
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
ประเด็นความรู้ : เทคนิคการสอนส าหรับการประเมินการสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ครั้งที่ 4 
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ห้องประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ  ชั้น 4  คณะบริหารธุรกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส  ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์    ตรรกวิฑูรย์ศักดิ์  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 
  
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      - ไม่มี –  
 
วาระท่ี  2   การด าเนินการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4 ประเด็นความรู้ คือ เทคนิคการสอนส าหรับการประเมิน
      การสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ   
  ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หัวข้อ การจัดให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม และการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่
เหมาะสม  โดยมีเวลาในการพูดท่านละ 3 นาที โดยประมาณ 
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ครั้งที่ 4     หัวข้อ การจัดให้ผู้เรียน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม     
              และการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
1. รศ.ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส           เกี่ยวกับหัวข้อนี้ พ่ีเสนอว่าให้นักศึกษาเล่าประสบการณ์

ตรงที่ตัวเองประสบพบเจอสถานการณ์ เหตุการณ์ ที่โยงมายัง
เนื้อหาในวิชาเรียนได้ นักศึกษาจะสนุกกันมาก เช่น ณ ตอนนี้ 
นักศึกษาจ าโฆษณาอะไรได้บ้าง โฆษณาชิ้นไหน จ าผู้น าเสนอข้อมูล
ในงานโฆษณาใดได้บ้าง พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  
           นอกจากสื่อต่าง ๆ แล้ว พ่ีเคยพานักศึกษาไปดูงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนด้วย พ่ีสอนวิชาการประชาสัมพันธ์ของ
องค์การที่ไม่หวังก าไร เลยคิดว่าอยากจะพานักศึกษาไปดูงานที่ร้าน
ปันกัน เดอะไนน์ ซึ่งอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยรามค าแหงมาก ๆ     
ร้านปันกัน เป็นส่วนงานหนึ่งของมูลนิธิยุวพัฒน์ เขาจะขอรับ
บริจาคของมือ ๒ ที่สภาพดี ใช้งานได้ มาจ าหน่ายเพ่ือระดมทุนไป
ใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน ขัดสน พ่ีก็จะแจ้งขอให้
นักศึกษาหาของมือ ๒ ของเขาเองมาบริจาคด้วย 

2. ศ.ดร.ปิยะฉัตร   จารุธีรศานต์ เทคนิคการสอนเขียนโดยกระบวนการลูกเต๋า 
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาระดมความคิดก าหนดประเด็นหลักเรื่องที่จะ 
  เขียน เช่น อาจก าหนดประธาน ค ากริยา และกรรม 
- นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก าหนด ระดมความคิดเพ่ือก าหนด 
  ประเด็นย่อยของประเด็นหลัก 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเอาข้อความหรือเนื้อหาทั้งประเด็นหลัก 
  และประเด็นย่อยมาสร้างเป็นลูกเต๋า 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันเชื่อมโยงประเด็นแต่ละด้าน เพ่ือเขียน 
  เป็นเนื้อหา 
- นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกันเขียนข้อความ เนื้อหา ล าดับ 
  เหตุการณ์ที่ต้องการ 

3. รศ.ณัฐชลัยย์   ตรรกวิฑูรย์ศักดิ์ - ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 
- พยายามตั้งค าถามเพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และค านึงถึง 
  ประโยชน์ของเนื้อหาในคาบนั้น โดยให้นักศึกษาเขียนบน 
  กระดาน หากผิด ก็ให้เพ่ือนๆทุกคนในห้องเรียน ช่วยกันแก้ไขให้ 
  ถูกต้อง อาจมีการเสริมแบบฝึกหัดที่ดี และเข้มข้น เพื่อให้ 
  นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
- เวลาสอน อย่าสอนเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ใช้ระบบ e- 
  Learning ของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น น า 
  เอกสารประกอบการสอน สไลด์ Power Point ประเด็นค าถาม  
  และอ่ืนๆ ขึ้นในระบบไว้ให้นักศึกษาอ่านล่วงหน้าก่อนเข้า 
  ชั้นเรียน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
  - การเล่าประสบการณ์ตรงของครูหรือของรุ่นพ่ี โดยเฉพาะการเล่า 

  เรื่องส่วนตัวต้องมีความพอดี ไม่ยกตนหรือว่าร้ายผู้อ่ืน หรืออาจ 
  เล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในอดีต  

4. อ.ดร.อุษา   บุญถือ         ให้นักศึกษาได้พูดคุย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ โดยอาจารย์อาจมอบหมายหัวข้อล่วงหน้า  เพื่อ
นักศึกษาจะได้มีการเตรียมข้อมูล/ฝึกการสืบค้นข้อมูล และฝึกคิด
วิเคราะห์จากมุมมองของตนเองก่อน  เมื่อมาในชั้นเรียนจะได้มีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์และเพ่ือน ๆ อีกท้ังอาจเปิด clip 
vdo เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่าง กรณีศึกษาในต่างประเทศ
แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

5. อ.ดร.สนิทนุช   นิยมศิลป์        หาห้องเรียนเล็กหน่อย, จับกลุ่มนักศึกษาให้ทุกกลุ่มมีคนที่
ท างานแล้ว ให้นักศึกษาแชร์ประสบการณ์จากท่ีท างาน, ตัวอย่าง  
สอนเรื่อง recruitment & selection  
1. นักศึกษาที่ท างานแล้วก็แชร์ประสบการณ์หรืองานอะไรก็ได้    
    แล้วมาแชร์กัน  
2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ท างานก็ assign ให้ไปลองสมัครด้วยตัวเอง  
    บริษัท 
3. ให้นักศึกษา search หรือโทรไปสอบถามราคา ad โฆษณาเอง 
    เลย  
4. ให้นักศึกษา search หาตัวอย่าง resume online ที่ตนชอบ   
    ถือมาทุกคนเพ่ือ share, discuss, comment จุดมุง่หมาย คือ  
    ให้ทุกคนไปมีประสบการณ์อย่างน้อยในฐานะผู้สมัครงาน แล้ว 
    มา share วิเคราะห์ ในฐานะผู้จ้าง 

6. อ.สายพิณ   สันทัด -  การใช้เทคนิคการสอนแบบ Saving Face Strategy มีการจัด 
   กลุ่มย่อย และตั้งชื่อกลุ่มเป็นสัญลักษณ์ เวลาครูเรียกให้ตอบ  
   หรือให้ท ากิจกรรม นักศึกษาจะเต็มใจตอบและเต็มใจท า 
   กิจกรรม มากกว่าเรียกชื่อเป็นรายบุคคล 
- ผู้สอนควรพยายามศึกษาค้นคว้าเนื้อหาหรือตัวอย่างใหม่ๆ ที ่
  น่าสนใจมาพูดคุยกับนักศึกษา 
- ให้นักศึกษาเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่นักศึกษาเรียนทุกวนั เพื่อฝึก   
  ทักษะการเขียน การจับใจความ และการสะท้อนความรู้สึก  
  รวมทั้งทักษะการค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษา ท าให้     
  นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเขียนมากข้ึน นอกจากนั้น ยังน า   
  ตัวอย่างงานที่มีพฒันาการเขียนที่ดี หรือน่าสนใจไปอ่านให้ 
  นักศึกษาฟังในคาบถัดไป ท าให้นักศึกษามีความพยายามที่จะ 
  เรียนรู้มากขึ้นและได้รบัข้อมูลที่น่าสนใจจากเพื่อน ๆ ในชัน้เรียน 
  มากข้ึน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
  -  สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีไปฝึกงาน ในด้าน    

   เนื้อหาวิชาว่าสามารถน าไปใช้จริงได้หรือไม่ ควรมีการปรับปรุง  
   หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร 

7. อ.ปุณณะ   คงสว่าง จัดเวลา/กิจกรรม ให้นักศึกษาเล่าประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
หัวข้อที่บรรยาย, cyber classroom, course on demand  

 

  มติ ที่ประชุมร่วมกันสรุปผลการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนส าหรับ
การประเมินการสอนเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ หัวข้อ การจัดให้ผู้เรียน แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม และการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม  โดยลักษณะของ
การพูดคุยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพ่ี (อาจารย์อาวุโส) สู่รุ่นน้อง (อาจารย์ที่ก าลังยื่น
เสนอผลงานทางวิชาการ)  และรุ่นน้องแสดงความคิดเห็น  โดยสรุปมีสาระส าคัญดังนี้  1. จัดเวลาให้นักศึกษา
เล่าประสบการณ์ตรงที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา หัวข้อบรรยายนั้น ๆ  2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้บรรยาย สามารถ 
เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 3. การพานักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงาน 4. E-LEARNING         
   ประธานฯ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 

  

 

 

(นายสถาพร  สะราค า) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


