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โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประสานประโยชน์และความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและ
หนว่ยงานภายนอก เพ่ือการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างประโยชน์จาก
ความร่วมมือของการบริการวิชาการท้ังภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ศูนย์ พัฒ นาทุ นมนุ ษย์ และคณ ะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ เล็ ง เห็ นความส าคัญ ใน                   
ด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้สู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการศึกษาร่วมกับ  University of Teacher Education Styria ในด้านการศึกษา      
โดยจะน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่สร้างประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญ
นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างประโยชน์ในมิตเิครือข่ายความร่วมมือของการบริการวิชาการ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านประสบการณ์ ความรู้ ด้านการศึกษาของประเทศไทย และประเทศ
ออสเตรีย เพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
 2. เพ่ือพัฒนามุมมอง แนวคิด อาจารย์ ในบริบทกรอบแนวคิด การพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติ 
 3. สร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือต่อยอด เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 
3. วิธีการด าเนินการ 
 การบรรยาย และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชา ทุกสังกัด ทุกกลุ่มสาระและอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 50 คน 
 
 

5. ระยะเวลา 
 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 
 
6. สถานที ่
 ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
7. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
  ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
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8. ตัวช้ีวัด 
 8.1) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดองค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และได้แนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
 8.2) ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์ (วัดความส าเร็จของโครงการ) 
 เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และเกิดมุมมองใหม่ ๆ ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
9. การรับสมัคร 
 9.1 การส่งใบสมัคร  
   ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก       
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร โรงเรียน สังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในใบน าฝากเงินเพ่ือ      
ความสะดวกในการตรวจสอบ) ทางโทรสาร มาที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายเลข           
02-668-9411 ห รื อ ท า ง  E-mail : training_hcd@hotmail.com พ ร้ อ ม แ จ้ ง ก า ร ส่ ง ที่ ห ม า ย เล ข                
02-241-6544 – 5 ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 9.2 การช าระค่าลงทะเบียน 
   เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ณ  ธนาคารกรุงไทย 
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่บัญชี 
059-0-22534-0  
  กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ เข้าร่วม
โครงการก่อนการด าเนินงานโครงการ 3 วัน ผ่านทาง www.hcdsuandusit.com / www.dusit.ac.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-241-6544 – 5 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการเรียน     
การสอน 
 2.  เกิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ 
 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพ่ือต่อยอด เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

http://www.hcdsuandusit.com/
http://www.dusit.ac.th/
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ก าหนดการ 

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

 
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
09.45 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “The Teaching Challenging in 21st Century”  
   โดย ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   สวนดุสิต 
 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “How to promote giftedness in a classroom” 
   โดย Ms. Christa Bauer จาก University of Teacher Education Styria, Graz,   
                               Austria 
 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “ICT tools in education in an international context” 
   โดย Prof. Heiko Vogl, University of Teacher Education Styria , Graz, Austria 
 
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
 
14.45 – 15.45 น. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “Teacher education in an International context” 
   โดย Prof. Susanne Linhofer University of Teacher Education Styria, Graz,  
                               Austria 
 
15.45 – 16.00 น. ตอบค าถาม 
16.30   พิธีปิด โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 

โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-16.30 น. 

ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

สังกัด...................................................................... ................................................................................................  
อ าเภอ......................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์ .............................. 
โทรศัพท์..........................................โทรสาร..................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)  
 

1. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง.............. .................มือถือ..................................……… 
2. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง...............................มือถือ............. .....................……… 
3. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง...............................มือถือ..................................……… 
4. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง...............................มือถือ................ ..................……… 
5. ชื่อ.............................................................ต าแหน่ง...............................มือถือ................ ..................……… 
 

 
 

อาหาร  ทั่วไป    มังสวิรัติ    เจ   มุสลิม 
 
 

( ลงชื่อ )......................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
(.......................................................)   

ต าแหน่ง..................................................................... 
  

 
 
 
 
 
วิธีการช าระเงิน 
         โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย “โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” ประเภทบัญชี  
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔–๐ เมื่อวันที่ ........................................จ านวนเงิน.......................บาท 
 
 ** กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่  0 2668 9411 หรือ ทาง E-mail : 
training_hcd@hotmail.com พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ จ านวนเงิน  
สอบถามรายละเอียดท่ี 0 2241 6543- 5  
** รับจ านวนจ ากัด ให้สิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนตามล าดับก่อนหลัง/ รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม 
หมายเหตุ : 1. การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
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