โครงการจัดประชุมวิชาการประจาปี 2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
โดย
สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
27 – 28 ธันวาคม 2559
ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ
จังหวัดนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล
ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐานของประเทศไทยช่วงที่ผ่านมา วิชาภูมิศาสตร์จัด อยู่ในกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม และกลุ่ ม วิ ช านี้ เ ป็ น กลุ่ ม วิ ช าแรกๆ ที่ นั ก เรี ย นไม่ ค่ อ ยสนใจเรี ย น
โดยนักเรียนให้เหตุผลว่าเรียนแล้วง่วง เนื้อหามาก น่าเบื่อ ต้องเขียนมากและไม่ชอบท่องจา รวมทั้งเรียนแล้วไม่รู้
ว่าเอาไปใช้อะไร จากปัญหาดังกล่าว แสดงว่า มีนักเรียนอีกจานวนมาก ที่เรียนกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ แบบไม่มี
ความสุขในการเรียน แต่จาเป็นต้องเรียน เพราะหลักสูตรกาหนดให้เรียนและต้องใช้ผลการเรียนเพื่อประโยชน์ใน
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ ในภาพรวมระดับประเทศ จึงพบว่า
อยู่ ในระดับต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ ว่าจะเป็นในด้านวิช าการ การมีสมรรถนะหรือการมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
สาเหตุของปัญหาที่นักเรียนไม่ชอบเรียนกลุ่มวิชาสังคมศึกษาฯ ซึ่งรวมทั้งภูมิศาสตร์ นั้น ค่อนข้างเป็นที่
ทราบกันทั่วไป เช่น วิธีการสอนที่ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง การสอนแบบบรรยายเน้นการท่องจา ไม่ใช้ เทคโนโลยี
ในส่ ว นของสาระภูมิ ศาสตร์ เนื้ อหาส่ ว นหนึ่ งเป็นวิ ทยาศาสตร์ ครูผู้ ศึ กษาทางสายสั ง คมศาสตร์ ศิล ปศาสตร์
ขาดความรู้และทักษะในด้านภูมิศาสตร์กายภาพ แผนที่และการศึกษาสารวจในภาคสนาม สาเหตุต่างๆ ดังกล่าว
เหล่านี้ นั บ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียนขาดสัมฤทธิ์ผล นักเรียนไม่สนใจ
นักเรียนต่างจังหวัดยากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระหว่าง
ประเทศ จนกระทั่ง สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ของสมาคม
เคยได้ ท รงปรารภถึ ง เนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ที่ มี น้ อ ย ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น
เมื่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณ มีนโยบายให้ สานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดาเนินการจัดทาหลักสูตรใหม่ โดยแยกวิชาภูมิศาสตร์ออกจากวิชาสังคมศึกษา และ
ให้เป็นรายวิชาเฉพาะ กับให้การจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น รวมทั้งกาหนดให้นาไปออกข้อสอบโอเน็ต
ดังนั้น สมาคมภูมิศาสตร์ในฐานะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษาทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย เห็นว่า
ห้ว งเวลานี้ เป็ น ช่ว งระยะที่มีความเหมาะสมในการประชุมระดมความคิดเห็ น เพื่อวางแผนการปฏิรูปการสอน
ภูมิศาสตร์ใหม่ โดยยึดแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ทรงใช้ความรู้และเทคนิควิธีทาง
ภูมิศาสตร์ ในการด าเนิ น โครงการตามแนวพระราชดาริกว่า 4,000 โครงการตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรง
ครองราชย์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็น “พระมหากษัตริย์
นั ก พั ฒ นาระดั บ โลก” “กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ศตวรรษ” “พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงความส าคั ญ ต่ อ ศตวรรษที่ 21”
ทางสมาคมจึ ง ดาเนิ น การจั ด ประชุม วิช าการภูมิศาสตร์ ประจาปี 2559 เรื่ อง “ปฏิรู ป การเรี ยนการสอน
ภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล” ตามโครงการนี้
2. วัตถุประสงค์
จัดประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจาปี 2559 เรื่อง “ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาท
องค์ภูมิพล” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่ อสร้ า งการรั บ รู้ และความเข้ าใจร่ ว มกั นในแนวทางการเรีย นการสอนภูมิ ศาสตร์ ที่ป ฏิรู ปใหม่
แก่ผู้บริหาร ผู้พัฒนาหลักสูตร ครูอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียน
ทีไ่ ด้แยกออกมาจากวิชาสังคมศึกษา ตามนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559
2.2 เพื่ อ ประมวลผลข้ อ เสนอแนะการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
ภูมิศาสตร์ใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีสัมฤทธิ์ผลในการนาไปประกอบอาชีพหรือใช้
ประโยชน์ ใ นชีวิ ตประจ าวั น รวมทั้ง นาเสนอเอกสารข้อ เสนอแนะต่อ กระทรวงศึก ษาธิ การและ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อวางแผนพัฒ นาการดาเนิ นงานพัฒ นานักเรียนในภูมิภ าคต่างๆ ของประเทศไทย ให้ มีความ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IGeo)
3. เป้าหมาย
3.1 มีผู้บริหาร ผู้พัฒนาหลักสูตร ครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เข้าร่วม
ประชุมไม่ต่ากว่า 250 คน
3.2 ได้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ใหม่ ที่หวังได้ว่า ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ประกอบ
อาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ดี
3.3 ได้แนวทางการดาเนินงานพัฒนานักเรียนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย สู่เวทีภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ
3.4 ได้แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวารสารของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

4 วิธีดาเนินการ
4.1 สมาคมจัดทาโครงการประชุมวิชาการ และส่งจดหมายเชิญพร้อมแนบโครงการและแบบตอบรับไป
ยังสมาชิกของสมาคม รวมทั้งเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม
4.2 สมาคมจัดทาเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอย
พระบาทองค์ภูมิพล”
4.3 สมาคมประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญชานาญการ นักวิชาการ นักวิจัย ครูอาจารย์ ข้าราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้เขียนบทความ ร่วมอภิปราย ร่วมประชุมระดมสมองทางวิชาการภูมิศาสตร์
4.4 จัดประชุม อภิปราย ศึกษานอกสถานที่ และประเมินผลการประชุม
4.5 ประชุมคณะกรรมการของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
5 สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
6 ระยะเวลาดาเนินการ
วันอังคารที่ 27 – พุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
7 ค่าลงทะเบียน
7.1 บุคคลทั่วไป
7.2 นักศึกษา

คนละ 1,500 บาท
คนละ 500 บาท

8 ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมภูมิศาสตร์ แห่ งประเทศไทย หลั กสู ตรวิช าภูมิส ารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู อ าจารย์ ผู้ ส อนวิช าภูมิ ศาสตร์ที่ เข้า ร่ว มประชุม เปลี่ ย นแปลงวิ ธีการสอนใหม่ต ามแนวปฏิรู ป
พ.ศ. 2559
9.2 หลักสูตรวิชาภูมิศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
9.3 นักเรียนไทยจะประสบความสาเร็จในการคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ (IGeo) บ่อยครั้งเพิ่มขึ้น
9.4 วารสารของสมาคมภูมิศาสตร์ จะได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI/TCI
9.5 เครือข่ายบุคลากรทางภูมิศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
พัฒนาวิชาการภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี 2559 ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมพิ ล
วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2559
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.
พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
โดย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน
และกล่าวต้อนรับ โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09.30 – 10.00 น.
คากล่าวนา โดย : นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
10.00 – 10.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น.
การอภิปรายเรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
ผู้ร่วมอภิปราย : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี วราอัศวปติ
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กวี วรกวิน
4. คุณครูพันดา เลิศปัญญา
5. นางราพึง สิมกิ่ง
ดาเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ประชา อินทร์แก้ว
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภูมิศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดย : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือผู้แทน
14.00 – 14.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.45 น.
การอภิปราย เรื่อง “ข้อเสนอแนะการปฏิรูปการบริหาร การพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียน”
ผู้ร่วมอภิปราย : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ น้อม งามนิสัย
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
5. คุณครูทินกร รวมภักดี
ดาเนินการอภิปรายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์

15.45 – 16.45 น.
16.45 – 17.45 น.

การประชุมระดมสมอง “จัดทาข้อเสนอแนะการปฏิรูปการบริหาร การพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในโรงเรียน”
ดาเนินการประชุมโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ และคณะ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
09.00 – 11.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการวารสารภูมิศาสตร์ของสมาคม
ให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS/ISI/TCI”
โดย : รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์
11.00 – 11.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12. 15 น.
การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เพื่อรองรับโอลิมปิก
วิชาการ
โดย : ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
12.15 – 13.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น.
การบรรยาย เรื่อง “ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”
โดย : รองศาสตราจารย์ผ่องศรี จั่นห้าว และคณะ
14.15 – 14.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 16.00 น.
ประชุมระดมสมอง เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ”
โดย : พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
16.30 – 18.30 น.
การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดาบรรพ์และไดโนเสาร์ ของ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และโครงการ
อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ของจังหวัดนครราชสีมา
(ห่างจากมหาวิทยาลัย 23 กม.)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล และคณะ
18.30 น.
ปิดประชุมวิชาการ

