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รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                        



ใครจะเป็นผู ้“พฒันา” นกัศึกษา

นกัศึกษา

มหาวิทยาลยั ?
มีความรู้ และไม่เฉพาะ

แต่สาขาวชิาที�จบ

คิดเป็น วเิคราะห์เป็น 
เรียนรู้เป็น ใชค้วามรู้เป็น

เป็นคนดี มีคุณธรรม มี 
ความรับผดิชอบต่อสงัคม

เป็น “พลเมืองไทย” 
และ “พลเมืองโลก”

คณะ ?

อาจารย ์?

ฝ่ายพฒันานิสิต
นกัศึกษา ?

นกัศึกษาตอ้ง
พฒันา
ตนเอง!

มหาวทิยาลยั
จดักระบวนการให้

นกัศึกษาพฒันาตนเอง

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
(student-centered)

Teach less, 
learn more!



อะไรที�ทาํให้ National University of Singapore (NUS) 
กลายเป็นมหาวทิยาลยัชั�นนาํของโลกในเวลาเพียง ๑๐ ปี?

เพราะเราเปลี�ยนวธีิการสอน!

Professor Bernard C Y Tan, 
Vice Provost of NUS 

อะไรที�ทาํให้ NUS กลายเป็นมหาวทิยาลยั 
ชั�นนาํของโลกในเวลาเพียง ๑๐ ปี?

๑๐ ปีก่อน NUS กส็อนนกัศึกษา

ดว้ยการเลค็เชอร์เหมือนที�อื�นๆ !



ทาํไมเราต้องเปลี�ยนวธีิสอน

การศึกษาแบบที�เป็นมามปัีญหาอย่างไร?



มหาวทิยาลยัของประเทศไทยไม่ประสบความสาํเร็จ
เพราะเป็น Input-based Education 

Input-based Education Outcome-based Education

Lecture-based Learning

Teacher-Centered การศึกษาแนวดิ�ง 
อาจารยเ์ป็นผูส้อน (Lecturer)

Student-Centered การศึกษาแนวระนาบ 
อาจารยเ์ป็นวิทยากรกระบวนการ ( Facilitator)

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ
บรรยาย ชั�วโมงเรียน การสอบ

Activity-based Learning

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื�อไปสู่ผลลพัธ์ 

active learning!passive learning!



Service Learning       
การเรียนโดยการบริการสงัคม   

เปลี�ยนแปลง “หลกัสูตร” ไม่สาํคญัเท่ากบัเปลี�ยนแปลง 
“วธีิการสอน” 

Input-based Education Outcome-based Education

Lecture-based Learning

Teacher-Centered การศึกษาแนวดิ�ง 
อาจารยเ์ป็นผูส้อน (Lecturer)

Student-Centered การศึกษาแนวระนาบ 
อาจารยเ์ป็นวิทยากรกระบวนการ ( Facilitator)

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ
บรรยาย ชั�วโมงเรียน การสอบ

Project-based Learning

Problem-based Learning

Activity-based Learning

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื�อไปสู่ผลลพัธ์ 



เทคนิคพื�นฐานของ Active Learning : 
การ “ตั�งคาํถาม” เพื�อให้ “คดิ” 



เทคนิคพื�นฐานของวธีิการสอนแบบ Teach Less – Learn
More หรือ Active Learning : การตั�งคาํถามเพื�อให ้“คิด” 

Input-based Education Outcome-based Education

Lecture-based Learning

Teacher-Centered การศึกษาแนวดิ�ง 
อาจารยเ์ป็นผูส้อน (Lecturer)

Student-Centered การศึกษาแนวระนาบ 
อาจารยเ์ป็นวิทยากรกระบวนการ ( Facilitator)

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ
บรรยาย ชั�วโมงเรียน การสอบ

Activity-based Learning

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื�อไปสู่ผลลพัธ์ 

active learning!passive learning!
เทคนิคพื�นฐานคือ “การตั�งคาํถาม” 

หรือ Questioning 



การ “เรียนรู้” มิไดเ้กิดจาก “คาํตอบ” แต่เกิดจาก “คาํถาม” 
หนา้ที�อาจารยคื์อสร้าง “เงื�อนไข” ที�ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้

“Most teachers waste their time by asking 
questions that are intended to discover what 
a student does not know, whereas the true art 
of questioning is to discover what the 
student does know or is capable of knowing.”  
- Albert Einstein

“I never teach my students. I only 
build conditions to let them learn by 
themselves.” -Albert Einstein



ลิง “ววิฒันาการ” มาเป็นคนไดอ้ยา่งไร : สมองโตก่อนจึง
เดินสองขา หรือเดินสองขาก่อนสมองจึงโต?

จุดที�มนุษยแ์ยกจากลิง
ชิมแปนซีเกิดขึ�นเมื�อ

ประมาณ ๕ ลา้นปีที�แลว้
ที�ทวปีแอฟริกา

ฟอสซิลบรรพบุรุษ
มนุษยชื์�อ Lucy อายุ

ประมาณ ๓.๕ ลา้นปี

Australopithecus Afarensis - บรรพ
บุรุษแรกของมนุษยที์�เดินตวัตรง และ
หลงัจากนั�น สมองของบรรพบุรุษของ
เรากโ็ตขึ�นเรื�อยๆ จนเป็น Homo
Sapiens เมื�อ ๒๐๐,๐๐๐ ปีที�แลว้



ลิง “ววิฒันาการ” มาเป็นคนไดอ้ยา่งไร : สมองโตก่อนจึง
เดินสองขา หรือเดินสองขาก่อนสมองจึงโต?

ฟอสซิลบรรพบุรุษ
มนุษยชื์�อ Lucy อายุ

ประมาณ ๓.๕ ลา้นปี

Homo sapiens กาํเนิด
เมื�อ ๒ แสนปีที�แลว้ 
สมอง ๑,๔๐๐ ซีซี 

Homo erectus กาํเนิด
เมื�อ ๑.๕ ลา้นปีที�แลว้ 

สมอง ๑,๐๐๐ ซีซี 

Homo habilis กาํเนิด
เมื�อ ๒.๘ ลา้นปีที�แลว้ 

สมอง ๖๐๐ ซีซี 

Lucy สมอง ๔๐๐ ซีซี 
เท่าลิงชิมแปนซี!

Australopithecus
afarensis

คาํตอบคือเดนิสองขาก่อน! จุดเริ�มตน้
ของมนุษยชาติ ไม่ใช่เพราะเราฉลาด

ก่อน เราจึงเดินสองขา แต่เพราะเราเดิน
สองขาเราทาํใหเ้ราฉลาด!



ทาํไมลิงที�เป็นตน้กาํเนิดมนุษยอ์ยูดี่ๆ จึงลุกขึ�นมาเดินสอง
ขา และทาํใหเ้กิดววิฒันาการเป็นมนุษยใ์นทุกวนันี� ?

Australopithecus
afarensis



การตั�งคาํถามแบบง่ายที�สุด (และไดผ้ลนอ้ยที�สุด) : 
คาํถามปลายเปิด – ยกปัญหาหรือข่าวที�เกิดและตั�งคาํถาม 

 ตวัอยา่งคาํถาม : ทาํไมตอ้ง “ประชาธิปไตย” ? ประเทศไทย
จาํเป็นตอ้งปกครองดว้ยระบอบ “ประชาธิปไตย” หรือไม่?



ทาํไมตอ้ง “ประชาธิปไตย”?
บทเรียนจากอุบัตเิหตุเครื�องบิน KLM ชนกบั PAN AM

ปี ๒๕๒๐ เครื�องบินโบอิ�ง ๗๔๗ ของสายการบิน KLM ชนกบั PAN AM ที�
สนามบิน Tenerife หมู่เกาะ Canary ประเทศสเปน เพราะ กปัตันแวนแซนเท็น ของ 

KLM นาํเครื�องขึ�นโดยยงัไม่ไดรั้บสญัญาณอนุมติั ทําให้มีผู้เสียชีวติ ๕๘๒ คน 



ทาํไมตอ้ง “ประชาธิปไตย”                                             แหวน Lord of the Ring 

มีอาํนาจอะไร ทาํไมจงึต้องต่อสู้แย่งชิงกนัถงึขนาดนั�น?



เทคนิคการตั�งคาํถามแบบง่ายและไดผ้ลที�สุด : ตั�งคาํถาม
ใหมี้คาํตอบ ๒ อยา่ง แลว้ใหแ้ต่ละขา้งแสดงความคิดเห็น



เทคนิคการตั�งคาํถาม โดยมีตวัเลือกที�เป็นคาํตอบที�ผู ้
เรียนรู้คาํตอบอยูแ่ลว้ หรือทาํใหคิ้ดไดด้ว้ยตนเอง 

 ตวัอยา่งที� ๑                                                                               
ท่านคิดวา่ ความรู้ กบั ความคดิ อะไรสาํคญักวา่กนั?

 ตวัอยา่งที� ๒                                                                              
ท่านคิดวา่ สิ�งที�เรารู้ กบั สิ�งที�เราไม่รู้ อะไรมีมากกวา่กนั?

 ตวัอยา่งที� ๓                                                                              
แลว้ท่านมั�นใจไหมวา่สิ�งที�ท่าน รู้ มนั ถกูต้อง? 

 ตวัอยา่งที� ๔                                                                              
ท่านคิดวา่ คะแนน เป็น เป้าหมาย หรือเป็น เครื�องมือ ?



เทคนิคการตั�งคาํถามแบบมีตวัเลือกมากกวา่ ๒ 
ตวัอยา่ง: ขนนกกบักอ้นหินอะไรตกถึงพื�นก่อน?

เพราะวตัถุที�หนกักวา่ยอ่มตก
ถึงพื�นก่อนวตัถุที�เบากวา่
Aristotle (384 - 322 BC) 



เทคนิคการตั�งคาํถามแบบมีตวัเลือกมากกวา่ ๒ 
ตวัอยา่ง: ขนนกกบักอ้นหินอะไรตกถึงพื�นก่อน?

เพราะวตัถุที�หนกักวา่ยอ่มตก
ถึงพื�นก่อนวตัถุที�เบากวา่
Aristotle (384 - 322 BC) 

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ David R. Scott 
ทดลองทิ�ง ค้อน และ ขนนก บน
ดวงจนัทร์ นกัศึกษาคิดวา่อะไร

ตกถึงพื�นก่อน?

ก่อนจะเฉลยคาํตอบ ขอเล่า
ใหฟั้งถึง Experiment อีกอนั 

ที�ทาํ ก่อน หนา้นั�น



เทคนิคการตั�งคาํถามแบบมีตวัเลือกมากกวา่ ๒ 
ก่อนจะถึงการทดลองบนดวงจนัทร์ มีการทดลองก่อนหนา้นั�น

เพราะวตัถุที�หนกักวา่ยอ่มตก
ถึงพื�นก่อนวตัถุที�เบากวา่
Aristotle (384 - 322 BC) 

วตัถุที�หนกักวา่ตกถึงพื�นก่อน
วตัถุที�เบากวา่ จริงหรือ?

Galileo Galilei (1564 - 1642) 

Galileo ทดลองทิ�งลูกเหลก็
หนกั ๑๐ กก. และ ๑ กก. จาก
หอเอนปิซาพร้อมๆ กนั ลกู
เหลก็ลกูไหนถึงพื�นก่อน?



เทคนิคการตั�งคาํถามแบบมีตวัเลือกมากกวา่ ๒ 
วตัถุไม่วา่เบาหรือหนกัจะตกถึงพื�น พร้อมกนั!

เพราะวตัถุที�หนกักวา่ยอ่มตก
ถึงพื�นก่อนวตัถุที�เบากวา่
Aristotle (384 - 322 BC) 

วตัถุที�หนกักวา่ตกถึงพื�นก่อน
วตัถุที�เบากวา่ จริงหรือ?

Galileo Galilei (1564 - 1642) 
แต่ ทาํไม ขนนกถึงตกถึง

พื�นทีหลงักอ้นหินล่ะ? เราเรียนรู้ อะไร
จากเรื�องนี� ? 

“การเรียนรู้” คือ ตั�ง “คาํถาม” แล้ว 
ต้องหา “คาํตอบ” ด้วยการ 

“ทดลอง” หรือ “พสูิจน์” อย่ามโน!



ปี ๒๕๒๐ เครื�องบินโบอิ�ง ๗๔๗ ของสายการบิน KLM ชนกบั PAN AM ที�สนามบิน
Tenerife หมู่เกาะ Canary ประเทศสเปน เพราะกปัตนัแวนแซนเทน็ ของ KLM นาํเครื�องขึ�น

โดยยงัไม่ไดรั้บสญัญาณอนุมติั ทาํให้มผู้ีเสียชีวติ ๕๘๔ คน 

 Learning Outcome คือ ใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดด้ว้ยตนเองวา่ ทาํไมตอ้ง“ประชาธิปไตย” 

สรุปเทคนิคการตั�งคาํถาม : ตั�ง Learning Outcome ก่อน แลว้
ออกแบบ “คาํถาม” เพื�อนาํไปสู่ “การเรียนรู้” ในเรื�องนั�น

 ผูน้าํไม่วา่ระบอบไหน - เผดจ็การหรือประชาธิปไตย อาจตดัสินใจผดิหรือทาํผดิไดห้รือไม่? 

 แลว้ผูน้าํหรือรัฐบาลระบอบไหน ที�ทาํผดิหรือตดัสินใจผดิแลว้ เราทกัทว้งได?้ 



เทคนิคการตั�งคาํถาม : ตอ้งกาํหนด Learning Outcome ก่อน 
แลว้จึงออกแบบ “คาํถาม” เพื�อนาํไปสู่ “การเรียนรู้” ในเรื�องนั�น

สวมแหวนวงนี�แลว้หายตวัได ้แลว้ทาํไมทุกคนถึงอยากหายตวัไดม้ากถึงขนาดนั�น? 

ถา้ท่านหายตวัไดท่้านจะทาํอะไร มีใครจะทาํเรื�องดีๆ หรือไม่? ทาํเรื�องดีๆ ทาํไมตอ้งหายตวั? 

ท่านอยากไดรั้ฐบาลแบบหายตวัไดห้รือหายตวัไม่ได?้  รัฐบาลระบอบอะไรที�หายตวัไม่ได?้ 

 Learning Outcome คือ ใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดด้ว้ยตนเองวา่ ทาํไมตอ้ง“ประชาธิปไตย” 
และ Transparency หรือ “ความโปร่งใส” คืออะไร? 



สรุปเทคนิคการตั�งคาํถาม : ตั�ง Learning Outcome ก่อน แลว้
ออกแบบ “คาํถาม” เพื�อนาํไปสู่ “การเรียนรู้” ในเรื�องนั�น

 ทาํไม ผูใ้ชเ้ฟซบุคคนนี� จึงโพสขอ้ความในเฟซบุคเช่นนี� ?

 ท่านคิดวา่ เฟซบุค เป็นพื�นที� ส่วนตวั หรือเป็นพื�นที� สาธารณะ?

 แลว้เราควรจะโพสหรือเขียนในเฟซบุค อย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหา?

 Learning Outcome คือ ตระหนกัวา่เฟซบุคเป็นพื�นที�สาธารณะจึงควรโพสขอ้
ความอยา่งระมดัระวงั



เทคนิคพื�นฐานของ Active Learning ประการที� ๒ : 
ไม่สอนแลว้จึงยกตวัอยา่ง แต่ใช ้“ตวัอยา่ง” เพื�อ “สอน” 

“สอน” : ประชาธิปไตย
ทาํไมจึงตอ้ง 

“แบ่งแยกอาํนาจ”!

“ตวัอยา่ง” : แบ่งเคก้ให้
คนสองคน ใหค้นหนึ�ง
เป็นคนแบ่ง ทาํอยา่งไร
จึงจะแบ่งเคก้ใหเ้ท่ากนั



ศาสตร์ทุกศาสตร์ในมหาวทิยาลยัเป็นวทิยาศาสตร์ – เราต้องสอนให้คดิ
แบบ “วทิยาศาสตร์” : ตวัอยา่งศาลตน้โพธิ�  โคง้ ๑๐๐ ศพ ถนนรัชดา



 

Problem-Based Learning 
และ Project-Based Learning

มหีลกัการและวธีิการอย่างไร? 



Problem-Based Learning และ Project-Based Learning   
มีหลกัการและวธีิการอยา่งไร?

Input-based Education Outcome-based Education

Lecture-based Learning

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ
บรรยาย ชั�วโมงเรียน การสอบ

Project-based Learning

Problem-based Learning

Activity-based Learning

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื�อไปสู่ผลลพัธ์ 

การบรรยายยงัมีไดแ้ต่จะเหลือเพียง ๒๕ % ถึง
อยา่งมากที�สุดไม่เกิน ๕๐ % เท่านั�น โดย

รูปแบบ Active Learning จะขึ�นอยูก่บัจาํนวน
ผูเ้รียน ถา้นกัศึกษามีไม่เกิน ๑๐๐ คน ใหใ้ชก้ลุ่ม

ยอ่ย ๘ – ๑๕ คน หรือ ๖ -๑๐ คน



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ? 

ปัญหา : ทิ�งคอ้นกบัขนนกพร้อมกนับนดวงจนัทร์ อะไรจะตกถึงพื�นก่อน?

เพื�อที�จะตอบปัญหานี� ต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง? 

๑. บนดวงจนัทร์มีแรงโนม้ถ่วงหรือไม่?
๒. บนโลกขนนกตกถึงพื�นทีหลงั เพราะมีอากาศตา้นไว ้บนดวงจนัทร์มีอากาศหรือไม่?
๓. ทฤษฎีของอริสโตเติลเรื�องวตัถุที�หนกักวา่ยอ่มตกถึงพื�นก่อนวตัถุที�เบากวา่ถูกหกัลา้ง
ไปหรือยงั?



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ? 

Lecture-based Learning คือการ “บรรยาย” ใหค้วามรู้ก่อน แลว้จึงใหท้าํโจทย ์           
ส่วน Problem-based Learning คือการเอาโจทย ์มาใหน้กัศึกษาทาํก่อน โดยให ้“หา
ความรู้” มาตอบโจทย ์- Outcome ไม่ใช่เพียง “ความรู้” แต่ยงัได ้“วธีิหาความรู้” และ “การ
ใช้ความรู้แก้ปัญหา”

ปัญหา : นาย ก. ปลูกมะม่วงตน้หนึ�งไวริ้มรั�ว แลว้มีกิ�งๆ หนึ�งยื�นเขา้ไปในบา้นของนาย ข. 
ซึ� งเป็นเพื�อนบา้น และมีมะม่วงลูกหนึ�งตกลงไปในบา้นของนาย ข. ทั�งคู่ตกลงกนัไม่ได ้จึง
มาหาท่านใหเ้ป็น “คนกลาง” ช่วยตดัสิน ท่านจะตดัสินใหม้ะม่วงลูกนี� เป็นของใคร?

เพื�อตอบปัญหานี�ต้องใช้ความรู้อะไร (กฎหมายอะไร มาตราอะไร)?

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา ๑๓๔๘ ดอกผลแห่งตน้ไมที้�หล่นตามธรรมดาลงในที�ดินติดต่อแปลงใด ท่านให้
สนันิษฐานไวก่้อนวา่เป็นดอกผลของที�ดินแปลงนั�น



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ? 

ปัญหา : กล่องสี�เหลี�ยมมุมฉากมีขนาด
กวา้ง ๓ นิ�ว ยาว ๔ นิ�ว สูง ๑๒ นิ�ว จะมี
เส้นทแยงมุมระหวา่งมุม A ถึงมุม B ยาวกี�
นิ�ว?

๔ นิ�ว

๓ นิ�ว

๑๒ นิ�ว

A

B

แก้ปัญหาต้องใช้ความรู้อะไร : 
ทฤษฎีพิธากอรัส เรื�องสามเหลี�ยมมุมฉาก 
(Pythagorean Triple)
A กาํลงัสอง + B กาํลงัสอง = C กาํลงัสอง
(C คือดา้นตรงขา้มมุมฉาก)

C



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ? 

ก. เอนไปขา้งหนา้
เหมือนตวัเรา

ข. เอนไปขา้งหลงั
สวนทางกบัตวัเรา

ค. ไม่เอนไปทางไหน
ทั�งสิ�น

๑. ลูกโป่งฮีเลียมทาํไมลอยได?้

๒. ที�อากาศหนาแน่นกวา่กบัที�
อากาศเบาบางกวา่ ลูกโป่งที�เบา
กวา่อากาศจะลอยไปทางไหน?

๓. แลว้ตอนเบรก หนา้รถหรือ
หลงัรถมีอากาศมากกวา่?

ปัญหา : ถือลูกโป่งบนรถบสั ตอนรถ
เบรกลูกโป่งจะเอนไปทางไหน?

แกปั้ญหานี�ตอ้งใชค้วามรู้อะไร หรือ
ตอ้งรู้อะไรบา้ง?



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ? 



Project-Based Learning   มีหลกัการและวธีิการอยา่งไร?

Input-based Education Outcome-based Education

Lecture-based Learning

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ
บรรยาย ชั�วโมงเรียน การสอบ

Project-based Learning

Problem-based Learning

Activity-based Learning

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื�อไปสู่ผลลพัธ์ 

ต่อยอดจาก Problem-Based Learning โดย 
Outcome คือ “การใชค้วามรู้”  และ “ทกัษะ” 
ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น

หลกัการสาํคญัที�สุดคือนกัศึกษาเป็น เจ้าของ
โครงงาน อาจารยเ์ป็น ที�ปรึกษา 



 

การเรียนโดยบริการสังคม –
บริการสังคมคือการเรียน

(Service Learning)



Service Learning      
(การเรียนโดยการบริการสงัคม) 

การเรียนรู้ที�จะ ใช้ความรู้โดยรับผดิชอบต่อสังคม ตอ้งต่อ
ยอดจาก Project-Based Learning เป็น Service Learning 

Input-based Education Outcome-based Education

Lecture-based Learning

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ
บรรยาย ชั�วโมงเรียน การสอบ

Project-based Learning

Problem-based Learning

Activity-based Learning

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้เพื�อไปสู่ผลลพัธ์ 

Service Learning คือ Project-Based Learning ที� 
Project เป็นเรื�องการบริการสงัคม ซึ� งจะได้ Outcome 

เรื�องการใชค้วามรู้โดยรับผดิชอบต่อสงัคม



“Service learning” การเรียนโดยบริการสงัคม – บริการสงัคมคือ
การเรียน : คณะนิติศาสตร์ มธ. เริ�มตน้ปีการศึกษา ๒๕๕๓



“Service learning” การเรียนโดยบริการสงัคม – บริการสงัคมคือ
การเรียน : ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฟื� นฟูชุมชนประสบอุทกภยัภาค ๒ / ๒๕๕๔ มีทั�งหมด ๑๒ 

คณะที�ทาํ Service Learning ฟื� นฟู
ชุมชนที�ประสบอุทกภยั



“Service learning” ที� ๒ ภาค ๒ / ๒๕๕๖ : คณะสหเวชศาสตร์ 
โครงงานแกปั้ญหาอาการบาดเจบ็จากท่าการทาํงานในโรงงาน



ทาํไมเราตั�งคาํถามกบัวธีิการสอนแบบเดิมๆ และทาํไมเรา
ประเมิน “ผล” : กรณีศึกษาจาก Graylag Goose

ถา้ไข่กลิ�งออกไปจากรัง 
Graylag Goose จะใช้

ปากไปตะล่อมๆ กลบัมา

นกัวจิยั “ทดลอง” กลิ�งไข่ออกไปจากรัง พอ 
Graylag Goose เริ�มตะล่อมไข่กลบัมา นกัวจิยั
ก ็“ทดลอง” หยบิไข่ออกไป นกัศึกษาคิดวา่ 

Graylag Goose จะหยดุหรือไม่?

ถา้ทาํอยา่งที�ทาํๆ มาตามความ
เคยชิน และโดยไม่ตั�งคาํถาม 

และไม่ประเมิน “ผล” เราอาจจะ
เป็น Graylag Goose! 


