โครงการอบรมอาจารยเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเตรียมความพรอมในดานการจัดการเรียนการสอน
สําหรับอาจารยใหม”
หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชีท้ ั้งหมด 12 ตัวบงชี้ และ ตัวบงชี้ขอที่ 8 ไดระบุ ใหอาจารยใหม
ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผูที่ไดรับการ
บรรจุเปนอาจารยนั้น มีความรูในศาสตรที่ตนศึกษามาเปนอยางดี แตไมเคยผานหลักสูตรการสอน
จึงอาจจะยังขาดทักษะและวิธีการสอนที่จะถายทอดความรูสูนักศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยทุกแหงไดมีการพัฒนาศักยภาพของอาจารยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงจัดใหมีการอบรมอาจารย
ใหม เพื ่อพั ฒ นาศั กยภาพอาจารย ใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหทันสมัยเทาทันตอภาวการณแขงขันทาง
การศึกษาในปจจุบัน โดยในการอบรมครั้งนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหาของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในลั กษณะต างๆ เทคนิคในการถายทอดความรูใ หกับนักศึกษา การออกขอสอบ การ
วัดผล ฯลฯ เพื ่อให อาจารย ไ ด มีแ นวคิด ทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การถายทอด
ความรู และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ภายใต
โครงการอบรมในเรื่องตางๆดังนี้
1. โครงการอบรม เรื่อง “การจัดทํา มคอ. ตามกรอบ TQF”
2. โครงการอบรม เรื่อง “สอนอยางไรใหนักศึกษาไดยิน : เสียงกับการจัดการชั้นเรียน”
3. โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคและจิตวิทยาการสอน”
4.โครงการอบรม เรื่อง “การตัดเกรดผานเว็บไซตสํานักทะเบียนฯ”
5. โครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบขอสอบ”
6. โครงการอบรม เรื่อง “การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาอาจารยใหมใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ เทคนิควิธี ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
2. เพื่อพัฒนาอาจารยใหมใหมีทักษะการสื่อสารและการถายทอดความรูดวยรูปแบบการ
สอนที่เหมาะสม
ผูเขารวมการอบรม
1. วิทยากร 6 คน
2. อาจารยใหมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 50 คน
3. เจาหนาที่กองบริการการศึกษา จํานวน 4 คน
รวม 60 คน
ระยะเวลาดําเนินการ
16-18 พฤษภาคม 2555 (3 วัน)
สถานที่

ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสงเสริมและพัฒนาอาจารย กองบริการการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยใหมไดรับทราบแนวคิด วิธีการ ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
2. อาจารยใหมไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอน และสามารถนําวิธีการที่ถูกตองไปถายทอดความรูแกนักศึกษา
3. สามารถดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 8 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรม
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด
เวลา
08.15 น.-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 น.-09.00 น. พิธีเปด โดย รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ (รองอธิการบดีฝายวิชาการ)
09.00 น.-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การจัดทํา มคอ. ตามกรอบ TQF”
โดย รศ.ดร.ศิริพร ขัมภลิขิต (คณะพยาบาลศาสตร ม.ธรรมศาสตร)
หองประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนยรังสิต
12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “สอนอยางไรใหนกั ศึกษาไดยนิ : เสียงกับการ
จัดการชั้นเรียน”
โดย อ.พนิดา ฐปนางกูร (สถาบันคลังสมองของชาติ)
หองประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนยรังสิต
หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555
เวลา
รายละเอียด
08.30 น.-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น.-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคและจิตวิทยาการสอน”
โดย รศ.ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล (คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร)
หองประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนยรังสิต
12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การตัดเกรดผานเว็บไซตสํานักทะเบียนฯ”
โดย อ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การบาโย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ม.ธรรมศาสตร)
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร (SC) ชั้น 2
มธ. ศูนยรังสิต
หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรม
วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555
เวลา
รายละเอียด
08.30 น.-09.00 น ลงทะเบียน
09.00 น.-12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาความรูและทักษะการออกแบบขอสอบ”
โดย รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย (คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร)
หองประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนยรังสิต
12.00 น.-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”
โดย รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท (คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร)
หองประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ. ศูนยรังสิต
หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

