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แบบฟอรมการเขียนแบบถอดประสบการณการเรียนรู ดานธรรมาธิปไตย 

ประเด็น ดานการคิดสรางสรรค ยึดม่ันคุณธรรม นําการเปล่ียนแปลง 

 

 

1. ช่ือ - สกุล ผูเลาเรื่อง ดร.อารณีย วิวัฒนาภรณ คณะ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 

2. ช่ือ - สกุล ผูบันทึก ดร.อารณีย วิวัฒนาภรณ คณะ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 

3. บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูเลาเรื่อง 

บทบาท หนาท่ี ผูเลาเรื่อง ดังนี้ 

3.1 ปจจุบันผูเลาเรื่องดํารงตําแหนง รองคณบดีฝายบริหาร และผูอํานวยการหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

3.2 สอนนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และผูเลาเรื่องรับผิดชอบวิชา 

สังคมธรรมาธิปไตย (RSU111) 

3.3 วางแผนการบริหารงานของคณะในภาพรวม  เชน งบประมาณ แผนปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร  

แผนกลยุทธ ระบบประกันคุณภาพ  

3.4 เปนอาจารยท่ีปรึกษาแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3.5 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายจากทานคณบดี 

 

4. เรื่องท่ีเลา 

เทคนิคการสอนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย 

 

5. ความเปนมาของเรื่องท่ีเลา 

เดิมการสอนวิชานี้อยูภายใตการกํากับดูแลของฝาย Gen ED ซ่ึงในปการศึกษา 2562 ฝายได 

มอบหมายใหอาจารยทานหนึ่งมาสอนนักศึกษาของคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ตอมาพบวา

เม่ือเปดภาคการศึกษาซัมเมอรเวลาผานมา 3 สัปดาหนักศึกษาแจงวาไมมีอาจารยมาสอน ดังนั้น ทานคณบดีจึง

มอบหมายใหผูเลาเรื่องมาสอน พรอมท้ังแจงไปยังฝาย Gen ED วาคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยุติธรรมจะใหอาจารยประจําคณะเปนผูรับผิดชอบวิชาสังคมธรรมาธิปไตย (RSU111) เบื้องตนผูเลาเรื่องไมเคย

ไปประชมุรวมกับฝาย GEN ED ถึงแนวทางการสอน เพียงแตศึกษาจาก course syllabus และมคอ.3 ท่ีฝาย 

Gen ED สงมาให แตไดรับคําแนะนําจากอาจารยปยรัช อยางดีเยี่ยม 
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6. วิธีการ/ข้ันตอน หรือกระบวนการท่ีทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธท่ีใช ผูมีสวน 

รวม อุปสรรคหรือปญหาในการทํางาน และแนวทางการแกไข 

 

 วิธีการสอน 

  เนื่องจากนักศึกษาท่ีเรียนวิชานี้เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เพ่ิงเริ่มเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย และอยู

ระหวางการปรับตัว ซ่ึงนักศึกษาบางคนตองจากคุณพอคุณแมมาอยูหอพัก  ประกอบกับไมเคยใชชีวิตตัวคน

เดียว และไมเคยใชชีวิตในเมือง  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูเลาเรื่องจึงคิดกลยุทธ และวิธีการในการสอน

นักศึกษาวาจะทําอยางไรใหนักศึกษาสามารถปรับตัว เรียนรูนิสัยเพ่ือนในรุนใหมากท่ีสุด พรอมท้ังใหนักศึกษา

เขาใจทักษะการใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น ผูเลาเรื่องจึงใชวิธีการสอน ดังนี้ 

1. ผูเลาเรื่องมอบหมายงานใหนักศึกษา ดังนี้ 

งานเดี่ยว 

1.1 ใหทุกคนจดบันทึกกิจกรรมในแตละวัน ตั้งแตวันท่ี 29 มิถุนายน 2562 ถึงวันท่ี  29  

กรกฎาคม 2562 โดยเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะดังนี้ 

•  กิจกรรมกับบุคคลในครอบครัว เชน การพูดคุย การแสดงความรักในรูปแบบ 

ตางๆ   

• การชวยเหลือสังคม 

• การใหคําปรึกษากับบุคคลอ่ืน  

• อนาคตของท่ีฉันอยากเปน (ควรเขียนทุกวัน) 

และใหนําเสนอในหองเรียนวา ฉันไดอะไรจากการเรียนวิชานี้ 

   งานกลุม 

1.2 การทํางานเปนทีม บันทึกกิจกรรมท่ีทํารวมกันในแตละวัน พรอมท้ังภาพถาย  และ 

เขียนบรรยายใตภาพ  ทําเปน Power Point  (ท้ังรุน)   

1.3 ถอดบทเรียน ทําอยางไรใหชีวิตเปนสุข    (ชีวิตเปนสุข หมายถึง  ตื่นรู เบิกบาน จิต 

แจมใส  มีพลังบวก กตัญูรูคุณ ฯลฯ)  บรรยายเปนคลิปวีดีโอความยาวไมเกิน 20 นาที  แบงกลุมๆ ละ 4 คน   

2. ใหนักศึกษาทุกคนแนะนําตัว มาจากโรงเรียนอะไร คุณพอคุณแมประกอบอาชีพอะไร  

เหตุใดจึงมาเรียนคณะนี้ 

3. ใหนักศึกษาจับกลุม 3 คน สลับกับเลาเรื่องของตนเอง โดยเลาเหตุการณท่ีดีใจ และเสียใจ 

ท่ีสุดในชีวิต ใหเพ่ือนในกลุมฟง และใหแตละคนสะทอนความรูสึก และความคิดของตนเองวาเม่ือฟงเหตุการณ

ของเพ่ือนแลว ตนเองมีความรูสึกอยางไร หากเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนกับตนเองจะแกไขสถานการณอยางไร 

4. รวมกิจกรรมกับตํารวจมหาวิทยาลัย เรื่อง การรณรงคการปองกันอาชญากรรมภายใน 

มหาวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธแกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทราบ ดวยวิธีการใหความรู แจกแผนพับ แจง

เบอรโทรสายดวน การใชแอพพลิเคชั่นตํารวจมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ในชวงเปดภาคการศึกษาใหม นักศึกษาปท่ี 1 
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เพ่ิงเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย ยังขาดความรู ความเขาใจระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น การดําเนินการดังกลาวขางตน สงผลใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ และสามารถทราบแนวทางการปฏิบัติ

ตนอยางไรใหปลอดภัยจากอาชญากรรม 

   

7. ผลลัพธหรือความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และส่ิงท่ีผูเลาเรื่องท่ีไดเรียนรูจากประสบการณดังกลาว 

 

จากการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการดังกลาวขางตน (ขอ 6) แสดงใหเห็นวา เรื่องเลาก็ดี การพูดคุย

กันระหวางอาจารย กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา ก็ดี สะทอนใหเห็นวา เพ่ือนๆ ทุกคนสามารถ

ประเมินพฤติกรรมของกันและกันไดในเบื้องตน จากการเลาเรื่อง จะเห็นไดจากนักศึกษาคนหนึ่งเลาเหตุการณท่ี

ตนเสียใจท่ีสุดในชีวิตใหเพ่ือนๆ ฟง เม่ือเพ่ือนคนหนึ่งฟงก็เลาเหตุการณของตนเองใหฟงบางพรอมท้ังบอกวา

เรื่องของเพ่ือนท่ีเลามาเปนเรื่องเล็กนอยมากเม่ือเทียบกับเรื่องท่ีเกิดในชีวิตของเรา  จากกิจกรรมดังกลาวพบวา 

นักศึกษามีความรูสึกท่ีดีตอกัน เขาใจกันมากข้ึน  พรอมท้ัง ถามันออกมาจากขางใน  จะมีคลื่นพลังท่ีสรางให

ตัวเองและคนอ่ืน กระบวนการสุนทรียสนทนาเปนการพูดมาจากขางในไปเชื่อมกับขางนอก แลวกลับมาหาเรา

ใหมทําใหเกิดความหมายใหมซ่ึงเราจะไดเรียนรูดวยกัน  การเรียนรูท่ีสําคัญไมใชการรับความรูใหมๆ จากคน

โนนคนนี้จะเปนอยางนั้นก็ไดแตไมมีวันดีเทาเรามีดวงตาใหม เพราะทายท่ีสุด เราเปนผูสังเกตและมองโลก คน

แตละคนจะเห็นเรื่องราวท่ีปรากฏอยูเบื้องหนาไมเหมือนกัน เพราะขางในไมเทากัน  
 
 สิ่งแรกท่ีคนบอกเสมอทุกครั้งคือ รูสึกสบายใจท่ีพูดแลวมีคนฟง เพราะรูสึกวาเราไมโดดเดี่ยวอีกแลว ทํา

ใหรูวาในโลกสมัยใหมคนมีเวลาใหกันนอย แลวบอยครั้งท่ีเราตกอยูในภาวะเหงาไมรูจะพูดอะไรใหใครฟง ไดพูด

อะไรใหใครสักคนฟง แกปญหาตกหรือไมไมเปนไร เพียงมีคนฟงก็ดีข้ึนแลว สิ่งนี้เรียกวา Interconnectedness 

ความเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับมนุษย เราเปนสัตวสังคม เราตองการเพ่ือน พ่ีนอง คนใกลชิด ความอบอุนอะไร

บางอยาง แบบฝกหัดนี้ทําใหเห็นถึงการฟงอยางลึกซ้ึง Deep Listening  และบางครั้งจะเปนเรื่องของการฟง

อยางเมตตา Empathetic Listening ฟงอยางเอาใจเขามาใสใจเรา เม่ือมีคนฟงเราเชนนี้เราจะรูสึกดีข้ึน สบาย

ใจข้ึน นอกจากนี้ หากเราฟงผูอ่ืนดวยใจเมตตา จะเปนจุดเริ่มตนของการฟงดวยความมีกรุณา  เม่ือเขาสูวิธีคิด

เชิงระบบ เราจะรูวาแตละเรื่องไมไดตอบโจทยงายๆ เลย จึงตองการฟงท่ีรอบดาน ตั้งใจฟงไมใชแคขอมูลอยาง

เดียวเพราะมนุษยเวลาพูดจะมีความรูสึกมีวิญญาณบางอยางออกมาดวย เราจับไดไหม  เลาเรื่องจบแลวเหมือน

ไมใชเรื่องของเราเรื่องท่ีเขาโตกันกลายเปนเรื่องเล็ก บางครั้งเราหมกมุนอยูกับบางเรื่องโดยไมรูตัว เราจะมองวา

เปนเรื่องใหญพอออกมามองโอยเรื่องนิดเดียว ทําไมเราไปบาอยูตั้งนาน สภาวะนี้สําคัญมากบางคนตองการ

เพ่ือนหรือกัลยาณมิตรเพียงนิดเดียวก็จะไปพนจากความทุกขท่ีจมอยู บางคนคิดคนเดียวจะยิ่งลงลึกไปเรื่อยๆ 

เรื่องเล็กบานปลายเปนเรื่องใหญการฟงคนอ่ืนจะชวยเขาได 
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 หัวใจของการฟงนั่นก็คือ ฟงโดยไมตัดสิน ซ่ึงเปนทักษะสําคัญมากในกระบวนการไดอะล็อกและ

กระบวนการของผูนําท่ีไมมีอคติ คือ ฟงโดยไมตัดสินวาดี - ไมดี ใช-ไมใช แตฟงเรื่อยๆ จนกระท่ังปงข้ึนมาเอง แต

คนสวนใหญฟงแลวตัดสินทันทีดวยความเชื่อเดิม ขอมูลเดิม ทําใหเราปดโอกาสบางอยาง การฟงไปเรื่อยๆ โดย

ไมตัดสินจะทําใหพบขอมูลใหม เปดสายตาของเราออกไปใหกวางข้ึน เปดหูของเราใหใหญข้ึน ฟงแลวพยายาม

คนหา พยายามทําความเขาใจมากข้ึนเรื่อยๆ  รายละเอียดตามแผนภาพนี้ 

 

กระบวนการเรียนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย (RSU111) 

 

 

  

 

 

 

 

กิจกรรมการเลาเร่ือง

ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตของ

ตนเอง 

ฟงอยางลึกซ้ึง (Deep 

Listening)คือ การฟง

อยางต้ังใจ ปราศจาก

อคติ และไมตัดสินวา

ใชหรือไมใช 

ผูฟงรับทราบปญหา

ของผูเลา และทราบ

ภูมิหลัง พรอมท้ัง

สามารถวิเคราะห

พฤติกรรมของผูเลา

ไดบางสวน 

ผูฟงเขาใจ และยอมรับ

พฤติกรรมของผูเลา 

พรอมท้ังสอดแทรกหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนเสริมสรางทักษะ

ชีวิตใหแกผูเลา เพ่ือใหผู

เลาสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไดโดยไมรูตัว 


