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จากการดำเนินโครงการจัดการความรู ประจำปการศึกษา
2556 ได ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ด  า นผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในประเด็ น
biodiversity student target in 2020 ทั้งนี้ไดมีการถอดบทเรียน
เพือ่ เปนแนวทางการสอนของ อาจารยในการสงเสริมใหนสิ ติ รูจ กั คิด
ในดานตางๆ ไดแก ดานการ ใชชีวิตอยางมีคุณภาพและการใชชีวิต
รวมกับผูอ น่ื ดานการเรียน ดานการวิจยั และ ดานการตีพมิ พ ซึง่ เนน
ใหนิสิตไดคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน ดังนี้

7

กระตุนกระบวนการคิดเสมอไมวาจะทำอะไรในชีวิตใหคิดกอน
พูดและกอนทำเสมอ

8

กำหนดกิจกรรมการพบปะพูดคุยทั้งวิชาการและสันทนาการ
ระหวางนิสิตและคณาจารย อยางนอยปละครั้ง

9

ใหนิสิตจัดทำแผนชีวิตจนถึงการสำเร็จการศึกษามาสงอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อการติดตาม
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สอนเรื่องการติดตอสื่อสารผานชองทางตางๆ เชน ทาง
จดหมายอิเลคทรอนิคส ทางโทรศัพท ควรใชคำขึ้นตน/ลงทาย
อยางไร ควรเขียน/พูดอยางไรใหรูจักกาลเทศะ ใชคำวา
สวัสดีคะ/ครับ ขอโทษคะ/ครับ และขอบคุณคะ/ครับ
ใหติดปากเสมอเพื่อความสุขในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น

1
2

2

สอนการทำตัวใหเปนผูเรียนรูตลอดเวลาเสมือนเปนน้ำครึ่งแกว
เสมอเพื่อประโยชนตอการเรียนรูตลอดชีวิต

3

แจงขาวสารและกระตุนใหเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานตางๆ เชน การอบรมการใชหองสมุด
และคอมพิวเตอร

3

4

กำหนดใหนิสิตเขารวมกิจกรรมโดยแจงประโยชนที่พึงไดรับ
เสมอ

5

ใชระบบ Social Network ใหเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค
ระหวางอาจารยและนิสิต

6

สรางความเปนกันเองเสมือนญาติพี่นอง

เมื่อสิ้นปการศึกษาใหมีการรายงานผลการดำเนินงานการให
คำปรึกษาแกนิสิต

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระหวางการสอนเสมอ
เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองพบปะชุมชน ควรมี
การสอนหรือแนะนำสาระสำคัญสั้นๆ เกี่ยวกับขอควรปฏิบัติ
กอนไปภาคสนามหรือเขาหาชุมชน เชน การวางตัว การพูด
กับผูใหญ เปนตน

6

กำหนดใหนิสิตอานทบทวนความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อ
ความแมนยำในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา เชน ชีวเคมี
เคมีคำนวณ ภาษาอังกฤษ เปนตน

7

กำหนดใหนิสิตระดับปริญญาเอกแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ โดยมอบหมายงานและนัด
พบปะพูดคุยอยางสม่ำเสมอ

8

ใชระบบ Social Network ใหเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค
ระหวางอาจารยและนิสิต

9

กระตุนกระบวนการคิดเสมอไมวาจะทำอะไรในชีวิต ใหคิด
กอนพูดและกอนทำเสมอ

10

จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ พือ่ การพัฒนานิสติ อยางตอเนือ่ ง

ÍÒ¨ÒÃÂ·Õè»ÃÖ¡ÉÒÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸
1

บอกใหนิสิตทราบและเคารพผูใหความรูทุกคนแมกระทั่ง
ปราชญชาวบาน ตองมีความออนนอมถอมตนเพราะเราอยูใน
ฐานะผูไปขอความรู ไมควรอวดรู

กำหนดใหนิสิตจัดทำแผนชีวิตตั้งแตการทำวิทยานิพนธจน
กระทั่งสำเร็จการศึกษามาสงอาจารยที่ปรึกษาเพื่อการติด
ตามใหบรรลุเปาหมาย

2

แจงขาวสารใหนิสิตทราบถึงขอกำหนดในการสำเร็จการศึกษา
ตลอดจนวารสารที่สามารถตีพิมพใหสำเร็จการศึกษาได

4

ตองย้ำเสมอวาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองใชความคิด
ละเอียดรอบคอบ

3

กำหนดเวลาการเรียนรูรวมกับอาจารยที่ปรึกษาและคนควา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธของตนเอง

5

จัดทำแผนการสอนที่สนับสนุนนิสิตใหสามารถนำเสนอผลงาน
หนาชั้นเสมือนรูปแบบการประชุมวิชาการนานาชาติ

4

แนะนำการสืบคนขอมูล อาน สังเกต ตั้งคำถาม ตั้งขอสงสัย
และตั้งประเด็นการวิจัยและรูจักคิดวิเคราะหเชิงสรางสรรค
ผลงานผูอื่นเพื่อตอยอดงานวิจัย

5

จัดการพบปะพูดคุยในหองปฏิบัติการ (Lab meeting)
สัปดาหละครั้งหรือสองสัปดาหตอครั้ง เพื่อกระตุนและติดตาม
การเรียนและการทำวิทยานิพนธของนิสิต โดยอาจรับประทาน
ของวางพรอมคุยไปไมเครงเครียด เพื่อเปดใจใหนิสิตพรอม
ปรับปรุงแกไข และอาจารยพรอมชวยเหลือชี้นำ และใหนิสิต
นำเสนอผลงานตีพิมพที่ทันสมัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธของ
ตัวเอง และสามารถใชเปนแนวทางในการตีพิมพผลงานของ
นิสิตตอไป

6

ใหนิสิตรูจักชวยเหลืองานวิจัยผูอื่น นอกเหนือจากทำงานวิจัย
ของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและทักษะการทำวิจัย

13

กระตุน เตือนและแนะนำขอควรระวังในการคัดลอกผลงานวิจยั
ของผูอื่นในรายวิชาวิทยานิพนธ

14

แนะนำใหนสิ ติ ทราบและตระหนักวาควรสงบทความวิจยั ตีพมิ พ
ในวารสารที่มีคุณภาพสูงกอน และเมื่อถูกปฏิเสธ (reject)
จึงคอยลดระดับลงมา
กระตุนนิสิตใหสนใจและเรียนรูการเขียนบทความวิจัยในที่
เกี่ยวของกับวิทยานิพนธของตนเองอยางสม่ำเสมอ โดยฝกฝน
เขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพและทบทวนแกไขหลายๆ ครั้ง
โดยยึดหลักตามขอสงสัยของประเด็นคำถามการวิจัย, ความ
ถูกตองและเนื้อหา, ความชัดเจนของภาษา, ความสอดคลอง
กับเปาประสงคของวารสาร ที่สำคัญคือรายงานนั้นมีคุณคาใน
การเผยแพร

15

16

กำหนดใหนสิ ติ คนหาวาตนเองจะจบ ตองตีพมิ พแบบใด จากนัน้
ใหนำตัวอยางงานตีพิมพที่ตนเองสนใจมาวิเคราะหสังเคราะห
เปนขั้นตอนสงอาจารยที่ปรึกษา โดยแนะนำใหนิสิตระดับ
ปริญญาโทสงผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติโดยฝกเขียนเปน
ภาษาไทยกอน หากตองการยกระดับเปนแบบนานาชาติก็ควร
สนับสนุนและพัฒนาพรอมกัน และกำหนดใหนิสิตระดับ
ปริญญาเอกเขียนเคาโครงรางวิทยานิพนธและวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อพรอมตีพิมพในระดับนานาชาติ

7

กำหนดใหคนหาขอมูลการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในหอง
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง ตลอดจนอานคูมือการใชงานอยาง
ละเอียด กอนใชเครื่องมือทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงตอการ
เสื่อมเสียของเครื่องมือวิทยาศาสตร

8

ใชระบบ Social Network ใหเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค
ระหวางอาจารยและนิสิต

9

เชิญนิสิตจากหลักสูตรอื่นมาใหสัมมนา เพื่อเปนตัวอยางในการ
พัฒนาตนเอง

17

อาจารยเปนโคชในการทำวิจยั และการดำเนินชีวติ รวมทัง้ ตีพมิ พ
ผลงานวิชาการเปนตัวอยางใหแกนิสิต เพื่อสรางแรงบันดาลใจ

10

สงนิสิตไปทำงานวิจัยกับหนวยงานภายนอก เพื่อกระตุนการ
เรียนรู

18

สรางขวัญกำลังใจใหนิสิตโดยชื่นชมจากการติดตามพัฒนาการ

11

สรางแรงบันดาลใจและความขยันหมั่นเพียรในการทำงานวิจัย
โดยเปนตัวอยางที่ดีใหแกนิสิต พรอมลงมือปฏิบัติชวยกัน

19

12

ตั้งคำถามวิจัย ทิ้งใหนิสิตคิด แลวติดตามอยางสม่ำเสมอ เพื่อ
ปลูกฝงใหนิสิตอยากเปนนักวิจัยที่ดีมีคุณภาพและคุณธรรม

กำหนดใหนสิ ติ นำเสนอรายงานความกาวหนาในการทำงานวิจยั
หรือวิทยานิพนธภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจัดสัมมนาเปน
ภาษาอังกฤษเพื่อกระตุนบรรยากาศการวิจัยและวิชาการแบบ
ระดับนานาชาติ
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biodiversity student target in 2020

