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โครงการฝ	กอบรม 

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม� รุ�นที่ ๑๔ 
ระหว�างวันอังคารท่ี ๖ - วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖  
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
อบรม ณ ห�องอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตให�เข�ากับสถานการณ�ป*จจุบันนั้น คณาจารย�ซึ่งเป.นบุคลากรหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาในการช0วยส0งเสริมบัณฑิตจะต�องมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนผ0านโปรแกรม
ออนไลน� และสร�างเสริมความรู�ให�ผู�เรียนสามารถรับรู�การพัฒนาตัวเองขึ้นในด�านต0างๆ ให�เรียนรู�ผ0านทั้งแบบรูป
แบบเดิมในห�องเรียน และรูปแบบออนไลน�ได�อย0างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ คุณภาพของผู�เรียนนอกจากจะมาจากตัว
ผู�เรียนแล�ว กระบวนการเรียนการสอนก็นับว0าเป.นสิ่งสำคัญยิ่งต0อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน โดยเฉพาะ
อย0างยิ่งการนำนวัตกรรมต0าง ๆ มาใช�ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู� เข�าใจในสิ่งท่ี
ต�องการให�รู �ได�อย0างถูกต�องและครบถ�วนไม0ต0างจากการเรียนรู�ในห�องเรียนแบบเดิม โดยเฉพาะอย0างยิ่งใน
สถานการณ�ป*จจุบัน สังคมยุค New Normal จึงมีความจำเป.นอย0างยิ่งท่ีจะต�องมีการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการ
สอนของคณาจารย�ให�ทันสมัย รู�ทันเทคนิคการใช�โปรแกรมต0างๆ ให�เข�ากับการสอนท่ีเข�ากับผู�เรียนในยุคป*จจุบัน 
เพื่อส0งผลให�ผู �เรียนท่ีลักษณะนิสัย ความคิด และทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป ได�มีความรู� และทักษะ ก0อให�เกิด
ความคิดสร�างสรรค�และนวัตกรรม ได�รับความรู�สัมฤทธิ์ผลให�มากที่สุด เพื่อที่จะได�นำความรู�ที่ได�ไปประกอบ
อาชีพและปฏิบัติได�อย0างมีประสิทธิภาพในอนาคต  

ดังนั้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ได�ดำเนินการจัดทำ หลักสูตร สุดยอดเทคนิค
การสอนสมัยใหม� รุ�นท่ี ๑๔ ข้ึน โดยมุ0งเน�นการประยุกต�แนวความคิด เทคนิค และนวัตกรรมเทคโนโลยีของการ
สอนสมัยใหม0ในโปรแกรมออนไลน�ที่เหมาะสม และการนำกิจกรรมเข�ามาประกอบการสอนในห�องเรียนรูป
แบบเดิมให�มีความทันสมัยและส0งผลให�เกิดการเรียนรู�ของผู�เรียนยุคใหม0 เพื่อเตรียมพร�อมการผลิตบัณฑิตให�เข�า
กับโลกป*จจุบันและอนาคต โดยมุ0งเน�นให�คณาจารย�ที่เข�ารับการอบรมสามารถเป.นผู�เชี่ยวชาญในกระบวนการ
สอนแบบใหม0  ท่ีเป.นกลไกสำคัญในการตอบสนองต0อโลกป*จจุบัน 

 
๒.  วัตถุประสงค. 

๒.๑ เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ มีการเตรียมความพร�อม และพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเอง เพ่ือทำการสอนแบบใหม0ผ0านการออนไลน�และการทำกิจกรรมในห�องเรียนได�อย0างมีประสิทธิภาพ  
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๒.๒ เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมมีความรู� ความเข�าใจถึงเทคนิคโปรแกรมการสอนสมัยใหม0เพื่อรองรับกับ
ยุคสมัยและสังคมในป*จจุบัน ตลอดจนรู�จักเลือกใช�เทคนิค และวิธีการสอนออนไลน� และรูปแบบกิจกรรม เทคนิค
วิธีการเรียนรู�ในห�องเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกับผู�เรียนของตนเองได�อย0างเหมาะสม 
 ๒.๓ เพื่อให�ผู �เข�ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู�ความคิดและประสบการณ�ในเรื ่องการใช�
เทคนิคต0างๆ ประกอบการสอน เพ่ือเสริมสร�างเครือข0ายคณาจารย�ในสถาบันอุดมศึกษา  
 

๓. โครงสร0างหลักสูตร 
การอบรม หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม0 รุ0นท่ี ๑๔ ใช�เวลาในการอบรม ๓ วัน ประกอบด�วย 

๒ หัวข�อวิชา และศึกษาดูงาน ๖ ชั่วโมง รวมการอบรมท้ังสิ้น จำนวน ๑๘ ชั่วโมง มีโครงสร�างหลักสูตร ดังนี้ 
๑. เทคนิคการใช0โปรแกรมสอน online ให0น�าสนใจ (อบรม ณ ห"องปฏิบัติการคอมพิวเตอร') ๖ ช่ัวโมง 

รายละเอียดหัวข0อวิชา  
 เทคนิคการใช�โปรแกรมการสอนออนไลน�ต0างๆ เพ่ือดึงดูดผู�เรียน 
 การฝOกปฏิบัติผ0านระบบโปรแกรมออนไลน� 
 การฝOกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร� 

 

๒. การประยุกต.ใช0กิจกรรมสอน in-class ในป<จจุบัน  ๖ ช่ัวโมง 

รายละเอียดหัวข0อวิชา  
 การทำกิจกรรมการสอนแบบใหม0ในห�องเรียน 
 ตัวอย0างกิจกรรมท่ีกระตุ�นผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ร0วมกัน และความคิดสร�างสรรค� 
 การฝOกปฏิบัติทำกิจกรรมตัวอย0าง 

 

๓. การศึกษาดูงาน : เทคนิควิธีการสอนให0เข0ากับผู0เรียนสมัยใหม�  
ณ มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตปริมณฑล 

๖ ช่ัวโมง 

 

๔. วิธีการอบรม 
 เรียนรู�โดยการบรรยาย/การอภิปราย/การแลกเปลี่ยนประสบการณ�/การฝOกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน 

 

๕. คุณสมบัติผู0เข0ารับการอบรม 

 คณาจารย�หรือบุคลากรท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานด�านการสอนในสถาบันการศึกษา 
 

๖. จำนวนผู0เข0ารับการอบรม 
 จำนวนข้ันต่ำ ๑๓ คน 

 

๗. สถานท่ีอบรม 

 ห�องอบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 

 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑล 
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๘. ระยะเวลาการอบรม 
 อบรม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
 จำนวน ๑๘ ชั่วโมง (๓ วัน) 

 

๙. ค�าลงทะเบียน 
 ค0าลงทะเบียนคนละ ๙,๙๕๐ บาท โดยรวมค0าใช�จ0าย ดังนี้ 
 ๑. ค0าตอบแทนวิทยากร และเจ�าหน�าท่ี 
 ๒. ค0ากระเปWาและอุปกรณ� / ค0าอาหารและเครื่องด่ืม 

๓. ค0าประเมินผลการอบรม และประกาศนียบัตรการอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 ๔. ค0าใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 
 ๕. ค0าศึกษาดูงาน จำนวน ๑ วัน 
 ๖. ค0าธรรมเนียมสถาบัน 
 *สำหรับข"าราชการเข"ารับการอบรมได" โดยไม�ถือเป0นวันลาเมื่อได"รับอนุมัติจากผู"บังคับบัญชา และมีสิทธิเบิกค�าธรรมเนียมจาก
ต"นสังกัดได"ตามระเบียบของทางราชการ 
  

 
๑๐. การรับรองผลการอบรม 

 ผู �ผ0านการฝOกอบรมจะต�องมีเวลาในการเข�ารับการฝOกอบรมอย0างสม่ำเสมอ เป.นเวลาไม0น�อยกว0า            
ร�อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝOกอบรมท้ังหมด เข�าร0วมกิจกรรมต0างๆ ผ0านโปรแกรมออนไลน� และห�อง
อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� รวมทั้งเข�าร0วมศึกษาดูงานตามที่หลักสูตรกำหนด จึงจะ
ได�รับประกาศนียบัตรรับรองการฝOกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
 

๑๑. ผลท่ีคาดว�าจะได0รับ 

 ผู�เข�ารับการอบรมทราบถึงเทคนิควิธีการสอนสมัยใหม0และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง  

 ผู�เข�ารับการอบรมสามารถนำความรู� และวิธีการต0าง ๆ จากการศึกษาอบรมไปปรับใช�ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได�ใช�โปรแกรมการสอนออนไลน� และทำกิจกรรมในห�องเรียนได�อย0างทันสมัย  

 ผู�เข�ารับการอบรมมีโอกาสได�พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ� เรียนรู� และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน  

๑๒. วิทยากรในหลักสูตร 
 คณาจารย�จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
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๑๓. ผู0รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๓.๑  หัวหน�าโครงการ 
  ศ. ดร. บุญชัย หงส�จารุ              ผู�อำนวยการสำนักสิริพัฒนา 
                                                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
       
  รศ.ดร.  เกศกานดา จตุรงคโชติ     รองผู�อำนวยการสำนักสิริพัฒนา 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
 
 ๑๓.๒  ผู�บริหารโครงการ 
  นางสาวธัญญธร อุ0นอนุโลม ผู�จัดการโครงการฝOกอบรม 
      สำนักสิริพัฒนา 
                                                        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
      โทรศัพท�  ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗  
 
                  นางนพวัลย� สมไกรสีห�  หัวหน�ากลุ0มงานบริการฝOกอบรม 
                                      สำนักสิริพัฒนา 
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
      โทรศัพท� ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๓ 


