
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมุชนนักปฏบิัต ิ(CoP : Community of Practice) 

กลุม่ชมุชนคนท ำงำน  

สำขำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์

เรือ่ง เทคนคิกำรสอน“ในกรอบกำรเรยีนรูท้ักษะ

จ ำเป็นเพือ่ศตวรรษที ่21: 4Cs ครัง้ที ่2” 

 

 

กำรแลกเปลีย่นควำมรู ้CoP ครัง้ที ่2 คอื 
สมำชกิกลุม่มำถำ่ยทอดประสบกำรณ์ 

กำรทดลอง เทคนคิกำรสอน  
ทีน่ ำมำจำก CoP ครัง้ที ่1   

 

วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
ณ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21:4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 

            จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารยใ์นสาขาฯ เรื่อง เทคนิค
การสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 

1”มีหลายเทคนิคที่มาจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใช้สอนในรายวิชา 
GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง แล้วได้ผล ดังนี ้
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์)  
            การสอนให้มีการคดิสร้างสรรค์ได้นำเทคนคิที่มาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.รัชนพีร ศรีรักษา คือ เทคนคิ “สอนแบบบันได 5 ขั้น 
(QSCCS)”  
           นำไปประยุกต์ใชใ้นรายวิชา GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง, 
PL3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนา, PL3365 พุทธปรัชญาเถรวาท 
ดังนี้ 
            1. Learn to Question ตัง้คำถามในประเด็นสำคัญเพื่อให้
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์เพ่ือหาคำตอบที่หลากหลาย 
            2. Learn to Search แบ่งกลุม่ให้ช่วยกันค้นหาคำตอบจาก
คำถามในหัวขอ้หรือประเด็นสำคัญ 
            3. Learn to Construct นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามา
แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อสรปุเป็นองค์ความรู้เพื่อตอบคำถาม
ในประเด็นสำคญัและให้เกิดความที่กว้างขวางยิ่งขึ้น 
            4. Learn to Communicate นำเสนอผลสรปุต่อคำถามที่ได้
จากกระบวนการกลุ่ม 
            5. Learning to Serve นำความรู้ที่ได้ไปบริการสังคมและจิต
สาธารณะ โดยจัดทำโครงการจิตอาสาเป็นกลุ่ม 
 
ผลที่ไดค้ือ          
             
            1. นกัศึกษามไีด้วิธกีารคิด การค้นหาข้อมูลเพื่อตอบปัญหา 
            2. นกัศึกษามีการทำงานเป็นทีม มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่าง
กันมากขึ้น    
            3. นกัศึกษาได้วิธีการสรุปสาระหรือประเดน็สำคัญต่อคำถามที่ให้
ค้นคว้า 
 

เทคนิคที่มาใช ้
คือ เทคนิค 
“สอนแบบ 
บันได 5 ขั้น 
(QSCCS)” 
 

 
รศ.ดร.ธีรโชต ิ

เกิดแก้ว 
 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่21:4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

          ภาพโครงการจิตอาสา : ห้องน้ำและสนามเดก็เล่นเพื่อน้อง 
ศูนย์สันติคาม 

  

 
 

แบบกิจกรรมวิชา GE1112 ชีวิตกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

กิจกรรมการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบวิชา PL3363 

 
 

 

 



ผู้เล่าเร่ือง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21:4Cs” เทคนิคที่ใช้
ได้ผล  

 2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
            การสอนให้มีการคิดวิเคราะห์ไดน้ำเทคนิคที่มาจาก รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ธีรโชติ เกดิแก้ว คือ เทคนิค “การวิเคราะห์ปัญหาตาม
หลักอริยสัจสี” ไปปรับประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง, PL3353 ศาสนาเปรียบเทียบ, PL3363 พุทธปรชัญาเถรวาท โดย
ให้นักศึกษาแบง่กลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และสรปุเป็นแผ่นงานตามหลักการ
ดังต่อไปน้ี 
            1. วิเคราะห์ประเด็นหาและผลกระทบของปัญหาให้ครอบคลุมใน
ทุกมิติ (ทุกข์) 
            2. วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาให้ครอบคลมุ (สมทุัย) 
           3. วิเคราะห์ถึงผลทีต่ามมาหลังจากปัญหาดังกล่าวได้รับ 
การแก้ไขแล้ว (นิโรธ) 
            4. วเิคราะห์ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุม
ตามมติิของสาเหตุของปัญหา (มรรค) 
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. นกัศึกษาวิเคราะหปั์ญหาเป็น 
            2. นกัศึกษาวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
            3. นกัศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้อง
กับสาเหตุของปญัหา 
 

ภาพโครงการรณรงลด ละ เลิกสูบบุหรี่วิชา GE1112 
 

 
 
 
 

เทคนิคที่นำ 
มาใช้ คือ 
เทคนิคการ
วิเคราะห์
ปัญหาแบบ
อรยิสัจสี่ คือ  
-มองปัญหาเป็น 
-เห็นผลกระทบ 
-สยบปัญหาได้ 

 



ผู้เล่าเร่ือง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21: 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  
 

 
กิจกรรมการวิเคราะหร์ายวิชา PL3353 

 
 

กิจกรรมการคิดวิเคราะหว์ิชา PL 3363 

 
 
 

 

 

 



ผู้เล่าเรือ่ง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 
4Cs” 

เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
             การสอนให้มีการตดิต่อสื่อสารได้นำเทคนิคที่มาจากอาจารย์             
อรรถสิทธิ์ สุนาโท คือ เทคนคิ “การคิดเชงิระบบกบัวธิีการของโสเครตีส 
(Socrates)” ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE2162 ทักษะการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษา, PL3363 พุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี ้
            1. เพิ่มความคิด  เพ่ิมมุมมอง  หาคำตอบแบบกว้าง ๆ             
            2. ฝึกตีความหมาย  ฝึกให้โต้แย้งด้วยเหตุผล   
            3. นำไปสู่ข้อสรุปรว่มกัน  
ผลที่ไดค้ือ                      
            1.นกัศึกษาได้ทักษะในการมองปัญหาอย่างละเอียด รอบด้าน ไม่ใช่
มองแง่ใดแง่หนึ่งแล้วสรุปทันทีจากการสนทนากลุ่ม 
            2. นกัศึกษามีทักษะในการตีความ โต้แย้งบนพ้ืนฐานของการใช้
เหตุผลและทฤษฎีที่เรียน 
           3. นักศึกษาไดเ้รียนรู้ที่จะต้ังคำถาม แสดงทัศนะ และยอมรับ
ความคิดที่หลากหลายและแตกต่างได ้ 
 

กิจกรรมวิชา GE2162 ทักษะการเรียนรูใ้นระดับอุดมศึกษา 

 
 

ตัวอย่างคลิปแนะน าทกัษะการเรียนรู้ (รายกลุ่ม) เน้นความร่วมมือ การส่ือสาร 
การร่วมมอืของกลุ่ม ทุกคนต้องท าหน้าที ่ประสานงานกันอย่างด ี

  
 

เทคนิค “การ
คิดเชงิระบบ
กับวิธีการของ
โสเครตีส 
(Socrates)” 
หัวข้อ หลัก
การศึกษาใน
พุทธปรัชญา 

 



ผู้เล่าเร่ือง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทกัษะจ าเป็นเพือ่ศตวรรษที ่21: 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล 
  

 

 
 
 

กิจกรรมฝึกการมองให้กว้าง วิชา PL3363 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



ผู้เล่าเร่ือง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21: 4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ได้ผล 

 4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความร่วมมือร่วมใจได้นำเทคนคิที่มาจาก
อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท ์คือ เทคนิค“ตีกรอบแก้ไขให้เป็น
รูปธรรม”  ไปประยุกต์ใช้ในรายวชิา GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง, 
GE2162 ทักษะการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา, PL3353 ศาสนา
เปรียบเทียบ ดังนี ้
 
            1. การจำกัดช่ือเรื่องเพ่ือให้เนื้อเรื่องแคบลงทำอย่างไร   
            2. ควรเป็นประเภทใด   
            3. ให้นักศึกษาทั้งกลุ่มช่วยกันคิดและนำเสนอใหม่ให้เห็นเป็น
รูปธรรม 
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. นกัศึกษามีทักษะการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. นกัศึกษาได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำและการเปน็ผู้ตามที่ด ี
            3. นกัศึกษามีสัมพนัธภาพที่ดีต่อกัน 
 

การแสดงละครรณรงเลิกสูบบุหรี ่
กิจกรรมรายวชิา GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

 
 

เทคนิค 
“ตีกรอบแก้ไขให้เปน็
รูปธรรม” 
 

 



ผู้เล่าเร่ือง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21: 4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ได้ผล 

 ภาพกิจกรรมวเิคราะหส่ื์อประกอบการสอนเป็นกลุ่ม 
เน้นความรู้ช่วยกันคิด วิเคราะห ์กิจกรรมรายวิชา PL3353 ศาสนาเปรียบเทยีบ 

หวัข้อ การด าเนินชีวิตบนพืน้ฐานทางจริยธรรมทางศาสนา 
 

 
 

ภาพกิจกรรมกลุ่ม GE2162 
การประชุมเพื่อหากลุ่มเพือ่หาหวัข้อ  

สรุปประเดน็เพือ่วางโครงเรือ่ง เทคนิคการท า 

 
 
 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
“เรียนรู้ที่จะตั้งคำถาม แสดงทัศนะ และยอมรับความคิดที่หลากหลาย” 

 
 

 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่21:4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 
 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  
ทองก้อน 

       จากการแลกเปลี่ยนความรู ้เรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการ
เรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”มีหลายเทคนคิ
ที่มาจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใช้สอนในรายวิชา HU2013 การ

แสดงพืน้บา้นไทย   แล้วได้ผล ดังนี ้
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์)  
การสอนให้มีการคิดสร้างสรรค์ได้นำเทคนิคที่มาจาก 

ผศ.ดร.รัชนีพร ศรีรักษา คือ เทคนิค“สอนแบบบันได 5 ขั้น (QSCCS) 
ไปประยุกต์ใช ้ดังน 
     1. ตั้งประเด็นปัญหามุ่งให้เกิดการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทางหลาย
แง่หลายมุม 
     2 Learn to Question ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่สอน ใช้ในชีวติ
อะไรบ้าง ใช้อย่างไร และทำไม  

3. Learn to Communicate นำเสนอความรู้ออกแบบการเรียบ
เรียงความรู้ในรูปแบบสร้างสรรค ์

 
ผลที่ไดค้ือ                      

1.ให้นักศึกษาระดมสมอง เพื่อคิดการนำเสนอผลงานโดยเทคนิคการ   
 นำเสนอผา่นการประชุมซึ่งผลงานของนักศึกษามีรายละเอียดของ   

  ความรู้สมบูรณ์มากขึ้น ครบถ้วนและมีลำดบัขั้นการนำเสนอชัดเจน 
    2. นักศึกษาได้ร่วมกันทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
 

 
 

 

เทคนิค“สอนแบบ
บันได 5 ขั้น 
(QSCCS)” 

แต่นำมาประยกุต ์
ใช้บางขั้นตอน 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่21:4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห/์คิด
แก้ปัญหา) 
   ได้นำเทคนคิที่มาจากอาจารยร์ศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้วคือ เทคนิค“มอง
ปัญหาเป็น” โดยวิเคราะห์ตัวปัญหา วิเคราะห์ถึงสาเหตุ วเิคราะห์ถึงผลที่
ตามมา และวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไปปรบัประยกุต์ใช้ใน
รายวิชา HU2013 การแสดงพ้ืนบ้านไทย ดังนี ้
 

1.  มองเชิงปรากฏการณ์ คือปัญหาที่เกิดขึน้และมองเห็น 
2.มองเชิงแนวโน้มหรือแบบแผนของการเกิดปัญหาว่ามีแบบแผนผ

หรือแนวโน้มจากอะไรบ้าง   
3.มองเชิงโครงสร้าง ถึงกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่มีผลต่อการควบคุมให้

เกิดการปฏิบัติว่ามีลักษณะอยา่งไร สนอบต่อแบบแผนหรอืแนวโน้มการ
เกิดปัญหาได้อย่างไร 

4.มองแบบแผนความคิด (Mental Model) แบบจำลองทาง
ความคิดอะไรที่ส่งผลให้เกิดปัญหาหรือปรากฏการณ์นั้น 

 
  ผลที่ได้คือ                      

    1. ผู้เรียนมขีั้นตอนหรือมองปญัหาอย่างเป็นระบบไดม้ากขึ้น 
    2. วิเคราะห์หรือมองปัญหาได้อย่างเข้าใจ 
    3.นำการวิเคราะห์ทั้งหมดมาเขียนเป็น Mind mapping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค 
“มองปัญหาเป็น” 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่21:4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
             การสอนให้มีการตดิต่อสื่อสารได้นำเกมมาใช้ในรายวิชา HU 
2013 การแสดงพื้นบ้านไทยโดยได้ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ 
 
ผลที่ได้ คือ                      
            1. นกัศึกษาได้เข้าใจถึงปัจจยัของการติดต่อสื่อสารที่ดีผ่านเกม   
            2. นกัศึกษาได้ทบทวนตนเองในศักยภาพด้านการสื่อสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค 
การใช้เกม 

เพื่อการเรียนรู ้
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่21:4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความรว่มมือร่วมใจได้นำ เทคนิค “การคิดเชิง
ระบบกับวิธีการของโสเครตีส (Socrates)” ของอ.อรรถสทิธิ์ สุนาโท ไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาHU 2013 การแสดงพ้ืนบ้านไทย ดังนี ้
            1. เพิ่มความคิด  เพ่ิมมุมมอง  หาคำตอบแบบกว้าง ๆ ก่อน
นำไปสู่ข้อสรุป  
            2. ฝึกตีความหมาย  ฝึกให้โต้แย้ง   
ผลที่ไดค้ือ                      

1. ผู้เรียนเรียนรู้ในความแตกต่างทางความคิดของแต่ละคน  
และยอมรับ ตลอดจนนำไปสู่ข้อสรุปของความคิดได ้

 2  ส่งผลให้ผลงานในการนำเสนอออกมาได้ดี   
  

 
 

 
 

เทคนิค  
“การคดิเช ิ

งระบบกบัวิธ ี
การของ 
โสเครตีส 

(Socrates)” 
 
 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
“เรียนรู้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ผ่านเกมและกิจกรรมการเรียนรู้” 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21: 4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ไดผ้ล  

 

 
ดร.นัฐธิยา  

บุญอาพัทธิ์เจริญ 

           จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารยใ์นสาขาฯ เรื่อง เทคนิคการ
สอน “ในกรอบการเรียนรู้ทกัษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”มี
หลายเทคนิคทีม่าจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใช้สอนในรายวิชา
GE1092  PC2403  PC2303  แล้วได้ผล ดังน้ี 
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์)  
           การสอนให้มีการคิดสร้างสรรค์ได้นำเทคนิคที่มาจาก ผศ.ดร.รัชนีพร 
ศรีรักษา และอาจารย์สมนกึ ใจกล้า  คือ เทคนิค“สอนแบบบันได 5 ขั้น 
(QSCCS)” และ“รูจุ้ดมุ่งหมายของชีวิต” ไปประยุกต์ใชใ้นรายวิชา GE1092 
ดังนี ้
            1. ตัง้ประเด็นปัญหามุ่งให้เกิดการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทาง
หลายแง่หลายมุม 
            2 Learn to Question ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่สอน ใชใ้น
ชีวิตอะไรบ้าง ใช้อย่างไร และทำไม  
            3. Learn to Communicate นำเสนอความรู้ออกแบบการเรียบ
เรียงความรูใ้นรูปแบบสร้างสรรค ์
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. ผลงานของนักศึกษาเรียบเรียงรายละเอียดของความรูไ้ดเ้ป็น 
ลำดับขั้น ขั้นตอน และเหตุไปสู่ผลไดดี้ 
            2. นกัศึกษาสนุกกบัการทำงาน สนุกกับการทบทวนความรู้ 
            3. นกัศึกษาไดอ้่านเอกสารประกอบการสอนครบบทเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ เพื่อออกแบบการนำเสนอความรู้ของแต่ละบทในการส่งงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เทคนิค 
“สอนแบบ
บันได 5 ขั้น 
 
2.เทคนิค 
“รู้จุดมุง่หมาย
ของชีวิต” 
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ไดผ้ล  
 
 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
 
            การสอนให้มีการคิดวิเคราะห์ไดน้ำเทคนิคที่มาจาก ผศ.ดร.วฒุิพงษ์
ทองก้อน และ ผศ.พรรณศิร ิแจ่มอรุณ คือ เทคนิค“เรียนรู้ผ่านกิจกรรม” 

และทคนิค“การสืบค้นจาก 3 แหล่ง” ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา PC2403 ดังนี ้
            1.การอภิปราย ก่อนที่จะเขียนเป็นคำตอบในใบงาน 
            2.เรยีนรู้ผ่านแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
            3.สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อประเดน็ต่าง ๆ 
 
ผลที่ได้ คือ                      
            1.นกัศึกษาจับประเด็นสาเหตุของพฤติกรรม และนำมาสู่การวิเคราะห์
ไดต้รงประเด็นปัญหา  
            2.การอภิปราย ก่อนที่จะเขียนเป็นคำตอบในใบงานทำให้นักศึกษา
มั่นใจในการวิเคราะห์งานมากขึ้น 
            3.แหล่งข้อมูลทีแ่ตกต่าง ทำให้นักศึกษามุ่งประเด็นหาข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์มากกวา่สนใจทัศนคต ิและมีทศันคตเิป็นกลางมากขึ้นในการรบัรู้
เหตุการณ์ต่าง ๆ  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

1.เทคนคิ 
“เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม” 
 
2.เทคนิค 
การสืบค้น 
จาก 3 แหล่ง” 
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
 
             การสอนให้มีการตดิต่อสื่อสารได้นำเทคนิคที่มาจาก ผศ.จริยาวัฒน ์
โลหะพูนตระกูล และ อาจารย์อรรถสิทธิ์  สุนาโท คือ เสน้ทางสู่ “เถ้าแก่น้อย”
และเทคนิค“การคดิเชิงระบบกับวิธีการของโสเครตีส (Socrates)” 
ไปประยุกต์ใชใ้นรายวิชา PC2403  PC2303  ดังนี ้
 
            1.นำสิ่งของหรอืสิ่งต่าง ๆ มาอุปมาแทนความคดิแล้วนำไปสู่บทเรียน 
            2.หาคำตอบแบบกว้าง ๆ ก่อนนำไปสู่ข้อสรุป  
            3.ฝึกตีความหมาย  ฝึกให้โต้แยง้ 
 
ผลที่ได้ คือ                      
            1.นกัศึกษาเมื่อนำสิง่ของหรือสิ่งต่าง ๆ มาอุปมาแทนความคิดแล้ว
นำไปสู่บทเรียน ทำให้พูดถึงแนวคิดตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว ลดความกังวลได้
ดีในการสื่อสารงานของตนเอง 
            2. การทีนั่กศึกษาหาคำตอบแบบกว้าง ๆ ก่อนนำไปสู่ข้อสรุป ทำให้
นักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าตนเองจะตอบผิด ทำให้มั่นใจในการสื่อสารของตนเอง
ได้ดีขึ้น เห็นพัฒนาการในการเรียนได้ชัดเจนระหว่างต้นภาคไปยังปลายภาค
การศึกษา 
            3 ฝึกตีความหมายพฤติกรรม โดยยกตวัอย่างตนเองทำให้ชัดเจนใน
การนำเสนองานตนเองไดอ้ย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาได้ดี 
 
 

 
 

 
 
 

1.เทคนิค 
เสน้ทางสู ่
“เถ้าแก่น้อย” 
 
2.เทคนคิ 
“การคิดเชิง
ระบบกับวธิีการ
ของโสเครตสี 
(Socrates)” 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที ่21 : 4Cs” เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ล  

 4. Collaboration (ร่วมมือร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความร่วมมือร่วมใจไดน้ำเทคนิคที่มาจากอาจารย์
อาจารย์พัทธนันท ์เลศิคุณอธินนท ์คือ เทคนิค“เรียนรูท้ักษะทางร่างกายที่
สัมพันธ์กันทั้งกายและจิตใจ” ไปประยุกตใ์ช้ในรายวิชา PC2403  PC2303  
ดังนี ้
            1.ภาคปฏิบัติ ผู้สอนกำหนดให้มีกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม 
            2.นกัศึกษาสามารถทำการสืบค้นจาก video หรือ YouTube 
ภายหลังจาการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้นำไปประยุกต์ใช ้
ผลที่ได้ คือ                      
            1.ใหนั้กศึกษาฝึกวิเคราะหร์ายบุคคลและรายกลุม่ ทำให้เกิดการ
เรยีนรู้การตีความของตนเองและนักศึกษาสมาชิกกลุ่มเป็นการพัฒนาตัวงานและ
ยังทำให้เกิดการทำงานรว่มกัน แตส่มาชิกกลุ่มต้องมีจำนวนไม่มากเพื่อลดปัญหา
การเกี่ยงงาน  
            2.การสืบค้นจาก VDO หรือ Youtube หรือ สื่อสิ่งพิมพต์่าง ๆ  ฯ ทำ
ให้นักศึกษาสนกุไดฝ้ึกทบทวน ซึ่งนักศึกษาได้มีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มเพื่อน มีมมุมองหลากหลายขึ้น และอาจจะปรับรูปแบบการคิดหรือการใช้
ภาษาในการสื่อสารได้ด้วยตัวเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค 
“เรียนรู้ทักษะ
ทางร่างกายที่
สัมพันธ์กันทั้ง
กายและจิตใจ” 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 

“ฟังให้เปน็ จะเห็น Idea” 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 

 

 
ผศ.จริยาวัฒน ์
โลหะพูนตระกูล 

 

            จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารยใ์นสาขาฯ เรื่อง เทคนิคการ
สอน “ในกรอบการเรียนรู้ทกัษะจำเปน็เพือ่ศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”มี
หลายเทคนิคทีม่าจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใชส้อนในรายวิชา....
GE1102... GE 2192 GE 2292 GE1112 แล้วได้ผล ดังน้ี 
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์) การสอนให้มีการคิด
สร้างสรรค์ได้นำเทคนิคที่มาจาก ผศ.ดร.รชันีพร ศรีรักษา ไปประยุกต์ใชใ้น
รายวิชา GE1102 GE 2192 GE 2292 GE1112 ดังน้ี 
 
            1.  Learn to Question ตั้งคำถามเกี่ยวกับงาน.   
            2. Learn to Search กลุ่มช่วยกันการสืบค้น รวบรวมความรู ้
            3. Learn to Construct ข้อมูลที่ได้จากการค้นควา้มาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม  
              4  Learn to Communicate นำเสนอความรู ้
ผลทีไ่ดค้ือ                      
            1. นกัศึกษาได้เรียนรูว้ิธีการศึกษาค้นควา้และเรียนรู้เรื่องต่างๆ 
            2. นกัศึกษามีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกนัมากขึ้น 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนคิ“สอน
แบบบันได 5 ขั้น 
(QSCCS)”แต่
นำมาประยุกตใ์ช้
บางขั้นตอน 
 
 

 



 

ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  
 

 
 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
   การสอนใหม้ีการคิดวิเคราะห์ได้นำเทคนิคที่มาจากอาจารย์. 

รศ.ดร.ธีรโชต ิเกิดแก้วคือ เทคนิค“มองปญัหาเปน็” โดยวิเคราะห์ตัวปัญหา 
วิเคราะห์ถงึสาเหต ุวิเคราะห์ถึงผลที่ตามมา และวิเคราะหห์าแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ไปปรบัประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE2292 GE2192 GE1102 
GE1112 ดังนี ้

    วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ บันใด 4 ขั้น  ตามเนื้อหาทีส่อนอยูใ่นวิชาการคิดเชิง
ระบบ ดงัน้ี 

1. มองเชงิปรากฏการณ์ คือปัญหาที่เกิดขึ้นและมองเห็น 
2. มองเชิงแนวโน้มหรือแบบแผนของการเกิดปัญหาว่ามีแบบแผนผหรือ

แนวโน้มจากอะไรบา้ง   
3. มองเชิงโครงสร้าง ถึงกฎเกณฑ์ กฎหมาย ทีม่ีผลต่อการควบคมุให้เกิด

การปฏิบัตวิ่ามีลักษณะอยา่งไร สนอบต่อแบบแผนหรือแนวโน้มการ
เกิดปัญหาไดอ้ย่างไร 

4. มองแบบแผนความคิด (Mental Model) แบบจำลองทางความคิด
อะไรที่ส่งผลให้เกิดปัญหาหรือปรากฏการณ์นั้น 

  ผลที่ไดค้ือ                      
            1. ผู้เรียนมีขัน้ตอนหรือมองปัญหาอย่างเป็นระบบได้มากขึ้น 
            2. วิเคราะห์หรือมองปัญหาได้อย่างเข้าใจ 
            3.นำไประยุกต์ใช้ในการทำความเข้าใจ มองชีวิต ปัญหาตน ครอบครัว
และสังคมได ้
 

 
 

เทคนิคการมอง
ปญัหาเปน็ โดย
ประยุกต์ใช้กับ
รายวิชาเรื่องการ
คิดอย่างเป็น
ระบบตามเนื้อหา
ในรายวิชา 
 
 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที ่21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 
 

 

3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
             การสอนให้มีการตดิต่อสื่อสารได้นำเทคนิคที่มาจาก อ.ดร.นัฐธิยา 

บุญอาพทัธิ์เจริญคือ เทคนคิ. “การแบ่งงานเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ” โดยแบ่งการ
วิเคราะหพ์ฤติกรรมตนเอง เป็นขัน้ตอนย่อย ๆ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา  
GE2292 GE2192 GE1102 GE1112 โดยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ดังนี ้
            1.กจิกรรมย่อย ๆ ที่เป็นชุดต่อเนื่องกัน  
            2. งานทีม่อบหมายเริ่มตน้จากการทบทวนพฤติกรรมของตนเอง 
            3. ทบทวนความสามารถของตน 
            4. นำแนวคิดเรื่องการสร้างแรงจูงใจบุคคลที่นักศกึษาชืน่ชม เพื่อให้
อยากทำความดีเหมือนบุคคลทีน่ักศึกษาชื่นชม 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้และเข้าใจตนเอง  
            2. นกัศึกษาไดท้บทวนตนเองและศักยภาพตนเอง 

 
 

 
 

เทคนคิการแบง่
งานเปน็ขั้นตอน
ย่อย ทำให้
กิจกรรมนั้นงา่ย
ต่อการทำให้
เสร็จและมี
กำลังใจในการ
ทำมากขึ้น 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ล  

 
 

 

4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความร่วมมือร่วมใจได้นำเทคนิคที่มาจากอาจารยอ์รรถ
สิทธิ์ สุนาโท คือ เทคนิค “การคิดเชิงระบบกับวิธีการของโสเครตสี 
(Socrates)” ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE GE1102 ดังนี ้
            1. เพิ่มความคิด  เพ่ิมมุมมอง  หาคำตอบแบบกว้าง ๆ ก่อนนำไปสู่
ข้อสรุป  
            2. ฝกึตคีวามหมาย  ฝึกให้โต้แย้ง   
ผลที่ไดค้ือ                      
            1.นกัศึกษาไดเ้รยีนรู้ว่าสถานการณ์โลกปัจจุบนั จำเป็นตอ้งรู้รอบ รู้
กว้าง มองโลกให้กวา้ง 
            2.เรยีนรู้ที่จะตั้งคำถามและคิดต่าง รวมถึงยอมรับและอยู่ท่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลายได ้
 

 
 

เทคนิคการคิด
เชิงระบบกับ
วิธีการของโส
เครตสี 
Socrates)”.ไป
ปรับใช้กบัการ
มองสังคมใน
สถานการณ์โลก 
 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

“เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ ” 
 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 

 
อ.อรรถสิทธิ ์

สุนาโท 

            จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารยใ์นสาขาฯ เรื่อง เทคนิคการสอน 
“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”      มีหลาย
เทคนิคที่มาจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ไดน้ำไปใช้สอนในรายวิชา GE 1082 และ 
GE 2292 แลว้ได้ผล ดังนี ้
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์)  
  การสอนให้มกีารคิดสร้างสรรคไ์ด้นำเทคนิคที่มาจาก ผศ.ดร.รัชนีพร ศรีรักษา  
คือ เทคนิคสอนแบบบันได 5 ขัน้ ไปประยกุต์ใชใ้นรายวิชา GE 2292 ดงันี ้
            1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น "การคิดเชิงระบบกับการพัฒนามนุษย"์ 
            2. ร่วมกับน.ศ.ต้ังคำถามว่าจะนำไปใช้อย่างไรและทำไมต้องใช้วิธีนี ้
            3. นกัศึกษาช่วยกันคิดและสรุปประเด็นจากตัวอย่างที่ดู 
           4. เสนอความคิดผ่านใบงาน 
            5. ส่งงาน 
ผลที่ไดค้ือ                      
           1. นกัศึกษารู้วิธีการนำความคิดเชิงระบบกับการพัฒนามนุษย์ไปใช ้ 
ในชีวิตประจำวันได้                 
           3. นกัศึกษาเห็นความสำคัญของการคิดเชิงระบบและสามารถคดิต่อยอด
เชิงสร้างสรรคไ์ด ้
 

 
 
 

เทคนิคสอน
แบบบันได  
5 ขั้น 

 

 



ผูเ้ลา่เรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทกัษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้
ได้ผล  

 
 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
 
    การสอนให้มีการคิดวิเคราะห์ไดน้ำเทคนิคที่มาจาก รศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้วคือ 
เทคนิค มองปญัหาเป็นไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE 1082 ดังนี้ 
 
            1. นกัศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการใช้เทคโนโลย ี
            2. นกัศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาจากการใช้เทคโนโลย ี
            3 นกัศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลย ี
            4. นักศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข 
 
ผลที่ได้คือ 
           1. นักศึกษาเขา้ใจการคิดวิเคราะห์ปัญหา 
            2. นกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาได้  
             
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคมอง
ปัญหาเป็น 

 

  



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
 
    การสอนใหม้ีการติดต่อสื่อสารได้นำเทคนิคที่มาจาก ดร.จันทนา ยิ้มน้อย คือ 
เทคนิคการใช้ไดจ้ริง และ ดร.นัฐธิยา บุญอาพัทธ์เจริญ คอื เทคนิค การแบ่งงาน
เป็นขั้นตอน ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE 2292 ดังนี ้
 
            1. ผู้สอนหาข้อมูลจากสื่อพมิพเ์กี่ยวกับการใช้เหตุผลแบบผดิ ๆ 
            2. น.ศ.แบ่งงานกันในกลุ่มค้นหาคำตอบ 
            3. ตัวแทน น.ศ.ในกลุ่มตอบคำถาม 
            4. น.ศ.ในกลุ่มช่วยกันหาคำตอบว่าที่ผิดเพราะอะไร ถ้าจะถูกต้องและ
ใช้ได้จริงต้องตอบอย่างไร 
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. น.ศ.รู้และเข้าใจการสื่อสารที่สมเหตุสมผล 
            2. น.ศ.สามารถยกตัวอย่างการใช้เหตุผลที่ผดิและยกการสื่อสารที่ถูกต้อง
ได ้
 
 

 
 
 

1.เทคนิคการแบ่ง
งานเปน็ขั้นตอน 
 
 
2.เทคนิคการ
ใช้ได้จริง 
 

 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคท่ีใช้
ไดผ้ล  

 4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
    การสอนให้มคีวามร่วมมอืร่วมใจได้นำเทคนิคมาจาก ผศ.ดร.วุฒพิงศ์ ทองก้อน 
คือ เทคนิคเรียนรู้ผา่นกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE 1082 ดังนี ้
            1. น.ศ.จับกลุ่มทำกจิกรรม 
           2. แยกแยะเนื้อหาและประเด็นให้ชัดเจน 
            3. สรุปประด็นทีกำหนดให้ในรูปแบบ mind mapping 
            4. ส่งงาน 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. น.ศ.ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  
            2. น.ศ.ยอมรับในขอ้คิดเห็นของกันและกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

"การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ไม่วา่จะเป็นของตนหรือของผูอ้ื่นคือ ครูที่ดีที่สดุ" 
 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 
4Cs” 

เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 
 

ผศ.พรรณศิริ  
แจ่มอรุณ 

 

            จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารยใ์นสาขาฯ เรื่อง เทคนคิการ
สอน “ในกรอบการเรียนรูท้กัษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”มี
หลายเทคนิคทีม่าจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใช้สอนในรายวิชา....
GE1112 (02) ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง แล้วได้ผล ดังน้ี 
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์) การสอนให้มีการคิด
สร้างสรรคไ์ด้นำเทคนิคที่มาจาก ผศ.ดร.รชันีพร ศรีรักษา คือ เทคนิค 
“สอนแบบบันได 5 ขั้น (QSCCS)” นำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE1112 
(02) ดังนี ้
            1..  Learn to Question ตั้งคำถามเกี่ยวกับงาน.   
            2. Learn to Search กลุ่มช่วยกันการสืบค้น รวบรวมความรู ้
            3. Learn to Construct ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม  
            4. Learn to Communicate นำเสนอความรู ้
ผลที่ไดค้ือ             
            1. ให้นักศึกษาระดมสมอง เพื่อคดิการนำเสนอผลงานโดยเทคนิค
การนำเสนอ ผ่านการประชุม ซึ่งนักศึกษาตอ้งเรียนรูว้ิธีการค้นคว้า การสบืค้น
ข้อมลูจากหลายแหล่งและนำเนื้อหามาลำดับตามความสำคัญเพือ่การนำเสนอ
ชัดเจน 
            2. นกัศึกษาได้เรียนรูก้ารทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค“สอน
แบบบนัได 5 ขั้น 
(QSCCS)”แต่
นำมาประยุกตใ์ช้
บางขั้นตอน 
 
 



 

ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 
 

 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
   การสอนใหม้ีการคิดวิเคราะหไ์ด้นำเทคนิคที่มาจากอาจารย์. 

รศ.ดร.ธีรโชต ิเกิดแก้ว คือ เทคนิค“มองปญัหาเป็น” โดยวิเคราะห์ตัวปัญหา 
วิเคราะหถ์ึงสาเหต ุวิเคราะหถ์ึงผลที่ตามมา และวิเคราะหห์าแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ไปปรับประยกุต์ใชใ้นรายวิชา GE1112 (02) ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังนี้ 

1. มองเชิงปรากฏการณ์ คือปัญหาที่เกิดขึน้และมองเห็น 
2. มองเชิงแนวโน้มหรือแบบแผนของการเกิดปัญหาว่ามีแบบแผนผหรือ

แนวโนม้จากอะไรบ้าง   
3. มองเชิงโครงสร้าง ถึงกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่มีผลต่อการควบคมุให้เกิด

การปฏิบัตวิ่ามีลักษณะอย่างไร สนอบต่อแบบแผนหรือแนวโน้มการ
เกิดปัญหาได้อย่างไร 

4. มองแบบแผนความคิด (Mental Model) แบบจำลองทางความคิด
อะไรทีส่่งผลให้เกิดปัญหาหรือปรากฏการณ์นั้น 

  ผลที่ไดค้ือ                      
            1. ผู้เรียนมีขั้นตอนหรือมองปัญหาอย่างเป็นระบบได้มากขึ้น 
            2. วิเคราะหห์รือมองปัญหาได้อย่างเข้าใจ 
            3. นำการวิเคราะห์ทั้งหมดมาเขียนเป็น Mind mapping 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิค การ
มองปญัหาเป็น  
 
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
             การสอนให้มีการตดิต่อสื่อสารได้นำเทคนคิที่มาจาก อ.ดร.นัฐธิยา 

บุญอาพัทธิ์เจริญคือ เทคนิค. “การแบ่งงานเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ”  
 
              โดยแบ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง เป็นขั้นตอนย่อย ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาGE1112 (02) ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ ดังนี ้
 
            1.กิจกรรมย่อย ๆ ที่เปน็ชดุต่อเนื่องกัน  
            2. งานที่มอบหมายเริ่มตน้จากการทบทวนพฤติกรรมของตนเอง 
            3. ทบทวนความสามารถของตน 
            4. นำแนวคิดเรื่องการสร้างแรงจูงใจบุคคลที่นักศกึษาชื่นชม เพื่อให้
อยากทำความดีเหมือนบุคคลที่นศ. ชื่นชม 
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. นักศึกษาไดเ้รียนรูแ้ละเข้าใจตนเอง  
            2. นักศึกษาไดท้บทวนตนเองและศักยภาพตนเอง 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการแบง่
งานเป็นขั้นตอน
ย่อย ทำให้
กิจกรรมนั้นงา่ย
ต่อการทำให้เสร็จ
และมีกำลังใจใน
การทำมากขึน้ 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ล  

 4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความร่วมมือรว่มใจได้นำเทคนิคที่มาจากอาจารย ์
อรรถสิทธิ์ สนุาโท คือเทคนคิ“การคิดเชิงระบบกับวธิีการของโสเครตีส 
(Socrates)” ไปประยกุต์ใช้ในรายวิชา..GE 1112 (02) ชีวิตกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 
            1. เพิ่มความคิด เพิ่มมุมมอง หาคำตอบแบบกว้าง ๆ ก่อนนำไปสู่
ข้อสรุป  
            2. ฝกึตคีวามหมาย  ฝึกให้โต้แย้ง   
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1.นศ.ไดเ้รยีนรู้วา่สถานการณ์โลกปัจจุบัน จำเป็นตอ้งรู้รอบ รู้กว้าง 
มองโลกให้กวา้ง 
            2..เรยีนรู้ที่จะตั้งคำถามและคิดต่าง รวมถึงยอมรับและอยูท่่ามกลาง
ความแตกต่างหลากหลายได ้
 
 

เทคนิคการคิด
เชิงระบบกับ
วิธีการของโสเคร
ตีส Socrates)”.
ไปปรบัใช้กบัการ
มองสังคมใน
สถานการณ ์

ปัจบุนั 
 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 

“เรียนรู้ ทบทวน และเข้าใจ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 
4Cs” 

เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 

  
 

อ.พัทธนันท์ 
เลิศุณอธินนท ์

         จากการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เทคนคิการสอน “ในกรอบการ
เรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1” มีหลายเทคนิค
ที่มาจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใช้สอนในรายวชิา GE1072 สุขภาพ
พลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและGE1172  การดูแลและเสริมร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม   แล้วได้ผล ดังนี ้

1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์)  
การสอนใหม้ีการคิดสร้างสรรค์ได้นำเทคนคิที่มาจากผศ.ดร.รัชนีพร 

ศรีรักษา คือ เทคนิค“สอนแบบบันได 5 ขัน้ (QSCCS) ไปประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
     1. ตั้งประเด็นปัญหามุ่งให้เกิดการคิดหาคำตอบได้หลายทิศทางหลาย
แง่หลายมุม 
     2. Learn to Question ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่สอน ใช้ในชีวิต
อะไรบ้าง ใช้อย่างไร และทำไม  

   3. Learn to Communicate นำเสนอความรูอ้อกแบบการเรียบ
เรียงความรู้ในรูปแบบสร้างสรรค ์

 
ผลที่ไดค้ือ        

1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เพือ่คิดเทคนิคการฝึกซ้อมโดยนำเสนอผา่น
การฝึกปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลการปฏิบติัของนักศึกษามรีายละเอียด
สมบูรณ์ในท่วงท่าการร่ายรำมากขึ้น ครบถ้วนและมีความชดัเจน 

 
2. นักศึกษาได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็น

ทีม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิค“สอนแบบ
บันได 5 ขั้น 
(QSCCS)” 

นำมาประยุกต์ 
ใช้บางขั้นตอน 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  
 
 
 
 
 

           2.Critical Thinking and Problem Solving (คิดวิเคราะห์) 
            การสอนให้มีการคดิวิเคราะห์ได้นำเทคนคิที่มาจากผศ.ดร.วุฒพิงษ์ ทอง
ก้อน และผศ.พรรณศิริ แจม่อรุณ คือ เทคนิค“เรียนรู้ผา่นกิจกรรม” และเทคนิค
“การสืบค้นจาก 3 แหล่ง”ไปประยุกต์ใช้ใน ดังนี้ 
 
            1.การอภิปราย ก่อนที่จะเขียนเป็นคำตอบในใบงาน 
            2.เรยีนรู้ผ่านแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
            3.สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ 
 
ผลที่ได้ คือ                      
            1.นกัศึกษาจับประเด็นสาเหตุของการเรียนปฏิบัตแิละนำมาสู่การเตรียม
ความพร้อมก่อนการฝึก  
            2.แหล่งข้อมูลที่แตกต่าง เห็นความแตกต่างระหว่างความคิด ทำให้
นักศึกษามุ่งประเด็นหาเหตุผลของการฝึกปฏิบัติ  ทำให้เกดิการสกัดความคิด ช่วยให้
คิดวิเคราะห์นำไปสู่การปฏิบัตไิด้ดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เทคนิค 
“เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม” 
 
2.เทคนิค 
การสืบค้น 
จาก 3 แหล่ง” 
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
         การสอนให้มีการติดต่อสื่อสารได้นำเทคนิคที่มาจาก อ.ดร.นัฐธิยา 

บุญอาพัทธิเ์จริญ คือ เทคนคิ “การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ๆ” โดยแบ่งการ
วิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง เปน็ขั้นตอนย่อย ๆ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE1072 
สุขภาพพลานามัยกับการพฒันาคุณภาพชีวิต และGE1172  การดูแลและเสริมร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม  โดยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ้บบบูรณาการ ดังนี้ 

            1.กจิกรรมย่อย ๆ ที่เป็นชุดต่อเนื่องกัน  
            2.งานที่มอบหมายเริ่มต้นจากการทบทวนการฝึกปฏบิัตขิองตนเอง 
            3.ทบทวนความสามารถของตน 
           4.นำแนวคิดเรื่องการสร้างแรงจูงใจบุคคลที่นักศกึษาช่ืนชม เพื่อให้

อยากทำความดีเหมือนบุคคลที่นักศึกษาชื่นชม 
 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. กจิกรรมย่อย ๆ ที่เป็นชุดตอ่เนื่องกนั ทำให้นกัศึกษาได้เรยีนรู้และ

เข้าใจงาน กิจกรรม เกิดการเรียนรู้รวดเร็วถูกต้อง เข้าใจท่าทางปฏบัิติได้ไวขึ้น  
            2. นักศึกษาได้ทบทวนตนเองและศักยภาพตนเอง 

 

 

 
 

เทคนิคการแบง่
งานเป็นขั้นตอน
ย่อย ทำให้
กิจกรรมนั้นงา่ย
ต่อการทำให้เสร็จ
และมีกำลังใจใน
การฝึกปฏบิัติ
มากขึ้น 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ด้ผล  

 4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
           การสอนให้มีความรว่มมือร่วมใจได้นำเทคนิคมาจาก ผศ.ดร.วฒุิพงศ์ ทอง
ก้อน คือ เทคนิคเรียนรู้ผ่านกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา GE1072 สุขภาพ
พลานามัยกับการพัฒนาคณุภาพชีวิตและGE1172  การดูแลและเสริมร้างสขุภาพ
แบบองค์รวม  ดังนี ้
           1. นกัศึกษาจับกลุม่ฝึกปฏิบัต ิ
           2. แยกแยะท่วงท่าและขั้นตอนการฝึกให้ชัดเจน 
           3. ผลดักันฝึกปฏิบัติโดยแบ่งเปน็ผู้ปฏิบัติและผู้ดูความถูกต้องในการการฝึก 
ผลที่ไดค้ือ 
            1. นกัศึกษาฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี
            2. นกัศึกษายอมรบัในข้อคิดเห็นของกันและกัน 
 
 

เทคนิค
เรียนรู้ผ่าน
การฝึก
ปฏิบัติ 

 

วาทะเด็ดที่ไดจ้ากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

“เรียนรู้ทักษะจากการฝึกปฏิบัติ  เฉกเช่น เรียนรู้ชีวิตจากการใช้ชีวิต” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้
ได้ผล  

 

 
ดร.จันทนา 

ยิ้มน้อย 

            จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารยใ์นสาขาฯ เรื่อง เทคนคิการสอน 
“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”มีหลายเทคนิค
ที่มาจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ไดน้ำไปใช้สอนในรายวิชา ED 1093 GE1092 
PC2203 และ PC3303 แลว้ได้ผล ดังน้ี 
1. Creativity and Innovation (คิดสรา้งสรรค์)  
            การสอนให้มีการคดิสร้างสรรค์ได้นำเทคนิคที่มาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พรรณศิริ แจม่อรณุ คือ เทคนิค การสืบคน้จาก 3 แหล่งและอาจารยฤ์ทธิชัย  
เตชะมหัทธนันท ์คือ เทคนคิ ตีกรอบแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ไปประยุกต์ใชใ้นรายวิชา  
ED1093 PC2203 และ PC3303 ดังนี ้
            1 ใหน้ักศึกษาจัดกลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้าประเดน็ที่กลุ่มของตนสนใจ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา 
            2 ในการค้นควา้มีเงื่อนไขว่าข้อมูล ความรู้ที่ไดต้้องมาจากอย่างน้อย 3 
แหล่ง 
            3 นำความรู้ที่ได้มาคิดวิเคราะห์ เรียบเรียงให้เป็นภาษาของตนเอง 
           4 ในการคดิประเด็นที่กลุ่มสนใจนั้น นักศึกษาต้องนำเสนอแก่ชั้นเรียน เพือ่
ช่วยกนัคิดวิเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมที่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1 นกัศึกษาได้ร่วมกันศึกษาเรื่องราวทีก่ลุ่มของตนสนใจที่เป็นเนือ้หาทีต่่อ
ยอดจากการเรียนในห้องเรียน 
            2 นกัศึกษาได้ฝึกเรียบเรยีงเนื้อหาที่ได้ค้นคว้า 
            3 นกัศึกษาได้นำเสนองาน 

 
 

 

1.เทคนิค 
การสืบค้น
จาก 3 
แหล่ง 
 
2.เทคนิค 
ตีกรอบ
แก้ไขให้
เป็น
รูปธรรม 
 
 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนคิที่ใช้ไดผ้ล  
 
 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
            การสอนให้มีการคิดวิเคราะห์ไดน้ำเทคนิคที่มาจากรองศาสตราจารย์ 
ดร.ธีรโชต ิเกิดแก้ว คือ เทคนิค มองปัญหาเปน็ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา ED 
1093 GE1092 PC2203 และ PC3303 ดังนี้ 
            1 ได้เสนอเรื่องจริงจากข่าว ละคร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทเรียนให้
นักศึกษาฝึกวเิคราะห์สาเหตุ แนวการแก้ไข 
            2 ฝึกฝนทั้งเป็นรายุคคล และเปน็กลุ่ม 
            3 นำเสนอด้วยการเขียน และอภิปราย 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1 นกัศึกษาวิเคราะห์ไดเ้ป็นระบบ 
            2 นกัศึกษานำความรู้ไปคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได ้

             
 
 

 
 

1.เทคนคิ มอง
ปัญหาเป็น 
 
 

 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคทีใ่ช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
             การสอนให้มีการตดิต่อสื่อสารได้นำเทคนิคที่มาจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน คือ เทคนิค เรียนรูผ้่านกิจกรรม ไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชา ED 1093 PC2203 และ PC3303 ดังนี ้
            1 สัปดาห์แรก ๆ ของการเรยีน มีกิจกรรมสัมพนัธ์ ให้นักศึกษาไดท้ำ
ความรู้จักเพื่อนร่วมช้ันเรียน มีทั้งจับคู่สนทนา จัดเป็นกลุ่มทำความรู้จักกันในวง
กว้างขึ้น ในแต่ละครัง้จะมีโจทย์ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกันเพิม่มากขึน้ 
            2 เรยีนรู้ตนเองผ่านการบอกเล่าและฟังประสบการณ์ของเพื่อน 
            3 แต่ละครัง้นักศึกษาสรุปการเรียนรู้ของตนเองด้วยการเขียน และ
ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1 นกัศกึษามีความกล้าเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนได้รู้จัก 
            2 นกัศึกษาได้ฟังเรื่องราว ชีวิต ประสบการณ์ของเพ่ือน 
            3 นกัศึกษาสรุปประเด็นการเรยีนรู้ของตนเองได้ 

 
 
 

 
 
 

1.เทคนิค เรียนรู้
ผ่านกิจกรรม 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ล  

 4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความร่วมมือรว่มใจได้นำเทคนิคที่มาจาก อาจารย์
อรรถสิทธิ ์สุนาโท คือ เทคนคิ การคิดเชิงระบบกับวิธีการของโสเครตีส 
(Socrates) ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา ED 1093 GE1092 PC2203 และ 
PC3303 ดังนี ้
            1 ให้โจทย์ที่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียน 
            2 ฝึกคิดเป็นรายบุคคล จับคูช่่วยกันคิด จัดกลุ่ม 
            3 เสนอในชั้นเรียน ร่วมกันอภิปราย 
ผลที่ไดค้ือ                      
            นักศกึษาได้ร่วมกันฝกึฝนความคิดหาคำตอบ 
 

 
 

1.เทคนคิ การคิด
เชิงระบบกับ
วิธีการของโสเคร
ตีส (Socrates) 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 
 

“เมื่อพร้อมจะเรียนรู้ ผู้อยู่เบื้องหน้าคือครูทีด่ีที่สุด” 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน“ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเปน็เพื่อศตวรรษที่ 21: 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 

 
ผศ.ดร. รัชนีพร  

ศรีรักษา 

           จากการแลกเปลี่ยนความรู้: คณาจารย์ในสาขาฯ เรื่อง เทคนิคการ
สอน “ในกรอบการเรียนรู้ทกัษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs ครั้งที่ 1”มี
หลายเทคนิคทีม่าจากอาจารย์ในกลุ่ม CoP ได้นำไปใช้สอนในรายวิชา 
GE1122 HU2073 และ HI2353  แล้วไดผ้ล ดังนี ้
 
1. Creativity and Innovation (คิดสร้างสรรค์)  
           การสอนใหม้ีการคิดสร้างสรรค์ไดน้ำเทคนิคการสอนที่มาจาก รศ.ดร.
ธีรโชติ เกิดแก้ว และอาจารยส์มนึก ใจกล้า ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา 

GE1122 คือ สอนให้มีการคดิสร้างสรรค์ โดยให้กิจกรรมเป็นกลุ่มให้ช่วยการคิด
โดยเปิดประเด็นความคิดเช่น การประยุกต์เทคโนโลยีการพิสูจน์ตวัตนกับงาน
รักษาความปลอดภัย ให้นักศกึษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
          1. ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศในเรื่องใด และอยา่งไร 
           2. เทคโนโลยดีังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานลักษณะอื่นที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษาได้หรือไม่ อย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 
           3. หากมีการนำไปประยุกต์ใช้ตามข้อ 2 แล้วจะส่งผลดอีย่างไร 
ผลที่ไดค้ือ                      
            1. นกัศึกษาไดเ้รียบเรียงความคิดอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อนำไปสู่
ความคิดใหม่อย่างไดผ้ลดี 
            2. การทำงานกลุม่ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู ้แนวคดิอย่าง
หลากหลาย เรยีนรู้การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การจุดประกายความคิดใหมต่่อไป 
 

 
 

1.เทคนิค 
“มองปัญหา
เป็น”  

2. เทคนิค 
 “รู้จุดมุ่งหมาย 
ของชีวิต” 
 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรูท้ักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  
 
 
 
 
 

2. Critical Thinking and Problem Solving (คิดวเิคราะห์) 
 

            การสอนให้มีการคิดวิเคราะห์ไดน้ำเทคนิคที่มาจาก ดร.นัฐธิยา บุญ
อาพัทธิ์เจริญ ไปประยุกต์ใชใ้นรายวิชา HU2073 หัวข้อ การกำหนดโครงเรื่อง
รายงานวชิาการ โดยผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มให้ น.ศ.ชว่ยกันคิดวิเคราะห์ 
Critical Thinking and Problem Solving ในชั้นเรียน ซึ่งจะแบ่งงานเป็น
ขั้นตอนย่อย ๆ ตามลำดับ เพื่อให้ติดตามการค้นคว้าวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ 
และส่งงานกับผู้สอนได้อย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับหัวข้องานที่มอบหมาย ทำให้
ผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจและใหข้้อเสนอเนะแก่นกัศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน  ดังนี ้
            1. ตรวจสอบกระบวนการรวบรวมและคัดเลือกเอกสารจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อรายงานวิชาการที่นักศึกษาสนใจ 
            2. ตรวจสอบการเลือกประเด็นหัวข้อและเหตผุลในการเลือกหัวข้อที่
นำเสนอในรายงานวิชาการ 
            3. ตรวจสอบวิเคราะหก์ารจัดลำดับความสัมพันธข์องหัวข้อที่นำเสนอ
เป็นโครงเรื่องสมบูรณ ์เช่น สัมพันธ์กับช่ือเรื่อง สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย และทุก
หัวข้อต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป็นต้น  

ผลที่ได้ คือ                      
            1. นกัศึกษารู้วิธีการคน้ควา้ความรู้จากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ ซึ่งเป็น
วิธีการทีจ่ะทำใหค้้นพบประเด็นหัวข้อที่เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอได้  
            2. นกัศึกษาสามารถวิเคราะห ์เลือก และจัดลำดับประเด็นที่
สอดคล้องกับหัวข้อรายงานวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 

  เทคนิค 
“การแบ่งงาน
เป็นขั้นตอนยอ่ย 
ๆ”  
 

 



ผู้เล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรยีนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคที่ใช้ไดผ้ล  

 3. Communication (ติดตอ่สื่อสาร)  
 

             การสอนให้มีการตดิต่อสือ่สารได้นำเทคนิคที่มาจาก ผศ.จริยาวัฒน ์
โลหะพูนตระกูล คือ เส้นทางสู่ “เถ้าแก่น้อย” ไปประยุกตใ์ช้ในรายวิชา 

GE1122 HI2353  ดังนี ้
             1.  ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยกำหนดหัวข้อในประเด็นที่กำลังเรียน 
เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารขอ้มูล และใหส้มาชกิในกลุ่มแต่ละคนคิดและ
เสนอแนะรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน มาคนละ 1 รูปแบบโดยมีเลขากลุ่มทำ
หน้าที่บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมกลุ่มทั้งหมด 
             2. สมาชิกในกลุม่แลกเปลี่ยนกันว่ารูปแบบการสื่อสารในปัจจบุันที่แต่
ละคนเสนอ รปูแบบไหนมีความน่าสนใจและเหมาะที่จะใช้ในการนำเสนองาน
ของกลุ่ม พร้อมทั้งแสดงเหตุผลการเลือกรปูแบบนั้น 
             3. เมื่อได้สิ่งที่กลุ่มตัดสินใจเลือกมา 1 อย่าง ใหส้มาชิกทั้งกลุ่มช่วยกัน
คิด Idea ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้ 
                 3.1 เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย  
                 3.2 รูปแบบของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอให้เหมาะสมกับเรือ่งและ
ผู้ฟัง  
                 3.4 การออกแบบสื่อการนำเสนอให้น่าสนใจ  
 
ผลที่ได้ คือ                      
            1. นกัศึกษามีอิสระในการนำเสนอแนวคิดตนเอง 
            2. นกัศึกษาได้ช่วยกันหาคำตอบแบบกว้าง ๆ กอ่นนำไปสู่ข้อสรุป ทำ
ให้ได้แลกเปลีย่นความคิดเห็นและช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรูว้ิธีการสื่อสารของ
ตนเองกับกลุ่มได้ดีขึ้น  
            3. นกัศึกษาได้ฝึกการออกแบบการนำเสนอเนื้อหา การเลือกใช้สื่อ
และรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ฟัง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เทคนิค 
เสน้ทางสู่  
“เถ้าแก่น้อย” 

 

 



ผูเ้ล่าเรื่อง เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทักษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Cs” เทคนิคท่ีใชไ้ดผ้ล  

 4. Collaboration (ร่วมมอืร่วมใจ) 
             การสอนให้มีความร่วมมือร่วมใจได้นำเทคนิคที่มาจาก ดร.จนัทนา 
ยิ้มน้อย และอาจารย์อรรถสิทธิ ์สนุาโท คอื วิธีการสอนด้วยการมอบหมายงาน
กลุ่มในชั่วโมงเรียน สมาชิกภายในกลุ่มประกอบด้วยหวัหน้า รองหัวหน้า เลขา
และสมาชิก สมาชิกในกลุ่มจะแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน  ผลงานที่เกิดขึ้น
ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือกันในการคิดหาคำตอบเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน 

นำไปประยุกตใ์ช้ในรายวิชา GE1122, HI2353, HU2073 ดังนี ้
            1.ผู้สอนกำหนดให้มีกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันหาคำตอบใส่ลงในใบงานที่
มอบหมาย กำหนดเวลา 10 นาที  
            2.นกัศึกษาสามารถทำการสืบค้นจากข้อมูลจากเอกสารใน e-
learning หรอื เว็บไซต์ เมื่อตอบครบแล้วให้ส่งใบงานคืนกลับมาที่ในระบบ 
ผลที่ได ้คือ                      
            1.ให้นักศึกษาช่วยกันปรกึษาวิเคราะหห์าคำตอบ ทำให้ได้ทบทวน
ความรู้จากการค้นคว้า มีการแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกกลุ่มเพื่อทำงานให้สำเร็จ
ตามเวลาที่กำหนด 
            2.เกดิารเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน บริหารจัดการงานและคนเพื่อ
นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน  

 

 
 
 
              

             
 

1. เทคนิค  
“ใช้จริงได้” 
2. เทคนิค 
“การคิดเชิงระบบ
กับวิธีการของโส
เครตีส 
(Socrates)” 

 

วาทะเด็ดที่ได้จากเรื่องเล่าประสบการณ์ 

“แสงสว่างแห่งความคิด เกิดจากแนวคิดที่แตกต่าง” 

 

 

 



เทคนิคที่สมาชิก CoP นำไปทดลองใช ้1 ภาคการศึกษาแล้วได้ผล 
คณาจารย ์ เทคนิคการสอน 

รศ.ดร.ธีรโชต ิเกิดแก้ว “มองปัญหาเป็น”  
ผศ.จริยาวัฒน ์โลหะพูนตระกูล เส้นทางสู่ “เถ้าแก่น้อย” 
อาจารย์อรรถสิทธิ ์สุนาโท “การคิดเชิงระบบกับวิธีการของโสเครตีส (Socrates)”  
ผศ.ดร.รัชนพีร ศรีรักษา “สอนแบบบันได 5 ขั้น (QSCCS)”  
ผศ.พรรณศริิ แจ่มอรุณ “การสืบค้นจาก 3 แหล่ง” 
ผศ.ดร.วุฒิพงษ ์ทองก้อน “เรียนรู้ผ่านกิจกรรม” 
ดร.นฐัธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ “การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ๆ”  
ดร.จันทนา ยิ้มน้อย “ใช้จริงได้” 
อาจารย์สมนึก ใจกล้า “รู้จุดมุ่งหมายของชีวิต”  
อาจารย์พัทธนันท ์เลิศคุณอธินนท์ “เรียนรู้ทักษะทางร่างกายที่สัมพันธ์กันทัง้กายและจิตใจ” 
อาจารย์ฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ “ตีกรอบแก้ไขให้เป็นรูปธรรม”  

 

 

 

 

 



คณาจารย ์ เทคนิคการสอน 
รศ.ดร.ธรีโชติ 

เกิดแก้ว 
“มองปัญหาเปน็” โดยวิเคราะห์ตัวปัญหา วิเคราะห์ถึงสาเหตุ วิเคราะห์ถึงผลที่ตามมา และวิเคราะหห์าแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 
 

ผศ.จริยาวัฒน์ 
โลหะพูนตระกูล 

เส้นทางสู่ “เถ้าแก่น้อย”ให้สมาชิกในกลุ่มนำสิ่งของที่มีติดตัวมาวันนี้ หรือแนวคิดที่อยากประกอบธุรกิจ (SMEs) 
สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งของที่แต่ละคนนำมาเสนอให้เพื่อนในห้อง มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะนำมา
ประกอบธุรกิจอย่างไร แล้วกลุ่มตัดสินใจเลือกมาแค่ 1 อย่าง ด้วยเหตุผลอะไร เป็นต้น 
 

อาจารย์อรรถสิทธิ์ 
สุนาโท 

“การคิดเชิงระบบกับวิธีการของโสเครตีส (Socrates)” เพิม่ความคิด  เพิ่มมุมมอง  หาคำตอบแบบกว้าง ๆ ก่อน
นำไปสู่ข้อสรุป ฝึกตีความหมาย  ฝึกให้โต้แย้ง  
 

ผศ.ดร.รชันีพร 
ศรีรักษา 

“สอนแบบบันได 5 ขั้น (QSCCS)” 1 Learn to Question ตั้งคำถามเกี่ยวกบังานสารสนเทศ ใช้ในงานอะไรบ้าง ใช้
อย่างไร และทำไมต้องใช้  2 Learn to Search กลุ่มช่วยกันการสืบค้น รวบรวมความรู้ 3 Learn to Construct 
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรูก้ับสมาชิกกลุ่ม 4  Learn to Communicate นำเสนอความรู้ใน
รูปแบบ Infographic เป็นต้น 5 Learn to Service นำสื่อที่ช่วยกันสร้างสรรค์มาเผยแพร่ 
 

ผศ.พรรณศิริ 
แจ่มอรุณ 

“การสืบค้นจาก 3 แหล่ง”นักศึกษาจะต้องไปค้นคว้าหาคำอธิบายความหมายนี้จากนักวิชาการด้านดนตรี จำนวน 3 
คน  ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน นักศึกษาจะต้องคิดวิเคราะห์สิ่งที่นักวิชาการทัง้ 3 ท่าน กล่าวพร้อมทั้ง
สอดแทรกความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อคำกล่าวนั้นๆ ด้วย เป็นต้น 
 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ 
ทองก้อน 

“เรียนรู้ผ่านกิจกรรม”ให้นักศึกษาทำการศึกษาการแสดงพื้นบ้านไทยตามที่ได้รับมอบหมาย คิดหาวิธีการนำเสนอ
การแสดงพื้นบ้านไทยด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ให้เพ่ือนเข้าใจ กิจกรรมการเรียนในแต่ละครั้ง จะมีการจัดทำใบงานใน
แต่ละกิจกรรม ซึ่งจะใช้เทคนิคในการระดมสมองแล้วทำการอภิปราย  ก่อนที่จะเขียนเป็นคำตอบในใบงาน เมื่อสิ้นสุด
บทเรียนในแต่ละบท และในช่วงท้ายของภาคเรียนจะมีการนำเสนองานโดยเน้นเทคนิคการนำเสนอที่สร้างสรรค์ ให้
ผู้เรียนทกุคนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน   
 

ดร.นัฐธิยา 
บุญอาพัทธ์ิเจริญ 

“การแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ๆ” โดยแบ่งการวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง เป็นข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 1.ข้ันต้ัง
พฤติกรรมโดย: ดูแรงจูงใจ การตีความสถานการณ์ฯ  2.ข้ันใช้ทฤษฎีมาสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์ 3. ข้ันนำพฤติกรรม
มาจำแนกตามแผนภูมิ 4.ข้ันวิเคราะหพ์ฤติกรรม ใน 4 ขั้นตอนจะได้รับการตรวจจากอาจารย์ผู้สอนทุกขั้น ทำให้
นักศึกษาเข้าใจการวิเคราะห์พฤติกรรมได้ง่ายขึน้ 
 

ดร.จันทนา 
ยิ้มน้อย 

 

“ใช้จริงได้”รายวิชาที่สอนให้แก่นักศึกษาชาวจีน ที่มาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ผู้สอนได้ให้นักศึกษาสร้างบท
สนทนาในชีวิตประจำวัน ดว้ยการให้สถานการณ์ เช่น ซื้อสินค้า สั่งอาหาร เดินทางท่องเที่ยว ค้นคว้าในห้องสมุด ฯลฯ 
ในชั่วโมงเรียนได้แนะนำคำศัพท์ที่เกีย่วข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

อาจารย์สมนึก 
ใจกล้า 

“รู้จุดมุ่งหมายของชีวิต” ต้ังประเด็นปญัหาว่า ความจริงคืออะไร สิ่งที่เห็นเป็นจริงหรือความจริงมองไม่เห็น การคิด
หาคำตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม คิดหาคำตอบมากที่สุดในเวลาที่จำกัดคิดได้ในรายละเอียดให้ได้ 
ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 

อาจารย์พัทธนันท์ 
เลิศคุณอธินนท์ 

“เรียนรู้ทักษะทางร่างกายที่สัมพันธ์กันทั้งกายและจิตใจ”โดยในภาคปฏิบัติ ผู้สอนกำหนดให้มีกิจกรรมรายบคุคล
และรายกลุ่ม  โดยให้นักศึกษาออกกำลังกายด้วยการฝึกไท้เก๊ก ซึ่งภายหลังจาการเรียนการสอนในห้องเรียน นักศึกษา
สามารถทำการสืบค้นจาก video หรือ YouTube ไท้เก๊ก 24 ท่า 
 

อาจารย์ฤทธิชัย  
เตชะมหัทธนันท์ 

“ตีกรอบแก้ไขให้เป็นรูปธรรม”กำหนดหัวข้อเรื่องรายงานเป็นรายกลุ่ม โดยให้ช่วยการคิดและเขียนชื่อเรื่องมา
นำเสนอ ผู้สอนซักถาม โดยเปิดประเด็นความคิดให้นักศึกษาวิเคราะหดั์งนี ้1 การจำกัดชื่อเรื่องเพ่ือให้เนื้อเร่ืองแคบลง
ทำอย่างไร  2 ควรเป็นประเภทใด  3 ให้นกัศึกษาทั้งกลุ่มช่วยกันคิดและนำเสนอใหมใ่ห้เห็นเปน็รูปธรรม  
  

 



 

รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรมถ่ายทอดความรู้:  
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) กลุ่มชุมชนคนทำงาน เรื่อง  

เทคนิคการสอน “ในกรอบการเรียนรู้ทกัษะจำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 : 4Csครัง้ที ่2” 
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

คุณเอื้อ ผศ.นิก สุนทรธัย 
คุณอำนวย รศ.ดร.ธรีโชติ เกิดแกว้ 

คุณกิจ 
และ 

ร่วมสกัดความรู้ 

รศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว 
ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกลู 
อาจารย์อรรถสิทธิ์ สุนาโท 
ผศ.ดร.รัชนพีร ศรีรักษา 
ผศ.พรรณศิร ิแจ่มอรุณ 
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน 
ดร.นัฐธิยา บุญอาพัทธิเ์จรญิ 
ดร.จันทนา ยิ้มน้อย 
อาจารย์ทวีโภค เอี่ยมจรญู 
อาจารย์สมนึก ใจกล้า 
อาจารย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท ์
 

คุณลิขิต อาจารยอ์รรถสิทธิ์ สุนาโท 
ดร.นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญ 
ผศ.ดร.รัชนพีร ศรีรักษา 
 

 

 

 


