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The  5th  PSU  Education Conference 
“Instructional Design for Autonomous Learners” 

วันที่ 19 - 20  ธันวาคม 2559  
ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

____________________________________ 
 
 สืบเนื่องจากระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานข้อหนึ่งไว้ว่า “มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน”  โดยมีแนวทางในการด าเนินการคือ ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดจัด PSU Education 
Conference เป็นประจ า โดยจัดประชุมวิชาการ 

The First PSU Education Conference”   เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554   
The 2nd PSU Education Conference”     เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม  2556 
The 3rd  PSU Education Conference “Education Harmonization Beyond Frontier to AEC” 

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม  2557 
The 4th PSU Education Conference “Engaging Students to Future Ready  Graduates” 

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม  2558 
  
 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดจัดประชุมวิชาการ  
The 5th  PSU Education  Conference  และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ด าเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการข้างต้น  โดยก าหนดจัดในวันที่  19-20  ธันวาคม  
2559  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้หัวข้อ 
“Instructional Design for Autonomous Learners ”  และก าหนดให้มีการน าเสนอผลงานในหัวข้อ ดังนี้ 

- Curricular development 
- Teaching methods & assessment and evaluation  
- Work integrated learning 
- Qa in higher education 
- Educational technology 
- Ethics in teaching and learning 
- Faculty  development 
- Others related to teaching and learning  

 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา       มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

3. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

4. รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

5. ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 

รายช่ือคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 1.   รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี  สุทธรังษี    ประธานอนุกรรมการ 

 2.   รองศาสตราจารย์ ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์  อนุกรรมการ 

 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร  ศรเลิศล้ าวาณิช   อนุกรรมการ 

 4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ   อนุกรรมการ 

 5.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์   อนุกรรมการ 

 6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ   อนุกรรมการ 

 7.   ดร.พรปวีณ ์    ศรีงาม    อนุกรรมการ 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (เพิ่มเติม) ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 1.   รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ   เลขะกุล      

 2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เถกิง  วงศ์ศิริโชติ    

 3.   ดร.กวินพัฒน์   สิริกานติโสภณ    
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ก าหนดการ 

ประชุมวิชาการ  The 5th  PSU  Education Conference 

“Instructional Design for Autonomous Learners” 

วันที่ 19 - 20  ธันวาคม  2559 

ณ  Conference  Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

วันจันทรท์ี่ 19  ธันวาคม 2559 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-09.15 น. พิธีถวายสักการะ “ครูของแผ่นดิน” 

09.15-09.30 น. กล่าวรายงาน  

 โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ  เลขะกุล  ที่ปรึกษาอธิการบดฝี่ายการศึกษา  

  ประธานกรรมการอ านวยการจดัประชุมวชิาการ The 5th PSU Education Conference 
“Instructional Design for Autonomous Learners” 

 กล่าวเปิดงาน 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิม่สกุล 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

09.30-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  หัวข้อ “Education for Autonomous Learners”  

 โดย ดร.มีชัย  วีระไวทยะ   

  นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

10.30-11.00 น. รับประทานอาหารวา่ง และ Poster Session 

11.00-12.30 น. อภิปราย  เรื่อง  Instructional Design for Entrepreneur   

 โดย ครูเล็ก ภัทราวดี  มีชูธน        

    ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจ าปี 2557 และผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน  

    ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล   

    คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร        

  อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช  

          ผู้อ านวยการฝ่ายบริการโครงการ บริษัท SCG ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด  

    ด าเนินการอภิปรายโดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ 

       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  และ Poster Session 
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13.30-16.30 น. Workshops 

 Workshop 1 :  Game Based Learning  

 โดย     รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ   

      ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

 Workshop 2 :  Mobile Learning       

 โดย ดร.วรสรวง  ดวงจินดา   

        ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 Workshop 3 :  Simulation Based Learning 

 โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สิทธิโชค อนนัตเสรี  

     คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  Workshop 4 :  Creativity Based Learning      
 โดย     ครูเล็ก ภัทราวดี  มีชูธน 

                        ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงประจ าปี 2557 และผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดี  

           อาจารย์สิรินธร  ศรีชลาคม 

     คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 Workshop 5 :  Team Based Learning  

                    โดย    รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล   

     คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 Workshop 6 :  To assess or not to assess – Student’s Generic Competencies 

       โดย    Assoc. Prof. Dr. Chan Cecilia Ka Yuk    

                                  Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning 

                                  The University of Hong Kong  

 

วันอังคารที่ 20  ธันวาคม  2559 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00-10.00 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “An Evidenced-Based Framework – How can we engage  

                                                    students to develop generic competencies?”   

       โดย Assoc. Prof. Dr. Chan Cecilia Ka Yuk    

  Associate Professor Centre for the Enhancement of Teaching and Learning 

  The University of Hong Kong  

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารวา่ง และชมผลงาน Poster 
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10.30-12.30 น. น าเสนอผลงาน (Simultaneous  Session) 

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30-15.00 น. Student  Session :  Learning How to Learn    

            โดย นายนิธิกร  บุญยกุลเจริญ     

                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  

                   นางสาววชิญาดา  พรหมสุทธิ์ 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย                           

                   นางสาวอัสยา  เบ็ญอาหลี 

                                   คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่          

                   นายอิลฟาน  อาลีอิสเฮาะ 

      คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 ด าเนินการอภิปรายโดย  นายญานพฒัน์  สตูรประจนั    

                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

15.00-15.30 น. ประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน มอบเกียรติบัตร และพธิีปิด 

 

            ....................................................... 
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 ล าดับที ่ ชื่อผู้น าเสนอ สังกัด หัวข้อ ชื่อผลงาน 
9 อ.อุดม พานทอง       คณะพยาบาลศาสตร ์ 

ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ 
Work Integrated 
Learning 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนบัสนนุการพัฒนาสุขภาวะเด็กวยัเรียน
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการให้บริการพยาบาลในโรงเรียน  “หงส์ไร้เหา” 

10 ผศ.ดร.นรารักษ์   
หลีสกุล       

ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลา
นครินทร์ วข.หาดใหญ่ 

Teaching Methods & 
Assessment and 
Evaluation 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบเชิงรุก 
(active learning) และแบบตั้งรับ (passive learning) ในรายวิชา 
324-417 หัวข้อเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสยี้อมไวแสง 

11 นางฐานิตา  
ลอยวิรัตน ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ 

Others related to 
teaching and learning 

การศึกษาภูมิหลังและความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

12 ดร.ดวงรัตน์  
โกยกิจเจริญ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ม.ราชภัฏภูเก็ต 

Education 
Technology 

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต 

13 อ.ทิพย์ลักษณ์  
โกมลวณิช 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์  
ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์

Others related to 
teaching and learning 

การออกแบบโครงการส าหรับการเรียนการสอนถ่ายภาพ เพื่อพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

14 อ.ดวงแข รักไทย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนตีรัง  Others related to 
teaching and learning 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการจัดการเรียนรูแบบเนน้
ประสบการณ์ในการฝึกปฏบิัติ วิชาปฏบิัติการสรา้งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ 

15 ดร.เอกรินทร์  
ซื่อธานุวงศ ์

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  
ม.สงขลานครินทร์ วข.ตรัง 

Teaching Methods & 
Assessment and 
Evaluation 

มุ่งสู่การเรียนรู้เชิงรุกผ่านการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น (Toward Active 
Learning through Learning by Teaching Others) 

16 อ.วาสนา บุญแสวง           สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยุกตแ์ละ
สารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร ์วข.สุ
ราษฎร์ธาน ี

Teaching Methods & 
Assessment and 
Evaluation 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์: การแก้สมการเชิงเส้น
และสมการก าลังสอง โดยการก าหนดชั่วโมงท าแบบฝึกหัด ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปทีี่ 1 

fawwaz
Highlight
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สารบัญ 
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บทคัดย่อ 

งานศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการกราฟิกจิต
อาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น 2. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการท าโครงการกราฟิกจิตอาสา...
เราออกแบบให้ดีขึ้น และ 3. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนการท ากิจกรรมต่างๆ มาใช้พัฒนา
ปรับปรุงโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) จาก
การเล่าเรื่อง (Story Telling) ใช้เทคนิควิธีการถอดบทเรียนในลักษณะการเรียนรู้หลังปฏิบัติการและวิเคราะห์
หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เพ่ือสกัดเอาความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้ดียิ่งขึ้น ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอ 
ของปีการศึกษา 2557 และ 2558 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1  ได้แก่ นักศึกษาที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มที่ 2 สมาชิกกลุ่ม ได้ใช้วิธีเขียนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวในลักษณะของ  Story Telling 
โดยก าหนดประเด็นค าถาม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษายังให้ความส าคัญกับการเขียนรายงานความคืบหน้า
โครงการน้อย แต่เคยชินกับการบอกเล่าเป็นค าพูดมากกว่า ซึ่งท าให้ไม่สามารถเช็คทบทวนล าดับการท างานได้ 
อย่างไรก็ตามในโครงงานดังกล่าว ได้ช่วยให้นักศึกษารู้จักการวางแผนโครงการ การท างานเป็ นทีม รู้จักภาวะ
ผู้น า การแบ่งหน้าที่ท างาน ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ควบคู่กันไป
กับการถ่ายภาพทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ จึงนับว่าโครงการกราฟิกจิตอาสาฯนี้ ช่วยเสริมสร้างทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ได้ โดยเฉพาะทักษะที่ส าคัญ 3 ด้านคือ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ส าหรับแนวทางการออกแบบโครงการฯที่จะช่วย
เสริมสร้างทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 นั้น ควรมีลักษณะการออกแบบโจทย์ที่ก าหนดงานในภาพกว้าง เพ่ือให้
นักศึกษาคิดต่อยอดจากโจทย์ได้ และผู้สอนควรมีการบันทึกจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขที่พบอย่างสม่ าเสมอ รวมถึง
ทบทวนความเข้าใจระหว่างนักศึกษาและผู้สอนให้มีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกันด้วย 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน, การถ่ายภาพ, ทักษะในศตวรรษที่ 21, โครงการกราฟิกจิตอาสา...เรา
ออกแบบให้ดีขึ้น, การถอดบทเรียน 
 
 
 

fawwaz
Highlight
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Abstract 
The main purposes of this study are for : 1) learning by doing under the “Volunteerism 

Graphics…We Design for Better” 2) analysis the process of students’ learning from 
“Volunteerism Graphics…We Design for Better” and 3) bringing the knowledge from the 
activities of “Volunteerism Graphics…We Design for Better” to develop and share to the 
public.  This research used the process of lessons learned from storytelling both by specific 
issues and lessons learned in the project, by using lessons learned after the practice and 
after action review (AAR) to extract knowledge from the teaching process to be used as a 
guide to adjust and improve the project for the better. The researcher used the students 
who studied GD 363 Studio Photography year studied 2014 and 2015 divided into two groups ; 
the first group – profound interviewed the group leaders and the second group – story telling 
by member group with specific questions.  The research result found that students still paid 
less intention to write the progressive of project-reports, but used to tell in wording which 
they could not recheck their works.  However in this project, the students had learned to 
plan the projects, work as a team, leaderships, work divided and responsibilities and 
troubleshooting offhand.  These are the lessons learned together with photography both in 
studio and outdoor.  “Volunteerism Graphics…We Design for Better” has enhanced the skills 
for the century 21, especially for 3 important skills; skill for life and work, skill for learning 
and innovation, skill for information, media and technology.  For the project design’s 
guidelines to enhance skills in the century 21 should be proposed in wide range so that 
students can further think capped from the proposition.  By the way the lecturer should 
remark the point to improve for the project regularly and review the proposed understanding 
between the lecturer and students to be in the same way. 

 
Keywords: Teaching and learning processes, Photography, Skills for the century 21, 
Volunteerism Graphics…We Design for Better 
 
1. บทน า 

“การถ่ายภาพเป็น “งานศิลปะ” เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าให้ถ่ายภาพกันเพ่ือความสนุกสนาน หรือ 
ความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงไว้ ณ The 
First Annual Bangkok Art & Photography Event 2007 

จากพระราชด ารัสฯดังกล่าว ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนรายวิชา  GD 363 การ
ถ่ายภาพสตูดิโอ จนน ามาสู่การน้อมน าแนวคิดท่ีท่านพระราชทานมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะรายวิชาถ่ายภาพที่ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่าแค่การถ่ายภาพ แต่ได้ทั้งความรู้
และการช่วยเหลือสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นด้วย ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการศึกษาทบทวนประกาศของคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ. 
2552 และประกาศเพ่ิมเติมปี 2554 อันประกอบไปด้วยการมีคุณธรรม จริยธรรม ความถ่อมตน และการท า
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หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม การมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตบริการ และรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ 
รู้จักกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกต่อสังคม (นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ 2555 : 42) 
รวมถึงการศึกษาแนวทางด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์
ภาคสนามมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีด้านการ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ท าให้พบว่า การจัดการเรียนการสอนส าหรับเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา เพ่ือให้เขาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษใหม่นี้  วิธีการเรียนรู้จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน เพราะในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลมากมายที่หาได้ง่ายและน่าสนใจกว่าแค่ในห้องเรียน และยังมีความรู้
ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ทุกวัน เรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด (วิจารณ์ พานิช 2555 : วีดีทัศน์) การจัดการเรียนการสอนจึง
มีบทบาทที่จะต้องจัดสรรความรู้ที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา ซึ่งแนวคิดคุณลักษณะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่
พึงมีนั้น ประกอบด้วย การใฝ่รู้ มีความอยากในการเรียนรู้ มีทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skill) มีทักษะ
การใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2555 : วีดีทัศน์) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกันกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ฯตามประกาศของสกอ.เช่นกัน แนวคิดที่ส าคัญส าหรับการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ก ารเป็น
ผู้ประกอบการ การเป็นพลเมืองที่ดี การสนใจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีทักษะที่ส าคัญ 3 เรื่องใหญ่ 
ประกอบด้วย 1. ทักษะชีวิตและการท างาน 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3. ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี  

ในด้านทักษะชีวิตและการท างานนั้น ยังประกอบไปด้วย ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่นและ
การปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเป็น
ผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ ส่วนทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ 
ส าหรับทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีนั้น ประกอบด้วยการใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่า
ทัน วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะดังกล่าวใน
แต่ละด้านนั้น มีจุดเน้นที่สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก (Teach Less, Learn More) โครงงานจึงสามารถที่จะ
ออกแบบเงื่อนไขเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในหลากหลายด้าน ครูอาจารย์จึงเป็นเพียงพ่ีเลี้ยงหรือครูฝึก 
(Coach) เพ่ือให้เขาท างานให้ส าเร็จได้ ซึ่งการเรียนรู้แบบสมัยใหม่คือ การเรียนรู้แบบไม่มีกรอบ และไม่สนใจที่ 
“ค าตอบ” แต่สนใจที่ “กระบวนการหาค าตอบ” ทั้งนี้เพ่ือชี้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่า โจทย์ปัญหา 1 ข้อนั้น ไม่ได้มี
ค าตอบเพียงค าตอบเดียว แต่สามารถเลือกตอบได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบทที่เกี่ย วข้อง 
การวัดผล จึงใช้การวัดเพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นหลัก มากกว่าที่จะวัดกัน
ที่ความทรงจ าหรือการท่องจ าในรูปแบบเดิม จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 ดังกล่าวแล้วนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการกราฟิกจิต
อาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพไปพร้อมๆ กับการฝึกทักษะด้านอ่ืนๆ 
ควบคู่ไปด้วย 

โดยในรายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอนี้ นอกจากผู้วิจัยจะน าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 มาผนวกรวมกับคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ฯ แล้ว ยังได้น้อมน าพระราชด ารัสของในหลวง
ที่เกี่ยวกับด้านการถ่ายภาพมาประยุกต์หลอมรวม น ามาสู่การออกแบบจัดการเรียนรู้ใหม่ที่มีลักษณะการใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยผู้วิจัยซึ่งท าหน้าที่สอนรายวิชานี้จะคัดสรรสิ่งที่ต้องการให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ให้ตรงกับรายวิชาและสิ่งที่หลักสูตรต้องการ จากนั้นก็พัฒนาให้เกิดเป็นโครงงาน โดย
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แยกแยะเนื้อหาออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ แล้วสร้างให้เกิดโจทย์ในการท าโครงงานเพ่ือบริการชุมชนใน
ท้องถิ่นขึ้น โดยเน้นให้ต้องมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การให้คนในทีมช่วยสอนกันเอง การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมจากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป
ใหม่จากในห้องเรียน และการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากโครงงานที่พวกเขาเป็นคนก าหนดรายละเอียดของเนื้อ
งานด้วยตนเอง  

โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น จึงได้รับการออกแบบไว้ในลักษณะของโจทย์ที่มีข้อก าหนด
เพียงในกรอบกว้างๆ ส าหรับใช้ฝึกปฏิบัติในระยะเวลา 7 สัปดาห์ ในโครงงานดั งกล่าวก าหนดให้มีการเรียนรู้
เนื้อหาหลัก 4 ด้านใหญ่ อันได้แก่ ด้านที่ 1 การถ่ายภาพกิจกรรม (Event Photography) เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ความยาก-ง่ายของการถ่ายภาพกิจกรรม (Event) ด้วยตนเอง จากสถานการณ์ที่มีนักศึกษาเป็นผู้ท า
กิจกรรมนั้นๆ โดยนักศึกษาต้องจับจังหวะ อารมณ์ และการสื่อสารความหมายผ่านภาพถ่ายจากการท ากิจกรรม
นั้นๆ ให้ออกมาสวยงามให้ได้ ด้านที่ 2 การถ่ายภาพเผื่อใช้ (Stock Photography) ได้ก าหนดลักษณะการ
ถ่ายภาพ ให้นักศึกษาถ่ายภาพกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ภาพมุมสวยจากการจัดกิจกรรม 
(Activities) รูปแบบที่ 2 ภาพมุมสวยงามจากการเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อม (Ambient Photography) 
โจทย์ในข้อนี้ จะเน้นการฝึกหามุมการมองและการน าเสนอภาพถ่ายที่แตกต่างและน่าสนใจ และด้านที่ 3 การ
ถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography) ก าหนดให้ต้องมีการถ่ายภาพเบื้องหลังการท างาน ระหว่างการจัด
กิจกรรม การเตรียมงาน ฯลฯ ส าหรับใส่ลงไปในแผ่นดีวีดีที่รวบรวมกระบวนการท างานให้เห็น ส าหรับภาพถ่าย
บุคคล ได้ให้นักศึกษาถ่ายภาพทีมงานในกลุ่ม โดยจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ ภายใต้ลักษณะเฉพาะ (Character) 
ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ด้านที่ 4 การประยุกต์ใช้งานจากการจัดกิจกรรม คือ การน าภาพถ่ายบุคคล
ที่ท างานมาใช้ท าปกแผ่นดีวีดี จุดประสงค์หลักของงานในส่วนนี้คือ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ 
การจัดการตกแต่งภาพถ่าย และการออกแบบสัญลักษณ์โครงการ ส่วนเนื้อหาในแผ่นดีวีดี ประกอบไปด้วยภาพที่
ก าหนดให้ถ่าย 3 รูปแบบคือ 1. ถ่ายภาพมุมสวย 2. ถ่ายภาพเผื่อใช้ (Stock Photography) และ 3. ถ่ายภาพ
เบื้องหลัง ส าหรับรวบรวมผลงานภาพถ่ายจากโครงการ 

โครงงานดังกล่าวนี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีการผสมผสานความเป็นจิตอาสากับเนื้อหาการเรียนการสอนเข้า
ไว้ด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหวังว่า โครงงานดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน และรู้จัก
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามโครงการฯนี้ได้ผ่านการด าเนินงานมาแล้วทั้งหมดจ านวน 3 ครั้งใน 2 ปีการศึกษา (ปี
การศึกษา 2557 ได้เปิดรายวิชานี้ 2 ครั้งคือ ในภาคการเรียนที่ 1 และภาคการเรียนที่ 2 เนื่องจากเป็นช่วง
รอยต่อของหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ จึงต้องด าเนินการเปิดรายวิชาดังกล่าวทั้ง 2 ภาคการเรียน) ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในส่วนตัวของผู้สอนเองและส่วนของนักศึกษา จึงได้เกิด
งานศึกษาชิ้นนี้ขึ้น จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ข้อ คือ 1. ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น 2. วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการท า
โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น และ 3. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนการท า
กิจกรรมต่างๆ มาใช้พัฒนาปรับปรุงโครงการและเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
 
2. วิธีการศึกษา   

งานวิจัยนี้ใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) โดยใช้วิธีการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) โดยถอดบทเรียนทั้งแบบเฉพาะประเด็นและถอดบทเรียนทั้งโครงการ ใช้เทคนิควิธีการถอด
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บทเรียนในลักษณะการเรียนรู้หลังปฏิบัติการและวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เพ่ือ
สกัดเอาความรู้ที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุ ง และ
พัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น ในการศึกษาดังกล่าวได้ใช้กลุ่มประชากรตัวอย่างจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอ ของปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม ซึ่งได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ 
สมาชิกกลุ่ม ได้ใช้วิธีเขียนเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวในลักษณะของ Story Telling โดยก าหนดประเด็นค าถาม เพ่ือ
ด าเนินการเก็บข้อมูล เหตุที่ต้องใช้รูปแบบของการเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวนั้น เนื่องจากรายวิชานี้เป็น
รายวิชาเลือก จึงมีนักศึกษาคละชั้นปีมาลงเรียนร่วมด้วยและวันเวลาว่างไม่ค่อยตรงกัน จึงต้องใช้วิธีแยก
สัมภาษณ์ในส่วนของหัวหน้ากลุ่ม และใช้วิธีถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่องแทนในส่วนของสมาชิกในกลุ่มที่ได้
ร่วมท างาน  

ขั้นตอนของการศึกษาวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่  ช่วงที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ ช่วงที่ 2 ระยะ
พัฒนาโครงการและเตรียมงาน ช่วงระยะที่ 3 ภายหลังจากการจัดโครงการเสร็จสิ้น และช่วงระยะท่ี 4 ภายหลัง
จากจบคอร์สการเรียนรายวิชานี้ กรอบค าถามในการถอดบทเรียน คือ 1. ความรู้สึกแรกท่ีได้รับโจทย์งานนี้ และ
แรงจูงใจที่ท าให้รู้สึกอยากลองท าโครงการในลักษณะนี้ 2. โครงการนี้ นักศึกษาได้คาดหวังความส าเร็จของ
โครงการไว้อย่างไร และเมื่อจบโครงการแล้ว การด าเนินงานได้รับความส าเร็จตามที่คาดหวังหรือไม่                    
3. โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่คิดไว้หรือไม่ และเพราะอะไรจึงท าให้เป็นเช่นนั้น 4. ได้เรียนรู้อะไรจากการท า
โครงการนี้ 5. พบอุปสรรคใดบ้างที่ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามคาดหวัง 6. การแก้ไขปัญหาเมื่อพบอุปสรรคที่
ท าให้โครงการสะดุด นักศึกษาได้มีวิธีแก้ไขอย่างไร 7. หากมีโอกาสได้ท าอีก มีข้อเสนอแนะใดเพ่ิมเติม เพ่ือ
ยกระดับสิ่งดีๆ ให้ดียิ่งขึ้น  

 
3. ผลและอภิปราย  

1. ผลการศึกษาด้านการคิดกิจกรรมที่เป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดี
ขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่จะมี 1 กิจกรรมใน 1 โครงการใหญ่ เช่น โครงการจิตอาสาเพ่ือน้องสอนศิลป์ โรงเรียนบ้าน
กล้วย สาขาตะเพินคี่ อุทยานพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี / โครงการทาสีรั้วโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และบาง
กลุ่มได้จัดโครงการที่มี 2 กิจกรรมใน 1 โครงการใหญ่ เช่น โครงการท าป้ายห้องน้ าและท าความสะอาดห้องน้ า
วัดล าโพ จังหวัดนนทบุรี / โครงการพัฒนาชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็น
โครงการที่ท าป้ายทดแทนป้ายเดิมที่ช ารุด รวมถึงท าความสะอาดเส้นทางท่องเที่ยวเกาะเกร็ด เป็นต้น  

ลักษณะของการจัดโครงการฯพบว่า อันดับ 1 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียน 
บริเวณอาคารเรียน รวมถึงการพัฒนาบรรยากาศในห้องเรียน อันดับ 2 คือ การท าป้ายบอกทาง การพัฒนา
พ้ืนที่ภายในชุมชน และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ชุมชน การปรับปรุงทาสีและท าความสะอาดห้องน้ า 
ส่วนอันดับ 3 คือ การสอนศิลปะและให้ความรู้ด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษกับน้องๆ ระดับชั้นอนุบาล 
ส่วนอันดับ 4 คือ โครงการเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ เช่น โครงการปลูกฝันปันรอยยิ้ม ที่โรงเรียนวัดโคกพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และโครงการเกี่ยวกับการน าอาหารไปเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์ เช่น 
โครงการเลี้ยงอาหารคอนโดสุนัขและแมว วัดสวนแก้ว  

2. ผลการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น 
พบว่า ความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้รับโจทย์ครั้งแรก มีความรู้สึกกระตือรือร้น ตื่นเต้น และพร้อมที่จะลงพ้ืนที่
ทันที  “...พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันเลือกว่า เราจะไปลงพ้ืนที่ที่ไหน จะให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างกับพ้ืนที่
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นั้น สิ่งๆ นี้ท าให้เราได้เรียนรู้ที่จะกล้าตัดสินใจว่า เราควรจะไปที่ไหน และเราจะช่วยสานฝันโครงการนี้ให้ส าเร็จ
ได้หรือไม่...” พรสวรรค์ เกิดสว่าง (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)  

โครงการที่นักศึกษาได้จัดท า ส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันท างานของนักศึกษา 
และทุกคนท าหน้าที่ตามที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี “...งานที่เราท าคือ แบ่งหน้าที่กันแล้วแยกย้ายกันไป
ท างาน กลุ่มแรกคอยดูแลน้องๆ เพ่ือท าให้พวกเขามีความสุข กลุ่มที่สองคือ กลุ่มคอยท าอาหารเตรียมอาหาร 
ของที่จะแจกเด็กๆ กลุ่มที่สาม เตรียมทาสีก าแพง ต้องวาดรูปและทาสีก าแพง และเปลี่ยนสแลนด์ใหม่  จากส
แลนด์อันเก่าที่พังแล้วขาด เมื่อกลุ่มที่ 1-2 ท าหน้าที่เสร็จแล้ว ทุกคนก็จะมารวมตัวกันเพ่ือช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้น
รกอยู่ในสนามเด็กเล่น และขูดสีทาสีเครื่องเล่นใหม่...”สุรางค์พร ถามูลเลข (สัมภาษณ์, 17 กุมภาพันธ์ 2559)  

ความผิดพลาดที่นักศึกษาพบจากการท างานเช่น ไม่เรียงล าดับการท างาน เปลี่ยนสแลนด์บังแดดออก 
ในขณะที่ยังทาสีเครื่องเล่นที่อยู่ด้านล่างไม่เสร็จ ท าให้ต้องยืนทาสีกลางแดดที่ร้อนจัด หรือการพึ่งพาเทคโนโลยี
ที่มากไป ด้วยการใช้จีพีเอสน าทาง แต่เมื่อไปถึงบางจุดที่สัญญาณขาดหาย ก็ท าให้ขับรถหลง และต้องรอ
สัญญาณอินเตอร์เนตมาใหม่ ท าให้ต้องวนรถในวงเวียนถึงสามรอบ เพ่ือรอสัญญาณ เป็นต้น 

3. ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการท าโครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น 
พบว่า ในช่วงเริ่มต้นท างาน นักศึกษาได้ลงส ารวจพื้นที่ในท้องถิ่นหรือละแวกที่พักอาศัยใกล้ชุมชนของนักศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด หรือโรงเรียนเดิม โดยส ารวจว่า มีสถานที่ใดบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยนักศึกษาจะ
ดูปัญหาที่สามารถใช้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ และงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นหลัก
และต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่ง จากนั้นนักศึกษาต้องร่วมกันน าเสนอ
ปัญหาของแต่ละชุมชนที่ตนเองไปพบ โดยน าเสนอภายในกลุ่มของตนเอง แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียงกลุ่มละ 1 
โครงงาน จากนั้นจึงวางแผนการท างาน แบ่งขอบเขตภาระงานรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่ ในบางกิจกรรม
ผู้สอนได้แนะน าให้นักศึกษาขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ หรือขอรับบริจาคภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยและแหล่งรับบริจาคอ่ืนๆ รวมถึงได้แนะน าให้นักศึกษาจัดท าสินค้าหรือรับบริจาคของมือสอง แล้ว
น าไปจัดจ าหน่ายต่อ เพ่ือน าเงินมาสมทบทุนกับกิจกรรมที่นักศึกษาก าลังจะจัดขึ้น โดยผู้สอนจะเน้นย้ าให้
นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันลงแรงท ากิจกรรมนั้นให้มากกว่าการลงทุนด้วยเงินเพียงอย่างเดียว 

 จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน พบว่า นักศึกษาได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมภายใต้
โครงการนี้มากกว่าแค่เพียงการฝึกถ่ายภาพ แต่ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาตามแต่ละสถานการณ์ เรียนรู้การ
ท างานเป็นทีม และได้รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้จากรายวิชาอ่ืนเข้ามาใช้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ได้ประสบการณ์ที่
หาซื้อไม่ได้ อาทิ โครงการพัฒนาห้องฝึกพูดและห้องแนะแนวโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี โครงการนี้
นักศึกษาได้ปรับปรุงห้องฝึกพูดและห้องแนะแนวที่ถูกน้ าท่วมเสียหายไปในปี 2554 ห้องจึงไม่ถูกใช้งานอีก 
นักศึกษาจึงอาสาเข้าไปช่วยจัดห้องแนะแนวใหม่ และได้ติดต่อขอตุ๊กตา Character ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก
ทางอาจารย์ผู้สอน น าไปติดตั้งที่หน้าห้องแนะแนวเพ่ิม ซึ่งเด็กๆ ชอบกันมาก ในโครงการดังกล่าวนักศึกษายังได้
เรียนรู้เรื่องของล าดับการท างานผ่านวิธีการปูกระเบื้องยาง ส าหรับเด็กเล็ก ซึ่งถูกรื้อออกตอนหนีน้ าท่วม และ
ไม่ได้มีการจัดเรียงชิ้นกระเบื้องที่ไม่เท่ากันเอาไว้ ท าให้นักศึกษาต้องรู้จักคัดแยกก่อนว่า ชิ้นกระเบื้องใดควรอยู่
ตรงไหนและเรียงตามล าดับอย่างไร (ภาพประกอบย่อยหมายเลข 3-4-5 ในชุดภาพที่ 2) อีกกรณีที่ท าให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์มากกว่าการเรียนในห้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องหลักการท างานโดยอาศัยความ
สามัคคีกัน คือ โครงการจิตอาสาเพ่ือน้องสอนศิลป์ โรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อุทยานพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี นักศึกษาได้เรียนรู้การเปลี่ยนธงที่เสาธงชาติแบบไม่มีอุปกรณ์ใช้แต่แรงงานคน ซึ่งต้องมีเทคนิคในการ 
ยกและดันเสาให้กลับที่เดิม เพราะเป็นเสาเหล็กจึงมีน้ าหนักมาก (ภาพประกอบย่อยหมายเลข 1 ในชุดภาพที่ 2) 
หรือโครงการกราฟิกจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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นักศึกษาได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ในเรื่องของแปรงทาสีที่เตรียมไปไม่เพียงพอกับการใช้
งาน เนื่องจากมีน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนมาช่วยท างานด้วย นักศึกษาจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้กระดาษ
ทิชชู่และผ้าขี้ริ้ว มาใช้ลงสีตกแต่งผนังแทนแปรงทาสี ท าให้ได้ลวดลายที่แปลกตา และดูสนุกสนาน สดใส 
(ภาพประกอบย่อยหมายเลข 1 ในชุดภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภาพ 4 รูปแบบที่ก าหนดในโจทย์โครงการฯ 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่ของนักศึกษา 
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4. สรุปผลการวิจัย  
จากการถอดบทเรียนทั้งแบบเฉพาะประเด็นและถอดบทเรียนทั้งโครงการ พบปัญหาว่า นักศึกษาส่วนใหญ่

ยังไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการเขียนรายงานความคืบหน้าโครงการ แต่จะถนัดและเคยชินกับการบอกเล่า
ความคืบหน้ามากกว่าที่จะท างานเป็นล าดับขั้นตอนโดยที่มีเอกสารช่วยเช็คทบทวน เมื่อไม่เข้าใจในการเขียน
รายงานความคืบหน้าโครงการก็ท าให้ขาดความสนใจที่จะเขียนเอกสารตามไปด้วย ในส่วนนี้จึงพบว่า ควรปรับ
รูปแบบเอกสารการเขียนรายงานให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายในการวางระบบความคิดมากกว่านี้ 

อย่างไรก็ตามจากการถอดบทเรียน ยังท าให้พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนโครงการ (รู้ว่าต้อง
ท าอะไรก่อนหลัง) การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า การแบ่งหน้าที่ท างาน ความรับผิดชอบ และการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการถ่ายภาพทั้งในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ ถึงแม้ว่าจะมี
นักศึกษาบางส่วนที่ได้รับความรู้จากการถ่ายภาพในสถานการณ์จริงเช่นนี้ในจ านวนน้อย แต่พบว่า ในบางกลุ่ม
ถึงแม้นักศึกษาจะได้รับการแบ่งหน้าที่ไปแล้วว่าใครเป็นช่างภาพ แต่เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมจริง ทุกคนก็อยาก
ท ากิจกรรม จึงสลับหน้าที่กันทั้งถ่ายภาพและท ากิจกรรมไปด้วยพร้อมๆ กัน จนนักศึกษาบางคนเพลิดเพลินกับ
การท ากิจกรรมจนลืมไปว่า มาท างานถ่ายภาพ  

ส าหรับโครงการกราฟิกจิตอาสา...เราออกแบบให้ดีขึ้น นับว่าเป็นโครงการส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
ถ่ายภาพที่ช่วยเสริมสร้างทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้จริง เพราะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยากในการ
เรียนรู้ และได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการได้ฝึกทักษะที่ส าคัญใน 3 เรื่องใหญ่ คือ 1. ทักษะชีวิตและ
การท างาน ได้ฝึกทักษะด้านนี้ผ่านการปฏิบัติโครงการให้ส าเร็จลุล่วง รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 2. ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ได้ฝึกทักษะทางด้านนี้จากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึน จึงท าให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ 
เช่น การประยุกต์ใช้ผ้ามาแทนแปรงทาสี เป็นต้น 3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้ฝึกทักษะนี้ 
ผ่านการออกแบบปกดีวีดี และการถ่ายภาพในสตูดิโอ การจัดแสง และปรับตกแต่งภาพถ่ายผ่านโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง อาทิ Adobe Lightroom ฯลฯ ผู้วิจัยยังพบว่า นักศึกษาได้เกิดความตระหนักถึงความมีคุณค่าใน
ตนเองมากขึ้น เกิดเป็นความภาคภูมิใจในผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ที่เขาคุ้นเคย  ท าให้นักศึกษาเกิด
แนวคิดที่อยากท ากิจกรรมดีๆ เพ่ือผู้อ่ืนต่อโดยไม่ต้องอยู่ในรายวิชาเรียน เช่น โครงการอวดท าดี ของนาทชญา 
ส าราญพานิช ที่เชิญชวนให้เพ่ือนร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้ผู้ที่ขาดแคลน ผ่านทาง Facebook และจากการ
ถอดบทเรียนนี้ท าให้เกิดแนวคิดการจัดท าคู่มือการคิดโครงการกราฟิกจิตอาสาฯขึ้น เพ่ือส่งต่อองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นไปสู่รุ่นน้องต่อไป ผู้วิจัยยังเห็นว่า โครงการที่นักศึกษาคิดนั้น ยังสามารถน าเสนอสิ่ งที่สร้างสรรค์แปลก
ใหม่ให้กับชุมชนได้ เช่น น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยทาสีผนังเป็นรูปเครื่องมือการคิดแบบ
ต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ เป็นต้น ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนถ่ายภาพที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้ ควรมีลักษณะการ
ออกแบบโจทย์ที่ก าหนดเงื่อนไขในภาพกว้าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดต่อยอดได้ และควรมีการจดบันทึก
ข้อบกพร่องที่พบอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งวิธีแก้ไขในเรื่องต่างๆ เพ่ือน ามาปรับโครงการให้ชัดเจน การออกแบบ
การสอนในลักษณะบูรณาการความรู้เช่นนี้ โจทย์จะมีความซับซ้อน การสื่อสารข้อก าหนดให้นักศึกษาเข้าใจ
ตรงกันกับผู้สอน จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก ควรระวังการตีความที่หลากหลายของนักศึกษา ซึ่งสามารถแก้ไขได้
ด้วยการจัดท าข้อค าถามท่ีพบบ่อยเอาไว้ส าหรับเตรียมตอบนักศึกษา   
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยชิ้นนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยการสนับสนุนจากท่านอาจารย์เนติกร ชินโย คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราพร อยู่ดี อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์ และอาจารย์กิรติ                
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ศรีสุชาติ ซึ่งได้สนับสนุนให้จัดท างานวิจัยชุดนี้ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและแนะน า จนงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เรียนรายวิชา GD 363 การ
ถ่ายภาพสตูดิโอ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในภาควิชาฯส่งกลับคืนสู่ชุมชนตาม
ก าลังความสามารถและความรู้ที่ตนมี 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 


	การจัดการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริง ในรายวิชา 262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจำแนกทักษะที่จำเป็นของครูคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนวิชาเคมีหลักมูล (324-105) กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	การเรียนด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
	การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
	กิจกรรมส่งเสริมสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเรียนภาษาของผู้เรียน  ในชั้นเรียนการพูดในที่ประชุมชน
	อุปสรรคในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  ในรายวิชาสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน : กรณีศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักศึกษา
	การพัฒนารูปแบบการนิเทศของอาจารย์นิเทศก์โดยใช้แนวคิดการศึกษาภควันตภาพสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
	บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
	การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย : รูปแบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย*
	การศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
	บทบาทของอาจารย์เกื้อหนุนในการเรียนการสอนเชิงรุก : กรณีการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	การศึกษาภูมิหลังและความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของครูอาจารย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในจังหวัดภูเก็ต
	การจัดการเรียนการสอนถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
	ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการเข้าร่วมโครงการ “การจัดการเรียนรูแบบเน้นประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ” ตามการรับรู้ของนักศึกษา
	เจตคติของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกันในรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
	การเรียนแบบทีม : วิธีที่ใช่สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
	การเสริมสร้างการเรียนรู้กายวิภาคของรยางค์ล่างโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง
	การก้าวข้ามความรู้สึก “กลัว” ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษารายวิชา Public Speaking
	การใช้เกมและการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน: ตัวอย่างจากรายวิชา 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
	การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลด้วยโยคะ
	การนำวิธีการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ในรายวิชาการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
	การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกของรายวิชาหัวข้อพิเศษ 2 (มลพิษ)
	การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาสถิติพื้นฐาน
	ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project-Based Learning (PBL) รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package)  นักศึกษาสาขาสถิติชั้นปี 2 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
	ผลของการเจริญสติต่อคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
	แนวโน้มโอกาสการได้งานทำตรงตามสาขาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	การสำรวจทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนวิชาชีววิทยาทั่วไป 1
	การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียนอย่างยั่งยืน  กรณีศึกษาการให้บริการพยาบาลในโรงเรียน  “หงส์ไร้เหา”
	การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการสอนแบบเชิงรุก (active learning) และแบบตั้งรับ (passive learning) ในรายวิชา 324-417 หัวข้อเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง
	มุ่งสู่การเรียนรู้เชิงรุกผ่านการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้อื่น
	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนคณิตศาสตร์: การแก้สมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง  โดยการกำหนดชั่วโมงทำแบบฝึกหัด สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชั้นปีที่ 1
	การเรียนการสอนโดยชุดฝึกเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
	การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้านของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
	ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีทางสถิติ ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนในห้องเรียนควบคู่กับการสอนเชิงปฏิบัติการ
	การจัดกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ตามผลการการเรียนรู้ที่คาดหวังในนักศึกษา
	การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สำหรับรายวิชาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ
	ผลการใช้ Active Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมี  กรณีศึกษานักศึกษา คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาสุขศึกษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
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