
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รปูแบบ และวธิกีารสอน
ในลกัษณะ Active Learning

กรณศีกึษา : โครงการวารสารศาสตรฯ์ ศกึษาชนบท
รจุน์ โกมลบุตร

๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๙



เคา้โครง

•ความสาํคญัของโครงการฯ

•ภาพรวมของโครงการฯ

•การจดัการความรู ้(การจดัการชมุชน การจดัการเรยีนรูใ้หน้กัศกึษา และ
การมสีว่นรว่มกบัคณะวารสารศาสตรฯ์)



ความสาํคญั

• สือ่ชุมชน เป็น “ความรูใ้หม”่ ในแวดวงนิเทศศาสตร ์(๑๙๘๐)

• การทาํวจิยัชุด “สือ่ชุมชน” ดาํเนินโครงการโดย รศ.ดร.กาญจนา แกว้เทพ 
สนบัสนุนโดย สกว. (๒๕๔๗)

• เปิดเป็นวชิา วส.๓๑๓ สิง่พมิพช์ุมชน เมือ่ ๒๕๔๘ วชิาบงัคบัเลอืกของ สาขา 
นสพ. (สือ่ชุมชน? ไมม่สีาขา)



ภาพรวมของโครงการฯ

• เรยีนทฤษฎ ี๑๔ สปัดาห์

• ไปอยูใ่นชุมชน ๘ วนั

• จุดประสงค ์เพือ่ศกึษาสภาพปัญหา ผลติสือ่เพิม่เสรมิกจิกรรมการพฒันาของชุมชน และ
บรจิาคสิง่ของ

• เดนิทาง ๑๑ ครัง้ (ปีละ ๑ ครัง้) ๘ จงัหวดั : อุบลราชธานี (๒ ครัง้) บุรรีมัย ์ศรสีะเกษ (๒ 
ครัง้) พทัลุง สตูล (๒ ครัง้) แมฮ่อ่งสอน เชยีงราย และแพร ่



กจิกรรม

• กจิกรรมบรรยาย สาธติ ปฏบิตั ิโดยมชีาวบา้นเป็นผูบ้รรยาย

• กจิกรรมผลติสือ่ ขอ้มลูมาจากชุมชน และกลุม่เป้าหมาย มอีาจารยเ์ป็นทีป่รกึษา

• ประชุมประจาํวนั

• เขยีนบนัทกึภาคสนามประจาํวนั

• นอนบา้นละ ๑ คน + ทาํกจิกรรมกบัเจา้ของบา้น

• นําเสนอผลงานสือ่ และบรจิาคสิง่ของก่อนกลบั



ตวัอยา่งโปรแกรมการทาํงาน
วนัท่ี เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เวลา ๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.

ศกุร ์๒๒ เมษายน ๕๙

แรม ๑ คํา่ เดือน ๕
ปฐมนิเทศการเดินทาง ท่ีคณะฯ จดัของบริจาค ท่ีคณะฯ ตอนคํา่ เดินทางจาก มธ.

เสาร ์๒๓ เมษายน ๕๙

แรม ๒ คํา่ เดือน ๕
บรรยาย “การพฒันาเครือข่ายเพ่ือการผลกัดนั

โฉนดชมุชนและการพฒันาระบบนิเวศน์ลาํน้ําโขง”

ศึกษาระบบนิเวศน์ลาํน้ําโขง สรปุงานวนัท่ี ๑

อาทิตย ์๒๔ เมษายน ๕๙

แรม ๓ คํา่ เดือน ๕
ทศันศึกษาอทุยานแห่งชาติผาแต้ม ฝึกปฏิบติั ผลิตส่ือ ๑ สรปุงานวนัท่ี ๒ 

จนัทร ์๒๕ เมษายน ๕๙

แรม ๔ คํา่ เดือน ๕
ศึกษาระบบนิเวศน์ป่า ศึกษาระบบนิเวศน์ป่า (ต่อ) สรปุงานวนัท่ี ๓ 

องัคาร ๒๖ เมษายน ๕๙

แรม ๕ คํา่ เดือน ๕
นักศึกษาทาํกิจกรรมกบัครอบครวั นักศึกษาทาํกิจกรรมกบัครอบครวั สรปุงานวนัท่ี ๔ 

พธุ ๒๗ เมษายน ๕๙

แรม ๖ คํา่ เดือน ๕
ฝึกปฏิบติั ผลิตส่ือ ๒ ศึกษางานจกัรสานของชมุชน สรปุงานวนัท่ี ๕

พฤหสัฯ ๒๘  เมษายน ๕๙ 

แรม ๗ คํา่ เดือน ๕
ฝึกปฏิบติั ผลิตส่ือ ๓ ฝึกปฏิบติั ผลิตส่ือ ๔ สรปุงานวนัท่ี ๖ 

ศกุรท่ี์ ๒๙ เมษายน ๕๙

แรม ๘ คํา่ เดือน ๕
เสวนา “บทเรียนจากกิจกรรมการพฒันาของรฐั” ฝึกปฏิบติั ผลิตส่ือ ๕ สรปุงานวนัท่ี ๗ 

เสาร ์ ๓๐ เมษายน ๕๙

แรม ๙ คํา่ เดือน ๕
ฝึกปฏิบติั ผลิตส่ือ ๖ สรปุและประเมินผลโครงการ เดินทางกลบักรงุเทพฯ

อาทิตย ์๑ พฤษภาคม ๕๙

แรม ๑๐ คํา่ เดือน ๕
ถึงกรงุเทพฯ

















































ประเมนิผลแบบนิรนาม

• “รูส้กึด ีทาํใหชุ้มชนไดร้บัรูว้า่เราเป็นชุนชนทีก่าํลงัมปัีญหา และไดท้าํใหชุ้มชน
อื่นๆ ไดร้บัรูด้ว้ย”

• “การทีม่คีนเขา้มาชว่ยเรือ่งโฉนดชุมชน ทาํใหช้าวบา้นมกีาํลงัใจมากขึน้”

• “อยากเหน็นกัสือ่สารมวลชนรุน่ใหม ่นกัศกึษาวารสาร ทีม่คีวามเขา้ใจใน
สงัคมไทยปัจจุบนั และรบัฟังปัญหาของคนบา้นนอกแบบน้ีบา้ง”

• “อยากใหอ้าจารยอ์ยา่เขม้งวดกบัเดก็ๆ นกั การบา้นกอ็ยา่ใหเ้ยอะ”



ประเมนิผลแบบนิรนาม

• “ไดรู้ว้า่ชาวบา้นเผาป่ากนัเป็นเรือ่งปกต ิเพราะการเผาป่าทาํใหเ้หด็และหน่อไมข้ึน้ ชาวบา้นมป่ีา
เป็นแหลง่อาหาร อยากกนิเหด็ ผกั ผลไม ้กเ็ขา้ไปหาในป่า”

• “ไดฝึ้กทาํงานจรงิ ในสถานการณ์จรงิ ทาํใหเ้ราไดใ้ชท้กัษะอยา่งเตม็ทีใ่นสถานการณ์และเวลาที่
จาํกดั”

• “ชอบกจิกรรมในทุกๆ วนั เราไมไ่ดม้าเรยีนแบบจรงิจงั มไีปเดนิป่า ลอ่งเรอื นอนบนดอนโขง ไดใ้ช้
ทกัษะฟัง พดู อ่าน เขยีน ซกัถาม สงัเกตและคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยที ่google กไ็มม่ใีห ้เป็นการ
เรยีนรูอ้กีแบบหน่ึงทีอ่ยากใหว้ชิาอื่นมแีบบน้ีดว้ย”

• “อยากใหม้โีครงการน้ีต่อไปเรือ่ยๆ รุน่น้องจะไดเ้รยีนรูแ้ละเหน็สิง่ทีใ่นหอ้งเรยีนหาไมไ่ด ้ได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ  เขา้ใจตวัเองและคนอื่นมากขึน้ เชือ่วา่มาแลว้อยา่งน้อยตอ้งไดอ้ะไรกลบัไป”



ประเมนิผลแบบนิรนาม

• พชืในป่าทาํประโยชน์ไดเ้ยอะมากทัง้อาหารและยา ซึง่เป็นภมูปัิญญาเฉพาะถิน่ แสดงวา่
ชาวบา้นมคีวามผกูพนัและใชป้ระโยชน์จากป่าไดจ้รงิ ขณะทีค่นนอกอยา่งเราแทบไมรู่จ้กัพชื
เหล่านัน้เลย

• พอ่มทีีด่นิในดอนโขง ๔ ไร ่ทาํไร ่ทาํสวน และทาํนา บางปีไดข้า้วรอ้ยกระสอบ นาในโขงไม่
ตอ้งรดน้ํา ไมต่อ้งใสปุ่๋ ย เพราะดนิอุดมสมบรูณ์มากบัน้ําโขง ขา้วทีไ่ดม้ากแ็บ่งกบัญาต ิแต่ 
๒-๓ ปีมาน้ี น้ําทว่มจากเขือ่น ขา้วในนาตายหมด

• อุทยานมองชาวบา้นไมแ่งล่บ ไมเ่ชื่อวา่คนกบัป่าจะอยูร่ว่มกนัได ้การกนัคนออกจากป่า จะ
ทาํใหป่้าขาดคนดแูล สดุทา้ยป่ากจ็ะถูกทาํลาย และหลุดไปอยูใ่นมอืนายทุน



ประเมนิผลแบบนิรนาม

• พอ่เคยเป็นรปภ.อยูท่ีก่รงุเทพฯ แต่พอ่บอกวา่รูส้กึดกีบัชวีติทีต่ามยุ ไปจบัปลา ทาํไรก่ม็กีนิ ไมต่อ้งเสยี
เงนิซือ้ อาหารอยูแ่คห่น้าบา้น อยากทาํกท็าํ ไมอ่ยากทาํกไ็มต่อ้งทาํ ไมต่อ้งมาโดนใครสัง่ มอีากาศ
บรสิทุธิ ์สขุภาพดขีึน้ แมท่ีเ่ป็นเบาหวานพอไดม้าอยูบ่า้น ไดอ้ยูก่บัธรรมชาต ิไดก้นิพชืผกัสมนุไพร 
น้ําตาลกล็ดลง สขุภาพแขง็แรง อยูบ่า้นของเรา สบายใจทีส่ดุ

• น้องไมค่อ่ยกนิขา้ว แต่ชว่งทีฉ่นัอยูบ่า้น น้องจะกนิขา้วทุกมือ้ แมบ่อกวา่พอ่ดใีจมากทีน้่องยอมกนิขา้ว 
คงเป็นเพราะอยากทาํทุกอยา่งใหเ้หมอืนฉนัทาํ แมบ่อกวา่หลงัจากทีฉ่นักลบัไปแลว้ ไมรู่ว้า่น้องจะยอมกนิ
ขา้วแบบน้ีไหม

• อ.ฝน ตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ในการสนบัสนุนใหก้ารทาํสือ่ของทมีออกมาด ีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอยา่ง
แทจ้รงิ อ.ฝนคอยกระตุน้ใหท้มีตอ้งทาํใหด้กีวา่น้ี เราจะเกบ็ทุกขัน้ตอนไปเป็นบทเรยีนชวีติ และนําไปใช้
ใหม้ากทีส่ดุในฐานะสือ่คนหน่ึง



ประเมนิผลแบบนิรนาม

• ป่นปลาวนัน้ีเป็นป่นปลาทีอ่รอ่ยทีส่ดุทีฉ่นัเคยกนิมา เน้ือปลาไมเ่ละ กลิน่ปลารา้หอมพอด ีกนิกบัแตงกวา
และขา้วเหนียวอรอ่ยเหาะ แมท่าํแต่ของดีๆ  มาให ้อาจเป็นเพราะอยากใหฉ้นัไดก้นิสิง่ทีด่ทีีส่ดุเทา่ทีแ่มจ่ะ
ทาํได ้ฉนัจงึตอบแทนแมด่ว้ยการกนิใหห้มด

• ไปนอนดอนโขงชว่งดกึๆ พอ่เรยีกไปกนิคัว่กุง้ เป็นกุง้ทีเ่พิง่ชอ้นจากโขง ใสเ่กลอืคัว่ในหมอ้เทา่นัน้ แต่
อรอ่ยมาก พอ่ยืน่เหลา้ขาวใหฉ้นั ปกตฉินัเป็นคนไมด่ื่มเหลา้ แต่คนืน้ีฉนัตดัสนิใจดื่ม เพือ่รกัษาน้ําใจของ
พอ่

• พอ่บอกวา่ ๓ ปีมาน้ีปลาตดิตาขา่ยน้อยลง เมือ่ก่อนไดป้ลาวนัละ ๓๐-๔๐ กก. แต่ตอนน้ีไดแ้ค ่๑๐ โล
เทา่นัน้ วนัน้ีพอ่ไดป้ลาตวัใหญ่ ๒ ตวั ทุกบา้นทีเ่ดนิผา่นพากนัสนใจ ตื่นเตน้ พอ่เดนิไปยิม้ไป แสดง
อาหารดใีจอยา่งเหน็ไดช้ดั แมก่พ็ลอยดใีจไปดว้ย ทีจ่รงิแลว้การจบัไดป้ลาแบบน้ีควรเป็นเรือ่งธรรมดา
ของชาวบา้น แต่ใชห่รอืไมว่า่ เขือ่นทาํใหว้ถิชีวีติของพวกเขาเปลีย่นไป



ประเมนิผลแบบนิรนาม

• น้องเกอืบไมไ่ดเ้รยีน ม.๔ เพราะพอ่ไมม่เีงนิ น้องสูจ้นสอบไดทุ้นเรยีน ตอนน้ีน้องฝันจะได้
เรยีน ม.อุบลฯ แต่ในใจน้องฝันอยากไปไกลกวา่นัน้ ฉนัถามวา่ความสขุของน้องคอือะไร 
น้องบอกวา่ใหพ้อ่แมอ่ยูส่บาย

• ระบบการศกึษาเป็นทุนนิยมแบบหน่ึง เพราะสงัคมไมใ่หค้า่กบัคนทีเ่รยีนน้อย ทัง้ๆ ทีเ่ขา
อาจมเีรือ่งทีเ่ชีย่วชาญมากกวา่คนทีม่วีุฒกิารศกึษากไ็ด้



การจดัการความรู ้: การจดัการชมุชน

•การสาํรวจชมุชน (ชาวบา้นทาํกจิกรรมการพฒันา ตอ้งการสือ่ไปเสรมิงาน
พฒันา ไมเ่กนิ ๒๐๐ หลงัคาเรอืน และปลอดภยั)

•ทาํหลกัสตูร และเตรยีมเรือ่งสวสัดกิาร ๑ คน ๑ หลงั



การจดัการความรู ้: การจดัการเรยีนรูใ้หน้กัศกึษา

• Experiential Learning
• สอนแนวคดิก่อนไปชมุชน
• ทาํงานกลุ่มเพือ่ผลติสือ่ (๘ วนั)
• มโีปรแกรมการทาํงานชดัเจน 
• โจทยอ์ยูใ่นชมุชน
• บทบาทของ “โคช” ในการฝึกปฏบิตัผิลติสือ่
• ฟังความเหน็จากเพือ่น และชมุชน
• การเขยีนบนัทกึประจาํวนั (observation note)
• หานกัศกึษาชว่ยงานต่างๆ เชน่ การเงนิ ประสานงาน ถ่ายรปู ประเมนิผล



การจดัการความรู ้: การมสีว่นรว่มกบัคณะวารสารศาสตรฯ์

• ฝ่ายการนกัศกึษา – การประเมนิผล / ขอ้เสนอโครงการฯ

• งานสารบรรณ

• งานประชาสมัพนัธ์

• งานประกนัคุณภาพ

• งานบรกิารสงัคม

• บรจิาคสิง่ของ

• การเงนิ-พสัดุ
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