
  

โครงการประชุมวิชาการ : " มศว IT วิชาการ  ครั้งที่ 5 " 

เร่ือง กาวใหมกับเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

1. หลักการและเหตุผล 

ในศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางมาก เนนความทันสมัย สะดวก รวดเร็วจนทําใหบุคคล
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและนํามาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูแหงตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกต
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตนตองการได   นอกจากนี้การจัดการศึกษาในปจจุบันยังมุงเนนใหมีการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใฝหาความรูดวยตนเอง เพื่อใหกระบวนการเรียนรูน้ันเกิดเปน
ความรูที่ยั่งยืน และสามารถนําไปเชื่อมโยงตอยอดในการคนควาความรูดานอื่นๆ ตอไป  ทําใหเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรูในปจจุบันจึงมีพัฒนาการเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูแบบเอกัตบุคคล ใหผูเรียนสามารถจัดการเรียนรูแหงตน
ใหเทาทันโลกที่กําลังเปล่ียนแปลง  และเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อสรางเครือขายความรู  และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันไดอยางงายดาย  ดังนั้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นความสามารถดานเทคโนโลยี 
(Technology) จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่ทุกคนตองมี  เพื่อใหสามารถเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ ไดอยางถูกตอง 
และนําไปใชในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน และการแกปญหาอยางสรางสรรค เหมาะสม และมีคุณธรรม  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดตะหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ และไดกําหนดแผนยุทธศาสตร 15 ป 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับป 2553-2567  และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ พุทธศักราช 2555- 2559 ไวหลายประการ ทั้งใน แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก 
(Super Strategic Action Plan – SSAP 5 ที่กําหนดเปาประสงคการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและมีอัตลักษณดาน  
“ความสามารถในการใช ICT (Information Communication Technology)”  และในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร 
(Strategic Action Plan – SAP 5 ก็ไดใหความสําคัญตอการใชเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ  

เครื ่องม ือทางเทคโนโลยีที ่สามารถนํามาประยุกตเพื ่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  การบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพในปจจุบันมีความหลากหลายเปนอยางมาก สํานักคอมพิวเตอรจึงไดจัดโครงการประชุมวิชาการ : " มศว 
IT วิชาการ ครั้งที่ 5 " ขึ้นโดยจัดเปนกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ และจัดนิทรรศการ “การประยุกตระบบ Google 
Apps for Education ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ขึ้น  เพื่อใหความรูแกนิสิต คณาจารย ผูบริหาร และบุคลากร 
และเพื่อเปนเวทีในการแบงปนความรูและประสบการณรวมกัน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูในการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อเรียนรูและการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อจัดนิทรรศการความรูเร่ือง การนํา Google Apps for Education มาใชในมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูและแบงปนประสบการณแกผูเขารวมงาน 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1. สํานักคอมพิวเตอร 

2. สํานักหอสมุดกลาง 

3. สํานักส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา 

4. สํานักนวัตกรรมการเรียนรู  
 

4. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ  

ระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม - 5  กรกฎาคม  2556  
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5. สถานที่จัดประชุมวิชาการ 

ชั้น 1 – ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยสาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

6. คุณสมบัติของผูเขาโครงการ 

นิสิต คณาจารย ผูบริหาร และบุคลากร 

7. วิธีการจัดกิจกรรม 

1. บรรยายวิชาการ 

2. นิทรรศการความรูดานไอซีที  

3. เผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีในยุคปจจุบันผานทางวีดีทัศน 

8. กาํหนดการ 

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ณ  อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารยสาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ  

09.00 –  16.00  เผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผานทางวีดีทัศน 

บรรยายวิชาการ 

08.30 –  08.45 ลงทะเบียนเขารวมงาน 

08.45 –  09.00 กลาวรายงานการจัดงาน IT วิชาการ ครั้งท่ี 5 
   โดย ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 

09.00 –  09.15 เปดการประชุม IT วิชาการ ครั้งท่ี 5 
   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

09.15 –  10.15 บรรยายเรื่อง “เสนทางการเรียนรูไอทีในศตวรรษท่ี 21” 
   โดย รศ.ยืน  ภูวรวรรณ 

10.15 –  11.15 บรรยายเรื่อง “กาวทันการประยุกตไอทีเพ่ือบริหารการศึกษา” 
   โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร 

11.15 –  12.15 กิจกรรม : “กาวไปกับ Google Apps @ SWU” 
   โดย ทีม Google Early Adopter  

  

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556  

ณ  โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ 

นิทรรศการ ประชาสัมพันธ  

09.00 –  16.00 เผยแพรความรูดานการประยุกตไอซีทีเพื่อการจัดการสถานศึกษาผานทางวีดีทัศน 

บรรยายวิชาการ 

09.00 –  10.00 กิจกรรม : “กาวไปกับ Google Apps @ SWU” 
   โดย ทีม Google Early Adopter 

10.00 –  12.00  เรื่อง “การประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูใน มศว” 
   โดย คณาจารย มศว 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นิสิต คณาจารย ผูบริหารและบุคลากรไดพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

2. นิสิต คณาจารย ผูบริหารและบุคลากรไดมีความเขาใจในเร่ืองการนํา Google Apps for Education มาใชใน

มหาวิทยาลัย  

3. ผูเขารวมงานไดแลกเปล่ียนและแบงปนประสบการณรวมกัน 

---------------------------------- 
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