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โครงการอบรมบรรยาย 

หัวข้อ “MU x LinkedIn learning for TEACHERS” 
วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกลยุทธ์พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและสร้างแหล่งเรียนรู้
แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา (Global Open Access Learning-University) จัดเป็น
ยุทธศาสตร์สนับสนุนส าคัญที่หนุนเสริมมหาวิทยาลัยมหิดลสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ Innovative Education and Authentic Learning  ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งหวังสร้าง
บัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะเพ่ือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง (Transformative Leader) และในปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาได้จัดหา Platform LinkedIn learning เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการสอนและสร้างแหล่งเรียนรู้
แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

 
จากความส าคัญดังกล่าว  มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานน าเทคโนโลยี

การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสนับสนุนให้อาจารย์สามารถใช้เทคโนโลยี
การศึกษาและ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน จึงเล็งเห็นคุณประโยชน์ของ Platform LinkedIn 
learning มาใช้สนับสนุนการศึกษา ส าหรับคณาจารย์ในฐานะ Curator เพ่ือประยุกต์ใช้เครื่องมือส าหรับเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้นักศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Blended Learning, 
General Education หรืออาจประยุกต์เป็นรูปแบบ Flexi Program ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
๒. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือด าเนินการจัดโครงการอบรมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลหัวข้อ “MU x LinkedIn learning for 
TEACHERS” 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของในฐานะ Curator บน 
Platform LinkedIn learning  
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๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าบทเรียนจาก 
Platform LinkedIn learning มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Blended 
Learning, General Education หรืออาจประยุกต์เป็นรูปแบบ Flexi Program ได้ต่อไปในอนาคต 

 
๓. รายการหัวข้อการอบรม LinkedIn learning for TEACHERS  

- รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน LinkedIn learning  
- ทักษะที่ส าคัญของบัณฑิตเพ่ือการได้งานท าในศตวรรษที่ ๒๑ 
- ทักษะที่นักศึกษามหิดลสนใจเรียนใน LinkedIn learning  
- บทบาทของอาจารย์ในฐานะ Curator  
- เทคนิคการคัดเลือก Skill Set เพ่ือจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้นักศึกษา 
- การดึงรายชื่อนักศึกษาเข้ากลุ่มการเรียนรู้  
- การติดตามพฤติกรรมและความคืบหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- บริการสนับสนุนการใช้งาน LinkedIn learning เพ่ือการสอน ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากรด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๓๐๐ คน 
 
๕. คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 เป็นคณาจารย์ ผู้ช่วยสอน และบุคลากรด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสนใจเรียนรู้ และ
สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

 
๖. ทีมวิทยากร โดย 
 คุณภัทรเสฎฐ หนุนภักดี 

Account Director – at LinkedIn APAC (Thailand, Cambodia and Myanmar) 
และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๗. ระยะเวลาและการด าเนินการ / สถานที่ด าเนินการ 

ก าหนดระยะเวลาการอบรม จ านวน ๒ ชั่วโมง 
 วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 รูปแบบ Webinar ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting  
 
๘. รูปแบบการจัดโครงการ 
 จัดการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการเข้าใช้งานในสิทธิ์ Curator บน Platform LinkedIn learning ผ่าน
ระบบ Cisco Webex Meeting 



- ๓ - 

๙. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจการจัดอบรมในระดับดีขึ้นไป  
๒. ผู้เข้าอบรมสนใจในการน า LinkedIn ไปใช้เสริมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจบทบาทของคณาจารย์ในฐานะ Curator บน Platform 

LinkedIn learning  
๒. คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าบทเรียนจาก Platform LinkedIn learning 

มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Blended Learning, General Education 
หรืออาจประยุกต์เป็นรูปแบบ Flexi Program ไดต้่อไปในอนาคต 

 
๑๑. ที่ปรึกษาโครงการ/คณะท างานและผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์  
ผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษากองบริหารการศึกษา 
 

คณะท างานและผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

------------------------------------------------------- 


