คำนำ
องค์ควำมรู้ด้ำน“เทคนิคกำรสอน” เล่มนี้ เกิดจำกคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ประชุม
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และได้ข้อสรุปร่วมกันว่ำ กำรจัดกำร
ควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ในปีกำรศึกษำนี้ จะศึกษำและต่อยอดกำรเรียนแบบใช้โครงงำน
เป็นฐำน (Project Based Learning) ซึ่งในหลักสูตรเกือบทุกสำขำวิชำในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ใช้
เทคนิคกำรสอนนี้ในวิชำต่ำงๆอยู่แล้วและเป็นเทคนิคกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (Student-CenteredApproach)ซึ่งเหมำะกับกำรเรียนกำรสอนในยุคศตวรรษที่ 21
กำรถอดองค์ควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ได้จำกกำรประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและบอกเล่ำประสบกำรณ์จำกคณำจำรย์ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงมีคณำจำรย์ใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ นำเอำเทคนิคกำรสอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำนไปต่อยอดในวิชำที่ตนเองสอน
และได้มีกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ดังกล่ำวให้แก่คณำจำรย์ท่ำนอื่นๆในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ทรำบ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ดังนั้นคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จึงหวังว่ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่ออำจำรย์ผู้สนใจในกำรพัฒนำเทคนิคกำรสอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
2 เมษำยน 2561

บทนำ
พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติฉบับปี พ.ศ.2542 ได้กำหนดกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในด้ำนเนื้อหำ
สำระและกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลและเน้นทักษะกำรบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ และประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรฝึกปฎิบัติ คิดเป็นทำเป็น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่ำวประกอบ
กันเป็นกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project Based Learning)
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จึงจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อสกัดองค์ควำมรู้สำคัญในเทคนิคกำรสอนแบบโครงงำนเป็นฐำนและ
ได้นำมำเผยแพร่แก่คณำจำรย์ในคณะวิชำ
เนื้อหำในเล่มประกอบด้วย
1.เทคนิคกำรสอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำนในวิชำ AE494 English for Multicultural Learning
and Understanding ของ อ.ชลลัดดำ สุดเจริญ
2.เทคนิคกำรสอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำนในวิชำAE371 Business English ของ อำจำรย์ สุลำ
วัลย์ รัตนทิพยำภรณ์
3.เทคนิคกำรสอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำนในวิชำJC352Japanese For Business
Communication ของอำจำรย์ กัลยำ แสนใจมูล

สถำนกำรณ์ปัญหำ
ยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งพยำยำมผลักดันให้
เกิดกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยเฉพำะในระดับอุดมศึกษำในด้ำนสภำพกำรเรียนกำรสอนของไทยกำลังประสบปัญหำที่
ต้องช่วยกันแก้ไขปฏิรูปอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปฏิรูปด้ำนคุณภำพกำรเรียนกำรสอน เทคนิคกำรสอน คุณภำพ
ผู้สอน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีทำงกำรสอน และกำรวิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นกำร
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียน (Student-Centered-Approach) คือ ผู้เรียนต้องรู้จักกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหำได้ เน้นกำรนำเอำองค์ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ ผลักดันให้เกิดกำรแก้ไข และมีกำรพัฒนำ
เปลี่ยนแปลงเสมอ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ตระหนักถึงควำมจำเป็นในกำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน จึงได้จัด
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในเรื่อง เทคนิคกำรสอนแบบกำรใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project
Based Learning) ซึ่งเป็นเทคนิคกำรสอนที่ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นควำมสนใจ เกิดจำกตัวผู้เรียน มำใช้ในกำรทำ
กิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ และ ประเมินผลตำมสภำพจริง เทคนิคกำร
สอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project Based Learning) ถือ เป็นเทคนิคกำรสอนที่ทำให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภำพมำก และนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี

แผนการจัดการความรู้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณบดีมีคำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ที่ 2/2560เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ2560 โดยกำหนดภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบคือ
1.1.กำหนดกำรประชุมเพื่อกำหนดแผนยุทธศำสตร์หรือแผนกำรปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ให้
ครอบคลุมสอดคล้องรองรับตรงตำมประเด็นยุทธศำสตร์พันธกิจและแผนปฏิบัติกำรระดับมหำวิทยำลัยหรือระดับ
คณะวิชำ
1.2.รวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
สำหรับกำรปฏิบัติงำนจริง
1.3.ดำเนินกำรควบคุมดูแลติดตำมกำรดำเนินงำนและประเมินผลคุณภำพกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
คณะวิชำฯ
2.จัดประชุมหรือพิจำรณำประเด็นควำมรู้หรือพัฒนำคุณภำพอำจำรย์
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีกำรประชุมเพื่อดำเนินกำรแรกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์พันธกิจและแผนปฏิบัติงำนระดับคณะวิชำฯ
ที่ประชุมมีมติว่ำ ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะฯในปีกำรศึกษำนี้จะเป็นกำรใช้เทคนิคจัดกำรเรียนรู้
แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project Based Learning)ส่วนทำงด้ำนกำรวิจัยประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือเทคนิค
กำรทำวิจัยให้ประสบควำมสำเร็จ
3.กำรสร้ำงและกำรแสวงหำควำมรู้
3.1.คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะฯแบ่งกลุ่มคณำจำรย์เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มกำรเรียนกำรสอนและกลุ่ม
วิจัยเพื่อกำหนดหน้ำที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมประเด็นที่กำหนดไว้
3.2.คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะฯจัดประชุมคณำจำรย์ทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
กำรใช้เทคนิคกำรสอนแบบกำรใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project Based Learning) และ 4 ครั้งด้ำนกำรวิจัย

3.3.หลังจำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยแล้วมี
อำจำรย์ในคณะฯนำเทคนิคทั้งด้ำนกำรสอนและด้ำนวิจัยไปใช้
3.4.ในกำรประชุมครั้งสุดท้ำยอำจำรย์ที่นำองค์ควำมรู้ไปใช้จะต้องรำยงำนผลกำรนำไปใช้ในที่ประชุม
รับทรำบ
3.5 ภำยหลังจำกกำรสกัดองค์ควำมรู้และรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มเสร็จละจัดส่งให้สำนักประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์จัดกำรประชุมเพื่อให้อำจำรย์ที่นำองค์ควำมรู้ไปใช้ทั้งด้ำนกำรเรียน
กำรสอนและด้ำนกำรวิจัยได้เผยแพร่องค์ควำมรู้ดังกล่ำวให้คณำจำรย์ในคณะวิชำรับทรำบ

-------------------------------------------------------------------------------

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2560
ณ ห้องประชุมอำคำรเบญจบรรณ
-----------------------------ผู้มำประชุม
1. อำจำรย์ชลิดำ วสุวัต

ประธำนกรรมกำร

2. อำจำรย์กุลกนก มณีวงศ์

กรรมกำร

3. อำจำรย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์

กรรมกำร

4. อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงศ์

กรรมกำร

5. อำจำรย์เกียรติสุดำ บุญส่ง

กรรมกำร

6. อำจำรย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม

กรรมกำร

7. อำจำรย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์

กรรมกำร

8. อำจำรย์เมธี พุทธวงศ์

กรรมกำร

9. อำจำรย์ ดร.Elisa Nishikito

กรรมกำร

10.อำจำรย์อัจฉรำภรณ์ จันทร์สว่ำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

11.อำจำรย์สุทธินี พรหมกันดร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

12.อำจำรย์นิธินำฎ บุลมำก

กรรมกำรและเลขำนุกำร

13.อำจำรย์อัญษิกำญฌ์ ภูธรใจ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้ไม่มำประชุม
ไม่มี
ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. อำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ
2. อำจำรย์สุลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์
เริ่มประชุมเวลำ 9.00 น.
ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1.

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำหัวข้อของกำรจัดกำรเรียนรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ในปี
กำรศึกษำ 2560 นี้คือ Project Based Learning ซึ่งเป็น Active Learning หรือกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก โดยให้นักศึกษำ
เป็นศูนย์กลำง เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรกำรคิดวิเครำะห์ให้กับนักศึกษำเพื่อให้เข้ำกับกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning นั้นประกอบไปด้วยหลำกหลำยรูปแบบ เช่น Case Study,
Problem-based Learning, Project-based Learning, Cooperative Learning, Service Learning, และ Role play
เป็นต้น ซึ่งวิธีกำรต่ำงๆเหล่ำนี้ก็ได้ถูกนำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ทำให้กำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning นั้น
ได้รับควำมสำคัญและถูกพูดถึงอย่ำงกว้ำงขวำงจำกทั้งมหำวิทยำลัยพำยัพเอง และมหำวิทยำลัยอื่นๆด้วย
อำจำรย์อัจรำภรณ์ แบ่งปันเกร็ดควำมรู้ที่ได้จำกกำรร่วมกิจกรรมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดย
ยกตัวอย่ำงเรื่องกำรให้นักศึกษำเรียนรู้ดว้ ยตัวเองแทนกำรที่อำจำรย์ผู้สอนป้อนข้อมูลให้กับนักศึกษำอยู่ฝ่ำยเดียวว่ำเป็น
กำรกระตุ้นให้นักศึกษำใช้โทรศัพท์มือถือในกำรค้นหำข้อมูลควำมรู้เนื่องจำกนักศึกษำมักจะเล่นโซเชียลเนตเวิร์คอยู่แล้ว
อำจำรย์ชลิดำ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบเพิ่มเติมว่ำ ภำยใต้กำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning นั้น คณบดีได้
กำหนดให้หวั ข้อ Project-based Learning เป็นหัวข้อของกำรจัดกำรเรียนรู้ในปีกำรศึกษำ 2560 นี้ ซึ่ง อ.ชลิดำ มี
ควำมเห็นว่ำหลักสูตรของทุกสำขำวิชำจะมีวิชำที่มอบหมำยให้นักศึกษำทำ รำยงำนหรือโครงกำรอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะใน
ลักษณะโครงกำรขนำดเล็กหรือใหญ่ก็ตำม จึงได้กำหนดให้กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งที่1 นี้ เป็นเวที

ของกำรแบ่งปันข้อมูล จึงขอควำมร่วมมืออำจำรย์ที่ได้ทำกำรเรียนกำรสอนแบบ Project-based Learning มำให้ข้อมูล
กับที่ประชุม โดยผู้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้
ที่ประชุมรับทรำบหัวข้อดังกล่ำว
วำระที่ 2.

แบ่งปันเทคนิคกำรเรียนกำรสอน Active Learning หรือ Project-based Learning

อำจำรย์สุทธินี แบ่งปันเรื่องกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ AE 361 Sociolinguistics ภำษำศำสตร์เชิงสังคม ซึ่ง
ตนเองได้มีโอกำสสอนเป็นครั้งทีส่ อง จำกกำรสอนครัง้ แรกพบปัญหำว่ำเมื่อมอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำนงำนของผู้อื่น
นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำใจงำนเหล่ำนั้นได้อย่ำงถ่องแท้ ในเทอมนี้จึงได้มีกำรปรับเปลีย่ น ให้นกั ศึกษำทำโครงงำนเอง
หลังจำกกำรสอบกลำงภำค โดยให้นักศึกษำจับคู่กันเพื่อศึกษำปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อกำรใช้ภำษำ โดยเน้นที่ระดับ
เสียงและระดับคำ มีกำรแนะนำวิธีกำรเก็บข้อมูลให้กับนักศึกษำ หลังจำกที่นักศึกษำเขียนโครงร่ำงส่งแล้ว สังเกตได้ว่ำ
นักศึกษำค่อนข้ำงมีควำมเข้ำใจในสิ่งที่ทำ และสำหรับกำรนำเสนอนั้น ได้กำหนดให้นักศึกษำนำเสนองำนในรูปแบบ
โปสเตอร์ โดยจะมีอำจำรย์จำกสำขำวิชำภำษำอังกฤษมำฟังและร่วมซักถำม
อำจำรย์กุลกนก แบ่งปันกำรบูรณำกำรกำรใช้โครงงำนร่วมกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำจิตวิทยำสังคม
สงเครำะห์ และวิชำจิตวิทยำชุมชนและกำรให้คำปรึกษำ โดยนำโครงงำนลงไปศึกษำวิเครำะห์ควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมกับกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม มีกำรให้นักศึกษำคิดโครงกำรสัปดำห์ส่งเสริมสุขภำพจิตระหว่ำงวันที่ 6 - 10
พฤศจิกำยน 2560 และมีโครงกำรให้นักศึกษำศึกษำเครื่องมือสำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพ
อำจำรย์สลุ ำวัลย์ แบ่งปันกำรเรียนกำรสอนวิชำ AE 371 Business English I ซึ่งคำอธิบำยรำยวิชำเน้นทักษะทั้ง
4 ด้ำน มีกำรมอบหมำยนักศึกษำทำโครงกำร โดยยึดหลัก Active Learning เป็นสำคัญ นักศึกษำจะได้ทำกำรก่อตั้ง
บริษัท โดยนักศึกษำต้องเรียนรูแ้ ละทำควำมเข้ำใจเรื่องลักษณะของบริษัทและโครงสร้ำงองค์กร สำมำรถวิเครำะห์
หลักกำรทำงกำรตลำดได้ เข้ำใจถึงหลักกำรสร้ำงโฆษณำ รวมไปถึงองค์ประกอบของกำรสมัครและรับสมัครงำน โดย
นักศึกษำจะต้องทำโครงงำนสองโครงงำน โครงงำนแรกซึ่งเป็นโครงกำรทัศนศึกษำ โดยนักศึกษำจะเลือกบริษัทที่สนใจเข้ำ
เยี่ยมชม โดยนักศึกษำจะต้องเป็นผู้ติดต่อและดำเนินกำรด้ำนเอกสำรเองทั้งหมด โดยในกำรทัศนศึกษำหรือเข้ำเยี่ยมชม
บริษัทต่ำงๆนั้น นักศึกจะทำกำรสัมภำษณ์ตำมหัวข้อกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำและสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อนำเสนอต่อไป
ส่วนโครงกำรที่สองนั้น นักศึกษำจะแบ่งกลุ่มย่อยและดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทจำลองขึ้น และดำเนินกำรบริหำรบริษัท
จำลองตำมหัวข้อกำรเรียนกำรสอน และนำมำสรุปเพื่อนำเสนอ

อำจำรย์ชลลัดดำ แสดงควำมคิดเห็นว่ำวิชำภำษำอังกฤษเกือบทุกวิชำน่ำจะได้ใช้กำรเรียนกำรสอนแบบ Projectbased Learning โดยยกตัวอย่ำงวิชำ GE136 Engglish through Media for Life Long Learning มีกำรมอบหมำยให้
นักศึกษำทำโครงงำนแผ่นพับ หลังจำกได้เรียนรูเ้ รื่ององค์ประกอบของแผ่นพับและกำรใช้ภำษำในกำรทำสื่อแผ่นพับเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นโครงงำนขนำดเล็ก นอกจำกนั้นนักศึกษำยังได้มีโอกำสใช้เทคโนโลยีคือโทรศัพท์มือถือเป็น
ตัวช่วยในกำรเรียนรู้ ยกตัวอย่ำงเช่น หัวข้อ Online Shopping โดยอำจำรย์ผู้สอนกำหนดโจทย์ให้นักศึกษำหำซื้อสิ่งของ
จำกเว็บไซต์ภำษำอังกฤษเพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษจำกกำรใช้จริง
อำจำรย์ชลลัดดำ ได้แบ่งปันเรื่องกำรใช้ Google classroom เพิ่มเติมด้วยว่ำสำมำรถใช้แอพพลิเคชั่นได้ทั้งบน
โทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถสร้ำงห้องเรียนออนไลน์ในแอพพลิเคชั่นได้ และตนเองได้
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ AE493 Film Analysis โดยแจกรหัสให้กับนักศึกษำเพื่อเข้ำร่วมชั้นเรียนออนไลน์นี้ ใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรฝำกลิงค์ภำพยนตร์เพื่อให้นักศึกษำได้ร่วมกันวิเครำะห์ รวมถึงกำรสั่งกำรบ้ำนและกำรส่งกำรบ้ำนของ
นักศึกษำด้วย
อำจำรย์ชลิดำ แสดงควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถนำ Google classroom มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรทำ Projectbased Learning ได้ หำกอำจำรย์ท่ำนใดสนใจก็เชิญชวนให้นำไปทดลองใช้ และมีควำมเห็นเพิม่ เติมว่ำอำจจะสำมำรถนำ
ข้อมูลทีอ่ ำจำรย์แต่ละท่ำนได้แบ่งปันมำบูรณำกำรใช้รว่ มกันได้
อำจำรย์เมธี ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในเรื่อง Active classroom ในรำยวิชำ JC 143
ภำษำญี่ปุ่นสำหรับผูเ้ ริ่มเรียน 1 โดยเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ Pickles โดยที่นักศึกษำไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใดๆใช้เพียง
กระดำษ QR Code โดยให้อำจำรย์ตั้งโจทย์และนักศึกษำยกกระดำษคำตอบพร้อมกันให้อำจำรย์แสกน แทนกำรนัง่ ตรวจ
หรือถำมเป็นรำยบุคลซึ่งเป็นกำรประหยัดเวลำได้มำก ตนเองได้ประยุกต์กำรใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในกำรเช็คชื่อนักศึกษำเข้ำ
ห้องเรียนด้วย
อำจำรย์ชลลัดดำ แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรใช้ QR Code สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ในทุกรำยวิชำ ในรำยวิชำ
GE136 เองก็ได้มีกำรแจก QR Code เพื่อให้นักศึกษำไปฟังคลิปข่ำวและตอบคำถำมเป็นกำรบ้ำน ซึ่งนักศึกษำจะรู้สึกสนุก
อำจำรย์เมธีแบ่งปันเพิ่มเติมเรื่องกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ JC281 Traditional Japanese Culture วัฒนธรรม
ญี่ปุ่นดั้งเดิม จะมีกำรจัดกิจกรรมโดยนักศึกษำ 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ กำรแต่งชุดยูกะตะ กำรจัดดอกไม้ และกำรชงชำ
โดยนักศึกษำเป็นผูห้ ำข้อมูลทั้งหมดภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ผู้สอน รวมทั้งมีนักศึกษำญี่ปุ่นจำกมหำวิทยำลัยเกียวโตซัง

เคียว มำให้ควำมรู้และฝึกประสบกำรณ์ให้แก่นักศึกษำด้วย เพือ่ ที่นักศึกษำจะได้นำไปถ่ำยทอดและสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อ
นำเสนอต่อไป
อำจำรย์ ดร. Elisa แบ่งปันข้อมูลว่ำ มีกำรทำโครงกำร 2 โครงกำรแรกเกิดขึ้นในรำยวิชำ JC 221 โดยให้นักศึกษำ
เลือกหัวข้อในกำรสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษำญี่ปุ่น โดยนักศึกษำจะต้องมีกำรนำเสนอตั้งแต่กำรจัดเตรียมจนถึง
กำรสำธิตกำรสอน โดยมีกำรประเมินทั้งจำกคณำจำรย์และนักศึกษำด้วยกันเอง ส่วนโครงกำรที่สองอยู่ในรำยวิชำ JC 342
ล่ำม โดยในปีนี้ได้ควำมรับร่วมมือจำกคณะพยำบำลศำสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ และ
อำจำรย์จำกคณะแพทยศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยได้รับควำมเอื้อเฟื้อด้ำนสถำนทีจ่ ำกโรงพยำบำลแมคคอร์
มิค โครงกำรนี้เกิดขึ้นในลักษณะ Cooperative Learning กำรจำลองสถำนกำรณ์ และ Active Learning โดยกำรนำ
คนไข้ชำวญี่ปุ่นมำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ทำให้นักศึกษำได้ฝึกกำรทำงำนร่วมกันแบบรอบด้ำนทั้งคนไข้ แพทย์ พยำบำล
และเภสัชกร ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยเรื่องกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นกำร
ทำงำนร่วมกันกับคนจำกหลำกหลำยวัฒนธรรม โดยจะมีกำรประเมินจำกกำรอัดวิดโี อและจำกกำรนำเสนอแบบรูปเล่ม
อำจำรย์นมลรัตน์ แบ่งปันในรำยวิชำของสำขำวิชำภำษำจีนจะมีกำรสั่งรำยงำน เช่น นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ใน
รำยวิชำที่ตนเองสอนนั้นจะได้ทำรำยงำนที่เกี่ยวกับลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของประทศจีน
อำจำรย์สุรียว์ รรณ แบ่งปันกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ AE 411 กำรแปล 1 มีโครงกำรบูรณำกำรกับกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษำสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติไปพร้อมกับกำรให้ข้อมูลเรื่องเทศกำลสงกรำนต์ โดยนักศึกษำ
สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมและแต่งกำยให้เข้ำกับเทศกำล โดยนักศึกษำนำส่งวิดีโอ script และ ชิ้นงำนแปล ให้กับ
เพื่อให้อำจำรย์ประเมินผลงำน
อำจำรย์ชลลัดดำ แบ่งปันกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ AE494 English for Multicultural Learning and
Understanding โดยผู้สอนทำโครงกำรนำร่องให้กับนักศึกษำจำนวน 1 โครงกำรเพื่อนำนักศึกษำสู่ชุมชนของชำวต่ำงชำติ
ที่เข้ำมำอยู่อำศัยในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ชุมชนชำวจีน กลำงเมืองเชียงใหม่ ส่วนนักศึกษำเองจะได้ทำโครงกำรจำนวน 3
โครงกำร โดยเป็นโครงกำรขนำดเล็กเป็นกำรนำเสนอข้อมูลของประเทศที่นักศึกษำไปอยู่อำศัยมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3
สัปดำห์ ส่วน โครงกำรขนำดกลำง นักศึกษำจะต้องวำงแผนให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวใน
ประเทศที่ตนเองเคยอำศัยอยู่ในลักษณะรูปเล่ม โดยให้เพื่อนเป็นผู้ประเมินร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน และในกำรทำโครงกำร
ใหญ่นั้น นักศึกษำต้องนำเสนอสิ่งที่ตนเองเรียนรู้จำกกำรไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆ โดยนักศึกษำเองต้องเป็น
ผู้ดำเนินกำรโดยเชิญผู้อื่นเข้ำร่วมงำน

วำระที่ 3. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
อำจำรย์ชลิดำเสนอให้เลือกรำยวิชำจำนวน 2 รำยวิชำ คือ AE 371 Business English โดยอำจำรย์สุลำ
วัลย์ รัตนทิพยำภรณ์ และ AE 494 English for Multicultural Learning and Understanding โดยอำจำรย์ชล
ลัดดำ สุดเจริญ มำเป็นกรณีศึกษำของคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 ภำยใต้หัวข้อ Project-based Learning
มติ ที่ประชุมพิจำรณำเห็นชอบมติดังกล่ำว
วำระที่ 4.

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ

อำจำรย์ชลิดำนัดหมำยกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ครั้งที่
2 เพื่อให้ อำจำรย์สุลำวัลย์ และ อำจำรย์ชลลัดดำ ได้แบ่งปันข้อดีข้อเสียในกำรใช้ Project-based Learning ใน
รำยวิชำ AE371 Business English และ AE494 English for Multicultural Learning and Understanding
ตำมลำดับ ในวันพุธที่ 13 ธันวำคม 2560 เวลำ 9.00 น. – 11.00 น.
มติ ที่ประชุมรับทรำบหัวข้อดังกล่ำว
เลิกประชุมเวลำ10.45 น.
(อัญษิกำญฌ์ ภูธรใจ)
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
(อัจฉรำภรณ์ จันทร์สว่ำง)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ครั้งที่ 1
แบ่งปันเทคนิคการเรียนการสอน Active Learning หรือ Project-based Learning
อาจารย์สุทธินี แบ่งปันเรื่องกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ AE 361 Sociolinguistics ภำษำศำสตร์เชิงสังคม ซึ่ง
ตนเองได้มีโอกำสสอนเป็นครั้งทีส่ อง จำกกำรสอนครัง้ แรกพบปัญหำว่ำเมื่อมอบหมำยให้นักศึกษำอ่ำนงำนของผู้อื่น
นักศึกษำไม่สำมำรถเข้ำใจงำนเหล่ำนั้นได้อย่ำงถ่องแท้ ในเทอมนี้จึงได้มีกำรปรับเปลีย่ น ให้นกั ศึกษำทำโครงงำนเอง
หลังจำกกำรสอบกลำงภำค โดยให้นักศึกษำจับคู่กันเพื่อศึกษำปัจจัยทำงสังคมที่ส่งผลต่อกำรใช้ภำษำ โดยเน้นที่ระดับ
เสียงและระดับคำ มีกำรแนะนำวิธีกำรเก็บข้อมูลให้กับนักศึกษำ หลังจำกที่นักศึกษำเขียนโครงร่ำงส่งแล้ว สังเกตได้ว่ำ
นักศึกษำค่อนข้ำงมีควำมเข้ำใจในสิ่งที่ทำ และสำหรับกำรนำเสนอนั้น ได้กำหนดให้นักศึกษำนำเสนองำนในรูปแบบ
โปสเตอร์ โดยจะมีอำจำรย์จำกสำขำวิชำภำษำอังกฤษมำฟังและร่วมซักถำม
อาจารย์กุลกนก แบ่งปันกำรบูรณำกำรกำรใช้โครงงำนร่วมกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำจิตวิทยำสังคม
สงเครำะห์ และวิชำจิตวิทยำชุมชนและกำรให้คำปรึกษำ โดยนำโครงงำนลงไปศึกษำวิเครำะห์ควำมหลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมกับกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม มีกำรให้นักศึกษำคิดโครงกำรสัปดำห์ส่งเสริมสุขภำพจิตระหว่ำงวันที่ 6 - 10
พฤศจิกำยน 2560 และมีโครงกำรให้นักศึกษำศึกษำเครื่องมือสำหรับงำนวิจัยเชิงคุณภำพ
อาจารย์สุลาวัลย์ แบ่งปันกำรเรียนกำรสอนวิชำ AE 371 Business English I ซึ่งคำอธิบำยรำยวิชำเน้นทักษะทั้ง
4 ด้ำน มีกำรมอบหมำยนักศึกษำทำโครงกำร โดยยึดหลัก Active Learning เป็นสำคัญ นักศึกษำจะได้ทำกำรก่อตั้ง
บริษัท โดยนักศึกษำต้องเรียนรูแ้ ละทำควำมเข้ำใจเรื่องลักษณะของบริษัทและโครงสร้ำงองค์กร สำมำรถวิเครำะห์
หลักกำรทำงกำรตลำดได้ เข้ำใจถึงหลักกำรสร้ำงโฆษณำ รวมไปถึงองค์ประกอบของกำรสมัครและรับสมัครงำน โดย
นักศึกษำจะต้องทำโครงงำนสองโครงงำน โครงงำนแรกซึ่งเป็นโครงกำรทัศนศึกษำ โดยนักศึกษำจะเลือกบริษัทที่สนใจเข้ำ
เยี่ยมชม โดยนักศึกษำจะต้องเป็นผู้ติดต่อและดำเนินกำรด้ำนเอกสำรเองทั้งหมด โดยในกำรทัศนศึกษำหรือเข้ำเยี่ยมชม
บริษัทต่ำงๆนั้น นักศึกจะทำกำรสัมภำษณ์ตำมหัวข้อกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำและสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อนำเสนอต่อไป
ส่วนโครงกำรที่สองนั้น นักศึกษำจะแบ่งกลุ่มย่อยและดำเนินกำรจัดตั้งบริษัทจำลองขึ้น และดำเนินกำรบริหำรบริษัท
จำลองตำมหัวข้อกำรเรียนกำรสอน และนำมำสรุปเพื่อนำเสนอ
อาจารย์ชลลัดดา แสดงควำมคิดเห็นว่ำวิชำภำษำอังกฤษเกือบทุกวิชำน่ำจะได้ใช้กำรเรียนกำรสอนแบบ
Project-based Learning โดยยกตัวอย่ำงวิชำ GE136 Engglish through Media for Life Long Learning มีกำร

มอบหมำยให้นักศึกษำทำโครงงำนแผ่นพับ หลังจำกได้เรียนรู้เรือ่ งองค์ประกอบของแผ่นพับและกำรใช้ภำษำในกำรทำสื่อ
แผ่นพับเพื่อวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นโครงงำนขนำดเล็ก นอกจำกนั้นนักศึกษำยังได้มีโอกำสใช้เทคโนโลยีคือ
โทรศัพท์มือถือเป็นตัวช่วยในกำรเรียนรู้ ยกตัวอย่ำงเช่น หัวข้อ Online Shopping โดยอำจำรย์ผู้สอนกำหนดโจทย์ให้
นักศึกษำหำซื้อสิ่งของจำกเว็บไซต์ภำษำอังกฤษเพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรูภ้ ำษำอังกฤษจำกกำรใช้จริง
อาจารย์ชลลัดดา ได้แบ่งปันเรือ่ งกำรใช้ Google classroom เพิ่มเติมด้วยว่ำสำมำรถใช้แอพพลิเคชั่นได้ทั้งบน
โทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถสร้ำงห้องเรียนออนไลน์ในแอพพลิเคชั่นได้ และตนเองได้
ใช้ในกำรเรียนกำรสอนวิชำ AE493 Film Analysis โดยแจกรหัสให้กับนักศึกษำเพื่อเข้ำร่วมชั้นเรียนออนไลน์นี้ ใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรฝำกลิงค์ภำพยนตร์เพื่อให้นักศึกษำได้ร่วมกันวิเครำะห์ รวมถึงกำรสั่งกำรบ้ำนและกำรส่งกำรบ้ำนของ
นักศึกษำด้วย
อาจารย์ชลิดา แสดงควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถนำ Google classroom มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรทำ Projectbased Learning ได้ หำกอำจำรย์ท่ำนใดสนใจก็เชิญชวนให้นำไปทดลองใช้ และมีควำมเห็นเพิม่ เติมว่ำอำจจะสำมำรถนำ
ข้อมูลที่อำจำรย์แต่ละท่ำนได้แบ่งปันมำบูรณำกำรใช้รว่ มกันได้
อาจารย์เมธี ได้รว่ มแบ่งปันเรื่องกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในเรื่อง Active classroom ในรำยวิชำ JC 143
ภำษำญี่ปุ่นสำหรับผูเ้ ริ่มเรียน 1 โดยเลือกใช้แอพพลิเคชัน่ Pickles โดยที่นักศึกษำไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใดๆใช้เพียง
กระดำษ QR Code โดยให้อำจำรย์ตั้งโจทย์และนักศึกษำยกกระดำษคำตอบพร้อมกันให้อำจำรย์แสกน แทนกำรนัง่ ตรวจ
หรือถำมเป็นรำยบุคลซึ่งเป็นกำรประหยัดเวลำได้มำก ตนเองได้ประยุกต์กำรใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในกำรเช็คชื่อนักศึกษำเข้ำ
ห้องเรียนด้วย
อาจารย์ชลลัดดา แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรใช้ QR Code สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ในทุกรำยวิชำ ในรำยวิชำ
GE136 เองก็ได้มีกำรแจก QR Code เพื่อให้นักศึกษำไปฟังคลิปข่ำวและตอบคำถำมเป็นกำรบ้ำน ซึ่งนักศึกษำจะรู้สึกสนุก
อาจารย์เมธีแบ่งปันเพิ่มเติมเรื่องกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ JC281 Traditional Japanese Culture วัฒนธรรม
ญี่ปุ่นดั้งเดิม จะมีกำรจัดกิจกรรมโดยนักศึกษำ 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ กำรแต่งชุดยูกะตะ กำรจัดดอกไม้ และกำรชงชำ
โดยนักศึกษำเป็นผูห้ ำข้อมูลทั้งหมดภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ผู้สอน รวมทั้งมีนักศึกษำญี่ปุ่นจำกมหำวิทยำลัยเกียวโตซัง
เคียว มำให้ควำมรู้และฝึกประสบกำรณ์ให้แก่นักศึกษำด้วย เพือ่ ที่นักศึกษำจะได้นำไปถ่ำยทอดและสรุปเป็นรูปเล่มเพื่อ
นำเสนอต่อไป

อาจารย์ ดร. Elisa แบ่งปันข้อมูลว่ำ มีกำรทำโครงกำร 2 โครงกำรแรกเกิดขึ้นในรำยวิชำ JC 221 โดยให้
นักศึกษำเลือกหัวข้อในกำรสอนวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษำญี่ปุ่น โดยนักศึกษำจะต้องมีกำรนำเสนอตั้งแต่กำรจัดเตรียม
จนถึงกำรสำธิตกำรสอน โดยมีกำรประเมินทั้งจำกคณำจำรย์และนักศึกษำด้วยกันเอง ส่วนโครงกำรที่สองอยู่ในรำยวิชำ JC
342 ล่ำม โดยในปีนี้ได้ควำมรับร่วมมือจำกคณะพยำบำลศำสตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ และ
อำจำรย์จำกคณะแพทยศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยได้รับควำมเอื้อเฟื้อด้ำนสถำนทีจ่ ำกโรงพยำบำลแมคคอร์
มิค โครงกำรนี้เกิดขึ้นในลักษณะ Cooperative Learning กำรจำลองสถำนกำรณ์ และ Active Learning โดยกำรนำ
คนไข้ชำวญี่ปุ่นมำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ทำให้นักศึกษำได้ฝึกกำรทำงำนร่วมกันแบบรอบด้ำนทั้งคนไข้ แพทย์ พยำบำล
และเภสัชกร ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัยเรื่องกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้นกำร
ทำงำนร่วมกันกับคนจำกหลำกหลำยวัฒนธรรม โดยจะมีกำรประเมินจำกกำรอัดวิดโี อและจำกกำรนำเสนอแบบรูปเล่ม
อาจารย์นมลรัตน์ แบ่งปันในรำยวิชำของสำขำวิชำภำษำจีนจะมีกำรสั่งรำยงำน เช่น นักศึกษำชั้นปีที่ 4 ใน
รำยวิชำที่ตนเองสอนนั้นจะได้ทำรำยงำนที่เกี่ยวกับลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของประทศจีน
อาจารย์สุรีย์วรรณ แบ่งปันกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ AE 411 กำรแปล 1 มีโครงกำรบูรณำกำรกับกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษำสัมภำษณ์ชำวต่ำงชำติไปพร้อมกับกำรให้ข้อมูลเรื่องเทศกำลสงกรำนต์ โดยนักศึกษำ
สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมและแต่งกำยให้เข้ำกับเทศกำล โดยนักศึกษำนำส่งวิดีโอ script และ ชิ้นงำนแปล ให้กับ
เพื่อให้อำจำรย์ประเมินผลงำน
อาจารย์ชลลัดดา แบ่งปันกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ AE494 English for Multicultural Learning and
Understanding โดยผู้สอนทำโครงกำรนำร่องให้กับนักศึกษำจำนวน 1 โครงกำรเพื่อนำนักศึกษำสู่ชุมชนของชำวต่ำงชำติ
ที่เข้ำมำอยู่อำศัยในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ชุมชนชำวจีน กลำงเมืองเชียงใหม่ ส่วนนักศึกษำเองจะได้ทำโครงกำรจำนวน 3
โครงกำร โดยเป็นโครงกำรขนำดเล็กเป็นกำรนำเสนอข้อมูลของประเทศที่นักศึกษำไปอยู่อำศัยมำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3
สัปดำห์ ส่วน โครงกำรขนำดกลำง นักศึกษำจะต้องวำงแผนให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวใน
ประเทศที่ตนเองเคยอำศัยอยู่ในลักษณะรูปเล่ม โดยให้เพื่อนเป็นผู้ประเมินร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน และในกำรทำโครงกำร
ใหญ่นั้น นักศึกษำต้องนำเสนอสิ่งที่ตนเองเรียนรู้จำกกำรไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆ โดยนักศึกษำเองต้องเป็น
ผู้ดำเนินกำรโดยเชิญผู้อื่นเข้ำร่วมงำน
อำจำรย์ชลิดำเสนอให้เลือกรำยวิชำจำนวน 2 รำยวิชำ คือ AE 371 Business English โดยอำจำรย์สุลำ
วัลย์ รัตนทิพยำภรณ์ และ AE 494 English for Multicultural Learning and Understanding โดยอำจำรย์ชล

ลัดดำ สุดเจริญ มำเป็นกรณีศึกษำของคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 ภำยใต้หัวข้อ Project-based Learning

สรุปประเด็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2560
ณ ห้องประชุมอำคำรเบญจบรรณ
Project-based Learning
กำรเรียนกำรสอนแบบ Project-based Learning เป็นหนึ่งในเทคนิคกำรเรียนกำรสอน ภำยใต้
แนวควำมคิดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning และจะเป็นหัวข้อหลักสำหรับกำรจัดกำรควำมรู้คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โดย คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ได้เลือกเอำรำยวิชำใน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำนวน 2 รำยวิชำ ที่จะมีกำรเรียนกำรสอนแบบ Project-based Learning
มำเป็นกรณีศึกษำ ได้แก่ รำยวิชำ AE 371 Business English โดยอำจำรย์สุลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์ และ รำยวิชำ
AE 494 English for Multicultural Learning and Understanding โดยอำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ ซึ่งในกำร
เรียนกำรสอนทั้ง 2 รำยวิชำนี้ จะมีอำจำรย์ผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและคอยให้ควำมช่วยเหลือแก่นักศึกษำโดย
นักศึกษำจะได้มีโอกำสจัดทำโครงงำนและโครงกำรด้วยตัวนักศึกษำเองทั้งหมด ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจำกกำรเรียนรู้
เนื้อหำสำระของรำยวิชำจำกอำจำรย์ผู้สอนในช่วงแรกแล้ว
รายละเอียดขั้นตอน Project-based Learning ในรายวิชา AE371 Business English
โดย อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
Project I: Field Trip project (โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 8-10 คน
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษำแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่ทุกคนในกลุ่มให้ควำมสนใจที่จะเข้ำศึกษำ
ดูงำน จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อสถำนประกอบกำรพร้อมทั้งรำยชื่อสมำชิกในกลุ่มส่งให้อำจำรย์
ผู้สอน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มจะต้องส่งรำยชื่อสถำนประกอบกำรเพื่อให้อำจำรย์พิจำรณำกลุ่มละ 3 สถำนที่
อำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก 1 สถำนที่/กลุ่ม

ขั้นตอนที่ 3 อำจำรย์แจ้งชื่อสถำนประกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มทรำบ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษำแต่ละกลุ่มนำส่ง proposal ต่ออำจำรย์ผู้สอน รำยละเอียด ดังนี้
1. Name of company/logo/slogan
2. Rationale of field trip (อำจำรย์อธิบำยกระบวนกำรเขียน Rationale ว่ำต้องมีรำยละเอียด
อะไรบ้ำง)
3. Objectives of field trip
4. Procedure
5. Time/budget/place
6. Job responsibility
7. Indicators of achievement
8. Expected outcomes
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อ proposal ได้รับกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ผู้สอนแล้ว นักศึกษำแต่ละกลุ่มทำจดหมำยเพื่อขอ
อนุญำตเข้ำศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรนั้นๆ ต่อไป อีกทั้งเรียนเชิญอำจำรย์ในสำขำ 1 ท่ำนเข้ำ
ศึกษำดูงำนร่วมกับนักศึกษำด้วย
ขั้นตอนที่ 6 หลังจำกกำรเข้ำศึกษำดูงำนสิ้นสุดลงแล้วให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มจัดทำรำยงำนเป็นฉบับรูปเล่มและ
นำเสนอด้วยวำจำในวันที่อำจำรย์กำหนดไว้ (นำเสนอสัปดำห์สุดท้ำยก่อนสอบ final) รำยละเอียด ดังนี้
1. Name of company/logo/slogan
2. Type of business
3. Types of company
4. Company profile
5. Company history
6. Company objectives
7. Company structure

8. Products /services
9. Unique Selling Points (USP)
10. Marketing Mix (4Ps/7Ps)
11. Advertising strategies (AIDA)
12. SWOT Analysis
13. Company rules and policy
14. Your reflection
***อำจำรย์ผู้สอนจัดสอนเนื้อหำให้ครอบคลุมหัวข้อที่นักศึกษำจะต้องรำยงำนก่อนที่นักศึกษำจะเข้ำศึกษำ
ดูงำน
หมำยเหตุ กำรเข้ำศึกษำดูงำนนักศึกษำแต่ละกลุ่มจะได้รับงบประมำนกลุ่มละ 500 บำท สำหรับค่ำของที่ระลึก
โดยนักศึกษำแต่ละกลุ่มจะต้องจัดซื้อของเพื่อนำไปมอบให้สถำนประกอบกำรเพื่อเป็นกำรขอบคุณที่
สถำนประกอบกำรให้โอกำสในกำรเข้ำศึกษำดูงำน

Project II: Dummy Company Project (โครงการบริษัทจาลอง)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 - 4 คน
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษำแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริกำร ที่ทุกคนในกลุ่มให้ควำมสนใจที่จะทำบริษัท
จำลอง จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียน ผลิตภัณฑ์/บริกำร พร้อมทั้งรำยชื่อสมำชิกในกลุ่มส่งให้ผู้สอน เพื่อให้อำจำรย์
พิจำรณำต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 อำจำรย์แจ้งนักศึกษำถึงผลของกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษำแต่ละกลุ่มเริ่มเตรียมรำยละเอียดเพื่อนำเสนอด้วยวำจำ (นำเสนอสัปดำห์สุดท้ำยก่อนสอบ
final และส่งเป็น Portfolio) รำยละเอียด ดังนี้

1. Name of company/logo/slogan
2. Type of business
3. Types of company
4. Company profile
5. Company history
6. Company objectives
7. Company structure
8. Products /services
9. Unique Selling Points(USP)
10. Marketing Mix (4Ps/7Ps)
11. Advertising strategies (AIDA)
12. Advertisement: E-marketing, TV, radio, billboard, poster, brochure, etc.
13. Company performance
14. Recruitment: job ads, application form, application letters and CV, interview checklist or
questionnaire, results, interview assessment, accept or reject letter.
15. Memorandum
16. Company performance
17. Company rules and policy
***อำจำรย์ผู้สอนจัดสอนเนื้อหำให้ครอบคลุมหัวข้อที่นักศึกษำจะต้องนำเสนอ

รายละเอียดขั้นตอน Project-based Learning ในรายวิชา AE494 English for Multicultural Learning
and Understanding โดย อาจารย์ชลลัดดา สุดเจริญ
โปรเจคที่ 1 Let Me Tell You What I’ve Learned เป็น individual project
ขั้นตอนที่ 1 สั่งงำน ให้น.ศ.แต่ละคนสังเครำะห์ข้อมูลที่ตนได้รับจำกกำรไปใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ ว่ำข้อมูลใดบ้ำงที่
ตนเห็นว่ำน่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเอง และอยำกจะเผยแพร่ให้คนอื่นๆทรำบด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ให้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้งำนของตนมีควำมหนักแน่นน่ำสนใจ
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมกำรนำเสนอในชั้นเรียนตำมรูปแบบที่แต่ละคนเลือกเอง
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 ตอบข้อซักถำมของผู้เข้ำฟังกำรนำเสนอ
ขั้นตอนที่ 6 ผู้เข้ำฟังกำรนำเสนอประเมินกำรนำเสนอ
ขั้นตอนที่ 7 อำจำรย์ผู้สอนให้ Feedback

โปรเจคที่ 2 Itinerary (Let Me Take You to…………….)
เป็นโปรเจคเดี่ยว แต่ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกหนึ่งคนจึงจะทำโปรเจคนี้ได้
ขั้นตอนที่ 1สืบเนื่องจำกกำรนำเสนอในโปรเจคที่ 1 จะมีน.ศ. ที่สนใจในประเทศที่เพื่อนๆนำเสนอ ให้น.ศ. พูดคุย
กันในห้องเรียน เพื่อหำเพื่อนที่สนใจอยำกไปท่องเที่ยวที่ประเทศที่ตนนำเสนอ (ซึ่งในขณะเดียวกันตนเองก็จะต้อง
เลือกจะไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งที่เพื่อนนำเสนอด้วย)
ขั้นตอนที่ 2 ให้พูดคุยกับเพื่อนที่ต้องกำรไปท่องเที่ยวยังประเทศดังกล่ำว สอบถำมควำมต้องกำร ควำมสนใจ
รวมทั้งข้อแม้หรือ ข้อจำกัดต่ำงๆของเพื่อน เพื่อนำข้อมูลมำจัดทำ itinerary (ข้อจำกัด อย่ำงเช่น ประเภทอำหำรที่
ทำนได้หรือทำนไม่ได้ งบประมำณยำนพำหนะ ประเภทสถำนที่ที่ต้องกำรไป ประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรมที่ต้องกำร
หรือไม่ต้องกำร เป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้จำกกำรพูดคุยกับเพื่อนมำจัดเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 4 เสนอ โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จัดเตรียมไว้เพื่อขอ feedback
ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขปรับปรุง เสร็จแล้วนำส่งผู้สอน

โปรเจคที่ 3 Knowledge Management: International Cultural Exchange แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมนานาชาติ
เป็นโปรเจคที่ให้อิสระว่ำน.ศ.จะทำเดี่ยว ทำร่วมกับผู้อื่น หรือทำเดี่ยวแต่มีธีมเกี่ยวเนื่องกันกับงำนของ
ผู้อื่น
ขั้นตอนที่ 1 น.ศ.แสดงควำมจำนงว่ำต้องกำรจะนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศใด จะเป็นประเทศที่น.ศ.เคยไปอยู่
หรือประเทศที่เพื่อนมำนำเสนอในห้องเรียนก็ได้ น.ศ.ชำวต่ำงชำติอำจนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศตนเอง แต่
ต้องเป็นส่วนที่มั่นใจว่ำเพื่อนๆและชุมชนยังไม่มีข้อมูลหรือควำมรู้ในเรื่องนี้มำก่อน
ขั้นตอนที่ 2 กำรประชุมกำหนดลักษณะงำน และกำรเตรียมงำน
ขั้นตอนที่ 3 รำยงำนเรื่องลักษณะงำน พร้อมรำยกำร props ที่ต้องกำรให้ทำงชั้นเรียนจัดเตรียมให้ (อำจำรย์เป็นผู้
จัดเตรียม โดยประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจองสถำนที่จัดงำน กำรติดต่อจองโต๊ะ เก้ำอี้ บอร์ด เป็นต้น)
ขั้นตอนที่ 4 ประชำสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมเตรียมควำมพร้อม
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเนื้องำนของแต่ละคนหรือกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7 จัดสถำนที่
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 9 ผู้เข้ำร่วมประเมินผล

ขัน้ ตอนที่ 10 เก็บกวำดและดูแลสถำนที่จัดงำนให้คืนสู่สภำพปกติ
ขั้นตอนที่ 11 อำจำรย์ประเมินผลกำรดำเนินงำน และแจ้งสรุปผลสำรวจแก่น.ศ.

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2560
ณ ห้องประชุมอำคำรเบญจบรรณ
-----------------------------ผู้มำประชุม
1. อำจำรย์ชลิดำ วสุวัต

ประธำนกรรมกำร

2. อำจำรย์กุลกนก มณีวงศ์

กรรมกำร

3. อำจำรย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์

กรรมกำร

4. อำจำรย์เกียรติสุดำ บุญส่ง

กรรมกำร

5. อำจำรย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม

กรรมกำร

6. อำจำรย์เมธี พุทธวงศ์

กรรมกำร

7. อำจำรย์นิธินำฎ บุลมำก

กรรมกำร

8. อำจำรย์ ดร.Elisa Nishikito

กรรมกำร

9.อำจำรย์อัจฉรำภรณ์ จันทร์สว่ำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

10.อำจำรย์อัญษิกำญฌ์ ภูธรใจ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

1. อำจำรย์สุทธิณี พรหมกันดำร

ลำพักร้อน

ผู้ไม่มำประชุม

2. อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงค์

ลำพักร้อน

ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. อำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ
2. อำจำรย์สุลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์
เริ่มประชุมเวลำ 9.00 น.
ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำกำรประชุมครั้งที่1 ในวันที่ 18 ตุลำ ได้เชิญอำจำรย์ชลลัดดำกับอำจำรย์

สุลำวัลย์ มำแบ่งปันควำมรู้และเริ่มประชุมด้วยกำรแจ้ง ที่มำของหัวข้อ project based learningว่ำมีควำมเป็นมำ
อย่ำงไร และเทคนิคดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ active learning ซึ่งในหลักสูตรของคณะมนุษย์ฯ ทั้ง 6 สำขำวิชำ มี
วิชำที่เกี่ยวกับกำรให้น.ศ.ทำเป็นโครงกำรหรือเป็นโครงงำน ดังนั้นประธำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้จึงได้รับนโยบำย
จำกคณบดีให้ ปีกำรศึกษำ2560 นำเอำเทคนิคกำรสอนแบบ project based learning มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพรำะว่ำสอดคล้องและสอดรับกับกำรจะสอนในยุคศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้อำจำรย์อัจฉรำภรณ์ ก็ได้นำเอำข้อมูล
ทีไ่ ปอบรมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏมำแบ่งปันในที่ประชุมที่ผ่ำนมำ
ส่วน อ.ชลิดำ แบ่งปันในเรื่องเทคนิคกำรสอนแบบactive learning หรือแบบ project based learning
โดยกล่ำวว่ำ จริงๆแล้วก็คือ problem based learning นอกจำกนี้ยังมีคณะกรรมกำรท่ำนอื่นได้แบ่งปันควำมรู้
ได้แก่ อำจำรย์กุลกนก อำจำรย์ชลลัดดำ อำจำรย์สุลำวัลย์ นอกจำกนี้อำจำรย์เมธีได้ recommend ถึงอำจำรย์
กัลยำว่ำสอนวิชำหนึ่ง ที่เป็นวิชำที่นำ project based learning ไปทดลองใช้ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ จึงเป็นที่มำ
ในกำรเชิญอำจำรย์กัลยำ มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูล เพรำะคิดว่ำถ้ำอำจำรย์เป็นหนึ่งในอำจำรย์ที่ได้
นำเอำไปใช้จริงๆ นอกจำกนี้ยังมีอำจำรย์เอลิสำและอำจำรย์เมธีก็นำไปใช้ ในที่ประชุมจึงเลือกอำจำรย์กัลยำ
เพื่อที่จะทดลองว่ำ ถ้ำอำจำรย์กัลยำสอนวิชำดังกล่ำวในเทอมหน้ำ อำจำรย์อำจจะลองเอำเทคนิคที่อำจำรย์ชลลัด
ดำและอำจำรย์สุรีวัลย์ไปใช้แล้วเอำไปต่อยอดว่ำผลเป็นอย่ำงไร แล้วจึงเอำมำเผยแพร่ให้ที่ประชุมฟัง

วำระที่ 2

ทบทวนขั้นตอนในเรื่องเทคนิคกำรสอนแบบ project based learning ของอำจำรย์สุลำวัลย์ กับ

อำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ
อำจำรย์สุลำวัลย์ สอนวิชำ AE371 Business English กล่ำวถึงขั้นตอน course คือจะเรียนคำสั่งแล้วก็
เรียนเกี่ยวกับทำงด้ำนธุรกิจ ซึ่ง 2projectที่กล่ำวถึงจะเริ่มจำก field trip projectเป็นโครงกำรศึกษำดูงำนใน
สถำนประกอบกำร ซึ่งเทอมนี้ก็แบ่งกลุ่ม 8 ถึง 10 คน แล้วนักศึกษำก็ต้องเริ่มประชุมแล้วว่ำจะเลือกไปเยี่ยมชม
สถำนประกอบกำรไหน ซึ่งเขำอำจจะมี choice อยู่ 3 choice ซึ่งเขำจะต้องเขียนรำยชื่อกลุ่ม ชื่อสถำนที่ที่เลือกไป
จะมีchoice 1 2 3 มำก่อน เพรำะว่ำตอนสอนจะมี 2 section ซึ่งถ้ำเกิดสมมติเด็กส่งรำยชื่อกลุ่มแล้ว ส่งรำยชื่อ
สถำนประกอบกำรแล้ว ก็ต้องแจ้งกลับไปที่ผู้สอน เพื่อดูว่ำทำง section ใดไปที่ไหนบ้ำง เรำก็จะร่วมเลือกด้วยกัน
เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน อำจจะไปสถำนที่แตกต่ำงกันพอได้สถำนที่แล้วผู้สอนก็แจ้งกลับนักศึกษำ นักศึกษำก็จะดำเนินกำร
ต่อโดยกำรประสำนไปที่หน่วยงำน หน่วยงำนเองเขำก็จะต้องขอจดหมำย เด็กก็ต้องมำ contact กับพี่ตู๋เลขำคณะ
มนุษย์ฯเพื่อทำจดหมำยแล้วคุณตู๋จะเป็นคนช่วยดู นำส่งอำจำรย์ดอกเตอร์พัชร และนักศึกษำจะนำส่งจดหมำย
ประกอบกำรและก็จะต้องรอตอบกลับ ซึ่งเทอมที่ผ่ำนมำบำงกลุ่มก็ต้องรอนำนแต่ก็ต้องให้นักศึกษำคอย
ประสำนงำนกลับไป บำงสถำนที่เขำก็พิจำรณำแล้วแต่ยังไม่ให้เยี่ยมชม เนื่องจำกเขำยังไม่พร้อม เช่นโรงแรมที่เด็ก
จะติดต่อไปตอนแรกก็มีกำรปรับปรุงบำงส่วนซึ่งก็ยังไม่ค่อยสะดวก หรือบำงสถำนที่ตอนแรกบอกว่ำไปได้ในวันเสำร์
ซึง่ เด็กส่วนใหญ่จะสะดวกวันพุธกับวันเสำร์ แต่เขำก็จะโทรกลับมำบอกว่ำมีติดสัมมนำหน่วยงำน คือก็ยังไม่ได้มีใคร
พำเยี่ยมชม ซึ่งเด็กก็ไม่สำมำรถไปในวันที่เขำระบุไว้ เด็กก็ต้องเปลี่ยนสถำนที่ ซึ่ง น.ศ.จะต้องแก้ปัญหำด้วยตนเอง
หำกเกิดอุปสรรคต่ำงๆ
อำจำรย์ชลลัดดำ สอนวิชำ AE 494 English for Multicultural Learning and Understanding
กล่ำวถึงเรื่องของงำนกลุ่มpresentation จะมีอยู่2งำน คืองำน project ครั้งที่ 1 กับงำน project ครั้งที่2 ถึงแม้
เด็กจะทำออกมำเดี่ยว แต่เขำต้องได้ควำมร่วมมือจำกเพื่อน แต่ว่ำคะแนนจะไม่อยู่ที่เพื่อน คะแนนจะอยู่ที่ตัวเขำ
เพรำะฉะนั้นจะพิจำรณำจำกรูปเล่มที่เขำทำมำ เนื่องจำกว่ำมีกำรพูดคุยกับเพื่อน เพรำะฉะนั้นในตัวเล่มของเด็ก
จะต้องมี topic มีชื่อของตัวเอง ในตัวเล่มนั้นเขำต้องระบุด้วยว่ำเขำได้พูดคุยกับใคร เพื่อที่เรำจะได้รู้ว่ำพูดคุยกับ
ใคร แล้วก็จะเป็นส่วนของcontent ส่วนของเวลำ ส่วนของbudget เขำจะต้องเขียนบอกว่ำที่เขำพูดคุยกับเพื่อน
เพื่อนต้องกำรอะไรบ้ำง และให้ได้ข้อมูลนี้มำเพื่ออำจำรย์จะนำไปใช้วัดผลตัวเนื้อหำของเขำ แต่ก็เป็นกำรให้คะแนน
เดี่ยว ในส่วนของ project ที่จะต้องให้คะแนนของตัวกลุ่มแล้วต้องทำงำนร่วมด้วย บำงคนจะทำงำนคู่ แต่อย่ำงไรก็
แล้วแต่คะแนนที่ให้ จะเป็นคะแนนของทั้งหมดรวมกันด้วย เพรำะว่ำทุกคนต้องมำประชุมกัน จะดูตั้งแต่กำรนัด

ประชุม กำรปรึกษำหำรือกัน ส่วนกำรประชุมเพื่อจัดสรรงำนกันแล้วเขำจะต้องแจ้งผู้สอนว่ำจะทำอะไรอย่ำงไร จะ
จัดกำรงำนในลักษณะไหน ต้องกำรจะทำอะไรบ้ำง ต้องกำรสถำนที่ไหน ทำตำมกระบวนกำรหรือไม่ หำกไม่มีอะไร
เลยจนกระทั่งกระบวนกำรสุดท้ำย ก็จะไม่ผ่ำนทั้งหมด คะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวบุคคล คือในส่วนงำนที่จะส่ง
จะต้องเริ่มตั้งแต่กำรมำ จัดสถำนที่ แล้วก็จะมีคะแนนส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำ แต่จะไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะมีกำร
แก้ไขปัญหำ เพรำะฉะนั้นคะแนนในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของ process ก็เริ่มตั้งแต่กำรจัดสถำนที่ กำรแก้ไขปัญหำ
กำรดำเนินงำนของเขำ สุดท้ำยกำรจัดทุกสิ่งทุกอย่ำงให้เข้ำไปสู่รูปแบบเดิม คือมีกำรให้คะแนน เก็บขยะ คะแนน
ส่วนหนึ่งที่ให้ คือกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งเด็กจะบกพร่องในส่วนนี้มำก เพรำะก่อนเริ่มงำน จริงๆแล้วมีอยู่ประมำณ 2
3 คนเท่ำนั้นที่ประชำสัมพันธ์ แต่เนื่องจำกว่ำเป็นเด็กยุคใหม่ จะประชำสัมพันธ์ใน facebook แทนที่จะมีโปสเตอร์
เนื่องจำกเขำรวมตัวกันได้ไม่เก่ง เขำก็เลยไม่สำมำรถที่จะทำโปสเตอร์ได้ ตรงนี้เรำจะไม่สำมำรถให้คะแนนว่ำใคร
รับผิดชอบเอำส่วนนี้ไปติดตรงนั้นตรงนี้ของมหำวิทยำลัย แต่ก็จะมำดูในส่วนที่ว่ำในแต่ละกลุ่ม แต่ละคนมีกำร
ประชำสัมพันธ์หรือไม่ ซึ่งเด็กก็จะส่งรำยละเอียดมำ เช่น กำรประชำสัมพันธ์โดยกำร capture หน้ำจอ facebook
บำงคนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Instagram บำงคนไม่รู้ตัวว่ำอำจำรย์จะให้คะแนนประชำสัมพันธ์ พอเพื่อนบอกว่ำ
อำจำรย์จะให้คะแนนประชำสัมพันธ์ จะบอกไว้ตั้งแต่ต้นงำนแล้วก็ประชำสัมพันธ์ เด็กที่รู้ตัวเขำก็จะประชำสัมพันธ์
ตั้งแต่ก่อนเริ่มงำน แล้วเขำใช้วิธีประชำสัมพันธ์ คือจะไปเชิญอำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำมำให้คะแนน เพรำะ
ถ้ำเกิดเด็กไปเชิญแค่อำจำรย์ที่ปรึกษำ เรำก็จะ feedback กับอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วเด็กบำงคนเมื่อรู้ตัวว่ำอยู่ใน
งำน เขำก็รีบถ่ำยรูปงำนของเขำขึ้น Instagram ก็จะประชำสัมพันธ์เพรำะว่ำกลัวเสียคะแนน เด็กที่ไม่รู้ว่ำต้อง
ประชำสัมพันธ์คือใคร คือเด็กที่ไม่ได้มำเข้ำประชุม จะไม่ทรำบขั้นตอนกำรจัดกำร คนที่มำเข้ำประชุมเขำจะรู้
ขั้นตอนว่ำเขำต้องทำอย่ำงไรบ้ำง แต่เขำไม่สำมำรถติดโฆษณำได้ทั่วทั้งหมด เพรำะไม่มีคนมำประชุมและแจกแจง
งำนกัน เพรำะฉะนั้นเด็กก็จะเสียคะแนนในส่วนของตรงนี้ไป
วำระที่ 3 อำจำรย์กัลยำถ่ำยทอดข้อมูลเทคนิคกำรสอนแบบproject based learning
กล่ำวถึงวิชำ Japanese For Business Communication โดยมีกำรยกตัวอย่ำง มคอ. 3 ซึ่งเนื้อหำ
เกือบ 90% ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงจำกเทอมที่ผ่ำนมำ แต่เพิ่มเติมเนื้อหำเรื่อง Dummy Company คือในช่วง
สัปดำห์ที่ 1- 5 จะเป็นเรื่องหลักกำรทำงำนในญี่ปุ่น ว่ำต้องรู้หลักกำรอะไรบ้ำง โดยจะเน้นเรื่องของกำรเขียนอีเมล
เชิงธุรกิจ ส่วนสัปดำห์ที่ 4 – 5 เป็นเรื่องอีเมลภำยในบริษัท ซึ่งโดยภำพรวมของวิชำนี้เป็นกำรทำ Project คือมีกำร
Inter Active กันระหว่ำงนักศึกษำคือหำก น.ศ.เขียนเมลเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนเป็นคนเขียนตอบ คือโต้ตอบกัน
กลับไปในระหว่ำงนักศึกษำด้วยกันเองในชั้นเรียน พอสัปดำห์ที่ 6 – 7 จึงจะเป็นเรื่องของกำรทำเอกสำรข้อมูล

แนะนำบริษัทcompany profile ถ้ำสมมติว่ำทำ company profile เป็นภำษำญี่ปุ่นต้องทำอย่ำงไรบ้ำง ส่วน 2 ปี
ที่ผ่ำนมำจะให้น.ศ.ไปศึกษำ company profile ของบริษัทที่ตัวเองชื่นชอบ แล้วก็เอำมำทำเป็น company
profile เป็นภำษำญี่ปุ่น แล้วก็มำนำเสนอ ซึ่งเป็นกำรให้อิสระแก่น.ศ. หลังจำกนั้นก็จะเป็นกำรสอบ midterm พอ
หลังจำก midterm ไปแล้ว ก็จะกลับมำเรียนเรื่องอีเมลอีกครั้ง แต่ว่ำจะเป็นเรื่องอีเมลกับต่ำงบริษัท เช่น เรื่องของ
กำรขอใบเสนอรำคำ กำรสั่งซื้อ กำรเสนอรำคำ จะให้น.ศ.โต้ตอบกัน คนหนึ่งเขียนแล้วอีกคนหนึ่งก็ทำหน้ำที่ที่
จะต้องตอบกลับเพื่อน คือจับคู่กัน แล้วก็หลังจำกที่เรียนเรื่องอีเมลกับบริษัทอื่นในสัปดำห์ที่ 9 - 10 เสร็จแล้ว
สัปดำห์ถัดไปก็จะให้น.ศ.ฝึกทำเอกสำรนำเสนอ presentation โดย ให้เขำคิด ให้เขำทำเอกสำรนำเสนอพวก
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งที่ผ่ำนมำเรำจะไม่ได้เอำไปเกี่ยวข้องกับสัปดำห์ที่ 6 - 7 พอมำถึงเรื่องของกำรทำ product
presentation ก็จะเป็น product อะไรก็ได้ที่อำจจะไม่เกี่ยวกับบริษัทที่เขำเคยทำ profile และเรื่องสุดท้ำยจะ
เป็นบันทึกกำรประชุม แล้ว หลัง midterm ก็จะมีกำรนำเสนองำนเรื่องของ product presentation เหมือนกัน
เหมือนกับตอน midterm ที่จะให้นำเสนอ company profile
หลังจำกที่ได้ฟังอำจำรย์เมธีแนะนำในกำรทำ KM ก็มีอำจำรย์เน็ทใช้ project dummy company ก็
เลยคิดว่ำอำจจะ นำมำใช้ในวิชำนี้ได้ แต่ก็อำจจะไม่ได้ทำเป็นงำนกลุ่ม เพรำะว่ำเนื่องจำกวิชำนี้ ปกติมีจำนวน
นักศึกษำที่เรียนประมำณ 6-10 คนเท่ำนั้น และเป็นวิชำเลือกแต่นักศึกษำมีจำนวนน้อย พอ น.ศ.ขึ้นปี3 ก็สำมำรถ
เลือกเรียนได้ 3สำย คือสำย Business หรือสำยธุรกิจบริกำร หรือว่ำสำย Teaching ก็ได้ ดังนั้นน.ศ.ทุกคนที่อยู่ใน
ชั้นปีอำจจะไม่ได้เลือกเรียนวิชำนี้ เช่นเทอมนี้ก็อำจจะไม่ถึง10คน ที่ผ่ำนมำคือมำกสุดคือ 10 คน และปกติก็จะ
ไม่ได้ให้ทำงำนกลุ่มแต่ว่ำให้ทำงำนเดี่ยวแต่ว่ำเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกันที่อำจจะต้องส่งอีเมลถึงกัน ครำว
นี้พอฟังกำร KM จำกอำจำรย์เมธี จึงจะเอำเรื่องของ KM ใส่ลงไปในสัปดำห์ที่ 6 – 7 และกำรที่ให้น.ศ.ทำ
company profile ตั้งใจว่ำจะไม่ให้น.ศ.ไปหำจำกที่อื่นและในส่วนนี้เรำอำจจะสอนตำมปกติ คือบรรยำยแล้วก็
ยกตัวอย่ำงให้ดูแล้วหลังจำกนั้นจะให้น.ศ.คิดเอง จินตนำกำรว่ำถ้ำสมมติว่ำจะตั้งบริษัทเองอยำกจะทำงำนที่บริษัท
เกี่ยวกับอะไร บริษัทมี scale ประมำณไหนคือให้จินตนำกำรขึ้นมำเองแล้วก็ company profile แต่ว่ำจะเป็นงำน
เดี่ยวแต่จะไม่ใช่งำน แล้วก็จะให้ทำ Poster นำเสนอ ก่อน Midterm และช่วงสัปดำห์ที่ 9 – 10 ก็ยังจะใช้
Dummy Company ที่เด็กกำหนดไว้ตั้งแต่สัปดำห์ก่อน Midterm แล้วว่ำ นักศึกษำแต่ละคนต้องบอกควำม
คิดเห็นว่ำใครสนใจผลิตภัณฑ์ สนใจบริษัทไหนแล้วก็ให้กำหนดคู่กันแล้วก็มีกำรติดต่อกันโดยทำงอีเมลแล้วถ้ำสมมติ
ว่ำถ้ำวิจัยอยำกจะซื้อของของบริษัทนี้ เรำก็ต้องส่งอีเมลไปให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนตอบกลับมำ แล้วก็หลังจำกนั้นก็จะ
ให้มีกำร เหมือนกับว่ำต้องออกไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ก็จะให้เขียน Product Presentation เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรำ

ที่เด็กเขำ Image ไว้ บริษัทเขำจะขำยอันนี้ ก็ให้ทำเป็น Product Presentation แล้วก็ออกมำ Present ให้เพื่อน
ฟัง
วำระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
อำจำรย์ชลิดำเสนอให้เลือกรำยวิชำ Japanese For Business Communication ของอำจำรย์กัลยำ
แสนใจมูล เผยแพร่ผลกำรนำไปใช้ของอ.กัลยำ ในวันพุธที่ 21 มีนำคม 2561 เวลำ13.00 น. ที่ห้องประชุมคณะ
มนุษย์ฯ
มติ ที่ประชุมพิจำรณำเห็นชอบตำมที่เสนอ

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ครั้งที่ 2
อ.ชลิดา : กล่ำวในเรื่องเทคนิคกำรสอนแบบ project based learning ของอำจำรย์สุลำวัลย์กับอำจำรย์ชลลัดดำ
จึงอยำกอำจำรย์จะช่วยกรุณำ review สั้นๆให้คณะกรรมกำรkmได้เข้ำใจในเบื้องต้น
อ.สุลาวัลย์ :จะเป็นขั้นตอน course คือจะเรียนคำสั่งแล้วก็เรียนเกี่ยวกับทำงด้ำนธุรกิจ ซึ่ง 2projectที่กล่ำวถึงจะ
เริ่มจำก projectfield trip เป็นโครงกำรศึกษำดูงำนในสถำนประกอบกำร ซึ่งเทอมนี้ก็แบ่งกลุ่ม 8 ถึง 10 คน แล้ว
นักศึกษำก็ต้องเริ่มประชุมแล้วว่ำจะเลือกไปเยี่ยมชมสถำนประกอบกำรไหน ซึ่งเขำอำจจะมี choice อยู่ 3 choice
ซึ่งเขำจะต้องเขียนรำยชื่อกลุ่ม ชื่อสถำนที่ที่เลือกไป จะมีchoice 1 2 3 มำก่อน เพรำะว่ำตอนสอนจะมี 2 section
ซึ่งถ้ำเกิดสมมติเด็กส่งรำยชื่อกลุ่มแล้ว ส่งรำยชื่อสถำนประกอบกำรแล้ว ก็ต้องแจ้งกลับไปที่ผู้สอน เพื่อดูว่ำทำง
section ใดไปที่ไหนบ้ำง เรำก็จะร่วมเลือกด้วยกันเพื่อไม่ให้ซ้ำกัน อำจจะไปสถำนที่แตกต่ำงกันพอได้สถำนที่แล้ว
ผู้สอนก็แจ้งกลับนักศึกษำ นักศึกษำก็จะดำเนินกำรต่อโดยกำรประสำนไปที่หน่วยงำน หน่วยงำนเองเขำก็จะต้องขอ
จดหมำย เด็กก็ต้องมำ contact กับพี่ตู๋เลขำคณะมนุษย์ฯเพื่อทำจดหมำยแล้วคุณตู๋จะเป็นคนช่วยดู นำส่งอำจำรย์
ดอกเตอร์ประชำรัช และนักศึกษำจะนำส่งจดหมำยประกอบกำรและก็จะต้องรอตอบกลับ ซึ่งเทอมที่ผ่ำนมำบำง
กลุ่มก็ต้องรอนำนแต่ก็ต้องให้นักศึกษำคอยประสำนงำนกลับไป บำงสถำนที่เขำก็พิจำรณำแล้วแต่ยังไม่ให้เยี่ยมชม
เนื่องจำกเขำยังไม่พร้อม เช่นโรงแรมที่เด็กจะติดต่อไปตอนแรกก็มีกำรปรับปรุงบำงส่วนซึ่งก็ยังไม่ค่อยสะดวก หรือ
บำงสถำนที่ตอนแรกบอกว่ำไปได้ในวันเสำร์ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะสะดวกวันพุธกับวันเสำร์ แต่เขำก็จะโทรกลับมำบอก
ว่ำมีติดสัมมนำหน่วยงำน คือก็ยังไม่ได้มีใครพำเยี่ยมชม ซึ่งเด็กก็ไม่สำมำรถไปในวันที่เขำระบุไว้ เด็กก็ต้องเปลี่ยน
สถำนที่
อ.ชลิดา : Project based Learningจะต้องมีกำรเรียนรู้ จำกนั้นนำไปใช้ ใช้เสร็จแล้วนำเอำกลับมำเสนอในชั้น
เรียนอีก ตอนนำไปใช้ก็ต้องมีกำรผลิตแผ่นพับ โบชัวร์อะไรต่ำงๆ ที่จะต้องใช้เงินทั้งนั้น อำจำรย์มีแหล่งข้อมูลแหล่ง
งบประมำณมำจำกไหน
อ.ชลลัดดา : เรื่องของงบประมำณจึงเป็นจุดด้อยอันหนึ่งของรำยวิชำนี้ นั่นก็คือ นักศึกษำจะต้องรับผิดชอบในส่วน
นี้ ซึ่งเขำก็ willing รับผิดชอบในส่วนนี้ บำงกลุ่มก็อำจจะใช้เงินเยอะบำงกลุ่มก็อำจจะใช้เงินพอประมำณคือไม่มีงบ
จำกมหำวิทยำลัย เพรำะว่ำตั้งงบไม่ทัน เนื่องจำกมำรับสอนวิชำนี้กะทันหันจึงไม่ได้เขียนโครงกำรของบล่วงหน้ำได้
ทันและไม่ได้อยู่ในแผน คือกำรที่จะเปิดวิชำนี้ จะต้องดูศักยภำพของนักศึกษำก่อนไม่ใช่ว่ำใครจะลงได้ จะมีเงื่อนไข

ว่ำผู้ที่จะลงทะเบียนเรียนได้จะต้องเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่ำงประเทศติดต่อกันไม่ต่ำกว่ำ3อำทิตย์ อันนี้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่
ไปเที่ยว
อ.ชลิดา :แสดงว่ำวิชำนี้จะไม่ใช่วิชำที่เป็นเอกบังคับ
อ.ชลลัดดา:เป็นวิชำเอกเลือกเพรำะว่ำเด็กจะมำเลือกก็ต้องมีควำมรู้ในระดับหนึ่ง วิชำนี้อยู่ในหลักสูตร ของปี57 ซึ่ง
มีกำรปรับรำยละเอียดเนื้อหำวิชำ เพรำะฉะนั้นจะเปิดหรือไม่เปิดรำยวิชำจะต้องมำดูตัวนักศึกษำ ถ้ำมีนักศึกษำ
need requirement แค่สองคนสำขำก็เปิดให้ไม่ได้ เพรำะฉะนั้นถ้ำจะเขียนโครงกำรเอำไปใส่ไว้ในแผนของคณะใน
ปีกำรศึกษำถัดไปคงต้องมีกำรประชุมกันในกรรมกำรผู้บริหำร กรรมกำรผู้ดูแลหลักสูตรของสำขำภำษำอังกฤษอีก
ครั้งหนึ่งว่ำเรำจะสำมำรถทำให้เป็น routineได้หรือไม่ได้ ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่ง เพรำะว่ำถ้ำเขียนเป็น Project
เขียนเป็นแผน อยู่ในแผนจะเป็นกำรผูกมัดว่ำเรำต้องทำแบบนี้ แต่ถ้ำไม่มีเด็กมำลงเรียนแล้วจะทำอย่ำงไร จะเอำ
บุคลำกรจำกไหน
อ.ชลิดา:คือที่reqirementว่ำเด็กเรำจะไม่สำมำรถที่จะนำวิชำนี้เข้ำไปอยู่ในแผนของสำขำได้เลยแล้วงบประมำณก็
จะลำบำกในกำรไปขอจำกมหำวิทยำลัย เพรำะติดตรง reqiremen tตรงที่เรำไม่รู้ว่ำจะเลือกกันกี่คน ต่อไปลองฟัง
ของอำจำรย์สุลำวัลย์ในเรื่องของงบประมำณกับ reqirement ของเด็กที่จะมำเรียนว่ำเป็นจุดแข็งหรือว่ำเป็น
จุดอ่อน
อ.สุลาวัลย์ :วิชำ 371จะเป็นวิชำบังคับสำหรับ น.ศ.ปี3 ที่ต้องเรียนเทอม1 ซึ่งโครงกำร field trip จะอยู่ในแผนทุก
ปีอยู่แล้ว จะเป็นในหัวข้อของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งทุกครั้งเรำก็จะมีกำรเขียนโครงกำรล่วงหน้ำ
ซึง่ จะคำดคะเนจำนวนเด็กทั้งปีอยู่แล้ว เรำจะทรำบอยู่แล้วว่ำเด็กปี3 มีเท่ำไหร่ แล้วแต่ว่ำเรำจะเผื่อไปสักกลุ่มหนึ่ง
สมมติคำดว่ำจะมี6 กลุ่ม กลุ่มละ 500 เรำเผื่อไป เผื่อเด็กจะจัดกลุ่มย่อยเป็น8 เพรำะว่ำ ถ้ำเกิดเงินเหลือเรำก็คืน
ทดลองได้อยู่แล้ว ซึ่งปีที่ผ่ำนมำเรำจะให้แค่งบประมำณของค่ำของที่ระลึก แต่ถ้ำเป็นในส่วนของน้ำมันหรือถ้ำเด็ก
จะแชร์อำจจะเป็นงบส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่เด็กจะเลือกไปไม่ไกลนัก ไม่มีข้ำมจังหวัดแต่บำงปีข้ำมจังหวัด แต่เขำจะรู้
ก่อนแล้วว่ำในส่วนงบประมำณเรำจะมีอะไรให้เขำบ้ำง หำกเขำไปข้ำมจังหวัดเองเขำจะต้องมีกำรแชร์เป็นค่ำรถ ค่ำ
อื่นๆ ซึ่งปีที่แล้วที่ไกลสุดก็คือเชียงรำย ซึ่งเขำจะไปนอนค้ำงคืนแต่จะมีอำจำรย์นำไป 3 ท่ำน ปีที่ไปไกลจะมีกำรเช่ำ
รถบัสไป มีไปดอยช้ำงซึ่งจะมีที่พักตรงนั้นอยู่แล้ว แต่ปีที่ผ่ำนมำนี้เลือกไปในเชียงใหม่ซึ่งจะเป็นตัวเมือง ซึ่งตอนแรก
จะขอไป แม่สำ แม่ริม แต่เขำก็ cancel เพรำะว่ำหน่วยงำนไม่พร้อม แล้วเด็กก็ไปขอเยี่ยมชมซึ่งจะอยู่ในเมืองจะ
เป็น oasis ปลำ อยู่กลำงเวียง give me five hostel จะเป็นของนิมมำน แล้วก็ James gallery ซึ่งก็ไม่ไกล เขำก็

จะแชร์งบประมำณน้ำมัน ออกคนละ 20 - 30 บำท ซึ่งใช้รถส่วนตัว อันนี้จะเป็น field trip ซึ่งอยู่ในแผนก็ขอ
โครงกำรได้ แต่ของ dummy company จะไม่ได้อยู่ในแผน แต่เด็กก็จะใช้งบประมำณส่วนตัว แต่มันก็จะใช้งบไม่
มำก เป็นเพียงค่ำกระดำษ หรือถ้ำเด็กอยำกจะช่วยเพิ่มในเรื่องหมึกปริ้นเตอร์หรือเขำจะมำที่ร้ำนคุณเอ เขำจะแชร์
กันในด้ำนถ่ำยเอกสำร หรือว่ำปริ้นงำนส่วนของแฟ้ม portfolioซึ่งก็ไม่ได้เป็นงบประมำณที่มำกมำยนัก
อ.ชลิดา :เนื่องจำกว่ำเด็กจะรู้ควำมต้องกำรของตลำดว่ำเขำต้องกำรอะไร จะต้องดำเนินงำนในส่วนไหนบ้ำง อันนี้
เรำเข้ำสู่ประเด็นงบประมำณ จะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนหรือข้อเสนอแนะ ในส่วนของอำจำรย์ชลลัดดำและอำจำรย์สุลำ
วัลย์ น่ำจะเป็นข้อเสนอแนะ เด็กที่จะมำเรียนในลักษณะของวิชำที่เป็น Project เด็กก็ต้องรู้ว่ำจะต้องทำอะไร
อ.ชลลัดดา:อยำกจะเสนอให้คณะตั้งงบประมำณKM ไว้ ในแผนของคณะตำมจริงจะมีงบสำรองไว้
อ.ชลิดา : กำรแบ่งงำนและกำรประเมิน ในกรณีที่เด็กไม่ทำงำน จะมีวิธีกำรประเมินเด็กอย่ำงไร
อ.ชลลัดดา : น.ศ.จะไม่มีปัญหำกันเพรำะมีควำมชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งเด็กนั้นจะทำอะไรบ้ำง เขำจะต้องชี้แจง
รำยละเอียดในpaperอยู่แล้ว ซึ่งบอกเด็กเสมอว่ำ ทำไปตำมหน้ำที่รับผิดชอบที่เรำแบ่งกัน คือครูดูจำกเนื้องำนก็จะ
รู้ว่ำหัวข้อนี้ใครเป็นคนทำ สำมำรถrecheck ได้เลยถ้ำเกิดว่ำมันไม่ครบองค์ประกอบที่เรำระบุ เรำจะรู้เลยว่ำเด็ก
อำจจะยังไม่ค่อยเข้ำใจบำงเรื่องบำงประเด็น จะทรำบว่ำเด็กส่วนใหญ่จะเป็น dummy project มำกกว่ำ ซึ่งบำงที
เขำจับกลุ่มกันเองกับเพื่อนสนิท เขำก็จะไม่ค่อยเกรงใจกัน เด็กก็จะมำแจ้งว่ำคนนี้ไม่ค่อยช่วย ซึ่งเรำก็จะรับทรำบ
เรื่อง และให้เขำไปแก้ปัญหำกันและเรำก็คอยกระตุ้นว่ำ จะต้องช่วยเพื่อน เรำก็จะรับเรื่อง คือคุยกันตรงๆมำกกว่ำ
เป็นกำรทบทวนเด็กในชิ้นงำนว่ำเป็นงำนกลุ่ม เรำก็จะต้องคอยกระตุ้นกันตลอด ส่วนเรื่องกำรให้คะแนนจะแบ่ง
คะแนนเป็น project ที่เป็นหัวข้อที่เด็กจะต้องมำนำเสนอ ซึ่งจะมี list กำรให้คะแนนซึ่งมี topic ซึ่งเขำก็จะแบ่งกัน
present ตำมสไลด์ แล้วก็จะมีสัดส่วนตรง presentation skill จะเป็นรำยบุคคล เขำก็จะรู้ว่ำตอน present ควำม
รับผิดชอบเขำมีในหัวข้อนั้นเพียงใด
นอกจำกนี้จะทดสอบquiz10% ,สอบmidterm20% และสอบfinal25% ซึ่ง project คือเรำให้เขำ
ทำงำนกลุ่มแก้ปัญหำด้วยตัวเอง สืบค้นข้อมูลในส่วนนั้นก็จะส่งเสริมศตวรรษที่ 21 ด้วย เชิงควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่
จริงๆแล้วจะเน้นตัวที่กำร present ได้ตรงประเด็นเพียงใด ในเรื่องของงำนกลุ่มpresentation จะมีอยู่2งำน คือ
งำน project ครั้งที่ 1 กับงำน project ครั้งที่2 ถึงแม้เด็กจะทำออกมำเดี่ยว แต่เขำต้องได้ควำมร่วมมือจำกเพื่อน
แต่ว่ำคะแนนจะไม่อยู่ที่เพื่อน คะแนนจะอยู่ที่ตัวเขำ เพรำะฉะนั้นจะพิจำรณำจำกรูปเล่มที่เขำทำมำ เนื่องจำกว่ำมี

กำรพูดคุยกับเพื่อน เพรำะฉะนั้นในตัวเล่มของเด็ก จะต้องมี topic มีชื่อของตัวเอง ในตัวเล่มนั้นเขำต้องระบุด้วยว่ำ
เขำได้พูดคุยกับใคร เพื่อที่เรำจะได้รู้ว่ำพูดคุยกับใคร แล้วก็จะเป็นส่วนของcontent ส่วนของเวลำ ส่วนของ
budget เขำจะต้องเขียนบอกว่ำที่เขำพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนต้องกำรอะไรบ้ำง และให้ได้ข้อมูลนี้มำเพื่ออำจำรย์จะ
นำไปใช้วัดผลตัวเนื้อหำของเขำ แต่ก็เป็นกำรให้คะแนนเดี่ยว ในส่วนของ project อันนี้ ที่จะต้องให้คะแนนของตัว
กลุ่มแล้วต้องทำงำนร่วมด้วย บำงคนก็ทำงำนคู่ ส่วนใหญ่จะทำงำนคู่ จะมีอยู่บำงกลุ่มที่มี 3 คน แต่ส่วนใหญ่จะมี 2
แต่อย่ำงไรก็แล้วแต่คะแนนที่ให้ จะเป็นคะแนนของทั้งหมดรวมกันด้วย เพรำะว่ำทุกคนต้องมำประชุมกัน จะดู
ตั้งแต่กำรที่เขำนัดประชุมกันไหม พูดคุยกันไหมในส่วนของนัดกำรประชุม เด็กสอบตกทุก เพรำะว่ำเขำจะต้องรอให้
ผู้สอนเป็นคนเรียกแต่ในกลุ่มนั้นเรำจะสำมำรถจับมำobserve จะเห็นได้ว่ำจะต้องมีเด็กคนหนึ่งที่จะขึ้นมำแสดง
ศักยภำพแสดงควำมคิดเห็นหรือออกแบบ แต่ก็จะไม่มีใครเห็นด้วยกับเขำ เพรำะฉะนั้นเด็กคนนี้เรำเห็นเรำก็จะรู้
scale คะแนนที่ให้ไว้ จะให้ไว้ใหญ่ๆคือ แต่ละส่วนๆ จะให้ไว้ เรำก็จะรู้เลยว่ำเด็กคนนี้จะได้ และเด็กคนไหนจะมำ
เป็นผู้ช่วยบ้ำง แล้วเรำก็กลำยเป็นคนเรียกให้เขำมำประชุมในห้อง แล้วในห้องเรำก็จะรู้ว่ำใครมำใครไม่มำ ก็จะ
ต่ำงกัน เพรำะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือกำรประชุมเพื่อจัดสรรงำนกันแล้วเขำจะต้องยื่น จะต้องบอกเรำว่ำจะทำอะไร
อย่ำงไร คุณจะจัดกำรงำนในลักษณะไหน คุณต้องกำรที่จะทำอะไรบ้ำง ต้องกำรสถำนที่ตรงไหน ทำตำม
กระบวนกำรหรือไม่ หำกไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งกระบวนกำรสุดท้ำย ก็จะไม่ผ่ำนทั้งหมด เพรำะเขำไม่สำมำรถ
รวมตัวกันได้ เช่นอำทิตย์หน้ำจะเริ่มทำงำน เรำจะต้องเรียกให้เขำมำรวมตัวกัน แต่ไม่ได้มำครบทุกคน บำงคนก็ไม่
มำ พอถึงวันทำงำนเรำก็จะเห็นอีก 2 คนมำ join เพรำะฉะนั้นพอให้คะแนน คนที่มำเขำก็จะได้คะแนนในส่วนนี้ ซึ่ง
อำจำรย์ชลลัดดำจะใช้วัตถุประสงค์นั้น ในตัวให้คะแนน แต่ในส่วนของ process เด็กคนนั้นก็จะไม่ได้ แต่ก็จะมีเด็ก
บำงคน เช่นในแบบสอบถำม ก็จะบอก ผมรับผิดชอบเอง เขำก็จะได้คะแนนตรงนี้เพิ่ม เพรำะว่ำมันเป็นงำนกลุ่ม
ปกติถ้ำมีกำรประชุมแล้วแบ่งงำน แต่ละคนก็จะได้งำน คะแนนของงำนใหญ่ แต่ปรำกฏว่ำเนื่องจำก คนที่มำก็จะ
รับผิดชอบส่วนนี้ๆ ทำแบบสอบถำมเอง คนนี้ก็จะได้คะแนนบวกในส่วนนี้ของงำน processคนอื่นที่ไม่มำก็จะไม่ได้
คะแนนนี้ไป คะแนนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวบุคคล คือในส่วนงำนที่จะส่งจะต้องเริ่มตั้งแต่กำรมำ จัดสถำนที่ แล้วก็จะมี
คะแนนส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำ แต่จะไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะมีกำรแก้ไขปัญหำ เพรำะฉะนั้นคะแนนในส่วนนี้จะอยู่
ในส่วนของ process ก็เริ่มตั้งแต่กำรจัดสถำนที่ กำรแก้ไขปัญหำ กำรดำเนินงำนของเขำ สุดท้ำยกำรจัดทุกสิ่งทุก
อย่ำงให้เข้ำไปสู่รูปแบบเดิม คือมีกำรให้คะแนน เก็บขยะ ตรงนี้ทุกกลุ่มจะได้คะแนน อีกกรณีหนึ่งมีนักศึกษำคน
หนึ่งไม่ได้มำประชุม เขำก็จะเสียคะแนนตรงนี้ แต่พอถึงตอนวันงำนเขำเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ทำทุกสิ่งทุกอย่ำงเขำก็
จะได้คะแนนในส่วนนี้ พอมีปัญหำ เขำเป็นคนแก้ปัญหำให้เพื่อน ใครไม่มีอะไรเขำก็วิ่งวุ่นแก้ปัญหำ เขำก็สำมำรถ
แก้ปัญหำให้เพื่อนทั้งหมด คะแนนส่วนหนึ่งที่ให้ คือกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งเด็กจะบกพร่องในส่วนนี้มำก เพรำะก่อน

เริ่มงำน จริงๆแล้วมีอยู่ประมำณ 2 3 คนเท่ำนั้นที่ประชำสัมพันธ์ แต่เนื่องจำกว่ำเป็นเด็กยุคใหม่ จะประชำสัมพันธ์
ใน facebook แทนที่จะมีโปสเตอร์ เนื่องจำกเขำรวมตัวกันได้ไม่เก่ง เขำก็เลยไม่สำมำรถที่จะทำโปสเตอร์ได้ ตรงนี้
เรำจะไม่สำมำรถให้คะแนนว่ำใครรับผิดชอบเอำส่วนนี้ไปติดตรงนั้นตรงนี้ของมหำลัย แต่ก็จะมำดูในส่วนที่ว่ำในแต่
ละกลุ่ม แต่ละคนมีกำรประชำสัมพันธ์หรือไม่ ซึ่งเด็กก็จะส่งรำยละเอียดมำ เช่น กำรประชำสัมพันธ์โดยกำร
capture หน้ำจอ facebook บำงคนประชำสัมพันธ์ผ่ำน Instagram บำงคนไม่รู้ตัวว่ำอำจำรย์จะให้คะแนน
ประชำสัมพันธ์ พอเพื่อนบอกว่ำอำจำรย์จะให้คะแนนประชำสัมพันธ์ จะบอกไว้ตั้งแต่ต้นงำนแล้วก็ประชำสัมพันธ์
เด็กที่รู้ตัวเขำก็จะประชำสัมพันธ์ตังแต่ก่อนเริ่มงำน แล้วเขำใช้วิธีประชำสัมพันธ์ คือจะไปเชิญอำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์ที่ปรึกษำมำให้คะแนน เพรำะถ้ำเกิดเด็กไปเชิญแค่อำจำรย์ที่ปรึกษำ เรำก็จะ feedback กับอำจำรย์ที่
ปรึกษำ แล้วเด็กบำงคนเมื่อรู้ตัวว่ำอยู่ในงำน เขำก็รีบถ่ำยรูปงำนของเขำขึ้น Instagram ก็จะประชำสัมพันธ์
เพรำะว่ำกลัวเสียคะแนน เด็กที่ไม่รู้ว่ำต้องประชำสัมพันธ์คือใคร คือเด็กที่ไม่ได้มำเข้ำประชุม จะมีขั้นตอนกำร
จัดกำร คนที่มำเข้ำประชุมเขำจะรู้ขั้นตอนว่ำเขำต้องทำอย่ำงไรบ้ำง แต่เขำไม่สำมำรถติดโฆษณำได้ทั่วทั้งหมด
เพรำะไม่มีคนมำประชุมและแจกแจงงำนกัน เพรำะฉะนั้นเด็กก็จะเสียคะแนนในส่วนของตรงนี้ไป
อ.ชลิดา :นี่จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่ง คือสรุปก่อนที่ผ่ำนมำนี้เรำได้ ได้เรื่องรูปแบบของกำรสอน ลักษณะวิชำที่เกี่ยว
เช่น เป็นวิชำเอกเลือก หรือเป็นวิชำเอกบังคับ เช่นกรณีของอ.ชลลัดดำ ก็เป็นวิชำเอกเลือก ที่น.ศ.ไม่สำมำรถลงได้
ทุกคน เพรำะเด็กบำงคนไม่ได้ไปต่ำงประเทศ ตอนนี้เรำได้ 2 ประเด็นแล้ว ประเด็นถัดมำก็เป็นเรื่องของกำร
ประเมินแล้วก็กำรแบ่งงำนกัน ประเด็นที่ 4 เป็นเรื่องของกำร PR ซึ่งผู้สอนจะต้องสอนวิธีกำร PR ให้กับเด็กก่อน
อ.ชลิดา : ขออำจำรย์เพิ่มเติมในส่วนกำร present ของน.ศ.
อ.ชลลัดดา : สำหรับตอนที่present จะให้ทุกกลุ่มมำฟังด้วยกันที่คลำสมีประมำณ 8 กลุ่มแต่ว่ำเรำก็จะกระจำย
present ในชั้นเรียน จะไม่ได้ใช้นอกเวลำเรียน หำกทันใน 45 ชั่วโมง ก็เลยคุยกันว่ำเรำจะชดเชยวัน present ใน
เรื่องของเวลำกำรเรียนกำรสอน วิชำนี้ตำมหลักสูตรในห้องเรียนกำหนดไว้ 45 ชั่วโมงเท่ำนั้น ที่เหลือจะเป็นเวลำที่
ทำงเด็กจะต้องไปทำ project แล้วก็เอำกลับเข้ำมำ present เอำกลับเข้ำมำคุยกันในห้อง เรียนเพรำะฉะนั้นเด็กจะ
มีเวลำทำ project ค่อนข้ำงมำก แต่อำจจะชะล่ำใจไม่ได้ติดตำมงำนหรือไม่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง สุดท้ำยไม่มีควำม
คืบหน้ำของงำน ถ้ำไม่มีงำนมำส่ง หรืองำนไม่มีคุณภำพ จะให้ไปแก้ใหม่ ยกเว้นว่ำจะมีเด็กมำคุยไว้ก่อนว่ำอำจำรย์
ช่วยให้คำแนะนำ ส่วนเรื่องเวลำของกำรทำงำน project แต่ละอย่ำงเรำจะบอกล่วงหน้ำ อย่ำงเช่น project ที่ทำ
จะเป็นคะแนนของmidterm ก็จะให้งำนเด็กไปตั้งแต่ตอนก่อน midterm สั่งงำนก่อนล่วงหน้ำ

อ.เกียรติสุดา :หำกเรำสอนไปแล้วมีเด็กบำงคนไม่ชอบกับกำรเรียนกำรสอนในระบบนี้หรือไม่
อ.ชลลัดดา :ไม่มีเลยว่ำเด็กจะชอบหรือไม่ชอบ เพรำะเด็กที่มำเรียนวิชำนี้คือเด็กที่ได้ไปใช้ชีวิตต่ำงประเทศ บำงคน
พ่อแม่มีกิจกำรอยู่ที่นั่น ระหว่ำงอยู่ที่นั่น บำงคนก็ไปเยี่ยมญำติ บำงคนก็ไป work and travel ซึง่ work and
travel เป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตร 51
อ.กุลกนก :อำจำรย์ให้เด็กมำแจ้งควำมจำนงไว้ก่อนไหมคะ
อ.ชลลัดดา: มีค่ะ คือจะมีอำจำรย์ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ จะมีอำจำรย์บริหำรหลักสูตรที่ท่ำนดูแลเรื่องกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน อำจำรย์ท่ำนนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบว่ำจะมีใครเรียนมำกน้อยแค่ไหนอย่ำงไร พอรู้ว่ำจะเปิดได้ท่ำนก็จะ
มำทำบทำมผู้สอนว่ำวิชำนี้จะเปิดอำจำรย์จะสอนได้ไหม ซึ่งอำจำรย์ท่ำนนี้จะ ก็จะเป็นอำจำรย์ในสำขำ อำจำรย์
รัชฎำภรณ์ ในส่วนนี้ร่วมกัน ก็จะถำมว่ำวิชำนี้ได้ไหม จะเปิดวิชำนี้ได้ไหม
อ.ชลิดา : ขอทวนประเด็นเรื่องได้งบประมำณแล้ว เรำจะได้เรื่องสถำนะของวิชำกำรสอนแบบ project based
learning สถำนะวิชำอะไรบ้ำงที่จะเป็นแบบนี้ได้บ้ำง เรำได้เรื่องของกำรประเมินและก็กำรจัดกำรในวิชำ กำร
จัดกำรของวิชำด้วยเรื่องของระยะเวลำ ในส่วนของอำจำรย์เมธีก็ประชำสัมพันธ์ให้เรำได้เห็นอะไรหลำยๆอย่ำงใน
เรื่องนี้
อ.เมธี : ยกตัวอย่ำงวิชำของอำจำรย์สุลำวัลย์เป็นวิชำบังคับ น.ศ.อำจจะจำใจทำหรือไม่ แต่กรณีเป็นวิชำเลือก คนที่
ไม่อยำกทำงำนกลุ่ม หำกไปเรียนก็จะสบำยใจมำกกว่ำหรือไม่ เพรำะว่ำจำกประสบกำรณ์กำรสอนของตนเองที่ผ่ำน
มำ ธรรมชำติของน.ศ.ปี2 ที่สอนเวลำนี้ ก่อนที่จะให้ทำงำนกลุ่ม หรือกำรจัดนิทรรศกำร ปรำกฏว่ำ ไม่ค่อย
effective กับกำรทำงำนกลุ่ม เหมือนกับปัญหำที่อำจำรย์ชลลัดดำประสบ คือน.ศ.ไม่สำมำรถที่จะติดต่อ
ประสำนงำนหรือรวมกลุ่มกันได้ จึงมองไม่เห็นภำพว่ำงำนกลุ่มจะ effective สำหรับกำรสอนในปัจจุบันมำกน้อย
เพียงใด เพรำะว่ำส่วนใหญ่น.ศ.จะมุ่งเน้นอยำกทำงำนเดี่ยวมำกกว่ำ เนื่องจำกที่สอนครั้งก่อนนั้นเป็นวิชำบังคับ
เพรำะฉะนั้นเด็กทุกคนของภำษำญี่ปุ่นก็ต้องเรียนในกลุ่มเดียวกัน และจะมีสำขำที่น.ศ.มำเรียนที่ไม่เหมือนกัน เด็ก
บำงคนก็ชอบทำงำนกลุ่มก็มีอยู่แล้ว ส่วนน.ศ.สำขำภำษำญี่ปุ่นบำงกลุ่มก็จะมีประเภทเหมือนกับโอตะคุ ที่เขำจะอยู่
กับตัวเองเขำไม่อยำกไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
อ.ชลลัดดา :กลุ่มพวกนี้จะอยู่กับโซเชียลออนไลน์เป็นส่วนใหญ่
อ.เมธี : แต่พอเขำมำทำงำนกลุ่ม ปรำกฏว่ำเขำเข้ำกับกลุ่มไม่ได้

อ.ชลลัดดา: อันนี้ขอแชร์ประสบกำรณ์ของตนเองคือเคยมีลูกศิษย์ที่เป็นโอตำคุ เรียนไม่จบ เป็นเด็กเก่ง เกรดเอวิศ
วะ มช. เก่งมำก แต่มีลักษณะเป็นโอตำคุ ถ้ำดูเขำในออนไลน์เขำจะ active มำก มีเพื่อนเยอะ คุยเรื่องนั่นเรื่องนี่แต่
พอเอำเข้ำจริงๆต้องทำงำนคู่หรือทำงำนกลุ่ม เขำก็จะบอกทำงำนเดี่ยวได้ไหมครับ ดังนั้นในรำยวิชำก็จะมีลักษณะคู่
ด้วย ก็จะถำมเขำก่อนว่ำถ้ำจะทำคู่ได้ไหมทำกับน้องได้ไหม เขำก็จะมีคู่ พอมีคู่เขำจะทำให้น้องกลัวเลย กลัว
เพรำะว่ำอะไร คนนี้เขำจะมีอะไรมำแชร์เยอะมำกเลย
อ.เกียรติสุดา :ขอเสริม จำกเทอมที่ผ่ำนมำได้สอนน.ศ.กำรตลำด วิชำ GE127 ให้น.ศ.แบ่งกลุ่มกันเองและไปเลือก
เรื่องที่เขำสนใจไปฟัง youtubeแล้วไปจับประเด็นมำรำยงำน แต่พอมำรำยงำน ปรำกฏว่ำไม่โอเคอย่ำงที่อำจำรย์
ว่ำ เพรำะว่ำเด็กไม่เก่งรวมอยู่กลุ่มเดียวกัน คือกลุ่มที่มันเก่งก็ก้ำวกระโดดไปเลย แล้วกลุ่มที่ไม่ได้ก็แทบจับประเด็น
อะไรไม่ได้เลย คือไปต่อไม่ได้แน่นอน จึงถำมน.ศ.ในห้องว่ำอยำกจะช่วยเพื่อนไหม ถ้ำไม่อยำกช่วยเพื่อนอำจำรย์จะ
ให้เพื่อนไปดร็อป มีน.ศ.บำงคนก็บอกว่ำอยำกช่วยเพื่อน จึงขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเลือก5คนนี้เข้ำกลุ่มของตัวเอง
ไม่ให้เขำอยู่ด้วยกันเลย ให้เขำกระจำยไปอยู่กับกลุ่มอื่น ก็เลยแก้ปัญหำแบบนี้ค่ะ
อ.เมธี :เพรำะว่ำตอนที่ทำ ที่แบ่งกลุ่ม เรำก็ไม่กล้ำให้เขำจับกลุ่มเอง เพรำะว่ำถ้ำให้จับกลุ่มเอง คนกลุ่มนี้จะถูก
Isolate แล้วบอกว่ำไม่มีใครเลือก ก็เลยต้องใช้วิธีกำรจับฉลำก พอจับฉลำกก็จะมีผลกับกลุ่ม กลุ่มที่ได้อีกว่ำ ได้กลุ่ม
นี้มำฉันจะทำยังไงดี ก็จะเกิดปัญหำกันในกลุ่มอีก ก็ไม่รู้ว่ำจะแก้ปัญหำอย่ำงไร แต่ก็พยำยำม คือน.ศ.ก็จะมำปรึกษำ
ว่ำ คนนี้ไม่ค่อยทำงำน จึงบอกว่ำ พยำยำมชวนเขำมำทำงำนแต่ว่ำเรำก็จะบอกว่ำให้คะแนนตำมเนื้อผ้ำ เขำไม่ช่วย
เขำก็ได้คะแนนน้อยไม่ต้องห่วงว่ำเวลำทำงำนกลุ่มแล้วคะแนนกลุ่มนี้จะต้องเท่ำกันทุกคน คือจะแจ้งให้ทรำบก่อน
ดังนั้นทุกคนก็จะสบำยใจที่จะทำงำนกับบุคลประเภทนี้ นี่คือประเด็นที่มองอยู่
อ.เกียรติสุดา : ก็เลยอยำกจะถำมว่ำกรณีนี้มีเด็กที่ไม่ชอบบ้ำงไหมแบบนี้ แต่พอฟังแล้วเลยคิดว่ำเด็กภำษำอังกฤษ
น่ำจะชอบ
อ.ชลลัดดา : ยกตัวอย่ำงในวิชำ 494 มันจะเริ่มตั้งแต่ project คือให้ทำเดี่ยวพอเขำทำเดี่ยวเสร็จ เขำก็จะเริ่ม
มองเห็นไอเดียของตัวเองว่ำดีอย่ำงไร เพื่อนก็เริ่มรู้ว่ำวันนี้แฟชั่น เขำจะเริ่มรู้จักกัน แต่เป็นน.ศ.ปี4 เขำจะรู้จักกัน
เขำจะมีคนที่เขำทำงำนกลุ่มด้วยกันได้อยู่แล้ว จำกเดี่ยวก็ให้ทำเป็นคู่ พอมำสุดท้ำยเปิดโอกำสว่ำคุณจะเดี่ยว จะคู่
จะกลุ่ม ยังไงก็แล้วแต่ งำนที่คุณจะเดี่ยว จะคู่ จะกลุ่มจะสำมคน ทั้งหมดจะต้องมำประสำนกันจึงจะได้ผลลัพท์ตรง
นั้น

อ.เมธี: อย่ำงที่ฟังมำวิชำของอำจำรย์ชลลัดดำ เป็นวิชำเลือกที่เขำไม่ชอบอะไรแบบนี้ เขำก็จะไม่เลือกเรียน แต่
อำจจะเป็นทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถ เอำวิชำที่เป็นวิชำกลุ่มอำจจะไปอยู่ในวิชำเลือก
อ.ชลิดา : ประเด็นนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ดีมำก และจะแยกว่ำแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่ำงไรบ้ำง
อ.ชลลัดดา: หลำยคนที่เรียนวิชำ 494 มีแค่GE ภำษำอังกฤษตัวที่4 ถ้ำเป็นหลักสูตรเดิมก็คือ 209 เพรำะฉะนั้นไม่
จำเป็นว่ำผู้เรียนต้องเป็นเด็กเมเจอร์ เด็กเมเจอร์อื่นก็มำเรียนได้เพรำะว่ำเวลำเขำpresent หน้ำห้อง ภำษำในกำร
present ก็เหมือนกับวิชำ GE ทุกอย่ำงเป็นภำษำอังกฤษ ที่แจกในlekcherเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่งก็อำจะไม่ได้ ซึ่งถ้ำ
จบมำ4ตัวแล้วเขำก็น่ำจะใช้ภำษำอังกฤษได้ เวลำเขำ present งำนเขำต้อง present เป็นภำษำอังกฤษ
อ.ชลิดา: จำกที่ฟังอำจำรย์เมธีจึงอยำกโยงเข้ำสู่หลักสูตรของอำจำรย์สุลำวัลย์ อำจำรย์กัลยำ และอำจำรย์เอลิสำ
อีกคนหนึ่งนะครับในภำษำญี่ปุ่นมันต้องมีวิชำที่เป็น project แล้วต้องทำเป็นกลุ่ม ไม่สำมำรถเดี่ยวได้ อย่ำงที่
อำจำรย์กัลยำสอน อำจำรย์จะต่อในประเด็นนี้ต่อเลยหรือจะแบ่งปันเลยว่ำวิชำที่อำจำรย์ใช้ ต่อเนื่องไปเป็นวำระ
ถัดไปเลย
อ.กัลยา: วิชำ Japanese For Business Communication ซึ่งตัวนี้เอกสำรที่แจกไปจะเป็น มคอ. 3 ซึ่งเนื้อหำ
เกือบ 90% ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงจำกเทอมที่ผ่ำนมำ แต่เพิ่มเติมนื้อหำรื่อง Dummy Company คือในช่วงสัปดำห์
ที่ 1- 5 จะเป็นเรื่องหลักกำรทำงำนในญี่ปุ่น ว่ำต้องรู้หลักกำรอะไรบ้ำง โดยจะเน้นเรื่องของกำรเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ
ส่วนสัปดำห์ที่ 4 – 5 เป็นเรื่องอีเมลภำยในบริษัท ซึ่งโดยภำพรวมของวิชำนี้เป็นกำรทำ Project คือมีกำร Inter
Active กันระหว่ำงนักศึกษำคือหำก น.ศ.เขียนเมลเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนเป็นคนเขียนตอบ คือโต้ตอบกันกลับไปใน
ระหว่ำงนักศึกษำด้วยกันเองในชั้นเรียน พอสัปดำห์ที่ 6 – 7 จึงจะเป็นเรื่องของกำรทำเอกสำรข้อมูลแนะนำบริษัท
company profile ถ้ำสมมติว่ำทำ company profile เป็นภำษำญี่ปุ่นต้องทำอย่ำงไรบ้ำง ส่วน 2 ปีที่ผ่ำนมำจะให้
น.ศ.ไปศึกษำ company profile ของบริษัทที่ตัวเองชื่นชอบ แล้วก็เอำมำทำเป็น company profile เป็น
ภำษำญี่ปุ่น แล้วก็มำนำเสนอ ซึ่งเป็นกำรให้อิสระแก่น.ศ. หลังจำกนั้นก็จะเป็นกำรสอบ midterm พอหลังจำก
midterm ไปแล้ว ก็จะกลับมำเรียนเรื่องอีเมลอีกครั้ง แต่ว่ำจะเป็นเรื่องอีเมลกับต่ำงบริษัท เช่น เรื่องของกำรขอใบ
เสนอรำคำ กำรสั่งซื้อ กำรเสนอรำคำ จะให้น.ศ.โต้ตอบกัน คนหนึ่งเขียนแล้วอีกคนหนึ่งก็ทำหน้ำที่ที่จะต้องตอบ
กลับเพื่อน คือจับคู่กัน แล้วก็หลังจำกที่เรียนเรื่องอีเมลกับบริษัทอื่นในสัปดำห์ที่ 9 - 10 เสร็จแล้ว สัปดำห์ถัดไปก็
จะให้น.ศ.ฝึกทำเอกสำรนำเสนอ presentation โดย ให้เขำคิด ให้เขำทำเอกสำรนำเสนอพวกผลิตภัณฑ์ ซึ่งที่ผ่ำน
มำเรำจะไม่ได้เอำไปเกี่ยวข้องกับสัปดำห์ที่ 6 - 7 พอมำถึงเรื่องของกำรทำ product presentation ก็จะเป็น

product อะไรก็ได้ที่อำจจะไม่เกี่ยวกับบริษัทที่เขำเคยทำ profile และเรื่องสุดท้ำยจะเป็นบันทึกกำรประชุม แล้ว
หลัง midterm ก็จะมีกำรนำเสนองำนเรื่องของ product presentation เหมือนกัน เหมือนกับตอน midterm ที่
จะให้นำเสนอ company profile
หลังจำกที่ได้ฟังอำจำรย์เมธีแนะนำในกำรทำ KM โดยมีอำจำรย์สุลำวัลย์ ใช้ project dummy
company ก็เลยคิดว่ำอำจจะ นำมำใช้ในวิชำนี้ได้ แต่ก็อำจจะไม่ได้ทำเป็นงำนกลุ่ม เพรำะว่ำเนื่องจำกวิชำนี้ ปกติมี
จำนวนนักศึกษำที่เรียนประมำณ 6-10 คนเท่ำนั้น และเป็นวิชำเลือกแต่นักศึกษำมีจำนวนน้อย พอ น.ศ.ขึ้นปี3 ก็
สำมำรถเลือกเรียนได้ 3สำย คือสำย Business หรือสำยธุรกิจบริกำร หรือว่ำสำย Teaching ก็ได้ ดังนั้นน.ศ.ทุกคน
ที่อยู่ในชั้นปีอำจจะไม่ได้เลือกเรียนวิชำนี้ เช่นเทอมนี้ก็อำจจะไม่ถึง10คน ที่ผ่ำนมำคือมำกสุดคือ 10 คน และปกติก็
จะไม่ได้ให้ทำงำนกลุ่มแต่ว่ำให้ทำงำนเดี่ยวแต่ว่ำเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกันที่อำจจะต้องส่งอีเมลถึงกัน
ครำวนี้พอฟังกำร KM จำกอำจำรย์เมธี จึงจะเอำเรื่องของ KM ใส่ลงไปในสัปดำห์ที่ 6 – 7 และกำรที่ให้น.ศ.ทำ
company profile ตั้งใจว่ำจะไม่ให้น.ศ.ไปหำจำกที่อื่นและในส่วนนี้เรำอำจจะสอนตำมปกติ คือบรรยำยแล้วก็
ยกตัวอย่ำงให้ดูแล้วหลังจำกนั้นจะให้น.ศ.คิดเอง จินตนำกำรว่ำถ้ำสมมติว่ำจะตั้งบริษัทเองอยำกจะทำงำนที่บริษัท
เกี่ยวกับอะไร บริษัทมี scale ประมำณไหนคือให้จินตนำกำรขึ้นมำเองแล้วก็ company profile แต่ว่ำจะเป็นงำน
เดี่ยวแต่จะไม่ใช่งำน แล้วก็จะให้ทำ Poster นำเสนอ ก่อน Midterm และช่วงสัปดำห์ที่ 9 – 10 ก็ยังจะใช้
Dummy Company ที่เด็กกำหนดไว้ตั้งแต่สัปดำห์ก่อน Midterm แล้วว่ำ นักศึกษำแต่ละคนต้องบอกควำม
คิดเห็นว่ำใครสนใจผลิตภัณฑ์ สนใจบริษัทไหนแล้วก็ให้กำหนดคู่กันแล้วก็มีกำรติดต่อกันโดยทำงอีเมลแล้วถ้ำสมมติ
ว่ำถ้ำวิจัยอยำกจะซื้อของของบริษัทนี้ เรำก็ต้องส่งอีเมลไปให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนตอบกลับมำ แล้วก็หลังจำกนั้นก็จะ
ให้มีกำร เหมือนกับว่ำต้องออกไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ก็จะให้เขียน Product Presentation เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรำ
ที่เด็กเขำ Image ไว้ บริษัทเขำจะขำยอันนี้ ก็ให้ทำเป็น Product Presentation แล้วก็ออกมำ Present ให้เพื่อน
ฟัง
อ.เมธี : ของอำจำรย์กัลยำก็ ก็เป็นเทคนิคกำรสอนที่ดี จริงๆเรำก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในสำขำ แล้วในแต่ละ
หลักสูตรเรำก็ไม่เคยรู้กันมำก่อนเลยว่ำมีกำรสอนที่ดีแบบนี้ วันนี้อำจำรย์กัลยำก็ได้มำแบ่งปันควำมรู้ อำจำรย์สุลำ
วัลย์กับอำจำรย์ชลลัดดำก็ได้แบ่งปันวิชำที่อำจำรย์ทั้งสองได้สอนเทอมแรก อำจำรย์ก็อำจจะลองเอำไปใช้ส่วนหนึ่ง
อำจจะเอำไปใช้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไร

สรุปประเด็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ครั้งที่2/2560
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมอำคำรเบญจบรรณ
ขั้นตอนเทคนิคการสอนแบบ project based learning
วิชา AE371 Business English โดย อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
Project I: Field Trip project (โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 8-10 คน
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษำแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่ทุกคนในกลุ่มให้ควำมสนใจที่จะเข้ำศึกษำ
ดูงำน จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อสถำนประกอบกำรพร้อมทั้งรำยชื่อสมำชิกในกลุ่มส่งให้อำจำรย์
ผู้สอน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มจะต้องส่งรำยชื่อสถำนประกอบกำรเพื่อให้อำจำรย์พิจำรณำกลุ่มละ 3 สถำนที่
อำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก 1 สถำนที่/กลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 อำจำรย์แจ้งชื่อสถำนประกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มทรำบ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษำแต่ละกลุ่มนำส่ง proposal ต่ออำจำรย์ผู้สอน รำยละเอียด ดังนี้
9. Name of company/logo/slogan
10. Rationale of field trip (อำจำรย์อธิบำยกระบวนกำรเขียน Rationale ว่ำต้องมีรำยละเอียด
อะไรบ้ำง)
11. Objectives of field trip
12. Procedure
13. Time/budget/place
14. Job responsibility
15. Indicators of achievement
16. Expected outcomes

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อ proposal ได้รับกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ผู้สอนแล้ว นักศึกษำแต่ละกลุ่มทำจดหมำยเพื่อขอ
อนุญำตเข้ำศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรนั้นๆ ต่อไป อีกทั้งเรียนเชิญอำจำรย์ในสำขำ 1 ท่ำนเข้ำ
ศึกษำดูงำนร่วมกับนักศึกษำด้วย
ขั้นตอนที่ 6 หลังจำกกำรเข้ำศึกษำดูงำนสิ้นสุดลงแล้วให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มจัดทำรำยงำนเป็นฉบับรูปเล่มและ
นำเสนอด้วยวำจำในวันที่อำจำรย์กำหนดไว้ (นำเสนอสัปดำห์สุดท้ำยก่อนสอบ final) รำยละเอียด ดังนี้
1. Name of company/logo/slogan
2. Type of business
3. Types of company
4. Company profile
5. Company history
6. Company objectives
7. Company structure
8. Products /services
9. Unique Selling Points (USP)
10. Marketing Mix (4Ps/7Ps)
11. Advertising strategies (AIDA)
12. SWOT Analysis
13. Company rules and policy
14. Your reflection

***อำจำรย์ผู้สอนจัดสอนเนื้อหำให้ครอบคลุมหัวข้อที่นักศึกษำจะต้องรำยงำนก่อนที่นักศึกษำจะเข้ำศึกษำ
ดูงำน
หมำยเหตุ กำรเข้ำศึกษำดูงำนนักศึกษำแต่ละกลุ่มจะได้รับงบประมำนกลุ่มละ 500 บำท สำหรับค่ำของที่ระลึก
โดยนักศึกษำแต่ละกลุ่มจะต้องจัดซื้อของเพื่อนำไปมอบให้สถำนประกอบกำรเพื่อเป็นกำรขอบคุณที่
สถำนประกอบกำรให้โอกำสในกำรเข้ำศึกษำดูงำน

Project II: Dummy Company Project (โครงการบริษัทจาลอง)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 - 4 คน
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษำแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริกำร ที่ทุกคนในกลุ่มให้ควำมสนใจที่จะทำบริษัท
จำลอง จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียน ผลิตภัณฑ์/บริกำร พร้อมทั้งรำยชื่อสมำชิกในกลุ่มส่งให้ผู้สอน เพื่อให้อำจำรย์
พิจำรณำต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 อำจำรย์แจ้งนักศึกษำถึงผลของกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษำแต่ละกลุ่มเริ่มเตรียมรำยละเอียดเพื่อนำเสนอด้วยวำจำ (นำเสนอสัปดำห์สุดท้ำยก่อนสอบ
final และส่งเป็น Portfolio) รำยละเอียด ดังนี้
18. Name of company/logo/slogan
19. Type of business
20. Types of company
21. Company profile
22. Company history
23. Company objectives
24. Company structure
25. Products /services

26. Unique Selling Points(USP)
27. Marketing Mix (4Ps/7Ps)
28. Advertising strategies (AIDA)
29. Advertisement: E-marketing, TV, radio, billboard, poster, brochure, etc.
30. Company performance
31. Recruitment: job ads, application form, application letters and CV, interview checklist or
questionnaire, results, interview assessment, accept or reject letter.
32. Memorandum
33. Company performance
34. Company rules and policy
***อำจำรย์ผู้สอนจัดสอนเนื้อหำให้ครอบคลุมหัวข้อที่นักศึกษำจะต้องนำเสนอ
รายวิชา AE494 English for Multicultural Learning and Understanding โดย อาจารย์ชลลัดดา สุด
เจริญ
โปรเจคที่ 1 Let Me Tell You What I’ve Learned เป็น individual project
ขั้นตอนที่ 1 สั่งงำน ให้น.ศ.แต่ละคนสังเครำะห์ข้อมูลที่ตนได้รับจำกกำรไปใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ ว่ำข้อมูลใดบ้ำงที่
ตนเห็นว่ำน่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเอง และอยำกจะเผยแพร่ให้คนอื่นๆทรำบด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ให้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้งำนของตนมีควำมหนักแน่นน่ำสนใจ
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมกำรนำเสนอในชั้นเรียนตำมรูปแบบที่แต่ละคนเลือกเอง
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 ตอบข้อซักถำมของผู้เข้ำฟังกำรนำเสนอ
ขั้นตอนที่ 6 ผู้เข้ำฟังกำรนำเสนอประเมินกำรนำเสนอ

ขั้นตอนที่ 7 อำจำรย์ผู้สอนให้ Feedback

โปรเจคที่ 2 Itinerary (Let Me Take You to…………….)
เป็นโปรเจคเดี่ยว แต่ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกหนึ่งคนจึงจะทำโปรเจคนี้ได้
ขั้นตอนที่ 1สืบเนื่องจำกกำรนำเสนอในโปรเจคที่ 1 จะมีน.ศ. ที่สนใจในประเทศที่เพื่อนๆนำเสนอ ให้น.ศ. พูดคุย
กันในห้องเรียน เพื่อหำเพื่อนที่สนใจอยำกไปท่องเที่ยวที่ประเทศที่ตนนำเสนอ (ซึ่งในขณะเดียวกันตนเองก็จะต้อง
เลือกจะไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งที่เพื่อนนำเสนอด้วย)
ขั้นตอนที่ 2 ให้พูดคุยกับเพื่อนที่ต้องกำรไปท่องเที่ยวยังประเทศดังกล่ำว สอบถำมควำมต้องกำร ควำมสนใจ
รวมทั้งข้อแม้หรือ ข้อจำกัดต่ำงๆของเพื่อน เพื่อนำข้อมูลมำจัดทำ itinerary (ข้อจำกัด อย่ำงเช่น ประเภทอำหำรที่
ทำนได้หรือทำนไม่ได้ งบประมำณยำนพำหนะ ประเภทสถำนที่ที่ต้องกำรไป ประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรมที่ต้องกำร
หรือไม่ต้องกำร เป็นต้น)
ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้จำกกำรพูดคุยกับเพื่อนมำจัดเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 4 เสนอ โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จัดเตรียมไว้เพื่อขอ feedback
ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขปรับปรุง เสร็จแล้วนำส่งผู้สอน

โปรเจคที่ 3 Knowledge Management: International Cultural Exchange แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมนานาชาติ
เป็นโปรเจคที่ให้อิสระว่ำน.ศ.จะทำเดี่ยว ทำร่วมกับผู้อื่น หรือทำเดี่ยวแต่มีธีมเกี่ยวเนื่องกันกับงำนของ
ผู้อื่น
ขั้นตอนที่ 1 น.ศ.แสดงควำมจำนงว่ำต้องกำรจะนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศใด จะเป็นประเทศที่น.ศ.เคยไปอยู่
หรือประเทศที่เพื่อนมำนำเสนอในห้องเรียนก็ได้ น.ศ.ชำวต่ำงชำติอำจนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศตนเอง แต่
ต้องเป็นส่วนที่มั่นใจว่ำเพื่อนๆและชุมชนยังไม่มีข้อมูลหรือควำมรู้ในเรื่องนี้มำก่อน

ขั้นตอนที่ 2 กำรประชุมกำหนดลักษณะงำน และกำรเตรียมงำน
ขั้นตอนที่ 3 รำยงำนเรื่องลักษณะงำน พร้อมรำยกำร props ที่ต้องกำรให้ทำงชั้นเรียนจัดเตรียมให้ (อำจำรย์เป็นผู้
จัดเตรียม โดยประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจองสถำนที่จัดงำน กำรติดต่อจองโต๊ะ เก้ำอี้ บอร์ด เป็นต้น)
ขั้นตอนที่ 4 ประชำสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมเตรียมควำมพร้อม
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเนื้องำนของแต่ละคนหรือกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7 จัดสถำนที่
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงำน
ขัน้ ตอนที่ 9 ผู้เข้ำร่วมประเมินผล
ขัน้ ตอนที่ 10 เก็บกวำดและดูแลสถำนที่จัดงำนให้คืนสู่สภำพปกติ
ขั้นตอนที่ 11 อำจำรย์ประเมินผลกำรดำเนินงำน และแจ้งสรุปผลสำรวจแก่น.ศ.

สรุปข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนวิชา AE 371
ข้อดีของการสอนโดยใช้ Project
1.

2.

3.

4.

ส่งเสริมทักษะกำรทำงำนเป็นทีมของนักศึกษำ นักศึกษำจะมีกำรฝึกทั้งกำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี เพื่อใน
อนำคตนักศึกษำจะได้รู้จักปรับตัวในกำรทำงำนในอนำคตต่อไป
ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะกำรแก้ปัญหำ เพรำะในกระบวนกำรทำงำนนักศึกษำจะพบเจอปัญหำ
ต่ำงๆ มำกมำย
ส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงมีระบบ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพรำะนักศึกษำจะต้องสร้ำงสรรค์งำนให้
น่ำสนใจ
กำรให้นักศึกษำทำ Project เป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่ำงๆ ที่นักศึกษำเรียนใน
ห้องเรียนไปใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

ข้อเสียของการสอนโดยใช้ Project
1. นักศึกษำบำงคนไม่รับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง ทำให้งำนเสร็จล่ำช้ำ ทั้งนี้อำจำรย์จะต้องคอยติดตำม
และสอบถำมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของนักศึกษำ และเน้นย้ำเรื่องกำรทำงำนเป็นทีมอยู่เสมอ เพื่อที่จะ
คอยกระตุ้นให้นักศึกษำรับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง
2. นักศึกษำบำงคนไม่ชอบที่จะทำงำนเป็นทีม เพรำะเห็นว่ำทำงำนเดี่ยวจะทำได้ดีกว่ำ ทั้งนั้น อำจำรย์
จะต้องคอยชี้แจงถึงประโยชน์ของกำรทำงำนเป็นทีม ว่ำจะเป็นกำรฝึกทักษะต่ำงๆ ร่วมกันในทีม
ข้อแนะนาในการเรียนการสอนโดยใช้ Project
อำจำรย์ต้องเป็นผู้คอยแนะนำและสอบถำมนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อคอยกระตุ้น ในกรณีที่มี
นักศึกษำบำงคนละเลยหน้ำที่
ข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาAE 494
ข้อดี
1. นักศึกษำได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ ทำให้มีควำมกระตือรือร้นที่จะค้นคว้ำหำข้อมูล
2. นักศึกษำที่ทำหัวข้อทำงวัฒนธรรมของประเทศเดียวกัน ร่วมมือและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงช่วยเหลือกันในกำร
จัดเตรียมซุ้ม ซึ่งถือว่ำได้บรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์รองที่ต้องกำรให้เกิด co-operative learning
3. กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำเตรียมงำนทุกอย่ำงด้วยตนเอง ทำให้นักศึกษำรู้จักบทบำทของตนเอง เช่น นักศึกษำที่
มีภำวะควำมเป็นผู้นำจะเสนอตัวออกมำนำกำรดำเนินกำรของโครงกำร โดยที่อำจำรย์ไม่ต้องสั่งหรือกำหนด
หน้ำที่ให้ หรือนักศึกษำที่มีทักษะทำงด้ำนกำรค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำแต่มีทักษะทำงด้ำนกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้
ดีก็จะสำมำรถใช้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรแก้ปัญหำให้เพื่อนทั้งที่อยู่ในกลุ่มของตนและในกลุ่มอื่น ทำให้
นักศึกษำทุกคนทรำบว่ำตนเองนั้นมีสมรรถนะในทำงใดทำงหนึ่งอยู่ ทำให้รู้จักและมองเห็นคุณค่ำของตนเอง
ข้อเสีย
1. นักศึกษำบำงคนให้ควำมสนใจต่อโครงกำรในระดับต่ำ ทำให้ผลงำนออกมำไม่ดี มีลักษณะที่เรียกว่ำ “ทำแบบขอ

ไปที” (ซึ่งทั้งนี้เป็นลักษณะปกติของนักศึกษำรำยดังกล่ำว) ทำให้เกิดผลกระทบต่อภำพโดยรวมของงำน
2. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์สั้น ทำให้ประชำสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพำะในส่วนของวัตถุประสงค์รอง
ที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมเป็น “นำนำชำติ”
ผู้นาเอาเทคนิคการสอนแบบ project based learning ไปใช้ในการเรียนการสอน
วิชา Japanese For Business Communication โดยอาจารย์กัลยา แสนใจมูล
เนื้อหำใน มคอ. 3 เกือบ 90% ไม่มีควำมแตกต่ำงจำกเทอมที่ผ่ำนมำ แต่เพิ่มเติมนื้อหำรื่อง Dummy
Company โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1เรียนรู้เรื่องหลักกำรทำงำนในญี่ปุ่น โดยจะเน้นเรื่องของกำรเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 2 เรียนรู้เรื่องอีเมลภำยในบริษัท ซึ่งโดยภำพรวมของวิชำนี้เป็นกำรทำ Project คือมีกำร Inter Active
กันระหว่ำงนักศึกษำคือหำก น.ศ.เขียนเมลเสร็จแล้วก็จะให้เพื่อนเป็นคนเขียนตอบ คือโต้ตอบกันกลับไปในระหว่ำง
นักศึกษำด้วยกันเองในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ทำเอกสำรข้อมูลแนะนำบริษัทcompany profile ถ้ำสมมติว่ำทำ company profile เป็นภำษำญี่ปุ่น
ต้องทำอย่ำงไรบ้ำง ส่วน 2 ปีที่ผ่ำนมำจะให้น.ศ.ไปศึกษำ company profile ของบริษัทที่ตัวเองชื่นชอบ แล้วก็เอำ
มำทำเป็น company profile เป็นภำษำญี่ปุ่น แล้วก็มำนำเสนอ ซึ่งเป็นกำรให้อิสระแก่น.ศ. หลังจำกนั้นก็จะเป็น
กำรสอบ
ขั้นตอนที่ 4 อีเมลกับต่ำงบริษัท เช่น เรื่องของกำรขอใบเสนอรำคำ กำรสั่งซื้อ กำรเสนอรำคำ จะให้น.ศ.โต้ตอบกัน
คนหนึ่งเขียนแล้วอีกคนหนึ่งก็ทำหน้ำที่ที่จะต้องตอบกลับเพื่อน คือจับคู่กัน
ขั้นตอนที่ 5 ให้น.ศ.ฝึกทำเอกสำรนำเสนอ presentation โดยให้คิดและทำเอกสำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ กำรทำ
product presentationจะเป็น product อะไรก็ได้ที่อำจจะไม่เกี่ยวกับบริษัทที่ น.ศ.เคยทำ profile
ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้และฝึกบันทึกกำรประชุม
ขั้นตอนที่ 7 นำเสนองำน product presentation

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่21มีนำคม 2561
ณ ห้องประชุมอำคำรเบญจบรรณ
-----------------------------ผู้มำประชุม
1.อำจำรย์ชลิดำ วสุวัต

ประธำนกรรมกำร

2. อำจำรย์กุลกนก มณีวงศ์

กรรมกำร

3.อำจำรย์รัชฎำภรณ์ เจนวชิรพงศ์

กรรมกำร

4. อำจำรย์นมลรัตน์ แย้มวงศ์

กรรมกำร

5. อำจำรย์เมธี พุทธวงศ์

กรรมกำร

9. อำจำรย์ ดร.Elisa Nishikito

กรรมกำร

10.อำจำรย์อัจฉรำภรณ์ จันทร์สว่ำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

11.อำจำรย์อัญษิกำญฌ์ ภูธรใจ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

1. อำจำรย์สุรีย์วรรณ จันทรบูรณ์

ลำประชุม

2. อำจำรย์เกียรติสุดำ บุญส่ง

ลำประชุม

3. อำจำรย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม

ลำประชุม

ผู้ไม่มำประชุม

4. อำจำรย์สุทธินี พรหมกันดร

ลำประชุม

5. อำจำรย์นิธินำฎ บุลมำก

ลำประชุม

ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. อำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ
2. อำจำรย์สุลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์
3. อำจำรย์กัลยำ แสนใจมูล
เริ่มประชุมเวลำ13.00น.
ประธำนกล่ำวเปิดประชุม และดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1.เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำในกำรประชุมครั้งนี้ อำจำรย์กลั ยำจะได้นำเสนอถึงกำรที่ได้นำเทคนิคกำรเรียน
กำรสอนแบบโครงงำนหรือ Project based learning ที่ได้อำจำรย์ชลลัดดำและอำจำรย์สุลำวัลย์ไปใช้ในวิชำของตนเอง
และจะได้มีกำรนำองค์ควำมรู้ที่สกัดได้จำกกำรนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวนี้ไปเผยแพร่ระดับคณะในกำรประชุม
คณำจำรย์คณะในวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 ต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทรำบ
วำระที่ 2.

รับรองรำยงำนกำรประชุม

ตำมที่คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560ได้ดำเนินกำร
ประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 ธันวำคม 2561นั้น ฝ่ำยเลขำนุกำรได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจำรณำและรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมีกำรแก้ไขดังนี้
1. แก้ไขจำก “problem based learning” เป็น “project based learning” ในรำยงำนกำรประชุมหน้ำที่ 1
2. แก้ไขกำรสะกดชื่ออำจำรย์กลุ กนก ในรำยงำนกำรประชุมหน้ำที่ 2

3. แก้ไขคำว่ำ “project fieldtrip” เป็น “field trip project” ในวำระที่ 2 บรรทัดที่ 4
4. แก้ไขคำว่ำ “ดร.ประชำรัฐ” เป็น “ดร.พัชร” ในวำระที่ 2 บรรทัดที่ 12
5. ขอเพิ่มข้อควำมในส่วนมติทปี่ ระชุมวำระที่ 5 ว่ำ “ที่ประชุมเห็นชอบตำมที่เสนอ”
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมตำมที่แก้ไข

วำระที่3.ทบทวนเนื้อหำสำระกำรประชุมครั้งก่อน
อำจำรย์ชลิดำได้ให้อำจำรย์อัจฉรำภรณ์ทบทวนกำรประชุมครั้งที่ 2 ของคณะกรรกำรจัดกำรควำมรู้คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ให้ที่ประชุมได้เห็นภำพอีกครั้งหนึ่ง
อำจำรย์อัจฉรำภรณ์ได้เล่ำให้ทปี่ ระชุมฟังว่ำ ในกำรประชุมครั้งก่อนนั้น สรุปเนื้อหำสำระได้ว่ำเทคนิคกำรเรียน
กำรสอนแบบ project based learning นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ ทำให้นักศึกษำได้
เรียนรู้ที่จะทำงำนเป็นทีม มีกำรเรียนรูแ้ ละจัดกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง และจำกกำรที่อำจำรย์กัลยำได้นำเทคนิคกำร
เรียนกำรสอนนี้ไปใช้ ที่ประชุมจะได้รับทรำบถึงลักษณะกำรนำไปใช้ และผลของกำรนำไปใช้ในรำยวิชำของอำจำรย์กัลยำ
ในกำรประชุมครั้งนี้
วำระที่4.นำเสนอข้อมูล
อำจำรย์กัลยำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนในส่วนบริษัทจำลอง
หรือ dummy company ที่อำจำรย์สุลำวัลย์แบ่งปันในกำรประชุมครั้งก่อน และลักษณะกำรมอบหมำยให้
นักศึกษำทำงำนร่วมกันจำกกำรแบ่งปันของอำจำรย์ชลลัดดำไปใช้ในรำยวิชำของตนเอง
อำจำรย์ชลิดำได้เกริ่นนำเป็นคำถำมว่ำกำรนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนไปใช้ในรำยวิชำของ
อำจำรย์กัลยำนั้นมีลักษณะอย่ำงไร และผลของกำรนำไปใช้เป็นไปในรูปแบบหรือทิศทำงใด
อำจำรย์กัลยำรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบในเรื่องของควำมเป็นมำ รำยวิชำที่ได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอน
แบบโครงงำนไปใช้ กำรเปรียบเทียบวิธีกำรสอนแบบเดิมกับวิธีกำรสอนแบบใช้เทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ
โครงงำน ผลจำกกำรนำไปใช้ และอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอด

อำจำรย์กัลยำเล่ำถึงควำมเป็นมำว่ำคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้
จัดกำรประชุมจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน (Project Based Learning) ขึ้นในวันที่ 18
ต.ค. 2560 ซึ่งในที่ประชุมนั้น อ.สุลำวัลย์ รัตนทิพยภรณ์ และ อ.ชลลัดดำ สุดเจริญได้นำเสนอวิธีกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ AE371 Business English และ AE494 English for Multicultural Learning and Understanding
เป็นกรณีศึกษำ โดยอำจำรย์ทั้งสองได้แบ่งปับในด้ำนต่ำงๆ ตนเองได้อ่ำนเอกสำรกำรสรุปประเด็นจำกกำรประชุม
ครั้งนั้นและได้มองเห็นถึงกำรนำไปใช้ในรำยวิชำ JC352 Japanese for Business Communication II อยู่ 2 จุด
คือ โครงกำรบริษัทจำลอง หรือ Dummy Company Project ในรำยวิชำ AE371 ของ อ.สุลำวัลย์ ที่นักศึกษำ
จะต้องแบ่งกลุ่มตั้งบริษัทจำลองขึ้นและต้องเขียนรำยละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริกำรมำนำเสนอ และ โครงกำร
Itinerary (Let Me Take You to…) ในรำยวิชำ AE494 ของ อ.ชลลัดดำ ซึ่งเป็นโครงกำรเดี่ยวแต่นักศึกษำต้อง
ได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงจะดำเนินโครงกำรได้สำเร็จ พร้อมแนบหลักฐำนซึ่งเป็นเอกสำรสรุป
ประเด็นจำกกำรประชุมประกอบ
อำจำรย์กัลยำแจ้งว่ำรำยวิชำที่นำได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวไปใช้คือรำยวิชำ JC352
Japanese for Business Communication IIเนื่องจำกรำยวิชำมีเนื้อหำ วิชำเกี่ยวกับ ข้อมูลแนะนำบริษัท
(Company Profile) ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) และกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับ
บริษัทคู่คำ้ (Business E-mail)จึงได้ปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำใน มคอ.3 ของรำยวิชำ JC352 ประจำภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2560 โดยเพิ่มวิธีกำรสอนโดยใช้โครงงำนเข้ำไป
อำจำรย์กัลยำนำเสนอว่ำได้เพิ่มเทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเข้ำไปในสำมส่วนคือ ส่วนที่1ใน
สัปดำห์ที่ 6-8 ซึง่ มีกำรสอนเรื่องข้อมูลแนะนำบริษัท (Company Profile) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรทำบริษัท
จำลอง จะได้นำโครงกำรบริษัทจำลองของวิชำ AE371 มำปรับใช้โดยมีขั้นตอนคือ ให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูล
แนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ แล้วช่วยกันพิจำรณำว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น
จำกนั้นให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำบริษัทที่ผู้สอนเตรียมไว้ ขั้นตอนต่อไปคือให้นักศึกษำแต่ละคน
จินตนำกำรว่ำหำกจะตั้งบริษัทของตนเองจะตั้งบริษัทอะไร แล้วให้เขียนเอกสำรแนะนำบริษัทตำมแบบฝึกหัดเป็น
งำนเดี่ยว และในขั้นตอนสุดท้ำยจะมีกำรให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำบริษัทและนำเสนอหน้ำชั้นเรียนทั้งใน
ภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทย โดยอำจำรย์กัลยำได้นำเสนอตัวอย่ำงโปสเตอร์แนะนำบริษัทซึ่งเป็นผลงำนของนักศึกษำ
แก่ที่ประชุมด้วย

อำจำรย์กัลยำนำเสนอต่อว่ำในกำรเรียนกำรสอนส่วนที่ 2 ของรำยวิชำที่ได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอน
แบบโครงงำนไปใช้คือ ในสัปดำห์ที่ 9-10 สอนเรื่องข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) โดยมี
ขั้นตอนแรกคือให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ และ
ช่วยกันพิจำรณำว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น จำกนั้นให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำผลิตภัณฑ์ที่
ผู้สอนเตรียมไว้เช่นเดียวกับในส่วนของกำรเรียนกำรสอนเรื่องข้อมูลบริษัท ขั้นตอนต่อไปคือให้นักศึกษำแต่ละคน
จินตนำกำรถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองและให้เขียนเอกสำรแจกแจงรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ตำมแบบฝึกหัดเป็น
งำนเดี่ยวเนื่องจำกมีนักศึกษำเพียง 8 คน และต้องกำรให้นักศึกษำทุกคนได้ลองฝึกทำจริง สุดท้ำยคือให้นักศึกษำ
จัดทำโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์และนำเสนอโปสเตอร์หน้ำชั้นเรียนทั้งในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทย โดยมีกำรสอน
เทคนิคกำรพูดโน้มน้ำวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรนำเสนอสินค้ำด้วย นอกจำกนั้นอำจำรย์กัลยำยังได้นำเสนอ
ตัวอย่ำงแบบฝึกหัดประกอบกำรเรียนกำรสอนในกิจกรรมนี้ และตัวอย่ำงโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงำน
ของนักศึกษำแก่ที่ประชุมด้วย
อำจำรย์ชลลัดดำซักถำมว่ำ ในส่วนที่ 2 ของกำรเรียนกำรสอนนี้ อำจำรย์ได้แสดงตัวอย่ำงของงำนหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษำต้องทำให้นักศึกษำก่อนลงมือทำหรือไม่ และถ้ำมี ตัวอย่ำงเหล่ำนั้นอยู่ในรูปแบบใดบ้ำง
อำจำรย์กัลยำแจ้งที่ประชุมว่ำได้มีกำรยกตัวอย่ำงให้นักศึกษำดูก่อนกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำลงมือ
ทำ โดยมีตัวอย่ำงของงำนมอบหมำยในรูปแบบของโปสเตอร์โฆษณำ และได้มีกำรชี้แจงนักศึกษำว่ำในกำร
สร้ำงสรรค์โปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องนำรำยละเอียดทั้งหมดจำกใบแจกแจงรำยละเอียดผลิตภัณฑ์
มำรวบรวมไว้ ให้เลือกดึงมำเฉพำะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษำต้องกำรจะนำเสนอเท่ำนั้น
อำจำรย์ชลลัดดำเสนอแนะว่ำควรมีตัวอย่ำงในรูปแบบของเรื่องรำว หรือวิดีโอคลิป เนื่องจำกจะเป็นกำร
เพิ่มอีกมุมมองหนึ่งของกำรให้นักศึกษำเรียนรู้เรื่องของกำรพูดถึงหรือกำรโฆษณำตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจำกกำร
ใช้รูปภำพและตัวหนังสือเท่ำนั้น
อำจำรย์กัลยำน้อมรับคำแนะนำจำกอำจำรย์ชลลัดดำว่ำเป็นแนวควำมคิดที่น่ำสนใจและจะนำไปใช้ในกำร
เรียนกำรสอนครั้งต่อไป

อำจำรย์กัลยำชี้แจงเพิ่มเติมว่ำในกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ของนักศึกษำนั้น ได้มีกำรสอนหรือแนะนำรูปแบบ
ของภำษำที่เหมำะสม รวมถึงมีกำรให้นักศึกษำเขียนสคริปต์หรือบทกำรนำเสนอทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่น
ด้วย
อำจำรย์กัลยำนำเสนอเพิ่มเติมว่ำ ส่วนที่ 3 ของรำยวิชำ JC352 ที่มีกำรนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ
โครงงำนไปใช้คือในสัปดำห์ที่ 10-12 ซึ่งเป็นกำรสอนเรื่องกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ (Business Email) โดยนำแนวคิดจำกรำยวิชำAE494 ที่ว่ำนักศึกษำต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงจะดำเนิน
โครงกำรสำเร็จมำปรับใช้โดยมีขั้นตอนคือ เริ่มจำกให้นักศึกษำเลือกคู่ค้ำของตนเองโดยพิจำรณำจำกโปสเตอร์
แนะนำบริษัทและโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์ของเพื่อนคนละ 1 คู่ค้ำ จำกนั้นจะเป็นกำรสอนเรื่องเอกสำรต่ำงๆ ที่
ใช้ประกอบกำรค้ำ เช่น ใบขอรำคำ ใบเสนอรำคำ ใบสั่งสินค้ำ เป็นต้น และสอนวิธีกำรเขียนอีเมลธุรกิจเป็น
ภำษำญี่ปุ่น และสุดท้ำยจะมีกำรให้นักศึกษำเขียนอีเมลถึงคู่ค้ำของตนเองตำมโจทย์ที่กำหนดให้โดยต้องแนบไฟล์
เอกสำรประกอบกำรค้ำในบำงกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับโจทย์ และ cc ถึงผูส้ อนทุกครั้ง โดยในกำรส่งอีเมลติดต่อทำงธุรกิจ
นั้น อำจำรย์กัลยำได้นำนักศึกษำไปใช้บริกำรศูนย์ SALC ซึ่งขั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนอำจำรย์กัลยำได้
แสดงตัวอย่ำงเอกสำรต่ำงๆที่นักศึกษำได้ส่งมำทำงอีเมลเช่น อีเมลขอรำคำสินค้ำ ไฟล์แบบฟอร์มใบขอรำคำสินค้ำ
อีเมลล์เสนอรำคำสินค้ำ ไฟล์แบบฟอร์มใบเสนอรำคำสินค้ำ
อำจำรย์กัลยำนำเสนอข้อเปรียบเทียบของเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมและเทคนิคกำรเรียนกำรสอน
แบบ project based learning ในตำรำงเปรียบเทียบพร้อมอธิบำยประกอบว่ำรูปแบบกิจกรรมในส่วนของกำร
แนะนำบริษัทนั้น กำรเรียนกำรสอนแบบเดิมกับแบบใหม่นั้นไม่แตกต่ำงกันคือมีกำรให้นักศึกษำหำข้อมูลบริษัทที่
ตนเองสนใจแล้วเขียนแนะนำบริษัทและนำเสนอเช่นเดียวกัน ในส่วนของกำรแนะนำผลิตภัณฑ์นั้น ในกำรเรียนกำร
สอนแบบเดิมเป็นเพียงกำรนำเสนอปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำ ไม่มีกำรทำกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่กำรเรียน
กำรสอนโดยใช้เทคนิค project based learning ได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมำคือให้นักศึกษำคิดผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองแล้วนำมำเขียนแนะนำบริษัทและนำเสนอ และในส่วนของกำรส่งอีเมลติดต่อซื้อขำยนั้น กำรเรียนกำรสอน
แบบเดิมมีกิจกรรมคือกำรให้โจทย์แก่นักศึกษำไปเขียนอีเมลส่งโดยผู้สอนกำหนดรำยละเอียดทุกอย่ำง ในขณะที่
เทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ project based learning จะให้นักศึกษำอีเมลติดต่อซื้อขำยกับคู่ค้ำตำมขั้นตอน
กำรค้ำจนจบกระบวนกำร

อำจำรย์กัลยำนำเสนอต่อในเรื่องของผลจำกกำรนำควำมรู้มำใช้ว่ำ กำรนำควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสอนโดย
ใช้โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำทำให้ตัวนักศึกษำมี
โอกำสใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกระบวนกำรเรียนมำกขึ้น ต่ำงจำกกำรสอนแบบเดิมที่เป็นกำรให้
โจทย์ทมี่ ีกำรกำหนดข้อมูลบริษัทมำแล้ว และเมื่อนักศึกษำได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเอง นักศึกษำจึงรู้สึก
สนุกกับกำรเรียนมำกยิ่งขึ้นและเข้ำใจกำรทำธุรกิจของบริษัทมำกขึ้นด้วย นอกจำกนั้นนักศึกษำยังได้มีโอกำสพูดคุย
และแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำกขึ้นในกระบวนที่ต้องติดต่อซื้อขำยสินค้ำกัน และทำให้บรรยำกำศในชั้น
เรียนโดยรวมมีควำมสนุกสนำนมำกขึ้น
อำจำรย์กัลยำนำเสนอประเด็นสุดท้ำยในด้ำนอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอดว่ำกำรนำควำมรู้
เรื่องเทคนิคกำรสอนโดยใช้โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำ
นี้ไม่พบอุปสรรคใดๆเนื่องจำกรูปแบบของกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นมีมำนำนแล้ว และมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอดคือ
ควรมีกำรพำนักศึกษำไปเยี่ยมชมกำรทำงำนในบริษัทจริงเช่นเดียวกับที่รำยวิชำของอำจำรย์สุลำวัลย์ได้นำนักศึกษำ
ออกไปเยี่ยมชมบริษัทจริงและควรขยำยขนำดและรำยละเอียดของบริษัทจำลอง โดยอำจให้นักศึกษำจัดตั้งบริษัท
จำลองเป็นงำนกลุ่มเพื่อที่จะได้มีควำมสมจริงมำกขึ้นและนำโครงกำรไปใช้ในกำรสอนหัวข้อต่ำงๆ ได้มำกขึ้น เช่น
กำรจำลองกำรประชุมในบริษัทและกำรบันทึกกำรประชุม เป็นต้น
วำระที่4.เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
อำจำรย์ชลิดำแจ้งให้ทรำบว่ำอำจำรย์กัลยำจะต้องนำข้อมูลเข้ำร่วมเผยแพร่ในระดับคณะ ในกำรประชุม
คณำจำรย์คณะเดือนพฤษภำคมในวันที่ 30 พฤษภำคม 2561 โดยมีเวลำนำเสนอประมำณ 15 นำที จึงขอเรียนเชิญ
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 ทุกท่ำนเข้ำร่วมรับฟังและให้
กำลังใจอำจำรย์กัลยำในวันดังกล่ำว
มติที่ประชุมรับทรำบ
เลิกประชุมเวลำ14.15น.
(อัญษิกำญฌ์ ภูธรใจ)
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

(อัจฉรำภรณ์ จันทร์สว่ำง)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ครั้งที่ 3
อาจารย์กัลยา : กล่ำวถึงรำยวิชำที่นำได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวไปใช้คือรำยวิชำ JC352 Japanese
for Business Communication IIเนื่องจำกรำยวิชำมีเนื้อหำ วิชำเกี่ยวกับ ข้อมูลแนะนำบริษัท (Company
Profile) ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) และกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ
(Business E-mail)จึงได้ปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำใน มคอ.3 ของรำยวิชำ JC352 ประจำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2560 โดยเพิ่มวิธีกำรสอนโดยใช้โครงงำนเข้ำไป
นอกจำกนี้ยังเสนอว่ำได้เพิ่มเทคนิคกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเข้ำไปในสำมส่วนคือ ส่วนที่1ใน
สัปดำห์ที่ 6-8 ซึ่งมีกำรสอนเรื่องข้อมูลแนะนำบริษัท (Company Profile) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของกำรทำบริษัท
จำลอง จะได้นำโครงกำรบริษัทจำลองของวิชำ AE371 มำปรับใช้โดยมีขั้นตอนคือ ให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูล
แนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ แล้วช่วยกันพิจำรณำว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น
จำกนั้นให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำบริษัทที่ผู้สอนเตรียมไว้ ขั้นตอนต่อไปคือให้นักศึกษำแต่ละคน
จินตนำกำรว่ำหำกจะตั้งบริษัทของตนเองจะตั้งบริษัทอะไร แล้วให้เขียนเอกสำรแนะนำบริษัทตำมแบบฝึกหัดเป็น
งำนเดี่ยว และในขั้นตอนสุดท้ำยจะมีกำรให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำบริษัทและนำเสนอหน้ำชั้นเรียนทั้งใน
ภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทย โดยอำจำรย์กัลยำได้นำเสนอตัวอย่ำงโปสเตอร์แนะนำบริษัทซึ่งเป็นผลงำนของนักศึกษำ
แก่ที่ประชุมด้วย
ในกำรเรียนกำรสอนส่วนที่ 2 ของรำยวิชำที่ได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนไปใช้คือ ใน
สัปดำห์ที่ 9-10 สอนเรื่องข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) โดยมีขั้นตอนแรกคือให้นักศึกษำดู
ตัวอย่ำงข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ และช่วยกันพิจำรณำว่ำมีหัวข้อใดบ้ำง
ที่ระบุในนั้น จำกนั้นให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอนเตรียมไว้เช่นเดียวกับในส่วน
ของกำรเรียนกำรสอนเรื่องข้อมูลบริษัท ขั้นตอนต่อไปคือให้นักศึกษำแต่ละคนจินตนำกำรถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ตนเองและให้เขียนเอกสำรแจกแจงรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ตำมแบบฝึกหัดเป็นงำนเดี่ยวเนื่องจำกมีนักศึกษำเพียง 8
คน และต้องกำรให้นักศึกษำทุกคนได้ลองฝึกทำจริง สุดท้ำยคือให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์และ
นำเสนอโปสเตอร์หน้ำชั้นเรียนทั้งในภำษำญี่ปุ่นและภำษำไทย โดยมีกำรสอนเทคนิคกำรพูดโน้มน้ำวเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อกำรนำเสนอสินค้ำด้วย นอกจำกนั้นอำจำรย์กัลยำยังได้นำเสนอตัวอย่ำงแบบฝึกหัดประกอบกำรเรียน
กำรสอนในกิจกรรมนี้ และตัวอย่ำงโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงำนของนักศึกษำแก่ที่ประชุมด้วย

อาจารย์ชลลัดดา : ในส่วนที่ 2 ของกำรเรียนกำรสอนนี้ อำจำรย์ได้แสดงตัวอย่ำงของงำนหรือกิจกรรมที่นักศึกษำ
ต้องทำให้นักศึกษำก่อนลงมือทำหรือไม่ และถ้ำมี ตัวอย่ำงเหล่ำนั้นอยู่ในรูปแบบใดบ้ำง
อาจารย์กัลยา : ได้มีกำรยกตัวอย่ำงให้นักศึกษำดูก่อนกำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำลงมือทำ โดยมีตัวอย่ำงของ
งำนมอบหมำยในรูปแบบของโปสเตอร์โฆษณำ และได้มีกำรชี้แจงนักศึกษำว่ำในกำรสร้ำงสรรค์โปสเตอร์เพื่อ
นำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องนำรำยละเอียดทั้งหมดจำกใบแจกแจงรำยละเอียดผลิตภัณฑ์มำรวบรวมไว้ ให้เลือกดึง
มำเฉพำะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษำต้องกำรจะนำเสนอเท่ำนั้น
อาจารย์ชลลัดดา : ควรมีตัวอย่ำงในรูปแบบของเรื่องรำว หรือวิดีโอคลิป เนื่องจำกจะเป็นกำรเพิ่มอีกมุมมองหนึ่ง
ของกำรให้นักศึกษำเรียนรู้เรื่องของกำรพูดถึงหรือกำรโฆษณำตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจำกกำรใช้รูปภำพและ
ตัวหนังสือเท่ำนั้น
อาจารย์กัลยา : กล่ำวว่ำเป็นแนวควำมคิดที่น่ำสนใจและจะนำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป นอกนี้ได้ชี้แจง
เพิ่มเติมว่ำในกำรนำเสนอผลิตภัณฑ์ของนักศึกษำนั้น ได้มีกำรสอนหรือแนะนำรูปแบบของภำษำที่เหมำะสม รวมถึง
มีกำรให้นักศึกษำเขียนสคริปต์หรือบทกำรนำเสนอทั้งในภำษำไทยและภำษำญี่ปุ่นด้วย
ส่วนที่ 3 ของรำยวิชำ JC352 ที่มีกำรนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนไปใช้คือในสัปดำห์ที่ 1012 ซึ่งเป็นกำรสอนเรื่องกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ (Business E-mail) โดยนำแนวคิดจำกรำยวิชำ
AE494 ที่ว่ำนักศึกษำต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงจะดำเนินโครงกำรสำเร็จมำปรับใช้โดยมี
ขั้นตอนคือ เริ่มจำกให้นักศึกษำเลือกคู่ค้ำของตนเองโดยพิจำรณำจำกโปสเตอร์แนะนำบริษัทและโปสเตอร์แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ของเพื่อนคนละ 1 คู่ค้ำ จำกนั้นจะเป็นกำรสอนเรื่องเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำรค้ำ เช่น ใบขอรำคำ
ใบเสนอรำคำ ใบสั่งสินค้ำ เป็นต้น และสอนวิธีกำรเขียนอีเมลธุรกิจเป็นภำษำญี่ปุ่น และสุดท้ำยจะมีกำรให้นักศึกษำ
เขียนอีเมลถึงคู่ค้ำของตนเองตำมโจทย์ที่กำหนดให้โดยต้องแนบไฟล์เอกสำรประกอบกำรค้ำในบำงกรณี ซึ่งขึ้นอยู่
กับโจทย์ และ cc ถึงผูส้ อนทุกครั้ง โดยในกำรส่งอีเมลติดต่อทำงธุรกิจนั้น อำจำรย์กัลยำได้นำนักศึกษำไปใช้บริกำร
ศูนย์ SALC ซึ่งขั้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนอำจำรย์กัลยำได้แสดงตัวอย่ำงเอกสำรต่ำงๆที่นักศึกษำได้ส่ง
มำทำงอีเมลเช่น อีเมลขอรำคำสินค้ำ ไฟล์แบบฟอร์มใบขอรำคำสินค้ำ อีเมลล์เสนอรำคำสินค้ำ ไฟล์แบบฟอร์มใบ
เสนอรำคำสินค้ำ

นอกจำกนีอ้ ำจำรย์กัลยำนำเสนอข้อเปรียบเทียบของเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมและเทคนิคกำร
เรียนกำรสอนแบบ project based learning ในตำรำงเปรียบเทียบพร้อมอธิบำยประกอบว่ำรูปแบบกิจกรรมใน
ส่วนของกำรแนะนำบริษัทนั้น กำรเรียนกำรสอนแบบเดิมกับแบบใหม่นั้นไม่แตกต่ำงกันคือมีกำรให้นักศึกษำหำ
ข้อมูลบริษัทที่ตนเองสนใจแล้วเขียนแนะนำบริษัทและนำเสนอเช่นเดียวกัน ในส่วนของกำรแนะนำผลิตภัณฑ์นั้น
ในกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมเป็นเพียงกำรนำเสนอปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำ ไม่มีกำรทำกิจกรรมนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ แต่กำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิค project based learning ได้มีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมำคือให้
นักศึกษำคิดผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้วนำมำเขียนแนะนำบริษัทและนำเสนอ และในส่วนของกำรส่งอีเมลติดต่อซื้อ
ขำยนั้น กำรเรียนกำรสอนแบบเดิมมีกิจกรรมคือกำรให้โจทย์แก่นักศึกษำไปเขียนอีเมลส่งโดยผู้สอนกำหนด
รำยละเอียดทุกอย่ำง ในขณะที่เทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ project based learning จะให้นักศึกษำอีเมล
ติดต่อซื้อขำยกับคู่ค้ำตำมขั้นตอนกำรค้ำจนจบกระบวนกำร
อำจำรย์กัลยำนำเสนอต่อในเรื่องของผลจำกกำรนำควำมรู้มำใช้ว่ำ กำรนำควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสอนโดย
ใช้โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำทำให้ตัวนักศึกษำมี
โอกำสใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกระบวนกำรเรียนมำกขึ้น ต่ำงจำกกำรสอนแบบเดิมที่เป็นกำรให้
โจทย์ที่มีกำรกำหนดข้อมูลบริษัทมำแล้ว และเมื่อนักศึกษำได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเอง นักศึกษำจึงรู้สึก
สนุกกับกำรเรียนมำกยิ่งขึน้ และเข้ำใจกำรทำธุรกิจของบริษัทมำกขึ้นด้วย นอกจำกนั้นนักศึกษำยังได้มีโอกำสพูดคุย
และแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำกขึ้นในกระบวนที่ต้องติดต่อซื้อขำยสินค้ำกัน และทำให้บรรยำกำศในชั้น
เรียนโดยรวมมีควำมสนุกสนำนมำกขึ้น
อำจำรย์กัลยำนำเสนอประเด็นสุดท้ำยในด้ำนอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอดว่ำกำรนำควำมรู้
เรื่องเทคนิคกำรสอนโดยใช้โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำ
นี้ไม่พบอุปสรรคใดๆเนื่องจำกรูปแบบของกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นมีมำนำนแล้ว และมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอดคือ
ควรมีกำรพำนักศึกษำไปเยี่ยมชมกำรทำงำนในบริษัทจริงเช่นเดียวกับที่รำยวิชำของอำจำรย์สุลำวัลย์ได้นำนักศึกษำ
ออกไปเยี่ยมชมบริษัทจริงและควรขยำยขนำดและรำยละเอียดของบริษัทจำลอง โดยอำจให้นักศึกษำจัดตั้งบริษัท
จำลองเป็นงำนกลุ่มเพื่อที่จะได้มีควำมสมจริงมำกขึ้นและนำโครงกำรไปใช้ในกำรสอนหัวข้อต่ำงๆ ได้มำกขึ้น เช่น
กำรจำลองกำรประชุมในบริษัทและกำรบันทึกกำรประชุม เป็นต้น

สรุปประเด็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560
ครั้งที่3/2560
เมื่อวันที่ 21มีนำคม 2561
ณ ห้องประชุมอำคำรเบญจบรรณ
อำจำรย์กัลยำแสนใจมูลได้นำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ project based learning ที่ได้จำกกำร
แบ่งปันของอำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ และอำจำรย์สุลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์ ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของ
ตนเองในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยเลือกนำไปใช้ในรำยวิชำ JC352 Japanese for Business
Communication IIเนื่องจำกรำยวิชำมีเนื้อหำ วิชำเกี่ยวกับ ข้อมูลแนะนำบริษัท ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ และกำร
เขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ โดยประเด็นที่อำจำรย์กัลยำได้นำไปปรับใช้ได้อ้ำงอิงมำจำกเอกสำรสรุป
ประเด็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1
ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลักคือ กำรสร้ำงบริษัทจำลอง และกำรอำศัยควำมร่วมมือจำกเพื่อนเพื่อให้กำรดำเนิน
โครงกำรเดี่ยวของนักศึกษำแต่ละคนประสบผลสำเร็จ โดยได้นำไปปรับใช้ใน 3 ส่วนของรำยวิชำ JC352
Japanese for Business Communication II ได้แก่ ส่วนของบริษัท ส่วนของผลิตภัณฑ์ และส่วนของจดหมำย
ธุรกิจ
ขั้นตอนการนาเทคนิคProject-based Learning ไปใช้ในส่วนบริษัท
ในสัปดำห์ที่ 6-8 สอนเรื่องข้อมูลแนะนำบริษัท (Company Profile) ซึง่ นำโครงกำรบริษัทจำลองของวิชำ
AE371 มำปรับใช้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูลแนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ แล้วช่วยกัน
พิจำรณำว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น
2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำบริษัทที่ผู้สอนเตรียมไว้
3. ให้นักศึกษำแต่ละคนจินตนำกำรว่ำหำกจะตั้งบริษัทของตนเองจะตั้งบริษัทอะไร แล้วให้เขียนเอกสำรแนะนำ
บริษัทตำมแบบฝึกหัดเป็นงำนเดี่ยว
4. ให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำบริษัทและนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

ขั้นตอนการนาเทคนิคProject-based Learning ไปใช้ในส่วนผลิตภัณฑ์
ในสัปดำห์ที่ 9-10 สอนเรื่องข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) ซึ่งนำโครงกำรบริษัท
จำลองของวิชำ AE371 มำปรับใช้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ แล้วช่วยกันพิจำรณำ
ว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น
2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอนเตรียมไว้
3. ให้นักศึกษำแต่ละคนจินตนำกำรถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเอง แล้วให้เขียนเอกสำรแนะนำบริษัทตำม
แบบฝึกหัดเป็นงำนเดี่ยว
4. ให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

ขั้นตอนการนาเทคนิคProject-based Learning ไปใช้ในส่วนจดหมายธุรกิจ
ในสัปดำห์ที่ 10-12 สอนเรื่องกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ (Business E-mail) ซึ่งแนวคิด
แบบเดิม

แบบใหม่ (โครงงาน)

ที่ว่ำนักศึกษำต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงจะดำเนินโครงกำรได้วิชำ AE494 มำปรับใช้โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษำเลือกคู่ค้ำของตนเองโดยพิจำรณำจำกโปสเตอร์แนะนำบริษัทและโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์ของ
เพื่อนคนละ 1 คู่ค้ำ
2. สอนเรื่องเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำรค้ำ เช่น ใบขอรำคำ ใบเสนอรำคำ ใบสั่งสินค้ำ เป็นต้น และสอนวิธีกำร
เขียนอีเมลธุรกิจเป็นภำษำญี่ปุ่น
3. ให้นักศึกษำเขียนอีเมลถึงคู่ค้ำของตนเองตำมโจทย์ที่กำหนดให้โดยต้องแนบไฟล์เอกสำรประกอบกำรค้ำในบำง
กรณี (ขึ้นอยู่กับโจทย์) และ cc ถึงผู้สอนทุกครั้ง

แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

- ให้นักศึกษำหำข้อมูลบริษัทที่ตนเองสนใจแล้วเขียน - ให้นักศึกษำคิดบริษัทของตนเองแล้วนำมำเขียน
แนะนำบริษัทและนำเสนอ

แนะนำบริษัทและนำเสนอ

แนะนำผลิตภัณฑ์

แนะนำผลิตภัณฑ์

- ไม่มี (กิจกรรมนี้อยู่ในหัวข้อเรียนรู้กำรทำเอกสำร

- ให้นักศึกษำคิดผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้วนำมำเขียน

นำเสนอซึ่งที่ผ่ำนมำทำเรื่องอื่น)

แนะนำบริษัทและนำเสนอ

อีเมลติดต่อซื้อขำย

อีเมลติดต่อซื้อขำย

- ให้โจทย์แก่นักศึกษำไปเขียนอีเมลส่งโดยผู้สอน

- ให้นักศึกษำอีเมลติดต่อซื้อขำยกับคู่ค้ำตำมขั้นตอน

กำหนดรำยละเอียดทุกอย่ำง

กำรค้ำจนจบกระบวนกำร

จำกกำรนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ project based learning ไปใช้ อำจำรย์กัลยำพบว่ำเทคนิค
ดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ JC352 Japanese for Business Communication II
และนักศึกษำสำมำรถทำกิจกรรมที่มอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรนำควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสอนโดยใช้
โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. นักศึกษำมีโอกำสใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกระบวนกำรเรียนมำกขึ้น ต่ำงจำกกำรสอนแบบเดิมที่
เป็นกำรให้โจทย์ที่มีกำรกำหนดข้อมูลบริษัทมำแล้ว
2. เมื่อนักศึกษำได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองทำให้นักศึกษำรู้สึกสนุกกับกำรเรียนมำกยิ่งขึ้นและเข้ำใจกำรทำ
ธุรกิจของบริษัทมำกขึ้นด้วย
3. นักศึกษำได้พูดคุยและแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำกขึ้นในกระบวนที่ต้องติดต่อซื้อขำยสินค้ำกัน
4. บรรยำกำศในชั้นเรียนโดยรวมมีควำมสนุกสนำนมำกขึ้น

อำจำรย์กัลยำยังได้จัดทำตำรำงเพื่อแสดงกำรเปรียบเทียบรูปแบบของกิจกรรมในรำยวิชำJC352
Japanese for Business Communication II ที่ใช้เทคนิคกำรสอนแบบเดิม และ เทคนิคกำรสอน project
based learning ดังนี้
ในด้ำนอุปสรรคและปัญหำ กำรนำควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสอนโดยใช้โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำนี้ไม่พบอุปสรรคใดๆ
หลังจำกกำรนำไปใช้แล้ว อำจำรย์กัลยำได้ตั้งกล่ำวถึงข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอดในกำรเรียนกำรสอน
ครั้งต่อไปคือ
1. กำรพำนักศึกษำไปเยี่ยมชมกำรทำงำนในบริษัทจริง
2. กำรขยำยขนำดและรำยละเอียดของบริษัทจำลอง โดยอำจให้นักศึกษำจัดตั้งบริษัทจำลองเป็นงำนกลุ่มเพื่อที่จะ
ได้มีควำมสมจริงมำกขึ้นและนำโครงกำรไปใช้ในกำรสอนหัวข้อต่ำงๆ ได้มำกขึ้น เช่น กำรจำลองกำรประชุมใน
บริษัทและกำรบันทึกกำรประชุม เป็นต้น
3. กำรใช้ตัวอย่ำงประกอบในรูปแบบวิดีโอคลิปเพื่อให้นักศึกษำได้มองเห็นในมุมมองที่นอกเหนือจำกกำรรับ
และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตัวหนังสือ ซึ่งเป็นคำแนะนำจำกอำจำรย์ชลลัดดำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 3/2560

สรุปความรู้
สืบเนื่องมำจำกคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และได้ข้อสรุปร่วมกันว่ำ กำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ในปีกำรศึกษำ 2560 จะศึกษำและต่อยอดกำรเรียนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project Based Learning) ซึ่งใน
หลักสูตรเกือบทุกสำขำวิชำในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ได้ใช้เทคนิคกำรสอนดังกล่ำวในรำยวิชำต่ำงๆอยู่
แล้ว และเป็นเทคนิคกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง (Student-Centered-Approach)ซึ่งเหมำะกับกำรเรียน
กำรสอนในยุคศตวรรษที่ 21
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน(Project Based Learning) หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำควำมสนใจที่เกิดจำกตัวผู้เรียนมำใช้ในกำรทำกิจกรรมค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง
นำไปสู่กำรเพิ่มควำมรู้ที่ได้จำกกำรลงมือปฏิบัติ กำรฟังและกำรสังเกตจำกผู้เชี่ยวชำญ โดยผู้เรียนมีกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรทำงำนเป็นกลุ่ม ที่จะนำมำสู่กำรสรุปควำมรู้ใหม่ มีกำรเขียนกระบวนกำรจัดทำโครงงำนและได้ผลกำร
จัดกิจกรรมเป็นผลงำนแบบรูปธรรม
ลั ก ษณะเด่ น กำรเรียนรู้แบบโครงงำน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ควำมสนใจมำกในปัจจุบัน กำร
เรียนรู้แบบโครงงำนเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ทำงำนตำมระดับ
ทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบำยใจที่จะทำ ผู้เรียนได้รับสิทธิในกำรเลือกว่ำจะตั้งคำถำมอะไร
และต้องกำรผลผลิตอะไรจำกกำรทำงำนชิ้นนี้ โดยผู้สอนทำหน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบกำรณ์
ให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ และสร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักเรียน โดยลักษณะของกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
มีดังนี้
 ผู้เรียนกำหนดกำรเรียนรู้ของตนเอง
 เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง
 มีฐำนจำกกำรวิจัย หรือ องค์ควำมรู้ที่เคยมี
 ใช้แหล่งข้อมูล หลำยแหล่ง
 ฝังตรึงด้วยควำมรู้และทักษะบำงอย่ำง (embedded with knowledge and skills)
 ใช้เวลำมำกพอในกำรสร้ำงผลงำน
 มีผลผลิต

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงมีมติเสนอ
ให้เลือกรำยวิชำจำนวน 2 รำยวิชำ คือ วิชำ AE 371 Business English โดยอำจำรย์สุลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์
และ วิชำ AE 494 English for Multicultural Learning and Understanding โดยอำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ
มำเป็นกรณีศึกษำของคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ภำยใต้หัวข้อ Project-based Learning โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนเทคนิคการสอนแบบ project based learning
วิชา AE371 Business English โดย อาจารย์สุลาวัลย์ รัตนทิพยาภรณ์
Project I: Field Trip project (โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 8-10 คน
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษำแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อคัดเลือกสถำนประกอบกำรที่ทุกคนในกลุ่มให้ควำมสนใจที่จะเข้ำศึกษำ
ดูงำน จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนชื่อสถำนประกอบกำรพร้อมทั้งรำยชื่อสมำชิกในกลุ่มส่งให้อำจำรย์
ผู้สอน ทั้งนี้แต่ละกลุ่มจะต้องส่งรำยชื่อสถำนประกอบกำรเพื่อให้อำจำรย์พิจำรณำกลุ่มละ 3 สถำนที่
อำจำรย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก 1 สถำนที่/กลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 อำจำรย์แจ้งชื่อสถำนประกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มทรำบ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษำแต่ละกลุ่มนำส่ง proposal ต่ออำจำรย์ผู้สอน รำยละเอียด ดังนี้
17. Name of company/logo/slogan
18. Rationale of field trip (อำจำรย์อธิบำยกระบวนกำรเขียน Rationale ว่ำต้องมีรำยละเอียด
อะไรบ้ำง)
19. Objectives of field trip
20. Procedure
21. Time/budget/place
22. Job responsibility
23. Indicators of achievement
24. Expected outcomes

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อ proposal ได้รับกำรพิจำรณำจำกอำจำรย์ผู้สอนแล้ว นักศึกษำแต่ละกลุ่มทำจดหมำยเพื่อขอ
อนุญำตเข้ำศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรนั้นๆ ต่อไป อีกทั้งเรียนเชิญอำจำรย์ในสำขำ 1 ท่ำนเข้ำ
ศึกษำดูงำนร่วมกับนักศึกษำด้วย
ขั้นตอนที่ 6 หลังจำกกำรเข้ำศึกษำดูงำนสิ้นสุดลงแล้วให้นักศึกษำแต่ละกลุ่มจัดทำรำยงำนเป็นฉบับรูปเล่มและ
นำเสนอด้วยวำจำในวันที่อำจำรย์กำหนดไว้ (นำเสนอสัปดำห์สุดท้ำยก่อนสอบ final) รำยละเอียด ดังนี้
1. Name of company/logo/slogan
2. Type of business
3. Types of company
4. Company profile
5. Company history
6. Company objectives
7. Company structure
8. Products /services
9. Unique Selling Points(USP)
10. Marketing Mix (4Ps/7Ps)
11. Advertising strategies (AIDA)
12. SWOT Analysis
13. Company rules and policy
14. Your reflection

***อำจำรย์ผู้สอนจัดสอนเนื้อหำให้ครอบคลุมหัวข้อที่นักศึกษำจะต้องรำยงำนก่อนที่นักศึกษำจะเข้ำศึกษำ
ดูงำน
หมำยเหตุ กำรเข้ำศึกษำดูงำนนักศึกษำแต่ละกลุ่มจะได้รับงบประมำนกลุ่มละ 500 บำท สำหรับค่ำของที่ระลึก
โดยนักศึกษำแต่ละกลุ่มจะต้องจัดซื้อของเพื่อนำไปมอบให้สถำนประกอบกำรเพื่อเป็นกำรขอบคุณที่
สถำนประกอบกำรให้โอกำสในกำรเข้ำศึกษำดูงำน

Project II: Dummy Company Project (โครงการบริษัทจาลอง)
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษำแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 - 4 คน
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษำแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริกำร ที่ทุกคนในกลุ่มให้ควำมสนใจที่จะทำบริษัท
จำลอง จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียน ผลิตภัณฑ์/บริกำร พร้อมทั้งรำยชื่อสมำชิกในกลุ่มส่งให้ผู้สอน เพื่อให้อำจำรย์
พิจำรณำต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 อำจำรย์แจ้งนักศึกษำถึงผลของกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษำแต่ละกลุ่มเริ่มเตรียมรำยละเอียดเพื่อนำเสนอด้วยวำจำ (นำเสนอสัปดำห์สุดท้ำยก่อนสอบ
final และส่งเป็น Portfolio) รำยละเอียด ดังนี้
35. Name of company/logo/slogan
36. Type of business
37. Types of company
38. Company profile
39. Company history
40. Company objectives
41. Company structure
42. Products /services

43. Unique Selling Points(USP)
44. Marketing Mix (4Ps/7Ps)
45. Advertising strategies (AIDA)
46. Advertisement: E-marketing, TV, radio, billboard, poster, brochure, etc.
47. Company performance
48. Recruitment: job ads, application form, application letters and CV, interview checklist or
questionnaire, results, interview assessment, accept or reject letter.
49. Memorandum
50. Company performance
51. Company rules and policy
***อำจำรย์ผู้สอนจัดสอนเนื้อหำให้ครอบคลุมหัวข้อที่นักศึกษำจะต้องนำเสนอ
รายวิชา AE494 English for Multicultural Learning and Understanding โดย อาจารย์ชลลัดดา สุด
เจริญ
โปรเจคที่ 1 Let Me Tell You What I’ve Learned เป็น individual project
ขั้นตอนที่ 1 สั่งงำน ให้น.ศ.แต่ละคนสังเครำะห์ข้อมูลที่ตนได้รับจำกกำรไปใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ ว่ำข้อมูลใดบ้ำงที่
ตนเห็นว่ำน่ำสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเอง และอยำกจะเผยแพร่ให้คนอื่นๆทรำบด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ให้ค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้งำนของตนมีควำมหนักแน่นน่ำสนใจ
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมกำรนำเสนอในชั้นเรียนตำมรูปแบบที่แต่ละคนเลือกเอง
ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอ
ขั้นตอนที่ 5 ตอบข้อซักถำมของผู้เข้ำฟังกำรนำเสนอ
ขั้นตอนที่ 6 ผู้เข้ำฟังกำรนำเสนอประเมินกำรนำเสนอ

ขั้นตอนที่ 7 อำจำรย์ผู้สอนให้ Feedback

โปรเจคที่ 2 Itinerary (Let Me Take You to…………….)
เป็นโปรเจคเดี่ยว แต่ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกหนึ่งคนจึงจะทำโปรเจคนี้ได้
ขั้นตอนที่ 1สืบเนื่องจำกกำรนำเสนอในโปรเจคที่ 1 จะมีน.ศ. ที่สนใจในประเทศที่เพื่อนๆนำเสนอ ให้น.ศ. พูดคุย
กันในห้องเรียน เพื่อหำเพื่อนที่สนใจอยำกไปท่องเที่ยวที่ประเทศที่ตนนำเสนอ (ซึ่งในขณะเดียวกันตนเองก็จะต้อง
เลือกจะไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งที่เพื่อนนำเสนอด้วย)
ขั้นตอนที่ 2 ให้พูดคุยกับเพื่อนที่ต้องกำรไปท่องเที่ยวยังประเทศดังกล่ำว สอบถำมควำมต้องกำร ควำมสนใจ
รวมทั้งข้อแม้หรือ ข้อจำกัดต่ำงๆของเพื่อน เพื่อนำข้อมูลมำจัดทำ itinerary (ข้อจำกัด อย่ำงเช่น ประเภทอำหำรที่
ทำนได้หรือทำนไม่ได้ งบประมำณยำนพำหนะ ประเภทสถำนที่ที่ต้องกำรไป ประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรมที่ต้องกำร
หรือไม่ต้องกำร เป็นต้น)
ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้จำกกำรพูดคุยกับเพื่อนมำจัดเตรียมโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ขั้นตอนที่ 4 เสนอ โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จัดเตรียมไว้เพื่อขอ feedback
ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขปรับปรุง เสร็จแล้วนำส่งผู้สอน

โปรเจคที่ 3 Knowledge Management: International Cultural Exchange แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมนานาชาติ
เป็นโปรเจคที่ให้อิสระว่ำน.ศ.จะทำเดี่ยว ทำร่วมกับผู้อื่น หรือทำเดี่ยวแต่มีธีมเกี่ยวเนื่องกันกับงำนของ
ผู้อื่น
ขั้นตอนที่ 1 น.ศ.แสดงควำมจำนงว่ำต้องกำรจะนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศใด จะเป็นประเทศที่น.ศ.เคยไปอยู่
หรือประเทศที่เพื่อนมำนำเสนอในห้องเรียนก็ได้ น.ศ.ชำวต่ำงชำติอำจนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศตนเอง แต่
ต้องเป็นส่วนที่มั่นใจว่ำเพื่อนๆและชุมชนยังไม่มีข้อมูลหรือควำมรู้ในเรื่องนี้มำก่อน

ขั้นตอนที่ 2 กำรประชุมกำหนดลักษณะงำน และกำรเตรียมงำน
ขั้นตอนที่ 3 รำยงำนเรื่องลักษณะงำน พร้อมรำยกำร props ที่ต้องกำรให้ทำงชั้นเรียนจัดเตรียมให้ (อำจำรย์เป็นผู้
จัดเตรียม โดยประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจองสถำนที่จัดงำน กำรติดต่อจองโต๊ะ เก้ำอี้ บอร์ด เป็นต้น)
ขั้นตอนที่ 4 ประชำสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 5 ประชุมเตรียมควำมพร้อม
ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรียมเนื้องำนของแต่ละคนหรือกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 7 จัดสถำนที่
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 9 ผู้เข้ำร่วมประเมินผล
ขัน้ ตอนที่ 10 เก็บกวำดและดูแลสถำนที่จัดงำนให้คืนสู่สภำพปกติ
ขั้นตอนที่ 11 อำจำรย์ประเมินผลกำรดำเนินงำน และแจ้งสรุปผลสำรวจแก่น.ศ.

สรุปข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนวิชา AE 371
ข้อดีของการสอนโดยใช้ Project
5.

6.

7.

8.

ส่งเสริมทักษะกำรทำงำนเป็นทีมของนักศึกษำ นักศึกษำจะมีกำรฝึกทั้งกำรเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี เพื่อใน
อนำคตนักศึกษำจะได้รู้จักปรับตัวในกำรทำงำนในอนำคตต่อไป
ส่งเสริมกำรพัฒนำทำงด้ำนทักษะกำรแก้ปัญหำ เพรำะในกระบวนกำรทำงำนนักศึกษำจะพบเจอปัญหำ
ต่ำงๆ มำกมำย
ส่งเสริมกระบวนกำรคิดอย่ำงมีระบบ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพรำะนักศึกษำจะต้องสร้ำงสรรค์งำนให้
น่ำสนใจ
กำรให้นักศึกษำทำ Project เป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่ำงๆ ที่นักศึกษำเรียนใน
ห้องเรียนไปใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

ข้อเสียของการสอนโดยใช้ Project
4. นักศึกษำบำงคนไม่รับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง ทำให้งำนเสร็จล่ำช้ำ ทั้งนี้อำจำรย์จะต้องคอยติดตำม
และสอบถำมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของนักศึกษำ และเน้นย้ำเรื่องกำรทำงำนเป็นทีมอยู่เสมอ เพื่อที่จะ
คอยกระตุ้นให้นักศึกษำรับผิดชอบในหน้ำที่ของตนเอง
5. นักศึกษำบำงคนไม่ชอบที่จะทำงำนเป็นทีม เพรำะเห็นว่ำทำงำนเดี่ยวจะทำได้ดีกว่ำ ทั้งนั้น อำจำรย์
จะต้องคอยชี้แจงถึงประโยชน์ของกำรทำงำนเป็นทีม ว่ำจะเป็นกำรฝึกทักษะต่ำงๆ ร่วมกันในทีม
ข้อแนะนาในการเรียนการสอนโดยใช้ Project
อำจำรย์ต้องเป็นผู้คอยแนะนำและสอบถำมนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด เพื่อคอยกระตุ้น ในกรณีที่มี
นักศึกษำบำงคนละเลยหน้ำที่
ข้อดีและข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาAE 494
ข้อดี
1. นักศึกษำได้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ ทำให้มีควำมกระตือรือร้นที่จะค้นคว้ำหำข้อมูล
2. นักศึกษำที่ทำหัวข้อทำงวัฒนธรรมของประเทศเดียวกัน ร่วมมือและแบ่งปันข้อมูล รวมถึงช่วยเหลือกันในกำร
จัดเตรียมซุ้ม ซึ่งถือว่ำได้บรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์รองที่ต้องกำรให้เกิด co-operative learning
3. กำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำเตรียมงำนทุกอย่ำงด้วยตนเอง ทำให้นักศึกษำรู้จักบทบำทของตนเอง เช่น นักศึกษำที่
มีภำวะควำมเป็นผู้นำจะเสนอตัวออกมำนำกำรดำเนินกำรของโครงกำร โดยที่อำจำรย์ไม่ต้องสั่งหรือกำหนด
หน้ำที่ให้ หรือนักศึกษำที่มีทักษะทำงด้ำนกำรค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำแต่มีทักษะทำงด้ำนกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้
ดีก็จะสำมำรถใช้ควำมสำมำรถของตนเองในกำรแก้ปัญหำให้เพื่อนทั้งที่อยู่ในกลุ่มของตนและในกลุ่มอื่น ทำให้
นักศึกษำทุกคนทรำบว่ำตนเองนั้นมีสมรรถนะในทำงใดทำงหนึ่งอยู่ ทำให้รู้จักและมองเห็นคุณค่ำของตนเอง
ข้อเสีย
1. นักศึกษำบำงคนให้ควำมสนใจต่อโครงกำรในระดับต่ำ ทำให้ผลงำนออกมำไม่ดี มีลักษณะที่เรียกว่ำ “ทำแบบขอ

ไปที” (ซึ่งทั้งนี้เป็นลักษณะปกติของนักศึกษำรำยดังกล่ำว) ทำให้เกิดผลกระทบต่อภำพโดยรวมของงำน
2. ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์สั้น ทำให้ประชำสัมพันธ์ได้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพำะในส่วนของวัตถุประสงค์รอง
ที่ต้องกำรให้ผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมเป็น “นำนำชำติ”
จำกกำรถอดองค์ควำมรู้ดังกล่ำว จึงมีอำจำรย์ในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ นำเอำเทคนิคกำร
สอนแบบใช้โครงงำนเป็นฐำนไปต่อยอดในวิชำที่ตนเองสอน ได้แก่ อำจำรย์กัลยำ แสนใจมูล จึงได้นำเทคนิคกำร
เรียนกำรสอนแบบ project based learning ที่ได้จำกกำรแบ่งปันของอำจำรย์ชลลัดดำ สุดเจริญ และอำจำรย์สุ
ลำวัลย์ รัตนทิพยำภรณ์ ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของตนเองในภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 โดย
เลือกนำไปใช้ในรำยวิชำ JC352 Japanese for Business Communication IIเนื่องจำกรำยวิชำมีเนื้อหำ วิชำ
เกี่ยวกับ ข้อมูลแนะนำบริษัท ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ และกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ โดยประเด็น
ที่อำจำรย์กัลยำได้นำไปปรับใช้ได้อ้ำงอิงมำจำกเอกสำรสรุปประเด็นกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 ประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลักคือ กำรสร้ำงบริษัท
จำลอง และกำรอำศัยควำมร่วมมือจำกเพื่อนเพื่อให้กำรดำเนินโครงกำรเดี่ยวของนักศึกษำแต่ละคนประสบ
ผลสำเร็จ โดยได้นำไปปรับใช้ใน 3 ส่วนของรำยวิชำ JC352 Japanese for Business Communication II ได้แก่
ส่วนของบริษัท ส่วนของผลิตภัณฑ์ และส่วนของจดหมำยธุรกิจ
ขั้นตอนการนาเทคนิคProject-based Learning ไปใช้ในส่วนบริษัท
ในสัปดำห์ที่ 6-8 สอนเรื่องข้อมูลแนะนำบริษัท (Company Profile) ซึง่ นำโครงกำรบริษัทจำลองของวิชำ
AE371 มำปรับใช้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูลแนะนำบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ แล้วช่วยกัน
พิจำรณำว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น
2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำบริษัทที่ผู้สอนเตรียมไว้
3. ให้นักศึกษำแต่ละคนจินตนำกำรว่ำหำกจะตั้งบริษัทของตนเองจะตั้งบริษัทอะไร แล้วให้เขียนเอกสำรแนะนำ
บริษัทตำมแบบฝึกหัดเป็นงำนเดี่ยว
4. ให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำบริษัทและนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

ขั้นตอนการนาเทคนิคProject-based Learning ไปใช้ในส่วนผลิตภัณฑ์
ในสัปดำห์ที่ 9-10 สอนเรื่องข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ (Product Presentation) ซึ่งนำโครงกำรบริษัท
จำลองของวิชำ AE371 มำปรับใช้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษำดูตัวอย่ำงข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นภำษำญี่ปุ่นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่ำงๆ แล้วช่วยกันพิจำรณำ
ว่ำมีหัวข้อใดบ้ำงที่ระบุในนั้น
2. ให้นักศึกษำทำแบบฝึกหัดแปลเอกสำรแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ผู้สอนเตรียมไว้
3. ให้นักศึกษำแต่ละคนจินตนำกำรถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเอง แล้วให้เขียนเอกสำรแนะนำบริษัทตำม
แบบฝึกหัดเป็นงำนเดี่ยว
4. ให้นักศึกษำจัดทำโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์และนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

ขั้นตอนการนาเทคนิคProject-based Learning ไปใช้ในส่วนจดหมายธุรกิจ
ในสัปดำห์ที่ 10-12 สอนเรื่องกำรเขียนอีเมลติดต่อซื้อขำยกับบริษัทคู่ค้ำ (Business E-mail) ซึ่งแนวคิด
แบบเดิม

แบบใหม่ (โครงงาน)

ที่ว่ำนักศึกษำต้องได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนอีกคนหนึ่งจึงจะดำเนินโครงกำรได้วิชำ AE494 มำปรับใช้โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ให้นักศึกษำเลือกคู่ค้ำของตนเองโดยพิจำรณำจำกโปสเตอร์แนะนำบริษัทและโปสเตอร์แนะนำผลิตภัณฑ์ของ
เพื่อนคนละ 1 คู่ค้ำ
2. สอนเรื่องเอกสำรต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำรค้ำ เช่น ใบขอรำคำ ใบเสนอรำคำ ใบสั่งสินค้ำ เป็นต้น และสอนวิธีกำร
เขียนอีเมลธุรกิจเป็นภำษำญี่ปุ่น
3. ให้นักศึกษำเขียนอีเมลถึงคู่ค้ำของตนเองตำมโจทย์ที่กำหนดให้โดยต้องแนบไฟล์เอกสำรประกอบกำรค้ำในบำง
กรณี (ขึ้นอยู่กับโจทย์) และ cc ถึงผู้สอนทุกครั้ง

แนะนำบริษัท

แนะนำบริษัท

- ให้นักศึกษำหำข้อมูลบริษัทที่ตนเองสนใจแล้วเขียน - ให้นักศึกษำคิดบริษัทของตนเองแล้วนำมำเขียน
แนะนำบริษัทและนำเสนอ

แนะนำบริษัทและนำเสนอ

แนะนำผลิตภัณฑ์

แนะนำผลิตภัณฑ์

- ไม่มี (กิจกรรมนี้อยู่ในหัวข้อเรียนรู้กำรทำเอกสำร

- ให้นักศึกษำคิดผลิตภัณฑ์ของตนเองแล้วนำมำเขียน

นำเสนอซึ่งที่ผ่ำนมำทำเรื่องอื่น)

แนะนำบริษัทและนำเสนอ

อีเมลติดต่อซื้อขำย

อีเมลติดต่อซื้อขำย

- ให้โจทย์แก่นักศึกษำไปเขียนอีเมลส่งโดยผู้สอน

- ให้นักศึกษำอีเมลติดต่อซื้อขำยกับคู่ค้ำตำมขั้นตอน

กำหนดรำยละเอียดทุกอย่ำง

กำรค้ำจนจบกระบวนกำร

จำกกำรนำเทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบ project based learning ไปใช้ อำจำรย์กัลยำพบว่ำเทคนิค
ดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ JC352 Japanese for Business Communication II
และนักศึกษำสำมำรถทำกิจกรรมที่มอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรนำควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสอนโดยใช้
โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1. นักศึกษำมีโอกำสใช้จินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกระบวนกำรเรียนมำกขึ้น ต่ำงจำกกำรสอนแบบเดิมที่
เป็นกำรให้โจทย์ที่มีกำรกำหนดข้อมูลบริษัทมำแล้ว
2. เมื่อนักศึกษำได้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของตนเองทำให้นักศึกษำรู้สึกสนุกกับกำรเรียนมำกยิ่งขึ้นและเข้ำใจกำรทำ
ธุรกิจของบริษัทมำกขึ้นด้วย
3. นักศึกษำได้พูดคุยและแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันจำกขึ้นในกระบวนที่ต้องติดต่อซื้อขำยสินค้ำกัน
4. บรรยำกำศในชั้นเรียนโดยรวมมีควำมสนุกสนำนมำกขึ้น
อำจำรย์กัลยำยังได้จัดทำตำรำงเพื่อแสดงกำรเปรียบเทียบรูปแบบของกิจกรรมในรำยวิชำJC352
Japanese for Business Communication II ที่ใช้เทคนิคกำรสอนแบบเดิม และ เทคนิคกำรสอน project
based learning ดังนี้

ในด้ำนอุปสรรคและปัญหำ กำรนำควำมรู้เรื่องเทคนิคกำรสอนโดยใช้โครงงำนจำกกำรจัดกำรควำมรู้ของ
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มำใช้ในรำยวิชำนี้ไม่พบอุปสรรคใดๆ
หลังจำกกำรนำไปใช้แล้ว อำจำรย์กัลยำได้ตั้งกล่ำวถึงข้อเสนอแนะเพื่อกำรต่อยอดในกำรเรียนกำรสอน
ครั้งต่อไปคือ
1. กำรพำนักศึกษำไปเยี่ยมชมกำรทำงำนในบริษัทจริง
2. กำรขยำยขนำดและรำยละเอียดของบริษัทจำลอง โดยอำจให้นักศึกษำจัดตั้งบริษัทจำลองเป็นงำนกลุ่มเพื่อที่จะ
ได้มีควำมสมจริงมำกขึ้นและนำโครงกำรไปใช้ในกำรสอนหัวข้อต่ำงๆ ได้มำกขึ้น เช่น กำรจำลองกำรประชุมใน
บริษัทและกำรบันทึกกำรประชุม เป็นต้น
6. กำรใช้ตัวอย่ำงประกอบในรูปแบบวิดีโอคลิปเพื่อให้นักศึกษำได้มองเห็นในมุมมองที่นอกเหนือจำกกำรรับ
และนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตัวหนังสือ ซึ่งเป็นคำแนะนำจำกอำจำรย์ชลลัดดำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 3/2560

