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โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” 
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex) 

................................... 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  โครงการใหม่ตามนโยบายผู้บริหารงานด้านวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  ตามมติที่ประชุม............................................. 
  โครงการเดิม   อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 

 โครงการต่อเนื่อง 
2. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาและ
สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ และการที่ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหลาย
ประการ หนึ ่งในปัจจัยสำคัญคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้ เกิดขึ้นกับผู ้เรียน แต่ทั ้งนี้อาจารย์จะต้องเป็นผู้ที ่มีความ
กระตือรือร้น และหมั่นสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีความพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีโรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ทุกสถาบันการศึกษาได้ร่วมมือหาทางแก้ไขโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาใน
ภาพรวม การรักษาความปลอดภัย หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์จึงเข้ามามีความสำคัญและเหมาะสมต่อ
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อโรค และยังส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพบรรลุตามเป้าประสงค์ 
คุณลักษณะที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นระบบ มีการวางแผนการสอน การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้อย่างตื่นตัวได้อย่างเหมาะสม และยังใช้กระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ อันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เหมาะกับตนเอง สังคม สถานการณ์ มีทักษะจำเป็นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันตามกรอบแนวคิด ผู้สอนจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ให้กับนิสิต  

ฝ ่ ายส ่ ง เสร ิมการศ ึกษาและเทคโนโลย ี  งานส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาทางว ิชาการ  สำน ักบร ิหารการศ ึกษา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พิจารณาแนวทางและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื ่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์”  เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน 
 3.2 เพ่ือให้อาจารย์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ      จำนวน    4 คน 

4.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนใจ (ผ่านโปรแกรม Webex) จำนวน          100      คน 
 4.3 ผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่        จำนวน  22 คน 
          รวมทั้งสิ้น      126 คน 
         

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา มก. 
 

6. ระยะเวลา สถานที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนางอ้ัวสาคริก ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

7. แผนการดำเนนิงาน 
 ช่วงระยะเวลาดำเนินการช่วงเวลา 09.00-12.00 น. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” 
 

8. รูปแบบโครงการ 
 การอบรมและรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยจัดทำเป็นแบบอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex และ
แขวนบันทึกการอบรมฯ ในเว็บไซต์ https://eduserv.ku.ac.th  
 

9. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากเงินรายได้สำนักบริหารการศึกษา บัญชี 420 ของฝ่าย

บริการการศึกษา งบเงินอุดหนุน 1. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการดำเนินงาน 1.1 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนอ่ืนๆ (10) โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

10. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอน  

11.2 อาจารย์สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 11.3 อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

12. การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยร้อย
ละและค่าเฉลี่ย อภิปรายผลเชิงพรรณนา 

 

13. กำหนดการ 
 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
                                 ------------------------------------------------------------------------- 
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กำหนดการ 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” 
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมนางอั้วสาคริก ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex) 

---------------------------------------------------------------- 
 
เวลา 09.00 น. – 11.30 น. การบรรยาย เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” 

   โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ณ หนองคาย 

        ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       - ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี 
        ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
       - ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ 
        ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
      ผู้ดำเนินรายการโดย 
       - อาจารย์อุบล ทองปัญญา 
        ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน 
                            

เวลา 11.30 น. – 12.00 น.      สรุปและถาม-ตอบ  
เวลา 12.00 น.                       ปิดโครงการอบรมฯ 
     
 

---------------------------------------------------------------- 
 


