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โครงการฝกอบรม

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม รุนที่ ๑๑

ระหวางวันที่ ๒๒ - วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
------------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล
การที่ สถาบั น อุ ด มศึก ษาจะผลิ ต บั ณ ฑิ ตให มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อ รั บ ใช ป ระเทศชาตินั้ น
คณาจารยซึ่งเปนบุคลากรหลักของสถาบันอุดมศึกษาในการชวยสงเสริมบัณฑิตจะตองมีการเตรียมความพรอม
พัฒนาการเรียนการสอน และสรางเสริมความรูใหผูเรียนสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นในดานตางๆ ทั้งนี้ คุณภาพของ
ผูเรียนนอกจากจะมาจากตัวผูเรียนแลว กระบวนการเรียนการสอนก็นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนรู เขาใจในสิ่งที่ตองการใหรูไดอยางถูกตอง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาศักยภาพ
เทคนิคการสอนของคณาจารยใหทันสมัย รวมทั้งเปนตนแบบที่ดีใหแกผูเรียน เพื่อสงผลใหผูเรียนมีความรู และ
ทักษะ กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพื่อที่จะไดนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง
ดังนั้น สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรสุดยอดเทคนิค
การสอนสมัยใหม รุนที่ ๑๑ ขึ้น โดยมุ งเน นการประยุกตแ นวความคิด เทคนิค และเทคโนโลยีของการสอน
สมยัใหมที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพรอมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมุงเนน ใหคณาจารยที่เขารับการอบรม
สามารถเปนผูเชี่ยวชาญในกระบวนการสอน ที่เปนกลไกสําคัญ ในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาใหมี
คุณภาพสูประเทศ และสามารถตอบสนองตอนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ Digital Disruption ในปจจุบัน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญ มีการเตรียมความพรอม และพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเอง เพื่อทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจถึงเทคนิคการสอนสมัยใหมเพื่อรองรับกับยุคสมัย
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรูจักเลือกใชเทคนิค และวิธีการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม
๒.๓ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดและประสบการณ เสริมสรางเครือขาย
คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และความรวมมือกันระหวางสถาบันอุดมศึกษา
๒.๔ เพื่อใหผูเขาอบรมไดศึกษาและนําความรูจากการอบรมไปประยุกตใชในการสอนนักศึกษาจริงตอไป
๓. โครงสรางหลักสูตร
การอบรมหลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม รุนที่ ๑๑ ใชเวลาในการอบรม ๓ วัน ประกอบดวย
๕ หัวขอวิชา รวม ๑๘ ชั่วโมง มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
๑. สิ่งที่ควรรูสําหรับผูสอนในสถาบันอุดมศึกษา
๓ ชั่วโมง
รายละเอียดหัวขอวิชา
•
การสรางสังคมการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา
•
คุณลักษณะของผูสอนที่ดี
สํานักสิรพิ ฒ
ั นา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗, ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑, โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐
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๒. การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑
รายละเอียดหัวขอวิชา
•
ความสําคัญและองคประกอบการออกแบบแผนการเรียนการสอนในปจจุบนั
•
การพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห
•
วิธีการพัฒนาหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๓. เทคโนโลยีการสอนเพือ่ การเรียนรูแบบใหม
รายละเอียดหัวขอวิชา
•
นวัตกรรมในการสอน
•
สื่อเพื่อใชในการเรียนการสอน
๔. กิจกรรมและเทคนิคการสอนแนวใหม
รายละเอียดหัวขอวิชา
•
รูปแบบการสอนและการเรียนรูแบบใหม
•
เทคนิคการสอนและตัวอยางกิจกรรมที่กระตุนผูเรียนเกิดการเรียนรู
๕. การนํากรณีศึกษา (Case Study) มาใชในการเรียนการสอน
รายละเอียดหัวขอวิชา
•
ความสําคัญของการใชกรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
•
หลักการและเทคนิคการเขียนกรณีศึกษา

๓ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง

๖ ชั่วโมง

๓ ชั่วโมง

๔.วิธีการอบรม
• เรียนรูโดยการบรรยาย/การอภิปราย/วิเคราะหกรณีศึกษา/การแลกเปลี่ยนประสบการณ/การฝกปฏิบัติ
๕. คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
• บุคลากรสายวิชาการทีบ
่ รรจุเปนอาจารยในสถาบันระดับอุดมศึกษา
๖. จํานวนผูเขารับการบรม
• จํานวนขั้นต่ํา ๑๕ คน
๗. สถานที่อบรม
• อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ถนนเสรีไทย เขตบางกะป กทม.
๘. ระยะเวลาการอบรม
• อบรมวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
• จํานวน ๑๘ ชั่วโมง (๓ วัน)
๙. คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียนคนละ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยรวมคาใชจาย ดังนี้
๑. ซองใสเอกสารและเอกสารประกอบคําบรรยาย
๒. ประกาศนียบัตรการอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๓. คาอาหารกลางวันและอาหารวาง - เครื่องดื่ม ระหวางการอบรม
สําหรับขาราชการเขารับการอบรมได โดยไมถือเปนวันลาเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา และมีสิทธิเบิก
คาธรรมเนียมจากตนสังกัดไดตามระเบียบของทางราชการ
สํานักสิรพิ ฒ
ั นา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
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๑๐. การรับรองผลการอบรม
• ผู ผ า นการฝ ก อบรมจะต อ งมี เวลาในการเข ารั บ การฝ ก อบรมอย า งสม่ํ า เสมอ เป น เวลาไม น อ ยกว า
รอยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด และเขารวมกิจกรรมตางๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
จึงจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
• ผูเขารับการอบรมทราบถึงวิธีการสอนสมัยใหมและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
• ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู และวิธีการตางๆ จากการศึกษาอบรมไปปรับใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนไดอยางทันสมัย และเหมาะสม
• ผูเขารับการอบรมมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ เรียนรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน อันจะเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
๑๒. วิทยากรในหลักสูตร
• คณาจารยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก
๑๓. ผูรับผิดชอบโครงการ
๑๓.๑ หัวหนาโครงการ
อาจารยใจชนก ภาคอัต

๑๓.๒ ผูบริหารโครงการ
นางสาวธัญญธร อุนอนุโลม

นางนพวัลย สมไกรสีห

สํานักสิรพิ ฒ
ั นา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗, ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑, โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐

ผูอํานวยการสํานักสิริพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐
ผูอํานวยการโครงการฝกอบรม
สํานักสิริพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗
หัวหนากลุมงานบริการฝกอบรม
สํานักสิริพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑
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