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ค าน า 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพ่ือใช้ในการ
บรรลุเปูาหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
คน และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการให้มีการค้นพบ
ความรู้ ความชํานาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนําออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมี
ประโยชน์เพ่ิมขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ ไม่เหมือนกันมาเจอกัน  หลักสําคัญของการจัดการความรู้  คือ 
กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการดําเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนสําคัญใน
หลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ที่ต่างคนต่างทําหน้าที่ในบทบาทของตนเองให้ดีที่สุดแต่ต้องมีการ
ทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการทํางานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 
 การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้เป็นการ
รวบรวมเทคนิคการสอนจากองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อต่างๆ ดั งนี้คือ สอนอย่างไรเมื่อนักศึกษาไม่
เข้าใจ สอนอย่างไรเมื่อนักศึกษาในห้องเรียนมีความแตกต่างทางการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในการ
สอนยุคศตวรรษที่ 21 ความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ห้องเรียนคือสนามฝึกจําลอง เทคนิคการ
สร้างความสนใจในการเรียนโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะหาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องขอขอบคุณบุคลากรในคณะทุกท่านที่มีส่วนร่วม ให้ความ
ร่วมมือจนการดําเนินการจัดการความรู้ครั้งนี้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้ จะเป็นแนวทาง
ให้คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นําไปใช้เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา 
  



สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานํา 
สารบัญ 

 สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสําเร็จของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 1 

 รายงานผลการดําเนินงานการถอดองค์ความรู้ 6 

 กระบวนการดําเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 45 

 ข้อเสนอแนะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ 47 
ภาคผนวก  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 48 
- นโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 50 
- แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 51 
- ปฏิทินการดําเนินงานการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 59 
- ภาพกิจกรรม 62 
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 ทฤษฎีเป็นเรื่องยากต่อการทําความเข้าใจ ใช้การยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือจาก

บุคคลใกล้ตัวเช่น ญาติพ่ีน้อง สังคมรอบข้าง 

 ใช้เกมส์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน เรื่องที่ยากๆจะเข้าใจง่ายขึ้น  เช่นนักศึกษาไม่เข้าใจความหมาย

ของคําว่า “ทัศนคติ” จะใช้เกมส์ให้ทุกคนเขียนลงในกระดาษว่า “คิดอย่างไรกับคําว่าตํารวจ” แล้ว

นํามาแลกกับเพ่ือนในห้อง ถ้ามีข้อความทีตรงกันก็จะสรุปรวมออกมา แล้วขีดออก ถ้ามาตรงก็จะเก็บ

ไว้ แล้วสรุปว่าสิ่งที่ได้คือทัศนคติ เป็นต้น 

 ปรับ “ระดับการใช้ภาษา” ให้นักศึกษาเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

 ใช้สื่อการเรียนทุกประเภทที่ทําได้ ทั้งสื่อนิ่ง และสื่อเคลื่อนไหว เช่น บัตรคําศัพท์ แผนผัง แผนที่ 

รูปภาพ สตอรี่บอร์ด ภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์ที่อธิบายเหตุการณ์ทางสังคม จะสามารถให้

รายละเอียดได้ดีกว่าการบรรยาย ทําให้เข้าใจเหตุการณ์ ลําดับเวลา ช่วยผ่อนคลายและทําให้อยาก

เรียนรู้ และยังนํามาใช้เพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ด้วย 

 สอกแทรกความรู้ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุุนทํา

ให้เขา้ใจที่มา ต้นกําเกิดของภาษา ตัวอักษรได้ดีข้ึน 

 โครงสร้างทางภาษาต่างประเทศท่ีแตกต่างกับภาษาไทย อาจารย์ควรเตรียมวิเคราะห์บทเรียนล่วงหน้า

และจัดแบบฝึกหัดขนาดสั้นเพ่ือเช็คความเข้าใจไว้ให้ทําในชั่วโมงเรียนทันที 

  

เทคนิคการสอนจากองค์ความรู้ผู้ปฏิบัติจริง 

สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 

 

สอนอย่างไรเมือ่นักศึกษาไม่เข้าใจ 

 

ให้ความส าคัญกับการบริหารเวลาขณะสอนให้สมดุลย์ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่เน้นการบรรยาย
ตลอดชั่วโมงอย่างเดียว เวลาบรรยายส่วนหนึ่ง เวลาท ากิจกรรมส าหรับท าความเข้าใจของนักศึกษาอีกส่วน

หนึ่ง ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมการท าความเข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหาวิชา 
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 แนะนําหนังสือ สื่อ ตัวอย่างเพ่ิมเติมให้นักศึกษาที่เรียนรู้เร็ว และสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเพ่ิมเติมให้

นักศึกษาที่เรียนรู้ช้า หรือปานกลาง  

 ให้ทําใบงานในห้อง กระตุ้นนักศึกษาท่ีเรียนรู้ช้าให้พยายามทําให้เสร็จ อาจารย์ให้ข้อมูลชี้แนะได้ทันที 

 กระตุ้นด้วยการแจ้งคะแนนที่ทําได้เป็นระยะ เพ่ือให้นักศึกษาพยายามพัฒนาไปให้ถึงเปูาหมายของ

การเรียน 

 ฝึกให้นักศึกษาที่เรียนรู้ช้า พูดไม่เป็นใจความ ให้ตอบคําถามบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเคยชินในการคิด 

 ตักเตือนด้วยคําพูดที่ตรงไปตรงมา “บ้าง” เพ่ือให้นักศึกษามีการวางแผนอนาคต 

 

 

 
 

 

 เป็นพี่เลี้ยงให้แนะนํา เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 

 เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เช่นเชิญวิทยากร มาให้ความรู้ มาชี้แนะการปฏิบัติเวิร์คช้อป 

 เป็นผู้ตรวจสอบ แก้ไข ชี้แนะ และให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้อง และละเอียดชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษา

ปรับปรุงพัฒนาได้ 

 เป็นผู้สรุป ชี้นําประเด็นที่นักศึกษาควรทําความเข้าใจ 

 เป็นผู้เข้าใจ เข้าถึง ตัวตนของนักศึกษาทุกคนที่มีความแตกต่าง เพ่ือช่วยพัฒนาให้เขาเติบโตในทิศทางที่

เหมาะสม 

  

สอนอย่างไรเมื่อนักศึกษาในห้องเรียนมีความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในการสอนยุค
ศตวรรษที่ 21 
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ความคิดสร้างสรรค์ 
 

   ความคิดสร้างสรรค์มาจากการคิดวิเคราะห์ 
ไม่มีผิดไม่มีถูก นํานิทานพ้ืนบ้านมา 1 เรื่องให้ 
นศ.มองทั้งด้านดีและด้านร้ายของตัวละคร แล้ว
เขียนออกมาเป็นบทละคร    

   สร้างแนวทางดนตรีของตนเอง ต้องมาจาก
การหัดด้นสด แล้วสร้างสรรค์ความเป็นตัวเอง 

 

สร้างแรงบันดาลใจ 
 
   จูงใจให้หาไอดอล แบบอย่างของผู้ประสบ
ความสําเร็จในทางอาชีพของตนเอง สิ่งนี้จะ
สร้างแรงขับให้อยากพัฒนาตนเองไปสู่จุดนั้น 

     พาน.ศ.ไปเรียนรู้ดูในสถานที่จริง เช่น ห้อง
บันทึกเสียง การผลิตโปรดักชั่น สถานีวิทยุ 
นิทรรศการศิลปและดนตรี โรงแรม กระตุ้นว่า
การเรียนรู้สามารถนําไปใช้ได้จริง 

 

ความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน 

เพียงอย่างเดยีว 

รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ 

เทคโนโลยี ความรู้อยู่ทีปลายนิ้ว 
 
   เรียนรู้  ค้นหาตัวอย่าง ต้นแบบ จากโลก
ออนไลน์  ยูทูป กูเกิล เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นใน
สมาร์ทโฟนนําสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นสื่อการสอน
และกระตุ้นให้นักศึกษาไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้
จากสื่อเหล่านี้   
 

ฝึกฝนและปฏิบัติ 
“อยากให้นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างไร 

อาจารย์ต้องให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างนั้น”    

   เรียนตัวบทกฎหมาย ต้องท่องจํากฎหมาย 
ท่อง จํา อ่านซ้ํา    

   เรียนศิลปต้องจัดนิทรรศการ นําความรู้จาก
พ้ืนฐานผสานความคิดสู่ การนํ า เสนอเวที
สาธารณะ ได้ฝึกทั้งแนวคิด วางแผน อุปกรณ์ 
การจัดเรียง 

   เรียนดนตรีจําโน้ตไม่ได้ก็ต้องคัดลอกโน้ตมา
ซ้ําๆ ไปแสดงดนตรีเวทีสาธารณะ เกิดแรง
กดดันในการซ้อม 

   เรียนภาษาต้องท่องศัพท์ เขียนตามคําบอก 
แต่งประโยคก่อนเริ่มเข้าสู่บทเรียนทุกวัน 
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ห้องเรียนคอื 

สนามฝึกจ าลอง 

 

“สร้างนักศึกษาจาก
ปัญหาที่พวกเขาท า
ไม่ได”้ 

“ไม่กล้าพดูหน้าห้อง” 
        ฝึ ก นํ า เ ส น อจ า ก เ รื่ อ ง ที่ ค้ น ค ว้ า      
จากหัวข้อท่ียังไม่ต้องเป็นวิชาการก็ได้ เลือกใช้
สื่อตามที่ตนเองถนัด หรือเดี่ยวไมโครโฟนเลย 
จนเกิดความคุ้นเคย สนุก และพูดได้ 

(ปกครองท้องถิ่น) 
 
“ไม่ตรงต่อเวลา มาสาย” 
        แจ้งข้อตกลงเวลาเรียน 8.30 น.
ร่วมกันอาจารย์เป็นต้นแบบ กําหนดเวลาส่ง
งานท่ีชัดเจน ทําสม่ําเสมอ ปฏิบัติจนเป็น
วัฒนธรรมที่นักศึกษาทุกคนยอมรับและ
ภาคภูมิใจท่ีทําได้ 

(ภาษาญี่ปุุน, พัฒนาชุมชน) 
 

“เขียนบรรยายไม่ได”้ 
        ฝึกเขียนในช่ัวโมงสุดท้ายของการเรียน
ทุกสัปดาห์ 1 หน้ากระดาษ แรกๆนักศึกษาจะ
เขียนได้ไม่เกินครึ่งหน้า แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนเต็มหน้า สิ่งสําคัญคืออาจารย์จะให้ข้อมูล
ย้อนกลับทุกครั้งเพ่ือให้นําไปปรับปรุง อยาก
ให้ทุกสาขาช่วยกันทํา 

(พัฒนาชุมชน) 
 
“ใช้ภาษาไม่เป็น” 
        ฝึ ก แ ต่ ง ป ร ะ โ ย ค จ า ก คํ า ศั พ ท์          
ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จําลอง ทุกครั้งที่
เรียน แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเพื่อให้แก้ไข 

(ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุุน) 
 

“คิดวิเคราะห์ไม่เป็น หาประเด็นทีส่นใจ
ไม่ได้” 
        ฝึกจากการให้อ่านสิ่ งที่อยากอ่าน
(ภายในขอบเขต) มากๆ แล้วมา “เล่า” 
ประเด็นที่อ่านได้ให้ฟัง เมื่อทําจนประเด็นเข้า
ที่เข้าทางแล้วจึงจะกําหนดหัวข้อ วางโครง
เรื่อง ลงมือเขียน 

(ประวัติศาสตร์)   

“จําทฤษฎีไมไ่ด้” 
        ง่ายๆ เลยคือให้ท่องปากเปล่า 

(ดนตรี)   
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 นักศึกษาออกแบบชั่วโมงเรียนว่าอยากเรียนแบบไหน 

 นักศึกษามีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน นําเสนองานของตนเอง ตั้งคําถาม วิเคราะห์ วิจารณ์ จากงานของ

เพ่ือน 

 ใช้เกมส์ที่นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาหรือเนื้อหาบรรยายก็ทําได้ 

 นักศึกษาโพสต์คลิปที่ตนเองสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่เรียนลงใน Facebook กลุ่มวิชา และร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น เชิญชวนให้เพ่ือนเข้ามาพูดคุยในประเด็นที่สนใจ อาจารย์ก็ได้เรียนรู้กับนักศึกษา 

เปิดมุมมอง 

 นักศึกษาดูภาพยนตร์ที่เก่ียวข้องกับบทเรียนมาก่อน  แล้วมาแสดงเหตุการณ์จําลองในชั้นเรียน เพ่ือให้

เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่นําเสนอ 

 นักศึกษาออกมาสอนประเด็นที่จะเรียนให้เพ่ือนหน้าห้อง นักศึกษาจะเข้าใจบทเรียน เข้าใจตนเอง 

เพ่ือนอยากฟัง กล้าถาม กล้าตอบ 

 นักศึกษายกตัวอย่างด้วยตนเองจากทฤษฎีที่เรียน บวกกับความคิด จินตนาการที่เป็นอิสระ เช่นถ้าคุณ

จะตั้งนโยบายรัฐบาล จะมีนโยบายอย่างไร  

 นักศึกษาตั้งประเด็นคําถามของบทเรียนในครั้งที่แล้ว และเพ่ือนตอบ ความสนุกอยู่ที่การตั้งคําถามได้

และตอบคําถามได้ 

 นักศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองชอบ แต่ต้องมีขอบเขตเกี่ยวกับบทเรียนที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ทาง

วิชาการได้ 

 นักศึกษาลงมือปฏิบัติหรือสาธิตด้วยตนเอง เช่นการใช้ภาษาอธิบายขั้นตอนการทําอาหาร การแปร

เนื้อหาทางวิชาการให้เป็นแผนผังประวัติศาสตร์ สตอรี่บอร์ด ฟลิปชาร์ท นักศึกษาลงสํารวจพ้ืนที่

ชุมชน นักศึกษาทํางานเป็นทีม วางแผน วิเคราะห์ และสรุป  

 

 
 

  

เทคนิคการสร้างความสนใจในการเรียน 

โดยการให้ “นักศึกษามีส่วนร่วม” ในการจัดการเรียนการสอน 

“ความภาคภูมิใจ” ว่า “ท าได้” และเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน  

เป็นแรงผลักดันให้นักศกึษาอยากเรียนรู ้
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านด้านการผลิตบัณฑิต  
ประเด็นความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่1 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธํารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที ่1 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 
 
อาจารย์กานดา  เต๊ะขันหมาก  

เน้นการสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาเอาความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้กับประสบการณ์ที่พบ มีการ
พานักศึกษาไปสิ่งที่เจอภายนอก จะพยายามให้นักศึกษาได้เจอประสบการณ์ตั้งแต่ปี 1 ได้เจอประสบการณ์
ต่างๆ เช่น 1 วัน ลงชุมชนเดินดิน ปี2 ลงชุมชนอยู่กับชุมชน ไปศึกษาเค้า อยู่กับเค้า 2 วัน 1 คืน ไม่ได้อยู่แค่ใน
อยุธยา ให้ไปอยู่ข้างนอก ปี 3 ใช้ประสบการณ์ไปไกลขึ้น เพ่ิมประสบการณ์ในการเดินทางที่เค้าไม่เคยพบเจอ
มาก่อน ไป 3 วัน 2 คืน ไปเชียงใหม่ นั่งรถไฟฟรี ไปเชียงดาว ไปผาส้ม การที่นักศึกษาได้ไปเรียนรู้จากสังคมที่
ไม่เคยเรียนอยู่ จะได้เจอสิ่งใหม่ ปี 4 ส่งไปฝึกงาน ไปหาประสบการณ์ 3 เดือน ไปลพบุรี ไปสมุทรสงคราม 
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แม้กระท่ัง สนามหลวง นี่คือการฝึกประสบการณ์จริงๆ จะได้เจอสังคมจริงๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่ใช่แค่สังคม
ต่างจังหวัดเท่านั้น 
 
อาจารย์ศิรินันท์  นุยภูเขียว 

วิชาที่เก่ียวกับไวยากรณ์ เพราะกําลังสอนอยู่ เป็นไวยากรณ์และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นจะให้นักศึกษา
สร้างประโยคอันดับแรกคือ ต้องรู้ถึงทฤษฎีก่อน ต้องสอนให้นักศึกษารู้และเข้าใจว่าทฤษฎีนั้นเป็นยังไง และรู้
ว่าจะสร้างประโยคจะต้องมีอะไร พอเข้าใจทฤษฎีและไวยากรณ์ แล้วจะฝึกให้นักศึกษาสร้างประโยคด้วยตัวเอง 
โดยเน้นการสร้างประโยคอย่างง่าย ไม่ยาก ถ้านักศึกษาสามารถสร้างประโยคได้แสดงว่านักศึกษาเข้าใจ
ไวยากรณ์นั้นเป็นอย่างดี จะฝึกให้มีความสามารถเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ โดยมีคําศัพท์มาให้ 2 ชุด เช่น
เกี่ยวกับคํานาม เช่น superman apple และมีคํากิริยา เช่น กิน นอน เดิน บิน และให้นักศึกษา เอาคําศัพท์
นั้นมาสร้างเป็นประโยคจากไวยากรณ์ที่สอน 1. ให้สร้างประโยคที่สอน 2. เอาประโยคมาสร้างเป็นเรื่อง แล้ว 
Create เป็นเรื่อง แล้วแข่งกันว่าทีมไหน  Create ดีที่สุด อาจารย์ก็จะหารางวัลมาให้ เป็นการสร้างขวัญและ
กําลังใจให้นักศึกษา บางทีก็ให้หาเรื่องราวจากข้างนอกมาวิเคราะห์ไวยากรณ์ เช่น shot story จากนิตยสาร 
 
อาจารย์อรพิมพ์  สุขสุวรรณ 

นักศึกษา ศิลปกรรม ดูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยต้องการให้มีความสร้างสรรค์ด้วยการ
สร้างประสบการณ์ทางด้านการเห็น ซึ่งมีน้อยเพราะในอดีตที่ผ่านมานักศึกษามักจะดูผลงานศิลปะจากหนังสือ 
ปัจจุบันก็มีการพานักศึกษาไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 4 มิติ สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอเพราะ
ศิลปะปัจจุบันไม่ได้มีแค่ภาพนิ่ง มีแสง สี มีสื่อมากมาย ในวงการศิลปกรรมงานวิ่งไปไกลมาก สามารถใช้วัสดุ
มากมายในการสร้าง ความแปลกใหม่มีมากมาย นักศึกษาต้องทราบว่า แบบไหนเรียกว่าการสร้างสรรค์ และมี
เทคโนโลยีที่ช่วยในการทํางาน เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมก็มี เช่น 
ประติมากรรมที่ใช้สร้างงานกรรมขนาดใหญ่ที่  ซึ่งคณาจารย์ทั้งหลายพยายามสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาที่
สอน เพ่ือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้นักศึกษาศิลปกรรม ปกตินักศึกษาศิลปกรรมพูดไม่รู้เรื่องเรื่อง เลยเน้น
ให้นักศึกษา present งานบ่อยๆ ฝึกให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดสิ่งที่คิดให้ได้ 
 
อาจารย์พยัญชน์  เอี่ยมศิลป์ 

ทําอย่างไรนักศึกษาถึงจะรู้ตัวอย่าง ทฤษฎีประจําสัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะสอนเป็นบทๆ นักศึกษา
จะเข้าใจว่า 1 ต้อง 2 3 4 แต่จริงๆ 1 แล้ว 4 ก็ได้ ก็จะสุ่มเอาว่านักศึกษาชอบแบบไหน เช่นนักศึกษาชอบ
ทฤษฎีไม่มีตัวอย่างกี่เปอร์เซ็นต์  ชอบต้องสุ่มดูว่าเป็นแบบไหน เริ่มจากตัวแปร x ได้แก่ทฤษฎีและแนวคิด
ประจําสัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะมีแนวคิดแล้วทฤษฎี จะมีตัวแปรกแทรกอยู่ 3 ตัว คือเรื่องของข่าวสาร 
อาจารย์จะมีการเอาข่าวมาเป็นตัวแปลแทรก ได้แก่ 1.ข่าวของอาจารย์เอง  2.ข่าวของนักศึกษาที่นักศึกษา
เรียนรู้ 3.ข่าวของโลก เพ่ือนําไปสู่ตัวแปร Y ซึ่งก็คือผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ทฤษฎีประจําสัปดาห์ ตัวอย่าง
ของตัวแปลแทรกคือ นักศึกษาสนใจเรื่องรัฐในการควบคุมความปลอดภัยของพลเมือง อาจารย์ก็จะยกตัวอย่าง 
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ข่าวโบราณๆเช่น สิทธิการประหารชีวิตของประเทศต่างๆ นักศึกษาก็จะยกตัวอย่างฆ่าข่มขืนต้องประหารชีวิต
แน่ๆ นักศึกษาก็มีส่วนร่วมว่าต้องจําคุกแบบแช่แข็งไปเลย หรืออีกกลุ่มก็เสนอว่าใช้ความรุนแรงไปเลย ทิ้งเหว
เลย เป็นต้น 
 
อาจารย์ศิขรินทร์  แสงเพชร 

ภาษาไทย ในมีส่วนของการสอนภาษาไทย แยก 3 ส่วน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี คติชน อีกหมวดเป็น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยส่วนตัวสอนภาษาศาสตร์กับทักษะทั้ง 4 ซึ่งในเทคนิคการสอนก็จะแยกออก
จากกัน ในส่วนของภาษาศาสตร์เน้นการสอนทฤษฎีและนําไปสู่การลงภาคสนามถ้าเป็นไปได้ ในส่วนของ
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์มีรายละเอียดอย่างไร ในการสอนมีเน้นทฤษฎี ต่างจากภาษาศาสตร์ทีส่วนของทักษะจะ
เริ่มการที่ให้นักศึกษาปฏิบัติโดยให้นักศึกษาเริ่มจากพ้ืนบานที่ตนเองมี แล้วนําทฤษฎีไปแทรกกับการปฏิบัติ 
รวมกลุ่มอภิปราย ถ้ามีงบพอนักศึกษาก็ควรจะมีโอการได้ลงพ้ืนที่ไปสัมผัสการใช้ภาษา ถ้างบไม่พอก็อาจจะใช้
วิธีการศึกษาจากทรัพยากรใกล้ๆตัวก็อาจจะใช้ภาษาไทยถิ่น ใช่ภาษาไทยเหนือ อีกสาน ใต้ ก็จะมีการหยิบยืม
บุคลากรจากสาขาอ่ืนๆ ก็จะมีการบอกว่าภาษาใต้ก็มีหลายสําเนียง เชิญอาจารย์ที่ใช้ภาษาใต้ไปเป็นวิทยากรนี่ก็
จะเป็นผลประโยชน์ให้กับนักศึกษา  
 
อาจารย์ดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์ 

สําหรับภาษาจีนโดยภาพรวมจะเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติโดยเริ่มจากการใช้ไวยากรณ์ ในการ
เตรียมการสอนเรื่องของทฤษฎีเรื่องไวยากรณ์ ใช้ power point เป็นหลัก เมื่อเราสอนเสร็จไม่ว่าจะเป็น 
pattern อะไรก็จะมีรูปภาพเพ่ือให้นักศึกษามองแล้วคิดตาม เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างประโยคจากรูปภาพ
และจากไวยากรณ์ท่ีสอนไปได้ และหลังจากนั้นจะมีการให้การบ้านไปแต่งประโยค โดยทุกสัปดาห์ อาจารย์จะ
วิเคราะห์การบ้านนักศึกษา ทําการวิเคราะห์โดยมาบอกเฉลย แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของใคร การบ้านนั้นมี Error 
ตรงไหนบ้าง ใน Error แต่ละตัวจะมีการแบ่งประเภทด้วย ว่าผิดยังไง เช่น คําผิด ไวยากรณ์ผิด จะได้รู้ว่าต้องมี
การแก้ไขอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องของการสนทนาไม่ว่าจะเป็นการสนทนาเฉพาะทางเช่นภาษาจีนเพ่ือการโรงแรม 
เพ่ือการท่องเที่ยว มีการสร้างบทบาทสมมติ ซึ่งนักศึกษาจะตื่นเต้นมาก อาจารย์จะมีการกระตุ้นเพ่ือไม่ให้
ตื่นเต้น ว่านี้ไม่ใช่การสอบ และอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ แต่เป็นลูกค้า มีการให้นักศึกษาใช้คําศัพท์มาพลิกแพลง
กับการตอบคําถาม กับอาจารย์ไทยและกับชาวจีน  
 
อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน Globalization ความรู้อยู่ที่ปลายนิ้วทั้ง youtube, 
google นักศึกษาไม่ต้องรอความรู้จากอาจารย์เท่านั้นเพราะเจออาจารย์ 1 คาบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนรู้จาก
อาจารย์ในห้องก็ไม่เพียงพอสําหรับความรู้ในศตวรรษที่ 21 เลยแนะนําให้นักศึกษาไปสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต 
การเรียนดนตรีต้องฝึกฟังเยอะๆ youtube มีแห่งเพลงเยอะ ที่เราจะต้องไปฟังเพ่ือฝึกทักษะในการฟังให้มาก
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จะได้รู้ว่าอันไหนเพราะไม่เพราะ อีกประการเก่ียวกับนวัตกรรม ในลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ ในดนตรีจะ
มีการ improvise จะมีการเล่นทํานองตามต้นฉบับ นั่นเรียกว่าการ improvise 
 
อาจารย์บวรศรี  มณีพงษ ์

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 มีหลักการ 5-6ข้อ ไม่ได้นําทุกหลักการมาใช้ แต่ที่เข้าได้ที่คนเองสอน
คือ ให้ผู้เรียนได้จําลองเอาจากทฤษฎีมาลองหัดใช้ด้วยตัวเอง อาจารย์เป็นผู้ตั้งโจทย์ แล้วให้นักศึกษาเป็นผู้นํา
ทฤษฏีมาปรับใช้ ให้เข้ากับสถานการณ์ การใช้นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน ดูจากงบประมาณเท่าที่
เราใช้ได้คือการใช้พีพีที เราจะไม่อธิบายบนกระดานเท่านั้น เราจะต้องสังเคราะห์ความรู้แล้วนํามาจัดวางบนพี
พีที วางรูปภาพให้นักศึกษาดูแล้วคิดตาม สรุปแล้วนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้คือพีพีที 
 
อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ 

ศตวรรษที่ 21 โฟกัสที่สามส่วนคือ อินโนเวชั่น ความสามารถเฉพาะตัว และการนําความสามารถนั้น
มาสร้างเป็นงานเฉพาะตัว อินโนเวชั่นมาจากสองส่วนคือ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ซึ่งถ้าถึงเวลาจริง
แล้วศตท่ี21 สามารถหาซื้อเทคโนโลยีได้ แต่สิ่งที่ทําให้นักศึกษารอดนั้นคือความสามารถเฉพาะตัว ยกตัวอย่าง
เช่น ศิลปะทางการแสดง ส่วนที่สําคัญกว่านั้นคือ การใช้ความสามารถเฉพาะตัว มาพัฒนาสร้างเครือข่ายและ
สร่างคอนเน็คชั่นกับธุรกิจและหน่วยงานอ่ืน เพราะในอนาคตงานในแต่ละด้านจะเน้นในการสร้างเครือข่าย 
หากสามารถทําให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพของตัวเองแล้วนําพาเข้าไปสู่ศักยภาพนั้นได้ แล้วเขาจะรอด 
 
อาจารย์จินดา  ธ ารงอาจริยกุล 

ทางสาขาปกครองท้องถิ่นให้นักศึกษารู้จักทฤษฎีก่อน ให้นักศึกษารู้จักพ้ืนฐานทางกฎหมาย ทฤษฏี
ทางการปกครอง ปีหนึ่งให้นักศึกษาสร้างพ้ืนฐาน แล้วนํามาวิเคราะห์ให้นักศึกษาสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และ
นําเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์รวมกับทฤษฎี โดยใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป แล้วเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
แสดงความคิดเห็นของตนเองต่อเพ่ือนและต่อตนเอง เน้นทั้งในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการสร้างสรรค์สื่อ การนํามาพรีเซ้นท์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของทอล์คโชว์ ถึงนักศึกษาเรามีแค่สอง
ชั้นปี แต่เราจะมีการวางแผน ต่อไปว่าในอนาคตจะพัฒนาศึกษาไปในด้านไหน เน้นให้นักศึกษาจบไปไปทํางาน
ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
อาจารย์สุรศักดิ์  เพชรคงทอง 

ในด้านของดนตรีที่ผมสอนจะมีหลักๆ สามอย่างคือทักษะเฉพาะด้าน สื่อเทคโนโลยี และความเป็นตัว
ของตัวเอง ทักษะเฉพาะด้านคือ เครื่องดนตรี และการปฏิบัติ ถ้าเราเรียนดนตรีเราต้องรู้ทั้งสองอย่าง บัณฑิตที่
เรียนดนตรีต้องมีความรู้ทั้งสองอย่าง ผมจะวางทฤษฎีก่อนคือให้นักศึกษารู้การอ่านเขียนโน้ตก่อน พอรู้แล้วเรา
ก็เอาไปปฏิบัติ เท่าที่สังเกตคือคนที่รู้ทฤษฎีก่อนจะปฏิบัติได้เร็วกว่า นักศึกษาในสาขาจะมีทั้งสองด้านคือ
นักศึกษาที่รู้ทฤษฎี และนักศึกษาที่เก่งปฏิบัติแต่อ่อนทฤษฏี พูดถึงสื่อเทคโนโลยี นักศึกษาสมัยนี้ถ้าฝึกดีๆ จะ
เก่งมาก สมัยนี้สื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เราสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ ได้ เราสามารถแกะ



| 10 
 
โน้ตได้จากสื่อ เรียนรู้เพลงต่างๆ ได้จากสื่อ  ซึ่งสื่อในที่นี้ก็หมายถึงโปรแกรมดนตรีด้วย และเรื่องที่สําคัญที่สุด
คือ ทําอย่างไรให้นักศึกษามีความเป็นตัวของตัวเอง เช่น ซานตาน่า คาราบาว   
 
อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ ์

ในส่วนของนิติศาสตร์ ในศตวรรษท่ี 21 จะเรียนในภาคทฤษฏีในลําดับต้นๆ แล้วค่อยปฏิบัติ เนื่องจาก
สภาพปัจจุบันของสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว แต่กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้ยากลําบาก จึงจําเป็นต้อง
ใช้หลักกฎหมายในการตีความ สิ่งที่กฎหมายจะเป็น เพ่ือให้ทันต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นผู้เรียนใน
วิชาจะต้องศึกษาถึงทฤษฏีได้อย่างแม่นยํา เพ่ือนําไปวินิจฉัย วิเคราะห์หาเหตุและผลตามความเหมาะสมของ
สังคมปัจจุบันด้วยจึงต้องยึดหลักคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นหลัก อีกทั้งได้นําหลักจริยธรรมของนักกฎหมายมา
เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณเพราะการเรียนกฎหมายยึดหลักบรรทัดฐาน ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นการเรียนใน
ลักษณะองค์รวมเพ่ือไปสู่ความเป็นหนึ่ง ดังนั้นผู้เรียนกฎหมายจึงไม่แตกต่างกัน เรียนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป 
 
อาจารย์พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 

วิชาในสาขาวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นวิชาบรรยายเสียส่วนใหญ่ เนื้อหาที่ เรียนมีทั้งประวัติศาสตร์ไทย 
และประวัติศาสตร์ต่างประเทศ ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องท่ีเก่า ผู้เรียนจะไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ได้ทันที ดังนั้น
เราต้องปรับตัวโดยเอาไปบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ โดยเอาไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันว่าเหตุการณ์ใน
อดีตมีผลกับปัจจุบันอย่างไรบ้าง ซึ่งวิธีนี้นี้จะทําให้วิชาในสาขาประวัติศาสตร์มีความเป็นสหวิทยาการมากยิ่งขึ้น 
การบูรณาการมีทั้งทฤษฏีในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาใช้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วประวัติศาสตร์จะ
ไม่ใช่ทฤษฏี แต่เมื่อเราลองเอาทฤษฏีต่างๆ เหล่านี้มาสอน จะทําให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ขยายประเด็นได้
กว้างมากขึ้น  ในสาขาประวัติศาสตร์ทักษะของนักศึกษาที่จําเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องของการเขียน อาจารย์ที่สอน
เมื่อบรรยายแล้วทั้งเนื้อเรื่อง เนื้อหาปรากฏการณ์ ทฤษฏี นักศึกษาจะต้องสามารถเอาทฤษฎีนั้นมาใช้วิเคราะห์
ทางประวัติศาสตร์แล้วเขียนออกมา และในขณะเดียวกันผู้เรียนจะต้องสามารถสร้างแนวคิดแล้วใช้ทฤษฏีมา
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่แตกต่างออกไปจากที่ผู้สอนให้ความรู้ 
 
อาจารย์หทัยรัตน์  ทรรรพวสุ 

ตอนที่ได้ยินคําว่าเราจะต้องมาใช้การจัดการเรียนโดยใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 กลับไปดูทฤษฏีทักษะ
การเรียนรู้ของทักษะศตวรรษที่ 21 ก่อน แล้วข้อมูลที่สรุปได้จากหลักการดังกล่าวคือ อ่านได้ เขียนได้ คิดเป็น 
นอกจากนี้ยังต้องทําให้เกิดกระบวนการการคิดวิเคราะห์ ทําให้ผู้เรียนเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม 
เมื่อเข้าใจดังนั้นแล้วเราก็กลับย้อนไปดูหลักสูตรของภาษาญี่ปุุน ในหลักสูตรจะเน้นศึกษาทักษะทั้งสี่ด้าน คือ 
ฟัง พูด อ่าน เขียน อาจจะมีด้านอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งดูแล้วเราไม่สามารถจะนําหลักการเข้ามาใช้ได้ทั้งหมด ดังนั้นเรา
จะต้องดูด้วยมีส่วนไหนที่เราจะสามารถนําหลักการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 เข้าไปใช้ได้ เช่น ใน
รายวิชาของการแปล ธรรมชาติของการแปลมีตัวต้นฉบับอยู่แล้ว ทําให้ในรายวิชายากที่จะสอดแทรกความคิด
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สร้างสรรค์ ผู้สอนก็เลยคิดว่าจะสอนผู้เรียนโดยเริ่มจากการเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนญี่ปุุนแล้วเอา
มาพรีเซ้นท์ในรูปแบบต่าง เช่น สื่อปฺอปอัพ ซึ่งจะเป็นการสร้างกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

การสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสาขาวิชาที่หลากหลาย มีวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แตกต่างกันไป แต่เมื่ออาจารย์แต่ละคนได้พูดถึงประสบการณ์การสอนแล้ว
ในความแตกต่างนั้น ก็สามารถสรุปแนวทางใหญ่ที่ทุกสาขาใช้ ในการสอนได้เป็น 3 ประเด็นคือ 

1. ไม่ว่าจะสอนวิชาสาขาใด จะมีการสอนปูพ้ืนฐานทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความเข้าใจหลักการก่อนแล้ว
จากนั้นจึงจะมีฝึกปฏิบัติ หรือนําทฤษฎีไปประยุกต์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ เช่น กลุ่มวิชา ทาง
ภาษาศาสตร์จะเน้นการสนทนา, การแต่งประโยค กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์ เช่นรัฐประศาสนศาสตร์ การ
ปกครองท้องถิ่น จะให้มีการวิเคราะห์จากเหตุการณ์สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 

2. สาขามีเปูาหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกสาขา แต่มีความแตกต่างใน
เปูาหมาย เช่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเน้นให้นักศึกษาลงภาคปฏิบัติในชุมชนพ้ืนทีทเป็นขั้นตอนตั้งแต่ปี 1 
สาขาวิชาดนตรีเน้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ที่เน้นต้นแบบของตนเอง 

3. การสอนในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อช่วยสอน สาขาดนตรีสากลใช้สื่อเสียงเพลงจาก
โลกออนไลน์ได้มากมายตลอดเวลา ทุกสาขาวิชามีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีมีความสําคัญต่อการสอน 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการผลิตบัณฑิต  
ประเด็นความรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่2 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที ่2 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 

ในการสอน พอพบปัญหาในการเรียนเช่น ไม่เข้าใจ อันดับแรกอาจารย์จะยกตัวอย่างเชื่อมโยงกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจอีก จะให้นักศึกษาเล่นเกมตามเนื้อหาที่สอนอยู่ เช่น เรื่องทัศนคติ
นักศึกษาไม่เข้าใจประเด็นนี้ จะแก้ไขโดยการให้เขียนคําว่า “ตํารวจ” ลงในกระดาษ 1 แผ่น แล้วให้เขียนกํากับ
ว่าคิดเห็นอย่างไรกับคํานี้ บางคนจะเขียนได้สิบคํา บางคนเขียนได้ห้าคํา และให้แลกกับเพ่ือนตรวจ คําใดที่
เหมือนกันให้เช็คถูกแล้วส่งกลับให้เพ่ือนคนเดิมอ่าน สิ่งใดที่เหมือนกัน นั่นคือทัศนคติของคําว่าตํารวจ 
นักศึกษาจะเข้าใจกับคํานี้มากขึ้น ถ้ายังไม่เข้าใจอีกจะนําเกมส์อ่ืนๆ ให้นักศึกษาทําเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
และจะเปิดโอกาสให้ซักถาม เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขให้ทันเวลา  
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อาจารยส์ุรศักดิ์  เพชรคงทอง 

การสอนในวิชาปฏิบัติ  การปฏิบัติในศาสตร์ของดนตรี ต้องฝึกซ้อมเยอะๆ อาจารย์จะสอนให้นักศึกษา
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาไปเล่นที่ร้านอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นร้านประเภทผับ จะมีนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีเล่นอยู่ อาจารย์ได้บอกนักศึกษาว่าประสบการณ์การเล่นตนตรีไม่ได้จากในห้องเรียนเพียงอย่าง
เดียว จะได้ประสบการณ์ตรงที่ไปเล่นตามร้านต่างๆ อาจารย์พยายามให้นักศึกษาหาไอดอลของตัวเองที่ชื่นชอบ 
เช่น ศิลปินต่างประเทศ การเป็นนักดนตรีที่ดีต้องมีแบบอย่างที่ดี การมีแบบอย่างที่ดีจะทําให้นักดนตรีประสบ
ความสําเร็จในชีวิต ยกตัวอย่างจากตัวอาจารย์เองก็ชื่นชอบศิลปินที่เป็นนักดนตรีแนวบลู ส่วนบางคนอาจชอบ
แนวอินดี้ ถ้าชอบแบบไหนให้เล่นไปแนวทางแบบนั้น จะทําให้เราพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้น นักศึกษาที่มีไฟที่จะ
พยายามฝึก พยายามหาดูนักดนตรีเก่งๆ เล่น หรือศึกษาจาก youtube  
 
อาจารยพ์ยัญชน์  เอี่ยมศิลป์ 

ตัวแปร X  คือ ทฤษฎีประจําสัปดาห์ นําไปสู่ทฤษฎี Y การรับรู้เข้าใจทฤษฎีประจําสัปดาห์ โดยมีตัว
แปรแทรก 3 ตัวคือ  ตัวอย่างข่าวปัจจุบัน ตัวอย่างข่าวเก่า คลาสสิก ตัวอย่างจากนักศึกษา ปรากฎว่าไม่รับข่าว
คลาสสิก ไม่รู้จักสถานที่ ไม่เข้าใจว่าสถานที่อยู่ที่ไหน นักศึกษาชอบตัวอย่างประกอบทฤษฎีเฉพาะตัวแปร
แทรก ปัญหาคือตัวอย่างข่าวเก่า ข่าวคลาสสิกประจําสัปดาห์ ยังมีความยากที่จะบอกกับนักศึกษา นักศึกษาจะ
ชอบข่าวของตนเองที่คิดขึ้นมาเองและข่าวปัจจุบัน ซึ่งการสอนที่ดีต้องยกตัวอย่างข่าวที่อาจารย์สอนมา ตอนนี้
หาวิธีที่ให้นักศึกษารู้สึกรับข่าวตัวอย่างคลาสสิค อย่างที่มหาวิทยาลัยอ่ืนและคนทั่วไปเรียน แต่จากการที่
นักศึกษายกข่าวของตัวเองจะมีความยากที่จะพิพากษ์ หรือจะตัดสินว่าถูกหรือผิด จะไม่เหมือนตัวอย่างที่
เตรียมมาให ้สรุปว่าตัวแปรแทรกทั้ง 3 ตัวนี้น่าจะคุยได้อีกหลายรอบเพราะยังไม่ประสบความสําเร็จในการสอน
ทั้ง 3 ตัวอย่าง 
 
อาจารยพ์ินิจ  ศรีสวัสดิ ์

การเรียนกฎหมายในบางครั้งเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก แต่จะมีการเรียนที่ซ้ํากันบ่อยๆ และจะเรียน
เฉพาะกฎหมายหรือตัวบทกฎหมายที่สําคัญ อาจทําให้นักศึกษาที่เรียนเบื่อหน่าย แต่ถ้าไม่เรียนซ้ํา ความจําใน
ตัวกฎหมายจะไม่เกิดขึ้น เหมือนนักกีฬาที่ต้องทําซ้ําๆ ฝึกบ่อยๆ ถือเป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะหาวิธีที่ไม่ให้
นักศึกษาเบื่อหน่าย ให้นักศึกษาเรียนจบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที โดยส่วนใหญ่นักศึกษาไม่เห็น
ภาพการดําเนินคดีพิจารณาของกฎหมายที่แท้จริง ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถนํากฎหมายมาใช้ได้ ความชํานาญใน
การเรียนระดับปริญญาตรี ต้องท่องจําตัวบทกฎหมาย ในบางครั้งเมื่อสอนเสร็จแล้ว ต้องเปรียบเทียบกับการ
ต่อสู้ในชีวิต ถ้าเราไม่เรียนวันนี้ เราไม่เหนื่อยวันนี้ เราจะเหนื่อยเมื่อไหร่ ทุกสิ่งอยู่ร่างกายเรา ต้องเจ็บ ตายไป 
 
อาจารยร์วมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 

พยายามที่จะใช้วิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ 
และจะบอกกับนักศึกษาอยู่เสมอว่า ความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ใน 1 สัปดาห์อาจารย์จะเจอ
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กับนักศึกษาเพียงครั้งเดียว ต้องศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด Youtube Google การเรียนดนตรีมี
ความสําคัญที่การฟัง จะแนะนําให้ฟังในสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดี และนํามาเปรียบเทียบกัน จะทําให้เกิด
ประสบการณว์่าแบบไหนดีและแบบไหนไม่ดี จะได้นํามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อีกประการหนึ่ง คือการฝึกให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ การเล่นมีสองแบบคือ 1.การเล่นตามต้นฉบับ คือการฟังและแกะตามต้นฉบับ และอีกแบบ
คือการเล่นที่ไม่ต้องเหมือนต้นฉบับ แต่เป็นการนําความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแทรกเข้าไป เช่น การด้นสด 
(Improvise) ให้ฝึกปฏิบัติให้มาก เพ่ือนําไปใช้ในปฏิบัติจริงและจําทําให้เกิดเป็นสไตล์ของตัวเอง ไม่เหมือน
ต้นฉบับอย่างเดียว ฉะนั้นอาจารย์จะเน้นนักศึกษาเรื่องการฝึกฟัง และการปฏิบัติให้เยอะๆ จะทําให้ต่อยอดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ได ้ 
 
อาจารยอ์รพิมพ์  สุขสุวรรณ 

รายวิชาของสาขาวิชาศิลปกรรมจะคล้ายกับสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง ในเรื่องของ
ความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ ที่ผ่านมาจะวางพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาในเรื่องภาพเหมือนซึ่งเป็นอันดับต้นๆ  
ทางด้านศิลปกรรม จะพบว่าในปัจจุบัน ศิลปะมีการก้าวไปข้างหน้ามากมาย เรื่องราวก้าวไกลไปกว่าการเขียน
ภาพเหมือน ภาพเหมือนเป็นทักษะเบื้องต้น เรื่องการทําแต่ยังไม่ผ่านความคิด ทักษะเพ่ิมเติมคือกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ โดยที่ฝึกจากการปฏิบัติจริง เช่น จากงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการที่ผ่านมา ได้มี
การพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โดยให้นักศึกษาจัดชุดศิลปะแสดงสด ซึ่งเป็นการประสาน
ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างความคิดพ้ืนฐานกับการนําเสนอผ่านเวทีสาธารณะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกวางแผนการ
นําเสนอแนวคิด การจัดอุปกรณ์ และนําเสนอสู่สาธารณะ 
 
อาจารยพ์ิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 

ยกตัวอย่างการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ต่างประเทศ นักศึกษานึกภาพไม่ออกเกี่ยวกับวิชานี้ การ
แก้ไขปัญหาของอาจารย์คือ การบรรยายซ้ํา ปรับระดับภาษาให้ เข้าใจได้ง่ายขึ้น ใช้แผนที่ รูปภาพ สื่อ
ภาพยนตร์ต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้นักศึกษาดู ทําให้นักศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์
ได้มากขึ้น จะให้ทําให้เกิดแผนผังความคิด ไทม์ไลน์ตั้งแตต่้นจนจบ การฝึกด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาที่ทําให้เข้าใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น จําง่ายขึ้นมากกว่าฟังการบรรยายเพียงอย่าง
เดียวเมื่อได้ไทม์ไลน์มาแล้ว หมายความว่าความเข้าในทางประวัติศาสตร์ได้ถูกบันทึกอยู่ในความจําของ
นักศึกษากระบวนการต่อไปคือ เอาความรู้ที่อยู่ในไทม์ไลน์เข้าสู่การวิเคราะห์เหตุผลทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้ได้
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ ถือว่าเป็นกระบวนการคิดทางประวัติศาสตร์ที่สูงขึ้นอีกข้ัน 
 
อาจารยจ์ินดา ธ ารงอาจริยกุล 

การแก้ปัญหานักศึกษาที่ไม่กล้าแสดงออกในห้องเรียน ปัญหาที่พบคือ นักศึกษาไม่อยากนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน แต่ถ้าถูกบังคับให้นําเสนอและมีคะแนนพิเศษให้นักศึกษาก็พูดได้แต่จะไม่สนใจผู้ฟัง แต่จะไม่กล้ายืน
หน้าชั้นคนเดียว ไม่จับไมค์โครโฟนเพ่ือพูด วิธีแก้ไขของอาจารย์คือ บังคับให้ออกมาพูดบ่อยๆ โดยให้โจทย์ไป
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โดยค้นคว้าข้อมูลมาและจะนําเสนอให้นักศึกษาดูว่าต้องการอะไร อย่างไร เพ่ือให้นักศึกษาผ่อนคลาย และบอก
ให้นักศึกษาทราบว่าอาจารย์จะทําเหมือนกับเพ่ือนในห้อง นอกจากนั้น เวลานําเสนอจะให้เพ่ือนมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอาจารย์ไม่บังคับให้เป็นทางวิชาการ หรือภาษาทางวิชาการ เพ่ือให้ไม่กลัวการ
พูดต่อหน้าคนเยอะ งานที่ให้นําเสนอจะไม่เน้นหลักวิชาการเพราะถ้าเน้นหลักวิชาการนักศึกษาจะไม่สนใจ และ
เครียดกับสิ่งที่ให้ทํา พยามให้โจทย์กว้างๆ เช่น ให้ทางเลือกการนําเสนอเยอะ เช่น power point, ฟิวเจอร์
บอร์ด หรือเดี่ยวไมโครโฟน หรือเป็นการแสดงละครได้ เปิดโอกาสให้คิดและนําเสนอด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการ
แบบนี้จะทําให้สนุก ถ้าทําสื่อไม่ทัน นักศึกษาจะไม่กดดัน  
 
อาจารยด์วงพร รื่นเรืองฤทธิ์ 

สอนภาษาจีน 3 วิชา ปัญหาจะเหมือนกันหมดคือการจําคําศัพท์ของนักศึกษา  ภาษาจีนเป็นตัวอักษร
แบบภาพ วิธีที่ใช้มีดังนี้ คือ 1. ให้ดูตัวอักษรจีนโบราณ ตั้งแต่ปัจจุบันถึงอดีต สอนแทรกวัฒนธรรมไปด้วย จะ
บอกวิธีการจํา โดยให้จินตนาการอย่างไร มีวิธีจําอย่างไร มีหน้าตาอย่างไร ทําให้เป็นตัวอย่างให้นักศึกษาดู จะ
ได้ฝึกการจินตนาการจําด้วยตัวเอง 2. การสอนส่วนประกอบของศัพท์ภาษาจีน คือ ส่วนของความหมาย ส่วน
ของเสียง ให้นักศึกษาสังเกตความใกล้เคียงของศัพท ์หลังจากนั้นให้ฝึกการใช้คําต่างๆ 3. การเขียนตามคําบอก 
ให้ทําทุกครั้งก่อนเริ่มเรียน นักศึกษาต้องสามารถใช้คําศัพท ์
 
อาจารยค์มลักษณ์  ไชยยะ 

ศาสตร์ทางด้านการพัฒนาชุมชน การเน้นทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติคู่กัน การสอนต้องเลือกวิเคราะห์ 
เนื้อหาวิชาก่อน และนักศึกษากลุ่มไหน ถ้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปัญหาการเขียน การอ่าน 
ทุกครั้งที่เรียนทฤษฎีจะให้นักศึกษาเขียนท้ายชั่วโมงเขียน 1 หน้ากระดาษ จะได้ 1 คะแนน เขียนไม่ถึง 1 
หน้ากระดาษให้ครึ่งคะแนน ในภายหลังนักศึกษาจะเขียนได้เต็มหน้ากระดาษ แก้ปัญหามาแล้ว 3 ปี ต่อไป
กําลังสนใจไปที่แก้ไขการอ่าน เน้นบทความให้อ่านอย่างจิงจัง ปัญหาเรื่องระเบียบวินัยมีน้อย จะแจ้งให้ข้อมูล
ให้นักศึกษาทราบให้ชัดเจนว่าต้องเข้าเรียนกี่โมง ถ้าเป็นนักศึกษาปี 1 และ 2 ต้องมาเรียน 8.30 น. ถ้า 9.00 น. 
คือสาย ถ้า 9.15 น. คือขาดเรียน เป็นการบังคับไปในตัว ในระหว่างเรียนจะเบื่อเนื้อหาทฤษฎี หลังจาก 1 
ชั่วโมงจะใช้คลิปที่โหลดมา สั้นๆ ไม่เกิน 15 นาที มาใช้สอน หรือบางครั้งใช้ภาพยนตร์มาเปิดให้นักศึกษาดู 
เหลือ 2 ชั่วโมงสุดท้ายสําหรับให้นักศึกษาฝึกเขียน หรือการปฏิบัติเน้นให้นักศึกษาพูดหน้าชั้น ช่วงแรก
นักศึกษาจะต่อต้าน แต่อาจารย์จะให้คะแนน มีการคอมเม้นตลอด สิ่งที่สําคัญคือการคอมเม้น ต้องตรวจงานที่
นักศึกษาเขียนหรือนําเสนอ เวลาพูดต้องมีการการให้ข้อมูลการพูดในแต่ละครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทราบและนําไป
ปรับปรุง อยากให้ทุกสาขาวิชาช่วยกันโดยให้นักศึกษาเริ่มจากการหัดเขียน 1 แผ่น 
 
อาจารยบ์วรศรี มณีพงษ ์

เวลาสอนจะเข้าใจได้ว่านักศึกษาทางด้านภาษาประโยคไหนที่มีความยาก และส่วนไหนที่จะไม่เข้าใจ 
เช่น วิธีการพูด ของภาษาไทยกับญี่ปุุนจะแตกต่างกัน ต้องวางแผนประโยคที่ยากจะเริ่มอธิบายตรงไหน คน
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สอนต้องเข้าใจพ้ืนฐานของเนื้อหาที่ชัดเจน มีการวางแผนเตรียมการสอน เริ่มจากจุดที่เข้าใจง่าย และขยาย
ออกไปที่คาดว่าทําแบบนี้แล้วเขาจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก ด้านภาษาต้องมีการแบบฝึกหัด ไม่ใช่ให้ทําที่บ้าน ต้อง
ทําในห้องเรียน ต้องแบ่งเวลาหลังจากอธิบายแล้ว ต้องทําแบบฝึกหัดในเวลานั้นเลย มีทั้งการพูดด้วยปากเปล่า 
หลังจากนั้นต้องเช็คด้วยการเขียนขนาดสั้น กระดาษ A4 ครึ่งแผ่นที่ไม่ซับซ้อน ให้ทําในเวลานั้น เช่น 10 นาที 
หรือ 15 นาที ไม่ให้ปรึกษากัน ทําตามความเช้าใจของตัวเอง อาจารย์จะเดินดู นั่งเป็นสี่แถวเดินดูทุกคนว่าสิ่งที่
เขียนนั้นเข้าใจแล้วหรือยัง สามารถสรุปได้ว่าคนไหนเข้าใจคนไหนเข้าใจคนไหนไม่เข้าใจ ลักษณะที่ผิดเป็น
อย่างไร และจะสรุปได้ว่านักศึกษาไม่เข้าใจอะไร แล้วเราจะกลับมาสอนใหม่ที่ทําไปยังมีคนไม่เจ้าใจประเด็น
ไหน 
 
อาจารยศ์ิขรินทร์  แสงเพชร 

รายวิชาของสาขาวิชาภาษาไทยมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในทักษะการเขียนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ปัญหาเรื่องการเรียนโดยเฉพาะการทําข้อสอบแบบอัตนัย ในการเขียนเชิงวิชาการ เบื้องต้นจะเริ่มจากพ้ืนฐาน
การเขียนก่อนให้นักศึกษาทราบว่าการเขียนที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง โดยสอนพ้ืนฐานง่ายๆ ขั้นแรกให้
นักศึกษาคิดหัวข้อเอง หรืออาจารย์เป็นคนกําหนดหัวข้อให้นักศึกษา ตั้งเป็นประเดน็ให้หรือให้คิดขึ้นเองก่อนลง
มือเขียน เมื่อได้คําถามมาแล้วให้คิดคําตอบจากคําถามนั้น ให้ฝึกวิเคราะห์ประเด็นเป็นหัวข้อ แปลความเป็น
หัวข้อสําคัญเป็นย่อหน้า เมื่อแปลความเป็นประเด็นของเรื่องที่เขียนแล้วให้ขยายใจความจากคําถามและ
คําตอบ เมื่อเสร็จแล้วจะได้ใจความสําคัญ บทความ การขยายความใจความสําคัญหลัก ตรงนี้จะทําให้ได้รู้ว่า
การเขียนย่อหน้าสั้นๆ จะขยายการเขียนชื่อเรื่อง บทความ ต้องทําอย่างไร ในส่วนนี้คือเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาการเขียนข้อสอบอัตนัยไดบ้างส่วน โดยฝึกทีก่ารอ่านเพื่อเรียนรู้ การเขียนที่ดีเป็นอย่างไร 
 
อาจารยอ์รคนางค์  นวลเจริญ 

ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คือไม่สามารถอ่านและแปลความหมายได้ จะมอบหมายให้
นักศึกษาหาคําศัพทท์ี่จะเรียนมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในสัปดาห์นั้น พอถึงเวลาเรียนอาจารย์ผู้สอนจะอธิบาย
คําศัพทด์ังกล่าว พร้อมกับยกตัวอย่างประโยคให้เข้าใจความหมายของคําศัพท์ อาจจะยกตัวอย่างหนึ่งหรือสอง
ประโยค จากนั้นจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาอ่านจับใจความทั้งย่อหน้าเอง จะมีนักศึกษาบางคนที่อ่านแล้ว
สามารถจับใจความได้ บางคนไม่สามารถจับใจความได้ ปัญหาที่แท้จริงคือ นักศึกษาไม่เข้าใจทั้งประโยค ต้อง
เปิดหาความหมายของคําศัพท์ทุกคํา และพอได้ความหมายของคําศัพท์ ก็จะไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ 
หน้าที่ของคําศัพท์ ไม่สามารถรวมเป็นประโยคได้ แต่ละคําทําหน้าที่อะไร อาจารย์จึงสอนวิธีเปิดดิคชันนารี 
พร้อมอธิบายว่าคําแต่ละทําทําหน้าทีเป็นคํากริยา หรือคํานาม สรุปคือนักศึกษาต้องใช้ดิคชันนารี่เป็น ปัจจุบัน
นักศึกษาเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่สามารถโหลดแอพลิเคชั่นดิคชันนารีมาใช้ได้ จึงสอนการใช้คําศัพท์ หน้าที่
ของคําศัพท ์การถอดความหมาย ฝึกทําแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม จะเข้าใจความหมายมากขึ้น 
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ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

ทําอย่างไรเมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอน แบ่งเป็นศาสตร์ดังนี้ 
ศิลปะศาสตร์ จะเน้นเรื่องการคิดสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติ ทางด้านดนตรีให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง เช่น การศึกษาจาก Youtube เพ่ือฝึกทักษะ ด้านศิลปกรรมจะมอบงานให้นักศึกษาฝึกมีความคิด
สร้างสรรค ์

ภาษาศาสตร์ จะเน้นเรื่องการสอนเพื่ออธิบายความหมาย เช่น การจําคําศัพท์ การสอนเพ่ือตรวจสอบ
ในขณะที่สอนว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ภาษาอังกฤษจะเน้นเรื่องการอ่าน จะมีการแสดงขั้นตอนวิธีการ
สอนว่าเมื่อพบปัญหาจะดําเนินการอย่างไร 

ศาสตร์อื่นจะเป็นการอธิบายซ้ําหรือยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น ของ นิเทศศาสตร์อาจารย์อิทธิเทพ 
ถ้าไม่เข้าใจคํานี้ ให้คิดถึงสิ่งนี้ เพ่ือให้เข้าใจความหมายได้ ให้ลองปฏิบัติจริง ส่วนของการพัฒนาชุมชน ได้
แนวคิดของการสอนที่ทําให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก โดยผ่านการเขียนและพูด ทําเป็นขั้นตอน ช่วงแรก
เน้นปริมาณ เขียนทุกวัน มีแรงจูใจคือคะแนน ในเชิงของเนื้อหาต้องอาศัยเทคนิคของสาขาวิชาภาษาไทย มี
เทคนิคว่าการเขียนให้ได้ใจความความต้องทําอย่างไร 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่3 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที ่3 วันศุกร์ที่ 11มีนาคม 2559 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 

สําหรับเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาไปทําการศึกษาคลิปวีดีโอบทความต่างๆ แล้ว
โพสต์ลงใน Facebook กลุ่มของแต่ละวิชาที่สอน เพราะว่าต้องให้นักศึกษาติดตามข่าวสารรอบด้าน ปรากฏว่า
สอบถามนักศึกษา ไม่ได้ติดตาม แก้ไขโดยอาจารย์ไปหาข่าว คลิป ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในคาบเรียนโพสต์ลงไปใน
กลุ่มแล้วแท็คให้นักศึกษาเข้าดูแล้วให้คอมเม้นต์ว่ากันดู โพสต์คนละ 2 คลิป เพ่ือให้เข้าไปอ่าน จากนั้นพอถึง
เวลาเรียนจริง จะพูดคุยในประเด็นที่อยู่ในคลิป มีผลดีขึ้นพูดคุยกันตรงประเด็นมากขึ้น มากกว่าที่ไปดูเอง แล้ว
ทําแบบฝึกหัด จะเข้าในในประเด็นที่ศึกษา บางคนนอกกรอบเกินไป ต้องดึงกลับเข้ามาที่ทําการศึกษาในคาบ
นั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้โพสต์เรื่องที่ตนเองสนใจลงในกลุ่ม และเชิญชวนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่สนใจได้ ซึ่งเด็ก
จะมีคลิปแปลกๆ ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ไปกับนักศึกษา เปิดมุมมองมากขึ้น ผลตอบรับค่อนข้างดี 
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อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ์ 

ให้นักศึกษาท่องจําหลักกฎหมายมาตราตัวบทต่าง ๆ วิธีการสอนจึงต้องจัดระบบ วิธีการเรียนบางครั้ง
นักศึกษาจําไม่ได้ต้องใช้ระบบการเขียนการท่องหน้าชั้น ถ้าไม่ได้เนื้อความจะให้ไปเขียนใหม่ และแยก
สาระสําคัญออกมา ดูคําแต่ละคําว่าหมายความถึงอะไรบ้าง และนํามาปรับกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทั้งคดีแพ่ง 
อาญา หาเหตุกับผลที่สอดคล้องสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือในการนําไปใช้ได้  สิ่งที่สําคัญ ต้องเน้นตัวบทสู่
ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
 
อาจารยจ์ินดา  ธ ารงอาจริยกุล 

การสอนในวิชาของตัวเอง จะมีตัวแบบหลายๆ ตัวแบบให้นักศึกษาเรียนรู้ อันดับแรก อธิบายว่าตัว
แบบนี้คืออะไร ใช้ทําอะไร มีอะไรบ้าง ส่วนที่สองเพ่ิมเติมจะอธิบายที่มาเจ้าของความคิดคือใคร ชาติไหน ยุค
ไหน จุดยืนแบบไหน เพ่ือให้ทราบว่า เกิดยุคสงคราม จึงมีความคิดแบบนี้ เกิดในยุคเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู จึงมี
ความคิดแบบนี้ หลังจากให้ได้รู้ว่า คนที่เป็นต้นแบบแนวคิดเป็นใครจะนํามาสู่การยกตัวอย่าง กรณีศึกษาที่ เป็น
ข่าวสารปัจจุบัน อธิบายให้สอดคล้องกับที่สอน นักศึกษาจะไม่เข้าใจ เพราะอาจจะไม่ได้ติดตามทุกข่าว หรืออา
จะไม่เข้าใจข่าวว่าเกิดจากอะไร ให้นักศึกษายกตัวอย่างเอง เช่น นโยบายของรัฐบาล ถ้าเป็นรัฐบาลจะสร้าง
อะไรขึ้นมา ที่ละอย่าง ทีละประเด็น โดยไม่ได้คํานึงว่าแปลกแค่ไหน เด็กจะสนุก สิ่งที่คิดอาจดูตลก แต่สามารถ
เป็นวิชาการ บางตัวอย่างอาจจะเหมือนเด็กเล่นขายของแต่มันสามารถสอดคล้องกับวิชาการได้ นอกจาก
ยกตัวอย่างข่าวแล้ว ยังยกตัวอย่างหนังฮีโร่ หรือหนังที่นักศึกษาดู เพราะถ้าเป็นตัวอย่างที่จริงจังนักศึกษาจะไม่
เข้าในที่สอน 

 
อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ 

ตัวอย่างข่าวที่เชื่อมโยงกับทฤษฏี วิธีที่จะทําให้เข้าใจ คือให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่ตรง ซึ่งนักศึกษาจะ
กังวลว่าไม่ตรง จะให้นํามาคุยในชั้นเรียนได้ ส่วนใหญ่จะใช้ได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ข่าวที่เหมาะกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับอเมริกา อีกวิธีการคือการค้นจากช่วงเวลานั้น ๆ ยุคสมัยนั้น ๆ จะสามารถหาข่าว
ได้มากขึ้น จากภาพยนตร์ก็ได้ที่ตรงกับเนื้อหาวิชา นอกจากข่าว ตัวอย่างภาพยนตร์ แล้วให้หาในแต่ละยุคสมัย 
 
อาจารย์พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 

เป็นเรื่องของเก่า เวลานักศึกษาทําการวิเคราะห์อดีตกับปัจจุบัน เวลาให้นักศึกษาเรียนรู้ปัจจุบัน จะให้
ศึกษาจากสื่ออ่ืนๆ ที่อยู่ในโลกออนไลน์เข้ามาช่วย ถ้านักศึกษาไม่สามารถวิเคราะห์จากอดีตได้ จะให้ลอง
วิเคราะห์จากปัจจุบัน แล้วค่อยๆ วิเคราะห์ถอยหลัง ว่าอดีตส่งผลอย่างไรบ้างกับปัจจุบัน ในเรื่องของการ
วิเคราะห์ เด็กอ่านหนังสือน้อย จะใช้สื่อภาพยนตร์ หรืออะไรที่สามารถทําให้นักศึกษาเข้าใจประวัติศาสตร์ 
กรอบที่กําหนดนักศึกษาอาจจะไม่สามารถเข้าใจ ให้นักศึกษาวิเคราะห์อย่างไรก็ได้ มุ่งให้หาวิธีเหมาะสมกับ
ตัวเอง 
 
อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง 

พูดถึงวิชาที่เป็นทฤษฎี ปัญหาคือพ้ืนฐานของนักศึกษาจะน้อยมาก ใช้ความจํา 20-30 % ที่เหลือเป็น
ความเข้าใจ เรื่องโครงสร้างนักศึกษาจะจํา แต่ถ้าจําอย่างเดียวจะจําไม่ได้ จะให้นักศึกษาคัดมา ถ้าไม่เข้าใจจะ
ทําไม่ได้ วิธีการคือ ให้นักศึกษาออกมานําเสนอ จะทําให้รู้ปัญหาว่านักศึกษาใช้ความจําหรือความเข้าใจ ทําให้รู้
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ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคน อีกวิธีคือจะให้นักศึกษาออกมาสอนซึ่งจะทําให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถนําไปใช้ได้จริง 
 
อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ 

ภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สอนการเขียนจดหมายเชิงวิชาการ 
เช่น เขียนจดหมายถึงหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ  ให้ใช้คําพูดในเชิงวิชาการ ในจดหมายทั่วไป เช่น เพ่ือน
เขียนถึงเพ่ือน ไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดเชิงวิชาการ ถ้าเป็นทางการเขียนถึงสถาบัน หรือหน่วยงานต่าง ๆ สอนให้
รู้จักคําศัพท์ ขึ้นต้นประโยคจดหมายอย่างไร คําศัพท์อะไร เรื่องเนื้อหาจดหมาย ใช้คําลงท้ายแบบไหน ใน
จดหมาย ต่อมารูปประโยค ให้ใช้ประโยคที่คล้ายกันในจดหมายที่ต้องเขียน ฝึกปฏิบัติในห้องเรียนฝึกเสร็จใช้
เทคนิค ใช้อินเทอร์เน็ตออกแบบเขียนจริงๆ ส่งถึงอาจารย์ผู้สอนผ่านอีเมล์ เช็คตรวจว่าส่งจริงหรือไม่ คือ
นักศึกษาส่งได้ แต่ปัญหาก็คือเมื่อตรวจแล้วนักศึกษาเขียนไม่ได้ หรือใช้วิธีการลอกมา ก็จะเรียกมาแนะนําการ
เขียนประโยค และรูปแบบ 

 
อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 

วิชาในห้องเรียนจะใช้วิธีการบริหารอารมณ์ความรู้สึกในห้องเรียนของนักศึกษา โดยจะเริ่มบรรยายใน 
1 ชม. แรก และต่อด้วยคลิปต่างๆ เกือบทุกวิชาจะสามารถนํามาช่วยให้นักศึกษาไม่เบื่อ และพูดสรุปใน
ตอนท้าย และให้นักศึกษาเขียนสรุปในชม.เรียน อีกวิธีคือ ให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมนอกเหนือจากในห้องเรียน 
เช่น พานักศึกษาขึ้นรถไฟไปที่สถานีรถไฟบางซื่อและไปสถานีรถไฟไต้ดินไปจตุจักรและต่อด้วยรถไฟลอยฟูา 
นักศึกษาจะได้ประสบการณ์โดยรถไฟ 3 แบบ และพาไปเดินสยาม และนั่งรถตู้กลับ สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพ
เป็นอย่างไร และให้นักศึกษาเขียนบรรยาย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่เพ่ิมประสบการณ์ให้กับ นักศึกษา 
 
อาจารยร์วมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 

ดนตรีสากล สิ่งที่จะพูดอาจไม่ใช่เทคนิคการสอน อยากจะพูดเรื่องการปลูกฝังให้นักศึกษาอยากรู้อยาก
เห็น การเรียนการสอนเกิดจากความร่วมมือกันของผู้สอนและผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่มีใจที่อยากจะเรียน ผู้สอนจะ
มีเทคนิคอย่างไรก็ล้มเหลว อยากปลูกฝังการใฝุรู้ใฝุเรียน สร้างสังคมในการอยากรู้ และตลอดจนสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องความพร้อมของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุม ห้องสมุดรีบปิด 
นักศึกษาจะเข้าไปก็ปิด เป็นอุปสรรคต่อการหาความรู้ของนักศึกษา อยากให้ทุกคนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ก่อนเพ่ือให้นักศึกษาอยากจะเรียน น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักศึกษาเกิดความสําเร็จ ต่อให้จ้างอาจารย์ระดับโลก
มาถ้านักศึกษาไม่มีความใฝุรู้ ยังไงก็ล้มเหลว  ฝากถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย มีการกระตุ้น แข่งขัน  
 
อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 

สาขาวิชาศิลปะการแสดงปัญหาหลักคือนักศึกษาคือไม่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเรียนรู้ต่ํา 
แต่ไม่ใช่ข้อเสีย เพราะเป็นนาฏศิลป์ส่วนใหญ่ใช้ภายนอกมากกว่าภายใน สังเกตว่านักศึกษามาเรียนในเชิง
วิเคราะห์สร้างสรรค์จะได้ค่อนข้างน้อย วิธีการคือ 1. พยายามสร้างให้มีความคิดสร้างสรรค์ วิชาการวิเคราะห์
บท เขียนบท เริ่มวิเคราะห์ตัวเอง เพ่ือน อาจารย์ ไม่มีผิดมีถูก จะนํานิทานพ้ืนบ้าน เช่น ขุนช้างขุนแผน มาให้
นักศึกษาวิเคราะห์ทั้ง 2 ด้าน ใช้กระบวนการ  Creative drama และนํามาเปรียบเทียบกับชีวิต และสามารถ
นํามาสร้างตัวละครได้หลายด้าน  2. พาไปดูงานจริงในโปรดักชั่น ให้ผู้กํากับได้มาคุยกับนักศึกษา 
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อาจารย์ ดร.วาสนา  บุญสม 

เวลาสอนจะเน้นให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ให้ดูของจริง สาธิต หรือแสดงบทบาทสมมติ อ่าน
นิทาน แต่งเรื่องใหม่โดยแบ่งกลุ่ม มีข้อคิดอย่างไร จะเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เน้นปฏิบัติ  ไปค้นคว้าสิ่งที่
ชอบ เช่น เพลง นักศึกษาทําได้ดี ไม่เบื่อเวลาสอนจะสนุก พูดเรื่อง เก่ง ดี มีสุข สําคัญมาก จริยธรรม ความคิด 
ต้องตะลอม 

 
อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ 

ปัญหาของการใช้คําศัพท์ ไวยากรณ์แต่งประโยค ใช้สื่อ รูปภาพแสดงบน PowerPoint แสดง
เหตุการณ์ เอาตัวการ์ตูนมาพูดกัน ออกลีลาประกอบ เช่น สอน Tense เช่นคําว่า กําลังนั่งอยู่ ผู้สอนทําท่าให้ดู 
การเรียนแต่ละบทมีการรายการคําศัพท์ที่ใช้บ่อย แต่งประโยค กี่ตัว กี่คํา แต่งอย่างไรแต่งให้เต็มที่ ทุกครั้งที่
ตรวจจะนั่งกรอง เช่น เป็นการใช้คําศัพท์ เป็นประโยค ก่อนเรียนคาบต่อไป เอามาคุยกัน แต่จะไม่บอกว่าใคร
ผิด โดยนํามาถามในห้องว่าคิดว่าผิดตรงไหน ถ้าแก้ไม่ได้ค่อยอธิบาย เหตุการณ์ที่น่าสนใจ การสอนระดับแรก
สอนแบบใช้การแปล พอรู้ความแปลนํามาใช้เลย ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ต้องอธิบาย จีนมีหลายตัวต้องนํามา
ขยาย กิจกรรมต่อไปคือ เพ่ิมกิจกรรมการใช้ศัพท์ในห้องเรียน จับบัตรคํา แบ่งกลุ่ม แข่งแต่งประโยค การโค้ช
ชิ่ง 
 
อาจารยบ์วรศรี  มณีพงษ ์
 วิชาการสื่อสารในองค์กร ถ้าบรรยายอย่างเดียวนักศึกษาจะหลับเนื่องจากฟังนาน นักศึกษาสรุปไม่ได้ 
จะใช้เทคนิคใหม่คือ ให้บทเรียนไปเตรียมตัวมา แล้วออกมาสอนให้เพ่ือนฟัง เตรียมตัวมาว่าจะสอนแบบไหน 
บางคนทํามาเป็นบทสนทนา 2 คน นักศึกษาจะนําเสนอบทสนทนาเป็นกลุ่มก็มี และให้เพ่ือนๆ ค้าหาปัญหา
จากบทสนทนา และเฉลยให้เพ่ือนทราบ และอาจารย์ผู้สอนจะสรุปให้อีกครั้ง พบว่า การให้นักศึกษาสอน
กันเองเพ่ือนๆ จะสนใจมากกว่าที่อาจารย์สอน เวลาตอบคําถามหรือซักถามนักศึกษาจะกล้าถามและช่วยกัน
ตอบมากขึ้น 

 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 

1. ให้นักศึกษาค้นหาตัวอย่างบทเรียนเองที่นักศึกษาสนใจ เช่น วิธีของอาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์, 
อาจารย ์จ ินดา ธํารงอาจอร ิยก ุล,  อาจารย ์พย ัญชน ์ เ อี ่ยมศ ิลป์,  อาจารย ์พ ิมพ์ปฏ ิมา นเรศศ ิร ิก ุล ,               
อาจารย์ ดร.วาสนา บุญสม ตามความสนใจของนักศึกษา โดยมี scope ที่เกี่ยวกับบทเรียน ทําให้นักศึกษา
นําไปสู่การเรียนรู้ในทางวิชาการได้ 

2. การหาสื่อการสอนที่ไม่ใช่หนังสือหรือเอกสารเพียงอย่างเดียวมาเพ่ิมเติมในการเรียนการสอน เช่น 
ภาพยนตร์ คลิปวีดิโอ สื่อออนไลน์ อาจารย์เห็นว่าสื่อต่างๆ ทําให้ตัวนักศึกษาสนใจการเรียนการสอนมากขึ้น  

3. การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เช่น ไปศึกษานอกสถานที่จากสถานที่จริง หรือการลงมือปฏิบัติจริง 
และกลับมาสรุปอีกครั้ง เช่น วิธีของอาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ, อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง, อาจารย์บวรศรี 
มณีพงษ ์
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่4 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที ่4 วันศุกร์ที่ 11มีนาคม 2559 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 

ใช้เทคนิคท่ีกลับไปทําที่บ้าน ให้กลับไปดูภาพยนตร์ในเรื่องที่เก่ียวกับบทเรียน และให้มาทํากิจกรรมใน
ห้องโดยแสดงเหตุการณ์จําลอง ว่าใช้จิตวิทยาอะไรในการสื่อสาร เช่น แรงจูงใจ  ตัวร้ายซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติ  
ระหว่างแสดงจะให้นักศึกษาอภิปรายว่าเพ่ือนนําเสนออะไร และอาจารย์จะสรุปให้ว่าตัวละครแต่ละตัวมี
บทบาทอย่างไร ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ความคิด สังเกตดูว่านักศึกษามีความสุขกับการเรียน และ
พยายามแสดงสิ่งที่เขาเข้าใจออกมา และเพ่ือนก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็น จะพยายามจะหาภาพยนตร์ที่
นักศึกษา สนใจ และให้นักศึกษาในห้องช่วยกันโหวต 
 
 



| 23 
 
อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ์ 

กฎหมายนอกจากตัวบทแล้วใช้วิธีการคิดของตัวเองไม่ได้เหมือนวิชาอ่ืน ทุกคนต้องรู้กฎหมายตัวเดียว 
เพราะเราเรียนเรื่องบรรทัดฐาน ข้อเท็จจริงเดียวกัน จะคิดนอกกรอบไม่ได้ นอกจากการวิเคราะห์ระดับ
ปริญญาโท หรือเอก เพราะคําตัดสินของศาลถือเป็นที่สุด ยึดเป็นบรรทัดฐาน เกิดจากกฎหมายต้องเดิน
ตามหลังเศรษฐกิจและสังคม จึงทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา ความจริงก็อยากพิสูจน์ว่ากฎหมายเป็นอย่างไร เช่น 
เห็นชายหญิงเข้าโรงแรม ต้องคิดไปทางเดียวกัน คิดเพ่ืออนาคต คิดว่าวันนี้เป็นอย่างนี้ กับสิ่งที่กฎหมายจะเป็น 
จะเป็นอะไร ต่อไปอาจต้องซ้ืออากาศ เปลี่ยนตามยุค 
 
อาจารยจ์ินดา  ธ ารงอาจริยกุล 

มีวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ จะให้นักศึกษาได้ดูหนังที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
นํามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่สอนได้ องค์ประกอบ มีอะไรบ้าง แล้วนําตัวละครในหนังมาสรุป นักศึกษาจะเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น สามารถแตกแขนงได้ตามที่เขาเข้าใจ  รายวิชาทางสังคม ก็จะมีหนังหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่นการแบ่ง
ชนชั้นวัฒนะการต่อสู้ทางสังคม หนังสามารถอธิบายได้ดี เพ่ือนบางคนไม่ได้ชม เพ่ือนที่ไปชมมาก็จะอธิบายให้
เพ่ือนฟัง แล้วเพ่ือนก็จะเข้าใจ และสนใจ ทําให้เห็นว่าความสนใจและผ่อนคลายจะช่วยให้นักศึกษาเกิดการ
อยากเรียนรู้มากข้ึน 

 
อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ 

รายละเอียดในการสร้างให้นักศึกษา หาตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ ว่าการเรียนสําคัญอย่างไร การ
ยกตัวอย่างแบบนี้น่าสนุก ไม่น่าเบื่อ นักศึกษาคิดว่าตัวเองหามาผิด ต่อมาเข้าใจนักศึกษาต้องมองว่า อนาคต
แยกเป็นประเภทแบบไหน เกือบ 70-80 ประกอบอาชีพส่วนตัว ที่เหลือรับราชการ จริง ๆ แล้ว อาชีพของ
ตัวเองจะสนใจอะไร มาจากอ่างทอง สุพรรณ ประกอบอาชีพตัวเอง คุยในชั้นเรียน ชอบผู้นําแบบไหน 
บุคลิกภาพแบบไหน เกิดในช่วงยุคไหน รัฐบาลอะไร มีเหตุการณ์อะไรสําคัญ มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้น เหตุการณ์
ทันสมัย ช่วงคุณปูุไกลตัว รายละเอียดในการเรียนดีมากข้ึน ตัวอย่างต่อมาในวิชารัฐธรรมนูญ เรียนปี 50 มีการ
ลงประชามติในอนาคตด้วย 
 
อาจารย์พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 

เทคนิคการเขียนทางประวัติศาสตร์ ปัญหาที่พบคือนักศึกษาเขียนไม่ได้ เพราะไม่ชอบอ่านหนังสือ จึง
ให้นักศึกษาอ่านหนังสือและคิดหัวข้อประเด็นที่เกี่ยวกับรายวิชาเพ่ือดึงดูดให้นักศึกษาอยากเขียนมากขึ้น พอได้
หัวข้อมาจะให้นักศึกษาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องนั้นๆ และให้นักศึกษามาเล่าให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จะฟังว่าเขา
จะสามารถเก็บหัวข้อที่สนใจ และจะนํามาทําโครงร่างด้วยกัน โดยกระตุ้นให้นักศึกษาใส่แนวคิดของตัวเองโดย
อิงประวัติศาสตร์ ให้เขียนประเด็นออกมาโดยไม่มีความกังวล เขียนให้เป็นตัวของตัวเอง 

 
อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง 

ให้นักศึกษาสอนเพ่ือนจะทําให้รู้เรื่องมากขึ้น อีกอย่างคือการพูดคุยถึงศิลปินที่เป็นไอดอลของตัวเอง 
เพราะว่าศิลปินคนไหนที่เราขอบ จะเป็นการเหมือนการเล่นของตัวเอง และให้วิเคราะห์ว่าทําไมถึงชอบศิลปิน
คนนี้ใช้อะไรในการเล่น ใช้สเกลอะไร ศิลปินระดับโลกจะมีความเป็นตัวของตัวเอง เค้าใช้อะไรในการเล่น ถ้า
อยากเล่นแบบนี้ใช้เทคนิคอะไร สิ่งแรกที่ได้ คือ ได้ไฟในการฝึก เพราะอยากจะเป็นแบบไอดอล รู้ไอเดียในการ
สอน ใช้อะไรในการเล่น เกิดการเลียนแบบ ศิลปินบางคนมีการฝึกฝน บางคนไม่มี  เป็นการซ้อมกับเพ่ือนอย่าง
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เดียว สามารถแยกความเป็นตัวของตัวเองออกจากศิลปินได้ เช่น Santana แค่เปิดเพลงก็รู้ว่าเป็น Santana 
นําเอาจุดนี้มาสร้างความเป็นตัวของตัวเองได้ 
 
อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ 

ด้านภาษานอกจากจะบรรยายอย่างเดียวแล้ว จะฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติด้วย เช่น วิชาการโรงแรม 
จะฝึกทําเครื่องดื่ม สอนคําศัพท์ นักศึกษาจะสนุกกับการเตรียมตัว เตรียมส่วนผสมต่างๆ และจะได้ฝึกคําศัพท์
และประโยคที่จะต้องใช้ และชิมเครื่องดื่ม นักศึกษาจะชอบมาก กิจกรรมเสริมจะพานักศึกษาไปชมโรงแรม ดู
เทคนิคต่างๆ การใช้ช้อน การจัดโต๊ะอาหาร นักศึกษาจะได้มีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 

 
อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 

วิชาที่บรรยาย ต้องใช้สื่อมาประกอบคลิปวีดีโอ เรื่องราวที่เป็นประเด็น ที่ต้องมีความรู้ เช่น เรื่อง โซ
เชียล เช่น ข้อดีของเรื่องสั้นคือสนุก และจบภายในเล่มเดียว ต้องมีความรู้ เรื่องของท้องถิ่น อัตลักษณ์ที่
นักศึกษาต้องมี ถ่ายรูปตัวเองกับสถานที่ท่ีเกี่ยวข้อง ปรีดี พนมยงค์ ถ่ายรูปมา วิชาปฏิบัติ จิตอาสา จะเน้นการ
ฝึกทักษะมากกว่าความรู้ การทํางานร่วมกับคนอ่ืน ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่ม เป็นกระบวนการ 123 เลือกสรร
หัวข้อที่ตกลงกันเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม ใช้กลุ่มของตัวเองให้คะแนน เสริมเข้าไปสังเกตการณ์ทํางานจริง 
สรุปมาเป็นคลิปตอนท้าย เสริมสารสนเทศ ความภาคภูมิใจ ได้เผยแพร่ต่อด้วย กระบวนการเหล่านี้จะเป็น
รูปร่าง ฝึกพูดหน้าห้อง การเขียนบรรยาย อยู่ในประเด็น เขียน พูด ลงมือทํา ประมวลความรู้สึกตอนท้าย การ
ทําคลิป รายงาน นักศึกษาภูมิใจ รู้สึกดีกับสิ่งที่ทํา 
 
อาจารย์ ดร.วาสนา  บุญสม 

จะเน้นให้นักศึกษาทําโครงงาน โดยให้สังเกตและสัมภาษณ์ ให้มีความหลากหลาย เน้นให้นักศึกษาทํา
เรื่องท่ีใกล้ตัว สัมภาษณ์ สังเกต และศึกษาจากเอกสาร ผลออกมาคือ นักศึกษาเอามาจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ปัญหาพอสมควร และมานําเสนอหน้าชั้น 
 
อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลมีจํานวนไม่มาก จะสามารถจํารายละเอียดของนักศึกษาได้โดยแบ่งเป็น  
1.นักศึกษาเก่ง  2.ปานกลาง 3.อ่อน นักศึกษาที่เก่งจะส่งเสริมให้เขาไปอ่านเพ่ิมโดยแนะนําชื่อหนังสือ ผู้ แต่ง 
ให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมจาก Internet  ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจให้มาปรึกษาได้ ส่วนนักศึกษาปานกกลาง และอ่อน จะ
จับมาซ่อมเสริมติว นอกเวลาเรียน ปรับเนื้อหาให้เบาลง  ให้ทํางานเพิ่มเติมเริ่มจากที่ง่ายกว่าที่สอนในห้องเรียน
ทําซ้ําๆ บ่อยๆ ให้ซึมซับ และให้ท่องทฤษฏีปากเปล่าด้วย ผลคือ นักศึกษาที่ปานกลางและอ่อน จะสามารถ
เรียนกับเพ่ือนกลุ่มที่เป็นนักศึกษาเก่งได้ 
 
อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 

พาไปดูงานที่ไม่ใช่นาฏศิลป์อย่างเดียว ขอความอนุเคราะห์ ผู้กํากับ หรือทีมงานมาอธิบายให้นักศึกษา
ฟังนักศึกษาจะรู้ว่าถ้าอยู่ข้างนอกนักศึกษายังขาดอะไรบ้าง หางานอีเว้นท์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถหา
รายได้ ถ้ามีคอนเนคชั่น จะเรียกมาคุย ถ้าไม่มีคอนเนคชั่นจะนําตัวอย่างมาให้คอมเม้นด้วยว่า ถ้าเป็นนักศึกษา
จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง สอนให้รู้ว่าเราไม่ใช่ว่าแสดงแล้วรับเงินอย่างเดียว สามารถเป็นออแกไนได้ 
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ที่บ้านไม่สนับสนุน จบไปเป็นแค่ครู หรือผู้แสดง สามารรถมีอาชีพอ่ืนๆ ได้อีก 
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วิทยากรต่างๆ องค์ความรู้ที่ชอบ คนในใจ วิธีการสอน การแสดงออก ประยุกต์ มองเห็นภาพ มีทางเดินไปได้
อีกไกล 
 
อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ 

วิธีการสอนนี้ได้มาจากเพ่ือนที่สหรัฐอเมริกา คือ นักศึกษาแต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งที่แตกต่างกัน จะ
ดูจากผลการสอบกลางภาค และแบ่งกลุ่มนักศึกษา และจะนัดนักศึกษามาพบอาจารย์ตัวต่อตัว เช่น นัดไปทาน
ข้าวด้วยกันแล้วคุยกัน อาจารย์จะสังเกตดูผลจากที่อาจารย์สอนไป 

 
อาจารยบ์วรศรี  มณีพงษ ์

ให้นักศึกษาเป็นผู้สอนกับเพ่ือน พบว่ามีความสนใจ กระตือรือร้นอยากเรียนด้วยวิธีนี้ จะมีการเตรียม
ตัวมาล่วงหน้าอย่างดี บางครั้งเคยสงสัยว่านักศึกษาจะมีการอ่านหนังสือหรือไม่ หรือคําศัพท์ที่ไม่เข้าใจ 
นักศึกษาก็จะทําบ้างไม่ทําบ้าง เปลี่ยนวิธีสอนโดยให้สอนเพ่ือน นักศึกษาต้องเตรียมตัวลวงหน้าเพราะถ้ าไม่
เตรียมจะสอนไม่ได้ และจะมีการเตรียมตัวด้วยความสนใจมากขึ้น ได้ออกมาพูด มาสอน โดยสิ่งที่พูดจะถูก
หรือไม่ในสิ่งที่เตรียมมา อาจารย์จะคอมเม้นต์ว่าพูดถูกหรือไม่ ถ้าถูกจะเกิดความภาคภูมิใจ เราทําได้ เพ่ือนก็
ฟังเรา เป็นเรื่องแปลกที่ค้นพบ เพ่ือนสอนเพ่ือนด้วยกัน นักศึกษาจะมีความตั้งใจฟังมากขึ้น มีการแซวกันบ้าง 
แต่ถ้าอาจารย์สอน นักศึกษาจะไม่ค่อยฟัง หรือนั่งก้มหน้า ปฏิกิริยาตอบกลับกับเพ่ือนดีกว่าอาจารย์พูดคนเดียว  
ทําให้บรรยากาศการเรียนดีขึ้น ผ่อนคลายขึ้น ถ้าทําได้ต้องมีการเตรียมตัว มีการวางแผนอย่างไร ถึงจะไปได้ดี 
  
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ  

1. แรงบันดาลใจ การที่จะทําให้นักศึกษามีความสนใจ ได้ความรู้ ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา
เห็นเปูาหมาย ประโยชน์ที่ต้องต้องเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า สิ่งที่ต้องเตรียมตัว 

2. ความภาคภูมิใจ เกิดจากสิ่งที่นักศึกษาทําออกมา เพราะผลจากการทําแล้ว นักศึกษาจะเกิดความ
ภาคภูมิใจ   

3. ใช้สิ่งที่เห็นหรือสัมผัสได้ เช่น การชมภาพยนตร์ทั้งในและนอกเวลาเรียน หรือเชื่อมโยงกับตัวบุคคล 
พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ในยุคต่างๆ 

4. ความแตกต่างของนักศึกษาในชั้นเรียน  ในห้องเรียนนักศึกษาแต่ละคนจะมีสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น 
เปูาหมาย ความสนใจ ระดับความสามารถ  ต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเปูาหมายของนักศึกษา 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 

5. ความสนใจของนักศึกษา เป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต้องการการเรียนรู้ นักศึกษาจะเป็น
คนค้นพบ หรืออาจารย์เป็นผู้แนะนํา 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่5 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที ่5 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 
 
อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ์ 

ในส่วนของการเรียนกฎหมาย จากที่เคยพูดไว้ว่ามีภาคทฤษฎีกับปฏิบัติ แต่ในมหาวิทยาลัยจะเรียน
ทฤษฎี นักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจริง มีบางรายวิชา ส่วนใหญ่ให้ท่องตัวบทเพราะต้องจําให้ได้ต้องมองภาพการ
ทํางานในอนาคต ไม่ใช่ว่าทําตามที่เราต้องทํา แต่ต้องทําตามกฎหมาย เราสามารถท่ีจะเปิดประมวลกฎหมายได้ 
ทุกอย่างมีข้ันตอนการทํางาน ส่วนในกรณีท่ีเป็นทฤษฎีเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง จําไว้ปฏิบัติ แต่ที่เห็นจริง ๆ 
คือยังไม่เห็น เพราะท่ีเคยเรียนมาต้องไปปฏิบัติจริง เช่น ด้านทนายความ ต้องฝึกงานทางด้านจริยธรรม ให้รู้สึก
ว่ามีความจริงใจในการทํางาน การสอนนิติศาสตร์ นอกจากสอนทฤษฎี ปฏิบัติ ยังต้องสอนถึงความยุติธรรม
ด้วย กฎหมายถ้าหากว่าเรียนเพ่ือจะไปโกงคน จะโกงง่ายที่สุด จึงจําเป็นจะต้องสอนเรื่องความยุติธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต เพ่ือความสําเร็จในชีวิต 



| 27 
 
 
อาจารย์ศิขรินทร์  แสงเพชร 
 วิชาภาษาสื่อสารมวลชน ในส่วนของทฤษฏีไม่พบปัญหาอะไรมาก จะมีปัญหาเล็กน้อยในส่วน
ภาคปฏิบัติ เพราะนักศึกษาจะไม่สามารถเห็นภาพจริงได้ทั้งหมดด้วยข้อจํากัดของเวลาและครอส์ที่เรียน สาขา
จึงจําลองการปฏิบัติ เช่น การใช้ภาษาในวิทยุโทรทัศน์ และถ้าพอจะจัดสรรเวลาไปนอกสถานที่ได้จะติดต่อ
เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสกับหน่วยงานจริง ให้นักศึกษาได้เห็น ได้สังเกตเหตุการณ์ หรือไปโรงพิมพ์ ได้ดูระบบ
การเขียน ดูว่าเข้าเขียนอย่างไรในเชิงวิชาการ 
  
อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ 

วิธีที่ต่อครั้งที่แล้ว การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิคภาพยนตร์ เขียน Story board  แบ่งกลุ่มให้เขียน 
และครั้งถัดไป ให้เขียนแบบภาพรวมของทั้งห้องว่ามีความสอดคล้อง การสร้างแรงบันดาลใจ เช่น มีการตั้ง
คําถาม ทําไมผู้ปกครองต้องสร้างทฤษฎี คีย์เวิร์ด คือ สร้างทฤษฎี ทําไมผู้อยู่ใต้ความปกครอง เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยกับทฤษฎีนั้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เวลาเป็นเงื่อนไขที่ให้เกิดทฤษฎีนั้น ทําไมวงการรัฐศาสตร์ จึง
ยอมรับทฤษฎีของประเทศนั้นๆ ทําไมไทยไม่ส่งไปต่างประเทศบ้าง นักศึกษายกตัวอย่าง น่าสนใจ ทําของ
ตัวเองแล้ว ฟังของเพ่ือนแล้ว และมาเขียนภาพรวมทั้งห้องว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ 
 
อาจารย์สุรศักดิ์  เพชรคงทอง 

สาขาดนตรีมีทั้งหลักทฤษฏีและหลักปฏิบัติ คนทั่วไปจะมองภาคปฏิบัติมากกว่า ซึ่งความจริงบางคน
เก่งภาคปฏิบัติแต่ทฤษฏีไม่เก่ง คนที่เก่งทฤษฏีและปฏิบัติจะสามารถนําไปใช้ได้มากกว่า จะนําไปสู่การเป็นตัว
ของตัวเองมากขึ้น สามารถนําไปประยุกต์กับดนตรีแนวอ่ืนได้ด้วย ถ้าไม่รู้หลักวิชาการทฤษฏีจะตอบคําถาม
ไม่ได้ นําไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ จะเล่นดนตรีได้แนวเดียว ดังนั้นเรื่องทฤษฏีจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาดนตรี 
 
อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 
 เทคนิคการสอน คือ การทําหลักสูตรจะนึกถึงในศตวรรษที่ 21 อยู่แล้ว มีวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
ทักษะต่างๆ ถ้าอยู่ ในระดับพ้ืนฐาน จะเน้นให้เรียนรู้จากเทคนิค เช่น การทําแผนที่ การเดินสํารวจ 
ประวัติศาสตร์ชุมชน แผนที่ความคิด โครงสร้างองค์กรชุมชน ทั้งหมดใช้ฟลิปชาต ใช้สี ต่างๆ ทํางานเป็นทีม 
เป็นกลุ่ม ทําซ้ําหลายวิชา ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ นักศึกษาสามารถพูดคุย ปรึกษาอาจารย์จะ
คอยเป็นโคชว่าที่ทํามาถูกต้องหรือไม่ ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน มีอยู่บางวิชาที่เป็นวิชาเกี่ยวกับท้องถิ่น กฎหมาย
ท้องถิ่น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พอสอนไปนักศึกษาจะเบื่อ ก็ลองเอาแผนผัง
ประวัติศาสตร์มาใช้ ดึงข้อมูลจากเนื้อหา มาจับใส่กรอบไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเกิดข้ึนเป็นสามระยะ รูปแบบนี้การย่อยข้อมูลของนักศึกษาสู่ระดับการได้เขียนได้ทํา ดีกว่าการนั่งดูตาม
ตัวหนังสือ 
 
อาจารย์วิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ (มาแทนอาจารย์พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล) 
 โดยพื้นฐานจะเลือกสตอรี่ไลน์หรือไทม์ไลน์ให้นักศึกษาจับใจความว่าพุทธศักราชนี้เกิดเหตุการณ์อะไร 
ผลสามารถเชื่องโยงจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไร จะมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา จากประวัติศาสตร์ ซึ่งเนื้อหา
เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างไร มีผลอย่างไร จะเลือกภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ ให้นักศึกษาได้ได้ศึกษาเลือกมา
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ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์สําคัญ จะยกตัวอย่างให้ดู และเชื่อมโยงสู่ปัจจุบัน  และจะให้นักศึกษาสรุปข้อมูล
เน้นหัวข้อสําคัญและใจความสําคัญมา 
 
อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 
 ดนตรีสากลเป็นเทคนิคที่ได้แชร์ความรู้จากอาจารย์ในสาขา คือ เทคนิคนี้ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย เช่น 
วิชาสังเคราะห์เสียง เสียงที่ไม่ใช่เสียงธรรมชาติ แต่เป็นการนําเครื่องดนตรีนํามาสังเคราะห์ให้เป็นเสียงแปลกๆ 
และพานักศึกษาออกไปทัศนะศึกษายังสถานที่ต่างๆ เช่น สยามมิวเซียม ซึ่งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเสียงพอดี 
เทคนิคนี้ไม่อยากให้จํากัดอยู่กับที่ ฟังดูแล้วจํากัดอยู่เฉพาะเวลาที่สอน น่าจะเรียกว่าพัฒนาทักษะการเรียนของ
นักศึกษา นอกเหนือจากเวลาเรียน พาไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดหูเปิดตา นอกห้องเรียน นอกจากนี้
ยังมีเทคนิคสําหรับปฏิบัติ ที่เรียกว่ามาสเตอร์คลาส จะนําอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาเพ่ือให้นักศึกษาปฏิบัติให้
อาจารย์ดู ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร ให้คําแนะนํา ให้ความรู้ไปฝึกปฏิบัติ นําไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 

เทคนิคที่ใช้สอนคือ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ายชั่วโมงแต่ละครั้งจะถามนักศึกษาว่าครั้งต่อไปอยาก
เรียนแบบไหน เทคนิคการสอนจะให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียน เบื้องต้นจะให้นักศึกษาอารมณ์ดีก่อน 
โดยหาตัวอย่างคลิปวีดีโอสั้นๆ มาให้ดู ต่อจากนั้นจะเข้าสู่ เนื้อหาเล็กน้อยให้นักศึกษาได้ปรับตัวพร้อมสู่การ
เรียน ให้นักศึกษามีสติกับสิ่งที่จะเรียน หลังจากนั้นจะให้นักศึกษาออกมาทํากิจกรรมหน้าชั้น แล้วให้เพ่ือนๆ 
ช่วยกันตอบและอภิปราย อาจารย์จะเป็นคนค่อยกํากับและเชื่อมโยงมาสู่โลกวิชาการ และเปลี่ยนกลุ่มออกมา
พูด ระหว่างทํากิจกรรมเพื่อนๆ จะสนใจ และมีความสุขมากกว่าอาจารย์พูดคนเดียว และนักศึกษาจะไม่มีเวลา
เล่นเพราะต้องออกมาทํากิจกรรม 
 
อาจารยบ์วรศรี  มณีพงษ ์
 สําหรับวิชาภาษาญี่ปุุน จะพูดถึงต่อจากคราวที่แล้ว ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คือผู้เรียนเป็นผู้สอนเพ่ือน
ด้วยกัน คือ จะค้นพบว่านักศึกษาจะมีการเตรียมตัวมาก่อน อีกอย่างหนึ่งคือ จะพบว่านักศึกษาจะพูดเรียนแบบ
เรา ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราเป็นแบบไหน นักศึกษาจะเป็นแบบนั้น โดยที่เราไม่ทันได้สังเกตหรือตั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่
พบว่าอาจารย์เป็นผู้เป็นต้นแบบของนักศึกษา ถ้าอาจารย์เป็นแบบนี้นักศึกษาจะเป็นแบบไหน ซึ่งจะมีการซึม
ซับโดยธรรมชาติ ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าอยากให้นักศึกษามีคุณลักษณะแบบใดต้องทําเป็นตัวอย่างให้เห็น เช่น การ
ตรงต่อเวลา กําหนดเวลาเข้าห้องเรียน 8.30 น. ก็ต้องเข้าสอน 8.30 น. กําหนดส่งงานภายในเที่ยง ต้องเก็บ
ภายในเที่ยงถ้าหลังเที่ยงจะไม่รับ ทําทุกครั้งสม่ําเสมอ จนเป็นเรื่องปกติ นักศึกษาจะทําได้โดยไม่เป็นเรื่องที่ไม่
ฝืนความรู้สึก 
 
อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ 
 เทคนิคที่ใช้คือให้นักศึกษาเล่นเกม ตัวอย่างเช่น เรื่องของวิทยาศาสตร์ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
อาจารย์จะวาดโครงไว้และให้นักศึกษาวาดต่อ และใส่คําศัพท์ไว้และแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ให้นักศึกษาแข่ง
กัน นักศึกษาก็จะสนุกมากยิ่งขึ้น กลุ่มไหนเขียนศัพท์วาดรูปได้มากกว่าจะได้คะแนนไป จากเทคนิคนี้ทําให้
ค้นพบว่า นักศึกษาสนใจเรียนมากกว่า มีความสนุกในการเรียนมากกว่า และทําให้นักศึกษาจําศัพท์ได้มากข้ึน 
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อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 
 สาขาศิลปะการแสดงส่วนใหญ่ให้นักศึกษาแสดงออกอยู่แล้ว แต่จะมีสิ่งใหม่คือ Improvise เทคนิค 
Creative ดัดมือ ดัดขา ส่วนของการแสดงละครจะมี Acting นักศึกษาจะมีความกังกล ธรรมชาติไม่เกิด 
บางครั้งก็ดู Over จึงทําให้มีการพูดคุยกับนักศึกษาถึงปัญหาชีวิต เช่น เรื่องแฟน ให้คุยถึงสาเหตุ นักศึกษาจะ
ร้องไห้ออกมาเป็นธรรมชาติ ก็จะนําเหตุการณ์เหล่านี้ไปสอนจะบอก Background กําหนดสถานการณ์ เอา
กรณีตัวอย่างของเพ่ือนมาใช้ จะเล่นออกมาเป็นธรรมชาติ มีอิเนอร์ข้างในจะออกมาจริง บางครั้งนักศึกษาใน
ห้องน้ําตาไหลตาม ปรบมือให้เพื่อน บางครั้งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้จากสิ่งที่ทําได้รับข้อมูลจริงๆ มา นักศึกษา
บางคนเคยโดนแย่งแฟน โดนแฟนเอาเงินไป จะเกิดความเจ็บปวด จะเข้าใจว่า Acting ไม่ใช่การฝึกฝนหรือเล่น
หน้ากระจก ไม่ต้องแคร์ว่าหน้าตาท่าทางเป็นแบบไหน เป็นการฝึกกระบวนการคิดว่าเป็นตัวละครตัวนี้จะเป็น
อย่างไร บทพูด วรรคทอง ที่ทําคนทั้งหมดประทับใจ 
 
อาจารยจ์ินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
 เทคนิคในการสอน 1. นักศึกษาควรจะสงสัยเพราะจะเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่จะกระตุ้นมาก
ที่สุด คือ คะแนน จะให้นักศึกษาฝึกตอบในห้องเรียน แล้วเฉลยในห้องเรียน สิ่งที่เกิดขึ้นทําให้นักศึกษารู้
คะแนนตัวเอง อะไรเป็นสาเหตุที่ได้คะแนนแต่ละระดับ อาจารย์จะอธิบายว่าตอบแบบนี้ได้คะแนนระดับไหน 
ให้นักศึกษาเรียนรู้กันเอง บอกกันเอง ถ้าตอบไม่ได้จะอธิบาย เพ่ือให้เขาพัฒนาตนเอง  2. ให้นําเสนอหน้าห้อง
และสั่งให้ทุกคนต้องสงสัย และตั้งคําถามกับเพ่ือน คนนําเสนอต้องเตรียมตัว  คนตั้งคําถามต้องตั้งใจฟังเพ่ือน 
อาจารย์จะพิจารณาว่าคําถามแบบไหนดีมาก ให้ทั้งห้องเข้าใจว่าเพ่ือนต้องการรู้อะไร เพ่ือนําไปสู่การหา
ข้อเท็จจริงและการเรียนรู้ต่อไป 
 
อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี (มาแทนอาจารย์ดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์) 
 ภาษาจีน ประกอบด้วยทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน สําหรับการเรียนภาษาจีนในไทย นักศึกษาจะ
มองว่า การฟัง พูด เป็นเรื่องยาก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแต่งประโยค แต่งมาก็ผิดๆ ถูกๆ ทั้งที่เน้นแล้วว่าเป็น
ไวยากรณ์ รายวิชาฟังพูดภาษาจีน ย้ําอยู่แล้วว่าเป็นการฟังกับพูด แต่สิ่งที่สอนต้องมีการอ่านเขียนเข้ามาด้วย 
แต่เน้นฟังพูดเป็นส่วนใหญ่ สอนไปจนกระทั่งสอบกลางภาค พบว่าไม่สามารถที่จะทําข้อสอบการพูดได้ สอบ
การพูด คือเข้ามาในห้องที่ละคน ในกระดาษมีคําศัพท์ให้ห้าคํา ให้เวลา 8 นาที เอามาแต่งเป็นประโยคและพูด
ออกมา ไม่สามารถที่จะทําได้ คือ พอบอกว่าถ้าเขียนไม่ทัน พูดได้หรือไม่ นักศึกษาก็พูดไม่ได้ ก็จะไม่บรรลุ
เปูาหมายที่กําหนดได้ พอสอบกลางภาคเสร็จ มีการปรับปรุงการสอนใหม่ 10 คน เป็นนักศึกษาเอกจีน โดยจะ
มีอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน จํานวน 4 ชม. ต่อครั้ง โดยใช้เทคนิค 1.30 ชั่วโมง แรกสอนพูดกับอาจารย์คนจีน 1.30 
ชั่วโมงหลังพูดกับอาจารย์คนไทย ผลออกมาค่อนข้างดี 4 คน อ่อน 6 คน 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
 เทคนิคการสอนมีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ทฤษฎีสามารถสอนในห้องเรียนได้ ส่วนภาคปฏิบัติเป็น
เรื่องยากที่จะสอนในห้องเรียนเท่านั้น ดังนั้นอาจารย์จึงได้มีเทคนิคที่จะนํามาใช้เกี่ยวกับวิชาปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ
เทคนิคของแต่ละท่านและแต่ละรายวิชา 
 1. วิชาทางกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติในชั้นเรียนได้ แต่ถ้าเป็นสาขาวิชาภาษาไทย เช่นรายวิชาภาษา
เพ่ือสื่อสารมวลชล จะใช้สถานการณ์จําลองและศึกษานอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้จริงและมีอีกหลายสาขาที่
ใช้เทคนิคนี้ สาขาวิชาดนตรีก็เช่นกัน 
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 2. เทคนิคการสอนของสาขาวิชาดนตรี มีวลีเด็ดที่น่านําไปใช้คือ การสอนไม่จํากัดอยู่เฉพาะเวลาที่สอน 
หมายความว่า สามารถไปเรียนรู้จากสถานการณ์จริงได้ 
 3. การปฏิบัติ อาจารย์สร้างเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ มาใช้ในห้องเรียน เช่น การใช้ Story Board, การใช้
แผนผัง, แผนที่เดินดิน, แผนที่องค์กรชุมชน และลงมือเขียนให้นักศึกษาได้ลองทํากับสิ่งนั้น, การใช้ไทม์ไลน์ 
เชื่อมโยงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับสิ่งที่เกิดขึ้น, การใช้เกมส์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียน, การใช้เหตุการณ์
จริงที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้เช่นสาขาวิชาศิลปะการแสดง การปฏิบัติโดยตั้งคําถาม คือคนรายงานหน้าชั้นต้อง
ตั้งคําถามและผู้ฟังก็ต้องตั้งคําถาม 
 4. เทคนิคการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนมีส่วนในการออกแบบชั่วเรียนเรียนว่าต้องการแบบไหน 
อาจารย์สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการเรียนแบบที่นักศึกษาต้องการ 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่6 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจอริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 
 ใช้วิธีให้ไปเรียนที่บ้าน คือใช้เวลาในการศึกษานานจะให้กลับไปเตรียมตัวที่บ้านก่อน ดูข่าวที่บ้าน 
เพราะบางครั้งดูในห้องไม่สะดวก บางคนก็ดูบางคนก็ไม่ดู บางครั้งให้อ่านเรื่องสั้นที่ชอบ เพราะหนังสือเรียน
นักศึกษาไม่อยากอ่าน แล้วให้ออกมาเล่าให้เพ่ือนฟัง เรื่องที่นักศึกษาชอบจะสามารถทําให้คนอ่ืนคล้อยตามกับ
คนอ่ืนได้อย่างไร มาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน บางคนสามารถสื่อสารได้ดีกว่าการเขียนบางครั้งมากกว่า
ผู้สอนอีก เทคนิคที่สอง คือการเป็นเมนเทอร์ หรือเป็นพ่ีเลี้ยง ถ้านักศึกษาไม่เข้าในประเด็นไหนจะกล้ามา
ปรึกษาโดย บางครั้งก็อยากให้บรรลุวัตถุประสงค์ในคาบนั้น นักศึกษาจะเปิดใจ ถ้าปล่อยไปไม่ได้ผลลัพธ์ใน
รายวิชานั้นๆ จากนั้นมีการติดตามผลการสอนไปเรียนต่อที่บ้าน บางครั้งใส่หัวข้อบางอย่างในเฟสกลุ่ม จะมีการ
แสดงความคิดเห็น และเข้าในประเด็นที่เราสื่อสารกับนักศึกษาหรือไม่ 
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อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 
 วิชาปฏิบัติวิชาเอกนักศึกษา 1 คนจะเรียนวิชาเอก 1 วิชา เล่นเครื่องดนตรีที่ถนัดที่สุด การเรียนการ
สอนจะเน้นตัวต่อตัว จะนําวิธีการวัดผลประเมินผลเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดการเรียนรู้ ใช้วิธีจูลี่ โดยใช้ อาจารย์ 3 
ท่านมาตัดสิน นักศึกษาขึ้นปฏิบัติและอาจารย์จะตัดสินจากคะแนนทั้ง 3 ท่านมาเฉลี่ย เพราะเราจะตัดสิน
นักศึกษาที่เราสอนเองจะไม่ยุติธรรม ทําให้นักศึกษามีการตื่นตัวในการเรียน ฝึกซ้อมมากขึ้น นอกจากอาจารย์ 
3 ท่าน จะมีนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องมาเข้าชมด้วย อาจจะทําให้นักศึกษาแคร์รุ่นพ่ีและรุ่นน้องมากกว่าตัวอาจารย์ 
ซึ่งจะกดดันใหน้ักศึกษาฝึกซ้อมมากข้ึน 
 
อาจารย์วิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ (มาแทนอาจารย์พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล) 
 การแก้ปัญหา มีประเด็นว่า นักศึกษาไม่รู้จักพ้ืนที่ ไม่ใช่คนอยุธยา กลัวว่าจะเสียเปรียบคนพ้ืนที่ จะ
แก้ปัญหาโดยการปูพ้ืนฐานอยุธยาโดยการให้ไปศึกษาแผนที่ สัปดาห์ต่อมาพาไปดูสถานที่จริง จะอธิบายคร่าวๆ 
ว่าเราอยู่ส่วนไหนของแผนที่ ไปสักสามจุด เช่น เจดีย์สุริโยไทย วังหลัง วังหน้า พอกลับมาให้พูดถึงสถานที่ที่ได้
ไปมา และให้นักศึกษาอภิปรายว่าได้ฟังที่อาจารย์พูดหรือไม่ สามารถจับใจความสําคัญได้หรือไม่ แผนที่ในอดีต
กับปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปอย่างไร ต้องมีการอภิปราย แบ่งให้ทําเป็นสองกลุ่ม ห้ามขัดกันมีแต่ให้นําเสนอข้อมูล
มาเหตุผลที่ใช้คือ การพูดไปพูดผิด เพื่อนขัดคอ จะไม่พูดอีกเลย จะมีการด่ากัน เวลาแสดงความคิดเห็นเราต้อง
รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ถ้าขัดคําสั่งจะมีการหักคะแนน 
 
อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 
 การเรียนการสอนในห้องเรียน เบื้องต้นจะตกลงกับนักศึกษาว่าเริ่มเรียนกี่โมง ปกตินัด 8.30 น. ปีแรก
นักศึกษามากันช้ามากโดยวัฒนธรรมบางอย่าง นักศึกษาจะมาเรียน 9.00 - 9.30 น. อาจารย์สอนนานนักศึกษา
ก็บ่น นักศึกษาคุ้นชินกับรูปแบบง่ายๆ พอทําใช้กับนักศึกษา 3-4 ปี นักศึกษาเริ่มรับรู้ได้ว่าต้องมาตามเวลา ซึ่ง
จะแสดงคะแนนให้นักศึกษาเห็นว่าการขาดแต่ละครั้งจะโดยตัดคะแนนอย่างไร เกินเวลาเข้าเรียนก็จะเช็คสาย 
เวลาสอนจะมีอุปกรณ์ครบ นอกจากอุปกรณ์ในห้องก็จะมีเอกสาร ตํารา และให้นักศึกษายึดเป็นหลักในการ
สอบ PowerPoint ก็สําคัญมากจะเชื่อมโยงกับตํารา 
 
อาจารย์สุรศักดิ์  เพชรคงทอง 
 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นให้นักศึกษาเจอกับประสบการณ์ตรง ให้รู้ว่าเรียน
มาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ไม่ใช่มีแค่เล่นดนตรี อาจารย์จะเน้นการออกภาคสนามไปหาแหล่ง
ความรู้จริงๆ  บางที่ที่พานักศึกษาไปนักศึกษาบางคนไม่รู้จักว่าสามารถทํางานแบบนี้ได้ พาไปดูสตูดิโอที่ทํา
เป็นมาสเตอร์ ได้คุยกับคนมิกซ์ ซาวน์เอ็นจิเนียร์ วิธีการอัดเสียง เพลงหนึ่งเพลงที่ได้ เป็นอย่างไร บางครั้งไป
เจอกับศิลปินจริงๆ ที่กําลังอัดเสียง นักศึกษาสามารถนํามาพัฒนาตัวเองได้ เช่น ซาวน์เอ็นจิเนียร์จะมีประเภท
อยู่กับที่กับออกนอกสถานที่ เดินสายตามวง พาไปเจอจะได้รู้ว่าต่างกัน จะมีประสบการณ์ว่าจะต้องเซ็ทเสียง
อย่างไร คุยกับผู้ประกอบการ การเตรียมอุปกรณ์ พาไปดูงานที่เก่ียวกับโปรดักชั่น การภาคเสียง 
 
อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ 
 ปัญหาในการทํา storyboard ถ้าเป็นกลุ่มตัวนักศึกษาก็ทําอิสระ พอสัปดาห์ที่ 3 จะรวมเป็นโปสเตอร์
ใหญ่ กลุ่มที่มีปัญหาคือ กลุ่มที่จินตนาการว่าตัวเองเรียนเก่งจะไม่สามารถรวม  storyboard กับเพ่ือนได้ ซึ่ง
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กําลังหาคําตอบว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ว่าให้  storyboard มันสามารถเชื่อมโยง
กันได้ นักศึกษาก็พึงพอใจในช่วงที่ไม่พูดเป็นทางการ เป็นตัวอย่างที่ไม่พูดออกไมค์ นักศึกษาชอบในช่วงที่พูด
ธรรมดา เทคนิค storyboard จะสําเร็จในคาบที่ 3 ที่จะถึงนี้ 
 
อาจารย์ศิขรินทร์  แสงเพชร 
 สําหรับสาขาวิชาภาษาไทย ยกตัวอย่างภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้วิธี
ท่องจํา เช่น คําว่าปิ่นโตมาจากญี่ปุุน เป็นต้น การให้ท่องจําอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทํา แต่ต้องพยามใช้
เทคนิคสันนิษฐาน โดยให้รู้จักธรรมชาติของภาษาไทยเป็นอย่างไร เป็นภาษาที่ยังมีชีวิต ยังไม่ตาย และสิ่งที่มี
ชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลง ภาษาไทยส่วนใหญ่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ให้ทําความเข้าใจของ โดยการ
ตั้งสมมติฐานของตัวภาษา ตั้งจากการสร้างคํา การเรียงคํา การยืมวัฒนธรรม เช่น เหยือก คนส่วนใหญ่อาจจะ
คิดว่าคือภาษาไทย แต่จริงๆ แล้ว “เหยือก” เป็นคํายืมจากวัฒนธรรมอังกฤษ ลักษณะของไทยในสมัยโบราณ
ไม่มีภาชนะ  ที่มีหู เรายืมมาจากต่างชาติอังกฤษ เราไม่มีศัพท์ที่เรียกสิ่งนี้แทนสิ่งที่เราไม่เคยมี หลายคําเป็นการ
ยืมมาจากต่างประเทศ หรือแม้กระทั้งการใช้ตัวอักษรที่ยืมมา ส. ศ. ษ. ที่ออกเสียงเหมือนกัน ทําไมต้องใช้ซ้ํา
กัน เพราะเรายืมมาจากต้นฉบับ บาลี สันสกฤต ยืมมาท้ังหมด ออกเสียงเหมือนไม่ได้ 
 
อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ์ 
 การเรียนกฎหมายต้องศึกษาถึงการตีความในกฎหมายแต่ละคํา ซึ่งละเอียดมากมีเหตุผลที่ชัดเจน
สามารถยึดถือได้ การตีความต้องยึดหลักความจริง ความถูกต้อง จึงต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ถ่องแท้ 
 
อาจารย์ธัญญารัตน์  มะลาศรี (มาแทนอาจารย์ดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์) 
 การกระตุ้นการเรียนการสอน จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ทบทวนสิ่งที่สอนไป เช่น การสอนเรื่องการซื้อ
ขาย จะเตรียมบัตรคําให้นักศึกษาทบทวน การอ่านออกเสียง ให้ถูกต้องชัดเจน จําความหมายของคําศัพท์ได้  
รอบสองให้แต่งประโยคที่ได้ทีละคน ระหว่างที่แต่งประโยค จะมีบางคนที่ใช้ไวยากรณ์ผิด จะแก้ให้ทันที ซึ่ง
นักศึกษาจะผิดเหมือนกัน และจะทําให้เกิดกระบวนการที่ว่าคนที่ 1 นักศึกษาแต่งประโยคผิดอาจารย์จะเป็น
คนบอก คนที่ 2 แต่งประโยคผิดอีกเพ่ือนจะเป็นคนบอก หลังจากแต่งประโยคเสร็จจะนํามาวางตรงกลางห้อง 
และให้แต่งเรื่อง คนที่ 1 คนที่สอง หยิบคําศัพท์มาแต่งเป็นประโยค ขั้นที่ 4 ให้นักศึกษาจับคู่ ออกมาสนทนา
โดยให้ใช้โครงสร้างประโยคในบทสนทนาที่เรียนไป แต่ให้เปลี่ยนเป็นจองตัวเอง เป็นการทบทวนอีกครั้งที่เรียน
มา 
 
อาจารยจ์ินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
 การให้นักศึกษาตั้งคําถามจะทําให้รู้ว่า มีนักศึกษาบางคนไม่ทํากิจกรรม อีกข้อค้นพบคือ บางคนจะดู
สไลด์เพ่ือนไม่ชัด จึงทําให้นํามาปรับการนําเสนอ เขาจะวิจารณ์กันเองและจะทราบข้อมูลใหม่ๆ 1 คนฟังไม่
สนใจ 2 คนทําสื่อไม่น่าสนใจ จะเป็นข้อที่ทําให้นักศึกษาได้ปรับปรุงเทคนิคการนําเสนอ และควรนําเสนอข้อมูล
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยจะอธิบายว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องจะนําไปสู่การค้นคว้าข้อเท็จจริงได้มากกว่า จะ
แนะนําแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ลึกละเอียดกว่าเว็บที่นักศึกษาเลือกมาใช้ 
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อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 
 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนอยู่ จะมีการสร้างบรรยากาศ ถ้าใครเคยเห็นอาจารย์ณัฐพรสอนจะเหมือน
เป็นเพื่อนกันกับนักศึกษา จะไม่ยืนสอน จะชอบมานั่งข้างนักศึกษา และให้นักศึกษาตั้งคําถามใดๆ ก็ได้เกี่ยวกับ
ตัวอาจารย์ เกี่ยวกับวิชา เกี่ยวกับการทําให้ชีวิตดีขึ้น บางครั้งตอบไม่ได้ แต่ให้ตั้งคําถามเพ่ือจะได้ มีส่วนร่วม 
และจะมีแจ็คพอตในคาบเรียน สบตาใครจะให้คนนั้นตั้งคําถามเกี่ยวกับบทเรียนครั้งที่แล้ว เช่น คําว่าดนตรี 
ท้ายชั่วโมง มารวมไว้ ไม่เกี่ยวกับคะแนน แต่จะให้เป็นขนม นักศึกษาจะสนุกมาก จะมีคะแนนแจ็คพอทกับ
นักศึกษาทุกคน จะมีผลให้ เช่น ได้คะแนน 67 จะทําให้เกรดเปลี่ยน โดยมีการหาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันใน
ห้อง นักศึกษาจะพูดโดยมีลีลา น้ําเสียง รู้จริง บางคนพูดเรื่องธรรมมะ น้ําส้มสายชู 
 
อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ 
 ในบางวิชาอาจารย์สอนบรรยายอย่างเดียวนักศึกษาจะเบื่อ เช่นวิชาการโรงแรม สาขาจึงเชิญวิทยากร
จากสถานที่จริงมาบรรยายให้นักศึกษาฟัง นักศึกษาจะให้ความสนใจระหว่างบรรยายหรือจบการบรรยายจะ
ถามวิทยากร นักศึกษาได้ความรู้มากกว่า 
 
อาจารยบ์วรศรี  มณีพงษ ์
 เรื่องของการสอนที่อาจารย์เป็นต้นแบบ รวมไปถึงการสร้างวินัย เช่น เรื่องเวลา ถ้าให้มาตรงเวลา 
ผู้สอนต้องตรงเวลา ซึ่งสิ่งที่ค้นพบคือ ถ้าทําเป็นวัฒนธรรม นักศึกษาจะรู้สึกว่าภูมิใจ สามารถทําได้เป็นเรื่อง
ปกติ ต่อไปอีกเทคนิคการสร้างความภูมิใจว่ามีส่วนร่วม เช่น จําชื่อนักศึกษาได้ สังเกตและจําลักษณะของ
นักศึกษาแต่ละคนว่ามีลักษณะอย่างไร บุคลิกอย่างไร อยู่ในห้องเรียน ยกตัวอย่าง จะใช้ชื่อของนักศึกษาที่ มี
ลักษณะเด่นที่เราสังเกตมายกตัวอย่าง ใครดี ชื่นคนนั้น จะรู้สึกว่าภูมิใจ เป็นตัวอย่างของประโยค มองเห็น
ตัวอย่างได้ง่ายขึ้น เป็นเทคนิคง่ายๆ  ใช้ชื่อนักศึกษาเป็นตัวอย่าง ตัวเองภูมิใจ สร้างบรรยากาศ ว่ามีส่วนร่วม 
รู้สึกสนุก ทุกคนมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
 1. การเน้นที่ตัวนักศึกษา เช่น การให้นักศึกษากลับไปศึกษาเรียนรู้ที่บ้านและกลับมานําเสนอในชั้น
เรียน อาจารย์จะไม่บรรยายอย่างเดียว จะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักศึกษา เน้นบทบาทที่ตัวอาจารย์ด้วยว่าอาจารย์
เป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็นท่านขุนในการตัดสิน วิเคราะห์ วินิจฉัย อาจารย์เป็นผู้สนับสนุน เช่น เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ อาจารย์เป็นต้นแบบให้นักศึกษา เพ่ือสร้างสมาธิให้นักศึกษา 
 2. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเอง ให้นักศึกษาสนใจการนําเสนอของเพ่ือนและวิจารณ์
กันเอง การตั้งคําถาม มีส่วนร่วม วิเคราะห์และวิจารณ์ 
 3. การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เช่น การใช้บัตรคําศัพท์ การออกเสียงที่ถูกต้อง 
 4. การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง อาจารย์ต้องตรวจสอบชิ้นงาน แก้ไขงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับว่า
ข้อมูลที่นักศึกษานํามาใช้เชื่อถือได้หรือไม่ 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่7 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที ่7 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2559 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 
 ใช้เทคนิคเดิม คือการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจะมีการกระตุ้นผู้เรียน คือให้หาตัวอย่างที่อยากเรียน
หรืออยากให้ผู้สอนนํามาสอน มาอธิบายเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนเพ่ือเกิดความเข้าใจ พบว่าผู้เรียนมีความร่วมมือ  
มีการแชร์หัวข้อ มีการถามว่าหัวข้อที่นํามาเสนอใช้ได้หรือไม่ เรื่องนี้น่าสนใจหรือไม่ ผู้สอนก็จะอ่านตัวอย่างที่
ผู้เรียนส่งมา และพยายามเชื่อมโยง การเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยากเรียนอะไรให้แชร์มารและผู้สอนจะทํา
การบ้านในหัวข้อที่นักศึกษาส่งมา อันที่สองให้ผู้เรียนดูข่าวสารประจําวัน เช่น ข่าวแม่ประนอม ข้อมูลเป็น
อย่างไร มาเล่าสู่กันฟัง ผู้สอนจะเติมเต็มเข้าไปว่า ถ้าเกิดเป็นแบบโน้น มีการตอบรับดี อีกหนึ่งอัน คือ ทํางาน
มาส่งแล้ว ตรวจ อ่าน พบข้อผิดพลาดไม่เข้าใจมาเฉลย อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นในห้องเรียน บางครั้ งก็ยังไม่
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เข้าใจ ถามเพ่ือนเข้าใจตรงกันหรือไม่ อธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น มีการคุยนอกรอบ มีการคลาดเคลื่อนนอก
ประเด็นมากน้อยแค่ไหน มีถูกบ้างผิดบ้างอธิบายมากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนกันบ่อย 
 
อาจารย์จินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
 ใช้เทคนิคการให้นักศึกษาตั้งใจเรียน โดยการเช็คชื่อ คะแนนเข้าชั้นเรียนและแบบฝึกหัดซึ่งต้องส่งให้
ห้องเท่านั้น นักศึกษาสรุปบทเรียน ต้องตั้งใจฟัง หมดคาบต้องส่ง 1 หน้ากระดาษ ถ้าไม่เสร็จจะยังไม่ปล่อย 
แล้วจะให้แลกกับเพ่ือนดูว่าแปลเนื้อหาความหมายมาเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ อาจารย์จะช่วยดูให้อีกครั้ง และ
อาจารย์จะให้คะแนนและคอมเม้นทุกคนทุกข้อ เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเขียนเป็นและอยากเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 
อาจารยพ์ิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 
 ประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการเล่นเกมส์ โดยการกําหนดคาบต่อไปให้อ่านหนังสือ โดยใช้คําถามและคําตอบ
จากเนื้อหาในหนังสือท่ีอ่าน ในการเล่นเกมส์ จะใช้วิธีการให้แต้ม การแข่งขัน จะมีสองลักษณะ คืออาจารย์ชี้ให้
เด็กตอบ หรือแบ่งกลุ่ม การแบ่งกลุ่มจะอยู่ในคลาสใหญ่ มีการถาม-ตอบกันเอง โดยเฉพาะห้องที่มีต่างสาขากัน 
เนื้อหาที่ตั้งคําถามเอามาจากในหนังสือ แต่วิธีนี้อาจารย์จะเหนื่อยจากการคุมคลาส บางครั้งใช้เทคนิค Who 
am I ? บทเรียนเรื่องของเกี่ยวกับกษัตริย์อยุธยา พระราชกรณียากิจ มีการตั้งคําถามว่า บทบาทตําราพิชัย
สงคราม เพื่อนจะตอบ มีเรื่องเทคนิค Where are you ? ใช้ในวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย มีกลุ่มประเทศ ที่เรียน
เยอะ ตั้งคําถามใบ้คํา เชื่อมโยงกับบุคคล เป็นที่ไหน สถานที่อะไร ใช้ได้ทุกวิชา เทคนิคการสอนกรณีที่พบเรื่อง
การเขียนข้อสอบ ให้เขียนไม่ได้ สัมภาษณ์ตอบปากเปล่าไม่สามารถตอบเป็นตัวอักษรได้ 
 
อาจารย์ศิขรินทร์  แสงเพชร 
 การเรียนการเขียนเน้นให้นักศึกษาได้คิดคือ ได้ลงมือเขียนบทความ เริ่มด้วยการกําหนดหัวข้อให้ และ
ต่อไปจะให้นักศึกษากําหนดหัวข้อเอง แล้วจะพูดประเด็นเหตุการณ์ปัจจุบัน และให้นักศึกษานําไปต่อยอดและ
โยงสู่การเขียนสู่บทความวิชาการได้ หรือวิชาภาษาสื่อมวลชน จะเน้นการปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องที่ไกลตัว จะ
สาธิตให้เห็นในเบื้องต้น และเขียนเป็นตัวอย่างและให้นักศึกษาฝึกเป็นผู้ประกาศจากบทที่เขียนเอง และจะ
สร้างแรงบันดาลใจ โดยงานที่ดีจะอัดเป็นคลิปและเผยแพร่ จะทําให้นักศึกษาตั้งใจทํามากขึ้น เพราะจะมี
ประโยชน์และได้ใช้จริง 
 
อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 
 พูดถึงวิชาทฤษฎีดนตรี คือเน้นให้ทําแบบฝึกหัด เพ่ือทําความเข้าใจตัวโน้ต บันไดเสียง คอร์ต ซึ่งจริงๆ 
เป็นเรื่องง่ายมากในการนําตําราของจุฬามาใช้ แต่การนําตํารานี้มาใช้กับนักศึกษาเราค่อนข้างยาก เพราะตํารา
มีความลึกซึ้ง ซับซ้อน ต้องมาปรับให้เข้ากับบริบทของนักศึกษาเรา ซึ่งในชั้นเรียนจะมีนักศึกษาทั้งเก่ง ปาน
กลาง อ่อน ต้องปรับให้อยู่ในระดับกลาง ง่ายไปก็ไม่ดีสําหรับคนเก่ง ถ้ายากไปคนที่อ่อนก็ไม่ได้ อีกส่วนหนึ่งคือ
อาจารย์ไม่ได้ทําหน้าที่สอนอย่างเดียว สําคัญที่ปลูกฝังคําพูดหรือวลีเชยๆ เช่น ความรู้คู่คุณธรรม นานมากไม่รู้
ที่มาที่ไป มีการปลูกฝัง บ่นตลอด สังเกตว่าอาจารย์สาขาดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ จะเรียกครู ทําหน้าที่หนัก  
สอนให้เข้าใจสอนให้เป็นนักศึกษาให้ได้ ต้องตั้งใจเรียนถึงจะประสบความสําเร็จ 
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อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสดิ์ 
 เรียนด้วยวิธีการเน้นเรื่องการอ่านควบคู่การเขียน ถ้านักศึกษาไม่มีใจรักการอ่านจะเรียนได้ ไม่ดี
เท่าที่ควร เพราะมีตัวบทกฎหมายเยอะจากอดีตสู่ปัจจุบัน เวลาเรียนจะให้นักศึกษามีสมุดทุกครั้งและจด
ข้อความสําคัญจะทําให้นักศึกษาสามารถนําไปค้นคว้าต่อไป และให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเหตุการณ์จริงใน
ปัจจุบัน  โดยอ้างตัวบทกฎหมาย เช่น คดีรถเบนซ์ น้ําพริกเผาแม่ประนอม และสุดท้ายอยากให้นักศึกษาแต่ง
กายท่ีมีเอกลักษณ์เป็นนักศึกษานิติศาสตร์ 
 
อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ 
 ต่อจากการสร้างแรงบันดาลใจ มีสามประเด็น มีนักศึกษาถามผู้สอนว่าหนังสือที่โต๊ะกับตู้ ผู้สอนได้อ่าน
ทุกเล่มหรือไม่ และจําได้หมดทุกเล่มหรือไม่ ผู้สอนตอบว่าอ่านทุกเล่ม แต่จําไม่ได้ทุกเล่ม แต่ถ้าจะสอนต้องมา
ทบทวน ประเด็นนี้จะทําให้นักศึกษาคิดได้ว่านักศึกษาอ่านหนังสือเยอะแต่ไม่จําเป็นต้องจําให้ได้ทุกเล่ม และ
สอนนักศึกษาไม่ให้อ่านแล้วจํา ให้ดูสารบัญ ดูภาพรวมของหนังสือทั้งเล่ม มีจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจ 
อย่าอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือชั้นนํา เพ่ือไม่เสียเวลาอ่านหนังสือขยะ ในชั้นเรียนจะมีการโต้ว่า ทีประเด็นผู้ที่
ทําผิดจะใช้วิธีประหารชีวิตหรือไม่ เก็บตกหนังสือที่ยังไม่ได้อ่าน ถ้าอ่านเล่มใหญ่ไม่ได้ เช่น หนังสือพิมพ์อ่ืนๆ 
แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้าไม่อยากอ่านจากหนังสือ แบ่งเป็นสองหน้าจอ ข่าวกับหนังสือ จากสามประเด็น
นักศึกษาสนใจเรื่องประหารชีวิต ประหารเลยนักศึกษาถามคําถาม มีการเชื่อมโยงกับวิชากฎหมาย ดูหมวด
เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ 
 
อาจารย์สุรศักดิ์  เพชรคงทอง 
 วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักๆ คือ เน้นการดูงานนอกสถานที่  ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เพราะต้องรู้ว่าสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถทําอาชีพอะไรได้บ้าง ได้ไฟในตัวเพราะถ้า
เล่นดนตรีโดยไม่มีไฟจะไปต่อไม่ได้ สถานที่ที่พาไปเช่น สตูอดิโอของศิลปินต่างๆ เช่น วงวัชลาวลี วงแคลช 
บางครั้งได้ไปเจอศิลปินจริงๆ ดูสปอร์ตโฆษณา สารคดี UBC ดูเทคนิคการพากษ์หนัง ขั้นตอนการพากษ์  
พูดคุยกับซาวด์เอ็นจีเนีย ดูนักดนตรีระดับโลก เป็นต้น 
 
อาจารย์ดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์ 
 ภาษาจีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เน้นเรื่องทฤษฎีโครงสร้างภาษา ฝึกพูดให้คล่อง แกรมม่า
ใกล้เคียงกันกับภาษาไทยไทย หลังจากสอนทฤษฎีแล้ว ใช้เกมส์ฝึกพูด ฝึกฟัง เกมส์ที่ใช้เยอะมาก เช่น สอน
ตัวเลข ใช้ Bingo เขียนเลข เราพูดตัวเลขภาษาจีน นักศึกษาชอบ สนุก ตื่นเต้น ได้ผลดี เกมส์แลนมาร์ค 
ใช้สไลค์เอามาแปะไว้ให้ทายพูดเป็นภาษาจีน ก่อนอ่ืน เนื้อหาที่สอนนี่คือประเทศอะไร เป็นชาวอะไร เอารูป
ดาราต่างๆ บุคคลสําคัญของโลก เป็นคนประเทศอะไร นอกจากได้ความรู้ภาษาจีน และได้ความรู้รอบตัวด้วย 
สถานที่ปริศนา ใช้ทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลัง ฝั่งตรงข้าม พูดภาษาจีน เป็นการให้ฝึกฟัง ฝึกใช้รูปประโยค อีก
เกมส์คือ การซื้อขายผลไม้ ให้เราเป็นนักท่องเที่ยว ขายให้ได้เงินมากที่สุด ห้ามพูดภาษาไทย ได้ผลดีมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
 
อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 
 สิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนดีขึ้น เราต้องวิเคราะห์นักศึกษาได้ ถ้าเรารู้ว่าเขานิสัยอย่างไร แต่ละกลุ่มมี
ความถนัดอะไร บุคลิกภาพแบบไหน เช่น ไม่กล้าพูด ไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ เราจะเพ่ิมทักษะให้เขาได้ ถ้าอาจารย์



| 38 
 
สามารถเข้าถึงได้นักศึกษาได้ เขาจะไว้ใจในตัวอาจารย์มากขึ้น อาจารย์จะสามารถควบคุมการเรียนการสอน
นักศึกษาได้ง่ายขึ้น ถ้าอาจารย์มีเหตุผลก็ต้องพูดคุยกับนักศึกษาได้ ขึ้นอยู่กับการบริหารบรรยากาศในชั้นเรียน  
และการให้นักศึกษาได้เห็นโลกกว้าง โดยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในที่ไกลๆ บ้าง เพ่ือให้เขาเติบโตเป็น
ผู้ใหญ ่
 
อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 
 ปัญหาที่เจอและวิธีแก้ปัญหา ตอนนี้นักศึกษาในสาขาสนใจอยากเป็นครูมากกว่า เพราะว่างานของ
ตัวเองทําออกมาแล้วขายไม่ได้ ใช้วิธีการเก่าๆ คือการทําหนังสือเชิญนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ มาดู เพราะ
นักศึกษาไม่กล้าคิดทําในสิ่งที่นอกกรอบ วิธีแก้ปัญหาคือพาไปดูการแสดงของจริงที่ต้องเสียเงินจริงๆ เช่นการ
แสดงละครเวทีที่รัชดาลัยเธียร์เตอร์ หลังจากดูกลับมาแล้วก็จะถามว่าคุ้มหรือไม่กับเงินที่ต้องเสียไป นักศึกษา
ตอบว่าคุ้ม ขนาดสิ่งที่คุณเสียไปกลับมาแล้วมีความสุขกับงานที่ได้ชม ฉะนั้นงานศิลปะไม่ใช่งานฟรี แต่เป็นการ
ทํางานจริงๆ แต่ถ้าบางงานถ้ามีตั๋วฟรีก็จะให้นักศึกษาได้ไปดู 
 
อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ 
 ปัญหาและเทคนิคการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือนักศึกษาจะเกิดการเบื่อ อ่านไม่รู้เรื่อง วิธีที่ใช้
คือ ให้นักศึกษาช่วยกัน แบ่งกลุ่มผสมนักศึกษาหลายๆ เอกรวมกัน ทั้ง เก่งและอ่อน และต่างสาขา ปัจจุบันให้
นักศึกษาโหลดแอบพลิเคชั่นมาใช้ อ่านสรุปจับใจความ นักศึกษาที่อ่อนจะพ่ึงเพ่ือนในกลุ่มจะไม่ทําอะไร 
อาจารย์ก็จะให้ทุกคนได้ทําหน้าที่ช่วยกันเขียน ท้ายชั่วโมงให้แต่ละกลุ่มมานําเสนอแปลแต่ละย่อหน้า ให้
นักศึกษาแบ่งหน้าที่และกระจายหน้าทีก่ัน นักศึกษาก็จะไม่เบื่อ 
 
อาจารยบ์วรศรี  มณีพงษ ์
 เทคนิคจะเป็นเรื่องให้นักศึกษากล้าแสดงออก เพราะการเรียนภาษาต้องสามารถพูดได้ สื่อสารได้ ถ้า
เรียนแล้วไม่กล้าพูดจะไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เมื่อก่อนเวลาสอนจะใช้วิธีการบอกให้ตอบ ตอนหลัง
นักศึกษาต้องมีความกล้าทําด้วยตัวเองได้ เปลี่ยนมาเป็นกระตุ้นให้ตอบด้วยตัวเอง ใช้สื่อคือรูป ตั้งคําถามเพ่ือน 
และตอบอย่างไร นักศึกษาต้องใช้ความกล้าอย่างมาก เป็นเรื่องที่ค้นพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะทํามาก ถ้าคนสอน
จี้ให้พูดเหมือนเป็นหน้าที่ที่ต้องพูด ใช้วิธีกระตุ้น ถ้าใครไม่ยกมือจะเป็นการเสียโอกาส อยากออกมาพูดด้วย
ตัวเอง ให้เห็นความสําคัญ บางครั้งขาดความกล้าพูดออกมาด้วยตัวเอง ต้องกล้าที่นําเสนอออกไปด้วยตัวเอง ใช้
กับทุกชั้นปีตั้งแต่ปี 1 ใครยกมือจะได้คะแนน เป็นแบบคะแนนสะสม 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
 วันนี้จะสรุปเทคนิครายบุคคลของอาจารย์แต่ละท่านดังนี้ 

1. อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ คือ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนให้มากที่สุด 
2. อาจารย์จินดา  ธํารงอาจอริยกุล คือ ในการเรียนการสอนทุกครั้งจะเน้นให้นักศึกษาต้องตั้งใจมี

สมาธิในการเรียน เพราะท้ายคาบเรียนจะไม่เข้าใจ และตัวอาจารย์จะให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักศึกษาในทุกเรื่อง
โดยละเอียด เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าทําอะไรได้และจะพัฒนาตัวเองอย่างไร 

3. อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล คือ ใช้เกมส์กับวิชาที่เป็นเนื้อหาแบบบรรยาย เหมือนกับ
สาขาวิชาภาษาจีนที่ใช้เกมส์ด้วยเช่นกัน 
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4. สาขาวิชาภาษาไทยกระตุ้นให้มองเห็นว่าสิ่งที่เรียนสามารถนําไปใช้จริงได้ เช่นเดียวกับสาขาวิชา
ดนตรีและที่จะพานักศึกษาไปเห็นสถานที่จริงเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 

5. สาขาวิชาศิลปะการแสดง คือพาไปเห็นสถานที่จริงและกลับมาคิดต่อว่าตัวนักศึกษาสามารถ
กลับมาทําอะไรต่อได ้

6. อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ คือ บทบาทของครู ไม่ได้สอนนักศึกษาอย่างเดียวต้องสอนให้เป็น
คนที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 

7. อาจารย์พินิจ   ศรีสวัสดิ์ คือ เน้นการอ่านการเขียนและการศึกษาข้อมูลจริง สถานการณ์จริง 
8. อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ คือ ใช้การวิเคราะห์นักศึกษา รู้จักตัวตนของนักศึกษา ทําให้เข้าถึงตัว

นักศึกษาได้เพ่ือหาวิธีการสื่อสาร วิธีการช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาได้อย่างตรงประเด็น 
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาช่วยกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ทุกคนมีบทบาท

หน้าที่ในกลุ่ม ให้รู้ว่าตัวเองมีความสําคัญในกลุ่ม 
10. อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ คือ เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารักการอ่าน การค้นคว้า

หาความรู้ ทําอย่างไรให้นักศึกษาอ่านได้เยอะๆ 
11. อาจารย์บวรศรี  มณีพงษ์ คือ พยายามให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะทํากิจกรรมต่างๆ ด้วย

ตัวเองมากกว่าที่จะถูกสั่งให้ทํา 
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รายงานผลการด าเนินงานการถอดองค์ความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็นความรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ครั้งที ่8 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2559 
 ----------------------- 

มีสมาชิก 18 คน 
 
คนที่ 1 อาจารย์บวรศรี มณีพงษ์ ประธาน 
คนที่ 2 อาจารย์อรพิมพ์ สุขสุวรรณ กรรมการ 
คนที่ 3 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กรรมการ 
คนที่ 4 อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 
คนที่ 5 อาจารย์สุรศักดิ์ เพชรคงทอง กรรมการ 
คนที่ 6 อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ กรรมการ 
คนที่ 7 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
คนที่ 8 อาจารย์พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ กรรมการ 
คนที่ 9 อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล กรรมการ 
คนที่ 10 อาจารย์ณัฐพร นิรังสรรค์ กรรมการ  
คนที่ 11  อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์ กรรมการ 
คนที่ 12  อาจารย์พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล กรรมการ 
คนที่ 13 อาจารย์ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ กรรมการ 
คนที่ 14 อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ กรรมการ 
คนที่ 15 นายภูรุจ จันทร์สว่าง เลขานุการ 
คนที่ 16 นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 17 นายฉัตรชัย พวงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
คนที่ 18 นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2559 
 
อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ 

สําหรับนิเทศศาสตร์จะเป็นสายวิชาชีพ นักศึกษาที่ทําไม่ได้ จะมีปัญหาต่อไปในวิชาอ่ืนๆ วิธีแก้ คือ ให้
นั่งรวมกับเพ่ือนที่เรียนปานกลาง เก่ง จะได้ช่วยดึงให้พัฒนาขึ้น ถ้าจับกลุ่มกันเอง ทํางานในห้อง เมื่อก่อน
ทํางานที่บ้านจะลอกกันมา หรือไม่ส่งทําให้ไม่มีคะแนน พอทําการบ้านในห้องอาจารย์จะเดินดูว่าทําได้หรือ
ไม่ได้ หาคําตอบมาจากตรงไหน ให้อ่านจากเอกสารที่แจกให้ นั่งเป็นตัวยู คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ มีใครคิด
แบบนี้บ้าง คิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่ พยายามกระตุ้นให้นักศึกษาอ่อนพูด คิด ได้มากที่สุด คนที่ตอบประจํา
คือทําได้อยู่แล้ว ส่วนวิชาปฏิบัติ นักศึกษาที่ไม่เก่งคิด จะปฏิบัติได้ดี แต่คิดไม่เป็นระบบจะทําแค่ให้เสร็จ ไม่มี
ศิลปะในการสื่อสาร ในการเล่าเรื่อง ใช้วิธีร่วมกันกับอาจารย์คนอ่ืนช่วยต่อวิธีสอนกับนักศึกษาคนนี้ ถ้าไม่ใช่วิธี
นี้นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนจบได้ อาจถูกให้ออกระหว่างเรียน 
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อาจารย์อรพิมพ์  สุขสุวรรณ 
 ตัวอย่างวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์  ใช้วิธีการให้นักศึกษาที่เรียนเก่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนเพ่ือนที่
เป็นกลุ่มเรียนอ่อน ถ้ากรณีนักศึกษาที่เรียนอ่อนมากจะเรียกมาสอนเสริมเป็นรายบุคคล ซึ่งการเรียน
คอมพิวเตอร์นักศึกษาจะมีปัญหากับภาษาอังกฤษอาจารย์จะใช้วิธีสอนให้ทําซ้ํา 
 
อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ 
 สาขาภาษาอังกฤษปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ นักศึกษาอ่อนและไม่เก่งเรียนผสมกันในชั้นเรียน เช่น วิ ชา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีทั้งนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษและเอกอ่ืนเรียนรวมกัน จึงเกิดความแตกต่าง เช่น
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ มีความยากในการสอน บางกลุ่มทําได้ แต่อีกกลุ่มเปิด
ดิกชันนารีหาความหมายคําศัพท์ทุกตัว นักศึกษาเอกจะเบื่อ นักศึกษาอ่ืนจะยั งไม่เข้าใจ แก้ปัญหาโดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยให้นักศึกษาเอกไปนั่งรวมกับนักศึกษาท่ีอ่อน ให้คอยแนะนําเพ่ือน เป็นตัวช่วยเพราะบาง
ทีนักศึกษาไม่กล้าถามอาจารย์ อีกวิธีก็คือจะเดินดูทุกกลุ่ม และอธิบายให้ฟังแต่ละกลุ่ม ให้ความสําคัญมากขึ้น 
ถ้ามีความแตกต่างกันเยอะ 
 
อาจารย์จินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
 นักศึกษาอ่อนจะมีประเภททําไม่ได้กับขี้เกียจ จะแก้ปัญหาด้วยการให้งานทํางานบ่อยๆ และจะแจ้ง
คะแนนให้นักศึกษาทราบตลอดเพ่ือให้นักศึกษาประเมินตัวเอง ส่วนนักศึกษาอ่อนเพื่อนจะเป็นคนช่วยที่จะตอบ
คําถามที่เขาไม่เข้าใจ ปัญหาจริงๆ คือนักศึกษาที่ไม่ เก่งด้วยและขี้เกียจด้วยจะเรียกมาดูคะแนน เพ่ือวาง
แผนการสอนสําหรับตัวเอง 
 
อาจารย์พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล 
 งานประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นการเขียน งานเดี่ยวนักศึกษาคนที่ทําได้ก็ทําได้ดี แต่คนที่ทําไม่ได้
งานจะออกมาไม่ดี บางครั้งจะมีงานกลุ่มจะมีบ้าง การรวมกลุ่มบางครั้งจะมีคนที่ทําไม่ได้ก็จะ ใช้วิธีแก้ปัญหา
บุคคล ใช้วิธี “อัพแรม นอกเวลา” ให้อ่านหนังสือเพ่ิม เขียนเพ่ิม จะมีกรณี 2 กรณี คือ เขียนงานไม่ได้เพราะ
นักศึกษาเสียบหูฟังตลอดเวลา ไม่สามารถวิเคราะห์งานตรงหน้า ถ้าจะฟังเพลงด้วยทํางานด้วย ต้องแยก
ประสาทให้ได้ หรือถ้าฟังเพลงแล้วเขียนงานไม่ได้ก็ต้องเลิกฟัง นักศึกษาจะเขียนอะไรไม่ได้เลย สื่อสารเป็น
ตัวอักษรไม่ได้ อาจารย์ลองถามคําถามปากเปล่าดู สามารถตอบเป็นคําพูดได้แต่ไม่สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือ
ได้ จะใช้วิธีลองถามบ่อยๆ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเคยชิน อาจารย์แก้ปัญหากรณีนี้โดยให้นักศึกษาอัดเสียง
ตัวเองฟังและเขียนสลับไปสลับมา อยู่ระหว่างในช่วงติดตามว่าผลดีขึ้นหรือไม่ 
 
อาจารย์ศิขรินทร์  แสงเพชร 
 การสอนทักษะการพูดค่อนข้างจะชัดเจนในการแบ่งนักศึกษา ค่อยข้างชัดเจนที่นักศึกษาค่อนข้างไม่มี
พรสวรรค์ นักศึกษาจะไม่อยากเข้าเรียน จะหนีเรียน อาจารย์จะสร้างแรงบันดาลใจโดยการไม่แจ้งก่อนว่าวันนี้
เรียนการพูด ซึ่งนักศึกษาจะไม่ขาดเรียน ขั้นตอนแรกจะให้นักศึกษาแนะนําตัวเองและประเมินนักศึกษา และ
แยกนักศึกษาที่มีพรสวรรค์กับไม่มีพรสวรรค์ เริ่มให้นักศึกษาอยู่กับกลุ่มตัวเองให้ไม่อาย แล้วขยายไปพูด
ร่วมกับกลุ่มใหญ่ บางคนคิดว่าตัวเองไม่หล่อไม่สวยไม่อยากออกไปพูด ก็จะพยายามบอกว่าทุกคนมีเสน่ห์ของ
ตัวเอง ฝึกให้มีความมั่นใจในตัวเอง 
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อาจารย์พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ 
 ปัญหานักศึกษาไม่อ่านหนังสือ จะให้คัดลอกเป็นกฎหมาย ถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรที่เรียกว่าคัดลอก 
ให้ใส่เครื่องหมายคําพูด จุดสามจุด คัดลอก การคัดลอกสื่ออะไร เป็นการทดแทนการอ่านนอกเหนือจากนั้น
พยายามให้ทําการบ้าน คัดลอกสามบรรทัด เจ็ดบรรทัด ยิ่งลอกน้อยยิ่งยาก ละลายสิ่งแรกเนื่องจากนักศึกษา
มัธยมถูกปลูกฝังว่าตัวเองเก่ง จากเกรดที่ได้จากมัธยม สอนไม่ให้นักศึกษายึดติดกับเกรด ลองจดบันทึกเกรด
นักศึกษาที่ได้มาจากระดับมัธยม นักศึกษาที่เกรดต่ํามักจะเรียนเก่ง แต่นักศึกษาเกรดสูงมักจะเรียนไม่เก่ง การ
สอนพยายามไม่ให้นักศึกษาทําอะไรที่เป็นตัวอักษรมากเยอะ จะให้ใช้ My Mapping 
 
อาจารย์สุรศักดิ์  เพชรคงทอง 
 วิชาทฤษฎีตะวันตก จะมีปัญหาเนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลและสาขาวิชาดนตรี เรียน
รวมกัน นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลจะมีพ้ืนฐานมากกว่า สําหรับนักศึกษาที่นําโน้นไม่ได้ จะแก้ปัญหาโดยให้
นักศึกษาคัดลายมือทําให้นักศึกษาได้จํา บางคนคัดลายมือแล้วก็ยังจําไม่ได้ จะให้เขาเขียนลงบนกระดาษแผ่ น
ใหญ่ๆ แล้วเอาไปติดที่บ้าน เพ่ือให้เขาจําไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งดีข้ึน 
 
อาจารย์ดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์ 
 นักศึกษาที่เจอจะมี 3 ประเภท นักศึกษาเอก GE และวิชาโท สามกลุ่มนี้มีปัญหาการทําไม่ได้แตกต่าง
กัน ถ้าเป็นนักศึกษา GE การทําไม่ได้คือไม่ค่อยเข้าเรียน อาจารย์จะให้นักศึกษาดูคะแนนใน Excel เช็คคะแนน
ให้ดูเลย ว่าแต่ละคนให้ดูว่าได้เท่าไหร่ คนที่ได้คะแนนน้อยเพราะอะไร เช่น ไม่ส่งงาน นักศึกษาก็จะเข้ามาเรียน
เพ่ิมขึ้น ส่วนนักศึกษาวิชาโท ปัญหาคือขาดแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาบอกอาจารย์ว่าไม่ต้องสอนให้ยาก 
ไม่ใช่วิชาเอก วิชาที่สอนคือจีนโรงแรม การเรียนจะบอกนักศึกษาใช้วิธีให้คิดประสบการณ์ที่ผ่านมาเจอ
อะไรบ้าง ภาษาไทยพูดแบบนี้ ภาษาจีนพูดอย่างไร ให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการเรียน สร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษา การเป็นล่ามจะเจอสองกรณี ถ้าเป็นคุณคุณทําอย่างไร จะพูดจะสื่อสารอย่างไร มีนักศึกษาบางส่วน
เริ่มมองเห็นความสําคัญ 
 
อาจารย์รวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 
 หัวใจสําคัญของดนตรีสากลคือ ซ้อม ซ้อม และซ้อม ต้องมีการทําซ้ําจนกว่าจะเกิดความชํานาญ ทุก
คนต้องซ้อมหมดไม่ว่าจะเก่งหรืออ่อน อาจารย์มีหน้าที่ควบคุมการซ้อม และใช้การกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการ
ฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุด วิธีการของสถาบันที่มีชื่อเสียงจะใช้วิธีการเดียวนี้ อาจใช้คําพูดที่รุนแรงบ้าง 
อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 
 ศิลปะการแสดงเหมือนดนตรี นักศึกษาอ่อนหรือทําไม่ได้จะชัดเจนมาก นักศึกษาอ่อนจะมีสองกลุ่ม 
คือพวกท่ีรู้ตัวกับไม่รู้ตัว พวกรู้ตัวจะกระตุ้นได้ไม่ยาก พวกไม่รู้ตัวจะถ่ายวีดีโอตอนที่แสดงไว้ให้ดู กลุ่มนี้จะแก้ไข
ต้องโค้ชตลอด พูดกันตลอด การรําจะมีแม่แบบแล้วรําตาม แต่ละครจะมาจากข้างในโยงกับชีวิต มีแบบฝึกหัด
ในแต่ละวัน และอัดเสียงตัวบทของเขาใส่โทรศัพท์ให้ฟัง ถ้าพูดบทได้ในจังหวะที่ธรรมชาติที่สุด เรื่องการแสดง
ออกมาจะถูก นักศึกษาบางคนไม่รู้ตัวไม่มีอะไรมาสะท้อนให้เห็น ถ้าเป็นการรําจะรําหน้ากระจกก็จะเห็น
ข้อผิดพลาดของตัวเอง แต่การแสดงละครจะเป็นห้องทึบนักศึกษาไม่สามารถเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง 
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อาจารย์คมลักษณ์  ไชยยะ 
 ใช้วิธีการเข้าถึงตัวนักศึกษา จําแนกบุคคล ใช้วิธีการเขียนจะรู้ว่าใครมีไอเดีย บางคนเรียนเก่งด้าน
วิชาการแต่ถ้าเป็นวิชาโครงการนักศึกษาอ่อนจะมีโอกาสได้เกรดที่ดี จะใช้วิธีการวัดผลจะให้คะแนนระหว่าง
เรียน และการให้งานเป็นกลุ่มก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ 
 
อาจารยบ์วรศรี  มณีพงษ์ 
 ในวิชาภาษาญี่ปุุน จะมีนักศึกษาเก่งกับนักศึกษาอ่อนเหมือนวิชาอ่ืน จะมีลักษณะพิเศษ นักศึกษาเก่งมี
พ้ืนฐานมัธยมปลาย พอระดับมหาลัยไม่ได้แยกห้อง จะเห็นเด่นชัดขึ้น จะแก้ปัญหาคือ การที่รู้จักนักศึกษา มอง
แล้วมีพ้ืนฐานเรียนภาษาได้ดี จะมองเห็น การที่เรียนรู้ และจําแนกนักศึกษาเมื่อรู้แล้วว่าคนไหนเป็นอย่างไรจะ
มีเปูาอยู่แล้ว นักศึกษาคนไหนไม่ได้ จะมีการเฉลี่ย ถูกอ่านออกเสียง ตอบคําถาม นักศึกษาไม่เก่งมีการเฉลี่ย
การฝึกมากกว่า เก่งแล้วก็ยังต้องมี การเข้าถึงนักศึกษาโดยการให้ทําใบงานในห้อง เดินดูจะเห็นว่างานของ
นักศึกษาทําได้หรือไม่ได้ ต้องอธิบายทันที แก้ไขอย่างไร เรียนอะไรไป สิ่งที่นักศึกษาไม่ได้จะไม่ค้างออกไปนอก
ชั้นเรียน วิธีที่สาม จะมองว่านักศึกษาไม่เก่งจะขาดความมั่นใจ นั่งหลังห้อง จะไม่ให้นักศึกษานั่งที่เดิม ในครั้ง
ต่อไปพลัดกันนั่งเรียงตามแถว ทําไประยะหนึ่งจะจําได้ว่านักศึกษานั่งไหนการที่นักศึกษามานั่งแถวหน้าจะมี
ปฏิกิริยาแตกต่างกันไปจะถูกมองบ่อย ต้องใส่ใจมากขึ้น ช่วยกระตุ้นการเรียนให้ดีขึ้น วิธีต่างๆ ที่ทํามาแล้วยัง
ไม่มีผล ต้องเรียกมาเรียนเสริมเท่าที่เวลาจะเอ้ืออํานวย ถ้ายังไม่ดี วิธีสุดท้าย คืออธิบายและพูดตรงๆ เรื่อง
คะแนน พูดเรื่องอนาคต จะให้คิดว่า อยู่กับภาษาญี่ปุุนตลอดไป พยายามแล้วทําไม่ได้ ให้คิดว่าจะเรียนต่อหรือ
จะเลิกเรียน คุณมีสิทธิ์ที่จะเลิกเรียน นักศึกษาไม่ควรจะเสียเวลาต่อไป 
 
ประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับความส าเร็จ 
 ประเด็นในวันนี้ส่วนใหญ่จะพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับการทําอย่างไร ในกรณีที่มีนักศึกษาหลายกลุ่มเรียน
รวมกันในชั้นเรียน เช่นมีกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน 

1. นักศึกษาในกลุ่มที่อ่อนกว่าคนอ่ืน อาจารย์จะให้ชิ้นงานนักศึกษาทําในห้อง ดูว่านักศึกษาทําได้
หรือไม่ ถ้าไม่ได้กระตุ้นให้ทําในเวลาให้ได้ อาจารย์จะสามารถให้ข้อมูลชี้แนะ แนะนํานักศึกษาได้ในเวลานั้นเลย
ได้ทันที จะใช้วิธีนี้ได้กับวิชาที่เป็นวิชาการ เป็นวิชาที่เป็นการเขียน 

2. ใช้วิธีการสอนเสริมให้กับนักศึกษานอกชั้นเรียน อาจารย์ต้องใช้เวลาส่วนตัวแต่บางครั้งก็มีความ
จําเป็นสําหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าใจจริงๆ ใช้กันในหลายๆ สาขาวิชา 

3. การแนะนําให้นักศึกษาใช้วิธีการเขียนสิ่งที่ต้องการจําลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ๆ และติดไว้ข้างฝา
ที่บ้านเพ่ือให้จดจําได้ หรือการอัดเสียงของตนเองไว้และส่งมาให้อาจารย์ช่วยพิจารณาให้ว่าทําถูกต้องหรือไม่ 
เป็นวิธีการเรียนรู้เมื่อกลับไปท่ีบ้าน 

4. ใช้คะแนนเป็นตัวกระตุ้น คือ แสดงให้นักศึกษาทราบคะแนนเป็นช่วงๆ ว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้ว 
เพ่ือให้นักศึกษาทราบเปูาหมายว่าต้องการได้ผลการเรียนที่ระดับใด 

5. นักศึกษาที่ตอบเป็นคําพูดได้แต่ไม่สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ จะใช้วิธีลองถามบ่อยๆ เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความเคยชิน และแก้ปัญหากรณีนี้โดยให้นักศึกษาอัดเสียงตัวเองฟังและเขียนสลับไปสลับมา อยู่
ระหว่างในช่วงติดตามว่าผลดีขึ้นหรือไม่ 

6. การใช้คําพูดว่ากล่าวตักเตือนด้วยคําที่รุนแรงบ้างเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
หรือการอธิบายและพูดตรงๆ เรื่องคะแนน พูดเรื่องอนาคต จะให้คิดว่าจะเรียนต่อไปหรือไม่ พยายามแล้วทํา
ไม่ได้ ให้คิดว่าจะเรียนต่อหรือจะเลิกเรียน คุณมีสิทธิ์ที่จะเลิกเรียน นักศึกษาไม่ควรจะเสียเวลาต่อไป  
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กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ 
 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ด้านการผลิตบัณฑิต ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนคณาจารย์จากหลายๆ สาขาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 14 ท่าน และ
บุคลากรสวยสนับสนุนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการในตําแหน่งเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการอีก 4 ท่าน และคณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือร่วมกําหนดการบ่งชี้ความรู้
และประเด็นความรู้ที่จําเป็นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการการจัดการความรู้  วิทยากรโดย ผศ.
ปรานี พรรณวิเชียร เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทองสมบูรณ์ คลับ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการการจัดการความรู้ เพ่ือร่วมกําหนดการบ่งชี้
ความรู้และประเด็นความรู้ที่จําเป็นนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะกรรมการได้ร่วมกันเสนอหัวข้อการบ่งชี้ความรู้และประเด็นความรู้ที่จําเป็นได้ 3 ประเด็นดังนี้คือ 

1. สอนอย่างไรให้นักศึกษากล้าแสดงออก 
2. สอนอย่างไรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
3. การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
คณะกรรมการฯ มีมติร่วมกันเลือกประเด็นในการจัดการความรู้คือ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”  

เพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส่งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  โดยมีเปูาหมายในการจัดการความรู้ คือ คณาจารย์ใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ในการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ได้ดําเนินการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 43110 และห้องวิจัยคณะ 43015 ในประเด็นการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละท่าน โดยให้เวลาในการพูดท่านละ 3 นาที โดยฝุายเลขานุการเป็นคนจับเวลาในการพูดและประธาน
เป็นควบคุมการพูดของอาจารย์แต่ละท่าน และเลขานุการทําหน้าที่ในการพิมพ์บันทึกที่อาจารย์แต่ละท่านพูด 
และประธานจะเป็นผู้สรุปประเด็นหรือหัวข้อที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะได้ สร้างและ
แสวงหาองค์ความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง 
 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต สรุปประเด็นทั้งหมดจาก
แสวงหาองค์ความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เพ่ือ
พิจารณาสรุปประเด็นที่ต้องการนําไปจัดทําเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ 
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
 ฝุายเลขานุการจัดทําคู่มือเทคนิคการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เพ่ือพิจารณา 
 
5. การเข้าถึงความรู้ 
 คณะเผยแพร่คู่มือเทคนิคการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บนเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 นําความรู้จัดทําเป็นเอกสารคู่มือ ขึ้นเว็บไซต์ คณะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คณาจารย์ในคณะได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือเทคนิคการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือนําข้อมูลไป
ปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์ 
หมายเหตุ : ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดเป็น Facebook Group ชื่อ ARU 
KM 
 
7. การเรียนรู้ 
 คณะปรับปรุงคู่เทคนิคการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามข้อเสนอแนะจากเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทําคู่มือฉบับสมบูรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หรือส่งให้หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับกิจกรรมในคร้ังนี้ 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 

1) ในขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้ กําหนด
ปฏิทินการแลกเปลี่ยนไว้ถี่เกินไป ทําให้ไม่มีประเด็นที่
จะนํามาแลกเปลี่ยนใหม่ๆ หรือประเด็นซ้ํากับครั้ง
ก่อน 

1) ควรกําหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนไว้ไม่เกินเดือน
ละ 2 ครั้ง บางเดือนอาจจะแค่ 1 ครั้ง 

2) ในการพูด 3 นาทีของอาจารย์แต่ละท่าน น่าจะเปิด
โอกาสให้มีการซักถามกันได้  เ พ่ือให้ได้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น มากกว่าการนั่งฟัง
อาจารย์ท่านอ่ืนพูดเพียงอย่างเดียว 

2) เปิดโอกาสให้อาจารย์แลกเปลี่ยนหรือซักถามกันได้
ระหว่างพูด 3 นาที โดยประธานเป็นผู้ควบคุมเวลา
ไม่ให้อาจารย์ใช้เวลามากเกินไป หรืออาจกําหนดเวลา
อีกช่วงหนึ่งสําหรับการซักถามกัน เช่น 5 นาทีสุดท้าย 

3) ระดับผู้บริหารได้เข้าร่วมรับฟังบรรยากาศการ
พูดคุ ยแลก เปลี่ ยนและพบว่ าอ งค์ ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้พูดคุยเป็นประโยชน์และมีคุณค่า 
ถ้ามีการเผยแพร่ในวงกว้างและเป็นเวทีที่ได้รับฟัง
โดยตรงจะมีความน่าสนใจมากกว่าการได้องค์ความรู้
จากการอ่านเอกสาร 

3) จัดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์จาก
อาจารย์ในคณะ 
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151 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  นโยบายการจัดการความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
……………………………………….................... 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 แล้วนั้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ มีความเป็นปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงออกประกาศดังนี ้

 

1. ทุกหน่วยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานที่ฐานะเทียบเท่ามีการดําเนิน  
การจัดการความรู้ โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับหน่วยงานจัดการศึกษาให้กําหนดกรอบการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาให้กําหนดกรอบตามพันธกิจ
หลักของหน่วยงานนั้นๆ 

4. ให้มีการดําเนินงานจัดการความรู้ในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่มีการนําองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

5. ทุกหน่วยงานระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน หลักสูตร และหน่วยงานที่ฐานะเทียบเท่ามี 
การดําเนินการจัดช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงความรู้ให้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงเพ่ือให้บุคลากร  
นําความรู้ ไปพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้สู่สาธารณชน 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่   10  เมษายน  พ.ศ. 2558 
    

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
พ.ย. –ธ.ค. 58 1) ทบทวนแผน KM ของ

หน่วยงาน 
แผน KM 1 ฉบับ หลักสูตร/คณะ/

สํานัก/สถาบัน 
18-22 ม.ค. 59 2) หน่วยงานส่งแผน KM 

มายังงานประกันคุณภาพ 
แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ หลักสูตร/คณะ/

สํานัก/สถาบัน 
25-29 ม.ค. 59 3) งานประกันวิเคราะห์แผน 

KM ของหน่วยงาน 
แผน KM ของหน่วยงาน 1 ฉบับ งานประกัน 

1 ก.พ. 59 4) งานประกันส่งแผน KM 
มหาวิทยาลัยไปยังวิทยากร
เพ่ือเตรียมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในวันที่ 11-12 
ก.พ. 59 

แผน KM มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ งานประกัน 

11-12 ก.พ. 59 5) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
กระบวนการการจัดการ
ความรู้ วิทยากรโดย  
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร 
- คณะกรรมการ KM ระดับ
คณะ สํานัก และสถาบัน
ดําเนินการถอดองค์ความรู้ 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 
59 
-คณะกรรมการ KM ระดับ
คณะ สํานัก และสถาบัน
ดําเนินการถอดองค์ความรู้  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 
59 

มีกระบวนการการจัดการ
ความรู้ที่ถูกต้อง 

คู่มือ
กระบวนการ
การจัดการ
ความรู้ 

หลักสูตร/คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

22 ก.พ. 59 6) คณะ สํานัก และสถาบัน 
จัดส่งแผนการจัดการความรู้
มายังงานประกันคุณภาพ 

มีแผนการจัดการความรู้ 8 ฉบับ 
(หน่วยงาน
ละ 1 ฉบับ) 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน 

1-2 มี.ค. 59 7) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหา Good Practice และ 
Best Practice 

คณะกรรมการสรรหา 
Good Practice และ Best 
Practice 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

9 มี.ค. 59 8) คณะกรรมการ KM ระดับ
คณะ สํานัก และสถาบัน 
ดําเนินการถอดองค์ความรู้
ครั้งที่ 3 (ช่วงบ่าย)  

สรุปประเด็นสําคัญ ประเด็น
สําคัญ 

คณะกรรมการ
ระดับคณะ สํานัก 
และสถาบัน 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

16 มี.ค. 59 9) ประชุมชี้แจงเกณฑ์คัด
สรรผลงาน Best Practice 
และแนวทางในการสรรหา 
Best Practice กลุ่มความรู้ 

มีรายงานการประชุมชี้แจง
เกณฑ์คัดสรรผลงาน Best 
Practice และแนวทางใน 
การสรรหา Best Practice 
กลุ่มความรู้ 

1 ฉบับ งานประกัน
คุณภาพ/คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

23 มี.ค. 59 10) คณะกรรมการ KM 
ระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน ดําเนินการถอดองค์
ความรู้ครั้งที่ 4 (ช่วงบ่าย) 

สรุปประเด็นสําคัญ  คณะกรรมการ
ระดับคณะ สํานัก 
และสถาบัน 

30 มี.ค. 59 11) นําเสนอเกณฑ์การคัด
สรรผลงาน Good Practice 
และ Best Practice เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ 

เกณฑ์การคัดสรรผลงาน 
Best Practice 

1 ชุด งานประกัน
คุณภาพ/
คณะกรรมการสรร
หา Best Practice 
กลุ่มความรู้ 

1-5 เม.ย.59 12) หลักสูตร/คณะ/สํานัก/
สถาบัน รายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้
มายังมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 

รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ 

1 ฉบับ คณะ 

20 เม.ย. 59 13) คณะกรรมการ KM 
ระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน ดําเนินการถอดองค์
ความรู้ครั้งที่ 5 (ช่วงบ่าย) 

สรุปประเด็นสําคัญ ประเด็น
สําคัญ 

คณะกรรมการ
ระดับคณะ สํานัก 
และสถาบัน 

27 เม.ย. 59 14) คณะกรรมการ KM 
ระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน ดําเนินการถอดองค์
ความรู้ครั้งที่ 6 (ช่วงบ่าย) 

สรุปประเด็นสําคัญ ประเด็น
สําคัญ 

คณะกรรมการ
ระดับคณะ สํานัก 
และสถาบัน 

18 พ.ค. 59 15) คณะกรรมการ KM 
ระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน ดําเนินการถอดองค์
ความรู้ครั้งที่ 7 (ช่วงบ่าย) 

สรุปประเด็นสําคัญ ประเด็น
สําคัญ 

คณะกรรมการ
ระดับคณะ สํานัก 
และสถาบัน 

25 พ.ค. 59 16) คณะกรรมการ KM 
ระดับคณะ สํานัก และ
สถาบัน ดําเนินการถอดองค์
ความรู้ครั้งที่ 8 (ช่วงบ่าย) 

สรุปประเด็นสําคัญ ประเด็น
สําคัญ 

คณะกรรมการ
ระดับคณะ สํานัก 
และสถาบัน 

1-10 มิ.ย. 59 17) คณะ สํานัก และ
สถาบัน รายงานผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้

รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ 

1 ฉบับ คณะ 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวช้ีวัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

มายังมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 
15 มิ.ย. 59 18) คณะ สํานัก และ

สถาบันจัดส่งผลงาน Best 
Practice ของแต่ละ
หน่วยงานมายังงานประกัน
คุณภาพ 

ผลงานของหน่วยงานต่างๆ 8 ฉบับ (8 
หน่วยงาน) 

งานประกัน
คุณภาพ/คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

16-24 มิ.ย. 59 19) คณะ สํานัก และ
สถาบัน สรุปผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

หน่วยงานมีรายงานสรุปผล
การดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559   

8 ฉบับ (8 
หน่วยงาน) 

งานประกัน
คุณภาพ/คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

29-30 มิ.ย. 59 20) กิจกรรม ARU KM 
DAY & Best Practice 
SHARE ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  

ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 งานประกัน
คุณภาพ/คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

4-6 ก.ค. 59 21) งานประกันคุณภาพ
สรุปผลการดําเนินงานการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
2559 และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
พิจารณา 

มีรายงานผลการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
พิจารณา 

1 ชุด งานประกันคุณภาพ 

 

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทุกครั้ง 
ให้น าองค์ความรู้ และประเด็นส าคัญขึ้น Facebook Group : ชื่อ ARU KM 
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ภาพกิจกรรม  
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