โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประจาปี ๒๕๖๒
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๒. กองบริการการศึกษา สานักงานอ ธิการบดี
๓. ลักษณะโครงการ :
เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ ถึงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๒) ควบคู่กับนโยบายด้านการพัฒ นาการเรียนการสอน และการปฏิรูป
การศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่คณาจารย์พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้งานเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งการผลิตสื่อวีดิทัศน์การเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาตามหลักสูตร เผยแพร่ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU LMS) และพัฒนาสู่การจัดการศึกษา
แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU MOOCs) ในอนาคต
๔. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ :
โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศและ
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
- กลยุทธ์ที่ ๓ : พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบ Active Learning
มาตรการ (๑) พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบท
ของหลักสูตรกลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดนและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น
๕. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันเทคโนโลยีกาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Disruption) อันส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคม กอปรกับประเทศไทยกาลังดาเนินการปฏิรูปประเทศใน
ทุกมิติของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสภาวการณ์ ดั ง กล่ า ว
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งด าเนิ น การปฏิ รู ป หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ การน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา อาทิการศึกษาออนไลน์ และการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน

โดยการบูรณาการเนื้อหากับ เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทาให้คุณภาพการเรียนการสอนพัฒนา ลด
ค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนดังกล่าว การสนับสนุนการผลิตสื่อออนไลน์หรือการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อการสอนจึงเป็นสิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อหรือผลงานของคณาจารย์ที่มีคุณภาพ และ
สามารถนาไปต่อยอดในการจัดการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) และ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลในอนาคตต่อไป
เพื่อการดาเนินภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงจัดโครงการ
โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชา
ดาเนินงานผลิตสื่อการสอนหรือนวัตกรรมการศึกษาที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (Active Learning) อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นสื่อหลักในรายวิชา เผยแพร่ผ่านระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (UBU LMS) ในเบื้องต้น และพัฒนาสู่การจัดเรียนการสอนระบบเปิด (MOOCs) หรือใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
๖. วัตถุประสงค์
๑. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญหรือการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning)
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ย นการสอน ในรู ป แบบสื่ อเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ผลิ ตภัณฑ์การศึ ก ษา เครื่องมือการวั ด
ประเมินผล
๓. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักในรายวิชาตามหลักสูตร สาหรับใช้
เผยแพร่ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (UBU LMS) และพัฒนาสู่การจัดการเรียนการ
สอนระบบเปิด (UBU MOOCs) ในอนาคต
๗. กลุม่ เป้าหมาย : จานวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. บุคลากรทางการศึกษา
๘. ระยะเวลาการดาเนินงาน : เดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒
๙. แนวทางและแผนการดาเนินโครงการ
๑. จัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนแก่คณาจารย์
๒. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active Learning) ในด้านต่างๆ ดังนี้
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การจั ด การห้ อ งเรี ย น การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ การเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู้ MicroTeaching
การวัดและประเมินผล การสร้างและพัฒนาข้อสอบ
การออกแบบและพัฒนา Online Course การเขียนสคริปต์ รูปแบบการนาเสนอ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Gamification
การจัดการรายวิชาเพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
การใช้ Microsoft Office เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การใช้เครื่องมือสาหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
การใช้โปรแกรม UBU LMS
การสร้างสื่อการสอนด้วย Infographic และสื่อ Animation
การใช้เทคโนโลยี AR/VR เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาเนื้อหารายวิชาสู่ E-Book
เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับผู้บริหาร
เทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สาหรับผู้บริหาร
๑๐. แผนการดาเนินโครงการ
-

ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

วางแผนการจัดกิจกรรมโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการและรับข้อเสนอการผลิตสื่อ
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการผลิตสื่อ
จัดอบรม/ดาเนินการผลิตสื่อ
นาเสนอผลงานในกิจกรรม Show and Share ประจาปี ๒๕๖๒
สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

๑๑. เป้าหมายของผลผลิต (Output) ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล
ตัวชี้วัด
วิธีการวัดผล
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
มี สื่ อ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ จาก ชิ้นงาน หรือ ผลงานที่เกิดงานจากการ
การเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย
ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน
ผลผลิต (Output)

๑๒. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) ตัวชี้วัด และวิธีการวัดผล
ผลลัพธ์ (Outcome)
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจ
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไป
ประยุกต์ในชัน้ เรียน

ตัวชี้วัด
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจในระดับ มาก ขึ้นไป
ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนาไปประยุกต์ในชัน้ เรียน

วิธีการวัดผล
แบบประเมินความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด
(เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
๓. มีผลผลิตของโครงการ (ชิน้ งานหรือ จานวน อย่างน้อย ๑ รายการ
ผลงาน) ที่มีคุณภาพในระดับดีมาก
ผลลัพธ์ (Outcome)

๔. เกิดสื่อการเรียนการสอนที่เผยแพร่ อย่างน้อย ๑ ผลงาน
ในแหล่งการเรียนรู้ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

วิธีการวัดผล
จานวนชิน้ งานที่มีคุณภาพในระดับดีมาก
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน
จานวนการเรียนการสอนที่เผยแพร่ใน
ระบบ UBU LMS หรือ Thai MOOCs
หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

๑๓. วิธีการประเมินโครงการ
๑. ประเมินโครงการโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นการประเมิน ความพึงพอใจด้านต่างๆ
ภาพรวมในการด าเนิ น โครงการ พร้ อ มข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ดาเนินงานโครงการ โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน
๒. สารวจการนาผลการอบรมไปใช้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active Learning)
๓. คณะกรรมการประเมิน คุณภาพสื่ อวีดิทัศน์และนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพสื่อและนวัตกรรมด้านต่างๆ

