Knowledge
Management
ด้ า นการจัด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นสาคัญ
-Active Learning-

การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คณะดิจิทัลมีเดีย
คณะกรรมการบริ หารคณะ
คณะดิจิทลั มีเดีย

สรุปการจัดการความรู้ ด้ านการเรียนการสอน โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หรือ Active Learning (ประเด็นการผลิตบัณฑิต ด้ าน
Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects, Graphic Design)
จากการเข้ าร่วมในการประชุม อบรม และและเปลี่ยนความรู้ ด้านการเรียนการสอน โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญซึง่ คณะทางานการ
จัดการความรู้ ด้ านการเรียนการสอน ได้ จดั ทาคูม่ ือแนวปฏิบตั ิทดี่ ้ านการเรียนการสอน โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ซึง่ ได้ มีการ
เผยแพร่คมู่ ือดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์หน้ าสานักหอสมุด โดยเนื ้อหาสาระที่นามาใช้ ได้ กบั รูปแบบเนื ้อหา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ของคณะดิจิทลั มีเดียคือรูปแบบและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้ วย
- การศึกษาเรียนรู้ ด้วยตนเอง(Self-Study)
การเรียนที่ใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่เน้ นปั ญหา (Problem-stimulated PBL) รูปแบบนี ้จะใช้ บทบาทของปั ญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อที่จะแนะนาและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนที่ใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่เน้ นปั ญหานี ้ให้ ความสาคัญกับเป้าหมายหลัก 3
ประการ คือ
1.) การพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง (Domain-Specific Skills)
2.) การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหา (Problem-Solving Skills)
3.) การได้ มาซึง่ ความรู้เฉพาะเจาะจง (Domain-Specific Knowledge)
- การเรี ยนรู้ ด้วยประสบการณ์ จริง (Experience Learning)
1.) ลงมือปฏิบตั ิจริง (Concrete Experience)
2.) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิด้วยมุมมองที่หลากหลาย (Reflective Observations)
3.) สรุปเป็ นหลักการจากประสบการณ์หรือทฤษฎี (Abstract Conceptualization)
4.) ประยุกต์ใช้ ความรู้ในสถานการณ์อนื่ ๆ (Active Experimentation)
- กรณีศึกษา (Case Study)
กรณีศกึ ษาหรือ Case Study ถือว่าเป็ นแนวทางการศึกษากรณีเดียว เรื่องเดียว รายเดียว แบบเจาะลึก ติดตามต่อเนื่อง
ใช้ เวลานานซึง่ เป็ นวิธีการสอนแบบให้ นกั ศึกษาได้ ลงมือปฏิบตั ิจริงได้ สมั ผัสจริงได้ รับความนิยมมาก ด้ านสังคมศาสตร์ พฤติกรรม
ศาสตร์ การนามาใช้ สอนกับนักศึกษานันอาจมี
้
ขีดจากัดอยูพ่ อสมควรในทางปฏิบตั ิแทนที่จะให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้ลงมือศึกษาเอง
ผู้สอนอาจยก case มาเป็ นตัวอย่างแล้ วให้ นกั ศึกษาวิเคราะห์หาเหตุผล
- การเรี ยนรู้ จากการทางาน (Work Based Learning)
การเรียนรู้จากการทางาน เป็ นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเข้ าด้ วยกัน นัน่ คือ ความรู้บวกกับ
ประสบการณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนร่วมกันจนสามารถสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู้ใหม่ทนี่ ามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ในการทางานได้
- การสาธิต (Demonstration)
วิธีสอนโดยใช้ การสาธิต คือ กระบวนการที่ผ้ สู อนใช้ ในการช่วยให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดย
การแสดงหรือทาสิ่งที่ต้องการให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ให้ ผ้ เู รียนสังเกตดู แล้ วให้ ผ้ เู รียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้ จากการ
สังเกตการสาธิต เป็ นวิธีการที่มงุ่ ช่วยให้ ผ้ เู รียนทังชั
้ นได้
้ เห็นการปฏิบตั ิจริงด้ วยตาตนเอง ทาให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในเรื่องหรือการ
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ปฏิบตั ินนชั
ั ้ ดเจนขึ ้น หลังการสาธิตแล้ ว ผู้สอนควรให้ ผ้ เู รียนรายงานสิ่งที่ได้ สงั เกตเห็นแลกเปลี่ยนกัน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รียนซักถาม
ผู้สอนควรเตรียมคาถามไว้ กระตุ้นให้ ผ้ เู รียนคิดด้ วย ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นที่แต่ละคนได้ รับจากการสาธิต
ของผู้สอนและร่วมกันสรุปการเรียนที่ได้ รับ
- การเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning)
การเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม เป็ นการเรียนรู้ที่ยดึ ผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ประกอบด้ วยแนวคิดหรือความเชื่อพื ้นฐานการเรียนรู้
5 ประการ คือ
1. ประสบการณ์ (Experience) เป็ นขันตอนที
้
่ครูกระตุ้นให้ ผ้ เู รียนนาความรู้และประสบการณ์เดิมของตนมา
พัฒนาเป็ นองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ของตนเองโดยการศึกษาหาความรู้โดยวิธีตา่ งๆ การศึกษาหาความรู้จากครู
จากสื่อต่างๆ เช่นวิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ รวมทังการรั
้
บฟั งคาบรรยาย การทางานเป็ นกลุม่ เป็ นต้ น
2. การสะท้ อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) เป็ นขันตอนที
้
่ครูจดั กิจกรรมการเรียน
การสอนและสร้ างบรรยากาศเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ แสดงออกด้ วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ซงึ่ กันและกัน โดย
ผู้เรียนและครูร่วมกันกาหนดประเด็นหัวข้ อในการอภิปรายกลุม่ ย่อยเพื่อนาเสนอต่อกลุม่ ใหญ่เพื่อรับฟั งความคิดเห็นโดย
ใช้ ความรู้พื ้นฐานจากประสบการณ์ของผู้เรียนในข้ อที่ 1
3. สรุปความเข้ าใจและเกิดเป็ นความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) เป็ นขันตอน
้
การสร้ างความเข้ าใจของผู้เรียนเองโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากผลของการสะท้ อนความคิดและ
อภิปรายในข้ อ 2 เพื่อนาไปสูก่ ารเกิดความคิดรวบยอดให้ เป็ นความรู้ของตนเอง
4. การทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment / Application) เป็ นขันตอนที
้
่ต้องการให้ ผ้ เู รียนนาผลจาก
ข้ อ 3 ที่เกิดขึ ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะหรือสถานการณ์ตา่ งๆจนเกิดเป็ นแนวทางของตนเอง
- การสอนแบบเน้ นวิจัย (Research Based Learning)
เป็ นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เพื่อให้ ผ้ เู รียนเกิดพฤติกรรมที่พงึ่ ประสงค์ ซึง่ ประกอบด้ วยการกาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีการนาการวิจยั เข้ ามาเป็ นเครื่องมือของ
การจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนจะต้ องมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์เพื่อเกิดนวัตกรรมบนพื ้น
ฐานข้ อมูลและเหตุผล
- การศึกษาเรี ยนรู้โดยใช้ โครงงาน (Project Based Learning)
การจัดการสอนที่จดั ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานให้ แก่ผ้ เู รียนเหมือนกับการทางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รียนได้ มีประสบการณ์ตรง ได้ เรียนรู้วิธีการแก้ ปัญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ ทาการทดลอง ได้ พิสจู น์สิ่งต่าง ๆ ด้ วย
ตนเอง รู้จกั การวางแผนการทางาน ฝึ กการเป็ นผู้นา ผู้ตาม ตลอดจนได้ พฒ
ั นากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขันสู
้ ง (Higher
Order Thinking) และการประเมินตนเอง
การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สดุ เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้
ด้ วยตนเองหรื อรวมทังมี
้ การฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทางาน (Active Learning) มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนกับสังคมและ
การประยุกต์ใ ช้ นาไปสู่การเรี ยนรู้ ในระดับ ทักษะการคิ ดขัน้ สูง คื อ มีการจัด กิจกรรมและกระบวนการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ คิ ดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินและสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ผู้เรียนต้ องได้ มีโอกาสลงมือทามากกว่าการฟั งอาจารย์อธิบายเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ ต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้ อนจากการที่นกั ศึกษาสามารถเลือก
เรียนรายวิชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ ้นงานในหัวข้ อที่นกั ศึกษาสนใจในขอบเขตเนื ้อหาของวิชานันๆ
้ และมีความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ กล่าวคือไม่เป็ นการรบกวนสิทธิสว่ นบุคคล ไม่เสี่ยงภัย หรือผิดกฎระเบียบต่างๆ ไม่สิ ้นเปลืองจนเกินไป และสามารถ
ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นในเวลาอันควรได้ ซึง่ เป้าหมายของการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญนันต้
้ องตอบสนองความต้ องการของ
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ผู้เรียนเป็ นหลักแต่ให้ ตรงตามวัตถุ ปุ ระสงค์ของรายวิชาหรือหลักสูตร โดยอาจารย์เป็ นผู้กระตุ้นผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ และเข้ าใจ
จริง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ทางานได้ จริง ไม่ได้ เกิดจากความจา
เพื่อเป็ นการดาเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้ ด้ านการเรียนการสอน โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญของมหาวิทยาลัย คณะได้
ดาเนินการใช้ การเรียนการสอนแบบเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญในหลายๆวิชาของคณะในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน ในปี การศึกษา2557 นี ้ จึง
ได้ รวบรวมสรุปผลการเรียนรู้เพื่อเป็ นข้ อมูล และต้ นแบบสาหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในครัง้ ต่อๆไป รายวิชาที่นามาสรุปไว้
คือ DES117 ประวัติการออกแบบ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 เป็ นวิชาที่เน้ นเป็ นทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิ เนื่องจากรายวิชาส่วนมากของคณะ
จะเน้ นที่ปฏิบตั ิ จึงมีการสรุปข้ อมูลการเรียนรู้โดยเน้ นผู้เรียนจากรายวิชาที่เป็ นการบรรยาย และรีเสริชเพื่อเปรียบเทียบ สาหรับ วิชา
DES115 แนวคิดในการออกแบบ เป็ นวิชาพื ้นฐานวิชาชีพของชันปี
้ ที่1 และเป็ นการเรียนที่ต้องเรียนทัง้ 5 สาขาของคณะ วิชา
CAN251 การถ่ายทาภาพยนตร์ เน้ นที่ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน วิชา IGD336 การทดลอง
สร้ างสรรค์อินเทอร์ แอคทีฟและเกม เป็ นวิชาที่เน้ นหนักไปทางด้ านการปฏิบตั ิ สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ่ ที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบอิน
เทอร์ แอคทีฟและเกม และวิชา SDM452 สัมมนาดิจิทลั เป็ นวิชาที่เน้ นไปที่การเขียนสาหรับโครงงานศิลปะนิพนธ์ ของนักศึกษาชันปี
้
ที่ 4 ทุกสาขาวิชา
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การจัดการเรี ยนการสอนโดยการเรี ยนรู้ จากการทางาน (Work Based Learning)
คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิชา IGD336 การทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกม ชัน้ ปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2/57
รูปแบบการเรี ยนการสอน
การเรียนการสอนในวิชาการทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกม นันจะเป็
้
นการรวบรวมองค์ความรู้ที่นกั ศึกษาได้ เรียนมา นามาสร้ าง
เป็ นผลงานในรูปแบบอินเทอร์ แอคทีฟและเกม ประเภทต่างๆ เช่น อินเทอร์ แอคทีฟอินสตอเลชัน่ และการใช้ อินเทอร์ แอคทีฟและเกม
ในการจัดแสดงนิทรรศการ ตามความเหมาะสม โดยผู้สอนจะประเมินจากความรู้ของนักศึกษาที่ได้ เรียนมาแล้ วในเทอมที่ผ่านมา
ซึง่ การเรียนรู้วิชาทางด้ านอินเทอร์ แอคทีฟและเกมของนักศึกษานัน้ ได้ เริ่มตัง้ แต่เทอมแรกของชันปี
้ ที่ 2 เป็ นต้ นไป
วิชาที่นกั ศึกษาอินเทอร์ แอคทีฟและเกมจะได้ เรียนนัน้ จะมีแนวทางหลักอยู่ 4 แบบคือ
1. นักศึกษาเกมเรียนรู้การออกแบบเกม และ ศิลปะสาหรับเกม
2. นักศึกษาเกมเรียนรู้การใช้ การเขียนโปรแกรม ด้ วยโปรแกรม Unity
3. นักศึกษาเกมเรียนรู้การใช้ โปรแกรม 3 มิติ ด้ วยโปรแกรม Autodesk Maya
4. นักศึกษาอินเทอร์ แอคทีฟเรียนรู้การออกแบบอินเทอร์ แอคทีฟ ประสบการณ์ผ้ ใู ช้ งาน และส่วนโต้ ตอบของผู้ใช้ งาน
5. นักศึกษาอินเทอร์ แอคทีฟเรียนรู้การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบแอบพิเครชัน่ และอินสตอเลชัน่
6. นักศึกษาอินเทอร์ แอคทีฟเรียนรู้การใช้ การเขียนโปรแกรม ActionScript และ JavaScript
ในการสร้ างสรรค์ผลงานในรายวิชาการทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกมนันจะเป็
้
นไปตามลาดับของกระบวนการผลิต โดยเริ่มตันแต่
้
เสนอแนวความคิด (Concept) เตรียมงานผลิต (Pre-Production) การผลิต (Production) และ หลังกระบวนการผลิต (PostProduction)
เทอมการศึกษานี ้วิชาการทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกม ได้ มีโอกาสนิทรรศการพิเศษ ราลึกถึง ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตัง้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.กัลยาภรณ์ ปาน
มะเริง เบอร์ ค ผู้ชว่ ยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ เป็ นผู้ดแู ลโครงการในกระบวนการผลิตรายการ จะเป็ นการทางาน
ร่วมกัน 3 ฝ่ าย คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้รับเหมาจัดทาโครงสร้ าง และคณะดิจิทลั มีเดีย โดยใช้ นกั ศึกษาในรายวิชา การทดลองอิน
เทอร์ แอคทีฟและเกม โดยจะจัดแสดงเป็ นระยะเวลา 7 วัน ในกระบวนการผลิตนันโดยมี
้
อาจารย์อาคม จงไพศาล เป็ นตัวแทนคณะ
ดิจิทลั มีเดีย ประสานงานงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนประสานกับผู้รับเหมาจัดทาโครงสร้ างในส่วนนิทรรศการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ในส่วนของกระบวนการออกแบบและผลิตมี ดร.อติเทพ แจ้ ดนาลาว อาจารย์ประจาวิชาการทดลอง
อินเทอร์ แอคทีฟและเกม เป็ นที่ปรึกษา และมี ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทลั มีเดีย เป็ นที่ปรึกษาโครงการ ในส่วนของ
นักศึกษาในรายวิชาการทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกม รับผิดการออกแบบและผลิตงานในนิทรรศการพิเศษ ตลอดจนดูแลบริหาร
จัดการห้ องนิทรรศการ รวมถึงการติดตังและการรื
้
อ้ ถอนทังหมด
้
ส่วนของคณะดิจิทลั มีเดียได้ แบ่งทีมนักศึกษาในวิชาการทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกม ทางานในส่วนต่างๆ ดังนี ้
1. กลุม่ ออกแบบพื ้นที่และโครงสร้ างห้ องนิทรรศการ โดยนักศึกษาต้ องศึกษาพื ้น ขนาด ทิศทางการเดิน การชม กาหนด
สัดส่วน Plan ของห้ องจัดแสดงโดยการเขียนผังออกมา ตลอดจนนักศึกษาต้ องออกแบบโครงสร้ างห้ องและวจัดทาภาพ
Perspective ด้ วยโปรแกรม 3D และเขียนแบบละเอียดเพื่อส่งให้ ผ้ รู ับเหมาสร้ างห้ องนิทรรศการต่อไป
2. กลุม่ ออกแบบข้ อมูล (Information Design) โดยนักศึกษาต้ องศึกษาประวัติและกิจกรรมเพื่อสังคมของ ดร.สุข พุคยา
ภรณ์ ผู้ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัยศรีปทุม โดยนามาสรุป ย่อย จัดกลุม่ ข้ อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ ในการนาเสนอ จากนันมี
้ การเขียน Story
Board เตรียมพร้ อมสาหรับการผลิตภาพเคลื่อนไหวต่อไป
3. กลุม่ ออกแบบการโต้ ตอบ/ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Design) เทคนิค และการเขียนโปรแกรม โดยนักศึกษาต้ อง
ออกแบบการโต้ ตอบระหว่างผู้ชมกับเนื ้อหา ว่าจะเชื่อมโยงอย่างไร ถึงสามารถรับรู้ข้อมูลที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับเทคนิคซึง่ ใน
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งานนี ้สรุปเลือกใช้ เทคนิค Hologram ใช้ ในการนาเสนอเรื่องราวของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยมีการทดลองความเป็ นไปได้ เพื่อหา
ข้ อสรุป ตลอดจนต้ องทาการพัฒนาการเขียนโปรแกรมให้ สามารถใช้ งานได้ ซงึ่ ในขันตอนนี
้
้กลุม่ นักศึกษาต้ องมีการทดลองและ
พัฒนาหาแนวทางที่ทางานให้ ดีทสี่ ดุ
4. กลุม่ ออกแบบกราฟิ กและกราฟิ กเคลื่อนไหว (Graphic Design and Motion Graphic) โดยนักศึกษาจะต้ องออกแบบ
กราฟิ กตามเรื่องราวที่เขียนตาม Story Board รวมถึงต้ องสร้ างเป็ นภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวทังหมดรวม
้
4 เรื่อง
5. กลุม่ จัดทา 3D โมเดล และภาพ 3 มิติเคลื่อนไหว (3D Model and 3D Motion) โดยนักศึกษาจะต้ องทางานร่วมกับ
ทีม 3D แสกน ซึง่ ต้ องมีการใช้ เครื่องแสกนพิเศษ (360 องศา) สามารถแสกนรอบด้ านรูปปั่ นจาลองของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตัง้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนาภาพ 3D มาซ้ อนและตกแต่งภาพเคลื่อนไหว การทางานของกลุม่ นี ้จะต้ องนางานถ่ายทา และงาน
กราฟฟิ กมารวมกันแล้ วปรับแต่งสี แสง ให้ เข้ ากัน รวมถึงเพิ่มเทคนิคพิเศษ เช่น แสงสีทอง เป็ นต้ น
6. กลุม่ จัดการการติดตัง้ รือ้ ถอน และจัดการดูแลนิทรรศการ 7 วัน โดยนักศึกษาเตรียมอุปกรณ์สาหรับการติดตัง้ โดย
ต้ องมีการวางแผนเรื่องพื ้นที่ไม่วา่ จะเป็ นระบบไฟ การขนของเข้ าภายในพื ้นเพื่อเตรียมพร้ อมติดตัง้ ตลอดจนดูแลทีมเปิ ดและปิ ด
ระบบการนาเสนอ Hologram ในงานนิทรรศการ
7. กลุม่ บริหารจัดการงบประมาณ โดยนักศึกษาจะต้ องจัดการการใช้ งบประมาณที่ได้ รับในส่วนของการผลิต
(Production) จัดซื ้ออุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น กรอบรูป สมุดสาหรับใช้ ในการควบคุมการโต้ ตอบกับผู้ชม อะคริลิครูปทรงปิ รามิด เป็ นต้ น
ตลอดจนสรุปค่าใช้ จา่ ยทังหมดออกมาหลั
้
งจากจบโครงการแล้ ว
การทางานของนักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาจากัด เนื่องจากกระบวนการในช่วงต่างๆ มีชว่ งเวลาที่ไม่ชดั เจน ทาให้ บางช่วงของการผลิต
นักศึกษาต้ องทางานล่วงเวลา การควบคุมการผลิตจึงต้ องมีความรัดกุม จึงต้ องมีการตังหั
้ วหน้ ากลุม่ ขึ ้นมา เพื่อควบคุมและกระจาย
งานให้ เท่าเทียมกัน โดยไม่หนักไปที่คนใดคนหนึ่ง
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สรุ ปการจัดการเรียนการสอนโดยการเรี ยนรู้ จากการทางาน (Work Based Learning)
งานที่นกั ศึกษาได้ รับมอบหมายเป็ นผลงานที่จะต้ องจัดแสดงจริง ดังนันกระบวนการผลิ
้
ตจะต้ องมีคณ
ุ ภาพในระดับที่ ยอมรับได้ การ
เลือกนักศึกษาจากการทดลองอินเทอร์ แอคทีฟและเกม ซึง่ เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ที่มีความรู้ทางด้ านงานผลิตผลงานอินเทอร์ แอค
ทีฟและเกมอยูแ่ ล้ ว สามารถตอบโจทย์การทางานออกแบบและผลิตงานอินเทอร์ แอคทีฟอินสตอเลชัน่ (Interactive Installation)
สาหรับงานนิทรรศการได้ เป็ นอย่างดี แต่ประสพการณ์การเรียนรู้ก็เป็ นสิ่งส าคัญ ซึง่ จะทาให้ นกั ศึกษาได้ ทราบถึงกระบวนการผลิตที่
มีรูปแบบแตกต่างจากที่ได้ เรียนในชันเรี
้ ยน เช่น เทคนิคด้ าน 3D แสกน ที่ต้องใช้ เครื่องแสกนพิเศษที่ใช้ กบั งานผลิตจริงๆ จึงเป็ นการ
ดีที่นกั ศึกษาได้ มีความเคยเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และในส่วนของเทคนิค Hologram ที่ต้องมีการทดลองการแสดงภาพว่าชัดเจน
และมีขนาดใหญ่มองเห็นชัดมากพอ ตลอดจนสรุปขนาดอะคริลิครูปทรงปิ รามิด เพื่อกาหนดโครงสร้ างของตู้เพื่อสัง่ ผลิตต่อไป การ
ทดลองเทคนิคและการพัฒนาเขียนโปรแกรมเพื่อตอบเงื่อนไขการนาเสนอข้ อมูล การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใน
ขันตอนนี
้
้ ก็ทาให้ นกั ศึกษาพบกับปั ญหาทางกระบวนการผลิตพอสมควร ดังนันการวางแผนงานให้
้
เสร็จตามกาหนดก็อาจมีปัญหา
ต่อระยะเวลาการทางานได้ เพราะจะต้ องหมดเวลาไปกับการแก้ ไขงานที่เสร็จไปแล้ วก่อนหน้ านี ้
การวางแผนและแบ่งงานให้ เหมาะสมจึงอาจไม่ใช่วิธีการจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขของทีมงาน การ
ช่วยเหลือกันภายในกลุม่ และนอกกลุม่ ของนักศึกษาจึงต้ องถูกจัดการโดยหัวหน้ ากลุม่ ที่จะดูแลในกลุม่ ของตนเองในตอนต้ น เมื่อมี
ปั ญหาดังกล่าวเกิดขึ ้นจึงต้ องมีการประชุมและจัดการใหม่ โดยให้ คนที่ทางานของตนเสร็จไปแล้ วนัน้ ไปช่วยเหลืองานของเพื่อนที่ยงั
ไม่เสร็จด้ วย
ความรับผิดชอบในหน้ าทีข่ องตนเองของนักศึกษาในแต่ละกลุม่ เป็ นส่วนสาคัญในการทางานร่ วมกัน ซึง่ การทางานจริงเวลาที่มี
จากัดไม่สามารถยืดกาหนดส่งได้ นนั ้ เป็ นสิ่งที่บงั คับให้ นกั ศึกษาจะต้ องมีความรับผิดชอบมากขึ ้น เพราะหากไม่เป็ นไปตามกาหนด
ความเสียหายร้ ายแรงจะเกิดขึ ้นกับเพือ่ นร่วมงานไปด้ วย ตลอดจนงานนิทรรศการนันมี
้ กาหนดเวลาเปิ ดที่แน่นอนเพราะฉนันงาน
้
จะต้ องเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
ท้ ายที่สดุ ในสัปดาห์สดุ ท้ ายนักศึกษาสามารถจบงานได้ อย่างดีปัญหาในส่วนต่างๆ ได้ รับการแก้ ไขอย่างเรียบร้ อย ไม่มีความขัดแย้ ง
กันในกลุม่ มีการประชุมขอความเห็นเพื่อแก้ ปัญหาอย่างสม่าเสมอมีหวั หน้ ากลุม่ ที่มีความเป็ นผู้นาที่ดี มีลกู ทีมที่สามารถปฏิบตั ิตาม
อย่างไม่ขดั แย้ งและคอยเสนอแนะวิธีแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิค ซึง่ ทังหมดนั
้
กศึกษาได้ เรียนรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้ เรียนมาจากใน
ชันเรี
้ ยนนามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.อติเทพ แจ้ ดนาลาว
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์ แอคทีฟและเกม คณะดิจิทลั มีเดีย
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ นักเรียนเป็ นศูนย์ กลาง (Student-Centered)
คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิชา SDM452 สัมมนาดิจิทลั (Digital Media Seminar) ชัน้ ปี ที่4 ปี การศึกษา 1/2557
รูปแบบการเรี ยนการสอน
วิชา SDM452 สัมมนาดิจิทลั เป็ นวิชาด้ วยว่าเรื่องการเขียนโครงงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาจะต้ องเขียนโครงงานควบคูไ่ ปกับการ
ทางานสร้ างสรรค์หรือออกแบบชิ ้นงาน (Art Thesis) เพื่อเป็ นหลักฐานทางด้ านข้ อมูล ซึง่ ตัวโครงงานจะต้ องส่งพร้ อมกับการส่งงาน
เชิงสร้ างสรรค์ การตรวจงานจะเป็ นการดูความคืบหน้ าไปพร้ อมกัน โดยจะอธิบายการทางานและงานสรุปก่อนในช่วงแรกและเป็ น
การเรียกตรวจความคืบหน้ าในครัง้ ต่อไปจนถึงงานสรุป
ในการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว พบปั ญหาด้ านการเรียนของนักศึกษา คือ นักศึกษามักจะละเลยการเขียน ด้ วยเนื่องจาก
พฤติกรรมของนักศึกษาที่มกั จะละเลยการเขียนโครงงานควบคู่กนั ไป จะให้ ความสนใจการทางานสร้ างสรรค์หรือออกแบบชิ ้นงาน
มากว่าและหรือภารกิจส่วนตัวอื่นๆ ซึง่ นักศึกษามักจะมาเร่งทาเอาตอนท้ ายเทอมก่อนส่งงานสรุปจึงเกิดปั ญหาทาให้ ได้ งานเขียน
โครงงานที่ไม่มีคณ
ุ ภาพ
อาจารย์ได้ นาเสนอวิธีแก้ ปัญหาโดยใช้ วิธีการให้ นกั ศึกษาเป็ นศูนย์ กลางการเรียนการสอน กล่าวคือให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้กาหนดตาราง
ส่งงานของแต่ละตนเองหลังจากที่ได้ พบและพูดคุยกันในชันเรี
้ ยนตังแต่
้ คาบแรกเพื่อที่จะให้ ได้ ตารางที่สอดคล้ องกับเวลาของ
นักศึกษาแต่ละคนจากแนวทางดังกล่าวนันผู
้ ้ วิจยั มุง่ หวังจะปรับปรุงการจัดสรรเวลาของนักศึกษา การวางแผนในการทางาน การ
ตรงต่อเวลา ซึง่ สาคัญมากต่องานสายอาชีพนี ้ที่ต้องการความแม่นยาต่อเวลาสูง เพื่อให้ สมกับคาว่ามืออาชีพ และให้ เห็นถึงผล
ท้ ายสุดของการแบ่งและจัดสรรเวลาทีด่ ีนนย่
ั ้ อมจะทาให้ ได้ ผลงานที่ดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการส่งงานของนักศึกษาทีใ่ ช้ การจัดการเรียนการสอนโดย
ให้ นกั ศึกษาเป็ นศูนย์กลาง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการของการส่งงาน
2.เพื่อศึกษาคุณภาพการส่งงานครบทุกชิ ้นจะทาให้ งานปลายเทอมมีคณ
ุ ภาพหลังจากใช้ การจัดการเรียนการสอนโดยให้
นักศึกษาเป็ นศูนย์กลาง
การดาเนินการ
กลุม่ เป้าหมาย - นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิ กในรายวิชา SDM 452 สัมมนาดิจิทลั จานวน 7 คน ในปี การศึกษา 2/2557
เนื ้อหาของการวิจยั - ศึกษาความรับผิดชอบในการส่งงานและคุณภาพของงาน
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1.หลังจากที่พบนักศึกษาในคาบแรก ผู้วิจยั ได้ อธิบายถึงระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลปลายภาคแล้ ว ได้ ให้
นักศึกษาทาตารางการส่งงานมาโดยแบ่งเป็ น การส่งงานทังหมด
้
6 ครัง้ ในช่วง 3 เดือนของเทอม 2/2557 โดยแบ่งเป็ น 2 สัปดาห์/
ครัง้
2.เนื ้อหาทังหมดจะอธิ
้
บายในคาบแรกของการเรียนการสอน และซ ้าแต่ละหัวข้ อที่จะให้ สง่ งานในครัง้ นัน้ ๆ ทุก ๆ ต้ น
เดือน และกลางเดือน นัน่ แปลว่านักศึกษาจะทราบเนื ้อหา, ความยาก/ง่าย, ความเยอะ/น้ อย ของแต่ละเครื่องตังแต่
้ ต้นเทอม ทาให้
สามารถวางแผนการทางานในวิชานี ้ร่วมกับการส่งงานของวิชาอื่นล่วงหน้ าได้ เลย ส่วนการสอนซ ้าอีกทีนนเป็
ั ้ นเพียงการกาหนดตัว
งานที่แน่นอนที่จะให้ นกั ศึกษาทาส่งเท่านัน้ หลังจากที่สอน ซึง่ แต่ละครัง้ ที่ 1-6 นักศึกษาจะมีเวลา 2 อาทิตย์ในการส่งงานตาม
ตารางเวลาทีได้ กาหนดไว้ เองแต่แรก
ปล. เนื่องจากในระหว่างเทอมนันอาจมี
้
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ทาให้ ตารางเวลาที่นกั ศึกษากาหนดเองนันแปรผั
้
นตาม
ไป จึงอนุญาตให้ นกั ศึกษาแจ้ งเปลี่ยนแปลงตารางได้ ในวันที่สอนซ ้า ก่อนกาหนดส่งงานในแต่ละครัง้ ไป แต่ก็ไม่มีนกั ศึกษาคนใดแจ้ ง
เปลี่ยนตารางดังกล่าว แต่จะปล่อยให้ เลยกาหนดแล้ วค่อยตามส่งงานล่าช้ าทีหลัง
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3.หลังจากทัง้ 6 ครัง้ แล้ ว นักศึกษาจะต้ องนาเนื ้อหาทังหมดมารวบรวมและสรุ
้
ปรวมเล่มส่งภายใน 2 สัปดาห์ถดั ไปพร้ อม
กับตามวันทีผ่ ้ วู ิจยั กาหนดให้ เอง และผู้วิจยั ทาการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้ อธิบายไว้ ด้านบนในแบบประเมินคุณภาพการส่ง
งาน โดยนาผลคะแนนที่ได้ ในการประเมินคุณภาพการส่งงาน เป็ นตัวตังและน
้
าสถิติที่ได้ จากการประเมินการส่งงาน (ย้ อน 6 ครัง้ )
มาเปรียบเทียบกันระหว่างนักศึกษาทีส่ ง่ งานครบ ตรงตามเวลาทุกครัง้ และนักศึกษาทีข่ าดส่งงาน, ส่งล่าช้ า ตามลาดับที่เรียบเรียง
ไว้ เพื่อวิเคราะห์วา่ การส่งงานย่อยครบและตรงเวลานันมี
้ ผลกับคุณภาพของงานสรุปมากน้ อยเพียงใด
สรุ ปผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผล
แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ นกั ศึกษาส่งงานครบตามกาหนด
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ (จานวน 5 ใน 7 คน) จะส่งงานครบตามกาหนดและมีความพยายามที่จะส่งงานให้ ตรงตาม
เวลา เป็ นข้ อพิสจู น์ได้ วา่ นักศึกษามีความเคารพและรับผิดชอบในสิ่งที่ตวั เองสัญญาไว้ การเริ่มทางานเป็ นระบบแบบมีการวางแผน
เรื่องเวลาเป็ นสาคัญในการทางานทุกอย่าง
การฝึ กให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้จดั ตารางการส่งงานเองทัง้ 6 ครัง้ โดยนักศึกษาจะรู้ตงแต่
ั ้ ต้นว่าตนเองมีตารางการ
ทางานเป็ นอย่างไร ทาให้ สามารถจัดการกับงานวิชาอื่น ๆ หรือกิจกรรมที่ผ่านเข้ ามาในแต่ละเทอมได้ ดีกว่าจะกาหนดโดยผู้สอน
เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมีภาระงานอื่น ๆ ที่ตา่ งกัน ทาให้ ตารางเวลาไม่ตรงกัน การจัดตารางเองยังทาให้ นกั ศึกษาได้ หดั วางแผน
และเคารพการตัดสินใจของตัวเองที่ได้ รับมอบหมายไป
2.เพื่อให้ งานสรุปปลายเทอมมีคณ
ุ ภาพสมบูรณ์
จากผลการวิจยั เป็ นการยืนยันสมมติฐานที่กล่าวไว้ วา่ การส่งงานย่อยครบทัง้ 6 ครัง้ จะทาให้ ได้ งานสรุปปลายภาคทีม่ ี
คุณภาพ เนื่องจากในระหว่างเทอมได้ มีการทยอยทางานในส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ แล้ ว จึงทาให้ ระยะเวลาที่เหลือ 2 อาทิตย์สาหรับ
ส่งงานสรุปทาได้ งา่ ยและไม่ไปกระทบกับการส่งงานสรุป ซึง่ เป็ นวิชาปฏิบตั ิของงานวิชาอื่น ๆ ซึง่ โดยปกติแล้ วนักศึกษาจะสนใจ
ทางานให้ วิชาปฏิบตั ิมากกว่า ทาให้ งานในวิชาทฤษฎีนนไม่
ั ้ มีคณ
ุ ภาพ
สรุปการให้ นกั ศึกษาวางแผนการส่งงานเอง นอกจากจะทาให้ ได้ เรียนรู้เรื่องการวางแผน, การตรงต่อเวลาแล้ ว ยังทาให้ นกั ศึกษา
สามารถจัดการกับงานในวิชาทฤษฎีทนี่ กั ศึกษาไม่ชอบ ไม่ถนัดได้ โดยการเก็บสะสมงานทีละเล็กทีละน้ อย เข้ าใจถึงวิธีการจัดการ
การแบ่งการทางานออกเป็ นส่วน ๆ โดยค่อย ๆ ทาทีละน้ อย ในระยะเวลาที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะ
1.อาจารย์ผ้ สู อนต้ องเข้ าใจถึงพฤติกรรมภาระงานต่าง ๆ ของนักศึกษาทีต่ นเองดูแลอยู่ เพื่อจะสามารถประยุกต์การเรียน
การสอนให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้เรียนทุกคน
2.การเข้ าถึงข้ อจากัดความสามารถในการทางานของผู้เรียนเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

อ.มัทธนิน วรมาลา
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิ ก คณะดิจิทลั มีเดีย
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โครงงาน (Project Based Learning)
คณะดิจิทลั มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิชา CAN251 การถ่ ายทาภาพยนตร์ (Cinematography) ชัน้ ปี ที่2 ปี การศึกษา 1/2557
วิชา DES115 แนวคิดในการออกแบบ (Design Thinking) ชัน้ ปี ที่1 ปี การศึกษา 2/2557
วิชา DES117 ประวัติการออกแบบ (History of Design) ชัน้ ปี ที่2 ปี การศึกษา S/2557

รูปแบบการเรี ยนการสอนวิชา CAN251 การถ่ ายทาภาพยนตร์
เนื ้อหาในรายวิชาแบ่งเป็ นภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ มีทงงานในชั
ั้
นเรี
้ ยนและการบ้ าน ในการเรียนแต่ละครัง้ มีการบรรยายถึงหลักการ
ทฤษฎี ตามหลักวิชาในหัวข้ อที่บรรยายเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าใจในเนื ้อหาของหัวข้ อในแต่ละครัง้ เพื่อสามารถที่จะปฏิ บตั ิงานในชัน้
เรียน และฝึ กทักษะความชานาญ ความคิดสร้ างสรรค์และทดสอบความเข้ าใจในเนื ้อหาของรายวิชาโดยมอบหมายงานการบ้ านเพื่อ
เป็ นแนวทาง ทดสอบความเข้ าใจในทฤษฏี ความคิดสร้ างสรรค์และทักษะของนักศึกษา เกี่ยวกับทฤษฎีเบื ้องต้ นของภาพยนตร์
ประวัติภาพยนตร์ โดยสังเขปและประเภทของภาพยนตร์ แนวปฏิบตั ิ และทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายทาภาพยนตร์ องค์ประกอบ
ทางด้ านภาพและเสียงในงานภาพยนตร์ ศัพท์เทคนิคพื ้นฐานและภาษาของการกากับภาพ กระบวนการถ่ายทา ความรู้ในการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางภาพยนตร์ เบื ้องต้ น
รูปแบบการเรี ยนการสอนวิชา DES115 แนวคิดในการออกแบบ
เนื ้อหาในรายวิชาแบ่งเป็ นภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ มีทงงานในชั
ั้
นเรี
้ ยนและการบ้ าน ในการเรียนแต่ละครัง้ มีการบรรยายถึงหลักการ
ทฤษฎี ตามหลักวิชาในหัวข้ อที่บรรยายเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าใจในเนื ้อหาของหัวข้ อในแต่ละครัง้ เพื่อสามารถที่จะปฏิบตั ิงานในชัน้
เรียน และฝึ กทักษะความชานาญ ความคิดสร้ างสรรค์และทดสอบความเข้ าใจในเนื ้อหาของรายวิชาโดยมอบหมายงานการบ้ านเพื่อ
เป็ นแนวทาง ทดสอบความเข้ าใจในทฤษฏี ความคิดสร้ างสรรค์และทักษะของนักศึกษา ในครึ่งเทอมแรกอาจารย์จะเน้ นการบรรยาย
และให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานตามโจทย์ทไี่ ด้ รับมอบหมายเป็ นหลัก แต่ครึ่งเทอมมีการปรับการสอนโดยการนาหลักการหลักบันได 5
ขันและวิ
้
ธีการระดมความคิด (Brainstorming) มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนวิชา DES117 ประวัติการออกแบบ
เนื ้อหาในรายวิชาเป็ นภาคทฤษฏี มีทงงานในชั
ั้
นเรี
้ ยนและการบ้ าน ในการเรี ยนแต่ละครัง้ มีการบรรยายถึงหลักการ ทฤษฎี ตามหลัก
วิชาในหัวข้ อทีบ่ รรยายเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าใจในเนื ้อหาของหัวข้ อในแต่ละครัง้ เนื ้อหาทังหมดเกี
้
่ยวกับทฤษฎี ประวัติความเป็ นมา
ของการออกแบบ ในยุคสมัยที่การออกแบบมีบทบาทสาคัญต่อสังคม เพื่อให้ ทราบถึงอิทธิพล การเปลี่ยนแปลงที่มีตอ่ วัฒนธรรมการ
ออกแบบ
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เรียบเรียงโดยอาจารย์วรากร ใช้ เทียมวงศ์
หัวหน้ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน คณะดิจิทลั มีเดีย
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จากรูปแบบการเรียนการสอนและผลการประเมินของทังสี
้ ่รายวิชา ทาให้ เห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้ ผ้ เู รียนเป็ นสาคัญนัน้ เป็ น
รูปแบบสาคัญที่ทาให้ นกั ศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือสามารถทาอะไรได้ แตกต่างจากที่เคยมาก่อน ช่วย
ผลักดันนักศึกษา ให้ มีความกระตือรือล้ นที่จะหาคาตอบ หรือปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ ผลสัมฤทธ์ที่ดขี ึ ้น ซึง่ การเรียนการสอนโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญนัน้ ในหลายๆวิชาของคณะดิจิทลั มีเดีย ก็ใช้ เทคนิคแต่ละอย่างในการสอนแตกต่างกันออกไปเพื่อความเหมาะสม
กับเนื ้อหา และวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา และบางรายวิชาก็อาจใช้ เป็ นรูปแบบผสมโดยใช้ หลายเทคนิคเข้ าด้ วยกันในการจัด
เรียนการสอน ซึง่ ทังสามรายวิ
้
ชาที่มีการทารายงานการประเมินในปี การศึกษา 2557 นี ้ ก็ได้ มีการปรับปรุง และนาข้ อการเรียนรู้มา
จากที่ดาเนินการในปี การศึกษา 2556 และจะเป็ นแหล่งองค์ความรู้ ข้ อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้ อาจารย์ที่รับผิดชอบในรายวิชาอื่นๆ
ในคณะได้ ร่วมกันพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการเรียน เพื่อส่งเสริมกระบวนการการศึกษาในคณะให้ มีการพัฒนาต่อๆอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ มากที่สดุ
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