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เรื่อง   กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน 

วันศุกรท่ี  24  มิถุนายน  2554 

ณ  หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน 3  สํานักงานอธิการบดี 
 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

อาจารยขนิษฐา   ดีสุบิน 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

          มีการนําเทคโนโลยีมาใชนอกจากเรียนในตําราแลวยังตอง

อาศัยการคนควาทางอินเตอรเน็ตดวย  ปญหาท่ีพบก็คือขาดการ

สนับสนุนทางดานงบประมาณ  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดาน IT  

โดยใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดทําโปรแกรม

ดาน LMS, CMS  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการศึกษา  มีการกําหนดให

นักศึกษาสงรายงานหรือการบานทาง Facebook  MSN  และ Mail  

ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอุปกรณการเรียนการสอนไมวาจะ

เปนหลักสูตร หรือการเรียนการสอน  มีการใช Pretest และ 

Postest เปนการวัดประเมินนักศึกษา  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดฝกอบรม E-learning ใหนักศึกษา

สามารถเขาไปทบทวนบทเรียนได  นอกจากนี้ยังมีการนําสื่อผสมมา

ใช  โดยการนําภาพ  เสียง  และภาพเคลื่อนไหวมาใชเปนสื่อ  ทําให

นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนมากข้ึน  E-book  ก็เปนอีก

ตัวเลือกหนึ่งท่ีนักศึกษาสามารถกลับไปใชงานได  แตกตางจาก

หนังสือท่ัวไปท่ีไมมีภาพเคลื่อนไหว  แต E-book  เปน

ภาพเคลื่อนไหว  และนอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีเหลานี้สามารถ

นําไปใชในการทํางานวิจัยไดดวย 

มีการเรียนการสอนท่ีเนนให

ความสําคัญกับ IT  มีคลังปญญา  

มีฐานขอมูล  งานวิจัย   

งานวิทยานิพนธของนักศึกษา  

มีโครงการตาง ๆ ใหนักศึกษา

เขาไปศึกษาขอมูลได  

มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุง

และสํารวจความตองการของ

นักศึกษาในการใชคอมพิวเตอร

ท่ีจะใหบริการแกนักศึกษา  

เพราะนักศึกษาเสียคาใชจาย

ดานคอมพิวเตอรไวแลว  และ

ควรมีงบประมาณสนับสนุนใน

ดานนี้ใหเพียงพอตอความ

ตองการของผูใช 

ตัวแทนจาก  สวท.           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการ

ในสวนของโปรแกรม E-learning  ประเภท Video PowerPoint 

ใสในโปรแกรม  LMS  นักศึกษาสามารถเขาไปอานได  นอกจาก

โปรแกรม LMS แลวยังมีคลังปญญา  มีฐานขอมูลงานวิจัย  งาน

วิทยานิพนธของนักศึกษาโครงการ  (Project)   ตาง ๆ ใหนักศึกษา

เขาไปศึกษาขอมูลได  มีการจัดทํา Video on Demand  เพ่ือใชใน

การเรียนการสอน  ซ่ึงอาจารยทุกคณะสามารถเขาไปดูได 

การจัดการศึกษาในปจจุบัน

จําเปนตองนําเทคโนโลยีเขามา

ชวยดวยจึงจะไดผลดี  นอกจาก

การนําระบบ Video on 

Demand มาใชในการเรียนการ

สอนโดยตรงแลว  ยังสามารถ

นํามาใชกับการฝกอบรมไดดวย 
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ตัวแทนจาก 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

          นอกจากมีระบบ E-learning  หรือระบบ Internet แลว

ยังใหอาจารยจําเปนตองมี Face book เพ่ือใชในการเรียนการ

สอน  ดวยและใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานทาง 

Face book อุปกรณคนควาทางดาน Internet ปจจุบันมีการ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษาไดเขามาใช

คนควางานวิจัยจาก Internet     

ทําใหนักศึกษาสามารถ

ติดตอสื่อสาร และรวมทํา

กิจกรรมกับคนอ่ืนได นักศึกษา 

มีความสะดวกในการรับขอมูล

ขาวสาร  นักศึกษาสามารถ

ทํางานและสงงานผานทาง 

Face book 
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เรื่อง   ระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
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อาจารยธานี   สุคนธะชาติ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ 

          พบปญหาในเรื่องการสงงานของนักศึกษา  ซ่ึงจะมี

เอกสารมากมาย  รวมท้ัง Chart แผน ใหญๆ แตละครั้งท่ีสงก็ทํา

ใหหองรก  และเอกสารเหลานั้นก็เปนขยะในเวลาตอมา  สวน

หนึ่งเปนตนทุนของนักศึกษาจึงคิดวาจะทําอยางไรใหนักศึกษา

สามารถลดตนทุน  ลดการสงงานในสภาพเดิมได ดวยเหตุผล

ดังกลาวจึงไดปรับกลยุทธใชเศรษฐกิจสรางสรรค  ใหนักศึกษาเขา

หาชุมชน  และใหนักศึกษาสงงานทาง Internet  โดยการโตตอบ

ทางอีเมล  ใหนักศึกษาสงงานโมเดลตนแบบกอนท่ีจะลงปฏิบัติ

จริง  เพ่ือใหไดเรียนรูจริง 

ทําใหนักศึกษาไดทํางานจริง  

โดยเรียนรูปญหาจากสภาพ

ความเปนจริง  ไดทํางานกับ

ชุมชน  ไดรับการยกยอง   

ลดคาใชจาย  และมีรายได 

ตัวแทน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

          ลักษณะของงานเปนเชิงอุตสาหกรรม  มีศูนยฝกอบรม

เพ่ือจัดอบรมใหกับบุคคลภายนอกและนักศึกษา  เชิญผูเชี่ยวชาญ

จากภาคอุตสาหกรรมมาเปนวิทยากร  มีการวางแผนในการ

จัดการฝกอบรม  มีการจัดกิจกรรมคนดีของสังคม  เม่ือมี

นักศึกษาท่ีไดไปทําความดีมาก็จะมีการประกาศยกยองจากคณะ

ใหนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย  โดยจะทําพิธีดังกลาวในวัน

ไหวคร ู

ทําใหนักศึกษาเขาใจการเปนจิต

อาสามากข้ึน  และจะเขารวม

โครงการจิตอาสา  อาสาสมัคร

เพ่ือชวยเหลือสังคม 

ตัวแทนคณะอุตสาหกรรม

ส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

          ไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาบรรยายใน

หองเรียน  มีการจัดสงประกวดและไดรับรางวัลมาจัดแสดงผล

งานของนักศึกษา  เปนการเดินแฟชั่นโชว  จัดแสดงนิทรรศการ  

จัดใหนักศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี 

นักศึกษาไดรับความรูมากข้ึน  

และไดประสบการณจากการ

แสดงผลงาน  ทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจ 
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เรื่อง  ระบบการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
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ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

ดร.ธนธัส   

ทัพมงคล 

คณะบริหารธุรกิจ 

จากท่ีไป km ท้ัง 9  มทร. ท่ีจังหวัดจันทบุรี เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2554  

ไดมีการพูดถึง  ตัวบงชี้ท่ี 1.3.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของ             

มทร.พระนคร  ใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on)  วาจะใหเปนไปได

อยางไร  ประเทศจีน Concept ท่ีวาในโรงเรียนตองมีโรงงาน  ในโรงงาน

ตองมีโรงเรียน ฝายผูปฏิบัติงานก็ตองเรียนรู  ไมวาจะเปนรูปแบบไหนก็

ตาม  โดยจะเห็นไดวาสหกิจศึกษา  เปนเครื่องมือหนึ่งในการท่ีจะผลิต

บัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติ 

          สหกิจศึกษา  เปนระบบการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ  เปนเวลา  1  ภาคเรียน  หรือ  16  สัปดาห  โดยถือ

เสมือนนักศึกษาเปนพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 

          การท่ีนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจะทําไดดีกวา  และเปนการประชาสัมพันธ

ใหกับมหาวิทยาลัยไดอีกทางหนึ่งดวย  เนื่องจากนักศึกษามหาวิทยาลัย

เอกชนจะสื่อสารภาษาอังกฤษไดดีกวานักศึกษาของ มทร.พระนคร  

นอกจากนี้การเปนมหาวิทยาลัยของรัฐยังมีขอจํากัดหลายอยาง  ดังนั้นทํา

อยางไรท่ีจะแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  โดยใหนักศึกษามีความพรอมมาก

ท่ีสุด  ท้ังท่ีนักศึกษาของ มทร.พระนคร สามารถปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการไดดี  แตจุดออนอยูท่ียังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

ในปการศึกษา 2554  คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอนในระบบ  

สหกิจศึกษาเปนปแรก  แตมีการดําเนินงานในเชิงรุกเพ่ือรองรับนักศึกษา

ท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  และเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  ในป 

2558  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได  

           คณะบริหารธุรกิจไดจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชาชีพ

เฉพาะสาขา  เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะและมีความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดสรางความรู  ความเขาใจและประโยชนท่ีจะไดรับใหกับ

สถานประกอบการ  เพ่ือใหความรวมมือในการสงนักศึกษา  ของ                

มทร.พระนคร  เขาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  เนนใหนักศึกษาเห็น

ความสําคัญในการเรียนรู  

และสื่อสารภาษาอังกฤษ   

ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา  และภายหลัง

สําเร็จการศึกษาไปแลว 

2.  สรางความรู  ความเขาใจ  

และชี้ใหเห็นประโยชนท่ีสถาน

ประกอบการจะไดรับ  เพ่ือให

ความรวมมือตอบรับนักศึกษา

ของ มทร.พระนคร เขา

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
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อ.พลังวัช แพงธีระสุขมัย 

หัวหนางานสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร 

เม่ือภาคเรียนท่ี 2/2553 นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร  

1 ราย  ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ีจังหวัดชลบุรี  เปนบริษัทผลิต

ชิ้นสวนตูเย็น  ไดเขาไปวางแผนระบบการผลิตและนําเสนอแผน

ใหกับบริษัทท่ีประเทศญี่ปุน  โดยนักศึกษารายดังกลาวไดสามารถ

นําเสนอแผนระบบการผลิตไดดี  ทําใหไดรับการรับรองและเกิด

ฐานการผลิตในประเทศไทย  หลังจากนั้น  นักศึกษารายนั้นไดเขา

ทํางานกับบริษัทดังกลาว  ดังนั้น  กลไกความสําเร็จในการพัฒนา

ใหกับบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on) โดยการจําลองโรงงาน  เชิญ

สถานประกอบการมาสอนใหรูจักการผลิต  การติดตอ

ประสานงานจึงเปนปจจัยความสําเร็จท่ีดีมาก 

          สวนการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรง

ในสถานประกอบการ  วิธีการโดยใหอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา  

คุยกับบริษัทท่ีมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

อยูวาบริษัทใชเทคโนโลยีอะไรบาง  และขอความรวมมือให

อาจารยผูสอนไปฝงตัวเรียนรูประสบการณกับบริษัทนั้น 

          เกณฑมาตรฐานท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

โดยใชหลักของ WIL เปนแนวทางในการพัฒนานักศึกษานั้น  

คณะวิศวกรรมศาสตรไดเริ่มดําเนินการจัดทําหลักสูตร

อุตสาหกรรมการผลิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและ

แมพิมพ  ใหเปนหลักสูตร WIL โดยในหลักสูตรดังกลาว  

นักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎีท่ีคณะ  แตภาคปฏิบัติจะสงไปเรียนรู

จริงท่ีสถานประกอบการ  โดยผลงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะเปน

ผลงานของสถานประกอบการนั้นๆ ซ่ึงจะมีพนักงานประจําสถาน

ประกอบการนั้นเขามามีสวนรวมดวย 

 

1.  นักศึกษาท่ีผานการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

สถานประกอบการนั้น ๆแลว

จะมีโอกาสสูงท่ีจะไดรับเขา

ทํางานในสถานประกอบการ

นั้นภายหลังจากสําเร็จ

การศึกษาแลว 

2.  ไดแนวทางในการ

ดําเนินการพัฒนาอาจารย

ผูสอน  เพ่ิมประสบการณตรง

ในสถานประกอบการ 

3.  การใหนักศึกษาเรียนรู

ภาคทฤษฎีในคณะ  สลับกับ

การเรียนรูภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ คือหลักสูตร 

WIL 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน

ปญหา

นักศึกษาขาดอุปกรณที่จะเขาถึง

ขอมูลดาน  IT

ความตองการใชฐานขอมูลของนักศึกษา

สรุป

เทคโนโลยีทางการศึกษาตองเปนที่ตองการของนักศึกษา

ตองมีอุปกรณในการเรียนที่สนับสนุนนักศึกษาได

การเรียนรู

การเพิ่มความรูใหกับนักศึกษาดานคอมพิวเตอร

การเขาถึงขอมูลการเรียนรูทาง  IT

กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (2).mmap - 10/13/2011 - Mindjet



ระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษา

ปญหา

การที่มีขยะเหลือใชซึ่งเกิดจากกิจกรรมในการทํางานของนักศึกษา

นักศึกษาเรียนรูแตในตําราเรียน

สรุป

นักศึกษาไดรับการยกยองจากชุมชน

ทําใหนักศึกษาเกิดจิดอาสา

ทําใหการลดขยะที่เกิดจากกิจกรรมลดลง

ทําใหเกิดรายได

การเรียนรู

ไดเรียนรูจากประสบการณจริง

เรียนรูและเขาใจในจิตอาสา

และชวยลดขยะที่เกิดจากกิจกรรม

ระบบและกลไกสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษา (2).mmap - 10/13/2011 - Mindjet



ระบบกลไกการพัฒนานักศึกษาให เปน                                              
บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)

ปญหา

นักศึกษาขาดทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ขาดความเขาใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา

สรุป

สรางความเขาใจในหลักสูตรสหกิจศึกษาทั้งอาจารยและนักศึกษา มีการดําเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางดานภาษา  

และกําหนดมาตรฐานการสอบภาษาตางประเทศ

การเรียนรู

ทําความเขาใจในหลักสูตรสหกิจศึกษา เพิ่มทักษะทางดานภาษาตางประเทศ

ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษา.mmap - 10/13/2011 - Mindjet



   

       การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ 

After Action Review (AAR)  

จากกิจกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพฒันาบัณฑิตท่ีพงึประสงค 

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมรพีพัฒน ช้ัน ๓  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

๑. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

  การถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแก  

  ๑.๑  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ   (Hands-on)  

  ๑.๒  กระบวนการจัดการเรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน  (Technology – Base Learning) 

  ๑.๓  มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ใหกับนักศึกษา 
 

๒.  ส่ิงท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร  

  ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค ๓ ดาน และไดแบบอยางและวิธีดําเนินการ 

และรูปแบบตาง ๆ ในการสรางระบบและกลไกการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

ราชมงคลพระนคร 
 

๓.  ส่ิงท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

  มีบางขอในตัวบงชี้ซ่ึงยังไมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

๔.  ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

  ๔.๑  การสงนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของ

มหาวิทยาลัย และในการเดินทางไปนเิทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรสนับสนุนการใหใชรถของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอีกชองทางหนึ่ง 

  ๔.๒  ในพ้ืนท่ีศูนยพระนครเหนือ มีหองเรียนบางหองยังไมสามารถเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตได ทําใหไม

สามารถสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 

  ๔.๓  ไดทราบวามีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มีจิตสาธารณะ ไดชวยชีวิตเด็กจมน้ําในแมน้ําเจาพระยา ซ่ึง

สมควรมีการยกยอง ชมเชย และประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัยใหดวย 
 

๕.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ 

  ๑. อาจารยวิภา จักรชัยกุล  จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือกาวสู

โลกอาชีพใหกับนักศึกษา 

  ๒. จะมีการจัดกิจกรรมนี้ครั้งตอไปประมาณกอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 


