
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
ประเด็นความรู้ : เทคนิคการสอนส าหรับการประเมินการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   

ห้องประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ  ชั้น 4  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์    ตรรกวิทูรย์ศักดิ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.อุษา   บุญถือ   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์  กรรมการ 
6. อาจารย์สายพิณ   สันทัด   กรรมการ 
7. อาจารย์ปุณณะ   คงสว่าง   กรรมการ 
8. นายสถาพร       สะราค า   กรรมการและเลขานุการ  
9. นายกัมปนาท   ดวงจร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
 
เริ่มประชุม   เวลา  11.30 น. 
 
  ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้   ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนส าหรับการ
ประเมินการสอนเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการได้ส าเร็จลุล่วง     
 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      - ไม่มี –  
 
วาระท่ี  2   การด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประเด็นความรู้ คือ เทคนิคการสอนส าหรับการประเมิน
      การสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ   
  ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ  เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา  โดยมีเวลาในการพูดท่านละ 3 นาที โดยประมาณ 
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ครั้งที่ 2     หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
1. รศ.ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส          เป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้ว มีน้อง

คนไหน ได้ลองน า เอาข้อมูลที่ ได้  ไปใช้ ในการสอนบ้ างคะ            
ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ ฝึก กันนะคะ  หัวข้อหลักของการคุยกันวันนี้ 
คือ จะมีเทคนิคการสอนอะไรบ้าง ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และ
ติดตามการสอนตลอดเวลา น่าสนใจไหมคะ พ่ีว่าน้อง ๆ ก็ต้องมี
เทคนิคการสอนของแต่ละคนอยู่แล้วแน่เลยค่ะ ส าหรับพ่ี พ่ีว่า ถ้าเรา
สอนโดยการพูดอย่างเดียว เราก็เบื่อ นักศึกษาก็ง่วง   ยิ่งสอน    
ตอนบ่าย ๆ ด้วย       หนังท้องตึง หนังตาหย่อนกันเลยทีเดียว  พ่ี
เสนอว่า เราต้องเตรียมสื่อการสอน เช่นคลิป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน หรือจะหาสื่อที่หลากหลาย ได้ ก็ยิ่งดีใหญ่ เช่น หนังสือ 
เนื้อหาในสื่อออนไลน์ จะเป็นเว็บ จะเป็นเพจ มีเยอะแยะ  ที่พ่ีสอน
ด้านโฆษณาก็มีเพจของ agency ที่รวมผลงานของเขาไว้ เราคอย
ติดตามก็มีข้อมูลมากมาย ค้นจากในมือถือ เอามือถือวางที่เครื่องฉาย
แผ่นทึบแสงในห้องเรียน ให้นักศึกษาได้ดูเลยค่ะ บอกให้นักศึกษาเอา
มือถือที่บางทีก็เหมือนจะแอบเล่นมือถือระหว่างเรียน ก็เลยมอบให้
ค้นเพจ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับการเรียน แบ่งปันกับเพ่ือนเลยค่ะ   
พ่ีก็หงุดหงิดเวลาที่นักศึกษาแอบเล่นมือถือระหว่างเรียน เคยพูดอยู่ 
แต่ก็ยังมีเล่นกันอยู่เรื่อย ๆ  นอกจากนั้นนะคะ พ่ีเสนอให้คิด
แบบฝึกหัดให้นักศึกษาท าในห้องเรียนด้วยค่ะ หรือ บางชั่วโมงอาจ
เป็นการทดสอบย่อย และพ่ีอยากเสนอให้น้อง ๆ เดินดูนักศึกษาขณะ
ให้ท าแบบฝึกหัดด้วยค่ะ จะได้ถือโอกาสอธิบายจุดที่นักศึกษาไม่
เข้าใจ พ่ีสังเกตหลายทีแล้ว นักศึกษาชอบมากค่ะ กระตือรือร้น 
สนใจ ติดตามเนื้อหา แล้วยังช่วยให้ทั้งเข้าใจ และจ าเนื้อหาได้แม่น
ด้วย 
 

2. ศ.ดร.ปิยะฉัตร   จารุธีรศานต์ เทคนิคผึ้งแตกรัง  
- อาจารย์ผู้สอนเลือกเนื้อหาที่จะสอน แบ่งออกเป็นเนื้อหา 
  หน่วยย่อย ๆ 
- แบ่งนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ 
- แต่ละกลุ่มวางแผนมอบหมายให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบ 
  ศึกษาเนื้อหาย่อยตามกลุ่มต่าง ๆ 
- ตัวแทนกลุ่มไปศึกษาความรู้จากกลุ่มต่าง ๆ 
- ตัวแทนกลุ่มที่ไปศึกษาความรู้ กลับมาจัดท าแผนผังความคิด  
  เพ่ือสรุปสาระส าคัญ 
- ตัวแทนกลุ่มกลับไปสู่กลุ่มเดิม และน าเอาแผนผังความคิดสรุป   
  สาระส าคัญมาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
  - ให้แต่ละกลุ่มตั้งค าถามเกี่ยวกับสาระส าคัญความรู้จากฐานต่าง ๆ 

- ซักถามเพ่ือนสมาชิก หาค าตอบ เฉลย 
เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา 
- อาจารย์ผู้สอนก าหนดปัญหาหรือสถานการณ์ ตามสาระการเรียนรู้   
  หรืออาจให้นักศึกษาน าเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเขาสนใจก็ได้ 
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้รับผิดชอบในการแก้ปัญหากลุ่มละเรื่อง 
- นักศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับปัญหา และ 
  ร่วมกันวิเคราะห์ 
- แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหา วางแผน 
  ก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา 
- นักศึกษาด าเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนเอาไว้ 
- แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จัดท ารายงานการแก้ปัญหาและ 
  น าเสนอผลงาน 

3. รศ.ณัฐชลัยย์ ตรรกวิฑูรย์ศักดิ์        ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ทางดา้นร่างกาย  (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย เพ่ือช่วยให้ประสาทการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ     
ที่จะเกิดขึ้นการรับรู้ เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนอยู่ใน
สภาพที่ไม่พร้อม แม้จะมีการให้ความรู้ที่ดีๆ ผู้เรียนก็ไม่สามารถรับได้ 
ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนานๆ ในไม่ช้าผู้เรียนก็จะหลับ
หรือคิดเรื่องอ่ืน ๆ แต่ถ้าให้มีการเคลื่อนไหวทางกายบ้างก็จะท าให้
ประสาทการเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดี 

4. อ.ดร.อุษา   บุญถือ  มีการสอดแทรกสื่อการสอน อาทิ clip vdo หรือ การยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีก าลังศึกษา และอาจมีการท า
แบบฝึกหัดเพื่อเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ มากยิ่งข้ึน 

5. อ.ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์ ใช้สื่อที่จ าเป็น visual เช่น clip vdo โฆษณาใน magazine เช่น 
สอน HR ที่ตึก SBB ซึ่งมีบูธตั้งหารับสมัครพนักงานอยู่ ก็เอาโบชัวร์
และใบสมัคร ขึ้นไปให้นักศึกษาดู discuss กัน  key คือ หาเรื่องที่
เป็นประเด็นปัจจุบันใกล้ตัวนักศึกษาหน่อย  หาเรื่อง discuss ที่มี
หลายมุมมอง ถ้านักศึกษาคิดไม่ออกให้ดูในที่คนมา comment จาก
สื่อ youtube, facebook 

6. อ.สายพิณ   สันทัด           มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทาง
สติปัญญา (Intellectual Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปัญญา ต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความคิดของผู้เรียน สามารถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการ
เคลื่อนไหวต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไป  ท าให้ผู้เรียนเกิด 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
  ความสนุกท่ีจะคิด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ควรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน

รว่มทางสังคม (Social Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เนื่องจากมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  มนุษย์ต้องเรียนรู้
ที่จะปรับตัวเข้ากับอ่ืน  และสภาพแวดล้อมต่างๆ การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทาง    
ด้านสังคม 

7. อ.ปุณณะ   คงสว่าง สื่อการสอนที่น่าสนใจ, ความหลากหลายของสื่อ, Quiz, การเดินดู
นักศึกษาขณะสอน 

 

  มติ ที่ประชุมร่วมกันสรุปผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนส าหรับ
การประเมินการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และติดตามการสอนตลอดเวลา โดยลักษณะของการพูดคุยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพ่ี 
(อาจารย์อาวุโส) สู่รุ่นน้อง (อาจารย์ที่ก าลังยื่นเสนอผลงานทางวิชาการ)  และรุ่นน้องแสดงความคิดเห็น      
โดยสรุปมีสาระส าคัญดังนี้ 1. สื่อ อุปกรณ์การสอน  คลิปวีดีโอ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่สอน 2. มีความ
หลากหลายของสื่อการสอน เช่น หนังสือ, online, website 3. กรณีศึกษา – สถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบัน 
4. ทดสอบย่อยในชั้นเรียน แบบฝึกหัด 
    ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น. 

  

 
 
 
 

 

 
  
 

(นายสถาพร  สะราค า) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


