
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนการสอน ด้านการศึกษา ค้นคว้า และ พฒันา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เทคนิคการพัฒนาภาษาองักฤษ และ 4 ศิลปวัฒนธรรม และ ส่ิงแวดล้อม  

โดยบูรณาการกจิกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในโครงการ พฒันาชุมชนเมืองเอกเชิง

สร้างสรรค์ 

  

 

1. ช่ือ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง      อาจารยต์รีสุวิชช์ อาริยวฒัน์, อาจารยกิ์จติวฒัน ์ รัตนมณี, อาจารยปิ์ยรัช อยูรั่กชาติ   คณะวิชา/

หน่วยงาน สถาบนั GEN.Ed. 

2. ช่ือ-สกุล ผู้บันทึก        อาจารยต์รีสุวิชช์ อาริยวฒัน์, อาจารยกิ์จติวฒัน ์ รัตนมณี, อาจารยปิ์ยรัช อยูรั่กชาติ   คณะวิชา/

หน่วยงาน สถาบนั GEN.Ed. 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 อาจารยป์ระจาํสถาบนั GEN.Ed. ผูส้อน วิชา RSU 150 การจดัการเชิงสร้างสรรค ์(Creative Management) 

4.  เร่ืองท่ีเล่า    

 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 150 การจดัการเชิงสร้างสรรค ์(Creative Management) เร่ือง การบูรณา

การกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกผา่นกิจกรรโครงการ การพฒันาชุมชนเมืองเอกเชิงสร้างสรรค ์สอดคลอ้ง

กบั ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เทคนิคการพฒันาภาษาองักฤษ และ 4 ศิลปวฒันธรรม และ ส่ิงแวดลอ้ม 

 5.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง การบูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก 

(Global Citizenship) ผ่านกิจกรรม โครงการพฒันาชุมชนเมืองเอกเชิงสร้างสรรค์ในวิชา RSU 150 การจัดการเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Management) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential learning)โดยผูเ้รียนรู้ไดมี้

โอกาส การนาํความรู้ กระบวนการ และเคร่ืองมือ ในดา้นการจดัการ จากห้องเรียน ไปปรับใชท้นัที ในสถาณการณ์จริง 

เพ่ือแกปั้ญหา หรือ พฒันาให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน ผ่านการดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะ

การคิด วิเคราะห์ และการปรับใชค้วามรู้ กระบวนการ และเคร่ืองมือ จากห้องเรียนลงสู่การลงมือปฎิบติั ในบริบทท่ีมี

ความหลากหลายของเช้ือชาติ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัการจดัการอย่างแทจ้ริง ผ่านประสบการณ์

การลงมือทาํจริง ซ่ึงในกิจกรรมการเรียนการสอนน้ีสอดคลอ้งกบั วงจรกะบวนการเรียนรู้ผ่านประสปการณ์ (Kolb’s 

experiential learning cycle)  มาปรับใชใ้นการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน แบบครบวงจรการเรียนรู้ กระบวนการ

น้ีจะเน้นให้ผูเ้รียน พิจราณาตรึกตรอง สะทอ้น (reflection) ประสบการณ์จริงของผูเ้รียน เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ ความ

เขา้ใจ และ ทกัษะการนาํความรู้ไปปรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค ์และ ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีส่วนร่วม

หลกัในการดาํเนินโครงการพฒันาชุมชนเมืองเอกเชิงสร้างสรรค ์เพ่ือสร้างสถานการณ์จริงให้นักศึกษามีความต่ืนตวั 

และ ฝึกทกัษะการส่ือสาร ร่วมงานกบัคนต่าง เช้ือชาติ วฒันธรรม ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกท่ีเหมาะกบับริบทของ

ตนอง และ ความเขา้ใจระหว่างวฒันธรรม จึงจดัการให้นกัศึกษาต่างชาติเขา้ร่วมดาํเนินโครงงานพฒันาชุมชนร่ามกนั

นกัศึกษาม.รังสิตภาคไทย ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอน นั้น มีหลกัการสําคญัท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการเรียน



 
 
การสอนของสถาบนั RSU General Education คือ เน้นความสร้างสรรคแ์ละความสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช ้ให้เขา้

กบับริบทปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
แผนภาพ 1 กระบวนการการเรียนการสอน และ กิจกรรม ในรูปแบบวงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential 

learning cycle) 

 

 
 

แผนภาพ 2 ลาํดับการเรียนการสอน และ กิจกรรม รายสัปดาห์ในรูปแบบ วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์แบบเกลียว 

(Experiential learning spiral) องค์ความรู้และ ทักษะท่ีได้รับไปสนับสนุนหรือต่อยอดกับการดาํเนินชีวิต หรือ รายวิชา

อ่ืนๆ  

  
  



 
 
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีทําให้งานนั้นประสบความสําเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ท่ีใช้  ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรค

หรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางการแก้ไข 

 วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีทาํให้งานนั้นประสบความสาํเร็จ 

1. ให้ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนเร่ิมการเรียนรู้ บรรยายกระบวนการ และเคร่ืองมือในการจดัการ และพฒันาความคิด

สร้างสรรค ์พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ให้นักศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลงานและแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการใช้ความคิดและมี

วิจารณญาณ สนบัสนุนการมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมีโค้ช (Coach) เป็นผูส้นับสนุนและกระตุ้นนักศึกษา Coach ร่วมมือกันสร้าง

บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ผา่นสถานการณ์ท่ีนกัศึกษามีความสนใจ 

4. ให้นกัศึกษาลงมือปฏิบติัจริงผา่นโครงงาน ในสถานการณ์ปัญหาจริง ซ่ึงปัญหาท่ีนกัศึกษาไม่คุน้เคย จะช่วย

กระตุน้ให้ประมวลองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ ออกมาใชง้านอยา่งเตม็ศกัยภาพเพ่ือพฒันาวิธีแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

5. บูรณาการเน้ือหาความรู้ในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการท่ีนักศึกษามีความสนใจ และ จาํเป็นตอ้ง

นาํไปปรับใช ้ในกิจกรรม 

6. การนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุนการเรียนรู้ บนัทึก วิเคราะห์โดยการฝึกปฏิบติัการจดัการขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ รูปแบบต่างๆ 

7. สร้างกลไกการประเมินผลแบบ 360 องศา ทั้งจากอาจารย ์จากเพ่ือนในชั้นเรียน และจากบุคคลภายนอก 

รวมถึง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. นักศึกษาต่างชาติเขา้ร่วมดาํเนินโครงงานเพ่ือพฒันาชุมชนดว้ย เพ่ือสร้างสถานการณ์ให้นักศึกษามีความ

ต่ืนตวั ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกท่ีเหมาะกบับริบทของตนอง และ เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างวฒันธรรม  

9. ความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลยัการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอก

มหาวิทยาลยั  

10. Coach ตอ้งปรับบทบาทอยูเ่สมอให้เหมาะสม กบักิจกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ หรือ ให้

คาํแนะนาํ 

7. ผลลัพธ์หรือความสําเร็จท่ีเกิดขึน้ และส่ิงท่ีผู้เล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

1. นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีไปแลว้ ลว้นกล่าวว่า มีความสุขและสนุกกบัการเรียนท่ีไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆ 

2. นกัศึกษามีทกัษะการเรียนรู้ และไดพ้ฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีระบบ การให้เหตุผล การทาํงานร่วมกนั และ

นาํไปสู่การคน้หาคาํตอบ 

3. นกัศึกษามีทกัษะการทาํงานเป็นทีมและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการทาํงานในทีมท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและ ฝึกทกัษะการส่ือสาร และ

ทาํงานระหว่างวฒันธรรมในสถานการณ์จริง  

5. นกัศึกษามีทกัษะการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

6. บทบาทของ (Coach) คือ หนา้ท่ีช่วยเหลือแนะนาํวิธีการ ช่องทาง การคน้หาขอ้มูล การเลือกแหล่งขอ้มูลท่ี

ใชอ้า้งอิง และวิเคราะห์และสรุปประเด็น ช่วยคิด  

 7. นกัศึกษามีความจาํท่ีคงทนมากขึ้น ท่ีเกิดจากการสร้างการจดจาํผา่นประสบการณ์  

 8. นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจบริบทของพ้ืนท่ี และ มุมมองต่อประเทศไทย ในประชาคมโลก 



 
 
 9. นกัศึกษาแสดงทศัษนะคติในดา้นบวกต่อ การลงมือทาํเพ่ือชุมชนและสังคม ขณะลงมือทาํ 

 10. ดว้ยโครงการท่ีตอ้งใชท้กัษะหลากหลายดา้นมาบูรณาการในการทาํงาน เป็นโอกาศนกัศึกษาแสดงออกใน

ดา้นท่ีถนดัของตน  

8. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางการแก้ไข 

1.นักศึกษาบางคน ยงัขาดความกล้าในการแสดงออก การทาํงานเป็นกลุ่มช่วยในเร่ืองการเรียนรู้ร่วมกัน         

ทาํให้เกิดความเขา้ใจในงานและมีความกลา้ในการแสดงออกมากขึ้น รวมถึงเรียนรู้การยอมรับฟังความคิดเห็น

ของเสียงส่วนมาก 

2.การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงาน นักศึกษาบางคนยงัขาดทักษะและประสบการณ์ การศึกษา

กรณีศึกษาและการสร้างแรงบนัดาลใจ จะสามารถช่วยเพ่ิมความเขา้ใจในการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ใน

การพฒันาผลงาน 

3.มีนกัศึกษาบางคนท่ีไม่พยายามเขา้มามีบทบาทในการทาํงาน จึงตอ้งอาศยัการนาํเสนอผลงานแบบเด่ียวใน

บางคร้ัง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งบนัความรู้ร่วมกนัภายในกลุ่ม 

4. มีนกัศึกษาบางคนท่ีขาดแรงจูงใจ และ ความตระหนกัถึงความสําคญัของ ความรับผิดชอบต่อสังคม การลง

พ้ืนท่ีจริง เก็บขอ้มูลจากผูรั้บผิดชอบ เพ่ือความเขา้ใจในบริบทของปัญหาจากประสบการจริง 

 

        เน่ืองจากเป็นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป การดําเนินการสอน หรือวิธีสอน และเน้ือหาต่างๆ มีความสอดคล้องกับ

ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มผูเ้รียน เพ่ืองส่งเสริมความสามารถในการนาํองคค์วามรู้และ ทกัษะท่ีไดรั้บไปสนบัสนุนหรือต่อ

ยอดกบัการดาํเนินชีวิต หรือ รายวิชาอ่ืนๆ ท่ีศึกษาเป็นวิชาหลกั เป็นการบูรณาการรายวิชาให้ชดัเจนและเป็นประโยชน์

และ ยืดหยุน่เพ่ือส่งเสริมการเรียนในรู้รายวิชาหลกั 

 

 

 


