
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
 “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”  รุ่นที่ 12 

***************************** 
 

1. หลักการและเหตุผล :   
การที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับใช้ประเทศชาติ ให้ตรง

กับความต้องการและทิศทางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  คณาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรหลักของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมและสร้างบัณฑิต จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างเสริมทักษะรวมทั้งสมรรถนะที่จ าเป็นให้กับผู้ เรียนในทุกๆด้าน อาจารย์
ใหม่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นผู้สืบสานและต่อยอดปณิธานรวมทั้ง
อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ยุทธศาสตร์ของชาติ การสร้างให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นถึงเส้นทางของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่ง 

 ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ กองทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร “ทักษะบุคลากร
ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น โดยมุ่นเน้นการประยุกต์แนวคิด เทคนิค และ
เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพร้อมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของอาจารย์อุดมศึกษาที่ตอบสนองพันธกิจ มุ่นเน้นให้อาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรมเป็นอาจารย์ อุดมศึกษาที่ เชี่ ยวชาญในการสอน ซึ่ ง เป็นกลไกส าคัญ ในการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีคุณภาพสู่ประเทศและสามารถตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและสังคมที่เป็น  
Transformation and digital disruption ในปัจจุบัน 

2. วัตถุประสงค์ : 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษา 

การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาสมรรถนะในบทบาทของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษา การเตรียมความ
พร้อมและการพัฒนาสมรรถนะของตนเองเพ่ือก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่ เพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสังคมที่เปลี่ยนไป (Transformation and digital disruption ) สู่ยุค
ใหม่ ตลอดจนรู้จักเลือกใช้เทคนิควิธีการสอน ออกแบบการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและวิชาชีพ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสและเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่าย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และความร่วมมือกันระหว่างคณะ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและจิต
วิญญาณอุดมการณ์มอดินแดง  

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน
จริง 

 
 
 



 3. โครงสร้างหลักสูตร 
  การอบรมหลักสูตร “ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 
รุ่นที่ 12 ประกอบด้วย 7 หัวข้อวิชา รวม 42 ชั่งโมง มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
3.1 มโนทัศน์การเป็นอาจารย์อุดมศึกษา  6 ช่ัวโมง 
รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือรองรับ Transformation 
and digital disruption 
• ยุ ท ธ ศ าสตร์ แ ล ะ รั บ สนั บ สนุ น ก า ร พัฒนาบุ ค ล าก รส าย วิ ช า ก า ร ขอ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• บทบาทหน้าที่และการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Road map) 

 

3.2 การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 9 ช่ัวโมง 
รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• ความส าคัญและองค์ประกอบการออกแบบการสอนการวางแผนการสอนใน
ปัจจุบัน  
• มโนทัศน์และการออกแบบการสอนตามแนวคิด Outcome-based learning 
• รูปแบบและเทคนิคการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น Active 
learning, flipped learning, problem-based learning เป็นต้น 
• ปฏิบัติการอกแบบการเรียนการสอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

 

3.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 6 ช่ัวโมง 
รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• ความส าคัญการวัดและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับยุคปัจจุบัน 
• มโนทัศน์และการออกแบบการวัดและประเมินผลตามแนวคิด Outcome-based 
learning  
• รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการวัดและประเมินที่ตอบสนองบริบทการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา 
• ปฏิบัติการออกแบบแนวทางการวัดและประเมินผลในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

 

3.4 การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 6 ช่ัวโมง 
รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• ค ว ามส า คั ญขอ ง  technology transformation and digital disruption in 
education 
• บริบทและรูปแบบการเรียนของผู้เรียนยุคใหม่ (New generation) 
เครื่องมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างชั้นเรียนแบบ Active learning ส าหรับ
บริบทชั้นเรียนอุดมศึกษา 
 • ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ เทคโนโลยีและสื่อในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
 

 

3.5 การน าเสนอกรณีศึกษา (Show case) การจัดการเรียนการสอนจากแนว
ปฏิบัติที่ดี 

3 ช่ัวโมง 



รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เปลี่ยนแปลงชั้น
เรียนให้เป็นชั้นเรียนแนวใหม่ในบริบทกลุ่มคณะวิชาต่างๆ 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

3.6 ปฏิบัติการสร้างรูปแบบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบกาสร้าง
เครือข่าย ค่านิยมและจิตวิญญาณอุดมการณ์อาจารย์แห่ง “มอดินแดง” 

12 ชั่วโมง 

รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• ลงมือปฏิบัติการสร้างรูปแบบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบโดยมีโค้ชด้าน
การสอนอุดมศึกษาร่วมให้ค าแนะน า 
• การถ่ายทอดอุดมการณ์อาจารย์อาวุโสสู่อาจารย์ใหม่ 
• กิจกรรมสาระสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 
• การสร้างเครือข่ายอาจารย์เพ่ือสืบทอดค่านิยมและจิตวิญญาณอุดมการณ์อาจารย์ 
แห่ง “มอดินแดง” 

 

3.7 การแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ใหม่ 3 ช่ัวโมง 
รายละเอียดหัวข้อวิชา 
• การแสดงผลงานการปฏิบัติในรูปแบบโปสเตอร์และ VDO 
• การน าเสนอบนเวท ี
• การมอบรางวัลและวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 

 

4. วิธีการอบรม 
 4.1 การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ 
 4.2 กรณีศึกษา 
 4.3 ปฏิบัติการ/ฝึกปฏิบัติ 
 4.4 เรียนรู้ร่วมกัน/แลกเปลี่ยน/กิจกรรมกลุ่ม 
 4.5 เสวนา 
 4.6 การแสดงผลงานการปฏิบัติ 
5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 เป็นบุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุใหม่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการ
อบรมอาจารย์ใหม ่
 
6. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 จ านวน 40 คน 
 
7. สถานที่อบรม  
 ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา  
 
8. ระยะเวลาการอบรม 
  ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 และ 5-7 กรกฎาคม 2562 
 
9. การรับรองผลการอบรม 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ และต้องเข้าครบทุกเนื้อหาวิชา เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาฝึกอบรมทั้งหมด และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่หลักสูตรก าหนด 
จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากกองทรัพยากรบุคคล 



 
     

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และเส้นทางของการเป็นอาจารย์อุดมศึกษา  
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่
สอดคล้องกับการสอนในอุดมศึกษาและรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบวิธีการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับการ
สอนในอุดมศึกษาและรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
 10.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถออกแบบเลือกใช้ดิจิทอลเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
การสอนในอุดมศึกษาและรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
 10.5 ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่น าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของวิชาชีพอาจารย์อุดมศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร  
“ทักษะบุคลากรก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รุ่นที่ 12 

ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 และ 5-7 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ และจังหวัดนครราชสีมา 

**************************** 
วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อ 

 
 

 
วันที่ 27 มิถุนายน 

2562 
ณ ห้อง 

ประชุมมุจลนิทร์  
ชั้น 6  

อาคารพิมล กลกิจ 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45- 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
09.00-12.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. การเสวนาบทบาทหน้าที่และการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยากรโดย  (ผู้เสวนา 3 ท่าน) 
พิธีกรโดย ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช  

14.45-16.30 น. การเสวนาฯและลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายชาชีพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) 

 
วันที่ 28 มิถุนายน 

2562 
ณ ห้อง 

ประชุมมุจลนิทร์  
ชั้น 6  

อาคารพิมล กลกิจ 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-12.00 น. การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

วิทยากรโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ , 
ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ,ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ และคณะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

วิทยากรโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ , 
ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ,ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ และคณะ 

 
วันที่ 29 มิถุนายน 

2562 
ณ ห้อง 

ประชุมมุจลนิทร์  
ชั้น 6  

อาคารพิมล กลกิจ 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-12.00 น. การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 

วิทยากรโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ , 
ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย ,ผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ และคณะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. การน าเสนอกรณีศึกษา (Shoe case) การจัดการเรียนการสอน

จากแนวปฏิบัติที่ดี  
วิทยากรโดย คณาจารย์ จาก 4 กลุ่มสาชาวิชา 
พิธีกรโดย ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช 

 
วันที่  30 มิถุนายน 

2562 
ณ ห้อง 

ประชุมมุจลนิทร์  

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-12.00 น. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

วิทยากรโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 



ชั้น 6  
อาคารพิมล กลกิจ 

13.00-16.30 น. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
วิทยากรโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ 

ก าหนดการอบรมนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา  

 
วันที่  

5-7 กรกฎาคม 2562 
ณ  

จังหวัดนครราชสีมา 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-16.30 น. ปฏิบัติการสร้างรูปแบบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ การ
สร้างเครือข่าย ค่านิยม และจิตวิญญาณ อุดมการณ์อาจารย์แห่ง 
“มอดินแดง” 
หัวข้อ   
1. ลงมือปฏิบัติการสร้างรูปแบบการสอนในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
2. น าเสนอผลงานการออกแบบการสอนของผู้เข้ารับการอบรม 
3. กิจกรรมสาระสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรม 
4. การสร้างเครือข่ายอาจารย์เพื่อสืบทอดค่านิยมและจิตวิญญาณ
อุดมการณ์อาจารย์แห่ง”มอดินแดง” 
วิทยากรโดย ทีมวิทยากร  

แจ้งอีกครั้ง 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45-16.30 น. การแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนของอาจารย์ใหม่  

- การแสดงผลงานการปฏิบัติในรูปแบบโปสเตอร์และ VDO 
- การน าเสนอบนเวที 
- การมอบรางวัลและวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 

16.45 น.  ปิดการอบรม 
 
หมายเหตุ*** 
1. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 
2. รับประทานอาหารว่างเช้า/บ่าย  เวลา 10.30-10.45 น./ เวลา 14.30-14.45 น. 
3. ลงทะเบียน 2 ครั้ง เช้าและบ่าย 
4. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  

 


