โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
...................................
1.ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงการใหม่ตามนโยบายผู้บริหารงานด้านวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ตามมติที่ประชุม.............................................
 โครงการเดิม
 อื่นๆ ระบุ..........................................................
 โครงการต่อเนื่อง
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาและ
สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” ซึง่ วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล การพัฒนาการศึกษาภายใต้โมเดลประเทศไทย มุ่งเน้นการร่วมมือของทุกภาคส่วน ระดม
ความคิด ผนึกกาลังกันขับเคลื่อนและมีแนวโน้มการพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญโดยเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
เพราะทัศนคติจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของอาจารย์ผู้สอน และปฏิสัมพันธ์ต่อนิสิตนักศึกษา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนิสิตนักศึกษาในภาพรวมต่อไป การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การวางแผนการสอน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
บทบาทสาคัญในการเรียนรู้และมีส่วนร่ วมในกิจกรรม การเรียนรู้อย่างตื่นตัว และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะนาผู้เรียน
ไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น การปฏิรูปการศึกษาตามกรอบของการพัฒนาประเทศดังกล่าว การเรียนการสอนใน
การศึกษาระบบ 4.0 ผู้ ส อนพึงจั ด กระบวนการเรี ยนการสอนที่ เน้นการคิ ดสร้ างสรรค์ Creative Learning ที่จะนาไปสู่ การผลิ ต
นวัตกรรม - Innovation เน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาการเรียนรู้ได้เอง สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เดิม คิดและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และมีทักษะจาเป็น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบแนวคิด ผู้สอนจาเป็นต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต โดยผู้สอนสามารถนานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและความคาดหวังของผู้ประกอบการ
ในความสาคัญดังกล่าว ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พิจารณา
แนวทางและตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะทาให้เกิด
ประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
3.2 เพื่อให้อาจารย์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 82 คน
4.1 วิทยากร
จานวน
1 คน
4.2 ผู้ชว่ ยวิทยากร
จานวน
1 คน
4.3 อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจ
จานวน
70 คน
4.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักทะเบียนและประมวลผล
จานวน
10 คน
รวมทั้งสิ้น
82 คน
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
6. ระยะเวลา สถานที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. แผนการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนและนิสิตที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
กิจกรรม
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
7.1 เขียนโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรม
7.2 การติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง
7.3 การขอใช้สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และการจัดเตรียม
เอกสาร
7.4 การจัดงาน
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7.5 การสรุปงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุง
(๑0 วัน)
พัฒนา
8. งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากเงินรายได้สานักทะเบียนและประมวลผล บัญชี 420
ของฝ่ายบริการการศึกษา งบอุดหนุน 1. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการดาเนินงาน 1.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอื่นๆ (10)
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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9. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 คณาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน
10.2 คณาจารย์สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-------------------------------------------------------------------------
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กาหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 สานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------------------------------------------เวลา 08.00 น. – 0๙.00 น.

ลงทะเบียนหน้าห้องอบรม

เวลา ๐๙.00 น. – 10.30 น.

การอบรมโครงการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 10.30 น. – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45 น. – 12.00 น.

การอบรมโครงการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาหรับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต่อ)
ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
----------------------------------------------------------------
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