
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้  ด้านเทคนิคการเรียนการสอน   โดยใช้เทคโนโลยใีนยุค

เทคโนโลยีเปลีย่นโลก 

1.ช่ือ-สกุลผู้เล่าเร่ือง    สุนี  ไชยรส              วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

2.ช่ือ-สกุลผูบ้นัทึก     สุนี  ไชยรส                วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

3.บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยจ์ะมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นโคช้(Coach)  ท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการวางแผนและจดั
กระบวนการเรียนรู้    โดยยดึหลกัการเรียนรู้อยา่งมีความสุขและมีส่วนร่วม  กระตุน้และแนะน าใหน้กัศึกษา
ฝึกฝนการคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่มเติม   การคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   การวิเคราะห์  การแลกเปล่ียน  พฒันาทกัษะการ
น าเสนอองคค์วามรู้  ทั้งรายบุคคล และการท างานเป็นทีม    โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  ประสานกบัการพฒันา
เน้ือหาท่ีวเิคราะห์สังคม  การลงพื้นท่ีและกิจกรรมนอกหอ้งเรียน  และน าไปสู่การเขา้ใจและรับผดิชอบสังคม 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า 

 การเรียนการสอนท่ีพฒันาความรับรู้อยา่งมีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม  และเขา้ใจ  รับผดิชอบสังคม 
โดยมีการคน้ควา้  วเิคราะห์   การลงพื้นท่ีและกิจกรรมนอกหอ้งเรียน    โดยผา่นการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

5.ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า 

 ขา้พเจา้ไดม้าเป็นอาจารยป์ระจ าในวทิยาลยันวตักรรมสังคม เม่ือตน้ปี2558    สอนวชิาดา้นสังคม และ
การเมือง   อาทิ  การเมืองกบัสิทธิชุมชน   ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ และสวสัดิการสังคม   เพศวถีิกบัการพฒันา   
ส่ือกบับทบาททางธุรกิจ สังคม และการเมือง   ประชาธิปไตยกบักระจายอ านาจ  ผลกระทบทางสังคมของการ
พฒันา   โดยใชกิ้จกรรมในห้องเรียนท่ีเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม   ในหลกัท่ีวา่  ทุกคนต่างเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  ทั้ง
อาจารย ์และนกัศึกษา ในการคน้ควา้  การแลกเปล่ียน  พฒันาทกัษะการเขียน  การพดู   ในการน าเสนอ
รายบุคคล และการท างานเป็นทีม  ผา่นวธีิการต่างๆ   เช่น การวาดรูป  การเขียนฟลิปชาร์ต   การท าพาวเวอร์
พอยท ์  การเรียนรู้และแลกเปล่ียนผา่นการน าเสนอรูปแบบคลิปวดีีโอง่ายๆ     ประสานการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ทั้งตามความสนใจ และท่ีอาจารยพ์าไป   โดยในช่วงสองเทอมแรกยงัมีการสอบขอ้เขียนรายบุคคล แบบ open 
book  ตามท่ีวทิยาลยัด าเนินการมา     

ขา้พเจา้มีขอ้สังเกตวา่  การเรียนรู้และการประเมินผลเช่นน้ียงัไม่ไดแ้สดงศกัยภาพของนกัศึกษาไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี  และไม่สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาการเรียนรู้ไปสู่การริเร่ิมสร้างสรรค ์ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ



สาธารณะ    และยงัไม่ไดไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัข้ึน    จึงมีการปรับปรับเปล่ียนเทคนิคการเรียนการสอนและ
การประเมินผลใหม ่   ซ่ึงตอ้งน าเสนอผา่นวทิยาลยัฯ  และผา่นกระบวนการรับรองของคณะกรรมการ
ตรวจขอ้สอบ และประเมินผลการสอบท่ีมีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  ในทุกเทอมทุกวชิา   แต่ก็สามารถ
ผา่นดว้ยดีมาตลอด 

โครงสร้างการประเมินผล  ประสานเทคนิคการเรียนการสอนทีใ่ช้เทคโนโลยีทนัสมัยมากขึน้ 

 1.การเขา้เรียนและการมีส่วนร่วมกิจกรรมในห้องเรียน 20%    ซ่ึงจะมีกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมรูปแบบ
ต่างๆ   ประสานการบรรยาย 

2.ผลงานตามท่ีมอบหมาย    -30%  โดยใหน้ าเสนอเป็นทีมในรูปแบบพาวเวอร์พอยท ์ หรือคลิปง่ายๆ
ตามท่ีนกัศึกษาถนดั     รวมทั้งฝึกการคน้ควา้ การวเิคราะห์  การเขียน   ทกัษะการพดู และการท างานเป็นทีม 

3.กิจกรรมนอกห้องเรียน    20%  เป็นกิจกรรมท่ีไปดูงานภายนอกท่ีอาจารยผ์ูส้อนรายวิชาพาไป หรือไป
ร่วมกบัทางวทิยาลยั  หรือนกัศึกษาเลือกตามความสนใจ   และน าเสนอในรูปแบบพาวเวอร์พอยท ์หรือคลิปง่ายๆ
ตามท่ีนกัศึกษาถนดั 

4.เปลีย่นรูปแบบการสอบข้อเขียนรายบุคคล  30 %       เป็นการก าหนดเนือ้หาด้วยทมีของนักศึกษาเอง  
ซ่ึงก าหนดให้ต้องมีการค้นคว้า และการลงสนามในพืน้ที่จริง   โดยพฒันาเทคโนโลยีเร่ิมจากคร้ังแรกในบางวชิา
ให้น าเสนอรูปแบบพาวเวอร์พอยท์     และต่อมาปี2559   จนถึงปัจจุบัน  เปลีย่นเป็นการจัดท าคลปิวดีิโอเป็นทมี  
และต้องลงสนามในพืน้ทีจ่ริง โดยเผยแพร่ผ่าน YouTube   ทั้งนี ้ มีอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ  

 

6.  วธีิการ/ข้ันตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ  เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มีส่วนร่วม  
อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

กระบวนการของการเรียนรู้  ประสานการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั 

1.จากเน้ือหาสาระของรายวชิา   มีการเช่ือมโยงกบัปัญหาต่างๆของชุมชนและสังคม  ผา่นการเรียนรู้
อยา่งมีส่วนร่วม  กระตุน้ให้นกัศึกษาเร่ิมคิด วเิคราะห์ ปัญหา  และทางออก  จากข่าวสาร   เร่ืองง่ายรอบตวั  ใน
ชุมชนรอบมหาวทิยาลยั   การยอ้นท าความเขา้ใจกบัชุมชนท่ีครอบครัวนกัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนัโดยเฉพาะ
ต่างจงัหวดั    และการพฒันาเทคโนโลย ี จากพาวเวอร์พอยท ์และคลิปง่ายๆ  รวมทั้งการพฒันาทกัษะการพดู 
การน าเสนอ    กระบวนการน้ีเป็นไปดว้ยดี เพราะนกัศึกษาเร่ิมมีทกัษะดียิง่ๆข้ึน  และมัน่ใจมากข้ึน 



2.ก าหนดใหจ้ดัท าเน้ือหาขอ้เสนอในประเด็นต่างๆของสังคมในรูปแบบ คลิปความยาว 5-10 นาทีแต่ละ
ทีมเผยแพร่ผา่น youtube     โดยใหส้อดคลอ้งกบัสาระเน้ือหาแต่ละรายวชิา     ซ่ึงจะมีการเรียนรู้เน้ือหาผา่นช่วง
คร่ึงแรกของการเรียน    กระตุน้ใหจ้บักลุ่มแต่ละทีม  เร่ิมก าหนดประเด็นท่ีสนใจดว้ยตนเองจากเน้ือหาการเรียนรู้  
ประสานการส ารวจคน้ควา้ทั้งเน้ือหาเพิ่มเติม  และการหาพื้นท่ีในการลงไปเก็บภาพและก าหนดเป้าหมายในการ
สัมภาษณ์    

3.  ใหแ้ต่ละทีมร่างเน้ือหาและสคริปตม์าเล่าความคืบหนา้แลกเปล่ียนในหอ้ง  เพื่อเรียนรู้แลกเปล่ียนซ่ึง
กนัและกนั     รวมทั้งอาจารยท์  าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา  แนะน า  ทั้งเน้ือหา รูปแบบ  พื้นท่ี  และแหล่งข่าวท่ี
เหมาะสมในการไปสัมภาษณ์   โดยพยายามให้แต่ละทีมเลือกดว้ยตนเองเองก่อนเป็นหลกั   กระตุน้ใหเ้ร่ิมจาก
ชุมชนของนกัศึกษาบางคนท่ีมีเร่ืองน่าสนใจ  ทั้งในกรุงเทพ  และต่างจงัหวดั    แต่ถา้ทีมใดมีอุปสรรค  ก็ช่วย
แนะน าใหมี้ตวัเลือกเพิ่มข้ึน       โดยแต่ละทีมจะตอ้งมาน าเสนอความคืบหนา้ประมาณสองคร้ังก่อนน าเสนอ
ตอนจบภาค    เพื่อใหน้กัศึกษาไดแ้กไ้ขปรับปรุง   และมีความมัน่ใจในการน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

4.`ในการน าเสนอของแต่ละทีม  ใหเ้ผยแพร่ผา่นยทููป   และแบ่งหนา้ท่ีการน าเสนอเพื่อเล่าและตอบ
ค าถามของคณะกรรมการ   

อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

1. นกัศึกษาบางส่วนจะกงัวลในการจดัท าและตดัต่อคลิป  ส่วนใหญ่ไม่เคยท ามาก่อน    แนวทางแกไ้ข
คือใหมี้การหารือทีม ก าหนดประเด็น  เร่ืองเฉพาะใหช้ดัเจน และจดัท าสคริปตท่ี์ละเอียดข้ึน  และ
คน้ควา้เทคนิคเพิ่มเติม  เม่ือประกอบกบัค าแนะน าของอาจารย ์  หรือวทิยากรพิเศษในบางรายวชิา  
ก็ช่วยใหท้  างานไดต้รงประเด็นและมัน่ใจข้ึน 

2. การเลือกประเด็นและเน้ือหา   บางกรณีไม่สามารถเขา้พื้นท่ี และสัมภาษณ์ไดต้ามเป้าหมาย  เช่น 
เป็นพื้นท่ีไม่มีจุดประสานงานท่ีชดัเจน  โดยเฉพาะหลายกรณีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ ทั้งใน
ชุมชนเอง  หรือกบักลุ่มทุนอิทธิพล  หรือกระทัง่บางโครงการท่ีชุมชนก าลงัมีความขดัแยง้กบั
โครงการของรัฐ  ท าให้หวาดระแวงและไม่ไดรั้บความร่วมมือดีพอ    แนวทางแกไ้ขคืออาจารยช่์วย
แนะน าบุคคลประสานงาน  หรือแนะน าให้เปล่ียนเร่ืองและพื้นท่ี  เพื่อป้องกนัปัญหาและเพื่อความ
ปลอดภยัของนกัศึกษา 

3. ทีมงานไม่ช่วยกนัดีพอ  อาจารยช่์วยพดูคุยในรายท่ีมีปัญหา  เพื่อกระตุน้คนท่ีไม่ค่อยกระตือรือร้น
ในการท างานช่วยเพื่อน   แต่มีบางกรณีท่ีจ าเป็นมาก ก็ใหมี้การสลบัเปล่ียนทีมใหมี้การท างานท่ีดี
ข้ึน 



4. มีทีมท่ีเอาจริงเอาจงั ทั้งเน้ือหาและเทคนิค  ไดผ้ลงานท่ีดี  แต่ก็มีบา้งบางทีมท่ียงัมีคุณภาพไม่ดีพอ  
หรือไม่ปรับปรุงหลงัไดรั้บค าแนะน า  แนวทางแกไ้ขก็คือการท่ีนกัศึกษาเรียนรู้ผา่นการไดค้ะแนนท่ี
แตกต่างกนั 

7.ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน  และส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 (1) กระบวนการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม และพยายามสร้างบรรยากาศใหก้ลา้คิด กลา้ท า  ท าใหมี้การใช้
เทคโนโลยหีลากหลายรูปแบบมากข้ึน  โดยยงัคงประสานกบัเน้ือหาแต่ละรายวชิา  รวมทั้งการมีกิจกรรมนอก
หอ้งเรียน  ทั้งท่ีอาจารยพ์าไป และนกัศึกษาไปเอง 

 (2) นกัศึกษาพฒันาเน้ือหาให้มีการวเิคราะห์ท่ีดียิง่ข้ึน  เพราะการก าหนดสคริปตล์ะเอียดเพื่อการถ่ายท า
และตดัต่อคลิปวดิีโอ   จ  าเป็นตอ้งกระชบั    เน้ือหาและเทคนิคน่าสนใจและถูกตอ้ง และส่วนใหญ่มีความตั้งใจ
ท า  มีผลใหไ้ดค้ลิปเผยแพร่ผา่นยทููปท่ีน่าสนใจจ านวนหน่ึง 

 (3)นกัศึกษาส ารวจพื้นท่ี  ปัญหา และทางแกไ้ข ในพื้นท่ีชุมชนของนกัศึกษาบางคน และร่วมมือกนัท า
ไดดี้  ท าใหน้กัศึกษาสนใจ  เขา้ใจ  ชุมชนของตนเองมากข้ึน ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ   หลายกรณีกลบัไปท าเร่ือง
ท่ีบา้นต่างจงัหวดั 

 (3)นกัศึกษามีทกัษะการท างานเป็นทีม และใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัไดดี้ยิง่ข้ึน  เพราะตอ้งช่วยเหลือกนั
จึงจะบรรลุผล 

(4) ผูเ้ล่าเร่ืองไดเ้รียนรู้เร่ืองราวจ านวนมากท่ีนกัศึกษามีความสนใจและตดัสินใจเลือกท าคลิปวดีีโอ  
และท าใหม้ัน่ใจวา่  กระบวนการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี ประสานเน้ือหาท่ีหลากหลาย  แต่ในทิศทาง
ของเน้ือหารายวชิา โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเลือกเร่ืองท่ีสนใจดว้ยตนเองมากท่ีสุด  เป็นแนวทางท่ีดีในการเรียนรู้
ในยคุปัจจุบนั 

 


