
รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

*********************** 
 

หัวข้อแลกเปลี่ยน ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ
1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ 
ขอรับทุน (Proposal) 

     กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ
ขอทุน จัดท าขึ้นในวันพุธ ที่  15  มกราคม ๒๕๖3  เวลา  13.30 – 
15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มีผู้เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์  จ านวน 19 โดยมี คุณอ านวย  
(Facilitator) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์  ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้แนวทางการวิจัยการเขียน คือ ตั้งชื่อให้น่าสนใจ  ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่อยากจะท าวิจัย  กรอบแนวคิดเดียวกันแต่สามารถปรับ
หัวข้อเป็นงานใหม่ได้  สังเคราะห์งานของหลาย ๆ คน น ามายุบให้เป็นงาน
ใหม่  ทบทวนวรรณกรรม  น าปัญหามาแก้ไขและน าโครงการเดิมมา
ปรับปรุง/ต่อยอด 
 

     ปัญหาหลักของการเขียน
งานวิจัย คือการเขียนขาดความ
เชื่อมโยง และไม่สอดคล้องกับชื่อ
เรื่อง ค าถาม วัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน 
 

 

2. เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ      กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการสอน จัดท าขึ้นในวันพุธ ที่  
15  มกราคม  ๒๕๖3  เวลา  13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 
อาคารสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผู้ เข้าร่วมแชร์
ประสบการณ์  จ านวน 17 โดยมีคุณอ านวย  (Facilitator) คือ นายวิชญ  
อภิบาลศรี  ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แนวทางการเทคนิคการสอน คือ 
ให้นักศึกษาท างานส่งในห้องและให้คะแนนในคาบ  เปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ IT เข้ามาช่วย (Flip Classroom)   ให้นักศึกษา
ออกมาท าโจทย์หน้าชั้นเรียนโดยมีเพ่ือนและอาจารย์เป็นผู้ช่วย  บูรณาการ
เรียนการสอนโดยใช้อาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาช่วยสอน ให้

     ปัญหาหลักของการสอน คือ 
สอนตามเนื้อหาหลักมากเกินไป โดย
ไม่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงให้
ทันยุคสมัย 

 



หัวข้อแลกเปลี่ยน ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ
ท างานกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก โดย
การออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  ใช้วิธีสอบเก็บคะแนน (จับเวลา)  ให้
เพ่ือนช่วยสอน  มีการเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชมเชย  ฝึกเขียน ,ฝึก
สะกด, ใช้บัตรค า  สร้างแรงจูงใจ โดยน าผลงานที่ดีที่สุดของนักศึกษามา
ถ่ายภาพส่งเข้าไลน์กลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาที่ท าผลงานดีแนะน าเพ่ือนคนอ่ืน 
ๆ  อาจารย์เข้าไปร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
นักศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วย เช่น วีดีโอที่อาจารย์
ผู้สอนพัฒนาขึ้นมาเอง  สร้างแรงจูงใจโดยการเพ่ิมคะแนน  สร้างใบงานให้
หลากหลายลักษณะและแลกเปลี่ยนกัน  ใช้เทคโนโลยีในการรับ-ส่งงาน 
(Google Classroom)   นักศึกษาสามารถตรวจสอบการส่ งงานได้
ตลอดเวลา 

3. การพัฒนา Successor เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 

     กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุน
การสร้างคุณภาพอุดมศึกษา  จัดท าขึ้นในวันพุธ ที่  15  มกราคม  ๒๕๖3  
เวลา  15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผู้เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์  จ านวน 14 โดยมี
คุณอ านวย  (Facilitator) คือ นายวิชญ  อภิบาลศรี  ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้แนวทางการพัฒนา Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้างคุณภาพ
อุดมศึกษาคือ ท าหนังสือชี้แจงขั้นตอนการยืมเงิน และขั้นตอนการล้างเงิน
ยืม พร้อมเอกสารตัวอย่าง  เว้นเลขท่ีว่างส าหรับลงทะเบียนหนังสือเพ่ิมเติม  
ท าหนังสือชี้แจงและแจ้งในไลน์กลุ่ม  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
ก่อนน าเสนอ  จัดท าแบบฟอร์มให้ เป็นในทิศทางเดียวกัน จัดสรร
งบประมาณ เฉพาะกิจกรรมเร่งด่วน  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนทุนการศึกษาไปยังหน่วยงานภายนอก และบุคลากร  จัดท า
หนังสือแจ้งสาขาวิชา และประชาสัมพันธ์ชี้แจงก าหนดเวลากับการส่ง
เอกสาร  ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงระบบอินเตอร์เน็ต  

     ปัญหาหลักของการพัฒนา 
Successor เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
คุณภาพอุดมศึกษา คือ ขั้นตอนการ
ยืมเงินและขั้นตอนการล้างเงินยืม 
งานสารบรรณ ไม่มีความรอบคอบ
ในการพิมพ์เอกสาร  พิมพ์บันทึก
ข้อความไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
เอกสารมีการแก้ไขบ่อย มีกิจกรรม
เร่งด่วน  ไม่มีในแผน  งบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ  
ทุนการศึกษาไม่เพียงต่อนักศึกษา 
ขาดการอบรมการใช้โปรแกรมตัว
ใหม่ 
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สอบถามผู้ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมตัวใหม่ ประสานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ควรจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งานหลักสูตร บางช่วงระบบ
อินเตอร์เน็ตล่าช้า ท าให้เข้าระบบ
บริการการศึกษาเกิดการล่าช้า ไม่
ทันเวลากับการให้บริการแก่ครู-
อาจารย์และนักศึกษา 
 

  

 
 

  
 

ผู้รับรองข้อมูล 
                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์) 
                                                                       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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