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สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี้
อาจารยยงยุทธ สงวนชม (คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม)
กลาวเปดประเด็นเรื่อง “การนําความรูมาแลกเปลี่ยนกัน เรียนรูจากฐานความเขาใจของคําวา “ความรู”
และ” การจัดการความรู” ตามความเขาใจของแขกผูมีเกียรติที่เขารวมทุกทาน พรอมกับการสรุปความรูเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้วา ในการรับความรูและนําความรูไปปฏิบัติจ ะตองเกิดขึ้นจากความคิด และการกระทําดวย อาจารย
ทุกทานมีตนทุนความรูอยูเดิม แตอาจารยตองนําความรูนั้นออกมาเพื่อไปทําใหเกิดประโยชนกับคณะฯ เรื่องความรู
เปนเรื่องของการแบงปน ประเภทของความรูนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. Tacit knowledge คือ ความรูแบบฝงลึก เกิดจากประสบการณเรียนรู หรือ พรสวรรค ซึ่งอยูในตัวของ
แตละบุคคล
2. Explicit knowledge คือ ความรูชัดแจง เปนการรวบรวมความรูที่เกิดจากการถายทอดออกมารูปแบบ
ตางๆ เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงานที่ทําใหคนเขาถึงงาย
TUNA MODEL (เปน Model สําหรับการจัดการความรู)

ในสวนของคณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอมนั้นวิทยากรไดสรุปประเด็นวิธีการจัดการ
ปญหาดานระเบียบวินัยนักศึกษาในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1. ใหขอมูลเบื้องตนตั้งแตการสัมภาษณนักศึกษา
2. สรางปรัชญาของคณะฯ ใหนักศึกษาเขาใจ
3. มีระบบภายในที่เอื้อตอการเรียนรู
4. มีโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะการรับผิดชอบตอสังคม
5. จัดกิจกรรมเขาคายละลายพฤติกรรม
6. ใหรุนนองสอนรุนพี่บาง
7. สรางการเรียนรูใหกับนักศึกษาไดเห็นคุณคาตนเองและแบงปนคุณคานั้นใหแกสังคม

ในสวนของคณะศิลปศาสตร วิทยากรไดเปดประเด็นวิธีการจัดการปญหาดานระเบียบ
วินัยนักศึกษาเพื่อใหอาจารยที่เขารวมไดแลกเปลี่ยนความคิดในหัวขอตอไปนี้
ทานตองการใหเกิดอะไรขึ้น (ตาม Tuna Model -- Knowledge Vision (KA))
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ มีเรื่องดังตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีตอบทบาทหนาที่ของตน เชน การเขาเรียนสาย ไมสง งานตรง
เวลา เปนตน
2. การแตงกายของนักศึกษาโดยเชื่อมโยงไปถึงคณาจารยผูเปนแบบอยาง
3. การเคารพผูอาวุโส คอนขางมีนอย เนื่องจากไมสามารถแยกแยะไดวาเปนอาจารยหรือเจาหนาที่
โดยสวนใหญมาจากการแตงกายของคณาจารย
 อาจารยนริศรา เกตวัลห เรื่อง มารยาทของนักศึกษาในชั้นเรียน เชน การเขาเรียนสาย การเดินไป
เดิน มาในหองเรียน ไมฟงอาจารยสอน ซึ่งอาจารยไดใชวิธีจัดการปญหาโดย การหัก คะแนน,
ไลออกจากหอง แตนักศึกษาก็ยังไมสนใจ เลยทําใหวิธีนี้ไมไดผล
 อาจารยวัลลภา จิระติกาล เรื่อง การไมฟงอาจารยสอน ซึ่งอาจารยไดใชวิธีจัดการปญหาโดย การทํา
หนานิ่งๆ และดุ เพื่อตองการใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 อาจารยก รองกาญจน คงวงศญาติ เรื่อง ความรับผิด ชอบของนัก ศึก ษา เชน การเขาชั้น เรียน,
การทํ างานที่ไ ดรับมอบหมาย, การรับ ผิด ชอบกิ จ กรรมของคณะฯ, จริ ยธรรมของนัก ศึก ษา
(การแตงกาย, การมีสัมมาคารวะ, มีจิต อาสา) ซึ่งนัก ศึก ษาของเรายังขาดเรื่องเหลานี้มากและ
ตองการที่จะพัฒนา ซึ่งจะตองเริ่มจากระเบียบวินัย
 อาจารยอุจ ฉริต อาจาระศิริกุล เรื่อง ความรับ ผิด ชอบของนัก ศึก ษา, การแตงกาย, การเคารพ
คณาจารย
อาจารยอาจารยยงยุทธ สงวนชม กลาวสรุปหัวขอนี้วา การพูดและย้ําเตือนบอย ๆ จะทําให
นักศึกษาหยุดคิดได
ตัวอยางประเด็นปญหาของนักศึกษาที่ทําใหนักศึกษาเปลี่ยนไป
- การมีอิทธิพลของรุนพี่
- การเอื้ออํานวยของคณะฯ
ดานระเบียบวินัยนักศึกษามีสิ่งดีๆ อะไร ที่เกิดขึ้นกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร
 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ----- นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับองคกรที่ไดออกไปฝก
ปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ไดอยางดี
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- องคกรที่นักศึกษาไดออกไปฝกปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ ไดยอมรับ
เรื่องความรับผิดชอบของนักศึกษา นักศึกษามีความเปนผูใหญและมีระเบียบมากขึ้น
 อาจารยนริศรา เกตวัลห ---- นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่เปนที่ยอมรับของสังคม
 อาจารยกรองกาญจน คงวงศญาติ ---- นักศึกษาที่ทํากิจกรรมจะใหความรวมมือและทําอยาง
เต็มที่ และนักศึกษาที่เลนกีฬานั้น จะมีความรับผิดชอบในตัวเองดี

 อาจารยวัลลภา จิระติกาล ---- นักศึกษาที่อาจารยสอนจะเขาเรียนทุกครั้งถึงแมวาจะมาสาย
และแตงกายดวยชุดเครื่องแบบของนักศึกษาทุกครั้งที่เขามาเรียน ซึ่งอาจารยเห็นวาจะแตกตาง
จากสถาบันที่เคยพบมาคือบางคนแตงบางไมแตงบางเมื่อเวลาเขาชั้นเรียน
ดานระเบียบวินัยนักศึกษามีสิ่งดีๆ อะไรที่ เกิดจากลุมไหนบาง ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ---- นักศึกษามี 2 พฤติกรรม คือ ดี และ ไมดี ซึ่งจะใหกลุมที่ดี
เปนผูนําในการทํากิจกรรมรวมกัน และโดยสวนใหญกลุมที่ไมไดมักจะมาจากประสบการณ
ชีวิ ต ของนั ก ศึ ก ษาเองดว ย ซึ่ งอาจารยจ ะต อ งเปน ผู ค อยชี้แ นะและให คํ าปรึ ก ษา การให
ความสําคัญ กับกิจ กรรมนัก ศึ ก ษาเพื่อช ว ยในการพั ฒ นาและเปน ตัว เสริ มการเรียนรูข อง
นั ก ศึ ก ษา เช น การจั ด ตั้ ง ชมรม เมื่ อ มี ช มรมแล ว ก็ จ ะเกิ ด กิ จ กรรม ใช ร ะเบี ย บวิ นั ย ของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องของการแตงกาย เชน แบบฟอรมการแตงกายที่เปนเครื่องแบบนักศึกษา
ธรรมดา ก็ อ าจจะบั ง คั บ ได ย าก แต ใ นสาขาวิ ช าของอาจารย ที่ เ น น ทางด า นวิ ช าชี พ
จึงจําเปน ตองมีเครื่องแบบที่เปนฟอรม เนื่องจากตองพานักศึก ษาไปศึก ษาดูงานตามสถาน
ประกอบการตางๆ แตคอนขางที่จะเปนภาระของนักศึกษาเชนกัน และอาจารยมองวาการมี
เครื่องแบบจะทําใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- นักศึกษามี 2 กลุม คือ ครอบครัวปกติ และ ครอบครัวไมปกติ ซึ่งกลุม
ครอบครัวปกติ นักศึกษาจะมีความพรอมเรื่องความรับผิดชอบ เขาเรียนทุกครั้ง สนใจที่จะ
ซักถาม แตถาเปนกลุมครอบครัวที่ไมปกติ นักศึกษาจะไมสนใจเรียนและไมมีความรับผิดชอบ
ดานระเบียบวินัยนักศึกษามี กลุมใดบางที่ตองทําใหดี ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
 อาจารยนริศรา เกตวัลห ---- กลุม เด็กที่ไมมีระเบียบวินัย โดยใชวิธีการคือ ใหเปนหัวหนาหอง
ซึ่งทําใหนักศึกษาเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป แตเรื่องผลการเรียนยังไมดีเทาที่ควร และ
ปญหาคือสวนนอยที่สามารถทําได
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- กลุมเด็กปานกลาง และ กลุมที่ไมคอยดี โดยใชวิธีคือ ใหกลุมเด็กที่ไม
คอยดีมาเปนผูนําบางเพื่อเปนการพัฒนา
 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ----ใหจัดกลุมนักศึกษาที่เกงและไมเกงอยูรวมกัน เพื่อดูทักษะ
ซึ่งเปนการชวยนักศึกษาโดยที่ไมใหนักศึกษารูตัว
ดานระเบียบวินัยนักศึกษา การตั้งรับนักศึกษาที่ยังไมดีพอ ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ---- พฤติกรรมการสอนที่คอนขางดุและเขมงวด ผลออกมาไม
คอยดีนัก เนื่องจากนักศึกษาเกิดอาการเสียความรูสึก จึงเปลี่ยนวิธีการ โดยใชการฟงมากขึ้น
มีการชี้แจงผิด - ถูก ซึ่งก็ทําใหนักศึกษากลาที่จะเลาสิ่งตางๆ ใหฟง
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- การมองทุกคนใหเปนมนุษยเทาเทียมกัน ตองคอยใหคําแนะนํา เพราะ
อาชีพครูเปนอาชีพที่ทําบุญ

 อาจารยอาจารยยงยุทธ สงวนชม ---- พยายามฝกตนเองไมใหเครียด หลังจากที่นักศึกษามา
ปรึกษาและขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ
 อาจารยอรรถสิทธิ์ สุน าโท ---- การตั้งคานิยม (การสรางอัตลักษณของคณะฯ เรื่องระเบียบ
วินัย การสรางจิตสํานึกวา ม.หัวเฉียว เปนชื่อพระราชทาน และการสรางนวัตกรรมใหมคือ
ตองมือทําอยางจริงจัง การใชนโยบาย 3 ดี มาประยุกตใช และการใชหลักประชาธิปไตย
 อาจารยวนิสา สัมภวะผล ---- การตั้งกฎเกณฑในหอง และกฎเกณฑของการใหคะแนน ซึ่งถา
มีกรณีการใหหรือการหัก คะแนน อาจารยตองลงมือทําใหเห็น จริงๆ เพื่อทําใหนักศึก ษามี
ความเคารพในกฎเกณฑที่ตั้ง
 อาจารยระวิ ปญจสวัสดิ์ ---- ตัวคณาจารยตองเปนแบบอยางที่ดี การเปดโอกาสใหนักศึกษาใช
หลักประชาธิปไตยตั้งกฎเกณฑขึ้นเอง ใชหลักความเมตตาและความเขาใจ ใหนักศึกษารับรู
ดวยตัวเอง มีคําชมเชยบาง และสอนโดยใชหลักการมีเหตุผล
 อาจารยสุภ าพร กวินวศิน ---- ใหความเปนกันเองโดยการพูดคุยกันแบบพี่นองและขอรอง
ยกตัวอยางเชน ใครมาสายแลวเดินเขาหองมาใหเพื่อนปรบมือตอนรับ
 อาจารยอติวัตน พรหมาสา ---- ใหมองโลกในแงดี (ใชไดเฉพาะกับบางคนเทานั้น)
 อาจารยสมนึก ใจกลา ---- ทําใหจิตวางกอน ใหนักศึกษาดูคะแนนเพื่อความตื่นตัว
ดานระเบียบวินัยนักศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษาที่ยังไมดีพอเปนขาศึกโจมดีเรา จะมีวิธีการรุกอยางไร
 อาจารยก รองกาญจน คงวงศญาติ ---- ใชวิธีการอธิบายถึงเรื่องกติก าที่ตองทํารว มกัน ใน
ชั้นเรียน ตั้งแตชั่วโมงแรกของ Class กอนการเริ่มสอน เรื่องของความรับผิดชอบ ตองชี้แจงให
ละเอียด และใหนักศึกษาลงความเห็นวารับกับกฎกติกาที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อเปนการปองกัน
ตัวของนักศึกษาเอง โดยใหอาจารยเปนแบบอยางของจริยธรรม ไมควรมุงเนนการหักคะแนน
แตใหมุงถึงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
สรุปขอแตกตางดานการจัดการปญหาดานระเบียบวินัยนักศึกษาระหวางคณะสาธารณสุขศาสตรและ
สิ่งแวดลอมกับคณะศิลปะศาสตร ดังนี้
คณะสาธารณสุขศาสตร ฯ
คณะศิลปศาสตร
1. ทุกคนรวมกันทําและทําอยางตอเนื่อง
1. ตางคนตางทํา
2. คณะ ฯ มีแบบอยางที่ดี (อาจารย / รุนพี)่
2. แบบอยางยังตองพัฒนา
3. มีคานิยมที่ดี จึงมีจุดรวมในการสรางระเบียบวินัย
3. ยังไมมีจุดรวมในการสรางคานิยม

สรุปบทเรียน
ตองดําเนินการคิดแบบตอยอด
การหาจุดรวมของคณะฯ
มีจุดมุงหมายที่เหมือนกัน
ตองเรียนรูไปพรอมกับนักศึกษา ทั้งเรื่องกระบวนการและสภาพแวดลอม
อยากําหนดทิศทางใหนักศึกษาเดิน เพียงแคคณาจารยควรปรับทัศนะของนักศึกษา
อยามองนักศึกษาในแงลบ ใหหาขอดีและจุดเดน และใหสงเสริมใหดียิ่งขึ้น
อาจารยทุกทานตองใหความรวมมือกัน
ตองใชจิตวิญญาณความเปนครูสอนนักศึกษาใหเยอะๆ
ไมละเลยถานักศึกษาทําผิด ใหมองวาเขามีคุณคาอยูในตัว แตตองรูวิธีการสื่อสาร
ควรเติมคุณคาใหกับนักศึกษาบาง ให ลองคิดและทํา โดยการออกแบบประสบการณใหนักศึกษา
เผชิญ
 ตองใหโอกาสนัก ศึกษา ซึ่งเปนสิ่ งสําคั ญ เพื่ อใหเ ขาคิดวาปลอดภั ยและพรอมที่จะกลาพูดคุยกั บ
อาจารย











