
แบบรายงานการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ 

หรือผลงานทางวิชาการ 

_________________________________ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ช่ือ/นามสกุล นางสาวบงกช ทองเอ่ียม  อายุ  44  ป       . 

       ตําแหนง        ผูชวยศาสตราจารย                                                                           

       ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 

 1.2 ท่ีทํางาน  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง                  

     โทร     02-310-8321  

 1.3 ช่ือเรื่อง/หลักสูตร (ภาษาไทย  การฝกอบรมทางการศึกษา 

          (ภาษาอังกฤษ  Educational  Program 

 สาขาหลัก       ศึกษาศาสตร 

สาขายอย            - 

สาขาท่ีเกี่ยวของ    - 

 เพ่ือ  ประชมุ/เสนอบทความ     ศึกษา     ฝกอบรมและดูงาน 

แหลงใหทุน       มหาวิทยาลัยรามคําแหง         ประเทศท่ีไป  สหรัฐเอมริกา 

ระหวางวันท่ี          1 – 30 เมษายน 2562  

ภายใตโครงการ      - 

ของหนวยงาน        Collage of Education and Human Development University of  

       Massachusetts Boston in USA 

สวนท่ี 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร/เพ่ือประโยชนในการสืบคน (ไมเกิน 10 บรรทัด  

 หลักสูตรการศึกษาในปจจุบันท่ีใหผูเรียนใชเวลาในการศึกษาไมนามจึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาเปนปจจัยในการพัฒนาการศึกษาของศตวรรษท่ี 21 หรือยุคดิจิทัล ในการจัดการศึกษาครูจึงตองนําเอา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อการเรียนการสอนใหเขาถึงนักศึกษาจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว การจัดการ

เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรจะประสบความสําเร็จไดจากการนําความรูท่ีไดไปอบรมท่ีปรากฏอยูใน

เนื้อหาการฝกอบรม เรื่อง Educational Program คือ 1) การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากระบวนทัศนทาง

การศึกษา  2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกา รพัฒนาการศึกษา  3 การจัดการศึกษาวิชาชีพครู   4 การจัด  

การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 5 การใชภาษาอังกฤษทางการศึกษา  

 ดังนั้นในการฝกอบรม Educational Program โดย Collage of Education and Human 

Development University of Massachusetts Boston in USA ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพ

ของวิชาชีพครูใหกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชาศึกษาศาสตรและยังเปนการเพ่ิมพูนความรูในทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษกับศาสตรการสอน พรอมท้ังไดนําความรูและทักษะท่ีเกิดจากการฝกอบรมมาพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป   

 

 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลท่ีไดรับจากการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง

วิชาการ ตามหัวขอดังตอไปนี ้

 

 3.1 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2. เพ่ือสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาบรูณาการในศาสตรวิชาชีพครู 

3. เพ่ือนําความรูและทักษะท่ีไดรับมาเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู 

4. เพ่ือสรางเครือขายทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการสัมมนากับมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงาน

ทางวิชาการ 

 จากการเขารวมในการฝกอบรมเรื่อง Educational Program โดย Collage of Education and 

Human Development University of Massachusetts Boston in USA  ตามเนื้อหาไดแบงออกเปน

หัวขอดังนี้  

1) การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากระบวนทัศนทางการศึกษา  ในการฝกอบรมในหัวขอนี้ทา 

มหาวิทยาลัย (University of Massachusetts Boston : UMASS) ไดมีการใหเขาฟงการสัมมนาของ

คณาจารยท่ีไดทุนในการทําวิจัยแลวนํากลับมาเสนอใหกับมหาวิทยาลัย เปนลักษณะของการนําเสนอแบบปาก

เปลา 
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 2 นวัตกรรมและเทคโน โลยีในการพัฒนาการศึกษา  แบงเปนเรื่องดังตอไปนี้ 

 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การเรียนรูท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความสนใจในการเรียนรู ท้ังในดานภาพ เสียง การอาน การเขียน และกิจกรรมตางๆ ผานอุปกรณและ

เครื่องมือตางๆท่ีสงเสริมในการเรียนรู โดยท่ีความสําคัญของการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้น

แตกตางจากการสอนแบบ Active Teaching เพราะการเรียนการสอนแบบนี้จะใหความสําคัญกับผูเรียน เนน

การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากผูเรียน นับวาเปนการสะสมความรูท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูของผูเรียน หรือ เรียกวา 

“ประสบการณ” ของผูเรียน นอกจากนี้ผูสอนบางคนยังมีความเขาใจผิดวา การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ผูเรียนจะตองเคลื่อนไหวตลอดเวลา แตในความจริงแลวการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เนนการเรียนการสอนท่ีผสมผสานเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดเกิดจินตนาการ ผานการเรียนรูใน

กลุมขนาดเล็ก เพ่ือนําไปสูการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ไมไดจํากัดแคการฟงหรือการเขียนเทานั้น 

รวมท้ังการเรียนรูรวมกันของผูเรียน นําไปสูการสรางความรูดวยตนเอง หรือ Inquiry-Based Learning  

    

    
 

2.2 การเรียนการสอนโดยการใชหองเรียนเสมือนจริง หรือ Simulation ซ่ึงเปรียบเสมือน

หองเรียนจริงเพ่ือใหนิสิตไดฝกปฏิบัติกอนไดลงมือปฏิบัติในภาคสนามจริง ผานระบบคอมพิวเตอรท่ีสามารถ

โตตอบได หรือ Interactive ผานสถานการณ-เหตุการณจําลอง (เสมือนจริง ในรูปแบบตางๆ เพ่ื อใหนิสิตได

ทดลองแกไขปญหา ตลอดจนการฝกสังเกตการณของอาจารยผูสอน และเพ่ือนๆในชั้นเรียน นําไปสูการวิพากษ 



4 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในลําดับตอๆไป โดยท่ีการเรียนรูผานหองเรียนเสมือนจริงนั้น ผูสอน

จะเปนผูวางโปรแกรมเสมือนจริง ปอนขอมูล กําหนดโจทยและเง่ือนไข เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใน

บทเรียนตางๆ ในวัตถุประสงคการเรียนรูตางๆ นอกจากนี้การเรียนรูแบบเสมือนจริง นับวาเปนการสราง

ประสบการณของผูเรียนไดมากข้ึน แตไมจําเปนท่ีจะตองลงปฏิบัติภาคสนามจริง ลดอัตราเสี่ยงตางๆและ

ปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนหากนิสิตลงมือปฏิบัติในสนามจริงท้ังท่ียังขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

            

          
 2.3 การเรียนการสอนคอมพิวเตอร ซ่ึงการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบันเปนสิ่งท่ี

สําคัญมาก เนื่องจากปจจุบันนี้เต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลย ีและในอนาคตรูปแบบการทํางาน การ

ประกอบอาชีพจําเปนท่ีจะตองเก่ียวเนื่องกับคอมพิวเตอรเปนสําคัญ จึงทําใหการเรียนการสอนวิชา

คอมพิวเตอรสําคัญสําหรับผูเรียน หลักสูตรของการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร สามารถแบงระดับไดตั้งแตเด็ก

จนถึงโต รวมท้ังการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เปนการปู พ้ืนฐานความรูความสามารถดาน

คอมพิวเตอรของผูเรียนได ตั้งแตการเขาใจโครงสรางพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร การฝกความคิดสรางสรรค การ

แกไขปญหา การสื่อสาร การทํางานรวมกัน ตลอดจนการเขียนโคด การเขียนโปรแกรม การสรางแอพพลิเคชั่น 

ซ่ึงในอนาคตสําหรับการประกอบอาชีพนั้น ไมวาจะเปนอาชีพใด ทักษะดานคอมพิวเตอรจะจําเปนอยางยิ่งใน

การทํางาน ตลอดจนความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการทํางาน ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดการ

สอบความรูความสามารถของผูเรียนเพ่ือการสอบเขามหาวิทยาลัย  
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 2.4 การออกแบบการเรียนการสอน หรือ Instructional Design เปนการสนับสนุนผูสอน

เพ่ือใหผูสอนสามารถสรางสรรครูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยมีนักออกแบบการสอนเปนผูให

คําแนะนํา ใหขอมูลตางๆ เก่ียวกับเครื่องมือและเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการออกแบบการเรียนการ

สอนดวยเทคโนโลยีสามารถสรางสรรค เชน การเรียนรูแบบออนไลนผานเว็บ (Blackboard, Turn it in การ

ใช VR หรือ Virtual Reality การใช 3D Printing และ E-learning เปนตน เพ่ือสนับการเรียนรูใหครบทุกมิติ 

ตลอดจนการผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม หรือ Face to Face  

 2.5 การปริ้นแบบสามมิติ หรือ 3D Printing ในหองปฏิบัติการ Maker space คือพ้ืนท่ี

สําหรับการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดยท่ีผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานสามมิติของตนเองในรายวิชา

ตางๆ เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรม การออกแบบ แลวนํามาปริ้นในหองเรียนได สําหรับในการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติ อาจารยผูสอนใหสรางสรรคผลงานสามมิติผานโปรแกรม Tinkercad ซ่ึงเปนโปรแกรมในเว็บไซต 

สามารถออกแบบชิ้นงานไดจากรูปทรงสําเร็จรูป และ รูปทรงท่ีสามารถสรางสรรคไดเอง โดยท่ีรูปทรงท่ี

ออกแบบนั้น สามารถทําใหมีความลึก ความสูง ความกวาง ความยาว ในมิติตางๆ ไดหลากหลาย เม่ือออกแบบ

เสร็จเรียบรอยแลวนั้น ก็จะเขาสูกระบวนการปริ้น ซ่ึงเครื่องปริ้นมีหลายรูปแบบ หลายขนาดซ่ึงข้ึนอยูกับขนาด

ของชิ้นงาน หากเปนเครื่องปริ้นท่ัวไป จะสามารถปริ้นได 1 สี ตอ 1 ชิ้นงาน แตในปจจุบันเทคโนโลยีเครื่อง

ปริ้นสามมิติ ไดพัฒนาใหมีการปริ้นชิ้นงานไดมากกวา 1 สี เพ่ือตอบสนองการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน  

ภาพ3D Printing 
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3 การใชภาษาอังกฤษทางการศึกษา  คือการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษท้ังในดานการ

สื่อสาร หรือ English as a Second Language Classes อาจารยผูสอนไดใหแนวคิดในการเรียนภาษาอังกฤษ

วา เหมือนกับการเรียนภาษาภาพ หรือ สัญลักษณ ตัวอักษร หรือ คําศัพทภาษาอังกฤษก็คือภาพ ท่ีมี

ความหมายซอนอยู หาเราเขาใจและจําคําศัพท ความหมายได เราก็จะเขาใจภาษาอังกฤษได อาจารยผูสอนได

มอบหมายการบานเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การพูดคุยกับชาวตางชาติ (ท่ีพูดภาษาอังกฤษ ความ

ยาวในการพูดคุย คือ 7  นาที แลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ซ่ึงเปนการฝกทักษะดานการพูดและการฟง 

นอกจากนี้หากนํามาถอดเทปบทสนทนาก็จะสามารถฝกเรื่องการเขียนไดอีกดวย นอกจากนี้การเรียนรูใน

หองเรียน อาจารยผูสอนไดนําประเด็นตางๆ เขามาพูดคุยในหองเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร ตลอดจน

การแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและอเมริกัน ประเด็นท่ีนํามาพูดคุยในหองเรียน 

เชน การเมือง กฎหมาย การแตงงานสําหรับเพศเดียวกัน อาหารการกิน โฆษณา เปนตน นอกจากนี้อาจารย

ผูสอนไดแนะนําใหฟง Podcasts จากเว็บไซต This American Life, StoryCorps, The Moth เพ่ือการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การอาน และ การเขียน เนื่องจากในเว็บไซตจะมีท้ังคลิปเสียงสําหรับ 

และบทสําหรับอาน นอกจากนี้ในการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษท้ังในดานการสื่อสาร หรือ 

English as a Second Language Classes สามารถสรางประสบการณ เทคนิค แนวทางการสอนดวยวิธีการ

ตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตในการจัดการเรียนการสอนใหกับหองเรียนของตนเอง เชน การใชบอรดเกมส การด

คําศัพท หรือ การใชเว็บเกมสเพ่ือการตอบคําถามและการทําโพลสํารวจ  

 

 

 

ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ 
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สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 1. ประโยชนท่ีไดรับ 

 จากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ ไดรับความรูและประสบการณในดานศึกษาศาสตรโดยเฉพาะการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ไดรับฟงการนําเสนอบทความวิจัยหลากหลายและการพัฒนา

ภาษาอังกฤษ  โดยประสบการณในครั้งนี้ถือเปนการเปดโลกทัศนและเห็นแนวโนมถึงการตอยอดในการผลิต

ตํารา และการทําวิจัยในอนาคต นอกจากนี้การไปอบรมยังไดประโยชนในดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย 

 ประโยชนทางดานการเรียนการสอน เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบในรายวิชา CEC 3106 เทคโนโลยีและ

แหลงการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย (Technology and Learning Resources for Early Childhood 

Education) สามารถนําความรูและทักษะมาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและพัฒนาการเรียนการสอน ในเรื่อง

ของการนําเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอน ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา

การศึกษาปฐมวัย ในปการศึกษา 2562 ตอไป 

2. การบูรณาการและการประยุกตใช 

 จากการการไดรวมสัมมนาทางวิชาการกับนักวิชาการท่ีเปน Professor มีบทความวิจัยหลายเรื่องท่ี

สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในหลายรายวิชาท่ีขาพเจาเปนผูรับผิดชอบรายวิชาได 

รวมถึงการนําแนวคิดตางๆ มาตอยอดในการจัดการเรียนการสอน การประเมินและการพัฒนาหลักสูตร รวมถึง

การทําวิจัยตอไป เชนแนวการสอนท่ีใชชวยพัฒนานักศึกษาครูใหมีความรู และสามารถนําเทคโนโลยีไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัยในอนาคต  

  

 3. ส่ิงท่ีประทับใจ 

 สิ่งท่ีประทับใจจากการไปฝกอบรมในครั้งนี้คือการท่ีนักวิชาการจาก UMASS  ในการสัมมนากลุมกับ 

Professor และ นักศึกษาระดับปริญญาเอกของ Collage of Education and Human Development 

University of Massachusetts Boston มีการถามคําถามและใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือตอยอดงานวิจัยใน

ครั้งหนา ดวยบรรยากาศท่ีเปนกันเอง ท้ังนี้ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงสรางเครือขาย
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บุคลากรทางการศึกษาระหวางประเทศ  และในครั้งนี้ถือเปนแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

ใหมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีข้ึน และมีความตองการท่ีจะสรางสรรคผลงานทางวิชาการในเรื่องตอๆ ไป 

 

 

4. แนวทางการพัฒนาตนเอง 

ในดานการพัฒนาตนเอง จากการฝกอบรมในครั้งนี้ ทําใหตระหนักถึงความสําคัญในดานตางๆ เพ่ือ

นํามาใชในการพัฒนาตนเอง ไดแก 

   4.1 พัฒนาทักษะความรูในดานเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือมาใชสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.2  พัฒนาการทํางานวิจัย รวมถึงการเขียนบทความทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ และควรใหมีความ

เปนปจจุบัน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหผลงานทางวิชาการเปนผลงานท่ีนาสนใจ และเปนประโยชนตอ

สังคม 

   4.2 การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ ท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียน ซ่ึงเปนภาษาท่ีสําคัญ

ยิ่งในการสื่อสารระดับนานาชาติ  ระดับการสื่อสารท่ัวไป และระดับการสื่อสารทางวิชาการ เพ่ือใหมีความ

ม่ันใจมากยิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 

    

5. ขอคิดเห็น 

 การเปดโอกาสใหอาจารยไดไปฝกอบรมถือเปนการเปดโลกทัศนแกอาจารย โดยประสบการณท่ีไดรับ

ทําใหอาจารยมีการพัฒนาตอยอดความคิด และงานวิจัย อีกท้ังยังไดพบปะนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ 

และหลากหลายสาขา ซ่ึงเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมถึงการสรางเครือขายทาง

วิชาการ 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 จากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะจากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ ดังนี้ 

6.1 การพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนท่ีเหมาะสมกับ     

การนําไปใช เพ่ือพัฒนาใหมีความชํานาญในการเขียน การเผยแพรและการนําเสนอบทความทางวิชาการมาก

ยิ่งข้ึน 

6.2 ควรมีการคนควาเพ่ิมเติมกอนการการไปอบรมโดยเฉพาะคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของ 

6.2 ควรมีการสงเสริมอาจารยใหไปฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารยบงกช ทองเอ่ียม  
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              ผูรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาของเจาสังกัด และโครงการท่ีดําเนินงานตอไป 

 5.1 ความเห็นของหัวหนาภาควิชา 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

           

              

                                                                                           (อาจารยเยาวพรรณ ทิมทอง) 

          หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

5.2 ความเห็นของคณบด ี

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …….

    

            

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สบืพงษ  ปราบใหญ) 

                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน 

                      คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 


