
บันทึกแนวทางการปฏิบตัทิี่ด ี
ชื่อผลงาน การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

 
1.เจ้าของผลงาน คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
2.สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
3.ชุมชนนักปฏิบัติ       √  ด้านการผลิตบัณฑิต 
     ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4.ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการเรียนรู้เชิง
รับ (Passive Learning) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ทั้งในรายวิชาทฤษฎี  รายวิชาปฏิบัติ และ
วิชาพ้ืนฐานทั่วไป   คณะกรรมการการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ได้ด าเนินการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน รวบรวมองค์ความรู้  วิธีการปฏิบัติที่ดี ตลอดจนบทเรียนต่างๆในการท างานโดยศึกษายุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่
เน้นปฏิบัติการ (Hand-On) รวมถึงองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นส าคัญในการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้ 5 หัวข้อ ดังนี้ 
 1.การวางแผนการสอน 
 2.การด าเนินการสอน 
 3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 จากกระบวนการสกัดความรู้จากคณาจารย์ในครั้งนี้ ท าให้ได้กระบวนการสอนที่เน้นการฝึกนักศึกษา
ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 1.การวางแผนการสอน 
  การวางแผนการสอนของคณาจารย์ได้วางแผนให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ซึ่งได้
ระบขุอบเขตของเนื้อหา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 2.การด าเนินการสอน 
  การด าเนินการสอนทางคณาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการสอนที่ระบุไว้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Leaning ซึ่ง
สามารถจ าแนกได้  7  วิธีคือ 
  2.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านปัญหา (Problem-based Learning) 
  2.2 การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) 

2.3 การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) 



2.4 การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
2.5 การเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษา (Case-Study Learning) 
2.6 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
2.7 การเรียนรู้ที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชา ระหว่างสาขา และระหว่างคณะ เพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ที่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
นอกจากการสอนด้วยเทคนิคต่างๆแล้ว ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมหรือการจัดโครงการที่เชื่อมโยงกับ

เนื้อหาในการเรียน เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ 
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมทีต่รงตามความต้องการของสถานประกอบการ   

3.การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
การประเมินประสิทธิภาพการสอนส าหรับการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มีการประเมินใน

รูปแบบต่างๆเช่น  การสร้างสถาณการณ์จ าลองเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความรู้หรือความคิดเห็น   การซักถาม-
การโต้ตอบ   การจัดโครงงานหรือโครงการต่างๆที่ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น
โครงการ street food  การออกแบบทริปการท่องเที่ยว  การประเมินจากการให้นักศึกษาลงมือสอบปฏิบัติ  
การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์  เป็นต้น 

4.การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ท าได้หลายวิธีเช่น พิจารณาถึงผลการจัดการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา จากนั้นน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป  การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่ นักศึกษาได้
ฝึกงาน เป็นต้น 

5.ปัญหาและอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ส าคัญมีดังนี้ 
 5.1 งบประมาณ    

ปัญหาและอุปสรรคในด้านงบประมาณที่เกิดขึ้นเช่น การเบิกจ่ายล่าช้า  การได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ  ท าให้กลไกการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผน เป็นต้น 

 5.2 วัสดุการเรียนการสอน, ครุภัณฑ,์ จ านวนอาจารย์ในการฝึกทักษะไม่เพียงพอ    
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้เช่น วัสดุส าหรับการฝึกปฏิบัติไม่เพียงพอมีจ านวนน้อย มีความ

เสื่อมโทรม ครุภัณฑ์ช ารุด ทรุดโทรม มีการตอบสนองต่อการท างานที่ล่าช้า  หรือจ านวนอาจารย์ในการสอนมี
น้อยเนื่องจากอาจารย์หลายๆท่านเกษียณอายุราชการ ท าให้ไม่สามารถหาอัตราก าลังมาทดแทนได้ทันเวลา ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 

 5.3 นักศึกษา     
อุปสรรคส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือลักษณะนิสัยหรือบุคลิกของ

นักศึกษาเอง เช่น ความใฝ่รู้  ความกระตือรือร้น  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งคุณลักษณะตามที่
กล่าวมานี้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้ไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง  



5.ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาใน

ประเด็นของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาคนรุ่นใหม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศให้มีหลักคิดที่ถูกต้องและมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา จากสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง จึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ  ควบคู่กับส่งเสริม
ศักยภาพผู้สอนเพื่อให้เกิดคุณภาพในการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติทีม่ีความใฝ่รู้ อดทน และ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการซึ่งเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ จึงมี
การจัดการความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมวีัตถุประสงค์ในการด าเนินงานดังนี้  

1.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดีแก่บุคคลากรด้านการสอนในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการอย่างแท้จริง 

2.เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 
 

6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 
 จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนนักวิชาชีพที่
เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) สามารถสรุปประเด็นวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่จะน ามาสร้างเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี ได้ดังนี้ 
 1.จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ปฏิบัติการจริง 
 2.การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจากห้องปฏิบัติการและงานฟาร์มต่างๆ 
 3.การสอนโดยเน้นมมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับงานในสายอาชีพ 
 4.ฝึกปฏิบัติโดยการแบ่งกลุ่มท างาน หรือการส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 5.ฝึกให้มีการน าเสนองาน เพ่ือส่งเสริมความกล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออก และส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในตนเอง  
 6.การสอนโดยเน้นการท าโครงงานหรือโครงการ 
 7.การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 

8.จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชา ระหว่างสาขา และระหว่างคณะ 
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุ่งเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
มุ่งเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) ในบางหน่วยเรียนหรือเฉพาะบท และทั้งรายวิชา  โดยมีวิธีการสอนที่
หลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน  โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการวางแผนการสอน คัดเลือกเทคนิคที่ใช้ใน



การสอนให้สอดคล้องกับลักษณะรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะผู้เรียน และลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ โดยรูปแบบวิธีสอนที่ใช้มี 7 รูปแบบคือ 

1. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
2. การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
3. การสอนผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) 
4. การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
5. การสอนแบบใช้กรณีศึกษา (Case-Study Learning) 
6. การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
7. การสอนที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชา ระหว่างสาขา และระหว่างคณะ  

โดยมีแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนดังนี้ 
 

การด าเนินการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
1.การจัดการเรียนการสอนโดยลงมือ
ปฏิบัติงานจริง 

การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การสอนผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) 
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

2.การสอนให้นักศึกษาได้ทดลองจาก
ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 

การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
การสอนแบบใช้กรณีศึกษา (Case-Study Learning) 
การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 

3.การสอนที่เน้นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
งานสายอาชีพ 

การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 

4.การท างานเป็นทีม การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
การสอนผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) 
การสอนที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชา ระหว่างสาขา และ
ระหว่างคณะ 

 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มุ่งเน้นปฏิบัติการ (Hands-On) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และคิดแก้ปัญหา การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการ   
ท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก โดยเลือกปัญหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน 
โดยปัญหานั้นเป็นเหมือนเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการหาแนวทางแก้ปัญหา 



เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอน จะมีการสรุปสาระส าคัญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน 
 2. การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น าความสนใจ
ของผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยมีการเรียนรู้ผ่านการท างานเป็นกลุ่ม มีการ
ลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าหาความรู้ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็น
รูปธรรมหรือชิ้นงาน มีการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ทราบล่วงหน้าก่อน
การเรียนการสอน 
 3.การสอนผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเน้นให้เกิดการคิด การวิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการเรียนรู้ร่วมกั นเป็นกลุ่ม
หรือรายบุคคล ผู้สอนมีบทบาทให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 4.การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) เป็นการสอนที่ผู้สอนใช้เทคนิค
หรือวิธีการที่กระตุ้นให้ผู้เรียน คิดเป็นล าดับขั้น คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีและ
ความรู้ใหม่ที่ได้ จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือสามารถหาข้อสรุปเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ  ในชั้น
เรียนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผู้สอนมีบทบาทช่วยชี้แนะและ
สรุปความคิดตามหลักการ สุดท้ายมีการประเมินผลการเรียนรู้จากการคิดพัฒนาชิ้นงานหรือการท าแบบฝึกหัด 
เป็นต้น  
 5.การสอนแบบใช้กรณีศึกษา (Case-Study Learning) เป็นการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ศึกษากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียน จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราห์และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม จากนั้นน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด  
 6.การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง เป็นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจริง
เป็นวิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง การ
สรุปผลการเรียนรู้โดยการสะท้อนคิดประสบการณ์จากสถานการณ์จ าลอง ช่วยถ่ายโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ความคิด ความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในสถานการณ์ และสรุป
หลักการหรือแนวคิดที่จะน าไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะอ่ืนๆ ได้แก่ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร เป็นต้น 
 7.การสอนที่มีการบูรณาการระหว่างรายวิชา ระหว่างสาขา และระหว่างคณะ  เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยงวิชาหนึ่งเข้ากับวิชาอ่ืนๆ  ในการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย  และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความคิดรวบยอดใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย  มีประโยชน์ในการขจัดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาต่าง ๆ  ใน
หลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริง
ได้และในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้  ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจว่า  สิ่งที่ตนเรียนมีประโยชน์หรือน าไปใช้จริงได้ 



7.ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

1. คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคการ

สอนต่างๆเพ่ือให้เกิดบัณฑิตนักปฏิบัติ  

2. คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนได้เห็นตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีของเทคนิคการ

สอนของอาจารย์แต่ละท่าน 

3. บุคลากรสายสอนร้อยละ 20 สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความรู้ใหม่ 

4. บุคลากรสายสอนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการสอนเพื่อการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ 

8.ปัจจัยความส าเร็จ   
1. บุคลากรเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้  

2. บุคลากรเห็นความส าคัญของเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆที่ส่งผลให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนของผู้รู้จากหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ 

9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตนเอง ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาอบรมทักษะการจัดการความรู้ 

2. ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างสั้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   

ท าให้การด าเนินการขาดความราบรื่น  ไม่เอ้ืออ านวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่าที่ควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



ภาพแสดงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักวิชาชีพ
ที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)   วันที่  11  พฤษภาคม  2564 

 
 

 

 
 
 

  


