แบบรายงานการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ
_________________________________
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ/นามสกุล
นางสาวบงกช ทองเอี่ยม
อายุ 44 ป
.
ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
1.2 ที่ทํางาน
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โทร 02-310-8321
1.3 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร (ภาษาไทย การฝกอบรมทางการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ Educational Program
สาขาหลัก
ศึกษาศาสตร
สาขายอย
สาขาที่เกี่ยวของ  ศึกษา
 ฝกอบรมและดูงาน
เพื่อ  ประชุม/เสนอบทความ
แหลงใหทุน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประเทศที่ไป สหรัฐเอมริกา
ระหวางวันที่
1 – 30 เมษายน 2562
ภายใตโครงการ ของหนวยงาน
Collage of Education and Human Development University of
Massachusetts Boston in USA
สวนที่ 2 บทคัดยอหรือสรุปยอของหลักสูตร/เพื่อประโยชนในการสืบคน (ไมเกิน 10 บรรทัด
หลักสูตรการศึกษาในปจจุบันที่ใหผูเรียนใชเวลาในการศึกษาไมนามจึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเปนปจจัยในการพัฒ นาการศึกษาของศตวรรษที่ 21 หรือยุคดิจิทัล ในการจัดการศึกษาครูจึงตองนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อการเรียนการสอนใหเขาถึงนักศึกษาจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว การจัดการ
เรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรจะประสบความสําเร็จไดจากการนําความรูที่ไดไปอบรมที่ปรากฏอยูใน
เนื้อหาการฝกอบรม เรื่อง Educational Program คือ 1) การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนทัศนทาง
การศึกษา 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกา รพัฒนาการศึกษา 3 การจัดการศึกษาวิชาชีพครู 4 การจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 5 การใชภาษาอังกฤษทางการศึกษา
ดังนั้นในการฝกอบรม Educational Program โดย Collage of Education and Human
Development University of Massachusetts Boston in USA ซึ่งมีวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพ
ของวิชาชีพครูใหกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชาศึกษาศาสตรและยังเปนการเพิ่มพูนความรูในทักษะการใช
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ภาษาอังกฤษกับศาสตรการสอน พรอมทั้งไดนําความรูและทักษะที่เกิดจากการฝกอบรมมาพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป

สวนที่ 3 ขอมูลที่ไดรับจากการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ ตามหัวขอดังตอไปนี้
3.1 วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
2. เพื่อสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาบูรณาการในศาสตรวิชาชีพครู
3. เพื่อนําความรูและทักษะที่ไดรับมาเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู
4. เพื่อสรางเครือขายทางการศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการสัมมนากับมหาวิทยาลัย
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) การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนทัศนทางการศึกษา ในการฝกอบรมในหัวขอนี้ทา
มหาวิทยาลัย (University of Massachusetts Boston : UMASS) ไดมีการใหเขาฟงการสัมมนาของ
คณาจารยที่ไดทุนในการทําวิจัยแลวนํากลับมาเสนอใหกับมหาวิทยาลัย เปนลักษณะของการนําเสนอแบบปาก
เปลา
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2 นวัตกรรมและเทคโน โลยีในการพัฒนาการศึกษา แบงเปนเรื่องดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจในการเรี ย นรู ทั้ งในด า นภาพ เสี ย ง การอาน การเขี ย น และกิ จ กรรมต างๆ ผ านอุป กรณ แ ละ
เครื่องมือตางๆที่สงเสริมในการเรียนรู โดยที่ความสําคั ญของการเรียนการสอนแบบ Active Learning นั้ น
แตกตางจากการสอนแบบ Active Teaching เพราะการเรียนการสอนแบบนี้จะใหความสําคัญกับผูเรียน เนน
การเรียนรูที่เกิดขึ้นจากผูเรียน นับวาเปนการสะสมความรูที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูของผูเรียน หรือ เรียกวา
“ประสบการณ” ของผูเรียน นอกจากนี้ผูสอนบางคนยังมีความเขาใจผิดวา การเรียนการสอนแบบ Active
Learning ผูเรียนจะตองเคลื่อนไหวตลอดเวลา แตในความจริงแลวการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เนนการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดเกิดจินตนาการ ผานการเรียนรูใน
กลุมขนาดเล็ก เพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ไมไดจํากัดแคการฟงหรือการเขียนเท านั้น
รวมทั้งการเรียนรูรวมกันของผูเรียน นําไปสูการสรางความรูดวยตนเอง หรือ Inquiry-Based Learning

2.2 การเรียนการสอนโดยการใชหองเรียนเสมือนจริง หรือ Simulation ซึ่งเปรียบเสมือน
หองเรียนจริงเพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติกอนไดลงมือปฏิบัติในภาคสนามจริง ผานระบบคอมพิวเตอรที่สามารถ
โตตอบได หรือ Interactive ผานสถานการณ-เหตุการณจําลอง (เสมือนจริง ในรูปแบบตางๆ เพื่ อใหนิสิตได
ทดลองแกไขปญหา ตลอดจนการฝกสังเกตการณของอาจารยผูสอน และเพื่อนๆในชั้นเรียน นําไปสูการวิพากษ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะในลําดับตอๆไป โดยที่การเรียนรูผานหองเรียนเสมือนจริงนั้น ผูสอน
จะเป นผู วางโปรแกรมเสมือนจริง ป อนขอมูล กําหนดโจทย และเงื่อนไข เพื่อใหผู เรียนไดเกิ ดการเรีย นรูใน
บทเรียนต างๆ ในวัต ถุป ระสงค การเรียนรูต างๆ นอกจากนี้ การเรีย นรูแบบเสมือนจริง นั บวาเป น การสราง
ประสบการณ ของผู เรีย นไดมากขึ้น แตไม จําเป นที่จ ะตองลงปฏิ บั ติ ภาคสนามจริง ลดอัตราเสี่ยงตางๆและ
ปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นหากนิสิตลงมือปฏิบัติในสนามจริงทั้งที่ยังขาดประสบการณและความเชี่ยวชาญ

2.3 การเรียนการสอนคอมพิวเตอร ซึ่งการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรในปจจุบันเปนสิ่งที่
สําคัญมาก เนื่องจากปจจุบันนี้เต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี และในอนาคตรูปแบบการทํางาน การ
ประกอบอาชี พ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร เป น สํ า คั ญ จึ ง ทํ า ให ก ารเรี ย นการสอนวิ ช า
คอมพิวเตอรสําคัญสําหรับผูเรียน หลักสูตรของการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร สามารถแบงระดับไดตั้งแตเด็ก
จนถึ ง โต รวมทั้ ง การเรี ย นการสอนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เป น การปู พ้ื น ฐานความรู ค วามสามารถด า น
คอมพิวเตอรของผูเรียนได ตั้งแตการเขาใจโครงสรางพื้นฐานของคอมพิวเตอร การฝกความคิดสรางสรรค การ
แกไขปญหา การสื่อสาร การทํางานรวมกัน ตลอดจนการเขียนโคด การเขียนโปรแกรม การสรางแอพพลิเคชั่น
ซึ่งในอนาคตสําหรับการประกอบอาชีพนั้น ไมวาจะเปนอาชีพใด ทักษะดานคอมพิวเตอรจะจําเปนอยางยิ่งใน
การทํางาน ตลอดจนความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การทํางาน ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดการ
สอบความรูความสามารถของผูเรียนเพื่อการสอบเขามหาวิทยาลัย
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2.4 การออกแบบการเรียนการสอน หรือ Instructional Design เปน การสนับสนุน ผูสอน
เพื่อใหผูสอนสามารถสรางสรรครูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีนักออกแบบการสอนเปนผูให
คําแนะนํา ใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคการสอนในรูปแบบตางๆ ซึ่งการออกแบบการเรียนการ
สอนดวยเทคโนโลยีสามารถสรางสรรค เชน การเรียนรูแบบออนไลนผานเว็บ (Blackboard, Turn it in การ
ใช VR หรือ Virtual Reality การใช 3D Printing และ E-learning เปนตน เพื่อสนับการเรียนรูใหครบทุกมิติ
ตลอดจนการผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม หรือ Face to Face
2.5 การปริ้ น แบบสามมิ ติ หรื อ 3D Printing ในห อ งปฏิ บั ติ ก าร Maker space คื อ พื้ น ที่
สําหรับการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดยที่ผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานสามมิติของตนเองในรายวิชา
ตางๆ เชน วิทยาศาสตร วิศวกรรม การออกแบบ แลวนํามาปริ้นในหองเรียนได สําหรับในการฝกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ อาจารย ผู ส อนให ส ร างสรรค ผ ลงานสามมิติผานโปรแกรม Tinkercad ซึ่งเปน โปรแกรมในเว็บ ไซต
สามารถออกแบบชิ้ น งานได จ ากรู ป ทรงสํ าเร็จ รูป และ รูป ทรงที่ ส ามารถสรางสรรคไดเอง โดยที่ รูป ทรงที่
ออกแบบนั้น สามารถทําใหมีความลึก ความสูง ความกวาง ความยาว ในมิติตางๆ ไดหลากหลาย เมื่อออกแบบ
เสร็จเรียบรอยแลวนั้น ก็จะเขาสูกระบวนการปริ้น ซึ่งเครื่องปริ้นมีหลายรูปแบบ หลายขนาดซึ่งขึ้นอยูกับขนาด
ของชิ้นงาน หากเปนเครื่องปริ้นทั่วไป จะสามารถปริ้นได 1 สี ตอ 1 ชิ้นงาน แตในปจจุบันเทคโนโลยีเครื่อง
ปริ้นสามมิติ ไดพัฒ นาใหมีการปริ้นชิ้นงานไดมากกวา 1 สี เพื่อตอบสนองการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ภาพ3D Printing
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3 การใชภาษาอังกฤษทางการศึกษา คือการฝกอบรมพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษทั้งในดานการ
สื่อสาร หรือ English as a Second Language Classes อาจารยผูสอนไดใหแนวคิดในการเรียนภาษาอังกฤษ
ว า เหมื อ นกั บ การเรี ย นภาษาภาพ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ ตั ว อั ก ษร หรื อ คํ าศั พ ท ภ าษาอั งกฤษก็ คื อ ภาพ ที่ มี
ความหมายซอนอยู หาเราเขาใจและจําคําศัพท ความหมายได เราก็จะเขาใจภาษาอังกฤษได อาจารยผูสอนได
มอบหมายการบานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คือ การพูดคุยกับชาวตางชาติ (ที่พูดภาษาอังกฤษ ความ
ยาวในการพูดคุย คือ 7 นาที แลวออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ซึ่งเปนการฝกทักษะดานการพูดและการฟง
นอกจากนี้ห ากนํามาถอดเทปบทสนทนาก็จะสามารถฝกเรื่องการเขีย นไดอีกดวย นอกจากนี้ การเรียนรูใน
หองเรียน อาจารยผูสอนไดนําประเด็นตางๆ เขามาพูดคุยในหองเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ตลอดจน
การแปลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกตางระหวางวัฒนธรรมไทยและอเมริกัน ประเด็นที่นํามาพูดคุยในหองเรียน
เชน การเมือง กฎหมาย การแตงงานสําหรับเพศเดียวกัน อาหารการกิน โฆษณา เปนตน นอกจากนี้อาจารย
ผู ส อนได แ นะนํ า ให ฟ ง Podcasts จากเว็ บ ไซต This American Life, StoryCorps, The Moth เพื่ อ การ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การอาน และ การเขียน เนื่องจากในเว็บไซตจะมีทั้งคลิปเสียงสําหรับ
และบทสํ าหรั บ อ าน นอกจากนี้ ในการฝ กอบรมพั ฒ นาทั กษะดานภาษาอังกฤษทั้งในด านการสื่ อสาร หรื อ
English as a Second Language Classes สามารถสรางประสบการณ เทคนิค แนวทางการสอนดวยวิธีการ
ตางๆ เพื่อนํามาประยุกตในการจัดการเรียนการสอนใหกับหองเรียนของตนเอง เชน การใชบอรดเกมส การด
คําศัพท หรือ การใชเว็บเกมสเพื่อการตอบคําถามและการทําโพลสํารวจ

ภาพกิจกรรมภาษาอังกฤษ
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สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. ประโยชนที่ไดรับ
จากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ ไดรับความรูและประสบการณในดานศึกษาศาสตรโดยเฉพาะการนํ า
เทคโนโลยี ม าใช ในการเรี ย นการสอน ได รั บ ฟ ง การนํ า เสนอบทความวิ จั ย หลากหลายและการพั ฒ นา
ภาษาอังกฤษ โดยประสบการณในครั้งนี้ถือเปนการเปดโลกทัศนและเห็นแนวโนมถึงการตอยอดในการผลิต
ตํารา และการทําวิจัยในอนาคต นอกจากนี้การไปอบรมยังไดประโยชนในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ประโยชนทางดานการเรียนการสอน เนื่องจากเปนผูรับผิดชอบในรายวิชา CEC 3106 เทคโนโลยีและ
แหลงการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย (Technology and Learning Resources for Early Childhood
Education) สามารถนําความรูและทักษะมาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาและพัฒนาการเรียนการสอน ในเรื่อง
ของการนําเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอน ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ในปการศึกษา 2562 ตอไป
2. การบูรณาการและการประยุกตใช
จากการการไดรวมสัมมนาทางวิชาการกับนักวิชาการที่เปน Professor มีบทความวิจัยหลายเรื่องที่
สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนในหลายรายวิชาที่ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบรายวิชาได
รวมถึงการนําแนวคิดตางๆ มาตอยอดในการจัดการเรียนการสอน การประเมินและการพัฒนาหลักสูตร รวมถึง
การทําวิจัยตอไป เชนแนวการสอนที่ใชชวยพัฒนานักศึกษาครูใหมีความรู และสามารถนําเทคโนโลยีไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัยในอนาคต
3. สิ่งที่ประทับใจ
สิ่งที่ประทับใจจากการไปฝกอบรมในครั้งนี้คือการที่นักวิชาการจาก UMASS ในการสัมมนากลุมกับ
Professor และ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกของ Collage of Education and Human Development
University of Massachusetts Boston มีการถามคําถามและใหขอเสนอแนะตางๆ เพื่อตอยอดงานวิจัยใน
ครั้งหนา ดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง ทั้งนี้ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงสรางเครือขาย
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บุคลากรทางการศึกษาระหวางประเทศ และในครั้งนี้ถือเปนแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ใหมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น และมีความตองการที่จะสรางสรรคผลงานทางวิชาการในเรื่องตอๆ ไป

4. แนวทางการพัฒนาตนเอง
ในดานการพัฒนาตนเอง จากการฝกอบรมในครั้งนี้ ทําใหตระหนักถึงความสําคัญในดานตางๆ เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาตนเอง ไดแก
4.1 พัฒนาทักษะความรูในดานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อมาใชสนับสนุนการเรียนการสอน
4.2 พัฒนาการทํางานวิจัย รวมถึงการเขียนบทความทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ และควรใหมีความ
เปนปจจุบัน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผลงานทางวิชาการเปนผลงานที่นาสนใจ และเปนประโยชนตอ
สังคม
4.2 การสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งเปนภาษาที่สําคัญ
ยิ่งในการสื่อสารระดับนานาชาติ ระดับการสื่อสารทั่วไป และระดับการสื่อสารทางวิชาการ เพื่อใหมีความ
มั่นใจมากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
5. ขอคิดเห็น
การเปดโอกาสใหอาจารยไดไปฝกอบรมถือเปนการเปดโลกทัศนแกอาจารย โดยประสบการณที่ไดรับ
ทําใหอาจารยมกี ารพัฒนาตอยอดความคิด และงานวิจัย อีกทั้งยังไดพบปะนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ
และหลากหลายสาขา ซึ่งเปนประโยชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมถึงการสรางเครือขายทาง
วิชาการ
6. ขอเสนอแนะ
จากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะจากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ ดังนี้
6.1 การพั ฒ นาภาษาอั งกฤษในทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ย นที่ เหมาะสมกั บ
การนําไปใช เพื่อพัฒนาใหมีความชํานาญในการเขียน การเผยแพรและการนําเสนอบทความทางวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น
6.2 ควรมีการคนควาเพิ่มเติมกอนการการไปอบรมโดยเฉพาะคําศัพทภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของ
6.2 ควรมีการสงเสริมอาจารยใหไปฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ

(ผูชวยศาสตราจารยบงกช ทองเอี่ยม
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ผูรายงาน

สวนที่ 5 ความเห็นของผูบังคับบัญชาของเจาสังกัด และโครงการที่ดําเนินงานตอไป
5.1 ความเห็นของหัวหนาภาควิชา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(อาจารยเยาวพรรณ ทิมทอง)
หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
5.2 ความเห็นของคณบดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …….

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงษ ปราบใหญ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

