
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้  
ด้านประเดน็ความรู้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์        คณะวชิา/หน่วยงาน   สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์  คณะวชิา/หน่วยงาน  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ภาระงานหลกั คือ อาจารยป์ระจ าสถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

ภาระงานรอง คือ เลขานุการประจ าสถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 การจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั (หลกัสูตรนานาชาติ) 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

 เน่ืองด้วยสถาบันการทูตและการต่างประเทศ  การเปิดสอนทั้ งในหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาการเมือง 
เศรษฐกิจและพฒันาการระหวา่งประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) และ หลกัสูตรปริญญาโท สาขาการทูตและการต่างประเทศ  
เน่ืองจากทางสถาบนัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของหลกัสูตรนานาชาติดา้นการเมือง เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วฒันธรรม 
และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยตลอดเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ทางสถาบนั มีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มี
อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัชั้นน าในต่างประเทศ และนกัการทูตมาบรรยายเพ่ิมเพ่ิมพนูความรู้แก่นกัศึกษา ทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัซ่ึงมาจากแวดวงการศึกษา ภาคราชการ และภาคธุรกิจระหวา่งประเทศ นอกจากน้ี นกัศึกษา ยงัมีโอกาส
ฝึกงาน และเขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนกบัมหาวทิยาลยัและองคก์รชั้นน าต่างๆ  
 ทั้งน้ี ในปีการศึกษาท่ี 2558  ภาคเรียนท่ี 2  ทางสถาบนัฯได้เปิดวิชาโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั  
ดงัต่อไปน้ี  
วชิา Foreign policy analysis    สอนโดย ท่านทูต สมปอง สงวนบรรพ ์  

คณะบดีสถาบนัการทูตและการตา่งประทศ  

วชิา Public Policy Analysis    สอนโดย ดร. ดนุวสั สาคริก   

วชิา ASEAN integration   สอนโดย ดร. ดนุวสั สาคริก  

วชิา Thai business and politics  สอนโดย ดร. ดนุวสั สาคริก  

วชิา Current Issues in PPE    สอนโดย ดร. ดนุวสั สาคริก 

วชิา Introduction to politics   สอนโดย อาจารยช์าคริต เทียบเธียรรัตน์  

วชิา Asian History    สอนโดย อาจารยช์าคริต เทียบเธียรรัตน์  

วชิา Buddhist philosophy and democracy  สอนโดย อาจารยช์าคริต เทียบเธียรรัตน์  

วชิา Comparative political system     สอนโดย อาจารยช์าคริต เทียบเธียรรัตน์  



 
 

วชิา Theories of democracy   สอนโดย อาจารย ์Benjamin King 

วชิา International political economy  สอนโดย อาจารย ์Benjamin King  

วชิา Current ethical issue   สอนโดย อาจารย ์Benjamin King  

วชิา Element of Philosophy I  สอนโดย อาจารย ์ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์   

วชิา Chinese philosophy   สอนโดย อาจารย ์ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์   

วชิา International peace and securities  สอนโดย อาจารย ์ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์   

วชิา International experience   สอนโดย อาจารย ์ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์   

 
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 ในดา้นการเรียน การสอน การศึกษา การมองปัญหาและการวเิคราะห์วธีิแกไ้ขปัญหา จะใชห้ลกัการเขา้สู่
ปัญหาแบบสหวทิยาการ (Multi-disciplinary approach) ซ่ึงจะเช่ือมโยงอยา่งสมดุลกบัการศึกษาภาคปฏิบติั ซ่ึงนกัศึกษา
จะสามารถน าไปใชใ้นการประกอบวชิาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

  ทางสถาบนัฯ ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการเรียนการสอน โดยเนน้ให้นกัศึกษามีโอกาสฝึกฝนการใช้
งานภาษาองักฤษทั้งการพดู ฟังอ่านเขียน ตลอดจนเนน้ใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้นอกเวลา  และมีกิจกรรมอ่ืนๆเสริม เพื่อให้
นักเรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารให้ดีมากข้ึน อาทิ วิธีกาสอนแบบอภิปราย (Discussion 
Method) ซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีมุ่งใหน้กัศึกษา รู้จกัการท างานเป็นกลุ่ม รวมพลงัความคิดเพ่ือพิจารณาหาทางแกไ้ขปัญหา 
หาขอ้เท็จจริงเป็นหมู่คณะ  และวิธีการสอนแบบโครงการ (Project Method) โดยเนน้ให้นกัศึกษาท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  
โดยนกัศึกษาจะด าเนินการอยา่งอิสระ และมีอิสระในการใชภ้าษาในสาขาการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้    

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

        ทางสถาบันฯ มีการประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ประเมินคุณภาพ

ความส าเร็จและพฒันาต่อไป ต่อไปน้ี 1) การประเมินกลยทุธ์การสอน ทางสถาบนั มีระบบกลไกในการประเมินกลยทุธ์

การสอนดว้ยการประเมินจากนักศึกษาทุกรายวิชา การประเมินจากการสังเกตการณ์ของผูอ้  านวยการหลกัสูตร และ

ผูบ้ริหารระดบัรองคณบดี และคณบดีรวมทั้งเพ่ือนอาจารยท่ี์สอนร่วมในวิชา และ 2 ) การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

โดยจะประเมินจากคุณภาพการพฒันาการของนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาต่างๆในแต่ละรุ่นดว้ยการสังเกตจากผลงาน 

สงัเคราะห์ความสามารถในการพฒันาและขอ้โตแ้ยง้เชิงสร้างสรรค ์และผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาจะถูกประเมิน

โดยคณะอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุ 

ในส่วนประสบการณ์ท่ีนกัศึกษาไดรั้บ ทางสถาบนัฯ ไดจ้ดัการเรียนรูปแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary 

approach) โดยไดพ้านกัศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การพาไปดูงานท่ี The United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) การจดัสัมมนาระหวา่ง IDIS และ Royal University of  Phnom Penh 

การจดัสมัมนา meet the diplomat ทุกๆ เดือน โดยท่ีทางสถาบนัจะเชิญนกัการทูตจากกระทรวงการต่างประเทศทั้งไทย



 
 

และต่างประเทศมาบรรยายแก่นกัศึกษา และการจดัการดูงานต่างประเทศ โดยในภาคเรียนท่ีผ่านมา ทางสถาบนัฯ ไดพ้า

นกัศึกษาไปดูงานท่ีกมัพูชาและเวียดนามเป็นเวลา 6 วนั โดยเนน้การดูงานท่ีสถานท่ีราชการส าคญัต่างๆ และพิ้นท่ีทาง

ประวติัศาสตร์เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้รอบตวัและประสบการณ์ต่างแดนแก่นกัศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


