar on Chemical 
Education (ISCE) 2019 at Abdul Kahar 
Muzakkir Conference Hall, Yogyakarta, 
Indonesia 
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การรับเชิญวิทยากร บรรยาย/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
วันเดือนป วิทยากร หัวขอ รายละเอียดการประชุม 
24 ม.ค. 62 ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย การสรางนวัตกรรมส่ือเพื่อสงเสริม

สุขภาพนกัเรียน 
การประชุมสัมมนาวิชาการขับเคล่ือน
เด็กไทยรอบรูดานสุขภาพ สูศตวรรษที่ 
21ระดับภาคกลาง "การสรางมูลคา
นวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน" 
เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
เอเชีย แอรพอรต กรุงเทพฯ 

28 ม.ีค. 62 
 

ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส 
ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส 

Innovations for Teaching and 
Learning 

การประชุมวิชาการ การวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน คร้ังที่ 5: 
Future of Learning with Artificial 
Intelligence: Opportunities or 
Threats? ระหวาง วันที่ 27-29 
มีนาคม 2562  ณ โรงแรม S31 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

28 มี.ค. 62 
 

อ.ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย 
อ.ดร.วรารัตน วงศเกี่ย 

การอธบิายการวิเคราะหทางสถิติ
ดวยภาพ” (Visual Explanation 
of Statistical Analysis) 

29 มี.ค. 62 
 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย การพัฒนาการศึกษาจาก Human 
Intelligence สู Artificial 
Intelligence 

29 เม.ย. 62 
 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 
ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย 

การจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนาทักษะแหง
อนาคต 

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมสู
โรงเรียนคุณภาพ: หองเรียนเปนฐาน 
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป น ทุ น ”  จั ด โ ด ย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และ กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสค.) เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรัม เมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี 

 นอกจากนี้ อาจารยของสถาบันฯ ยังไดรับเชิญจากหนวยงานการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับอุดมศึกษา รวมท้ังองคกรในภาคเอกชน ใหเปนวิทยากรบรรยายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ
ตาง ๆ 
 
 

หัวขอที่อาจารยของสถาบันฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากร ปงบประมาณ 2562 
หมวดหมู หัวขอ 

การจัดการเรียนรู 
ระดับอุดมศึกษา 

⋅ การเขียนแผนการสอนมุงเนนผลลัพธการเรียนรู  

⋅ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

⋅ การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดเชิงสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม 

⋅ หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน 

⋅ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

⋅ การจัดการศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based Education) 

⋅ เทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู (Technology-Enhanced Learning) 

⋅ การจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง (Brain-Based Learning) 

⋅ การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะคิดสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม 

⋅ การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ Learning Style  

⋅ ทฤษฎีการเรียนรู ผูเรียนรูอยางไร 

⋅ การพัฒนาทักษะเพื่อเปนผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) 
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หมวดหมู หัวขอ 

⋅ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดการเรียนรู  
ระดับมัธยมศึกษา 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  

⋅ การเสริมสรางทักษะการคิดอยางสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร 

และทักษะการทํางานแบบรวมมือรวมใจของผูเรียน 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะคิด 

⋅ การจัดการเรียนรูเพื่อสรางการเปล่ียนแปลง 

⋅ เทคนิคการสราง Application ในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 

⋅ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

⋅ การสอน Python ใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทําโปรเจ็คอยางงายได 

⋅ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

⋅ การยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียน  

⋅ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

⋅ การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
การจัดการเรียนรู  
ระดับประถมศึกษา 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

⋅ การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
การบริหาร การ
ประกันคุณภาพ 

⋅ การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

⋅ การทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ 

⋅ เกณฑ AUN-QA เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

⋅ การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

⋅ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูเกณฑ AUN-QA (Writing SAR Workshop) 

⋅ การประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

⋅ การประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑนานาชาติ (เกณฑ AUN-QA)  

⋅ กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

⋅ Team Building Engagement 
วิจัยและนวัตกรรม ⋅ การสรางนวัตกรรมทางสุขภาพ 

⋅ นวัตกรรมการพยาบาล 

⋅ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมและการจัดการความรู 

⋅ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

⋅ การวิจัยในชั้นเรียน 

⋅ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

⋅ เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

⋅ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอนสะเต็มศึกษา 

⋅ การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรู 

⋅ การพัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัยและการจัดการความรู 

⋅ Innovative Organization: องคการแหงนวัตกรรม 
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ใหบริการสําหรับการศึกษาดูงาน 
  

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ เปนแหลงศึกษาดูงาน แกคณาจารยและเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
ภายนอก จํานวนรวม 192 คน จาก 5 หนวยงาน โดยสถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแกคณะผู
ศึกษาดูงาน รวมท้ังหมด 4 หัวขอ 

วันที่ ชื่อหนวยงานที่มาศึกษาดูงาน จํานวน )คน(  หัวขอที่มาศึกษาดูงาน 

15 มี.ค. 62 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 การปฏิบัติงานและการบริการ และแลกเปล่ียนประสบการณ ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education 

25 เม.ย. 62 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

54 การดําเนินงานดานวจิัยและบริการวิชาการ การใชส่ือการเรียน
การสอน เวบ็ไซต KM 

13 มิ.ย. 62 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

111 การใช Technology เพื่อสงเสริมการเรียนรู และพาชมหองเรียน 
Smart Classroom 

28 มิ.ย. 62 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 การเรียนการสอน และการใชส่ือการเรียนการสอน 

14 ส.ค. 62 Hokkaido University of Education, 
Japan 

2 ความรวมมือดานการวิจัยระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 
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