
 
 

 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ  โครงการสมัมนาเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง กา้วแรกสู่อาจารย์มืออาชพีดว้ย Technology Enhanced      
                Learning  

หลักการและเหตผุล 
             ปัจจุบันพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการประยุกต์ใช้งานอย่าง
กว้างขวาง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน  ทั้งนี้ เพราะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมสามารถประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้เร็ว และสื่ อสารกันได้อย่างสะดวก  
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก  โดยเฉพาะการน ามาประยุกต์ในระบบการศึกษา อีกทั้ง
รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการใช้สื่อสมัยใหม่  (New Media) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา 
   พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย  โดยให้ความส าคัญ
กับผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ให้
ความส าคัญสูงสุดในกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  และรู้จักแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น ปลูกฝังคุณธรรมในทุกวิชา มี
เป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง  
 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ให้ตอบสนองต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยการน าเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้  
หรือ Technology Enhanced Learning มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning 
หรือ "การเรียนรู้แบบตอบโต้" คือ การศึกษาในแนวทางที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียน ผ่านสื่อและเครื่องมือต่าง ๆ 
(เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถท าให้เกิดการตอบโต้กันระหว่างผู้เรียน 
และผู้สอนได้อย่างสะดวกสบาย) และสามารถพัฒนาสื่อในรูปแบบ Augmented Reality (AR) ได้ ในการนี้ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพด้วย 
Technology Enhanced Learning ขึ้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบายดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

วตัถปุระสงค ์ 

           เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีส่ งเสริม 
การเรียนรู้ (Technology Enhanced Learning) และสามารถน าเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้จัดท าสื่อการเรียน
การสอนได ้

สถานที่ด าเนนิการ 
โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

วันที่เริ่มโครงการ 

ระยะที่ 2   ระหว่างวันที่ 30 - 31 เดือน มีนาคม 2562 
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หลักสตูรการสมัมนา 

 
     วทิยากร  

1. ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 
ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. อาจารย์รัฐพล  อ้นบัณฑิต 
Instructional Designer & Content Developer ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์วนัสรา  จีนเหรียญ 
LMS Administrator ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

     4.  อาจารยเ์อกสิทธิ ์ อภสิทิธิกลุ 
Coordinator & e-Learning Developer ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

     5.  อาจารย์จุฑามาศ  ธัญญเจริญ 
          e-Learning & Instructional Design ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
    ระยะที ่2 :  ระหวา่งวนัที ่ 30 – 31  มนีาคม  2562 
 
  วันที่  30  มีนาคม  2562 
       - เวลา 9.00 – 12.00 น. 
                   การบรรยาย เรื่อง Introduction to 21st Century Teaching and Learning 

      - เวลา 13.00 – 14.00 น. 
        การบรรยาย เรื่อง Technology Enhanced Learning Tools - Experiencing –                                            
                              Creating - Distributing 
      - เวลา 14.00 – 17.00 น. 
        ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Technology Enhanced Learning Tools - Experiencing –                                            
                           Creating - Distributing 

  วันที่  31  มีนาคม  2562  
       - เวลา 9.00 – 12.00 น. 

        ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Technology Enhanced Learning Tools - Experiencing –  
                           Creating – Distributing (ต่อ) 
     - เวลา 13.00 – 15.00 น. 
        ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Technology Enhanced Learning Tools - Experiencing –  

                           Creating – Distributing (ต่อ) และน าเสนอผลงาน น าเสนอผลงาน  
  
 
 



 
 

 

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิาร เรื่อง กา้วแรกสู่อาจารยม์ืออาชีพดว้ย Technology Enhanced Learning 
ระยะที ่2 : ระหวา่งวนัที ่30 – 31 มีนาคม 2562 
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2562 

 
 

เดินทางจาก  
มทร.พระนคร ถึง  

โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์  
ชะอ า บีช รีสอร์ท  
จังหวัดเพชรบุร ี

พิธีเปิด 

 
 

การบรรยาย เรื่อง Introduction  
to 21st Century Teaching  

and Learning 
โดย 

ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 
ผอ.ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 
การบรรยาย  เรื่อง Technology 
Enhanced Learning Tools -                
Experiencing - Creating - 

Distributing 
โดย 

ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 
ผอ.ส านักการจัดการศึกษาออนไลน์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ฝึกปฏิบัติ  เรื่อง Technology Enhanced Learning 
Tools - Experiencing - Creating - Distributing 

โดย 
ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 

อาจารย์วนัสรา จีนเหรียญ 
และอาจารย์จุฑามาศ  ธัญญเจรญิ 

ส านักการจดัการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

31 มนีาคม  

2562 

9.00 – 12.00 13.00 – 15.00 15.00 – 19.00 

ฝกึปฏบิตั ิ เรื่อง Technology Enhanced Learning Tools -  
                Experiencing - Creating – Distributing (ต่อ) 

โดย   
ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 

 อาจารย์วนัสรา จีนเหรียญ และอาจารย์จฑุามาศ  ธัญญเจริญ 
ส านักการจดัการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Technology Enhanced Learning Tools - 
Experiencing - Creating – Distributing (ต่อ) และน าเสนอผลงาน 

โดย 
ดร.วรสรวง  ดวงจินดา 

อาจารย์วนัสรา จีนเหรียญ  และอาจารย์จฑุามาศ  ธัญญเจริญ 
ส านักการจดัการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

เดินทางกลับที่พัก 

 

 หมายเหตุ :  1.  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น 
                2.  รับประทานอาหารเย็น  18.00 น. 
                3.  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


