
แผนการจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย

นำเสนอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหมโดยใช STEM เปนฐาน

อบรมรวมเรียนรู หลักสูตร คณาจารยนิเทศและผูนิเทศ CWIE และผูปฏิบัติงาน CWIE
ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

วิทยากรโดย :  1. ผศ.ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ 2. ดร.ฮามีดะ มูสอ           
 3. รศ.ดร.นิธินาถ  แซตั้ง  4. ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย             
 5. ดร.อิสระ ชนะแกวสมบูรณ  6. ผศ.ดร.ชัยวัฒน เลิศวิริยะนันทกุล 
 7. ผศ.ดร.ชวยอารีย  8. ผศ.ดร.จรีรัตน รวมเจริญ

วิทยากรโดย :  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

11 มกราคม 65

65
12-14 มกราคม 65

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) รุนที่ 2
วิทยากรโดย :  1.  รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี     2. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข    3. ดร.กวินพัฒน สิริกานติโสภณ     4. รศ.ดร.ศิริลักษณ บางโชคดี

20-21 มกราคม 65

มก
รา

คม

อบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน 
หัวขอ ความรูดานลิขสิทธิ์กับการผลิตสื่อ MOOC

อบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนออนไลน 
หัวขอ การออกแบบการเรียนการสอน MOOC

วิทยากรโดย :  ผศ.ดร.อัครวิทย  กาญจนโอภาษ วิทยากรโดย :  1. รศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น     2. รศ.ดร.สุรพล  บุญลือ

7 กุมภาพันธ 65 8 กุมภาพันธ 65

อบรมเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรูออนไลนอยางไรใหมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย :  ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย วิทยากรโดย :  ผศ.ดร.ธเนศ  ปานรัตน

11 เมษายน 65

เม
ษา

ยน
กุม

ภา
พ

ันธ


Blended And Online Learning Design For Promoting Self-directed Learners 
การออกแบบการเรียนรูแบบผสมผสานและออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง

อบรม Monitoring and program evaluation
วิทยากรโดย :  รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล

พฤษภาคม 65 พฤษภาคม 65

พ
ฤษ

ภา
คม

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เกมมิฟเคชั่น: เปลี่ยนหองเรียนเปนเกม
Gamiflcation: Level up your classroom

Research in Teaching and Learning
(การวิจัยดานการเรียนการสอน)

(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม) (อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

มิถุนายน 65 มิถุนายน 65

The 10th PSU Education Conference
(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

16-17 มิถุนายน 65
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ 
Outcome Based Education (OBE) รุนที่ 3
วิทยากรโดย :  1.  รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี      2. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
 3. ดร.กวินพัฒน สิริกานติโสภณ  4. รศ.ดร.ศิริลักษณ บางโชคดี

23-24 มิถุนายน 65

มิถ
ุนา

ยน

การเตรียมความพรอมเพื่อการเขาสูสมรรถนะ Thailand PSF Game Based Learning
วิทยากรโดย : 1. รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี     2. ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน (อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

สิงหาคม 65 สิงหาคม 65

Instructional Design for System Thinking and Knowledge Creation in STEM Education Concept 
การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสรางความรูในแนวคิด STEM Education
(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

สิงหาคม 65

สิง
หา

คม

อบรมหลักสูตรกาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ ครั้งที่ 10 รุนที่ 2 Instructional Model Design : 
นวัตกรรมการออกแบบสำหรับอาจารยยุค 4.0 SMART EDUCATIONวิทยากรโดย :  วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

พฤศจิกายน 65 พฤศจิกายน 65

Growth Mindset
(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

พฤศจิกายน 65
เทคนิคการวัดประเมินผูเรียนตามสภาพจริงโดยใช rubric score
(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

พฤศจิกายน 65

พ
ฤศ

จิก
าย

น

(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

Blended Learning Strategies for Promoting Self-Directed Learners
กลยุทธการเรียนรูแบบผสมผสานเพื่อสงเสริมผูเรียนที่กำกับตนเอง

พฤษภาคม 65

(อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

Innovative Thinking. การคิดเชิงนวัตกรรม
พฤษภาคม 65

(อยูระหวางดำเนินการ)

อบรมหลักสูตรกาวแรกสูอาจารยมืออาชีพ ครั้งที่ 10 รุนที่ 1
พฤษภาคม - มิถุนายน 65

วิทยากรโดย :  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

อบรมการใชเกมและสื่อสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน Digital and Learning tool
กรกฎาคม 65 กรกฎาคม 65

กร
กฎ

าค
ม

วิทยากรโดย :  ผศ.ดร.ธเนศ  ปานรัตน (อยูระหวางดำเนินการทาบทาม)

อบรม Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback Integrated Course Design การออกแบบหลักสูตรบูรณาการ
ตุลาคม 65 ตุลาคม 65

ตุล
าค

ม

(อยูระหวางดำเนินการ) (อยูระหวางดำเนินการ)


