โครงการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา 2559
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
1. ชื่อโครงการ อบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016(Performance Teaching)”
2. ประเภทของโครงการตามแผนงาน ดานบริการวิชาการ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. หลักการและเหตุผล
การศึก ษาศตวรรษที่ 21 เปน ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้ง เทคโนโลยี ความรู ขอมูล
ขาวสาร จะเห็นไดจากการที่ผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนรุนใหมๆ ในทองตลาดอยางรวดเร็ว สิ่งที่
เห็นไดชัดก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร หรือ Smart phone ไมวาจะเปนทั้งฮารดแวรและซอฟแวรที่มีการพัฒนาเปน
คูขนานกันอยางตอเนื่อง กระแสเทคโนโลยีดังกลาวเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากในหมูเด็กและวัยรุน ทั้ง
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งกลุมคนเหลานี้บางสวนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชน ได
โดยการสรางสรรคชิ้นงานตางๆ มากมาย แตก็มีจํานวนไมนอยที่ยังไมไดใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนเทาที่ควร
ดัง นั้น ครู อาจารยทุกคน จึง มีสวนสําคัญอยางมากที่จ ะสอนความรูดวยเทคนิคการสอนใหกับ นัก เรียน นิสิต
นักศึกษา ใหประสบผลสําเร็จดานการศึกษาและการดําเนินชีวิตตอไปในปจจุบันและอนาคต
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ไดเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษ21 ดังกลาว จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016(Performance Teaching)” ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา
เทคนิคการสอนของครูและอาจารย ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูอาจารยและผูเขาอบรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเ ทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหวางผูเขาอบรมดวยกัน
3. เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการสําหรับครูอาจารย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6. กลุมเปาหมายหลัก
ครู อาจารย บุคลาการ ในสถาบันการศึกษาตางๆ ผูที่สนใจทั่วไป และศิษยเกาคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร จํานวน รุนละ 50 คน
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559)

http://goo.gl/Pl8tzE
(รุน 2) วันอังคาร-พุธที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ลงทะเบียน : http://goo.gl/6Sy2xj
(รุน 1) วันพฤหัสบดี-ศุกร ที่ 21-22 เมษายน 2559 ลงทะเบียน :

หนาที่ 2/6
กําหนดการอบรม รุนที่ 1 และรุน 2
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016 Performance Teaching
วันแรก อบรมวันพฤหัสบดีที่ (รุน 1 : 21 เมษายน 2559,รุน 2 : 3 พฤษภาคม 2559)
ณ (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร บางเขน กทม.)
08.00 - 09.00
- ลงทะเบียนและกลาวเปดโครงการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016 Performance
Teaching
9.00-10.30
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016 Performance Teaching
โดยอาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สรอยคีรี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
- ทฤษฏีหลักการและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 (IBL: Inquiry Based Learning etc.)
- เทคนิคการสอน Desktop Sharing การถายทอดความรูจากมอนิเตอรผูสอน
- เทคนิคการสอน E-homework (Infographic, Blog, Social, Media)
10.30-10.40
- พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00
- เทคนิคการสอน Rubric Score (รูปแบบตารางคะแนนงานในศตวรรษ 21)
- เทคนิคการสอน Collaborative Learning and Cooperative Learning การเรียนรูรวมกันและการ
เรียนรูแบบรวมมือ
- เทคนิคการสอน LMS EDMODO and Multiplayer Classroom การจัดการหองเรียนในศตวรรษที่ 21
12.00-13.00
- พักรับประทานอาหาร และสนทนาแลกเปลี่ยน
13.00-14.30
โดยอาจารย ดร.อุบล ทองปญญา(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
- เทคนิคการสอน Multimedia in 21st Century Skills
- เทคนิคการสอน Augmented reality
14.30 -14.40
- พักรับประทานอาหารวาง
14.30-16.00
โดยอาจารย ดร.อุบล ทองปญญา(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
- เทคนิคการสอน Multimedia in 21st Century Skills
- เทคนิคการสอน Augmented reality
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กําหนดการณอบรม เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016 Performance Teaching
วันที่สอง อบรมวันศุกรที่ (รุน 1 : 22 เมษายน 2559, รุน 2 : 4 พฤษภาคม 2559)
ณ (หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สํานักบริการคอมพิวเตอร บางเขน กทม.)
08.00 - 09.00 น.
- ลงทะเบียนและสนทนาแลกเปลี่ยน
9.00-10.30
โดยอาจารย ดร.สุชาติ แสนพิช
- เทคนิคการสอน Game Based Learning
- เทคนิคการสอน Gamification
10.30-10.40
- พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00
โดยอาจารย ดร.สุชาติ แสนพิช
- เทคนิคการสอน Game Based Learning
- เทคนิคการสอน Gamification
12.00-13.00
- พักรับประทานอาหาร และสนทนาแลกเปลี่ยน
13.00-14.30
รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข และ ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
- เทคนิค Educational Research and Innovation
- เทคนิค Assessment : 21st Century Skills
14.30 -14.40
- พักรับประทานอาหารวาง
14.30-16.00
โดย รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข และ ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
- เทคนิค Educational Research and Innovation
- เทคนิค Assessment : 21st Century Skills
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. วิธีการอบรมและหัวขอการอบรม
- วิธีการอบรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ฝกปฏิบัติ
หัวขอการอบรม
1.พื้นฐานการสอนในศตวรรษที่ 21
1.1 การศึกษาศตวรรษ 21 สําหรับครู
1.2 แนวโนมเทคโนโลยีสําหรับครู
1.3 ทฤษฏีการเรียนรูกับเทคนิคการสอน
2. เนื้อหาเทคนิคการสอนในศตวรรษ 21
- ทฤษฏีหลักการและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 (IBL: Inquiry Based Learning etc.)
- เทคนิคการสอน Desktop Sharing การถายทอดความรูจากมอนิเตอรผูสอน
- เทคนิคการสอน E-homework (Infographic Blog Social Media)
- เทคนิคการสอน Rubric Score (รูปแบบตารางคะแนนงานในศตวรรษ 21)
- เทคนิคการสอน Collaborative Learning and Cooperative Learning การเรียนรูรวมกันและการ
เรียนรูแบบรวมมือ
- เทคนิคการสอน LMS EDMODO and Multiplayer Classroom การจัดการหองเรียนในศตวรรษที่ 21
- เทคนิคการสอน Multimedia in 21st Century Skills
- เทคนิคการสอน Augmented reality
- เทคนิคการสอน Game Based Learning
- เทคนิคการสอน Gamification
- เทคนิค Educational Research and Innovation
- เทคนิค Assessment : 21st Century Skills
วิทยากร
รองศาสตราจารย ดร.สาโรช โศภีรักข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พินดา วราสุนันท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารย ดร.ธีรศักด สรอยคีรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารย ดร.อุบล ทองปญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารย ดร.สุชาติ แสนพิช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานที่ ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม.
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9. คาลงทะเบียน 3,700 บาท/ทาน
อัตรานี้รวม ที่พัก 1 คืน (พรอมอาหารเชา) อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารวาง 4 มื้อ คาเอกสารประกอบการ
อบรม (กรณีผูรับการอบรมเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจไมถือวาเปนวันลาและเบิกคาใชจายไดจากตนสังกัด)

10. ตัวชี้วัด
1. ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 80
2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการฝกอบรบไมนอยกวารอยละ 70
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครู อาจารยและผูเขาอบรมไดรับความรูเทคนิคการสอนในศตวรรษ 21 สามารถนําไปประยุกตใชในงานได
2. ครู อาจารยและผูเขาอบรม ไดเครือขายและแลกเปลี่ยนความรูเทคนิคการสอนในศตวรรษ 21
โครงการอบรม"เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016(Performance Teaching)”
" โครงการอบรมดีๆสําหรับ ครู/อาจารย (ดวนรับจํานวนจํากัด)
ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม. รายละเอียดเบื้องตน
คาอบรม 2 วัน 3,700 บาท (มีที่พัก(KUHome) +อาหารเชา+อาหารกลางวัน 2 มื้อ+ อาหารวาง 4 มื้อ+ เกียรติ
บัตร+เอกสารประกอบการอบรม+สมาชิกเครือขายครู/อาจารยในศตวรรษ 21 จากศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
สมัครไดที่ http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/
สมัครรุน 1 : วันพฤหัสบดี-ศุกร ที่ 21-22 เมษายน 2559 ที่นี่ http://goo.gl/Pl8tzE
สมัครรุน 2 : วันอังคาร-พุธที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ที่นี่ http://goo.gl/6Sy2xj
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ขั้นตอนการสมัคร...
1.กอนการโอนเงินคาสมัครผูสมัครตองแจงมาที่
ID Line : craokukps หรือ Message Fanpage craokukpspage กอนการโอน
เพื่อรับขอความ "สามารถโอนคาลงทะเบียนไดแลว 3,700 บาท"
2.จากนั้นโอนเงิน 3,700 บาท
ที่ เลขที่บัญชี 769-252290-7 ธนาคารไทยพาณิชย
ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ (ซีอารเอโอ)
สาขากําแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
3.รบกวนแจงหลักฐานการโอน(ภาพSlipโอน) มาใสในชองลงทะเบียนสมัคร
4.สมัครรุน 1 : วันพฤหัสบดี-ศุกร ที่ 21-22 เมษายน 2559 ที่นี่ http://goo.gl/Pl8tzE
สมัครรุน 2 : วันอังคาร-พุธที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 ที่นี่ http://goo.gl/6Sy2xj
(กรณีลืมสงหลักฐานการโอนเงิน) นําภาพSlipหลักฐานการโอนสงมาที่ Message ใน Fanpage หรือ ID Line :
craokukps
และบอกชื่อ+รุนที่สมัคร
ตรวจสอบชื่อเลขที่ตนเองในรุนไดที่
รายชื่อรุน 1 http://goo.gl/pEkq3H
รายชื่อรุน 2 http://goo.gl/6Sy2xj
สนใจติดตอเขารับการอบรมไดที่ ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
Center for Research and Academic Outreach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart
University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศพท/โทรสาร. 034-352793
โทรศัพทภายใน 3978 ตอ 105
website : http://crao.edu.kps.ku.ac.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage
Line ID : craokukps
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