
 
โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ "อาจารย์ใหม่” 

………………………………………………………… 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ "อาจารย์ใหม่” 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล  
                      หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 2338 เบอร์ภายใน 48689 
3. ลักษณะโครงการ  โครงการเดิม   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
4. หลักการและเหตุผล 
 การที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับใช้ประเทศชาติให้ตรงกับ
ความต้องการและทิศทางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ คณาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมและสร้างบัณฑิต จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเสริมทักษะรวมทั้งสมรรถนะที่จ าเป็นให้กับผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน อาจารย์ใหม่ 
ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นผู้สืบสานและต่อยอดปนิธานรวมทั้งอุดมการณ์ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ยุทธศาสตร์ 
ของชาติ การสร้างให้อาจารย์ใหม่ ได้เห็นถึงเส้นทางของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
 ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ กองทรัพยากรบุคคล จึงได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมและพัฒนา
สมรรถนะของสายวิชาการ "อาจารย์ใหม่” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับบุคลากรสายวิชาการที่ควรรู้ เส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการ การก าหนด 
และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ตอบ Learning Outcomes ตลอดจนการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่าง ๆ  
ที่อาจารย์ใหม่ระดับอุดมศึกษาที่ควรรู้ 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ตลอดจนการจัดการ
เรียนรู้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
 5.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 
 
 
 



 
 
6. วิธีการอบรม 
 6.1 การใหค้วามรู้ 
 6.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6.3 ฝึกปฏิบัติ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุใหม่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 หรือ
ผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมอาจารย์ใหม่ จ านวน 40 คน  
 

8. วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม 
 ระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

9. การรับรองผลการอบรม 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ และต้องเข้าครบทุกเนื้อหาวิชา 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่าง ๆ ที่อาจารย์
ใหม่ระดับอุดมศึกษาที่ควรรู้ 
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ตลอดจนการจัดการเรียนรู้
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
11. การสมัครเข้าอบรม 
 สมัครอบบรมแบบออนไลน์ https://kku.world/hvh-u หรือสแกน QR Code ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 
สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 203338 
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 48689 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

QR Code สมัครเข้าร่วมอบรม 



 
ก าหนดการ  

โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ "อาจารย์ใหม่” 
ระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

………………………………………………………… 
วัน เวลา หัวข้อ/กิจกรรม 

วันอังคารที่  
18 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ 
ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 

08.45 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเข้าอบรม 

09.00 - 10.00 น. 
พิธีเปิดโครงการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตรแ์ละระบบสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดย : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

10.00 - 11.00 น. 
ภาพอนาคตการจัดการเรยีนการสอนในระดับอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยากรโดย : รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 

11.00 - 12.00 น. 

การบริหารงานบุคคลส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
- กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับต่างๆ 
- สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์
- จรรยาบรรณ 
วิทยากรโดย : กองทรัพยากรบุคคล  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 
เส้นทางความกา้วหน้าในสายวิชาการ 
วิทยากรโดย : กองทรัพยากรบุคคล 

วันพุธที่  
19 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ 
ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 

08.45 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเข้าอบรม 

09.00 - 12.00 น. 

อภิปราย : การก าหนด Learning Outcomes ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
- รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

วันพฤหัสบดีที่  
20 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ 
ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 

12.45 - 13.00 น. ลงทะเบยีนเข้าอบรม 

13.00 - 16.00 น. 

อภิปราย: พฤติกรรมนักศึกษาในยุค New Normal นักศึกษาเปลี่ยน อาจารย์ต้องปรบั 
- ผศ.ดร.กรวิภา  พูลผล  รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- รศ.ดร.กานดา  สายแกว้   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- อ.นพ. อธพิงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ 
- รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. 
  3. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 

 
 
 



  

 
ก าหนดการ  

โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ "อาจารย์ใหม่” 
ระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

………………………………………………………… 
วัน เวลา หัวข้อ/กิจกรรม 

วันจันทร์ที่  
24 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ 
ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 

08.45 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเข้าอบรม 

09.00 - 12.00 น. 

อภิปราย: ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างไร ใหต้อบ Learning Outcomes 
- รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ 
- ผศ. ดร.สุชาติ วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

อภิปราย : การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างไรให้มีประสทิธิภาพ 
- ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
- ผศ. ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ 
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
- รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

วันพุธที่ 
26 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ 
ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ 

08.45 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเข้าอบรม 

09.00 - 12.00 น. 

ระบบ KKU e-Learning และเครื่องมือออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างไร 
- ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
- ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

อภิปราย : ประเมินผลการเรยีนรู้อย่างไร ให้สอดคล้องกับ Learning Outcomes 
- คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
- ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- รศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

วันจันทร์  
31 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องสิริคุณากร 3  

ชั้น 2 อาคารสริิคุณากร 

08.45 - 09.00 น. ลงทะเบยีนเข้าอบรม 

09.00 – 12.00 น. 

ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรยีนรู้ 
- Group 1: รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ 
- Group 2: ผศ. ดร.สุชาติ วัฒนชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
- Group 3: ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
- Group 4: ผศ. ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 
 
หมายเหต ุ: 1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ เวลา 10.30 - 10.45 น. และ เวลา 14.30 - 14.45 น. 
  3. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น. 


