
รายงานการศึกษาดูงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ 
ระหวางวันที่ 24-28 กันยายน 2550 

ณ นันยางโพลีเทคนคิ ประเทศสิงคโปร 
------------------------------ 

 
ความเปนมา 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ จํานวน 17 คน เดินทางไปรับการอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาทักษะดานการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับขาราชการ ระหวางวันที่ 24-28 
กันยายน 2550 ณ นันยางโพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร 
เน้ือหาการฝกอบรมประกอบดวย การฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน  การศึกษาดูงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ นันยางโพลีเทคนิค การศึกษาดูงาน
ดานการสอน ICT ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของสิงคโปร และ
การทัศนศึกษาดานวัฒนธรรมและชีวิตความ
เปนอยูของของชาวสิงคโปร 

 
 
การศึกษาดูงาน ณ นันยางโพลีเทคนิค 
1. การบรรยายเรื่องการดําเนินงานของนันยางโพลีเทคนิค 
 นันยางโพลีเทคนิคเปนสถาบันการศึกษาที่ใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษาและ
การฝกอบรมอยางมีคุณภาพ กอตั้งในป พ.ศ.  2 5 3 5  
ประกอบดวย  7 คณะ ไดแก วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ การออกแบบ สื่ออีเล็กทรอนิกส ธุ รกิ จการ
จัดการ วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
และเคมี  ในป 2550 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 15,001 คน 

นันยางโพลีเทคนิค  
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วิสัยทศัน: นันยางโพลเีทคนิคเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มี 
เครือขายความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและตางประเทศ ใหความสําคัญตอการ

พัฒนาองคกรอยางไมหยุดยั้ง เพื่อมุงสูการจัดการศึกษา 
การฝกอบรม แลใหบริการภาคอุตสาหกรรมดวยความเปนเลศิ 

ยุทธศาสตร 6 ประการของนันยางโพลีเทคนิค 
 นันยางโพลีเทคนิค ไดกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ 6 ประการ ไดแก  
 1. การวางแผนงานดานตลาด เพ่ือรองรับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
ความตองการแรงงานของประเทศสิงคโปร  
 2. การพัฒนาระบบการฝกอบรม เพ่ือตอบสนองความตองการดานการตลาด และการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
 3. การพัฒนาศักยภาพองคกร เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงานใหมี
ศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ 
 4. การเปนหุนสวนความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือพัฒนาการดําเนินโครงการดาน
การศึกษาและเทคโนโลยีของหนวยงาน 
 5. การฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบรรยากาศการเรียน การสอนที่ตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน 
 6. ความรวมมือในภูมิภาคและระหวางประเทศ เพ่ือเสริมสรางทัศนคติของผูเรียนใหมี
ศักยภาพการแขงขันในเวทีโลก 
 นันยางโพลีเทคนิคกอตั้งสถาบันครบ 15 ป เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2550 โดยในป 2549 
ไดรับรางวัล Distinguished Public Service Award for Organizational Excellence ใน
ฐานะเปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศในการจัดการองคกร 
 
2.  การศึกษาดูงานดาน IT ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นันยางโพลีเทคนิค 
 ปจจุบัน มีนักศึกษาเขาเรียนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 3,295 คน เปน
นักศึกษาใหมที่เขาเรียนในป 2550 จํานวน 1,057 คน เปดหลักสูตรการสอนใน 4 สาขา ไดแก 
ประกาศนียบัตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนเทศธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีขาวสาร
การคมนาคมและสื่อผสม 

  2.1 ศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีวิสาหกิจ 
(Enterprise Technology Innovation Centre - 
ETIC) 
   

 
 
 

นั นยา ง โพลี เ ทคนิ ค  ได ก อตั้ ง ศู นย
นวัตกรรมเทคโนโลยีวิสาหกิจขึ้น ภายใตการ
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สนับสนุนขององคกรพัฒนาขาวสารและการคมนาคม (Inforcomm Development Authority) 

องคกรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรดานการปองกันประเทศ (Defence Science& Technology 

Agenda (DSTA) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีวิสาหกิจและการ
ใหบริการแกไขปญหาแกลูกคาในเชิงนวัตกรรม ศูนย ETIC มีโครงการดําเนินการตางๆ รวมกับ
บริษัทเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร ในขอบขายการดําเนินงานดานตางๆ 
เชน อุตสาหกรรมการบิน การธนาคาร การรักษาสุขภาพ โทรศัพทมือถือ การรักษาความ
ปลอดภัย เปนตน นอกจากนี้ นันยางโพลีเทคนิคไดกําหนดใหนักศึกษาในชั้นปที่ 3 ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาศึกษาภาคปฏิบัติในศูนย ETIC แหงน้ี นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรดาน IT โดยจะจัดสงบุคลากรไปฝกอบรมในตางประเทศ 
เพ่ือกลับมาสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหแกศูนยนวัตกรรมแหงนี้  
 2.2 ผลงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลงาน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวยการผลิต ผลงานเพื่อตอบสนองความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง อ ง ค ก ร ภายใน เชนการจัดทํานาฬิกา
อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส  ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในสํานักงาน การจัดทําชองจัดเก็บเอกสาร
และอุปกรณสํานักงาน ตางๆ เปนตน  สําหรับผลงาน
เพ่ือตอบสนองหนวยงานภายนอก อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการจัดเก็บขอมูลดาน
สุขภาพ ระบบเขาออกประตูแบบอัตโนมัติ เปนตน 

2.3 การดูงานหองสมุดของนันยางโพลีเทคนิค 
 หองสมุดของนันยางโพลีเทคนิคเปนหองสมุดอัตโนมัติ กลาวคือไดนําเทคโลยี

สารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการหองสมุดแกนักศึกษาของวิทยาลัย  
กลาวคือนักศึกษาสามารถสืบคนตําราเรียน วารสาร สิ่งพิมพ สื่อ มีเดียตางๆ ดวยตนเอง 
นอกจากนี้ ยังสามารถยืมและคืนหนังสือผานเครื่องยืมและคืนหนังสืออัตโนมัติที่วิทยาลัยจัดไว 
นอกจากนี้ หองสมุดยังไดจัดคอมพิวเตอรที่พอเพียงสําหรับนักศึกษาไวใหบริการในการคนควา 
เลาเรียน ตลอดจนสืบคนขอมูลตางๆ พรอมทั้งไดจัดหองไวบริการนักศึกษาที่ตองการ
คนควาวิจัยหรือประชุมกลุมยอยดวย 
 
3. การศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมศึกษา Cedar  

 

โรงเรียนประถมศึกษาซีด าร  กอตั้ ง ในเดือน
มกราคม 1985 เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่
ใหความสําคัญตอการจัดการกระบวนการเรียนรูที่
คํานึงถึงหลักปรัชญาสําคัญ 2 ประการ ไดแกการ
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เรียนรวมโดยคํานึงถึงความพรอมของนักเรียน
มากกวาระดับการศึกษา (non-gradable) และ
การจัดการศึกษาโดยใหความสําคัญตอความเปน
มนุษย (human approach) เชน การใหนักเรียน
ในชั้นปที่ 1 และปที่ 2 สามารถเรียนรวมกันได
หากนักเรียนดังกลาวมีความพรอมเทาเทียมกัน 

 โ ร ง เ รี ย นป ร ะ ถมศึ ก ษ าซี ด า ร ใ ห
ความสําคัญตอการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน  สอนใหนักเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ 
โดยครูเปนผูใหแนวคิดเพื่อใหนักเรียนรูจักคิดดวยตัวเอง นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการ
สรางจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม เชน การจัดใหมีสวนสมุนไพรในโรงเรียน เพ่ือสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิเวศใหแกนักเรียน เพ่ือที่จะรักษาวัฏจักรตางๆทางธรรมชาติ 
ตลอดจนการบูรณาการความรูในชั้นเรียนเพ่ือใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

สิ่งที่เปนจุดเดนสําคัญของโรงเรียน ไดแกการใหความสําคัญตอการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู พรอมจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในยุคโลกาภิวัตน เชน การใหความสําคัญตอการ
พัฒนาการศึกษาดาน IT ของแกนักเรียน โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนจะบูรณาการ
โปรแกรม Microsoftword Excel และ PowerPoint ในชวงชั้นเรียนตางๆ เชน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 เรียน Microsoft word ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 เรียน PowerPoint และชั้น
ป ร ะ ถ มศึ ก ษ า ป ที่  5 -6   เรียน Web Design  

เปนตน  ทั้งน้ี ครูจะทํา หนาที่ใหคําแนะนําและ
แก ไ ขปญหาต า งๆ  แก นักเรียน เพ่ือใหนักเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรู อยางมีอิสระ มีความคิด
สรางสรรค กระบวนการ เรียนการสอนจะเนน
ความเพลิดเพลินควบคูไป กับการเรียนรูเร่ืองตางๆ  
ด วยการ เรี ยนรู ร วมกับ เ พื่ อ น ใ น ชั้ น เ รี ย น  
ในลักษณะการทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในชั้นเรียน มากกวามุงเนนใหนักเรียนทําการบานแต
เพียงอยางเดียว การสอนใหนักเรียนรูจักการแกไขปญหาตางๆ ดวยการเรียนรูและทดลอง 
นอกจากนี้  โรงเรียนยังสนับสนุนการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมของนักเรียนในดานตางๆ เชน 
การสงผลงานของนักเรียน เชน การประกวดหุนยนต เปนตน  

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเนนการกระบวนการเรียนการสอนแบบมี 
สวนรวมระหวางผูปกครอง ครู และนักเรียน กลาวคือผูปกครองมีสวนเกี่ยวของในการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับโรงเรียน และนักเรียนมีสวนรวมในการจัดตารางการเรียน และ
การสอบรวมกับครูดวย นอกจากนี้ โรงเรียน Cedar ยังใหความสําคัญตอการจัดบรรยากาศการ
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เรียนรู เชน หองสมุดสําหรับนักเรียน ทั้งภายในอาคารที่นําวัสดุเหลือใชมาประยุกตตกแตง และ
หองสมุดเปดซึ่งมีพ้ืนที่ใหนักเรียนเลนควบคูไปกับการคนควาหนังสือตางๆ   

 นอกจากนี้ โรงเรียนยังใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของผูสอน ใหความสําคัญ
ตอการสรางองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรูในองคกร มีการวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน สนับสนุนความรวมมือในการวางแผนการศึกษา และสนับสนุนการ
ดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางเครือขายความรวมมือกับนานาประเทศให
กวางขวางขึ้น เชน ประเทศจีนและอินโดนีเซีย และเม่ือป 2548 เคยมีความรวมมือกับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่จังหวัดอุดรดวย 

4. การศึกษาดูงานที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Yio Chu Kang 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา Yio Chu Kang เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางของรัฐ   
กอตั้งในป 1965 เปนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาษาอังกฤษและภาษาจีน ปจจุบัน
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  1,350 คน จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-5 วิชาที่เปดสอนไดแก 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาจีน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ออกแบบ ไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากรัฐบาล 

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เนนการเสริมสรางทักษะและการเตรียมความ
พรอมใหแกนักเรียนพื่อศึกษาตอในระดับอุ  ดมศึกษา เชน ทักษะดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
หลักการดานกลศาสตร ไฟฟา ฯลฯ เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาตอดานวิศวกรรมศาสตร
ของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา เปนตน นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีชวย
ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เชน งานศิลปะ สงเสริมการเรียนการสอนแบบ E-learning ทั้งน้ี 
การพัฒนาการเรียนการสอนดาน IT ของโรงเรียน เนนแนวทาง 5 E ไดแก e = effective 

learning (การเรียน การสอนอยางมีประสิทธิภาพ)  e = enjoyable (การเรียนการสอนอยางมี
ความสุข)  e = enabling new possibilities (การสรางความเปนไปไดใหมๆ)  e = enriching 

knowledge (การเสริมสรางความรู)  e = empowerment students (การเสริมสรางศักยภาพ
ของนักเรียน) 

 

YYiioo  CChhuu  
KKaanngg  

SSeeccoonnddaarryy 
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 การเรียนการสอนของโรงเรียนจะใหความสําคัญตอการสนุกสนาน เพลิดเพลินควบคูไป
กับการเรียน เชน การสรางเกมคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เปนตน 

5. การสอนวิชาคอมพิวเตอรในชั้นเรียน 

นันยางโพลีเทคนิค ไดจัดใหขาราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับความรูในวิชาคอมพิวเตอร
เบื้องตน ดังนี้ 

 

5.1  Microsoft Office World 2003 ประกอบดวยการวิธีการจัดเก็บ file การแกไข
ขอความ การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร การจัดยอหนา การจัดขนาดหนากระดาษ การเลือกสี
สําหรับใชงาน การแทรกภาพจาก file การแทรก clipart ฯลฯ  

5.2 Microsoft Office PowerPoint 2003 ประกอบดวยการเลือก template 

สํ า ห รั บ นํ า เ สนอ  กา ร เปลี่ ย นสี template และตัวอักษร 
การเปลี่ยนแผนงานทั้งแบบ manual แ ล ะ อั ต โ น มั ติ  ก า ร
แทรกภาพจาก file และการแทรก clipart   การสรางภาพ
ใหมีลักษณะเคลื่อนไหวได ตลอดจน เทคนิคตางๆ เพ่ือให
การนําเสนองานมีความนาสนใจ 

5.3   Microsoft Office Excel 2003 ประกอบดวยความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Excel เชน 
วิธีพิมพขอมูล หรือตัวเลขลงใน cell วิธีเปดแผนงาน วิธีการคํานวนในลักษณะตางๆ การใช 
Excel ในการจัดเก็บและคํานวนขอมูลทางบัญชี สูตรที่ใชในการคํานวนตางๆ การนําเสนอ
ผลงานดวยกราฟ การเพิ่มสีสันตางๆ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ ฯลฯ  

6. ทัศนศึกษาในสิงคโปร 
 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 นันยางโพลีเทคนิคไดจัดรายการทัศนศึกษาใหแก
ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดเยี่ยมชมสถานที่สําคัญของประเทศ
สิงคโปร ประกอบดวยยานธุรกิจของสิงคโปร Merlion Park ซึ่งมีรูปปนสิงโตทะเลซี่งเปน
สัญญลักษณของสิงคโปรประดับไว นอกจากนี้ ยังไดมีโอกาสเยี่ยมชมยานธุรกิจไชนาเทาน 

ดูทัศนียภาพเบื้องลางของ เ ก า ะ Sentosa 

และวิวในมุมสูงของสิงคโปร รวมทั้ง ก า ร แ ส ด ง ท า ง
วัฒนธรรมที่ประกอบดวยแสง  สี ดนตรีของสิงคโปร
ที่นาประทับใจอยางยิ่ง 
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ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูเขาประชุม  
1. ผูเขารับการอบรมมีโอกาสเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรม 

Micro Office  ประกอบดวย Micro Office Word 2003, Micro Office  

PowerPoint 2003 และ Micro Office Excel 2003 เพ่ิมเติมจากพื้นฐานเดิมที่มี
อยู  เพ่ือสามารถนํามาใชในการพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. ผูเขารับการอบรมมีประสบการณการฝกอบรมในตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ทั้งในระหวางการฝกอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน และ
การใชชีวิตประจําวัน 

3. ผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ 
ชาวสิงคโปร เรียนรูความมีระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เครงครัดของ
ชาวสิงคโปร เชน การไมทิ้งขยะในที่สาธารณะ การเขาแถวในขณะขึ้นรถประจําทาง  
การขามถนนในบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจร เปนตน 

4. ผูเขารวมการประชุมไดมีโอกาสศึกษาดูงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาของประเทศสิงคโปร ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค 
สนับสนุนการสรางนวัตกรรมตางๆ เพ่ือการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน รวมทั้งการ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และการรักษาสภาพแวดลอมไวในหลักสูตรการศึกษา
ของสิงคโปรดวย 

5. ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูการทํางานเปนทีม การอยูรวมกัน การชวยเหลือกัน 
ตลอดจนการเอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันดวย 

                                    
   

 
 
 
 

สํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 
ตุลาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


