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Hands-on 
Workshop

น าเสนอทางเลอืกของชัน้เรยีน
เพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งชัน้
เรยีนทีแ่ตกตา่ง ชัน้เรยีนทีเ่นน้
สรา้งประสบการณ์ และ ผูเ้รยีน
เปลีย่นผูส้อนสูก่ารใหค้ าแนะน า

Workshop
- น าเอามมุมองของภาคเอกชน 
ภาคอตุสาหกรรม และนักศกึษา 
เพือ่สรา้ง Frame work ของ
หลักสตูรทีเ่หมาะสมกับการอยู่
รอดของนักศกึษาไทย และตรง

ความตอ้งการของตลาด

สมัเสวนา
- เชือ่มโยงใหผู้เ้ขา้รว่มอยูใ่น
กรอบปัญหาเดยีวกัน

- เนน้การเปลีย่นการใช ้Digital 
ในภาคการศกึษา สูก่าร
เปลีย่นแปลงทางดจิติัล เพือ่
ประโยชนก์ารศกึษา 

8 มถินุายน 2560

เปิดส าหรบัอาจารย ์                                 
ทกุสาขาวชิาทีส่นใจ

จ ากดัจ านวนตามความจขุอง 
Auditorium

9 มถินุายน 2560
รบัจ ากดัจ านวนที ่60-80 ทา่น ตาม
ขอ้จ ากดัของสถานทีแ่ละจ านวน

Mentor

(ขอสงวนสทิธใินการคดัเลอืก)

10 มถินุายน 2560

เขา้รว่มโดยสมคัรใจ

รบัจ านวนจ ากดัที ่60-80 ทา่น

(ขอสงวนสทิธิใ์นการคดัเลอืก)

รายละเอียดกิจกรรม
กจิกรรมแบ่งออกเป็น3 สว่นไดแ้ก่
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What

WhenWhere

Who

Teacher/Lecturer 
>> Facilitator

Student >> 
Learner

Khun Pathom’s session

Policy Maker

Business

Panel session
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Related People

CEO >> HR

9th June 
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EDUCATION TRANSFORMATION (EDuaaS)

Area of interest in MonsoonSIM Seminar 2017 integration with 3 days’ activities
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Goal (Vision)
Short > Mid > Long > Sustain

UNIVERSITY ??

TEARCHER / STUDENT??

Educator’s Autonomy

BUSINESS ??

SOCIAL’s Perception ??

Methodology 
Readiness to Transform Level

• Teach/Learn > Curriculum 

(Use multiple approach and 

Integrated skills)  

• Business < University > Social

Measurement
What measurement need to be 

change

• Policy Level 

• Teacher’s progression

• Teacher VS Researcher

• Teaching/Learning Level

• Social Level

• How HR recruit people

Tools & Technology

HOW 
Suggestion/        

Solution/         
Methodology

Short term

Long term

Sustain term

Middle term

Khun Pathom &Panel’s Session

NEW
(INNOVATION)

OPTIMIZE
(EFFICIENCY)

SUSTAINABILITY

RETIRE

Finnish 

Lesson

Japan

Practice

Digital 

Technology
Lean 

Methodology 

Panel’s Session  

Blend other ‘World’ to Thai Education
Workshop
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SAP’s Session
Start up / 

Entrepreneur Session

Education Transformation's Workshop

Workshop



สมัเสวนา
8มิถุนายน256008.30-17.00น.

ณหอ้งออดิทอเรี่ยมSoftware Park 

Platinum Sponsor In co-operate withGold Sponsor



ผลการประเมินคุณภาพของContent ในกิจกรรมสมัเสวนา
วนัที่8มิถุนายน2560ในภาพรวมทุกหวัขอ้รวมกนั



สมั
เสวนา

09.00น.- 09.15น.

พธิีเปิดงาน: การเปลี่ยนผ่านดา้นดิจติอลในการศึกษาของประเทศไทย สรา้งการเรยีนรูเ้พื่ออยู่รอดอย่างย ัง่ยนื

Digital Transformation in Thai-Style for Higher Education Learn & Live 
for Longevity                                                                                                                
โดย  คุณเฉลมิพล ตูจ้นิดา                                                                                                     

ผูอ้  านวยการเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย

Highlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

เฉลมิพล ตูจ้นิดา

หมายเหต:ุ ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม



สมั
เสวนาHighlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

• 09.15 น.- 09.45 น.

"Design Principles behind Gamification for Education" 

By Abdy Taminsyah, The Director and Founder of MonsoonSIM

หมายเหต:ุ ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

ผลการส ารวจ



สมั
เสวนาHighlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

10.15น.- 11.00น.

ปาฐกถาหวัขอ้: 
ใชเ้ทคโนโลยอีย่างไรเพื่อยกระดบัการศึกษาเปลี่ยน“นักเรยีน” สู่“ผูเ้รยีน” เปลี่ยน“คณุครู” สู่“ผูน้ าทาง”

How to digitalize Thai’s Styles Education; Transform Student to Learner, Teacher to 
Coacher
โดย คุณปฐม อนิทโรดม, Advisory Board, สมาคมสมาพนัธเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารแห่งประเทศไทยปฐม อนิทโรดม

Educational

Developer

Facilitator &  
Supporter & 

Coacher

Transformed

Teacher

Transmitted

Teacher

Live
Long 

Leaner
Learner

Transformed

Student

Transmitte
d Student

หมายเหต:ุ ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

ผลการส ารวจ



สมั
เสวนา

11.00น. – 12.00 น.

เสวนาหวัขอ้: ถา้การศึกษาไทยเริ่มตน้ใหม่ได้เราอยากเหน็อะไรในการศึกษา
What if, we can set ZERO to Thailand Education system

Moderator: คุณกลุวฒัน์ วงศาโรจน,์ Managing Director & Agile Coach at Lean In Consulting

ผูร่้วมเสวนา: คุณสุวรณชยั โลหะวฒันกลุ, ผูอ้  านวยการ (พฒันาธุรกจิ) สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญี่ปุ่ น                                                                                                               
ผูร่้วมเสวนา: คุณวตัสนั ถริภทัรพงศ,์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซสิโก ้ซสีเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั)                                                                                                               
ผูร่้วมเสวนา: คุณกลุธิดา รุ่งเรอืงเกยีรต,ิ นกัวชิาการอสิระ ผูม้ปีระสบการณจ์ากการศึกษาในระบบฟินแลนด ์และผูเ้ชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาฟินแลนด์

Highlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

สุวรรณชยั โลหะวฒันะกุล

ผูร่้วมเสวนา

วตัสนั ถริภทัรพงศ์

ผูร่้วมเสวนา

กุลวฒัน์ วงศาโรจน์

Moderator

หมายเหต:ุ ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

กุลธิดา รุ่งเรอืงเกียรติ

ผูร่้วมเสวนา

ผลการส ารวจ

4.5%



สมั
เสวนา

13.00น. – 13.45น.
เสวนาหวัขอ้:                                                                                                                            
จะสรา้งหลกัสูตรอยา่งไรเพื่อสรา้งStart up และEntrepreneurship ใหท้นัในทศวรรษหนา้
How do we develop start-up and Entrepreneurship’ curriculum for next decade

ผูร่้วมเสวนา: คุณกลุวฒัน์ วงศาโรจน,์ Managing Director & Agile Coach at Lean In Consulting                                                                        

ผูร่้วมเสวนา: คุณชวยศ ป้อมค า, Managing Director at Insure Expert, CEO (Chief Everything Officer) at Lean Startup Thailand

ผูร่้วมเสวนา: คุณสริพิงศ ์จงึถาวรรณ, Lean Mentor & Lean Master, Doing Less Getting More Co., Ltd

Related Workshop: Lean Startup Workshop for Lecturers : 10มิถนุายน2560ณมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Highlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

สริพิงศ ์จงึถาวรรณชวยศ ป้อมค ากุลวฒัน์ วงศาโรจน์

หมายเหต:ุ ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม

ผลการส ารวจ

2.3%



หวัขอ้การบรรยายจากผูส้นับสนุน
(เรียงตามล าดบัตวัอกัษร)

Platinum Sponsor In co-operate withGold Sponsor



สมั
เสวนาDigital Transformation in Education ในมมุมองของผูน้ าดา้นเทคโนโลยี

13.45น. – 14.30น.The Active & Collaborative Learning Environment Solution

Highlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

บรษิทั ซสิโก ้ซสีเตม็ส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบั บรษิทั ยบิอนิซอย จ ากดั ตระหนกัถงึความจ าเป็นในช่วงเปลีย่นผ่านในกระบวนการดจิติลั (Digital Transformation) ซึง่จะมส่ีวนส าคญั

อย่างยิง่ในการใชศ้กัยภาพดา้นไอทใีนภาคการศึกษาของประเทศไทย ดว้ยความร่วมมอืของท ัง้สองบรษิทัทีเ่ป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมและการวางพื้นฐานทางไอท ีดว้ยความต ัง้ใจทีจ่ะพฒันาโซลูช ัน่เพือ่การศึกษา

ทีส่รา้งสิง่แวดลอ้มในการเรยีนการสอนในศตวรรษที ่21 ทีเ่หมาะสม (the Active & Collaborative Learning Environment Solution) เราเชื่อม ัน่ว่าการศึกษาในอนาคตจะไม่

เพยีงแต่เป็นการเรยีนการสอนในรูปแบบเดมิ หากแต่ยงัเป็นการศึกษาทีป่ระสานเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่เตมิศกัยภาพใหก้บัผูเ้รยีน และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัประเทศไทยใน

ระดบัสากลผ่านการศึกษายุคดจิติอล 4.0 ซึง่จะเป็นรากฐานและอนาคตของการพฒันาประเทศไทย 4.0 

CISCO Systems Thailand and Yip In Tsoi Company realize the necessary of digital transformation and dramatically increase IT 
development in Education industry. We are working together to develop “the Active & Collaborative Learning Environment Solution”
for Education in Thailand therefore, Education trends enabled by digital technology, increase potential, blended learning for meaningful 
learning and the education integration including develop and maintenance IT standard or innovation infrastructure lead to Digital 
Education 4.0

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaborati
on/collaboration-education.html ผลการส ารวจ

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/collaboration-education.html


สมั
เสวนาDigital Transformation in Education ในมมุมองของผูน้ าดา้นเทคโนโลยี

14.30น. – 15.15น.Transforming Education for the Digital Age

Highlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

“Transforming Education for the Digital Age”
ในกระแสของความเปลีย่นแปลง ที่เรียก “Digital Transformation” เป็นช่วงเวลาส าคญัยิ่งที่จะประสานศกัยภาพดา้นเทคโนโลยคีวบคู่ไปกบักลยุทธใ์นการบริหารจดัการทางธุรกจิ ซึ่งเป็นที่ตระหนกัแลว้ว่าท ัง้ 2 ส่วนตอ้งเกิดความสอดคลอ้ง

เกื้อหนุนกนั ดว้ยความพรอ้มดา้น mobile technology และ Cloud Technology ซึ่งสามารถท าใหส้าขาเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดท้กุทแีละตลอดเวลา จะเป็นการดอีย่างยิ่งที่ภาคการศึกษาจะไดน้ าเอาแนวคดิเรื่องเรื่องการจดัการเทคโนโลยมีาปรบัใช ้

เพื่อสรา้งการเรียนรู,้ การเขา้ถงึเน้ือหาที่เหมาะสม ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่การเรียนการสอนไมจ่ าเป็นจะตอ้งเกิดขึ้นในหอ้งเรียนเช่นในอดตี  ท ัง้ยงัน าเทคโนโยลีเรื่อง Data Analytic มาใชใ้นการสรา้งการเรียน ปรบัเน้ือหาใหเ้ห

มะสมกบัท ัง้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา ผ่าน 4 แนวคดิส าคญั ที่ DellEMC แนะน า อนัไดแ้ก่ Personalized (การสรา้งการศึกษาที่เหมาะสมกบันกัศึกษาทกุคน), Competency Based learning (การใหก้ารศึกษาตามศกัยภาพและความ

ตอ้งการ), Anytime Anywhere (การเขา้ถงึไดท้กุที่ทกุเวลา), และ Students take ownership (สรา้งนกัเรียนนกัศึกษาที่เขา้ใจในบบืาทและหนา้ที่ของตน) และน่ีคอื สิ่งที่ DellEMC ตอ้งการน าเสนอแด่ท่าน มาร่วมเปลีย่นแปลงการศึกษาใน
ยุคดจิิตลั ดว้ยกนั 

Currently the development of technology has flourished in recent years and has played a major role in many types of business. This leads to a new era of technology called 

“Digital Transformation”. Anyone who fails to catch up will surely face with aggressive competitions from competitors. They will utilize the advance of technology leading their 
business strategy. They can easily expand their customer base from local to international. New technology helps them to directly reach their customers through mobile devices and 
mobile applications. Therefore they can get the true personalized experience from their history records and analyze the best matched promotion for each and individual customer 
anywhere anytime, 24x7x365. All of above are linked and calculated flexibly on Cloud technology.  Now, it’s time to Education. New technology can create better advantages, 
course outlines, learning methods and adaptive content. Students are no longer limited to only in classroom, but also online. Data Analytic can provide in-depth details of each 
student to the teacher and institute . Hence every organizations in the Education industry should pay more attention and find the best solution to adapt themselves with the “Digital 
Transformation” era. Four Keys characteristics to transforming education in digital era are Personalized, Competency Based learning, Anytime Anywhere, and Students take 
ownership. We will move to the “Transforming Education for the Digital Age” together.

สุรกัษ์ธรรมรกัษ์

Advisory SE, 
Strategic Account  Indochina

Dell EMC ผลการส ารวจ

2.3%



สมั
เสวนาDigital Transformation in Education ในมมุมองของผูน้ าดา้นเทคโนโลยี

15.30น. – 16.15น.Leveraging EA’s concept; the practice from Enterprise to Education service

Highlight ของการสมัเสวนา: 8 มิถุนายน2560

Leveraging EA’s concept; the practice from Enterprise to Education service
การผสมผสานแนวคดิ Enterprise Architecture (EA) กบัการจดัการดา้นศึกษาเพือ่ความแขง็แกร่งใหก้บัประเทศไทย

แนวคดิเรื่อง Enterprise Architecture (EA) เป็นทางเลอืกในการสรา้งใหอ้งคก์รเกดิความเขม้แขง็ โดยช่วยวางเป้าหมายทีช่ดัเจน, สรา้งกระบวนการเปลีย่นแปลงที่
เป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงผลของการเปลีย่นแปลงในแต่ละช่วง เพือ่ใหอ้งคก์รเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพ, ประสทิธผิล และเกดิความย ัง่ยนื SAP จะน าเสนอแนวคดิ เรื่อง EA เพือ่เป็นทางเลอืกใน
การบรหิารจดัการภาคการศึกษา โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิประโยชนใ์นระดบัต่าง ๆ อาทิ ในระดบัหลกัสูตรทีพ่รอ้มสรา้งนกัศึกษาทีม่ภีมูติา้นทานส ารบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และพรอ้มส าหรบัการใชช้วีติใน

การเป็นส่วนหนึ่งขององคก์รรฐั และภาคธุรกจิในรูปแบบทีห่ลากหลาย และเป็นพลงัต่อการพฒันาประเทศไทย ในระดบัของสถาบนัการศึกษาทีจ่ะสรา้งการบรหิารจดัการโครงสรา้งทีพ่รอ้มกบัการ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ

Enterprise Architecture is a methodology and toolset primarily to support the effective adoption of Service-Oriented Architecture(SOA) 

based on The heterogeneity of IT architectures has grown enormously in recent years to keep pace with significantly evolving business 
requirements. The intention of SAP is to reduce the resulting complexity wherever possible.

Bringing EA methodology to be applied to Educational services is important. Among the changes of today’s challenging. Education 
Services has based on Social & Business requirement due to the                                                                                                                   
duty over responsibility as backbone of country’s development                                                                                                                
which covered these idea; Strategies, Objectivities, Method,                                                                                           
Concerns and Education’s architecture viewpoints and pattern.

ดนยัรตัน์ธนบดีธรรมจารี

EA Specialist &
DT Consultant ผลการส ารวจ



ค าถามแนบทา้ยแบบส ารวจ



ค าถามในแบบสอบถามแนบการส ารวจ1)

เหตุผลที่ท่านเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัน้ี

52%

36%

5%
7%

วตัถปุระสงคข์องการเขา้รว่มกจิกรรม

Content Developing idea and the way to teach Relevent to Job roles Update trends for Education



ค าถามในแบบสอบถามแนบการส ารวจ2)

เน่ืองจากที่ปรึกษาของการจดักรรมตั้งขอ้สงัเกตุว่าหากจดังานลกัษณะน้ีในมหาวิทยาลยัที่ใดที่หน่ึงเกรงว่าคณาจารยจ์าก

มหาวิทยาลยัต่างๆจะไม่เดินทางมาร่วมกิจกรรมน้ีในคร ั้งต่อไปหากจดังานในหวัขอ้เกี่ยวกบัการศึกษาน้ีและเลือกจดัใน

พื้นที่ของมหาวิทยาลยัที่ใดที่หน่ึงดว้ยเหตุผลดา้นงบประมาณท่านจะ

1%

1%

2.3%

2.3%

2.3%

0%



ค าถามในแบบสอบถามแนบการส ารวจ3)

หากการจดังานลกัษณะน้ีในอนาคตและจะ"ไม่มี"การบริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมท่านคิดเห็นอย่างไร

2.3%

2.3%



ค าถามในแบบสอบถามแนบการส ารวจ4)

กิจกรรมในวนัน้ี เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อท่านในฐานะบุคคลากรดา้นการศึกษาและผูท้ี่สนใจปัญหาดา้นการศึกษาในระดบัใด

1= น้อยที่สุด
5= มากที่สุด



ค าถามในแบบสอบถามแนบการส ารวจ5)

หากการจดังานลกัษณะน้ีในอนาคตและจะ"ไม่มี"การบริการอาหารว่างและเครื่องด่ืมท่านคิดเห็นอย่างไร

2.3%

2.3%



ค าถามในแบบสอบถามแนบการส ารวจ6)

ท่านประสงคจ์ะเขา้ร่วมOnline Conference จากMonsoonSIM ที่จดัร่วมกบัวิทยากรรบัเชิญในอนาคต

และร่วมกบัIT Vendors หรือไม่

6.8 %



สิ่งที่ตอ้งปรบัปรุง

• เนน้เน้ือหาแต่ละคณะ

• เวลาในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอ้ยไปหน่อยและถา้เป็นไปไดค้วรมีวทิยากรที่เป็นอาจารยผู์ส้อนจนิฃเพือ่จะไดเ้หน็วธิกีารที่จะช่วยสรา้ง

แนวทางกบักลุม่ผูฟ้งัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน

• การประชาสมัพนัธเ์พือ่ใหมี้ผูเ้ขา้รว่มมากข้ึน

• เน้ือหาเยอะแต่เวลานอ้ยไปค่ะ

• วทิยากรมีเวลาพดูนอ้ยไปควรใหเ้วลามากกว่าน้ี

• เวลานอ้ยเกนิไปเพราะตารางการอบรมแน่นมาก

• เวลาแต่ละsession  ส ัน้ไปนิดนึงค่ะ

• Facebook Live ส าหรบัคนที่อยู่

• ไกลจดัในเมืองที่รถไฟฟ้าถงึ



หวัขอ้ที่อาจารยต์อ้งการupdate ในอนาคต

การปฏรูิปการศึกษา
เทคนิคและวิธกีาร

การสอน

เทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบั

การศึกษา
เทคโนโลยี

การจดัการเรยีนรูโ้ดยผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง
การจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์และการ

สรา้งบทเรยีนออนไลน์
Smart classroom Python

ท ายงัไงใหไ้ทยเป็นแบบ Finland การสอนแบบ Coaching
การประยุกตใ์ช ้gamification ใน

กระบวนวชิาต่าง ๆ 
Digital Transform

Actual success case  ตาม
เนื้อหาการบรรยายครัง้ก่อน

Design Principles behind 
Gamification for 

Education
Digital tools Data Analytics 

การเรยีนยุคทศวรรษหนา้ เทคนิคการสอน โดยใช ้IT เป็น tools
The inspiring digital 
transformation case 
study in education.

Artificial Intelligence

trend and techniques to 
use in classroom

Digital identity



Workshop: 
Building Survival Curriculum

9มิถุนายน256008.30-17.00น.

ณหอ้งประชุมชั้น3Software Park



Sharing Session 
• Finnish 2.0 Lesson (จากการสมัมนาGlobal Practice for Thailand โดยDr.Pasi Sahlberg)

• The research from Economist and Local Research sharing: “Driving the skills agenda: 
Preparing students for the future” กบัผลการ research ในประเทศไทย

สมัเสวนา: จะสรา้ง Survival Curriculum และEducation as a Services (EDUaaS) ตอ้ง
เปลี่ยนอะไรและอย่างไรใหเ้หมาะกบัศตวรรษที่21 มมุมองจากภาคเอกชน

Workshop: การสรา้งSurvival Curriculum 

Workshop Highlight: 9 มิถุนายน 2560 Work    
shop



LTT & CT; Level 1-2 
Learning &Teaching Transformation
Curriculum Transformation

26

Education  as a Services

Vision & Mission Statement

Innovation

Efficiency

Sustainabil
ity

New Curriculum
Optimized 

Curriculum

Retired

Curriculum

Learning /Teaching Process

Passive Active Teach Facilitate

Curriculum & Syllabus & Pedagogy

Learning / Teaching Facilities and Platforms

Core 
Knowledge

Thai Style 
Contextual 
skills and 

Knowledge

Thai Style 
21st Century 

skills 

Thai Style 
21st Century 

citizen

Traditional Hybrid Digital

Knowledge/Skills



9th Jun Workshop: 
Building Survival Curriculum
Workshop 1) LTT <> CT, Filling the Top Knot (ET L.1-2);

Workshop 2) EDuaaS (TTT and CT) 

2.1) Retire
2.2) Optimize

2.3) New

Workshop 3) Fill in the Gap by  21st Century Skills (Is a must not Just have)

Workshop 4) More Variety of Teaching/Learning approaches: Blending Teaching/Learning 
Method in Curriculum

Workshop 5) is this Curriculum help Student in 21st Century to survive?

27



• Mentor ส าหรบัWorkshop Curriculum เพื่อการอยู่รอดในทศวรรษต่อไปของ
เด็กไทย พรอ้มMentor จากภาคธุรกจิและอตุสาหกรรม

Workshop Highlight: 9 มิถุนายน 2560 Work    
shop

กลุม่วชิาเทคโนโลยี
IT, Computer Science, Software Engineer

กลุม่วิชา Business และ Management
Entrepreneurial ,Marketing, Account & Finance

Logistic & Supply Chain, Manufacturing Management

ราชนัย ์ชยัวฒันานนท์ ไกรเสรมิ โตทบัเทีย่ง

สาวติร สุทธพินัธ์วรคุณ บญุโสธรสถติ



วตัถุประสงคข์องผูเ้ขา้ร่วมBuilding Survival Workshop

• ไมไ่ดค้าดหวงัอะไรมาก เขา้มาลองดูวา่เป็นอย่างไร แต่ก็คดิวา่ตนเองน่าจะปฏรูิปการสอน เพราะรูส้กึวา่ fully lecture based ไมค่่อย
เหมาะกบันกัศึกษาในปจัจบุนั

• เรยีนรูข้ ัน้ตอนการพฒันาวชิาทีส่อนอยู่

• อยากไดว้ธิกีารเรยีนการสอน active learning และการใชค้อมพวิเตอร ์tools ช่วยในการสอน

• เรยีนรูก้ารพฒันาวชิาและหลกัสูตรใหน้ิสติเพิม่ขดีความสามารถในการเรยีน สนุกกบัการเรยีน และผูส้อนเป็น facilitator และใชเ้ทคโนโลยใีน

การช่วยสนบัสนุนการสอนใหด้ขีึ้น

• ตอ้งการเปลีย่นแปลง

• ได ้ท้ราบแนวคดิ วธิกีาร การสอน

• ไดเ้หน็ตวัอย่างการใช ้IT Technology กบัการเรยีนการสอน ในหลายประเทศทัว่โลก

• เรยีนรูก้ารปรบัเปลีย่นรายวชิา การเรยีนรูโ้ดยใช ้lean โดยอา้งองิการใหข้อ้มลูและการวจิารณจ์ากภาคเอกชน



หลงัเขา้workshop แลว้ท่านคิดว่าท่านมี
ความพึงพอใจตามวตัถุประสงคท์ี่ท่านตัง้ไวอ้ย่างไร

1 = น้อยที่สุด
5= มากที่สุด

ท่านคิดว่าEducation Transformation 
Reference Model ที่ท่านใชเ้วลาใน
workshop น้ีมีประโยชน์ในระดบัใด
1 = น้อยที่สุด
5= มากที่สุด



ท่านจะน าเอาEducation Transformation 
Reference Model ไป"ปรบั"และ"เปลี่ยน"ให ้
เหมาะสมกบัสาขาวิชาของท่านหรือไม่

ผูจ้ดัWorkshop คาดหวงัShort term Goal ในการ
เริ่ม"เพิ่ม""เติม""เสริม"ทกัษะที่มีความจ าเป็นแก่นักศึกษาของ

ท่านในการศึกษาเทอมหน้าหรือปีหน้าความเป็นไปไดท้ี่จ ะสรา้ง

short term goal น้ีในวิชาที่ ท่านรบัผิดชอบเป็นอย่างไรใน
ระดบัLLT -- Pedagogical & Syllabus (โอกาสที่
จะเกิดข้ึนเป็นอย่างไร)

1 = น้อยที่สุด
5= มากที่สุด



ในระยะกลาง(Middle Term Goal) ผูจ้ดัworkshop คาดหวงัว่าEducation 
Transformation ในระดบัCT; Curriculum จะมีโอกาสไดเ้ริ่มตน้ในการปรบัหลกัสูตร
ของท่านในคร ัง้ต่อไปอย่างไร

1 = น้อยที่สุด5= มากที่สุด



(CT) ค าตอบในระดบัความเห็นของท่านต ัง้แต่1น้อยที่สุด- 5มากที่สุดอยู่บนพื้นฐานเหตุผลใด

5 • ประโยชนข์องนกัศึกษา

• ความเป็นไปไดแ้ละประโยชนท์ีจ่ะไดแ้ก่วงการการศึกษา

• มแีนวทางทีเ่ป็นไปได ้

• เป็นแนวทางทีเ่ขา้กบั idea ทีม่อียู่ และก าลงัปรบัใชก้บัการสอนของตนเองและผลกัดนัใหอ้าจารย์
ในสาขาน าไปใช ้



(CT) ค าตอบในระดบัความเห็นของท่านต ัง้แต่1น้อยที่สุด- 5มากที่สุดอยู่บนพื้นฐานเหตุผลใด

4 • ความเป็นไปไดข้องการน าไปใช ้

• การมองหาโซลูช ัน่ทีค่รอบคลุมจรงิ ๆ

• ความตอ้งการเปลีย่น

• ความเขา้ใจ การลงมอืปฏบิตั ิและการมุง่ม ัน่ในการพฒันาอย่างไมห่ยุดย ัง้

• เขา้ใจและน าไปใชไ้ดจ้รงิ

• Educational transformation model ทีเ่สนอมคีวามสอดคลอ้งกบั 
framework ทีก่  าลงัใชใ้นการปรบัปรุงหลกัสูตร

• ภายใตส้มมตุฐานวา่มเีวลาเตรยีมตวัอย่างเพยีงพอ

• การปรบัตวัของสถาบนัการศึกษา

• ความเป็นไปไดแ้ละความพงึพอใจ



(CT) ค าตอบในระดบัความเห็นของท่านต ัง้แต่1น้อยที่สุด- 5มากที่สุดอยู่บนพื้นฐานเหตุผลใด

3 • ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปรบัใช ้

• เพิง่ปรบัหลกัสูตรใหม ่จะใชใ้นปีการศึกษา 2560

• พึง่ปรบัหลกัสูตร

2 • อาจารยใ์นหลกัสูตรไมใ่หค้วามร่วมมอื

1 • Top management levels



สิ่งที่ควรจะตอ้งปรบัเปลี่ยนในการจดัWorkshop ในน้ีคืออะไร



สิ่งที่ควรจะตอ้งปรบัเปลี่ยนในการจดัWorkshop ในน้ีคืออะไร



สิ่งที่ควรจะตอ้งปรบัเปลี่ยนในการจดัWorkshop ในน้ีคืออะไร



ประโยชน์ที่ท่านไดจ้ากกิจกรรมในวนัน้ี(หากมี)คือสิ่งใด

• อกีวธิกีารหนึ่งเพือ่งสรา้งความใหมข่องหลกัสูตรอย่างสอดคลอ้ง

• วธิกีารสรา้ง big picture

• การวางแผนการสอนทีค่ดิถงึความตอ้งการของภาคธุรกิจเป็นหลกั

• แทมแพลตทีด่ี

• ไดค้วามรู.้ เพือ่น และรูว้า่ตวัเองอยู่ตรงจดุไหน พฒันามาถกูทางหรอืไม่

• ไดรู้จ้กัคนมากขึ้น ไดฝึ้กท ากจิกรรมกลุม่ทีส่นุกโดยมกีารสลบักลุม่และกลบัมากลุม่เดมิ ท าใหม้มีมุมองในเรื่องเดมิทีเ่พิม่มากขึ้นและสามารถปรกึษา

mentorไดด้ว้ย

• เหน็แนวทางทีจ่ะไปออกแบบวชิาการสอนมากขึ้น

• ไดเ้หน็ถงึการคิดใหห้ลดุจากกรอบทีถ่กูต ัง้ขึ้นในการท างาน และท าใหเ้หน็ถงึผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการคิดต่าง

• ไดเ้หน็ภาพรวมในการออกแบบกระบวนวชิา คดิวา่เป็น template ทีม่ปีระโยชนม์าก



ประโยชน์ที่ท่านไดจ้ากกิจกรรมในวนัน้ี(หากมี)คือสิ่งใด

• บทสรุปจาก mentor -> Specialize OR generalize / One-page summary / Template for CT

• แนวทางการวางแผนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  แนวคดิการใหค้วามรู่นกัศึกษาโดยค านึงถงึความตอ้งการในตลาดแรงงาน

• วธิกีารเรยีนการสอนและการปรบัใชก้บัวชิา รวมถงึแนวทางในการปรบัปรุงหลกัสูตรทีต่รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 3 ฝ่ายมากขึ้น



Hands-on Workshop
’building knowledge and skills with Gamification’
รบัจ านวนจ ากดัที่60ท่าน
10มิถุนายน256008.30-17.00น.

ณคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ชวยศ ป้อมค า ปรมนิทร ์เยาวย์นืยง



• Workshop สรา้งการเรยีนรูแ้ละทกัษะผ่าน“กระบวนการเรยีนรูด้ว้ยเกม” (Gamification)

Hands-on Workshop: 10 มิถุนายน 2560 Hands-
on Work      

shop

Building skills and experiential learning with Gamification 

“Lean Startup Workshop” 
เรยีนรูว้ธิทีีบ่รษิทัยุคใหม ่ใชส้รา้งธุรกจิในเวลาอนัส ัน้" Gaming 

Workshop การเรยีนรูบ้ทเรยีนการสรา้งธุรกจิผ่านเกม

“MonsoonSIM Workshop”
• Gamification and  F Methodology
• Experiential Learning with Integration knowledge by 

MonsoonSIM Simulation; Basic Business, Basic Management, 

Basic ERP, Collaborative



ท่านพึงพอใจในคุณภาพของLean 
Startup Workshop ในระดบัใด
1= น้อยที่สุด
5= มากที่สุด

ท่านเห็นว่าLean Startup Hands 
on Workshop น้ีจะช่วยสรา้ง
Startup และEntrepreneur ไดม้ี
ประสิทธิภาพกว่าการสอนปกติหรือไม่
1= น้อยที่สุด
5= มากที่สุด



เหตุผลสนับสนุนใหท้่านน าWorkshop น้ีไปใชใ้นการเรียนการสอนเรื่องStartup และ
Entrepreneurship

• มีความสนุกมาสอดแทรกในการเรยีนและไม่เบื่ออาจจะเหมือนกบัหวัขอ้product design

• ไดคัะ เพราะนักศึกษาไดป้ฏบตัิจากสถานการณ์จ าลองไม่ไดแ้ต่นัง่ฟงัLecture อย่างเดียว

• ท าใหน้ศ.คิดไดจ้ากประสบการณ์ตรงมากกว่าสอนปกติ

• ท าใหน้ศ ไดล้งมือปฏบิตัิเหน็ภาพเขา้ใจในบทเรยีนมากกว่าการบรรยายอย่างเดียว

• มีการทดลองในสถานการณ์จรงิใหเ้หน็ภาพ

• กจิกรรมเสรมิการเรยีนการสอน

• เป็นภาคปฎบิตัิของการเริ่มตน้ท าธุรกจิ



ท่านจะน าเอาLean Startup 
workshop ไปปรบัใช้ในการสอนของท่าน
หรือไม่responses

Workshop น้ีหรือWorkshop ใน
ลกัษณะน้ีจะเริ่มตน้เกิดข้ึนในชั้นเรียนของท่าน

ไดเ้ม่ือใด

89%

11%

เริ่มตน้สรา้งworkshop น้ีในการเรยีนการสอนไดเ้มื่อใด

เทอมตอ่ไป 1/2560 เมือ่มวีชิาทีก่ ีย่วขอ้ง



เหตุผลสนับสนุนความเห็นของท่านจากแบบสอบถามในขอ้ก่อนหน้าน้ีที่ ว่า"ท่านจะน าเอาLean 
Startup workshop ไปปรบัใชใ้นการสอนของท่านหรือไม่"และจะปรบัเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให ้
เกิดความเหมาะสมในฐานะอาจารย์

• การท า workshop น่าจะตอ้งใชเ้วลาสกั2ชัว่โมงครึ่งแต่ที่มหาวทิยาลยัมีเวลาเรยีนเพยีง1.15-1.30ชัว่โมงท า
ใหม้ีเวลาไม่พอ

• เน่ืองจากเน้ือหาวชิาเป็นการจดัการธุรกจิอยู่แลว้และช่วยท าใหเ้กคิวามสนุก

• ปรบัหวัขอ้กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัรายวิชา

• น าไปปรบัเพราะอยากใหน้ศ.ไดค้ิดเอง

• น าไปปรบัใช้ในการเลน่บทบาทสมมตุิในการสมัภาษณ์การสมคัรงาน

• น าไปใชส้รา้งกลุม่project เลก็ๆและก าหนดเวลาสง่งาน1สปัดาห ์

• กจิกรรมรายหวัขอ้ที่จะน าไปประยกุตใ์ช้

• เป็นภาคปฏบิตัิ..ใหนิ้สติ..ทดลองเอง..แลว้เรยีนรูค้วามผิดพลาด...ท าใหม่..จนกระทัง่ประสพผลส าเรจ็



การสนับสนุนใดที่ท่านตอ้งการเพื่อให้Workshop น้ีเกิดข้ึนและสรา้งประสบการณ์พรอ้ม

การเรียนรูไ้ปดว้ยกนัของนักศึกษา

• ภาควชิาตอ้งซ้ือกรรไกรกอ่นเป็นล าดบัแรก

• ฝึกตนเองบ่อยข้ึนถา้เป็นไปได ้

• อยากใหผู้บ้รหิารระดบัภาควชิาและสถานประกอบการจรงิไดม้ารว่มท ากจิกรรมน้ีเด็กจะไดป้ระสบการณ์จาก

ผูป้ระกอบการและระดบัผูบ้รหิารที่ใกลก้บันศเหน็ความส าคญัผูส้อนกไ็ดเ้รยีนรูไ้ปดว้ย

• จดัอบรมใหก้บัผูส้อนวชิาe commerce

• การก าหนดเป้าหมายและกจิกรรมย่อยที่สมัพนัธก์นั

• ควรเสรมิenvironment..ตามสถานการณ์จรงิ..เขา้ไปบา้ง



สิ่งที่ควรปรบัปรุงในการท า Lean Startup workshop ในคร ัง้น้ี

• จ านวนคนในแต่ละกลุม่ควรมีจ านวนเท่าๆกนัเพราะในworkhop ไม่ไดค้ านึงถงึค่าแรงงาน

• อยากใหส้อนหลายๆกจิกรรม

• เวลาค่อนขา้งนอ้ยควรจดัในวนัที่2มากกว่าวนัที่3

• โจทย.์.สามารถท าใหย้ากข้ึนไดม้ากกว่าน้ี



ท่านถึงพอใจในคุณภาพของMonsoonSIM 
Workshop (ภาคบ่าย)อย่างไร

F Methodology สามารถน าไปปรบัใช้ในชั้นเรียน
ของท่านไดอ้ย่างไร



เครื่องมือการสอนใดที่ท่านประสงคใ์ห้

MonsoonSIM ช่วยจดัจดัหาวิทยากรเพื่อ
ช่วยใหท่้านมีเครื่องมือที่กวา้งขวางมากข้ึน(รูปแบบ

อาจเป็นWebinar ผ่านHangout หรือ
Youtube หรือF2F)



ค าขอบคุณจากอาจารยสู์่ท่านวิทยากร,

Mentor และผูส้นับสนุนกิจกรรมน้ี

ในนามของผูจ้ดักจิกรรมขอขอบคณุทกุภาคสว่นทรีว่มมือกนัในกจิกรรมคร ัง้น้ี

ผูจ้ดัไดบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามที่ไดมุ้่งหวงัไว้เพือ่ประโยชน์จะตกแกภ่าคการศึกษาและประเทศไทยของเรา

ขอบคณุทกุท่านทกุองคก์รจากใจ

ปรมินทร์เยาวย์นืยง



• วทิยากรเกง่มากจรงิๆ ค่ะและขอบคณุผูส้นับสนุน

• ขอบคุณทกุท่านที่มีสว่นรว่มกบัการจดังานสมัมนาที่มีประโยชน์มากค่ะ

• ดีใจที่ไดม้าฟงัวทิยากรแต่ละท่านที่มากไ็ดร้ว่มน าความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ในการปฎรูิปการศึกษาไดดี้ข้ึน

• ขอบคณุที่รว่มกนัแบ่งปนัปนะสบการณ์เพือ่ผลประโยชน์ของเยาวชน

• ขอบคณุท่านวทิยากรทกุท่านและผูส้นับสนุนทกุภาคสว่นเป็นอย่างสูงค่ะเป็นกจิกรรมที่ถอืช่วยอนาคตลูกหลานเราในอนาคตค่ะ

• ขอบคณุมากๆส าหรบัแนวคดิดีๆอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซ่ึงหาไดย้ากที่จะเหน็ผูท้ี่จะสละเวลาก าลงัมาเพือ่การน้ีขอบคณุอกีคร ัง้ค่ะ

• ขอขอบพระคณุทกุๆท่านที่ใหก้ารสนับสนุนการศึกษาเพือ่การพฒันาการศึกษาใหเ้ป็นไปในทางที่พฒันาไปกว่านัี

• ขอบคณุส าหรบัทกุๆการแบ่งปนัเช่ือว่าท่านเป็นแรงบนัดาลใจใหอ้กีหลายคนเดินตาม

• การพฒันาการศึกษาเพือ่ผลติบคุลากรที่มีคณุภาพจ าเป็นตอ้งมีความรว่มมือจากภาคเอกชนที่มีความเชียวชาญและเป็นนผูใ้ชบ้ณัฑติขอขอบคณุ

ทกุท่านที่สละเวลามาแชรค์วามรู้และมีสว่นรว่มในการพฒันาการศึกษา

• ขอบคณุที่วทิยากรแต่ละท่านใหเ้กยีรติมารว่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัในวนัน้ีและหวงัว่าเราคงจะมีโอกาสไดร้ว่มพฒันาการศึกษาของประเทศ

ในอนาคตต่อไป



• ขอบพระคณุวทิยากรทกุท่านที่เสยีสละเวลาเตรยีมการและมาถา่ยทอดความรูใ่ห้เรื่องราวเหลา่น้ีใหแ้งม่มุใหม่ๆช่วยเปิดโลกทศัน์ซึ่งมีประโยชน์

มากต่อการพฒันาการเรยีนการสอนและขอขอบคณุผูส้นับสนุนทกุท่านที่ท าใหเ้กดิงานวนัน้ีข้ีน

• ขอบคณุวทิยากรทกุท่านส าหรบัความรูท้ี่น ามาแบ่งปนักนัจะขอตดิตามวทิยากรในวนัน้ีและหวงัว่าในอนาคตจะไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเหน็

กนัมากกว่าน้ีนะคะ

• ขอขอบคณุท่านวทิยากรทกุท่านที่สละเวลามาแบ่งปนัประสบการณ์ที่มีประโยชน์ในวงการการศึกษามากครบั

• ขอบคณุทกุท่านที่ไดใ้หข้อ้คดิเหน็มมุมองในแงว่ชิาชีพท าใหเ้ขา้ใจผู ้ใ้ชง้านมากข้ึน

• ขอบคณุmentors ที่เสยีสละเวลาอนัมีค่ามาใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์เป็นกระจกสะทอ้นใหเ้หน็สิง่ที่ควรปรบัปรุงและพฒันาการศึกษา

ไทย

• ขอขอบพระคณุที่ทกุท่านเสยีสละก าลงักายก าลงัทรพัย์เวลาเพือ่มาถา่ยทอดความรูเ้พือ่น าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แกว่งการการศึกษา

• ขอขอบพระคณุMentor ทกุท่านที่เหน็ความส าคญัขอการพฒันาเยาวชนโดยมารบัฟงัและช้ีแนะแนวทางใหก้บัอาจารย์เพือ่น าไปปรบัใช้

และพฒันานักศึกษาเพือ่ใหเ้กดิบณัฑติที่มีความรูค้วามสามารถและจบออกมาเป็นพลเมืองที่มีคณุภาพของประเทศซ่ึงจะสง่ผลต่อการพฒันา

ประเทศต่อไปและขอขอบพระคณุท่านผูส้นับสนุนกจิกรรมในคร ัง้น้ีทกุท่านที่เลง็เหน็ประโยชน์ในการพฒันาเยาวชนของชาตโิดยผ่านเหล่าครู

อาจารย์สิง่ที่ท ัง้ท่านMentor และผูส้นับสนุนกจิกรรมใหก้บัเราในวนัน้ีจะถกูน าไปต่อยอดแน่นอนจะไม่ท าใหท้่านเสยีเวลาและทรพัยากร
โดยเปลา่ประโยชน์เป็นแน่ขอขอบพระคณุอกีคร ัง้ค่ะ



• ขอบคณุcommentator ทกุคนที่มารว่มใหข้อ้คดิและมมุมองดีๆ ในฐานะผูใ้ชบ้ณัฑติและขอบคณุผูสนับสนุนที่ท าใหเ้กดิโครงการดีๆ

เข่นน้ีเป็นก าลงัใจใหท้กุท่านคะ

• ขอบคณุครูของเราทกุคนค่ะประสบการณ์ที่ท่านน ามาแลกเปลี่ยนท าใหม้มุมองของเรากวา้งข้ึนตอบค าถามในขอ้ที่เราสงสยัและตอกย ้าท าใหเ้รา

มัน่ใจในสิง่ที่ถกูตอ้ง

• ขอบคณุอย่างสดุหวัใจในความทุ่มเทของผูเ้กี่ยวขอ้งทกุท่านครบั

• ขอบคณุคุณปรมินทรท์ี่run กจิกรรมไดส้นุกสนานมากขอบคณุMentor ทกุท่านที่สละเวลาและรว่มแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์และ

ใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชน์มากค่ะ

• ขอขอบคณุคุณปรมินทรเ์ป็นอย่างสูงที่จดังานที่มีคณุค่าเป็นอย่างยิ่งทางการศึกษาของไทยและใหโ้อกาสแกด่ิฉนัและเพือ่นอาจารยท์ ัง้หลาย

ไดม้าอปัเดทพฒันาการเรยีนการสอนหรอืหลกัสูตรของตนและสง่ประโยชน์ใหแ้กน่ศต่อไปค่ะขอขอบคณุท่านผูส้นับสนุนทุกท่านที่สนับสนุนให ้

งานสมัมนาดีดี อย่างน้ีเกดิข้ึนดิฉนัไม่ไดเ้ขา้รว่มงานสมัมนทยีอดเยี่ยมอย่างน้ีมานานมากๆแลว้ค่ะและขอขอบคณุMentor ทกุท่านที่
กรุณาสละเวลาเพือ่งานจติอาสาน้ี



Hands-on Workshop: 10 มิถุนายน 2560 Hands-
on Work      

shop

Workshop สรา้งการเรยีนรูแ้ละทกัษะผ่าน“กระบวนการเรียนรูด้ว้ยเกม” (Gamification)

ณคณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตบางเขน

08:00-08:30 ลงทะเบยีน

08:30– 12:00
(รวม Coffee Break)

Lean Startup Workshop
โดย คุณกุลวฒัน์ วงศาโรจน,์ Managing Director & Agile Coach at Lean In Consulting                                                                        

คุณชวยศ ป้อมค า, Managing Director at Insure Expert, CEO (Chief Everything Officer) at Lean Startup Thailand                                  

คุณสริพิงศ ์จงึถาวรรณ, Lean Mentor & Lean Master, Doing Less Getting More Co., Ltd

12:00- 13:00 รบัประทานอาหารกลางวนั

13:00- 17:00 MonsoonSIM Workshop
โดย คุณปรมนิทร ์เยาวย์นืยง, MonsoonSIM ประเทศไทย

หมายเหต:ุ ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม



ขอขอบคุณผูส้นับสนุนโครงการ

TH ERM Challenge 2017 และMonsoonSIM Seminar 2017

In cooperation with

Platinum Sponsor Gold Sponsor



More to Teach, More to Learn Easy to Teach, Easy to Learn
MonsoonSIM; Teachings and Learning platform

ทกุท่านมีสว่นไดแ้ละเสยีจากการศึกษา

มีผลกระทบตัง้แต่วยัเยาว์วยัรุ่นวยัท างานวยัครอบครวัจนถงึวนิาทสีุดทา้ยที่ลงโลง

มีผลกระทบตัง้แต่ครอบครวัองคก์รประเทศและสงัคมโลก

โปรดเปลีย่นจากการ“วจิารณ์” ที่เผ็ดรอ้นเป็นประสาน“ความร่วมมือ” 

หยดุใหก้ารศึกษาเป็น“แพะ” ของสงัคมไทย

เริ่มไดว้นัน้ีเริ่มที่เราทกุคนเพือ่อนาคตของประเทศไทย
ปรมินทร์เยาวย์นืยง,MonsoonSIM  Seminar

มิถนุายน๒๕๖๐



Support Video clip >> http://www.monsoonlink.com/videos/MonsoonSIM_for_general.mp4
Class Material 4.2 >> https://prezi.com/y7gn4e0axh5p/monsoonsim-42-process-description-official/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Official Website >> www.monsoonacademy.com
Official Thai Website >> http://monsoonsimthailand.weebly.com/
Official facebook >> www.facebook.com/MonsoonSimTH
MonsoonSim Description in Thai >> https://www.hightail.com/download/UlRUNnFJNHZUWUM1aWNUQw

http://monsoonsimthailand.weebly.com/
http://www.monsoonlink.com/videos/MonsoonSIM_for_general.mp4
https://prezi.com/y7gn4e0axh5p/monsoonsim-42-process-description-official/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.monsoonacademy.com/
http://monsoonsimthailand.weebly.com/
http://www.facebook.com/MonsoonSimTH
https://www.hightail.com/download/UlRUNnFJNHZUWUM1aWNUQw


ภาคผนวก

52%

5%
8%

3%

5%

5%

23%

อตัราการเขา้รว่มVS การลงทะเบยีน

(เฉพาะกลุม่เป้าหมาย; มหาวทิยาลยั)

100%

75%

67%

50%

33%

17-18%

No Show

ดา้นจ านวนมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาในกลุม่เป้าหมาย

• 62% ของมหาวิทยาลยัเดินที่ลงทะเบียนและทางมาเขา้รว่มตามที่ได ้

ลงทะเบียนไว้ระหว่าง67%-100%
• 12% ของมหาวิทยาลยัที่ลงทะเบียนและเดินทางมารว่มต า่กวา่50%
• 23% ของมหาวิทยาลยัที่ลงทะเบียนไม่รบัผิดชอบต่อการลงทะเบียน
• 79% ของมหาวิทยาลยัเอกชนShow up
• 74% ของมหาวิทยาลยัในก ากบัรฐัShow up
• 71.4% ของมหาวิทยาลยัราชภฎั Show up
• 50% ของสถาบนัการศึกษาที่อยูป่ระเภทสถาบนัShow up
• 38.4% ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลShow up
• วิทยาลยัอาชีวะที่อนุญาตใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมมีอตัราการshow up 0%

ดา้นจ านวนอาจารย์

• วนัที่8และ10มีอตัราการshow up ต า่กว่า50% 
• เฉลี่ยกจิกรรม3วนัมีอตัราShow up 57.85%
• ตลอด3วนัของกจิกรรมเสยีค่าอาหารโดยเปลา่ประโยชน์26,700 บาท
เงนิจ านวนน้ีสามารถใชจ้า่ยค่าอาหารในกจิกรรมTH ERM Challenge 2017 ของ

นักศึกษาไดถ้งึ144คนหรอื17% ของค่าอาหารทัง้หมดของกจิกรรมในเดือนกนัยายนและ
ตลุาคม

• 42.75% โดยเฉลี่ยของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทัง้3วนัใหค้วามรว่มมือใน
การท าแบบสอบถามออนไลน์หลงัจากจบกจิกรรมทัง้3 วนั


