วีดิทัศน์การอบรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-

วันที่ 21 กันยายน 2560
การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
เรื่อง
โดย ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำส

-

วันที่ 15 มีนาคม 2560
การวางแผนการสอนโดย
เรื่อง
ผศ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว พนักงานดีเด่นสาย
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เรื่อง วิถีครูเพื่อศิษย์ โดย ผศ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว พนัก
วันที่ 24 กันยายน 2558
แนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่
เรื่อง
โดย อ.

การบรรยาย/อบรม

- วันที่ 22 ธันวามคม 2559
การอบรม เรื่อง นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเ
สริมการ
เรียนรู้ (Digital Media for
Enhancing Learning)
โดย ผศ. ดร

- วันที่ 26 เมษายน 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ
Flipped Classroom
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัต

- วันที่ 30 - 31 ตุลาคมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2558
เรื่อง
การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

-

โดย รศ. ดร.บัณฑิต

วันที่ 22 ตุลาคม 2558
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การอบรม เรื่อง
โดย ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต
- เจาะลึกกระบวนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากกรณีศึกษาของสถาบันนวัตก

- วันที่ 1 กันยายน 2558
กิจกรรมอธิการบดีพบอาจารย์
และแนวทางสู่การพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของ มทส.

โดย

การอบรมอาจารย์ใหม่
การอบรมอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่
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ในหัวข้อ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Devolopment (
ตาม UKPSF ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

- Being a Professinal Teacher โดย อ. ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผ
- การพัฒนาการเรียนการสอนโดยการทำวิจัย
โดย รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ และ รศ. ดร.พิณทิ
- การประเมินระหว่างเรียนและการสรุปรวมการเรียนรู้ (Formative and Summative
Assessment)
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทย
- การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Feedback)
โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพัน

กิจกรรมสัมมนาอาจารย์มืออาชีพสำหรับอาจารย์ใหม่
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- อาจารย์ในความคาดหวังของ มทส.โดย รศ. ดร.ประภาศรี อัศวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
- Outcome-based teaching, formative and summative assessment โดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บั
- การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ
Problem-based learning &amp; Project-based learning
โดย ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุ

กิจกรรมสัมมนาอาจารย์มืออาชีพและระบบความก้าวหน้าของวิชาชีพอาจารย์
ระหว่่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะโฮเทล มทส.
เขาใหญ่ อ.ปา

- การบรรยาย เรื่อง มทส : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิกา
- การบรรยาย เรื่อง นโยบาย มทส. เรื่องกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์
โดย รองศาสตราจารย์
- การรบรรยาย เรื่อง อาจารย์ในศตวรรษที่ 21 กับนักศึกษา generationโดย
Z รองศาสตราจาร
- การบรรยาย เรื่อง Outcome based learning and teaching โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
- การบรรยาย เรื่อง การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงส
- การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการ
- การบรรยาย เรื่อง การสอนให้นักศึกษาเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิพากย์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส
- การบรรยาย เรื่อง ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ :
จากแผนการเรียนรู้สู่การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (From lesson plans to formative
assessment)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ สถาบันนวัตกรรมการเรีย
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