
 
กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี (หลกัสูตรเทียบโอน) สาขาวิชา ภาษาไทยประยุกต์ ให้กับ
นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บันทึกการเล่าเรื่อง 

เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี (หลกัสูตรเทียบโอน) สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ให้กับนักศึกษาจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นศ.จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จํานวน ๒๔ คน 

   นักศึกษาได้ร่วมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรือ่ง การ
จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรเทียบโอน) 
สาขาวิชา ภาษาไทยประยุกต์ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังน้ี 
๑. การสอนของอาจารย์  อาจารย์สอนและดูแลเป็นอย่างดี          
ให้ความรู้  สอนด้วยความอดทนและช่วยแก้ปัญหาของ นศ. 
๒. มหาวิทยาลยัให้การดูแลเป็นอย่างดี มีความประทับใจ ใน
ความอบอุ่น มีมิตรภาพ หอพักมีความสะดวกสบายและมี
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
๓. มีกิจกรรมทัศนศึกษาต่างจังหวัดทําให้ได้เรียนรู้และเขา้ใจ
วัฒนธรรม ประเพณี อาหารไทย ได้พูดคุยกับคนไทยและสามารถ
นําไปศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การรําวง ไปเผยแพร่ได้ 
๔. การฝึกงานในส่วนราชการและสถานประกอบการ ทําให้ได้
ฝึกฝนปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาไทยและประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านต่าง ๆ 
๕. ด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มขี้อเสนอแนะ ได้แก่ 
    -  วิชาคณิตศาสตร์ สอนพ้ืนฐานการบวกเลข ซึ่งได้เรียน
มาแล้วในช้ัน ม. ๓ 
    -  วิชาที่ต้องการให้เพ่ิมในหลักสูตร ได้แก่ วิชาบัญชี สว่นวิชา
บางวิชา เช่น การจัดการ ไม่มีการสอนให้กับ นศ.รุ่นน้ี แต่ นศ. 
รุ่นน้องได้เรียน 
    -  วิชาการฟังและการพูดภาษาไทยมีทุกเทอม ทักษะยงั
ต้องการเพ่ิมเติมเรื่องการอ่านและเขียน 
 

การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
เทียบโอน) สาขาวิชา 
ภาษาไทยประยุกต์ ให้กับ
นักศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของคณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การสอนของอาจารย ์
   - สอนและดูแลเป็นอย่างดี 
   - ให้ความรู้ 
   - สอนด้วยความอดทน 
   - ช่วยแก้ปัญหาของ นศ. 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
   - สิ่งแวดล้อมดี 
   - หอพักสะดวกสบาย 
   - มีความอบอุ่นและ
มิตรภาพ 
กิจกรรมเสริม 
   - ทัศนศึกษาต่างจังหวัด 
เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการ
ใช้ภาษาไทย และการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
    หลักสูตร 

 - วิชาคณิตศาสตร์สอน
พ้ืนฐาน ซึ่งมีประสบการณ์
การเรียนรู้มาแล้ว    
- ต้องการเพ่ิมวิชาด้านการ
บริหารจัดการและบัญชี 
   - วิชาภาษาไทย ควรจัดวิชา
ด้านทักษะอ่านและเขียน
เพ่ิมเติม 
   - วิชาฝึกงานได้ฝึกฝนการ
ปฏิบัติจริงในการใช้ภาษาไทย
และประสบการณ์ในการ
ทํางานด้านต่าง ๆ 
 
 

 



( ) 

สอนและดูแลเปนอยางดี

ใหความรู

สอนดวยความอดทน

ชวยแกปญหาของ นศ.

สิ่งแวดลอมดี

หอพักสะดวกสบาย

มีความอบอุนและมิตรภาพ

ทัศนศึกษาตางจังหวัด เพิ่มพูนประสบการณดานการใชภาษาไทย
และการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย

วิชาคณิตศาสตรสอนพื้นฐาน ซึ่งมีประสบการณการเรียนรูมาบางแลว

ตองการเพิ่มวิชาดานการบริหารจัดการและบัญชี

วิชาภาษาไทย ควรจัดวิชาดานทักษะอานและเขียนเพิ่มเติม
วิชาฝกงาน ไดฝกฝนการปฏิบัติจริงในการใชภาษาไทยและประสบการณในการทํางานดานตาง ๆ
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       After Action Review  (AAR) 
  สิ่งที่เกินความคาดหวังที่ได้จากกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง  การจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) สาขาวิชา ภาษาไทยประยุกต์ ให้กับนักศึกษาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
  นศ. จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สะท้อนความรู้สึกในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา ดังน้ี 

๑. มีความรู้สึกผิดหวัง ในช่วงวันตรุษจีน ซึ่ง นศ. ไม่ได้กลับบ้าน  มทร.พระนครไม่ได้จัดกิจกรรมให้กับ 
นศ. เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน 

๒. มีปัญหาการใช้สถานที่ออกกําลังกาย ซึ่งยังไม่ได้รับการบริการที่ดีเท่าที่ควร บางคนเข้าใช้ได้ บางคน
เข้าใช้ไม่ได้ และไม่มีสถานที่เล่นกีฬา 

๓. อาจารย์บางท่านเข้าสอนไม่ตรงเวลา จะมอบหมายงานให้ทําเพ่ือสอบ ทําให้ได้เน้ือหาวิชาน้อย 
การบ้านมากเกินไป และไม่เคยคํานึงถึงความรู้สึกของนักศึกษา 

๔. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงหอพัก ในเรื่อง 
๔.๑  มีนํ้าอุ่นไว้บริการ 
๔.๒  กําจัดแมลงสาบ และแมลงต่าง ๆ 
๔.๓  การดูแลซ่อมเคร่ืองปรับอากาศและห้องนํ้าด้วยความรวดเร็ว 

 ๕.  ต้องการบทเรียน หนังสอื เอกสาร เพ่ือเตรียมการเรียน 
 ๖.  ขอให้มหาวิทยาลัยสนใจสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา และน้อยใจอาจารย์บางท่านจะไม่รู้จัก 
   นักศึกษาจีน  
 ๗.  ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากกว่าน้ี เช่น กีฬาไทย  


