ผลการดำเนินกิจกรรม FHS-PLC ของคณะมนุษยศาสตรAและสังคมศาสตรA
ประจำเดือนกุมภาพันธA 2562
1. รายชื่อผูQเขQารRวมวง PLC
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ชื่อ – ชื่อสกุล
อ.ยุพยงค*
วิงวร
ผศ.เชาวลิต
สมพงษ*เจริญ
อ.สุธี
อังศุชัยกิจ
อ.ดร.ยุทธจักร
งามขจิต
อ.ดร.ธนภูมิ
ชาติดี
อ.วัลภา
รัศมีโชติ
อ.วรรณนิสา
ปานพรม
ผศ.ปQยณัฐ
สุนทรประเสริฐ
อ.ปุณจรีย*
สรสีสม
อ.ศิริพร
งามขจิต
อ.ไตรตรึงษ*
พลอยมUวง
อ.เทอดพงศ*
วรรณวงค*
อ.วัชระ
แสนเดช
อ.ธีระวัฒน*
วรรณเลิศ
อ.ดร.กันต*กนิษฐ
ธนัชพรพงศ*
อ.จิตคุปต*
ละอองปลิว
อ.วิธัญญา
แซUลYอ
อ.ภานุกรณ*
จันทร*สวUาง
อ.ชนกพร
ขาวคำ
อ.ณัฐปภัสร*
พงษ*โพนเพ็ก
อ.ดร.กฤษดา
กฤตเมธกุล
ผศ.ธนวัฒน*
จารุภัทรศิริพงษ*
อ.พิเชฐ
สัตย*วินิจ
อ.นภธีรา
จวอรรถ
อ.ศราวุฒิ
บุตรดาวงค*
อ.กานต*ณรงค*
สอนสกุล

ประจำสาขาวิชา
นิติศาสตร*
นิติศาสตร*
นิติศาสตร*
รัฐประศาสนศาสตร*
รัฐประศาสนศาสตร*
รัฐประศาสนศาสตร*
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
ดนตรีศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

27
28
29
30

อ.ธิติ
อ.เนตรตะวัน
อ.ภาณิกานต*
อ.พาสนา

นวพันธ*
โสมนาม
คงนันทะ
แดงจันทร*

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน
ศิลปศึกษา

สรุปผลในเดือนกุมภาพันธ* คณะมนุษยศาสตร*และสัง คมศาสตร*ม ีอ าจารย*รUวมวง FHS-PLC จำนวน
30 คน คิดเปhนรYอยละ 53.57 (จากอาจารย*คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*จำนวน 56 คน)
2. ประเด็นหรือหัวขQอเรื่องในการแลกเปลี่ยนในวง FHS-PLC ประจำเดือนกุมภาพันธA คือ “วิธีกระตุQนใหQ
นักศึกษาเรียนรูQดQวยตนเอง”
ทีมแกนนำฯ ชี้แจงรายละเอียด ขYอมูลความเคลื่อนไหวทิศทางการขับเคลื่อนเรื่อง Active Learning
ของมหาวิทยาลัยและคณะใหYทุกทUานทราบขYอมูลอยUางทั่วถึง ดังนี้
- แจY ง กำหนดการ Timeline Active Learning และ PLC ประจำภาคเรี ย นที ่ 2/2561 ของ
มหาวิทยาลัย
- แจYงใหYทุกสาขาเตรียมคัดเลือกอาจารย*ผูYสอน AL ดีเดUน ประจำป}การศึกษา 2561 เพื่อมาคัดเลือก
อาจารย*ผูYที่จัดการเรียนการสอนแบบ AL ดีเดUนของคณะจำนวน 2 คนเพื่อเสนอชื่อตUอมหาวิทยาลัยเพื่อรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณตUอไป (ประมาณเดือนเมษายน)
- ทีมแกนนำทบทวนเรื่อง “ลักษณะการเรียนรูYแบบ Active Learning” เพื่อสรYางความเขYาใจที่ตรงกัน
และเปhนแนวทางในการปฏิบัติแกUอาจารย*ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กระตุYนใหY
นักศึกษาเรียนรูYดYวยตนเอง
- ทีมแกนนำทบทวนเรื่อง “บทบาทของอาจารย*ผูYสอนในการเรียนรูYแบบ Active Learning ที่จะชUวย
กระตุYนใหYนักศึกษาเรียนรูYดYวยตนเอง ”
- ดร.ยุทธจักร งามขจิต อาจารย*ผูYเขYารUวมวง PLC นำเสนอสาธิตวิธีการที่ใชYกระตุYนนัก ศึก ษาใหYเรียนรูY
ดYวยตนเอง เพื่อใหYอาจารย*เขYารUวมวง PLC รUวมกันวิพากษ*แลกเปลี่ยน
- อ.เนตรตะวัน โสมนาม อาจารย*ผูYเขYารUวมวง PLC นำเสนอผังขYอสรุปของ “เทคนิคการสอนอยUางไร
ใหYนักศึกษาสนใจในการเรียน”
3. ขQอสรุป / องคAความรูQที่ไดQจากวง FHS-PLC
- ที่ประชุมสรุปวUา “วิธีกระตุQนใหQนักศึกษาเรียนรูQดQวยตนเอง” อาจารย*ผูYสอนแบบ Active Learning
ควรมีบทบาท ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสUงเสริมใหYผูYเรียนมีสUวนรUวมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุYนใหYผูYเรียน
ประสบความสำเร็จในการเรียนรูY

2. จัดใหYผเูY รียนเปhนศูนย*กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตYองสะทYอนความตYองการในการพัฒนา
ผูYเรียนและเนYนการนำไปใชYประโยชน*ในชีวิตจริงของผูYเรียน
3. สรYางบรรยากาศของการมีสUวนรUวม และการเจรจาโตYตอบที่สUงเสริมใหYผูYเรียนมีปฏิสัมพันธ*ที่ดีกับ
ผูYสอนและเพื่อนในชั้นเรียน เพื่อสรYางบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน
4. จัดสภาพการเรียนรูYแบบรUวมมือ สUงเสริมใหYเกิดการรUวมมือในกลุUมผูYเรียน
5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยUางชัดเจน ทั้งในสUวนของเนือ้ หา และกิจกรรมใหYทYา
ทาย และใหYโอกาสผูYเรียนไดYรับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. อาจารย*ผสูY อนตYองใจกวYาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดเห็นของผูเY รียน
รวมทั้งการใหYกำลังใจแกUนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง
- ที่ประชุมวง PLC ไดYขYอสรุปวUา หากการจัดการเรียนการสอนแบบ AL ของอาจารย*ไดYผลดี นักศึกษา
ควรจะมีบทบาทในชั้นเรียน ดังนี้
1. นักศึกษาตYองรUวมกับอาจารย*ผสูY อนในการกำหนดวัตถุประสงค*การเรียนรูแY ละออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูตY Uางๆ
2. นักศึกษาตYองไดYลงมือปฏิบัติกจิ กรรมหลักตUาง ๆ โดยมีอาจารย*ผูYสอนคอยใหYคำปรึกษา
3. นักศึกษาควรไดYลงมือปฏิบัติกิจกรรมตUางๆ ทั้งในลักษณะรายบุคคลและรายกลุมU
4. นักศึกษาตYองสามารถคYนควYาหาความรูY และสรุปองค*ความรูYจากกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรูYกับ
เพื่อนในชั้นเรียนตามแนวทาง Meta-AL กลUาวคือ แลกเปลีย่ นประสบการณ* ความคิดรวบยอด สะทYอนและ
อภิปราย และนำไปใชY
4. รูปถRายประกอบการประชุม FHS-PLC

