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รศ.ดร.ธีรโชต ิ
เกิดแก้ว 

 การเรียนการสอนในรายวิชา PL3363 พุทธปรัชญาเถรวาท 
         รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรีและวิชาโทปรัชญาและ
ศาสนา ผู้สอนพยายามให้การเรียนการสอนให้อยู่ในกรอของการเรียนรูท้ักษะ
จ าเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ดังนี้ 
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
         การสอนใหม้ีการคิดสร้างสรรค์ โดยใหก้ิจกรรมเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่มให้ช่วยการคิดโดยใช้หลกัการทางพทุธปรัชญาเถรวาท เช่น ยกตัวอย่าง
ความคิดแบบ มิจฉาทิฐิ หมายถึง ความคิดที่เห็นผิด ไม่ตรงกบัหลักการ ไม่ตรงกบั
หลักแห่งความจริง อันน ามาซึ่งพฤตกิรรมทีส่ร้างปญัหาและผลกระทบให้แก่
สังคม ยกตัวอย่างเช่น ความคิดที่ว่า “ทิ้งลงคลองไปเถอะ ขยะเลก็น้อย ไม่ท าให้
น้ าในคลองเน่าเสียหรอก” โดยเปิดประเด็นความคิดให้นักศึกษาวิเคราะห์
ดังต่อไปนี ้

1. ความคิดดังกล่าวถูกต้องหรือไม ่
2. ความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวสร้างปัญหาและผลกระทบอย่างไร 
3. นักศึกษาจะสร้างแนวคิดทีส่ร้างสรรค์แทนแนวคิดน้ันอย่างไร 
4. แนวคิดที่นักศึกษาสร้างขึ้นจะสง่ผลดีอย่างไร 
5. นักศึกษาคิดว่า มีวิธีการใดบ้างที่จะท าให้แนวคิดของนักศึกษาเกิดเป็น

รูปธรรมทัง้ในแง่ของการปฏิบัติและผลที่จะตามมา 

1. เปิดประเด็น
ปัญหา 
 
2. วิเคราะห์หา
ค าตอบ 
 
3. ตีกรอบแก้ไข
ให้เป็นรูปธรรม 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         การคิดวิธีนี้ได้จากการให้กจิกรรมแก่นกัศึกษาเป็นรายกลุ่มให้ช่วยกัน
วิเคราะหป์ัญหาสงัคมที่เกิดในปจัจบุันด้วยหลกัการคิดเชิงวิเคราะห์ตามแนวพุทธ
ปรัชญา อาทิ หลักอริยสจัสี่ ดังตัวอย่างเช่น ปัญหาผลการเรยีนตกต่ า โดยมี
กระบวนการวิเคราะหป์ัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ทุกข์ วิเคราะห์ตัวปญัหาและผลกระทบของปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติ 
2. สมุทัย วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
3. นิโรธ วิเคราะห์ถึงผลที่ตามมาหลังจากปญัหาดังกล่าวได้รบัการแก้ไขแล้ว 
4. มรรค วิเคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปญัหาดังกล่าวให้ครอบคลุมตาม

มิติของสาเหตุของปัญหา 

1. มองปัญหาเป็น 
 
2. เห็นผลกระทบ 
 
3. สยบปญัหาได ้
 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้  

 3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 
        วิธีการสอนเพือ่ให้เกิดทักษะข้อนี้ ส่วนใหญจ่ะเป็นการมอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มท ากจิกรรมร่วมกัน โดยแบ่งใหม้ีหัวหน้ากลุ่มไว้คอย
ประสานงาน ควบคุม แบ่งความรบัผิดชอบใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการท างานเป็น
ทีม มีการสื่อสารกันในกลุม่ ที่ทุกคนต้องช่วยกันวิเคราะหป์ระเด็นตามที่
มอบหมาย 

กิจกรรมช่วยให้
เกิดการฝึกการ
สื่อสารระหว่าง
กัน 

4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
       วิธีการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะในข้อนี้ คือ การมอบหมายประเด็นต่าง ๆ ใน
พุทธปรัชญาให้นักศึกษาได้ร่วมมอืกันคิดวิเคราะห์ สรปุ โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้
มอบหมายใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มเป็นผูร้ับผิดชอบในประเด็นทีไ่ด้รับหมอบหมาย 
และให้มกีารแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมประเดน็ที่คนอื่นรับผิดชอบ 
เป็นการช่วยกันตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของเรื่องที่วิเคราะห์ และสัมฤทธิผลที่
ดีของแต่ละกลุ่มด้วย 

1. ทีมที่ดีย่อม
บรรลผุลส าเร็จ 
 
2. ผลสมัฤทธ์ิคือ
ผลงานของทกุคน 
 
3. ทุกคนคือพลัง
ส าคัญของทีม 

วาทะเด็ดท่ีได้จากเรื่องเลา่ประสบการณ์ 
 

“สอนทฤษฎีไม่ยาก แต่ยากตรงการน าทฤษฎเีข้าสู่ทกัษะแห่งชีวิต 
ของนกัศกึษาไดอ้ย่างสมบูรณ์” 
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อาจารย ์

อรรถสิทธิ์  
สุนาโท 

 
 

 การเรียนการสอนรายวิชา GE 2292  การคิดเชิงระบบ ฯ   
         วิชาน้ีเป็นวิชาเลือกในหมวด GE กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 2 
หน่วยกิต ซึ่งเปิดให้แก่นกัศึกษาช้ันปีที่ 1 ผู้สอนพยายามใหม้กีารเรียนการ
สอนอยู่ในกรอบของการเรียนรู้ทกัษะจ าเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 :  4Cs ดังนี ้
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 

การสอนให้มกีารคิดสร้างสรรค์  ผู้สอนบรรจุไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ  
การคิดเชิงระบบกับการพัฒนามนุษย์ ..ในบทนี้ผูส้อนไม่เนน้ให้นักศึกษา
คิดแบบเชิงเส้น แต่เน้นให้คิดเป็นระบบแบบองค์รวม และบรูณาการ หัวข้อ
ที่บรรยายคือ การคิดเชิงระบบด้วยการคิดเชิงเอนกนัย และเอกนัยควบคู่กัน     
หลงับรรยายผู้สอนก าหนดให้ท ากจิกรรมกลุม่ หัวข้อ90 % เรื่องคนทรงเจ้า
ไม่ใช่เรื่องจริง  โดยให้นักศึกษาเน้นการคิดเชิงระบบกับการพัฒนามนุษย์ใน
ประเด็น ดังนี้  

1. การคิดเชิงเอนกนัยคือ .............. 
2. การคิดเชิงเอกนัยคือ ................. 
3. ทบทวนและวิจารณ์อย่างสรา้งสรรค์.............. 
 
วิธีดังกล่าวจะท าให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ได้โดย ที่ไม่เน้นการคิด 

แบบเชิงเส้นอย่างเดียว  
 

 

1. เรียนรูห้ลกัการ 
 
2. เรียนรูท้ักษะ
สารสนเทศ 
 
3. วิเคราะห์เรียบ
เรียงให้เป็นรปูธรรม 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         การคิดวิธีนี้ได้จากการให้กจิกรรมการเรียนการสอนใน บทที่ 5 
หัวข้อ การคิดเชิงระบบกับวิธีการของโสเครตีส (Socrates)    ประเด็นที่
อาจารย์ก าหนดให้นกัศึกษาคิดวิเคราะห์ ได้แก่  

1. ฝึกเพิ่มความคิด  เช่น ..มีประเด็นอะไรที่เป็นไปได้อีก   
2. ฝึกเพิ่มมมุมอง  เช่น ..มีมุมมองอื่นอะไรอีกบ้างไหม.. 
3. ฝึกหาค าตอบแบบกว้าง ๆ ก่อนน าไปสู่ขอสรุป  เช่น  ค าตอบ

สามารถเป็นอะไรได้บ้าง  
4. ฝึกตีความหมาย  เช่น  ที่ว่าน้ัน...หมายความว่าอย่าไร.. 

1. เห็นปญัหา 
 
2. เห็นผลกระทบ 
 
3. วิเคราะห์วิพากย์
ปัญหาอย่าง มีเหตุผล 
 



ผู้เล่า เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21: 4Cs” ประเด็นความรู้ 

 5. ฝึกให้โต้แยง้  เช่น  ถ้า....เป็นจริงแล้ว อะไรจะเกิดข้ึนตามมา  
แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 

 

 
 

 

3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 
        อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท ากจิกรรมกลุม่ และการท า
กิจกรรมกลุม่จะท าให้นักศึกษาช่วยกันคิด/ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม  ท าให้
ได้ค าตอบที่เป็นบทสรปุจากการระดมความคิด   
 

 
 

1. การระดมความคิด 
 

2. ค าตอบจากการ 
สื่อสารที่ถูกต้องและ 

  ชัดเจน 

4. Collaboration (ร่วมมือรว่มใจ) 
        การจับกลุม่ท ากจิกรรม  สมาชิกภายในกลุ่มประกอบด้วยหัวหน้า         
รองหัวหน้า เลขาและสมาชิก  สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน
จะมีทัง้ฝ่ายค้นข้อมูล  ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมลู  ฝ่ายจดข้อมูล  สมาชิกในกลุ่ม
จะตระหนักร่วมกันว่างานทีท่ าจะตอ้งอยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด  และเมื่อ
เสร็จแล้วสมาชิกในกลุ่มจะต้องมาสง่งานอย่างพรอ้มเพรียงกนั 
 

 
 

1. ความรับผิดชอบจะ
น าไปสู่ความส าเรจ็ 
 
2. ผลของงานเกิดจาก
ความร่วมมือและการ
วางแผนการบรหิารทีม
ที่ดี 
 
3. ความเข้มแข็งของ
ทีมเป็นหัวใจที่ท าให้
งานส าเร็จ 

วาทะเด็ดท่ีได้จากเรื่องเลา่ประสบการณ์ 

“ความคิดคือ  ภาพสะท้อนของค าพูด  และการกระท า” 
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ผศ.จริยาวัฒน ์
โลหะพูนตระกูล 

  กิจกรรมกลุ่มใหญ่รายวิชา GE 1102 ครั้งท่ี 1  
 

 
 

1. แจกกระดาษเปล่าให้ น.ศ. แต่ละคน โดยแต่ละคนเขียนวงกลมไว้ตรงกลาง
กระดาษ และแบง่กระดาษออกเป็น 4 ส่วน ตามรูป 

 
 

  

  

 

2. เขียนชื่อของตนในวงกลมหรือวาดรูปตนเองก็ได้ พร้อมกับนิยามความเป็น
ตัวเองด้วยค า 3 ค า 

3. ช่องที่ 1 เขียนเดือนเกิด (มกราคม กุมภาพันธ์ ฯลฯ) 
4. ช่องที่ 2 เขียนแนวเพลงท่ีชอบที่สุด(เช่น บ็อป ร็อก แจ๊ส เรก็เก้ พังค์ ฯลฯ) 
5. ช่องที่ 3 เขียนสิ่งที่คิดว่า  “ถ้าโลกนี้ไม่มี........ มันจะ..........” 
6. ช่องที่ 4 ถ้าฉันขอพรได้ 1 ข้อ จะขออะไร 

 
***เมื่อแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว ให้แต่ละคนเข้าไปหากลุ่มตามเดือนเกิดของตน  
   ท่ีติดอยู่ท่ีผนังด้านข้างแบ่งปันเรื่องท่ีเขียนใน 1 วงกลม 4 ช่อง ดังน้ี 
 
7. ในช่องวงกลม ค า 3 ค าที่แทนตัวเราเอง หมายความว่าอย่างไร 
8. เดือนเกิด : เราเป็นคนที่มีนสิัยแบบไหน 
9. แนวเพลงที่ชอบ : ยกตัวอย่างเพลง หรือเปิดเพลงให้เพ่ือนฟัง เป็นตัวอย่าง

สั้นๆ 
10.  เพราะเหตุใดจงึบอกว่า “ถ้าโลกนี้ไม่มี........ มันจะ..........” 

 

    
 

 
 

 1. สามารถสื่อสาร
ตนเองใหก้ับ
เพื่อนๆ ในกลุ่มทัง้
ที่เป็นเพื่อนเก่า
และเพือ่นใหม ่
 
 2. ฝึกการคิดนอก
กรอบหรือคิด
สร้างสรรค์ 
 
 3. ท าใหรู้้จักกัน
และกันได้มากข้ึน 
ซึ่งจะท าใหท้ างาน
ร่วมกันได้ เพราะ
รู้จักนสิัยหรือ
บุคลิกของกันและ
กัน 
 
4. ส่งเสรมิการ
เสียสละ มกีารรับ
ฟังเรื่องของเพือ่นๆ 
คิดวิเคราะห์ว่าจะ
ขอพรให้ใคร(ซึง่
เท่ากับมีการ
เสียสละพรที่ได้นั้น
ให้แก่คนทีมีความ
จ าเป็นตามที่กลุ่ม/
ทีมเห็นว่า
เหมาะสม 
 

4 
ชื่อ และนิยาม

ความเป็น

ตัวตนของเรา

ใน 3 ค า 

1 

3

 

1  

2

 

1  

1. ตัวตนในโลกกลม ๆ ภายใต้กล่องสี่เหลีย่มที่ครอบอยู่.... 
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11. เล่าให้เพ่ือนฟังว่า เพราะเหตุใด ฉันจึงขอพร 1 ข้อน้ัน 
**เมื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มเสร็จทุกคนแล้ว ให้กลุ่มท าการสรุปร่วมกันในกระดาษ 
A4 แบ่งเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
 

1. ถ้ากลุ่มขอพรได้เพียง 1 ข้อ กลุ่ม
จะขอพรให้เพ่ือนคนไหนในกลุ่ม 
เพราะเหตุใด(หมายเหตุ :1.1บอก
วิธีการโหวตหรือวิธีการจัดการของกลุม่
ในเรื่องนี้ และ 1.2สรปุเหตุผลที่
รวบรวมได้จากสมาชิกในกลุม่
ทั้งหมด)………………………………. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

2. ข้อสรุปของกลุ่มกับการเรียนรู้ท่ีได้จาก 
“ตัวตนในโลกกลมๆ ภายใต้กล่องสี่เหลี่ยม 
ท่ีครอบอยู่” คื
อะไร………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 

 กิจกรรมกลุ่มใหญ่รายวิชา GE 1102 ครั้งท่ี 2  
 
         

 
รูปแบบกิจกรรมคร่าว ๆ  คือ 

 2.1 น.ศ. นั่งเป็นกลุ่ม และให้สมาชิกในกลุม่น าสิ่งของทีม่ีติดตัวมาวันน้ี 
หรือแนวคิดที่อยากประกอบธุรกจิ (SMEs) ตามความรู้ที่ตนมีหรอืเรียนมาคนละ 1 
อย่าง(ถ้าเป็นสิง่ของก็น ามาวางให้เพื่อนเห็น ถ้าน ามาวางให้เพื่อนเห็นไม่ได้ก็เขียน
ลงกระดาษ วางไว้ในกลุ่มใหเ้พื่อนได้ดูกันและจดบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เพือ่นน าเสนอ) 
 2.2 สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันว่าสิง่ของที่แต่ละคนน ามาเสนอใหเ้พื่อน
ในห้อง มีความน่าสนใจและเหมาะทีจ่ะน ามาประกอบธุรกิจอย่างไร แล้วกลุม่
ตัดสินใจเลือกมาแค่ 1 อย่าง ด้วยเหตผุลอะไร (จดบันทกึแนวคิดส าคัญของแต่ละ
คน และเหตผุลที่กลุม่ตัดสินใจเลือกมา 1 อย่าง) 
 2.3 เมื่อได้สิ่งที่กลุม่ตัดสินใจเลือกมา 1 อย่าง ให้สมาชิกทัง้กลุ่มช่วยกันคิด 
Idea ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
 2.3.1 กลุ่มเป้าหมายหรือลกูค้าคือใคร 
 2.3.2 วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (อย่างเป็นรูปธรรม) ว่า
ต้องการสินค้าน้ันไปท าอะไรหรือใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 
 2.3.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการท าธุรกรรมทางการเงินที่
เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง 

2.3.4 ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารเรื่องทีท่ าออกไปสู่           
กลุ่มเป้าหมาย/สังคม 
 

1.ฝึกวิเคราะห์และต่อ
ยอดสิ่งต่างๆ ที่คิดจะ
ท า 
 
2.และโน้มน้าวใจ 
 
3. ส่งเสรมิคุณธรรม/
จริยธรรมในการคิดที่
จะท าอะไรสกัอย่าง 
เรียนรู้ที่จะสื่อสาร
ต้องให้ความส าคัญ
กับหลายเรื่อง
ประกอบกันทั้ง 

  องค์ความรู้และ
จริยธรรม 

 

2. เส้นทางสู่ “เถา้แก่น้อย”  
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 2.3.5    จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้องกบัสิง่ที่อยากท ามีอะไรบ้าง 

 2.4 จัดท าเนื้อหาข้อ 2.2 - 2.3 (2.3.1-2.3.5) ลงในกระดาษแผนใหญ่ (จะ
ท าเป็นแผนที่ความคิดก็ได้) ไปติดที่ผนงัและแต่ละกลุ่มไปเรยีนรู้และ Shop Idea 
จากเพือ่นกลุ่มอื่นๆ แล้วน ามาปรบัปรุงของตนเอง 
 2.5 น าเสนองานตนเองหน้าช้ันเรียน (ไมจ่ ากัดรูปแบบและไม่จ ากัดสื่อที่
ใช้) 

 

  
 
 
 

                           
                   
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
      
       
      1. ให้ น.ศ. แต่ละคนเขียนเรื่องราวตามวงกลมทีร่ะบุ  

2. เสรจ็แล้วให้ น.ศ. จับคู่กับเพื่อนผลัดกันเล่าเรื่องราวของแต่ละคนทั้ง 5 วง 
3. ให้นักศึกษาบอกว่าสิง่ที่ได้เรียนรูจ้ากกจิกรรมนี้คืออะไร 

 

1.เรียนรู้ทีจ่ะสือ่สาร
และบอกเล่าเรื่องราว
ของตนให้เพือ่นๆ   
 
2. ท าให้น.ศ.เรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกันบนฐาน
การท าความเข้าใจ
บุคคลที่เราคบหาด้วย
เพื่อทีจ่ะได้ไม่ท าในสิง่
ที่ท าให้เพื่อนหรือคนที่
คบหาด้วยเกิด
ความรู้สึกแย่ที่ไป
ตัดสินใจเขาโดยไมม่ี
ข้อมูลทีม่ากพอหรอื
ไม่ได้พิจารณาใหล้ึกซึง้ 
 
3. ท าให้เกิดความ
เข้าใจและตระหนักถึง
เรื่องการประเมินหรอื
ตัดสินเพื่อนหรอืคน
อื่นๆ เร็วเกินไป 
เพราะ อาจท าใหเ้กิด
ปัญหาหรอืความไม่
เข้าใจต่อกันได ้

วาทะเดด็ที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

1. การเป็นครูในโลกสมัยใหม่ คงไม่ใช่แค่สอนเรื่องความรู้ หากแต่ต้องสอนและสร้างสรรค์วิธีการแสวงหาความรู้ รวมถงึวิธีการ
คิดที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ต่อยอดได้อย่างเหมาะสม  

2. เราเจอกบัลูกศิษย์แค่ในห้องเรียนสัปดาห์ละ 2-3 ช่ัวโมง ต้องคิดใหม่ว่า “ท าอยา่งไรก็ได้  ในเวลาท่ีจ ากัด นอกจาก 
ให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้ลูกศิษย์คิดได้ คิดเป็น รู้จักเสียสละ อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้” 
 

 

    คิดว่าคนท่ัวไปมองเราเป็นคนอย่างไร 

3. กิจกรรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจ ไม่ตรีตรา หรือตัดสินเร็วเกินไป   
   ซึ่งจะก่อให้เกิดการเขา้ใจ และอยู่ร่วมกัน ท างานเป็นทีมได้มากขึ้น 

คิดว่าครูมองเราเป็นคนอย่างไร  

 

คิดว่าเพ่ือนมองเราเป็นคนอย่างไร  

 

คิดว่าพ่อแม่มองเราเป็นคนอย่างไร  

 
เราคิดว่าตัวตนท่ี

แท้จริงของเราคือ .. 
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ผศ.พรรณศิริ 

แจ่มอรุณ 

 

  
การเรียนการสอนในรายวิชา HU 2033  ศิลปการดนตรกีับชีวิตและสังคม   
         วิชาน้ีเป็นรายวิชาเลือกเสรี จ านวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเปิดให้แก่นักศึกษา 
ทุกคณะวิชา และทุกช้ันปี   ผู้สอนพยายามให้มีการเรียนการสอนอยู่ในกรอบของ
การเรียนรูท้ักษะจ าเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 :  4Cs ดังนี ้
 
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
        การสอนให้มีการคิดสร้างสรรค์   โดยในบทที่ 1 หัวข้อ ดนตรีกับชีวิต 
ผู้สอนก าหนดให้มีกจิกรรมรายบุคคล  โดยให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเรือ่ง 
ความหมายของดนตรี ซึง่นักศึกษาจะต้องไปค้นคว้าหาค าอธิบายความหมายน้ี
จากนักวิชาการด้านดนตรี จ านวน 3 คน  ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน  
   
         โดยนักศึกษาสามารถท าการสบืค้นจากหนังสือ บทความใน
วารสารวิชาการ และบทความทีป่รากฏในสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ   แล้ว
น ามาเรียบเรียงโดยในตอนท้าย นักศึกษาจะต้องคิดวิเคราะห์สิง่ที่นักวิชาการทั้ง  
3 ท่าน กล่าวพร้อมทัง้สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองที่มตี่อค ากล่าวนั้นๆ ด้วย 
  

1. เรียนรู้
หลักการ 
 
2. เรียนรูท้ักษะ
สารสนเทศ 
 
3. วิเคราะห์
เรียบเรียงให้
เป็นรปูธรรม 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         การคิดวิธีนี้ได้จากการให้กจิกรรมการเรียนการสอนใน บทที่ 4 หัวข้อ 
ดนตรีในสังคมสยาม  เป็นกิจกรรมรายบุคคล โดยนักศึกษาจะได้รับชมภาพยนตร์ 
เรื่อง โหมโรง ซึง่เป็นภาพยนตร์ทีส่ะท้อนใหเ้ห็นวัฒนธรรม ค่านิคม แนวคิด  ที่มี
ผลต่อสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างสมัยกันในหลายๆ ด้าน  
 
          นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ภาพสะท้อนของสังคมทั้งสองยุคในภาพยนตร์
ว่า สิ่งที่เกิดข้ึนในสังคมในสมัยรัชกาลที่ 5 และ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475  ในประเด็นที่อาจารย์ก าหนด ได้แก่  
 

1. แนวคิดของผู้น าที่สง่ผลต่อทิศทางของสังคมและศิลปการดนตรีไทย   
2. เปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของดนตรีไทยที่มีต่อสังคมไทย 
3. การยอมรับและสถานะทางสังคมของนักดนตรีไทย 

โดยนักศึกษาต้องช้ีให้เห็นความแตกต่างและวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความรุง่เรือง
หรือตกต่ าของดนตรีไทยในสังคมไทยของทัง้สองยุคได้  
           นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเป็นรายกลุม่ให้แก่นกัศึกษา โดยให้ช่วยกัน
ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติ ผลงาน และการท างานของศิลปนิดนตรีของ 

1. เห็นปญัหา 
 
2. เห็น
ผลกระทบ 
 
3. วิเคราะห ์
วิพากย์ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 
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 ไทยในหลากหลายสาขา ทั้ง ดนตรีไทย  ดนตรีสากล และศิลปินนักร้อง  ใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้

1. บทเรียนในการด าเนินชีวิต 
2. แนวคิดในการท างาน การสร้างสรรค์ศิลปการดนตรี  
3. ผลงานที่แสดงลกัษณะเฉพาะของศิลปิน 

 

3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 
        วิธีการสอนเพือ่ให้เกิดทักษะข้อนีเ้ป็นการมอบหมายให้นักศึกษาท า
กิจกรรมเป็นรายบุคคลเป็นส่วนใหญ่  จึงมีการติดต่อสือ่สารกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารยผ์ู้สอน  
 
        ส่วนกิจกรรมกลุม่  มีการก าหนดใหห้ัวหน้ากลุ่ม ท าหน้าที่ควบคุมและ
วางแผนมอบหมายงาน โดยแบ่งความรบัผิดชอบใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการ
ท างานเป็นทีม มีการสื่อสารกันในกลุ่มซึ่งทกุคนต้องช่วยกันวิเคราะหป์ระเด็น
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งคอยประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนหากมี
ประเด็นหรือปญัหาต่างๆ   
 

กิจกรรมช่วยใหเ้กิด
การฝกึการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
       ได้แก่  การมอบหมายกจิกรรมเดี่ยวหรอืกิจกรรมกลุ่ม  จะเน้นให้
นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ และเรียบเรียงสรุปออกมาเสมอ  โดยเฉพาะใน
กิจกรรมกลุม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุม่ คณะกรรมการกลุ่มด้านต่างๆ และ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งแตล่ะคนจะได้รับผิดชอบค้นคว้าหาข้อมลูใหต้รงตามประเด็นที่
ได้รับ ตลอดจนในตอนท้ายสุดจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม 
เพื่อทีจ่ะน าความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มมาเรียบเรียบสรปุทา้ยบทอีกด้วย  
  

1. ความรับผิดชอบ
จะน าไปสู้
ความส าเรจ็ 
 
2. ผลของงานเกิด
จากความร่วมมอื
และการวาง
แผนการบรหิารทีม
ที่ด ี
 
3. ความเข้มแข็ง
ของทีมเป็นหัวใจที่
ท าให้งานส าเร็จ 

วาทะเดด็ที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

“ความเคลื่อนไหวของงานศิลปะ คือ ภาพสะท้อนความเคลื่อนไหวของสังคม” 
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ดร.นัฐธิยา 
บุญอาพัทธิ์เจริญ 
 
 
 
 
 

             
        ในการเรียนการสอน ผู้สอนพยายามให้มีการเรียนการสอนอยู่ในกรอบ
ของการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพือ่ศตวรรษที่ 21 :  4Cs ดังนี ้
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์)  
2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
3. Communication (ติดต่อสื่อสาร)  
4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 

งานทีให ้น.ศ.ฝึกวิเคราะห ์Critical Thinking and Problem Solving 
(คิดวิเคราะห)์ ในช้ันเรียนจะแบ่งงานเป็นโครงสร้างย่อย ๆ มลี าดับข้ัน เพื่อให้
ส่งงานตามล าดับและมาน าเสนอกับผูส้อนเป็นข้ันตอนตามล าดับหัวข้องานที่
มอบหมาย ซึ่งเวลาที่นกัศึกษาน าเสนองาน ผูส้อนจะให้ข้อข้อเสนอแนะทุกข้ัน
การแบ่งงานเป็นข้ันตอนย่อยๆ ท าให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายข้ึนกว่าให้งานแล้วให้
ท าด้วยตนเองจนจบกระบวนการ เช่น ให้นักศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
กลไกป้องตนเองโดยให้แต่งบทสนทนาเอง นักศึกษาต้องมาให้ตรวจ 3 ครั้ง  
 
1) ตรวจบทสนทนาของน.ศ.ว่าใช้กลไกป้องกันทางจิตชนิดใด 
2) ตรวจแผนภูมิว่าระบุ Psychic energy ถูกต้องไหม 
3) ตรวจผลการวิเคราะห์กลไกป้องกันทางจิตในบทสนทนาจากแผนภูมิ 

 
ผลการตรวจย่อยเป็นล าดับข้ันท าให้นกัศึกษาเข้าใจทกุขั้นตอน ทั้งนีก้าร 

ตรวจยังมผีลให้นักศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็น การอภิปรายโต้ตอบระหว่าง
อาจารยแ์ละนักศึกษา นักศึกษาแสดงความคิดเห็น การอภิปรายตามทฤษฎี
ทางจิตวิทยา เป็นการฝึกCommunication (ติดต่อสื่อสาร) นักศึกษาน า
พฤติกรรมที่ตนสนใจมาตัง้เป็นประเด็นในการวิเคราะห์ในช้ันเรียนเป็น
Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และการวิเคราะห์กรณีศึกษา ในการเรียนการสอน จะให้นกัศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมตนเองคู่ไปกับกรณีศึกษาทีส่นใจไปด้วยเพื่อใหเ้ข้าใจตนเองยิง่ข้ึน 
Critical Thinking and Problem Solving  

 
               

 
 
 
 
 
 
 

 

 
การฝกึวิเคราะห์
โดยแบ่งเป็น
โครงสร้างยอ่ย ๆ มี
ล าดับข้ันท าให้
นักศึกษาเข้าใจทุก
ข้ันตอนได้ง่ายข้ึน 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้ 

 - ให้น.ศ.ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองประกอบถึงการเกิด  Ego Strong 
, Superego, Psychic energy, Self-Actualization, perceive  
reality etc. ใช้ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองประกอบถึงการเกิด 
parallel behavior การสร้างรปูแบบพฤติกรรมจากความตอ้งการ
พื้นฐานของนักศึกษา Ego เผชิญ  Reality , Superego , Id การเกิด 
Anxiety :  Reality Anxiety , Neurotic , Anxiety,  Moral 
Anxiety  
 
สิ่งที่นกัศึกษาต้องวิเคราะห์ คือ ระดบัการท างานของจิตใจมคีวาม
แตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ไปสู่แนวทางการเกิดพฤติกรรมที่เกิดจาก
การรบัรู้โลกตามความเป็นจรงิอย่างไร การหลอกตนเองการเกิด 
Defense  Mechanism ใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิวิเคราะห์โดย   
cathexis & anti-cathexis และ เทคนิคการวิเคราะห์  Defense 
Mechanism ของ Freud  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
                        

 
 
 
 
 
 
       
 
 
                     
 

- ให้น.ศ.ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองประกอบถึงการเกิด “จติท่ี
สมดุล”ใช้เทคนิคการสร้างสมดุลทางจิต โดย ให้ดูค่าน้ าหนัก 
Intuition ที่มี Archetypes แสวงหา Self ของ Carl G. Jung 
 

การใช้พฤติกรรม
ตนเองวิเคราะหท์ า
ให้นักศึกษา สนุก
และสนใจผลการ
วิเคราะหจ์ิตตนเอง
ท าให้สนใจการ
เรียนมากยิ่งข้ึน 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้ 

 - ให้น.ศ.ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองถึงการเกิด พลงัผลักดัน 
Inferiority feeling สู่พลงัเอาชนะ Superiority feeling ความส าเรจ็
ไปสู่ความสมบรูณ์ตามรปูแบบชีวิต ของตนเอง Style of life การ
ยึดถือจินตนาการวัยเด็ก Social interested (ภาพประทบั) ใช้เทคนิค
การเปลี่ยนเป้าหมายจาก perfect self  เป็น completion self เพื่อ
ขจัดปมด้อยให้ตนเองของ Alfred Adler 

 
     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

- ให้น.ศ.ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองประกอบถึงการเกิด The 
neurotics self is "split" into a despised self and an ideal self  
ใช้เทคนิคการส ารวจตนเองของ Horney  ส ารวจตนเองไปสูก่ารเกิด 
self-realization  

 

     
 
 

 

วาทะเด็ดท่ีได้จากเร่ืองเล่าประสบการณ์ 
 

“การออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าใจสิ่งท่ีเรียน เข้าใจวิธีน าไปใช้ในชีวิต  
จัดว่าเป็นความท้าทายในการเตรียมสอน” 

 
 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้  

 

ผศ.ดร.รัชนีพร  
ศรีรักษา 

 
 

 

           การเรียนการสอนในรายวิชา GE1122 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
การเรียนรู ้เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งสอนให้นักศึกษาได้เรยีนรู้การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจัจบุัน การสืบค้นข้อมลู การแสวงหาความรู้ การ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมลูอิเล็กทรอนิกสบ์นเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้สอนได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีการเรียนรูเ้พื่อน าไปสูท่ักษะที่จ าเป็น 
4Cs คือ เรียนรู้เน้ือหาและคิดต่อยอดเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
แก้ปัญหาเองได้ เลือกการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
           ผู้สอนจึงเน้นให้นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่มเรียนรู้การท างานร่วมกัน
ช่วยกันระดมความคิด ค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ เลอืกข้อมลูทีถู่กต้องและ
สร้างสรรค์วิธีการน าเสนอผลงานโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เปน็เครื่องมือส าคัญ
ที่ท าใหส้ามารถเข้าถึงสารสนเทศทีร่วดเร็วและมีความน่าสนใจ 
 

   
 

         ส าหรบัวิชาน้ีมีนักศึกษาที่เรียนจ านวนมาก การสอนเนื้อหาแต่ละ
เรื่องผูส้อนจะเลือกใช้รปูแบบการสอนให้เหมาะสมกบัเนือ้หาและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นเพือ่ให้เกิดความน่าสนใจ เช่น เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรผ์ู้สอนใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้
แบบข้ันบันได 5 ข้ัน (QSCCS)  ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดังนี้   
         ขั้นท่ี 1 Learn to Question ให้นักศึกษาดูคลปิเรือ่ง การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Biometric  1. เพื่อเปิดมุมมอง
ความรู้และกระตุ้นความสนใจ 2. ตั้งค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ได้จากคลิปว่าเทคโนโลยีน้ันประยุกต์ใช้ในงาน
อะไรบ้าง ใช้อย่างไร และท าไมต้องใช้  3. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันก าหนด
ประเด็นของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งาน
ในด้านอื่น ๆ  ที่กลุ่มสนใจ เพื่อน าไปสู่การหาความรูท้ี่เพิ่มข้ึน 
         ขั้นท่ี 2 Learn to Search ให้นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันการสืบค้น 
รวบรวมความรู้เกี่ยวกบัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไป
ประยุกต์ใช้ เลือกแหลง่ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเช่ือถือ และวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่น า
ความรู้มาเสนอในกลุ่มช่วยกันตัดสินใจเลือกเรื่องที่เหมาะสม   

1. เปิดมุมมอง
ความรู้ ตั้ง
ค าถามเพื่อ
กระตุ้นความ
สนใจ 
 
2. ใช้กระบวน 
การกลุ่ม ระดม
สมอง คิด
วิเคราะหผ์่าน
มุมมองที่
หลากหลาย
ไปสู่ผลลัพธ์ที่
สร้างสรรค์ 
 
3. เลือกและ
ปรับใช้
เครื่องมือได้
อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกบั
สิ่งที่ต้องการ
สื่อสาร 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้ 

          ขั้นท่ี 3 Learn to Construct น าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม สรุปประเด็นทีจ่ะใช้ในการน าเสนอความรู้ว่าประยกุต์ใช้ในงาน
อะไร ใช้อย่างไร และท าไมต้องใช้ เรียบเรียงความรู้และอ้างอิงแหล่งทีม่าของความรูอ้ย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งให้สมาชิกกลุม่สรุปข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์ใช้งานของ
เทคโนโลยีน้ัน โดยข้อดี+ข้อเสีย ต้องได้ตามจ านวนสมาชิกกลุ่ม เช่น สมาชิก 10 คน 
ข้อด+ีข้อเสีย ต้องได้ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ เป็นต้น 
 

   
 

       ขั้นท่ี 4  Learn to Communicate ให้แต่ละกลุม่น าเสนอความรู้ในรูปแบบ 
Infographic, QR code และ เทคโนโลยี AR (Augmented reality) โดยผู้สอนแนะน า
เครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเสนอที่มีให้บรกิารในเว็บไซตเ์พื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถใช้เป็นช่องทางส าหรบัการน าเสนอข้อมูลที่ใช้ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว เช่น  สร้าง Infograpic ใน picktochart.com สร้าง QR code ใน 
qr-code-generator.com และการสร้าง AR ใน layar.com เป็นต้น 
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            ขั้นท่ี 5 Learn to Service น าสื่อที่แตล่ะกลุ่มช่วยกันสร้างสรรค์
มาน าเสนอผ่าน e-learning เพื่อเผยแพร่ใหผู้้เรียนและผูส้นใจเข้าถึงได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
 

 
 

 

 

วาทะเด็ดท่ีได้จากเร่ืองเล่าประสบการณ์ 
 

“ความคิด” เกิดจาก “ความรู้” ท่ีหาได้จาก “การเรียนรู้”  
ทักษะเกิดจาก “การท า” ท่ีหาได้จาก “การลงมือท าและท าจนช านาญ” 
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ดร.จันทนา 
 ยิ้มน้อย 

         การจัดการเรียนการสอนใหอ้ยู่ในกรอบของการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพื่อ
ศตวรรษที่ 21 : 4Cs นัน้ ไม่เกิดข้ึนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ข้ึนอยู่กับธรรมชาติของ
วิชา ขอน าเสนอในสิ่งทีก่ระท าได้ ดังนี้ 

1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
         การเรียนการสอนในรายวิชา  ITH 101 Oral Thai Language 1 เป็น
รายวิชาที่สอนให้แก่นกัศึกษาชาวจีน ที่มาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ผู้สอนได้ให้
นักศึกษาสร้างบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน ด้วยการใหส้ถานการณ์ เช่น ซื้อสินค้า 
สั่งอาหาร เดินทางท่องเที่ยว ค้นคว้าในห้องสมุด ฯลฯ ในช่ัวโมงเรียนได้แนะน า
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
         รูปประโยคทีจ่ าเป็น และให้นักศึกษาจับคู่สนทนากันหน้าห้องเป็นการ
ฝึกฝน จากนั้นให้นกัศึกษาเข้าสูส่ถานการณ์จรงิด้วยการใหส้ัง่อาหารในร้านอาหาร
ข้างมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษาสร้างประโยคในการสัง่อาหารตามที่ตนเองและ
เพื่อนในกลุ่มต้องการได้และถ่ายทอดรสชาติอาหารให้แกผู่้สอนได้อย่างเข้าใจ ส่วน
สถานการณ์อื่น ๆ นักศึกษาได้ลงสูส่ถานที่จริงและกลับมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

1. รู้ค าศัพท ์
 
2. สร้างสรรค์

ประโยค 
 

3. ใช้จริงได ้
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 2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         ทักษะนี้มีในการจัดการเรียนการสอนวิชา ED1093 จิตวิทยาส าหรบัครู 
วิชา PC3403 การปรกึษาเชิงจิตวิทยาเบือ้งต้น และวิชา PC2133 แรงจงูใจกับ
การพัฒนาตน ด้วยการให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจตัวเองและวิเคราะห์
พฤติกรรมต่างๆ ของตนเองตามกรอบแนวคิดของนักจิตวิทยา และได้ฝึกฝน
วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลอื่นผ่านการดลูะคร เช่น เรือ่ง ใบไม้ที่ปลิดปลิว เรื่อง 
วัยแสบสาแหรกขาด อ่านเรื่องที่เกิดข้ึนจรงิในสงัคม ศึกษาชีวประวัติของบุคคล
ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและบุคคลอื่น การ
ฝึกฝนการวิเคราะหเ์หล่าน้ีได้ฝึกทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม และแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันในห้องเรียน 
 

1. เข้าใจตนเอง 
 
2. เข้าใจแนวคิด
ของนักจิตวิทยา 
 
3. วิเคราะห์
พฤติกรรมของ
ตนเอง และบุคคล
อื่นได ้

 3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 
        วิธีการสอนเพือ่ให้เกิดทักษะข้อนีม้ีในทุกรายวิชา ด้วยการให้ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในห้องเรียนร่วมกัน และมอบหมายงานกลุ่ม พบได้ชัดเจนจากการร่วม
กิจกรรมกลุม่ในห้องเรียน และการน าเสนอรายงานกลุ่มหน้าช้ันเรียน 

1.เข้าใจตนเอง 
 
2.มีความรู ้
 
3. สื่อสารได ้

4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
       วิธีการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะในข้อนี้มีในทุกรายวิชา ด้วยการท างานกลุ่ม
ในช่ัวโมงเรียน และรายงานที่มอบหมายให้ท านอกห้องเรียน ผลงานทีเ่กิดข้ึน
ช้ีให้เห็นถึงความร่วมมือกันในการคิดและสร้างสรรงานร่วมกนั 

1.งานส าเรจ็จาก
การร่วมมือกัน 
 
2. ผลส าเรจ็ของ
งาน คือ ความ 
ส าเร็จของแตล่ะคน 
 

วาทะเด็ดท่ีได้จากเร่ืองเล่าประสบการณ์ 

 “การเรียนรู้เริ่มต้นท่ีการท าความรู้จักตนเอง” 
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ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ 
ทองก้อน 

 

             การเรียนการสอนวิชา HU2013 การแสดงพื้นบ้านไทย  วิชาน้ีเป็นวิชา

เลือกเสรี ทีเ่ปิดใหทุ้กคณะวิชาได้เลือกเรียน  ก่อนอื่นผู้สอนจะให้นักศึกษาทุกคน 

กรอกประวัติข้อมลูนักศึกษาตามแบบฟอร์ม  เพือ่เข้าใจพื้นฐาน ภูมิหลัง เพือ่ท าการ

วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล  ต่อจากนั้น ผูส้อนจะด าเนินการจัดกลุ่มผูเ้รียนตาม

ภูมิล าเนาที่นกัศึกษาอาศัยอยู่ในแต่ละภาค  ยกเว้นบางกลุ่มเรียนที่มีไม่ครบทกุภาคก็

จะกระจายผู้เรียนไปตามกลุ่มต่าง ๆ ครบทุกภาค  เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีการ

ท างานของคนแต่ละภาคแต่ละสาขาวิชา ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  

           โดยตลอดเวลาจะใช้การเรยีนแบบร่วมมือ cooperative Learning  และ
มีการท างานร่วมกันในห้องเรียนเป็นทีม  และได้คะแนนเสมือนการแข่งขันกันเป็น
ทีม ตลอดท้ังภาคการศึกษา  โดยกิจกรรม/ เทคนิคท่ีใช้ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์   กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านบทเพลง  เทคนิค Think -pair -
share  การอภิปราย มีใบงานทุกบท ตลอดจนมีกิจกรรมสะท้อนกลับบทเรียน 
             ทั้งนี้ผู้สอนได้ออกแบบกจิกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหผู้้เรียนเกิดทักษะจ าเป็น
เพื่อศตวรรษที่ 21: 4Cs  ดังนี ้
 

1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
ในการเรียนวิชาน้ีจะมีการให้นักศึกษาท าการศึกษาการแสดงพื้นบ้านไทย
ตามที่ได้รับมอบหมายมา1 ประเภท และให้นักศึกษาคิดหาวิธีการน าเสนอ
การแสดงพื้นบ้านไทยนั้น ใหเ้พื่อนนักศึกษาเข้าใจ  โดยที่จะเน้นที่การ
น าเสนอด้วยความคิดที่สร้างสรรค์  
 

 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์)   
        ในการเรียนจะมีการวิเคราะหก์รณีศึกษา  จากการชมวิดีทัศน์ เรื่อง
เกี่ยวกับความเช่ือในสังคมไทย การท ากจิกรรม Crossword เมื่อเรียนการ 

1.วิเคราะห์
ผู้เรียน 
 
2.เรียนรู้
ผ่าน
กิจกรรม 
 
3.น้อมน า
สร้างสรรค์
ผ่าน
เทคโนโลย ี
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 แสดงพื้นบ้านในแตล่ะภาคเสร็จสิ้น ในบทที่ 4 ถึง 6 กิจกรรมการวิเคราะห์
เสียงเครื่องดนตรทีี่ได้ยินในบทเพลงว่าเป็นเครื่องดนตรปีระเภทใด ภาคใด   
กิจกรรมการท าMind mapping ในบทที่ 3  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Communication (ติดต่อสื่อสาร)   
         กิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้ง จะมีการจัดท าใบงานในแต่ละกิจกรรม 
ซึ่งจะใช้เทคนิคในการระดมสมอง  แล้วท าการอภิปราย  ก่อนที่จะเขียนเป็น
ค าตอบในใบงาน เมือ่สิ้นสุดบทเรยีนในแต่ละบท และในช่วงท้ายของภาค
เรียนจะมีการน าเสนองานโดยเน้นเทคนิคการน าเสนอที่สร้างสรรค์ ใหผู้้เรียน
ทุกคนได้ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน   
 
        นอกจากนี้ ยังให้มีการออกแบบโปสเตอรก์ารแสดงพืน้บ้านไทยที่ได้
ศึกษา  เพื่อบูรณาการความคิด  คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และภาษาเพื่อ
การน าเสนออีกด้วย  

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู ้ 

 4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ)  ในการเรียนวิชาน้ีใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน และใช้เทคนิคการเรียนแบบทีม  ตั้งแต่เริม่ในสปัดาหแ์รก  จนถึง
สัปดาหส์ุดท้าย มกีารฝึกภาวะผู้น า และภาวะผู้ตามผ่านกจิกรรมต่าง ๆ และ
ต้องสลับกนัมาตอบค าถามหน้าช้ันเรียนทุกสัปดาห์ในช่วงสรปุบทเรียน และ
ช่วงท้ายของการเรียนในสัปดาห์สุดท้าย  นักศึกษาจะตอ้งท ากิจกรรม 
Reflection   และแสดงความรูส้ึกผ่านการน าเสนอ เป็นรายบุคคล 
 

 
 
 

 

 

วาทะเดด็ที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
วิเคราะหผ์ู้เรียน  เรียนรูผ้่านกิจกรรม  น้อมน าสร้างสร้างสรรคผ์่านเทคโนโลยี 
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อาจารย์สมนึก 
ใจกล้า 

 

 การเรียนการสอนในรายวิชา PL2113 ปรัชญาเบือ้งต้น 
         รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรีและวิชาโทปรัชญาและ
ศาสนา ผู้สอนพยายามให้การเรียนการสอนให้อยู่ในกรอของการเรียนรูท้ักษะจ าเป็น
เพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ดังนี้ 
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
         สอนให้มีกาการคิดหลาย ๆ แง่หลาย ๆ ทาง คิดให้มากที่สุดเท่าทีจ่ะนึกได้ 
เป็นการมองปญัหาในแนวกว้าง รอบด้าน โดยเน้นให้มี 
          1. มีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่ว ๆ ไป 

2. มีความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม 
3. มีความสามารถคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้ 
    ค าตอบมากที่สุดในเวลาทีจ่ ากัด 
4. มีความคิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ได้ 
    ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

           เช่นต้ังประเด็นปญัหาว่า ความจรงิคืออะไร สิง่ทีเ่หน็เป็นจริงหรือความจริง
มองไม่เห็น 

 
 

1. รู้โลก/ชีวิต 
 
2. รู้ความ
เป็นไปของชีวิต 
 
3. รู้จุดมุ่งหมาย
ของชีวิต 
 
4.รู้วิธีการ
ด าเนินชีวิตให้มี
ความสุข 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         การคิดวิธีนี้ได้จากการให้กจิกรรมแก่นกัศึกษาเป็นรายกลุ่มให้ช่วยกันวิเคราะห์
ปัญหาทางปรัชญาด้วยหลักการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยธรรมชาติของวิชาปรัชญาสอนให้
รู้จักคิดในเชิงปรัชญาน่ันคือ รู้จักคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ การสอนโดยเน้นตั้ง
ประเด็นวิเคราะห์ปญัหาทางอภิปรัชญา  

เช่น คนกับต้นไม้ต่างกันอย่างไร  
..หุ่นยนต์คิดอย่างคนได้หรือไม่..โดยเฉพาะปัญหาจริยธรรม  

เช่น ปัญหา เรื่อง การุณยฆาต..เครื่องมือทางการแพทย์กับการท าให้ตาย…. 

3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 
        วิธีการสอนเพือ่ให้ใช้เครือ่งมอืสื่อให้เป็นประโยชน์โดนเน้นการมอบหมายให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มท ากจิกรรมร่วมกัน แบ่งใหม้ีหัวหน้ากลุม่ไว้คอยประสานงาน 
ควบคุม แบ่งความรับผิดชอบใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการท างานเป็นทมี มีการสื่อสาร
กันในกลุ่ม ทีทุ่กคนต้องช่วยกันวิเคราะหป์ระเด็นตามทีม่อบหมาย 
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 4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
        การจับกลุม่ท ากจิกรรม  สมาชิกภายในกลุ่มประกอบด้วยหัวหน้า         
รองหัวหน้า เลขานุการกลุ่มและสมาชิก  สมาชิกในกลุม่จะแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน
ใครท าอะไรอย่างไร.. 
 

 

 
วาทะเดด็ที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 

“ความคิดครั้งแรกเป็นความคิดท่ีประเสริฐท่ีสุด ความคิดต่อมาคือมาร” 
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อ.พัทธนันท์  
เลิศคุณอธินนท์ 

 

  
การเรียนการสอนในรายวิชา GE1072 สุขภาพพลานามัยกบัการพัฒนา
คุณภาพ และGE 1172 การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
 
         วิชาน้ีเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 2 หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาบงัคับ
เปิดให้แก่นกัศึกษาทุกคณะวิชา และทุกช้ันปี   ผู้สอนพยายามให้มีการเรียน
การสอนอยู่ในกรอบของการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 :  4Cs 
ดังนี ้
 
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
        การสอนให้มีการคิดสร้างสรรค์   โดยในภาคปฏิบัติ ผู้สอนก าหนดให้
มีกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยให้นักศึกษาออกก าลงักายด้วยการฝึก
ไท้เก๊ก ซึ่งภายหลงัจาการเรียนการสอนในห้องเรียน นักศึกษาสามารถท า
การสบืค้นจาก vdo หรือ youtube ไท้เก๊ก 24 ท่า เพื่อเป็นการฝกึทบทวน 
ซึ่งนักศึกษาอาจจะปรบัรปูแบบการฝึกหรอืการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ท าให้
นักศึกษาสามารถจดจ าท่วงท่าการร่ายร าได้ด้วยตัวเอง  
 

1. เรียนรูห้ลกัการ 
 
2. เรียนรูท้ักษะทาง
ร่างกายทีส่ัมพันธ์
กันทั้งกายและจิตใจ 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         การคิดวิธีนี้ได้จากการให้กจิกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยจัด
กิจกรรมเป็นรายกลุ่มให้แก่นักศึกษา โดยให้ช่วยกันศึกษาและวิเคราะห์
ประวัติและผลงาน ของปรมาจารย์ไทเ้ก๊ก ใน 5 ตระกลูที่โดดเด่น และเป็นที่
ยอมรบัในวงการ  ในประเด็นดังต่อไปนี ้
 

1. ปรัชญาในการด าเนินชีวิตของปรมาจารย ์
2. ท่วงท่าการร่ายร าที่แสดงลักษณะเฉพาะของปรมาจารย์ไท้เกก๊แต่

ละตระกูล 
3. แนวคิดในการฝึกไท้เก๊กที่ควบคู่กบัวิถีชีวิต 

 
        ในขณะเดียวกันนักศึกษาได้มีการคิด วิเคราะหท์่วงท่าในการร่ายร าที่
ท าให้ตนเองจดจ าท่วงท่าได้ง่าย  เพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน
ระหว่างกล้ามเนื้อกบัระบบประสาท อันจะเป็นการท าให้นักศึกษาเกิดสมาธิ
ในขณะฝึกและจดจ าท่วงท่าได้ง่ายข้ึน 
 

1. เห็นปญัหา 
 
2. เห็นผลกระทบ 
 
3. วิเคราะห ์
วิพากย์ปัญหาอย่าง
มีเหตผุล 
 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู ้ 
 3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 

     กิจกรรมกลุม่  มีการก าหนดให้มกีารฝึกซอ้มร่วมกันเป็นทีม โดยแบ่ง
หน้าที่รบัผิดชอบให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทมี มกีารสือ่สารกันใน
กลุ่มซึ่งทกุคนต้องช่วยกันตามที่ได้รบัมอบหมาย รวมทัง้คอยประสานงานกบั
อาจารยผ์ู้สอนหากมีข้อสงสัยหรอืปัญหาต่างๆ   
 

 
                                                               
 
 
 
 

กิจกรรมช่วยใหเ้กิด
การฝกึการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
       วิธีการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะในข้อนี้มีในรายวิชา ด้วยการฝึกร่วมกันเป็น
กลุ่มในช่ัวโมงเรียน และมอบหมายใหฝ้ึกนอกห้องเรียนในตอนเย็น  ผลงานที่
เกิดข้ึนช้ีให้เห็นถึงความร่วมมอืกันในการคิดและสร้างสรรค์งานร่วมกัน 
 
 

1. ความรับผิดชอบ
จะน าไปสู่
ความส าเรจ็ 
 
2. ผลของงานเกิด
จากความร่วมมอืที่
ดี 
 
3. ความเข้มแข็ง
ของทีมเป็นหัวใจที่
ท าให้งานส าเร็จ 

 
วาทะเด็ดท่ีได้จากเร่ืองเล่าประสบการณ์ 

 
“ เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหว ขอให้จิตใจสงบนิ่ง ” 

 

 
 
 

  

 
 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้  

 

 
 

อาจารย์ฤทธิชัย  
เตชะมหัทธนันท์ 

 การเรียนการสอนในรายวิชา HU2073 
         รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกเสรี ผู้สอนพยายามให้การ
เรียนการสอนให้อยู่ในกรอของการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs 
ดังนี้ 
 
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์) 
         การสอนใหม้ีการคิดสร้างสรรค์ โดยใหก้ าหนดหัวข้อเรื่องรายงานเป็นราย
กลุ่ม โดยให้ช่วยการคิดและเขียนช่ือเรื่องมาน าเสนอ ผูส้อนซักถาม เช่น การ
ท่องเที่ยวภาคเหนือ ซึ่งการเสนอช่ือเรือ่งเช่นน้ีถือว่าเนื้อหากว้างมาก โดยเปิด
ประเด็นความคิดให้นักศึกษาวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้
 

1 การจ ากัดช่ือเรื่องเพื่อให้เนื้อเรือ่งแคบลงท าอย่างไร เช่น จ ากัดโดย 
กลุ่มบุคคล จ ากัดโดยภูมิศาสตร์ จ ากัดโดยสถานที่ จ ากัดโดยระยะเวลา  
         2 การท่องเที่ยวควรเป็นประเภทใด เช่น การท่องเทีย่วทางธรรมชาติ 
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม (อาหาร 
ประเพณี วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธ์ุ)  
         3 ให้นักศึกษาทั้งกลุ่มช่วยกันคิดและน าเสนอใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรม    
 

 
 
 
 
        

1. เปิดประเด็น
ปัญหา 
 
2. วิเคราะห์หา
ค าตอบ 
 
3. ตีกรอบแก้ไข
ให้เป็นรูปธรรม 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
         การคิดวิธีนี้ได้จากการให้กจิกรรมแก่นกัศึกษาเป็นรายกลุ่มให้ช่วยกัน
วิเคราะห์ช่ือเรื่อง ข้อมูลเบื้องต้น โครงเรื่อง บันทกึข้อมลูในการท ารายงานเชิง
วิชาการ  
         ข้อมูลที่ได้ต้องผ่านการพจิารณาถึงแหลง่ที่มาของข้อมูล รวมทัง้เนือ้หาที่
ได้ว่าถูกต้องเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด โดยมีกระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
ค่าแหล่งข้อมูลดังนี้  
         1 ผู้รับผิดชอบเนื้อหา  
         2 ปีที่พิมพ์และครัง้ที่พมิพ์  
         3 ผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์  
         4 อื่นๆ           
 

1 วิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น
เป็น 
 
2 เห็นโครงเรือ่ง 
 
3 ผูกเรือ่งทีท่ า 
 
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Cs” ประเด็นความรู้  
 3. Communication (ติดต่อสื่อสาร) 

        วิธีการสอนเพือ่ให้เกิดทักษะข้อนีส้่วนใหญเ่ป็นการมอบหมายให้นักศึกษา
แต่ละกลุม่ท ากจิกรรมร่วมกัน โดยแบ่งใหม้ีหัวหน้ากลุม่ไว้คอยประสานงาน 
ควบคุม แบ่งความรับผิดชอบใหทุ้กคน มีส่วนร่วมในการท างานเป็นทมี มีการ
สื่อสารกันในกลุ่มที่ทุกคนต้องช่วยกันวิเคราะหป์ระเด็นตามที่มอบหมาย และ
สื่อสารใหก้ับผู้สอนเมื่อมีการซักถามในบางประเด็น  
 

การท างาน 
เป็นทมี 

4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
       มอบหมายให้นกัศึกษาท ารายงานเป็นกลุม่ๆ ละ 1 เลม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
เป็นผู้มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนเป็นผู้รบัผิดชอบในหัวข้อเรื่องที่ได้รบั
มอบหมายและให้ท าการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหาที่ได้จากแหลง่ข้อมูล น ามาเรียบ
เรียง มกีารตรวจสอบ ปรับปรงุ แก้ไข เพิ่มเติมประเด็นที่คนอื่นรับผิดชอบ เป็น
การช่วยกันตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของเนือ้เรื่องที่วิเคราะห์และสัมฤทธิผลที่
ดีของแต่ละกลุ่มด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

1. ทีมที่ดีย่อม
บรรลผุลส าเร็จ 
2. ผลสมัฤทธ์ิคือ
ผลงานของทกุ
คน 
3. ทุกคนคือพลัง
ส าคัญของทีม 

วาทะเดด็ที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

“การเขียนรายงานที่ดีไม่ยากอย่างทีค่ดิ ฝึกอ่าน ฝกึเขียน ฝกึคดิ แล้วจะเปน็นกัเขียน นักคดิที่ดี มีคณุภาพ” 
 

 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรมถ่ายทอดความรู้:  
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) กลุ่มชุมชนคนท างาน เร่ือง  

เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพ่ือศตวรรษท่ี 21 : 4Csคร้ังท่ี 1” 

 
 

  
 

 
 



 
รายช่ือผู้เข้าร่วม กิจกรรมถ่ายทอดความรู้:  

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) กลุ่มชุมชนคนท างาน เร่ือง  

เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจ าเป็นเพื่อศตวรรษท่ี 21 : 4Csคร้ังท่ี 1” 
 

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 ณ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คุณเอ้ือ ผศ.นิก สุนทรธัย 

คุณอ านวย รศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว 

คุณกิจ 
และ 
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