
การถอดบทเรียนประสบการณ์และการเรียนรู้ 
ด้านเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
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1. ช่ือ-สกลุ ผูเ้ล่าเร่ือง นายตรรีตัน์ นิลรตัน์ 
2. ช่ือ-สกลุ ผู้บนัทึก ดร.จริชัฌา วเิชยีรปญัญา 
3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ล่าเร่ือง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ 
           วทิยาลยันิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ รบัผดิชอบสอนใน 5 รายวชิาหลกัดงันี้ 1) การผลติรายการโทรทศัน์ 1 
2) การผลติรายการโทรทศัน์ 2 3) วทิยแุละโทรทศัน์เพื่อการพฒันา 4) สมัมนาวทิยโุทรทศัน์ และ 5) สื่อมวลชนกบัสงัคม
ธรรมาธปิไตย 

 
4. ช่ือเร่ืองท่ีเล่า การบ่มเพาะเทคนิคการสอน 
 
5. บริบท หรือความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  
 ผูเ้ล่าไดก้า้วเขา้มาเป็นอาจารยป์ระจ าวทิยาลยัรงัสติ ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2533 ขณะนัน้ยงัเป็นวทิยาลยัและ
อยูใ่นช่วงของการรว่มกนัสรา้งคณะนิเทศศาสตรใ์นยคุแรกเริม่ การสรา้งคน คอื คร ูอาจารย ์ผูส้อนในยคุแรกเริม่นัน้ตอ้ง
อาศยัการชีแ้นะและท างานร่วมกนักบันกัวชิาการจากสถาบนัอุดมศกึษาชัน้น าอื่นๆ คอืการเชญิอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั
อื่นทีม่ปีระสบการณ์ คุณวุฒทิางวชิาการ มาเป็นอาจารยพ์เิศษจ านวนหลายท่าน ทัง้นกัวชิาการประจ ามหาวทิยาลยัต่างๆ
และนกัวชิาการอสิระ  
 นโยบายของคณะในยคุแรกเริม่นัน้ ผูเ้ล่าในฐานะอาจารยใ์หม่จะตอ้งดแูล ประสานงานและเขา้รว่มนัง่เรยีนพรอ้ม
กบันกัศกึษาดว้ย เพื่อเรยีนรูใ้นศาสตรแ์ต่ละวชิาและซมึซบัสงัเกตเทคนิควธิกีารสอนของอาจารยแ์ต่ละท่านพรอ้มกนัไป
ดว้ย ผูเ้ล่าไดม้โีอกาสเป็นอาจารยผ์ูช้่วยในหลายวชิารวม 4 ปี รว่มกบั รองศาสตราจารย ์วจิติร ภกัดรีตัน์ รอง
ศาสตราจารยส์ุมน  อยูส่นิ รองศาสตราจารยน์ภาภรณ์ อจัฉรยิะกุล รองศาสตราจารยจ์ริาพร สุวรรณวาจกกสกิจิ ผูช้่วย
ศาสตราจารยพ์ไิลพรรณ ปุกหุก ซึง่แต่ละท่านลว้นแต่มภีมูริู ้และเชีย่วชาญดา้นการสรา้งสรรคแ์ละผลติรายการวทิยแุละ
โทรทศัน์ ระดบัแนวหน้าของประเทศ 
 การสรา้งคนของคณะนิเทศศาสตรใ์นยคุแรกของเรานัน้ ใชทุ้นของเวลา หวัใจ เพื่อสรา้งรากฐานขององคก์รน้ีให้
มัน่คงก้าวหน้าทางวชิาการ และเป็นประสบการณ์ตรงทีผู่เ้ล่าไดร้บัการถ่ายทอดเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลายวธิแีต่
ทัง้นี้เพื่อผลกัดนัใหน้กัศกึษามคีุณภาพสามารถคดิ ท างานไดด้ว้ยตนเองมตีวัเองเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรยีนรู้
ตลอดไปแมจ้บการศกึษาไปแลว้ เพราะนัน่คอืบุคลกิภาพคุณลกัษณะของบุคลากรดา้นสื่อสารมวลชน ทีต่อ้งลอ้ใหท้นักบั
บรบิทของสงัคมอยูเ่สมอ 
 
 
 
 
 



6. วิธีการ / ขัน้ตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานนัน้ส าเรจ็ 
จากการมสี่วนรว่มในการจดัการเรยีนการสอนรว่มกบัผูรู้ด้งักล่าวขา้งต้นแลว้ ผูเ้ล่าเองตอ้งคน้หาเทคนิควธิกีาร

สอนทีเ่หมาะสมกบัตนเอง กบัเนื้อหาของรายวชิาทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้อน โดยขัน้ตอนในการท าภารกจิใหส้ าเรจ็ไดเ้ริม่
จาก 

1. การศกึษาเน้ือหาและเป้าหมายของรายวชิาใหล้ะเอยีดรอบดา้นเพื่อวางแผนเนื้อหาการสอน 
2. การแสวงหาขอ้มลูเพื่อขยายประเดน็ค าอธบิายรายวชิาใหเ้ขา้กบับรบิทของวงการสื่อสารมวลชนทัง้ใน

ระดบัชาตแิละระดบัสากล 
3. พจิารณาดา้นจติวทิยาของกลุ่มผูเ้รยีน ตามวยั ทกัษะและความสนใจและรปูแบบชวีติของผูเ้รยีน เพื่อกระตุน้

ใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าศกัยภาพของตนเองและสรา้งแรงทะเยอทะยานในการเป็นสื่อมวลชน 
 

7. เทคนิคหรือกลยทุธท่ี์ท าให้เกิดความส าเรจ็ 
1. การพดูจาภาษาผูร้บัสาร ลดช่องว่างของความเป็นครกูบัผูเ้รยีน ใหเ้ป็นการท างานรว่มกนั รว่มกนัคดิรว่มกนั

ท าทัง้ครแูละศษิย ์ท าใหเ้ดก็เหน็ความจรงิใจมุ่งมัน่ในการเรยีนรูร้ว่มกนัและเคารพขอ้คดิความคดิความเหน็ของนกัศึกษา 
 2. ใชเ้ทคนิคการแสดง โดยจ าลองว่าผูส้อนก าลงัแสดงนักศกึษาคอืผูช้ม และแสดงแบบปลุกความรูส้กึรว่มดา้นใน
ของผูช้มใหส้ามารถมพีลงัผลกัดนัจนผูเ้รยีนลุกขึน้มารเิริม่ท าเองได ้
 3. เทคนิคการบบีรดัและกดดนั เนื่องจากงานผลติสรา้งสรรคต์อ้งมคีวามกดดนัดา้นเวลา การจดัการหลายดา้นทัง้
ทุน และการท างานเป็นทมีอยา่งประสานสอดรบักนั การบบีรดัเรง่และกดดนัจะท าใหน้กัศกึษาไดม้สี่วนรว่มในการท างาน
มากยิง่ขึน้กบัทมีของตนเองและนกัศกึษาจะไดร้บับทเรยีนดว้ยตวัเอง น ามาซึง่ความภูมใิจและความเขา้ใจในการเรยีนทีม่ ี
ตวัเองเป็นศูนยก์ลาง 
 
8. ผูท่ี้มีส่วนร่วมท าให้เกิดความส าเรจ็ และบทบาทของบคุคลนัน้ (ทีไ่มใ่ช่ผูเ้ล่า) 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. สวนิตย ์ ยมาภยั มบีทบาทเป็นผูบ้งัคบับญัชาและสอนแสดงใหผู้เ้ล่าดเูมือ่ครัง้มาเป็น
อาจารยใ์หม ่ซึง่เป็นรายวชิาทีผู่เ้ล่าตอ้งสอนและรบัผดิชอบเองแต่ท่านไดม้เีมตตาเขา้มาสอนใหด้บูางหวัขอ้ว่าตอ้งสอน
และควบคุมบรหิารหอ้งเรยีนอยา่งไร จนท าใหผู้เ้ล่ามคีวามมัน่ใจในการสอนครัง้ต่อๆมา 

2. ดร. จริพร  วทิยาศกัดิพ์นัธุ ์อาจารยผ์ูม้คีวามเป็นครแูละความสามารถดา้นการแสดงดา้นวชิาการและอุทศิตน
เพื่อสงัคม ผูเ้ป็นแบบอย่างดา้นเทคนิคการสอนทีด่เียีย่มทีสุ่ดคนหน่ึงทีผู่เ้ล่าไดร้บัการถ่ายทอดมา 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ววิรรธน์  ปาณะสทิธพินัธุ ์นอกจากจะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาเมือ่ครัง้เรยีนปรญิญาตรี
แลว้ เป็นผูบ้งัคบับญัชา ผูก้ระตุน้ใหค้น้ควา้เรยีนรูเ้ท่าทนัระบบการศกึษาในศาสตรก์ารสื่อสารระดบันานาชาตติลอดเวลา 

4.รองศาสตราจารย ์วจิติร ภกัดรีตัน์ นอกจากเป็นผูบ้งัคบับญัชาเมือ่ครัง้ผูเ้ล่าท างานทีม่หาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธริาชแลว้ยงัเป็นผูถ่้ายทอดเทคนิควธิกีารสอน จติวทิยาการท างานรว่มกบันกัศกึษาอกีดว้ย 

5.รองศาสตราจารยส์ุมน อยู่สนิ เป็นผูถ่้ายทอดเทคนิควธิกีารสอนการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 
6.รองศาสตราจารยน์ภาภรณ์ อจัฉรยิะกุล เป็นผูถ่้ายทอดเทคนิควธิกีารสอนการผลติรายการโทรทศัน์และการ

เขยีนบทโทรทศัน์ 
7.รองศาสตราจารยจ์ริาพร สุวรรณวาจกกสกิจิ เป็นผูถ่้ายทอดเทคนิควธิกีารสอนการผลติรายการโทรทศัน์และ

การเขยีนบทโทรทศัน์ 
8.พไิลพรรณ ปกุหุก เป็นผูถ่้ายทอดเทคนิควธิกีารสอนการผลติรายการโทรทศัน์และการเขยีนบทโทรทศัน์ 



 
9. อปุสรรคหรือปัญหาในการท างาน (Lessons Learned) และแนวทางในการแก้ปัญหา / อปุสรรคดงักล่าว  

1. ผูเ้ล่าเป็นอาจารย ์ในยคุเริม่ก่อตัง้คณะซึง่ในระยะแรกเริม่นัน้การท างานสอนแมจ้ะมพีีเ่ลีย้งทีด่แีต่อุปสรรคดา้น
ความพรอ้มเชงิโครงสรา้งเช่นอาคารและอุปกรณ์อาจยงัไมเ่พยีงพอ อกีทัง้ยงัตอ้งช่วยกนัหมนุเวยีนท างานบรหิาร
สาขาวชิาและงานอื่นๆของมหาวทิยาลยัดว้ย ซึง่มใิช่ความมุง่หวงัและบุคลกิภาพที่ไม่มจีรติทะเยอทะยานเหมอืนคนอื่นที่
สนุกกบังานบรหิารจดัการ ท าใหม้อุีปสรรคในการท างานทัง้สองดา้นคอืสอนและงานบรหิารไมด่เีท่าทีค่วร จนเมือ่ได้
รบัผดิชอบสอนอย่างเดยีวจงึสามารถดแูลการจดัการเรยีนการสอนไดด้ยีิง่ขึน้ 
 2. การแกไ้ขอุปสรรคการสอนงานสรา้งสรรคท์ีต่อ้งการสรา้งคนใหม้คีวามคดิรเิริม่ รบัผดิชอบสู้งานนัน้ผูเ้ล่าจงึ
ตอ้งอาศยัเครอืขา่ยเพื่อนพีน้่องในวงการสื่อไดร้ว่มเสนอและมาเป็นพีเ่ลีย้งแลกเปลีย่นมมุมองในการสรา้งคนเขา้สู่วงการ
ใหเ้หมาะสมทีสุ่ด 
 3. สถาบนัการศกึษาเอกชนหลายแห่งกต็อ้งการความคุม้ทุนในการลงทุนดา้นการศกึษาอกีทัง้ขอ้จ ากดัที่
มหาวทิยาลยัทีม่อียู่กม็ทีีน่ัง่ไมพ่อเพยีงกบัความสนใจของนกัศกึษาจงึท าใหม้นีกัศกึษาเป็นจ านวนมากในบางรายวชิาที่
ตอ้งเน้นการฝึกทกัษะการผลติรายการ ผูเ้ล่าจงึตอ้งออกแบบโจทยแ์ละกจิกรรมการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาส
ฝึกฝนใหม้ากทีสุ่ดซึง่ระยะหลงัไดใ้ชก้ารสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เพื่อประสานกจิกรรมการเรยีนการสอนมากขึน้ ซึง่ก็
หมายความว่าเวลาในการศกึษาคน้ควา้ส่วนตวัของผูเ้ล่าจงึน้อยลงไปดว้ย 
 4. นกัศกึษารุ่นหลงัในช่วง10 ปีมาน้ี ขาดเป้าหมายและความเขา้ใจในบทบาทการท าหน้าทีส่ ื่อมวลชนเพื่อสงัคม 
ท าใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปไดย้ากทีจ่ะสรา้งคนเพื่อออกไปขบัเคลื่อนสงัคมไดต้ามปณธิาน ดงันัน้หลายครัง้ผูเ้ล่าจงึ
ตอ้งมอบหมายกจิกรรมใหน้ักศกึษาไดผ้ลติงานทีส่ะทอ้นเรือ่งราวของสงัคมใหม้ากขึน้เพื่อเป็นการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสงัคม
ดว้ยตวันกัศกึษาเอง 
 5. หลกัสตูรการเรยีนการสอนทีม่ไิดต้ัง้อยูบ่นพืน้ฐานเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ซึง่คอืหวัใจของงานนิเทศศาสตร์
ท าใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนแต่เทคนิคการสื่อสารหากขาดดอ้ยพรอ่งในเรือ่งของโลกและสงัคมจงึท าใหก้ารพฒันานกัศกึษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมไมส่มัฤทธผิลผูเ้ล่าจงึตอ้งออกแบบการเรยีนใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ไปสู่ชุมชนต่างๆเพื่อ
เรยีนรูเ้ร ือ่งราวความเป็นไปของสงัคมไทยมากยิง่ขึน้เป็นการพฒันาการเสาะแสวงหาขอ้มลู เป็นคนช่างสงัเกตและรบัรู้
โลกจากความเป็นจรงิ 
 
10. ผลลพัธ ์หรือความส าเรจ็ท่ีเกิดขึ้นคือ  
 ไมอ่าจสรปุไดว้่าเทคนิควธิกีารสอน การท างานของผูเ้ล่านัน้ประสพความส าเรจ็ไปเสยีทุกเรือ่งหากแต่ท าใหไ้ดม้ี
โอกาสมาทบทวนและปรบัเปลีย่นการจดัการเรยีนการสอนตลอดเวลา สงัคมใดองคก์รใดทีค่ดิว่าประสพความส าเรจ็
หมายความว่าการท างานนัน้จบแลว้ แต่งานสรา้งคนเป็นงานทีไ่มม่วีนัจบ ผูเ้ล่าตระหนกัเสมอว่าเราเป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ
กระบวนการเพราะกระบวนการส าคญักว่าการจดจ าความรูใ้นต ารา ในสไลด ์เพราะมนัจะเป็นเครือ่งมอืส าคญัใหน้กัศกึษา
ออกไปเป็นบณัฑติทัง้ในวชิาชพีและบณัฑติในการด าเนินชวีติทีใ่ฝรู่ต้ลอดเวลา 
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