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การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ดา้น “ ความรู้เทคนิคการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใน

การเรียนการสอนวชิาสังคมธรรมาธิไปไตย (RSU-101) ” ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

1. ผูเ้ล่าเร่ือง: เรืออากาศโท ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ  สถาบนัการบิน 

2. ผูบ้นัทึก:  เรืออากาศโท ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ   สถาบนัการบิน 

3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูเ้ล่าเร่ือง 

ผูเ้ล่าเร่ืองเป็นอาจารยป์ระจ าสถาบนัการบิน มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นผูเ้ช่ียวชาญการสอน 

ภาษาองักฤษ ในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน และเป็นผูส้อนวชิาเดินอากาศและเคร่ืองช่วยเดินอากาศ ( Air 

Navigation and Radio Aids to Air Navigation ) เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการเรียนการสอนในวชิาดงักล่าว

มากกวา่ 35 ปี และมีหนา้ท่ีสอนวชิา CPD-151 และ CPD-252 ( English for Aviation Communication 1 and 

2 ) และวชิาชีพดงักล่าว โดยเฉพาะผูส้อนน้ีส าเร็จการศึกษาวชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และไดม้าสู่อาชีพการบินเป็นศิษยก์ารบินกองทพัอากาศ นายทหาร

ตน้หน และนายทหารควบคุมจราจรทางอากาศ ไดรั้บการศึกษาวชิาชีพเหล่าน้ี ตั้งแต่ปี 2514-2518 และ

ปฏิบติัหนา้ท่ีในกองทพัอากาศประมาณ 10 ปี และไดท้  าการสอนและบริหารหลกัสูตรทางดา้นการบินท่ีศูนย์

ฝึกการบิน หรือ สถาบนัการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523- 2550 และมาบรรจุเป็น

อาจารยป์ระจ าอยูท่ี่มหาวทิยาลยัรังสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2558 ในปัจจุบนั เป็นตน้มา ไดมี้ประสบการณ์ใน

การท างานและท าการสอนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเวลานาน และเป็นวทิยากร หรือ อาจารยพ์ิเศษใน

สถาบนัการบิน และมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงโรงเรียนการบินเอกชนหลายแห่ง  และมีหนา้ท่ีช่วยสอน

หรือเป็นโคช้ประจ าวชิาสังคมธรรมาธิปไตย (RSU-101) ตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมสอนวชิาน้ีจนกระทัง่ปัจจุบนั 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2560 

4. เร่ืองท่ีเล่า: เร่ืองท่ีจะถอดความไม่ใช่การสอนภาษาองักฤษ แต่เป็นการเขา้ร่วมรับผดิชอบช่วยสอน 

หรือเป็นโคช้ใหก้บันกัศึกษาปีท่ี 1 หรือนกัศึกษาท่ีตอ้งเรียนวชิาน้ีเป็นวชิาเชิงบงัคบัตอ้งเรียนทุกคนท่ีเขา้มา

เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัและทางส านกังานวางแผนและพฒันา

กิจการนกัศึกษา โดยอาจารย ์ดร.กลัยารัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ เป็นผูอ้  านวยการส านกังานน้ี เป็นอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบ ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนประมวลรายวชิา(Course Syllabus) น้ีข้ึนมาเป็นคู่มือในการวางแผนการเรียนการ

สอนใหก้บัอาจารยผ์ูเ้ขา้ร่วมกนัสอนจากวทิยาลยั สถาบนั และคณะวชิาต่างๆจ านวน 145 คน ซ่ึงนกัศึกษา

เกือบประมาณ 7000 คน ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี โดยวตัถุประสงคห์ลกัๆก็คือเพื่อใหน้กัศึกษาใชชี้วติ
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อยา่งมีความหมาย มีความสุขอยูก่บัปัจจุบนั เห็นคุณค่าของชีวติและสรรพส่ิงทั้งหลาย รวมทั้งแยกแยะความ

ถูกตอ้ง ความดีงามของสังคม รวมถึงมีทกัษะชีวติในสังคมปัจจุบนั และมีจิตอาสาท่ีจะช่วยเหลือและร่วมมือ

กบัผูอ่ื้นอยา่งมีความเสียสละโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ าวนักบัสังคม

เศรษฐกิจและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  รู้จกัสิทธิหนา้ท่ีของพลเมือง มีความเสมอภาค เสรีภาพ มี

หลกัธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นตน้ 

5, 6 และ 7 ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า วธีิการ ขั้นตอน และผลลพัธ์ท่ีได ้

อนัเน่ืองจากเกร่ินในล าดบัท่ี 4 แลว้วา่การเรียนการสอนในวชิาน้ี คือ สังคมธรรมาธิปไตย 

(RSU-101) เป็นวชิาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงทางมหาวทิยาลยัไดแ้จกอุปกรณ์การเรียน คือ I-pad เพื่อให้

นกัศึกษาใชใ้นการเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่วา่การเขา้มาร่วมกิจกรรมในการลงช่ือ ออนไลน์ เชา้สู่ Sites ของ

กลุ่มตน เป็นการรายงานตวัเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง ท าประวติั ( Profile) ของตนเองในกลุ่มของตน ซ่ึง

ทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดัระบบ Information Technology ใหก้บันกัศึกษาไดท้  างานส่งออนไลน์ในกลุ่มของ

ตนเอง โดยมีการปฏิสังสรรคท์ั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมอยูทุ่กคาบ 

โดยการลงทะเบียนเรียนวชิาน้ีไม่มีการสอบ แต่จะใชช้ิ้นงานและการท ากิจกรรม การมีส่วนร่วมของ

นกัศึกษาเองมาเป็นตวัใหค้ะแนน ซ่ึงก่อนอ่ืนใดพวกเขาตอ้งเขา้ใจความหมายของค าวา่ ธรรมาธิปไตย และ

สังคมธรรมาธิปไตยเสียก่อน จากนั้นใชก้ระบวนการเรียนรู้ในการคน้ควา้ สืบคน้ และสืบสอบคงวามรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งแหล่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ รู้จกัการวเิคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา อยา่งมี

วจิารณญาณ วพิากษส์าเหตุของปัญหาต่างๆของชุมชน ในสังคมประชาคมอาเซียน และโลกได ้แกปั้ญหา

เพื่อหาแนวทางไปสู่การปฏิบติัดว้ยความรับผดิชอบได ้ท างานกลุ่มอยา่งร่วมมือร่วมใจในการหาความรู้และ

แนวทางแกปั้ญหาอยา่งมีคุณภาพ ร่วมมือกนัท าโครงงานเพื่อแกปั้ญหาชุมชนอยา่งสร้างสรรคแ์ละได้

นวตักรรมในแนวทางใหม่ๆ อีกทั้งสามารถเขียนรายงานผลการแกปั้ญหาและรายงานโครงงานได ้และยงั

สามารถเผยแพร่ผลงาน หรือช้ินงานจากการแกปั้ญหาและท าโครงงานสู่ชุมชนระดบัต่างๆดว้ยความเป็นผูมี้

จิตสาธารณะ ซ่ึงเนน้ในการใหน้กัศึกษาไดรั้บการฝึกปรือและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงถือวา่วชิาน้ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

ส่วนส าคญั ส่วนครูเป็นท่ีปรึกษาแนะน า หรือเป็นโคช้เท่านั้น โดยการก ากบัดูแลใหน้กัศึกษาไดค้น้พบ

แนวทางของตนเอง เพื่อสัมฤทธิผลในเชิงใหน้กัศึกษาสร้างกลุ่มเครือข่าย หรือประสานงานกนัเองในกลุ่ม 

นอกกลุ่ม และกบัมวลชนประชาคมท่ีไปขอ้งเก่ียว และจะเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดี หลงัจากส าเร็จ

การศึกษาไปแลว้ ซ่ึงโดยหนา้ท่ีโคช้นั้นเห็นวา่วชิาน้ีเป็นวชิาส าคญัท่ีจะท าใหน้กัศึกษาไดแ้นวทางใน

การศึกษา เพื่อใหส้ าเร็จและเขา้ไปสู่ชุมชน สังคม บริษทั องคก์ารต่างๆ อยา่งมีคุณภาพ ครูผูส้อนเองไม่ตอ้ง
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ด าเนินการสอนแบบสมยัก่อนท่ีพดูๆและใหน้กัศึกษาจดหรือเล็คเช่อร์อยา่งเดียว น าทางใหพ้วกเขาคน้ควา้

ดว้ยตวัเองและช่วยกนัท างานเป็นทีม ครูเป็นพี่เล้ียงและแนะน าปรับแต่งให้เขา้ร่องเขา้รอย และท างานสนุก

ไปกบักลุ่มนกัศึกษาของตวัเองท่ีรับผดิชอบเท่านั้น ซ่ึงยนืยนัไดว้า่วชิาน้ีเป็นวชิาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ

ตวัผูเ้ล่าเร่ืองและถอดเร่ืองน้ีออกมาเองอีกดว้ยขอยืนยนัวา่วิชาน้ีเป็นวชิาท่ีน่าสนบัสนุนในการเรียนการสอน

ต่อไป เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาทุกคนเป็นอยา่งยิง่ และผูเ้ล่าเร่ืองเองไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆจากกลุ่ม

นกัศึกษาท่ีเขา้มาร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีความแตกต่างและแปลกแยกอยูทุ่กคร้ัง และเขา้รวมทุกเทอมตั้งแต่เร่ิมตน้

มีวชิาน้ีท่ีเปิดการเรียนการสอน หรือท ากิจกรรมทุกคร้ังและมีความสุขท่ีสุด 

 

                                                                                            เรออากาศโท ดร.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ 

                                                                                                   อาจารยป์ระจ าสถาบนัการบิน 

                                                                                                      (ผูเ้ล่าและบนัทึกเร่ือง) 
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