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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานตามภารกิจ
แนวทางการบริหารและพัฒนา 3.1 ด้านการเรียนการสอน 3.1.1 การพัฒนาบุคลากร
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันแวดวงทางการศึกษาหลายประเทศทั่วโลกกาลังก้าวข้ามรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่ใช้
ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาไทยได้
เปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ทของโลกที่ไม่อยู่นิ่งเพื่อก้าวสู่ ศตวรรษใหม่ การจัดการเรียนการสอนในยุคนี้กาลั งจะ
แปรเปลี่ยนสภาพจากอดีตที่มีห้องเรียนและมีผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงอย่างเดียว
ผู้เรียนก็มีหน้าที่รับความรู้จากผู้สอน ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีการนาสื่อเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้สื่ออย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยน
ตามความสามารถและระดับของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สนใจใฝ่เรียนรู้ สนุกสนาน กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้มากขึ้น แม้ว่าการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการศึกษานั้น จะทาให้ผู้เรียนมี
แหล่งเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ไพศาล มีความรู้มากมายหลากหลายให้ศึกษาเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย แต่การที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ก็ต้อง
อาศัยผู้สอนที่เข้าใจและมีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ผู้สอนยังจาเป็นต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศและ
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้จักเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีวิจารณญาณ
เพราะข้อมูล สารสนเทศที่เผยแพร่ บ นระบบอินเทอร์เ น็ต นั้น มีทั้งข้อมูล ที่ถู ก ต้อ งและข้ อ มูล ที่ยัง ไม่ ได้ผ่ า นการ
กลั่นกรอง ดังนั้นผู้สอนมีหน้าที่ต้องชี้แนะให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้สูงสุด

ในความสาคัญดังกล่าว ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
พิจารณาแนวทางและตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างการเรียนรู้
ได้ จ ริ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด พลเมื อ งดิ จิ ทั ล ที่ มี คุ ณ ภาพในยุ ค ที่ เ รี ย กได้ ว่ า Digital
Education จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสาหรับอาจารย์ :
Digital Education การศึกษาบนโลกดิจิ ทัล ที่จะพัฒ นาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้ ส อนให้ ได้รับ ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย และได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะทาให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นบุคลากรที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่
ทันสมัยในยุคปัจจุบัน
3.2 เพื่อให้อาจารย์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมให้นิสิต
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
4. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน
4.1 วิทยากร
จานวน
1
คน
4.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจ
จานวน
50 คน
4.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสานักทะเบียนและประมวลผล
จานวน
9
คน
รวมทั้งสิ้น
60 คน
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
6. ระยะเวลา สถานที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 509 สานักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. แผนการดาเนินงาน
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและเทคนิ ค การสอนที่ ทั น สมั ย ส าหรั บ อาจารย์
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ : Digital Education การศึกษาบนโลกดิจิทัล มีการปฏิบัติและแลกเปลี่ ยนพั ฒ นา
บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัย ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นบุคลากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

กิจกรรม
7.1 เขียนโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรม
7.2 การติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง
7.3 การขอใช้ ส ถานที่ โสตทั ศ นู ป กรณ์ และการ
จัดเตรียมเอกสาร
7.4 การจัดงาน
7.5 การสรุปงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุง
พัฒนา

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

(30 วัน)

8. งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินรายได้สานักทะเบียนและประมวลผล
บัญชี 420 ของฝ่ายบริการการศึกษา
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับ
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์และเป็น
การส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 คณาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะ และเทคนิคการสอนที่
ทันสมัยในยุคปัจจุบัน
10.2 คณาจารย์สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์และเป็นการ
ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ที่สามารถนาไปปรับใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-------------------------------------------------------------------------

