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สรุปประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดังนี ้
 

อาจารยยงยุทธ สงวนชม (คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม)  
กลาวเปดประเด็นเรื่อง “การนําความรูมาแลกเปลี่ยนกัน เรียนรูจากฐานความเขาใจของคําวา “ความรู” 

และ” การจัดการความรู” ตามความเขาใจของแขกผูมีเกียรติท่ีเขารวมทุกทาน พรอมกับการสรุปความรูเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้วา ในการรับความรูและนําความรูไปปฏิบัติจะตองเกิดขึ้นจากความคิดและการกระทําดวย อาจารย        
ทุกทานมีตนทุนความรูอยูเดิม แตอาจารยตองนําความรูนั้นออกมาเพ่ือไปทําใหเกิดประโยชนกับคณะฯ เรื่องความรู
เปนเรื่องของการแบงปน ประเภทของความรูนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. Tacit knowledge คือ ความรูแบบฝงลึก เกิดจากประสบการณเรียนรู หรือ พรสวรรค ซ่ึงอยูในตัวของ    
แตละบุคคล 

2. Explicit knowledge คือ ความรูชัดแจง เปนการรวบรวมความรูท่ีเกิดจากการถายทอดออกมารูปแบบ
ตางๆ เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงานท่ีทําใหคนเขาถึงงาย 

  

TUNA MODEL (เปน Model สําหรับการจัดการความรู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในสวนของคณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอมนั้นวิทยากรไดสรุปประเด็นวิธีการจัดการ

ปญหาดานระเบียบวินัยนักศึกษาในประเด็นหลัก ๆ ดังนี ้
1. ใหขอมูลเบ้ืองตนตั้งแตการสัมภาษณนักศึกษา 
2. สรางปรัชญาของคณะฯ ใหนักศึกษาเขาใจ 
3. มีระบบภายในท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
4. มีโครงการพัฒนานักศึกษาท่ีสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมโดยเฉพาะการรับผิดชอบตอสังคม 
5. จัดกิจกรรมเขาคายละลายพฤติกรรม 
6. ใหรุนนองสอนรุนพ่ีบาง 
7. สรางการเรียนรูใหกับนักศึกษาไดเห็นคุณคาตนเองและแบงปนคุณคานั้นใหแกสังคม 
 
 



ในสวนของคณะศิลปศาสตร วิทยากรไดเปดประเด็นวิธีการจัดการปญหาดานระเบียบ 
วินัยนกัศึกษาเพ่ือใหอาจารยท่ีเขารวมไดแลกเปล่ียนความคิดในหัวขอตอไปนี ้
 

ทานตองการใหเกิดอะไรขึ้น (ตาม Tuna Model -- Knowledge Vision (KA)) 
 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ มีเรื่องดังตอไปนี ้

1. ความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีของตน เชน การเขาเรียนสาย ไมสงงานตรง 
    เวลา เปนตน 
2. การแตงกายของนักศึกษาโดยเช่ือมโยงไปถึงคณาจารยผูเปนแบบอยาง 
3. การเคารพผูอาวุโส คอนขางมีนอย เนื่องจากไมสามารถแยกแยะไดวาเปนอาจารยหรือเจาหนาท่ี  
    โดยสวนใหญมาจากการแตงกายของคณาจารย 

 อาจารยนริศรา เกตวัลห  เรื่อง มารยาทของนักศึกษาในช้ันเรียน เชน การเขาเรียนสาย การเดินไป
เดินมาในหองเรียน ไมฟงอาจารยสอน ซ่ึงอาจารยไดใชวิธีจัดการปญหาโดย การหักคะแนน,     
ไลออกจากหอง แตนักศึกษาก็ยังไมสนใจ เลยทําใหวิธีนี้ไมไดผล 

 อาจารยวัลลภา จิระติกาล เรื่อง การไมฟงอาจารยสอน ซ่ึงอาจารยไดใชวิธีจัดการปญหาโดย การทํา
หนานิ่งๆ และดุ เพ่ือตองการใหนักศึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 อาจารยกรองกาญจน คงวงศญาติ เรื่อง ความรับผิดชอบของนักศึกษา เชน การเขาช้ันเรียน,       
การทํางานท่ีไดรับมอบหมาย, การรับผิดชอบกิจกรรมของคณะฯ, จริยธรรมของนักศึกษา        
(การแตงกาย, การมีสัมมาคารวะ, มีจิตอาสา) ซ่ึงนักศึกษาของเรายังขาดเรื่องเหลานี้มากและ
ตองการท่ีจะพัฒนา ซ่ึงจะตองเริ่มจากระเบียบวินัย 

 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล เรื่อง ความรับผิดชอบของนักศึกษา, การแตงกาย, การเคารพ
คณาจารย 

อาจารยอาจารยยงยุทธ สงวนชม กลาวสรุปหัวขอนี้วา การพูดและย้ําเตือนบอย ๆ จะทําให
นักศึกษาหยุดคิดได 

ตัวอยางประเด็นปญหาของนักศึกษาท่ีทําใหนักศึกษาเปล่ียนไป  
 - การมีอิทธิพลของรุนพ่ี 
 - การเอ้ืออํานวยของคณะฯ 

 
ดานระเบียบวินัยนักศึกษามีส่ิงดีๆ อะไร ที่เกิดขึ้นกับ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ----- นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับองคกรท่ีไดออกไปฝก
ปฏิบัติงานภายนอกสถานท่ีไดอยางด ี

 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- องคกรท่ีนักศึกษาไดออกไปฝกปฏิบัติงานภายนอกสถานท่ี ไดยอมรับ
เรื่องความรับผิดชอบของนักศึกษา นักศึกษามีความเปนผูใหญและมีระเบียบมากขึ้น 

 อาจารยนริศรา เกตวัลห  ---- นักศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีเปนท่ียอมรับของสังคม 
 อาจารยกรองกาญจน คงวงศญาติ ---- นักศึกษาท่ีทํากิจกรรมจะใหความรวมมือและทําอยาง

เต็มท่ี และนักศึกษาท่ีเลนกีฬานั้น จะมีความรับผิดชอบในตัวเองด ี



 อาจารยวัลลภา จิระติกาล ---- นักศึกษาท่ีอาจารยสอนจะเขาเรียนทุกครั้งถึงแมวาจะมาสาย 
และแตงกายดวยชุดเครื่องแบบของนักศึกษาทุกครั้งท่ีเขามาเรียน ซ่ึงอาจารยเห็นวาจะแตกตาง
จากสถาบันท่ีเคยพบมาคือบางคนแตงบางไมแตงบางเม่ือเวลาเขาช้ันเรียน 

 
ดานระเบียบวินัยนักศึกษามีส่ิงดีๆ อะไรที่ เกิดจากลุมไหนบาง ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ---- นักศึกษามี 2 พฤติกรรม คือ ดี และ ไมดี ซ่ึงจะใหกลุมท่ีดี
เปนผูนําในการทํากิจกรรมรวมกัน และโดยสวนใหญกลุมท่ีไมไดมักจะมาจากประสบการณ
ชีวิตของนักศึกษาเองดวย ซ่ึงอาจารยจะตองเปนผูคอยช้ีแนะและใหคําปรึกษา การให
ความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือชวยในการพัฒนาและเปนตัวเสริมการเรียนรูของ
นักศึกษา เชนการจัดตั้งชมรม เ ม่ือมีชมรมแลวก็จะเกิดกิจกรรม ใชระเบียบวินัยของ
มหาวิทยาลัยในเรื่องของการแตงกาย  เชน แบบฟอรมการแตงกายท่ีเปนเครื่องแบบนักศึกษา
ธรรมดา ก็อาจจะบังคับไดยาก  แตในสาขาวิชาของอาจารย ท่ี เนนทางดานวิชาชีพ                  
จึงจําเปนตองมีเครื่องแบบท่ีเปนฟอรม เนื่องจากตองพานักศึกษาไปศึกษาดูงานตามสถาน
ประกอบการตางๆ แตคอนขางท่ีจะเปนภาระของนักศึกษาเชนกัน และอาจารยมองวาการมี
เครื่องแบบจะทําใหนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- นักศึกษามี 2 กลุม คือ ครอบครัวปกติ และ ครอบครัวไมปกต ิซ่ึงกลุม
ครอบครัวปกติ นักศึกษาจะมีความพรอมเรื่องความรับผิดชอบ เขาเรียนทุกครั้ง สนใจท่ีจะ
ซักถาม แตถาเปนกลุมครอบครัวท่ีไมปกติ นักศึกษาจะไมสนใจเรียนและไมมีความรับผิดชอบ 

 
ดานระเบียบวินัยนักศึกษามี กลุมใดบางที่ตองทําใหดี ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 อาจารยนริศรา เกตวัลห ---- กลุมเด็กท่ีไมมีระเบียบวินัย โดยใชวิธีการคือ ใหเปนหัวหนาหอง 
ซ่ึงทําใหนักศึกษาเริ่มเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป แตเรื่องผลการเรียนยังไมดีเทาท่ีควร และ
ปญหาคือสวนนอยท่ีสามารถทําได 

 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- กลุมเด็กปานกลาง และ กลุมท่ีไมคอยดี  โดยใชวิธีคือ ใหกลุมเด็กท่ีไม
คอยดีมาเปนผูนําบางเพ่ือเปนการพัฒนา 

 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ----ใหจัดกลุมนักศึกษาท่ีเกงและไมเกงอยูรวมกัน เพ่ือดูทักษะ 
ซ่ึงเปนการชวยนักศึกษาโดยท่ีไมใหนักศึกษารูตัว 

 
ดานระเบียบวินัยนักศึกษา การตั้งรับนักศึกษาที่ยังไมดีพอ ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 อาจารยอุจฉริต อาจาระศิริกุล ---- พฤติกรรมการสอนท่ีคอนขางดุและเขมงวด ผลออกมาไม
คอยดีนัก เนื่องจากนักศึกษาเกิดอาการเสียความรูสึก จึงเปล่ียนวิธีการ โดยใชการฟงมากขึ้น    
มีการช้ีแจงผิด - ถูก ซ่ึงก็ทําใหนักศึกษากลาท่ีจะเลาส่ิงตางๆ ใหฟง 

 ผศ.คณพศ สิทธิเลิศ ---- การมองทุกคนใหเปนมนุษยเทาเทียมกัน ตองคอยใหคําแนะนํา เพราะ
อาชีพครูเปนอาชีพท่ีทําบุญ 



 อาจารยอาจารยยงยุทธ สงวนชม ---- พยายามฝกตนเองไมใหเครียด หลังจากท่ีนักศึกษามา
ปรึกษาและขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ  

 อาจารยอรรถสิทธ์ิ สุนาโท ---- การตั้งคานิยม (การสรางอัตลักษณของคณะฯ เรื่องระเบียบ
วินัย การสรางจิตสํานึกวา ม.หัวเฉียว เปนช่ือพระราชทาน และการสรางนวัตกรรมใหมคือ
ตองมือทําอยางจริงจัง การใชนโยบาย 3 ดี มาประยุกตใช และการใชหลักประชาธิปไตย 

 อาจารยวนิสา สัมภวะผล ---- การตั้งกฎเกณฑในหอง และกฎเกณฑของการใหคะแนน ซ่ึงถา
มีกรณีการใหหรือการหักคะแนน อาจารยตองลงมือทําใหเห็นจริงๆ  เพ่ือทําใหนักศึกษามี
ความเคารพในกฎเกณฑท่ีตั้ง 

 อาจารยระวิ ปญจสวัสดิ์ ---- ตัวคณาจารยตองเปนแบบอยางท่ีดี การเปดโอกาสใหนักศึกษาใช
หลักประชาธิปไตยตั้งกฎเกณฑขึ้นเอง ใชหลักความเมตตาและความเขาใจ ใหนักศึกษารับรู
ดวยตัวเอง มีคําชมเชยบาง และสอนโดยใชหลักการมีเหตุผล 

 อาจารยสุภาพร กวินวศิน ---- ใหความเปนกันเองโดยการพูดคุยกันแบบพ่ีนองและขอรอง 
ยกตัวอยางเชน ใครมาสายแลวเดินเขาหองมาใหเพ่ือนปรบมือตอนรับ 

 อาจารยอติวัตน พรหมาสา ---- ใหมองโลกในแงดี (ใชไดเฉพาะกับบางคนเทานั้น) 
 อาจารยสมนึก ใจกลา ---- ทําใหจิตวางกอน ใหนักศึกษาดูคะแนนเพ่ือความตื่นตัว 

 
ดานระเบียบวินัยนักศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษาที่ยังไมดีพอเปนขาศึกโจมดีเรา จะมีวิธีการรุกอยางไร  

 อาจารยกรองกาญจน คงวงศญาติ ---- ใชวิธีการอธิบายถึงเรื่องกติกาท่ีตองทํารวมกันใน       
ช้ันเรียน ตั้งแตช่ัวโมงแรกของ Class กอนการเริ่มสอน เรื่องของความรับผิดชอบ ตองช้ีแจงให
ละเอียด และใหนักศึกษาลงความเห็นวารับกับกฎกติกาท่ีตั้งไวไดหรือไม เพ่ือเปนการปองกัน
ตัวของนักศึกษาเอง โดยใหอาจารยเปนแบบอยางของจริยธรรม ไมควรมุงเนนการหักคะแนน 
แตใหมุงถึงการพัฒนาการเปล่ียนแปลง 

 
สรุปขอแตกตางดานการจัดการปญหาดานระเบียบวินัยนักศึกษาระหวางคณะสาธารณสุขศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมกับคณะศิลปะศาสตร ดังนี ้
 คณะสาธารณสุขศาสตร ฯ    คณะศิลปศาสตร 
 1. ทุกคนรวมกันทําและทําอยางตอเนื่อง   1. ตางคนตางทํา 
 2. คณะ ฯ มีแบบอยางท่ีดี (อาจารย / รุนพ่ี)   2. แบบอยางยังตองพัฒนา 
 3. มีคานิยมท่ีดี จึงมีจุดรวมในการสรางระเบียบวินัย  3. ยังไมมีจุดรวมในการสรางคานิยม  
 
 
 
 
 



 
สรุปบทเรียน  

 ตองดําเนินการคิดแบบตอยอด 
 การหาจุดรวมของคณะฯ 
 มีจุดมุงหมายท่ีเหมือนกัน 
 ตองเรียนรูไปพรอมกับนักศึกษา ท้ังเรื่องกระบวนการและสภาพแวดลอม 
 อยากําหนดทิศทางใหนักศึกษาเดิน เพียงแคคณาจารยควรปรับทัศนะของนักศึกษา 
 อยามองนักศึกษาในแงลบ ใหหาขอดีและจุดเดน และใหสงเสริมใหดียิ่งข้ึน 
 อาจารยทุกทานตองใหความรวมมือกัน 
 ตองใชจิตวิญญาณความเปนครูสอนนักศึกษาใหเยอะๆ 
 ไมละเลยถานักศึกษาทําผิด ใหมองวาเขามีคุณคาอยูในตัว แตตองรูวิธีการสื่อสาร 
 ควรเติมคุณคาใหกับนักศึกษาบาง ใหลองคิดและทํา โดยการออกแบบประสบการณใหนักศึกษา

เผชิญ 
 ตองใหโอกาสนักศึกษา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือใหเขาคิดวาปลอดภัยและพรอมท่ีจะกลาพูดคุยกับ

อาจารย 


