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ภาคผนวก 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 36 



สืบเนื่องจากธรรมนูญเครือขายการศึกษาทั่วไป ซึ่งสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษาในการพัฒนางานการศึกษาทั่วไปใหมีความกาวหนาและเขมแข็งยิ่งขึ้น ภายใตการสนับสนุนของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเกียรติเปน

ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ในรอบวาระวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2563 และเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 

30 เมษายน พ.ศ. 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขยายเวลารักษาการในฐานะประธาน

คณะกรรมการบริหารเครือขายฯ จนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาทั่วไปแหง

ประเทศไทย จึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินการคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทยข้ึน 

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ระหวางเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2564 

ของการทำงานในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทำหนาที่เปนประธานเครือขายฯ โดยมีการประชุม

กรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย และการจัดโครงการและกิจกรรมอยางตอเนื่อง เชน 

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื ่อง การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ งผลลัพธ 

การเรียนรู เสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพของผูเรียนเพื่อสอดคลองกับการปฏิรูปอุดมศึกษา การจัดโครงการ

เสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย “GE TALK: GE Online สไตล High-End” 

และโครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาทั่วไป ประจำป 2564 เรื่อง การบมเพาะความเปนมนุษย 

ที่สมบูรณดวยการศึกษาทั่วไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธ

แผนการดำเนินงานของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย  

ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขอบคุณอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผูแทนจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่ใหความรวมมือสนับสนุนงานของเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทยใหสำเร็จลุลวง

เปนอยางดี และหวังวารายงานฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอผู บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู เกี ่ยวของ 

ในการรับทราบผลการดำเนินงานของเครือขายฯ และขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่สวนงานที่เกี่ยวของ 

ซึ่งไดรวมการปฏิบัติหนาที่และภารกิจตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสำเร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค 

และเปนประโยชนตอการสงเสริมงานดานการศึกษาทั่วไป และเครือขายความรวมมือดานการศึกษาทั่วไปให 

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

     (นายจงรัก วัชรินทรรัตน) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

สารจากประธานคณะกรรมการบริหารเครอืขาย
การศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย  

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
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บทสรุปผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะประธานเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย เริ่มตั้งแตเดือน

ตุลาคม พ.ศ.  2561 – ปจจุบัน นำเสนอผลการดำเนินงานของเครือขายฯ ในชวงระยะเวลา ตั้งแตเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ท้ังสิ้น 17 ครั้ง แบงเปน

ประจำปงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ครั้ง

ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 6 ครั้ง

ประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 6 ครั้ง

2. กิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทยแบงเปนดังนี ้

2.1  การสัมมนาทางวิชาการ

2.1.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวโนมศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ผูเรียนในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

2.1.2 การจัดอบรมผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษ

ที่ 21 ซึ่งเปนความรวมมือระหวางเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทยกับ สถาบันคลังสมองของชาติ คณะ

สิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันท่ี 2 กันยายน 2563 

2.1.3 จัดโครงการเสวนา GE TALK : Online สไตล High-End จำนวน 6 ครั้ง เริ่มตั้งแตเดือน 

สิงหาคม 2563 จนถึง เดือนมกราคม 2564  

 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 หัวขอ ฝาวิกฤต COVID 19 สูรูปแบบการจัดการสอน

ศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน 

         วิทยากร รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการอาวุโสฝายว ิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ครั ้งที ่ 2 วันที ่ 8 กันยายน 2563 หัวขอ การเรียนการสอน GE ออนไลนอยางไร 

ใหถูกใจ GEN Z 

 วิทยากร ผู ช วยศาสตราจารยกิตติภูมิ มีประดิษฐ ผู อำนวยการสำนักศึกษาทั ่วไป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

          ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 หัวขอ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ

วิชาศึกษาท่ัวไป: ประสบการณจากมอ.  

          วิทยากร รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 หัวขอ Assessing Soft Skill for GE Case Study KMITL 

วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกุล ผูอำนวยการสำนักวิชา

ศึกษาท่ัวไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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    ครั้งท่ี 5  วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 หัวขอ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสรางสรรค: 

สตีมศึกษา 

    วิทยากร ดร.ชนินทร ตรงจิตภักดี และหัวขอ การแนะนำรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

    และหัวขอ Circular Lifestyle for the 21st Century 

    วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตนาวรรณ ม่ังค่ัง วิทยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มกราคม 2564 หัวขอ ทิศทางและแนวโนมการจัดการเรียนการ

สอนศึกษาท่ัวไปในอนาคตและนโยบายการจัดศึกษาท่ัวไปของประเทศ 

วิทยากร ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

2.1.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาทั่วไป ประจำป 2564 เรื่องการบมเพาะ

ความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวยการศึกษาท่ัวไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก วันท่ี 19-20 สิงหาคม 

2564 

2.2 กิจกรรมอ่ืน ๆ 

         2.2.1 การจัดทำขอเสนอความคิดเห็นตอสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เรื่องการปรับปรุง

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2.2.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทยแบบออนไลน 

จัดทำเว็บไซต และ Facebook 
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1. สรุปผลการดำเนินงานท่ีผานมา

1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศกึษาท่ัวไปแหงประเทศไทย  

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2562 

รวมจำนวน 5 ครั้ง 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 7/2561

วันจันทรท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2562

วันศุกรท่ี ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2562

วันศุกรท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2562

วันศุกรท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2562

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2563 

รวมจำนวน 6 ครั้ง 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 5/2562

วันศุกรท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2562 วาระพิเศษ

วันศุกรท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2562

วันพุธท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563

วันศุกรท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2563

วันอังคารท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2563

วันศุกรท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 



๖

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2564 

รวมจำนวน 6 ครั้ง 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2563

วันศุกรท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563  
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2564

วันศุกรท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2564

วันศุกรท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2564

วันศุกรท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564  

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2564

วันศุกรท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 5/2564

วันจันทรท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



๗

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

ณ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



๘

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

ณ สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออนไลนผานระบบ ZOOM 



๙

1.2 กิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

ผลการดำเนนิงานของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2562 

1.2.1 การจัดสงขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ี

มุงเนนผลลัพธการเรียนรู เสริมสรางสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับผูเรียน ภายใตโครงการสรางบัณฑิตพันธุใหมบัณฑิต

พันธุใหมและกำลังคนเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปการศึกษา 2562 

ตอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 



๑๐

1.2.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวโนมศึกษาทั่วไปในอนาคตเพื่อเสริมสรางศักยภาพของ

ผูเรียนในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอน

เวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งไดรับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.กฤษณพงศ กีรติกร เปนวิทยากร

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวโนมการศึกษาไทยในอนาคต” โดยมีผูเขารวมการสัมมนาดังกลาว จำนวน 195 คน 

ภาพประชาสัมพันธโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวโนมศึกษาท่ัวไปในอนาคต 

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 



๑๑

ภาพบรรยากาศการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวโนมศึกษาท่ัวไปในอนาคตเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ 

ของผูเรียนในยุคปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  

วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 



๑๒

ผลการดำเนนิงานของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2563 

1.2.3 การจัดทำขอคิดเห็นเสนอตอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม เรื่อง การปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

ภาพหนังสือเสนอขอคิดเห็นตอปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่องการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 



๑๓

1.2.4 การจัดทำรายวิชาศึกษาทั ่วไป วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 

(Circular Lifestyle for the 21st Century) โดยคณะกรรมการบริหารเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศ

ไทยรวมกับคณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันคลังสมองของชาติ ดังมีรายละเอียดตามลิงก 

https://registrar.ku.ac.th/eg-circular21 

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมอาจารยผูสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไปดานเศรษฐกิจหมุนเวียน 

รายวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 
(Circular Lifestyle for the 21st Century) 



๑๔

การประชาสัมพันธรายวิชาการศึกษาท่ัวไปดานเศรษฐกิจหมุนเวียน รายวิชาวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในศตวรรษท่ี 21 (Circular Lifestyle for the 21st Century) ผานลิงก Google Drive  

และ QR Code เพ่ือใชดาวนโหลดเอกสารหนังสือ คูมือ คลิปวีดิทัศนแนะนำรายวิชา และสไลด  

สำหรับประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาท่ัวไป 



๑๕

1.2.5 การจัดทำโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ซึ่งเปนการจัดทำเว็บไซตเพื่อเปนสื่อกลางในการ

ประชาสัมพันธการดำเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการบริหารเครือขายแหงประเทศไทย โดยลิงก

เว ็บไซตเคร ือข ายการศึกษาทั ่วไปแหงประเทศไทย ด ังน ี ้  http://www.thaige.com.111.223.52.41.no-

domain.name/

ภาพเว็บไซตเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 



๑๖

1.2.6 การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย “GE TALK: 

GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 1 – ครั้งท่ี 6 ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 หัวขอ “ฝาวิกฤติ COVID 19 สูรูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน” ซึ่งไดรับ

เกียรติจากวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เมื่อวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีผูเขารวมโครงการเสวนาทาง

วิชาการดังกลาว จำนวน 281 คน ดังมีรายละเอียดตามลิงก https://registrar.ku.ac.th/ge-talk1 

ภาพประชาสัมพันธโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 1 



๑๗

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 1  

หัวขอ “ฝาวิกฤติ COVID 19 สูรูปแบบการจัดการสอนศึกษาท่ัวไปแบบออนไลน”  

วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมแคทลียา  

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 



๑๘

ครั้งท่ี 2 หัวขอ “การเรียนการสอน GE ออนไลนอยางไรใหถูกใจ GEN Z” ซ่ึงไดรับเกียรติจากวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยศาสตราจารยกิตติภูมิ มีประดิษฐ ผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เมื ่อวันอังคารที ่ 8 กันยายน 2563 โดยมีผู เขารวมโครงการเสวนาทางวิชาการดังกลาว จำนวน 247 คน 

ดังมีรายละเอียดตามลิงก https://registrar.ku.ac.th/ge-talk2 

ภาพประชาสัมพันธโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 2 



๑๙

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 2  

หัวขอ “การเรียนการสอน GE ออนไลน อยางไรใหถูกใจ GEN Z” 

วันอังคารท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมแคทลียา  

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 



๒๐

ผลการดำเนนิงานของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2564 

ครั้งที่ 3 หัวขอ “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป : ประสบการณจาก มอ.” ซึ่งไดรับ

เกียรติจากวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย ดร.วันดี สุทธรังษี ผู ชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการเรียน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เมื่อวันพุธที่ 7  ตุลาคม 2563 โดยมีผูเขารวมโครงการเสวนาทางวิชาการดังกลาว 

จำนวน 266 คน ดังมีรายละเอียดตามลิงก https://registrar.ku.ac.th/ge-talk3 

ภาพประชาสัมพันธโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 3 



๒๑

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 3  

หัวขอ “เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาศึกษาท่ัวไป : ประสบการณจาก มอ.” 

วันพุธท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.  

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 



๒๒

ครั้งท่ี 4 หัวขอ “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL” ซ่ึงไดรับเกียรติจากวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผูอำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เมื ่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู เขารวม

โครงการเสวนาทางวิชาการดังกลาว จำนวน 274 คน ดังมีรายละเอียดตามลิงก https://registrar.ku.ac.th/ge-

talk4-2 

ภาพประชาสัมพันธโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 4 



๒๓

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย  

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 4  

หัวขอ “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL” 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมแคทลียา 

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 



๒๔

ครั้งท่ี 5 หัวขอ “การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสรางสรรค : สตีมศึกษา (STEAM Education)” ซ่ึงไดรับ

เกียรติจากวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ ดร.ชนินทร ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และหัวขอ “แนะนำรายวิชาการศึกษาทั่วไปดานเศรษฐกิจหมุนเวียน "Circular Lifestyle for the 

21st  Century” ซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารยประจำ

คณะสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันจันทรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผูเขารวมโครงการ

เสวนาทางวิชาการดังกลาว จำนวน 204 คน ดังมีรายละเอียดตามลิงก https:// registrar.ku.ac.th/ge-talk-5 

ภาพประชาสัมพันธโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 5 



๒๕

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย  

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 5  

หัวขอ “การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสรางสรรค : สตีมศึกษา (STEAM Education)” และ 

หัวขอ “แนะนำรายวิชาการศกึษาท่ัวไปดานเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Lifestyle for the 21st Century” 

วันจันทรท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมแคทลียา 

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 



๒๖

ครั้งที่ 6 หัวขอ “ทิศทางแนวโนมการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไปในอนาคต และนโยบายการจัด

การศึกษาทั่วไปของประเทศ” ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันศุกรที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมี

ผูเขารวมโครงการเสวนาทางวิชาการดังกลาว จำนวนมากกวา 300 คน ดังมีรายละเอียดตามลิงก https:// 

registrar.ku.ac.th/ge-talk-6 

ภาพประชาสัมพันธโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 6 



๒๗

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

“GE TALK: GE Online สไตล High-End” ครั้งท่ี 6 

หัวขอ “ทิศทางแนวโนมการจัดการเรียนการสอนศึกษาท่ัวไปในอนาคต 

และนโยบายการจัดการศึกษาท่ัวไปของประเทศ”  

วันศุกรท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ หองประชุมแคทลียา 

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 



๒๘

1.2.7 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป ประจำป 2564 เรื่อง การบมเพาะความ

เปนมนุษยที่สมบูรณดวยการศึกษาทั่วไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก ออนไลนผานโปรแกรม 

ZOOM เมื่อวันท่ี 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผูเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติฯ ดังกลาว จำนวน 

695 คน ดังมีรายละเอียดตามลิงก https://registrar.ku.ac.th/ge-network-2564 

ภาพประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป ประจำป 2564  

เรื่อง การบมเพาะความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวยการศึกษาท่ัวไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก 



๒๙

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป ประจำป 2564 เรื่อง การบมเพาะความเปนมนุษย

ท่ีสมบูรณดวยการศึกษาท่ัวไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 



๓๐

กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป ประจำป 2564 เรื่อง การบมเพาะความเปนมนุษย

ท่ีสมบูรณดวยการศึกษาท่ัวไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  



๓๑

รายงานผลการจัดประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป ประจำป 2564  

เรื่อง การบมเพาะความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดวยการศึกษาท่ัวไปทามกลางความพลิกผันของสถานการณโลก 

วันท่ี 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 

https://registrar.ku.ac.th/ge-network-2564#report 



๓๒

1.3 ชองทางการประชาสัมพันธเว็บไซตเครือขายการศกึษาท่ัวไปแหงประเทศไทย และ Facebook เครือขาย

การศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทยและลิงก 

ลิงกเว็บไซต และ QR Code เว็บไซตเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

http://www.thaige.com.111.223.52.41.no-domain.name/

ภาพเว็บไซตเครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 



๓๓

ลิงก Facebook และ QR Code Facebook เครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย 

https://www.facebook.com/Thai-GE-Network-2261318434144188 

ภาพ Facebook เครือขายการศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย



๓๔

1.4 แผนการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารเครือขายศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 

 (มติที่ประชุมคณะกรรมการเครือขายศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที ่6/2564 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 

แผนการดำเนนิงาน 

ปงบประมาณ 2565 

ต.ค.
2564 

พ.ย.
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค.
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค.
2565 

เม.ย.
2565 

พ.ค.
2565 

มิ.ย.
2565 

ก.ค.
2565 

ส.ค.
2565 

ก.ย.
2565 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 6/2564  
 ศ. 29 ต.ค. 64 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 7/2564  
24 ธ.ค. 64 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 1/2565  
ก.พ. 65 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 2/2565  
เม.ย. 65 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 3/2565  
มิ.ย. 65 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 4/2565  
ก.ค. 65 

การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ ครั้งท่ี 5/2565  
ก.ย. 65 

* การประชุมวิชาการระดับชาตดิานการศึกษาท่ัวไป
ประจำป 2565 

  
 ก.ค. 65 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การจัดทำแนวทาง
ผลลัพธการเรียนรูของศึกษาท่ัวไปใหสอดคลองกับ 
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 2564 

 
ม.ค. 65 
(2 วัน) 

 
ก.พ. 65 
(2 วัน) 

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารเครือขายฯ  
ก.ค. 65 



๓๕

แผนการดำเนนิงาน 

ปงบประมาณ 2565 

ต.ค.
2564 

พ.ย.
2564 

ธ.ค. 
2564 

ม.ค.
2565 

ก.พ. 
2565 

มี.ค.
2565 

เม.ย.
2565 

พ.ค.
2565 

มิ.ย.
2565 

ก.ค.
2565 

ส.ค.
2565 

ก.ย.
2565 

โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธออนไลนเครือขาย 
ศึกษาท่ัวไปแหงประเทศไทย  

ม.ค. 2565 – มิ.ย. 2565 

การจัดทำรายวิชาผูประกอบการเพ่ือสังคม รวมกับ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ต.ค. 2564 – ก.ค. 2565 

** โครงการอาจารยพ่ีเลี้ยงอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย
ดานการศึกษาท่ัวไปในโครงการบัณฑิตพันธุใหมและ 
กำลังคนเพ่ือมีสมรรถนะสูง  

พ.ย. 2564 – มิ.ย. 2565 

หมายเหตุ   * รูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติดานการศึกษาท่ัวไป ประจำป 2565  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดประชุมวิชาการฯ ดังกลาว จำนวน ½ - 1 วัน โดยสรุปผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาของการทำงานเครือขายในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนแมขาย และเลือกตั้งประธานเครือขายชุดใหม และการเสวนาทางวิชาการในหัวขอเก่ียวกับผลลัพธการเรียนรูของ
ผูเรยีนตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรในระดับอุดมศึกษาใหม 

  ** โครงการดังกลาวขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
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