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                                                  ค ำน ำ                                               ก 
 

          เทคนิคการสอน นนร. จัดท าขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลท่ีจะรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขการเรียน
การสอนวิชาทหารให้ แก่นนร. เพื่อให้อาจารย์ที่ก าลังสอนอยู่ในปัจจุบัน รวมท้ังอาจารย์ที่เข้ารับราชการใหม่ 
หรือย้ายมารับราชการใช้ประโยชน์ น าเทคนิคการสอนเป็นแนวทางในการสอนและปรับปรุงเทคนิคการสอน 
ของตนเอง ตลอดจนให้ นนร. ได้รับทราบ ข้อมูลของตนเองในมุมมองของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษาวิชา
ทหาร และบุคคลอื่น เพื่อท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าท่ีให้การสนับสนุน 
ตลอดจนตัว นนร. เอง จะได้ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยมุ่งเน้นท่ีจะท าให้ นนร. ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน
วิชาทหาร ให้มีการหลับในระหว่างการฝึกศึกษาวิชาทหารให้น้อยท่ีสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตั้งใจจงใจท่ี
จะหลับของตัวนักเรียนเอง ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนครั้งนั้นๆ สูญเปล่าได้ประโยชน์น้อยเป็นผลเสียหาย
ต่อตัวนักเรียนเอง รวมถึงสถาบัน และประเทศชาติ 
  ในเนื้อหาจะกล่าวถึง การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน 
การสอน ความหมายของค าศัพท์ท่ีควรทราบ วิธีการเฉพาะท่ีนิยมใช้ในแต่ละแบบรวมถึงความมุ่งหมาย  
เทคนิคการสอนของกองวิชาต่าง ๆ ของ ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. ท่ีได้ด าเนินการมาแล้วและได้รับผลท่ีส าเร็จ
ในระดับหนึ่งตัวอย่างเทคนิคการสอนและใช้ส่ือการสอน ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนวชิาทหาร  
ของ ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. บรรลุเป้าหมาย  และ มี นนร.ท่ีหลับ หรือจงใจหลับในระหว่างการสอนน้อยลง 
หรือไม่มีเลยและสุดท้าย คือ บทสรุป ท่ี นนร. ควรจะต้องน าไปคิด และปฏิบัติตลอดจน เป็นผู้ประเมินผล  
และพิจารณาแก้ไขด้วยตัวเอง 
  การรวบรวมข้อมูลเทคนิคในการสอนครั้งนี้  จัดท าขึ้นด้วยความห่วงใย ของผู้บังคับบัญชา ครู 
อาจารย์ อย่างแท้จริง มุ่งเน้นทุกปัจจัยท่ีมีผลกระทบ และท่ีเป็นอุปสรรค มิได้ต้ังใจจะไปว่ากล่าวหรือท าให้
เส่ือมเสียต่อผู้ใด ได้น้อมน าค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้ตรัสสอนพระโมคคัลลานะ ซึ่งเกิดความง่วงเหงา
หาวนอน ในระหว่างการบ าเพ็ญเพียร  ด้วยวิธีการแก้ง่วง  ๘  วิธี  มากล่าวเอาไว้  ซึ่ง นนร. ก็คงพอจะอุ่นใจ
ได้ว่าความง่วงเหงาหาวนอน นัน้ เกิดข้ึนได้กับทุกคนในทุกท่ีทุกเวลา แต่ตัวเราจะมีวิธีการอย่างไร จะขจัด
ปัญหานั้น ซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นมา ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว ซึ่งเมื่อพระโมคคัลลานะ  ได้น าไปปฏิบัติหลังจากนั้น
ไม่นาน ก็ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ เป็นมหาอัครสาวกเบ้ืองซ้ายซึ่งเก่งทางด้านอิทธิฤทธิ์ 
  ขอความกรุณา ท่านผู้บังคับบัญชา  ครู  อาจารย์  และ นนร. ท่ึมีความคิดเพิ่ม หรือข้อเสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ในเรื่องเทคนิคการสอน นนร.  ได้กรุณาส่งข้อมูล หรือติดต่อมายัง กองวิชาเหล่าสนับสนุน
การช่วยรบ สวท.รร.จปร. เพื่อเพิ่มเติมพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึนไป สุดท้ายนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร รองผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร คณะกรรมการใน
การจัดท าเทคนิคการสอน นนร. และ ครูอาจารย์ ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน า ให้ข้อมูล และช่วยในการ
ด าเนินงานในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  จนเป็นผลส าเร็จ  
 
         ( ลงช่ือ ) พ.อ. สุขุม  สุขศรี  

                        (  สุขุม  สุขศรี ) 
                           ผอ.กสสช.ฯ / หน.คณะท างาน รวบรวมเทคนิคการสอน นนร. 
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ควำมส ำคัญของเทคนิคกำรสอน 

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร. เพื่อพัฒนาการศึกษา ของ  นักเรียนนายร้อยใหม้ ี
ความทันสมัย พัฒนาไปตามกาลเวลา และสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ียังบกพร่อง 
ล้าสมัย ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย และทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ นั้น นับว่ามีความส าคัญและ 
จ าเป็นอย่างมาก ต่อความเจริญก้าวหน้า ช่ือเสียง และความเช่ือมั่นในสถาบัน รร.จปร.  
          การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร. หากนับกันเฉพาะท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลา 
ประมาณ ๓๐ ปี ท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงแล้ว  ๕  ครั้ง คือ 
               ๑.   หลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร.   พ.ศ.   ๒๕๒๒ 
               ๒.   หลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร.   พ.ศ.   ๒๕๒๗ 
               ๓.   หลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร.   พ.ศ.   ๒๕๓๐ 
               ๔.   หลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร.   พ.ศ.   ๒๕๓๔ 
               ๕.   หลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร.   พ.ศ.   ๒๕๔๔ 
          ส าหรับ ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. ได้มีการปรับปรุงวิชาทหาร ให้มีความก้าวหน้า  ทันสมัย   และ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ มาโดยตลอดเช่นกัน   โดยได้มีการปรับปรุงไปพร้อมๆกับการ 
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ของ รร.จปร. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยท่ีจะออกไปรับราชการ    มีความรู้
พื้นฐานอย่างพอเพียงแก่การรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดของทุกเหล่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการวางพื้นฐานความรู้อย่างกว้างๆในระดับท่ีสูงกว่าระดับผู้บังคับหมวดข้ึนไปเท่าท่ี
จ าเป็นแก่การรับราชการ  และการศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนของเหล่าต่างๆ ต่อไป 
          การปรับปรุงหลักสูตรวิชาทหาร มีการปรับเปล่ียน เพื่อให้ก้าวหน้า ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ต่างๆ  ในหลายๆเรื่อง เช่น 
               -   แนวทางในการศึกษา 
               -   วิชาท่ีศึกษาในแต่ละช้ันปี 
               -   แนวสังเขปรายวิชา 
               -   ช่ัวโมงการศึกษา ของ แต่ละวิชา 
               -   คะแนน ของแต่ละวิชา  
               -   การฝึกวิชาทหาร ของ นักเรียนนายร้อย แต่ละช้ันปี              
               -   การฝึกหลักสูตรจู่โจม   หลักสูตรส่งทางอากาศ  และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ 
               -   การฝึกศึกษา  และการดูงานหน่วยทหาร 
          นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิชา  จิตวิทยาการน าทหาร  และวิชาพละศึกษา  เพื่อให้นักเรียนนายร้อย 
มีลักษณะผู้น า มีสภาพร่างกาย   แข็งแรง  จิตใจเบิกบาน และมีสุขภาพอนามัยท่ีดี   ซึ่งจะยังไม่น ามากล่าว 
ณ  ท่ีนี้ 
          ผู้บังคับบัญชา  ตลอดจน   ครู   อาจารย์หลายท่านได้เคยปรารภว่า รร.จปร. ได้มีการปรับปรุงและ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษามาโดยตลอด ท้ังทางด้านวิชาการ และทางด้านวิชาทหาร  ซึ่งถือได้ว่ามีการพัฒนา 
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นตามล าดับ    สามารถเทียบเคียงได้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ   แต่ท่ียังไม่ค่อย
เปล่ียนแปลงเลย  ก็คือ  ลักษณะนิสัยบางอย่างของตัวนักเรียนนายร้อย  คือ   การหลับระหว่างการเรียน 
การสอน   ซึ่งหากมองผิวเผินแล้ว การหลับของนักเรียนทหารในขณะรับการศึกษา บางท่าน   อาจมองว่า 
เป็นเรื่องปกติธรรมดา  แต่ส าหรับนักเรียนนายร้อยแล้ว  การหลับ  หรือการไม่ใส่ใจขณะท าการเรียนการสอน 



 ๕ 

อาจส่งผลต่อการศึกษา   การฝึก  หรือการปฏิบัติหน้าท่ี   ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาออกไป  การหลับ
หลับของนักเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  เช่น  สัปหงก  เผลอหลับ   เนื่องจากฝึกเวลากลางคืน หรือ
เกิดจากการอ่อนเพลีย  มิใช่ต้ังใจหลับในระหว่างการศึกษา   หากไม่หลับจะมีความรู้สึกว่าขาดทุน  เป็นต้น       

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว พ.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ผอ.สวท.รร.จปร. ได้กรุณาแต่งต้ังให้ ก าลังพล 
อาจารย์ ส่วนวิชาทหาร บางส่วน    เป็นคณะท างานในการรวบรวม เทคนิคการสอน ท่ีจะท าการสอนแก่ นนร.
ใหไ้ด้ผล   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และจูงใจผู้เรียน  ให้มีความต้ังใจและสนใจในการเรียน  ไม่จงใจหลับ
ในขณะรับการสอน  
          การหลับในห้องเรียนรวมท้ังการไม่ต้ังใจเรียนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น   นอนดึก , พักผ่อน 
ไม่เพียงพอ , ร่างกายอ่อนเพลีย , ต้องฝึกในกลางคืน  , บทเรียนไม่น่าสนใจ ,   ศึกษาในส่ิงท่ีตนเองไม่ชอบ  
ไม่ตรงกับเหล่าท่ีตนเองเลือกไว้ , ผลัดวันประกันพรุ่ง  คือ พึ่งจะอยู่ช้ัน ๑  เมื่อข้ึนช้ัน ๔  ใกล้จบแล้วจึงจะสนใจ,  
มีการสอบของวิชาอื่นในเวลาใกล้เคียงกัน  ,   แอบท าการบ้านซึ่งต้องรีบส่งอาจารย์ในวิชาอื่น , สอบอย่างไรก ็
สอบไม่ตก , วิชาทหารท าคะแนนเป็นกลุ่ม , เคยชินในการหลับ , สภาพห้องเรียน , สภาพอากาศ , ความเช่ือมั่น 
ในผู้สอน , คนอื่นหลับหมดไม่รู้จะนั่งเรียนท าไม , ไม่อยากหลับ แต่เผลอหลับไป , เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนให้รู้แค่สอบ
ผ่านก็พอ  ขี้เกียจ และอีกมากมาย  แล้วแต่เหตุผลท่ีจะยกขึ้นมาอ้าง 
          จะเห็นว่ามีปัจจัย หลายอย่างท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง  ในเรื่องการเรียนการสอน   ความต้ังใจ   ความสนใจ
ของผู้เรียน  รวมท้ังการหลับของผู้เรียนด้วย  ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้  ดังนี้    
               ๑.   วิชาท่ีเรียน  
               ๒.   กระบวนการในการเรียนการสอน 
               ๓.   ส่ือ / เครื่องช่วยในการเรียนการสอน 
               ๔.   สภาพห้องเรียน และการจัดช้ันเรียน 
               ๕.   อาจารย์ผู้สอน 
               ๖.   ตัวนักเรียน 
               ๗.   โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และตารางสอน 
               ๘.   เทคนิคการสอน 
          ซึ่งปัจจัยต่างๆ   ตามท่ีกล่าวมาแล้วนั้น    เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญ     ท่ีมีผลเกื้อกูลต่อกัน 
 ก่อให้เกิดผลในการเรียน การสอน บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด  ปัจจัยท่ีเห็นว่าส าคัญท่ีสุด  ก็คือ  
“ ตัวนักเรียนเอง ”   ไม่ว่าปัจจัยอื่นๆจะมีความทันสมัย   สมบูรณ์แบบ   ถูกต้องตามหลักวิชาการ   มี 
เทคโนโลยีสูง เท่าใดก็ตาม หากตัวนักเรียนเอง ไม่สนใจ  ไม่ต้ังใจปล่อยตัวไม่มีสติควบคุมตนเองแล้ว  ผล 
ของการเรียนการสอนนัน้ก็จะด้อยค่าไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้  ส าหรับครู  อาจารย์  ผู้สอน 
ก็ถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญ อย่างมากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคท้ังปวง ไม่ว่าปัจจัยใน
เรื่องการเรียน  การสอน  จะเป็นอย่างไร   แม้ว่าเราจะมีหลักสูตรที่ดี   มีอาคารเรียน     มีส่ือการสอนท่ี 
ทันสมัย มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างพร้อมเพรียง ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการศึกษาเป็นอย่างดี  
แต่หากว่าในสถานศึกษานั้นมี ครู อาจารย์ ท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนไม่ดีพอ  ไม่มีจิตมุ่งมั่นในการเป็น ครู 
อาจารย์แล้ว   ผลการเรียน  การสอน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า  และขาด
ประสิทธิภาพ  ดังนั้น  ครู  อาจารย์ จะต้องหาวิธีการสอน และเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม ท่ีใช้แล้วจะเพิ่ม
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการสอน  โดยเฉพาะให้มีนักเรียนหลับในห้อง  น้อยท่ีสุด   หรือไม่มีการหลับ 
ในระหว่างการสอน   เทคนิคกำรสอน นับเป็นเครื่องมือส าคัญ ช้ินหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกลวิธี ของ  ผู้สอนแต่ละท่าน
ท่ีจะช่วยให้การเรียน การสอน มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์  โดยเฉพาะเป็นการ  
ชักน า  เช่ือมโยง  กระตุ้น  บังคับให้ผู้เรียน  สนใจ  และเข้าใจในการเรียนการสอน   ซึ่งจะได้ศึกษา  ค้นคว้า 
ค้นหาข้อมูล เทคนิคการสอน ท่ีใช้ได้ผล ของ อาจารย์ ท่ีได้ใช้กับนักเรียนนายร้อย  มาบันทึกไว้    เพื่อเป็น 
ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป  



 ๖ 

นิยำมศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
ศิลปะกำรสอน  หมายถึง ความสามารถ ฝีมือในการน าจิตวิทยา วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ไปใช้ใน

การสอน เพื่อช่วยให้การสอนมีความน่าสนใจ สนุกสนานมีชีวิตชีวา และช่วยให้ผู้เรียน   สามารถเรียนรู้ได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ราบรื่น และมีความสุข 

ทักษะกำรสอน  หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการสอนด้านต่างๆ อย่างช านาญ  ซึ่งครอบคลุม
การวางแผนการเรียน  การสอน  การใช้วิธีสอน รูปแบบการเรียน การสอน  ส่ือการสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน 

บริบททำงกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง ส่ิงแวดล้อม ท้ังท่ีเป็นรูปธรรม และนามธรรม ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการสอน ท้ังในระดับจุลภาค  ซึ่งเป็นระดับใกล้ตัว 
ผู้เรียน ผู้สอน  มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ  มหภาค   ระดับท่ีไกลตัวผู้เรียน  ผู้สอน  มากท่ีสุด  เช่น สภาพ
จิตใจ และความรู้ทางวิชาการ สภาพห้องเรียน บรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อม  ท้ังภายในและ
ภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน 

กระบวนกำรเรียนรู้  หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติ  หรือการรับรู้  ของ  ผู้เรียน  ท่ีก าหนดอย่างเป็น
ระบบ  ระเบียบ  สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ของวิชา  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  
เช่น   ๑) ศึกษาสังเกต    ๒) วิเคราะห์    ๓) สรุป    ๔) แลกเปล่ียน 

วิธีกำรสอน   หมายถึง กระบวนการในการด าเนินการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ  และลักษณะเฉพาะของ
วิธีการนั้นๆ  เช่น  วิธีการสอนแบบการบรรยาย  แบบสาธิต  แบบโครงงาน  แบบอภิปราย  เป็นต้น  

กระบวนกำรสอน   หมายถึง  วิธีการ  แนวทาง กิจกรรม หรือกลวิธีท่ีเป็นขั้นตอน ท่ีท าให้เกิดผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตัวอย่างเช่น  การเรียน  การสอน 

กำรสอน  คือ การด าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรียนท่ีจัดไว้ในแผนการสอน  จนบรรลุ
จุดประสงค์  

ควำมหมำยของกำรสอน 
          -   การสอน   คือ   การท าให้การเรียนของผู้เรียนง่ายข้ึน 
          -   การสอน   คือ   การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
          -   การสอน   คือ   การแนะแนวทางในการเรียน และการศึกษา ค้นคว้า 
          -   การสอน   คือ   การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นขบวนการท่ียุ่งยากซับซ้อน 
          -   การสอน   คือ   การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักขบคิดปัญหา 
          -   การสอน   คือ   การส่งเสริมความเจริญงอกงาม ท้ังด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม  
                                  สติปัญญา รวมท้ังความประพฤติ และความสามารถอื่นๆ     
          -   การสอน   คือ   การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
          -   การสอน   คือ   การฝึกฝน สมรรถภาพ ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม 

กำรจัดกำรชั้นเรียน หมายถึง การสร้าง และการรักษาส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน เพื่อเอื้อต่อ 
การเรียนรู้ของนกัเรียนหรือหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างท่ีครูท า เพื่อจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  การจัดการช้ันเรียนจึงมีความหมาย กว้างขวาง   
นับแต่การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน  การจัดการกับพฤติกรรม ท่ีเป็นปัญหา ของนักเรียน 
การสร้างวินัยในช้ันเรียน   ตลอดจนการจัดกิจกรรม  การเรียน การสอน ของครู และการพัฒนาทักษะการ
สอนของครู ให้สามารถกระตุ้น   พร้อมท้ังสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เทคนิคกำรสอน คือ ศิลปะหรือกลวิธีต่างๆ ท่ีเสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธกีารสอน  
หรือการด าเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อให้การสอนมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การบรรยาย  



 ๗ 

ผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่างๆ   ท่ีสามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น  การ
ยกตัวอย่าง การใช้ส่ือ การใช้ค าถาม การเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา   การเปรียบเทียบ การเร้าความ
สนใจ  การสร้างข้อสงสัย  การสร้างความประทับใจ  การใช้อุปกรณ์ประกอบ  เป็นต้น  

วิธีกำรสอน   การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ในปัจจุบัน มีวิธีการสอนท่ีนิยม ใช้ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          ๑.   การสอนให้อ่าน 
          ๒.   การบรรยาย 
          ๓.   การอภิปรายกลุ่ม 
          ๔.   การบรรยายเป็นชุด ของ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ๕.   การแสดงบทบาทสมมุติ 
          ๖.   การศึกษาเฉพาะกรณี 
          ๗.   การท างานในรูปแบบ ของ กรรมการ 
          ๘.   การสาธิต 
          ๙.   การจัดทัศนศึกษา 
        ๑๐.    การระดมพลังสมอง 
        ๑๑.    การมอบหมายงาน 
        ๑๒.    การลงมือปฏิบัติ 
      จากการค้นพบการวิจัย พบว่า อาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานอาชีพ ในสถาบันศึกษาต่างๆ นิยมใช้ รูปแบบ 
วิธีการสอน มาก น้อย ตามล าดับ ดังนี้                                                                   
          ๑.   การบรรยาย 
          ๒.   การสาธิต 
          ๓.   การลงมือปฏิบัติ 
          ๔.   การอภิปราย 
          ๕.   การระดมพลังสมอง 
          ๖.   การรายงาน 
          ๗.   การมอบหมายงานให้ไปค้นคว้า            
     ลักษณะของวิธีการสอน ในปัจจุบัน แยกเป็น ๓ ลักษณะ 
          ๑.   วิธีการท่ีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 
               -   การบรรยาย 
               -   การอภิปราย 
               -   การสาธิต     
          ๒.   วิธีการสอนท่ีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
               -   การมอบหมายงาน โครงการให้ท า 
               -   การระดมพลังสมอง 
               -   การท ารายงาน 
          ๓.   วิธีการสอนท่ีใช้ส่ือเป็นศูนย์กลาง คือ 
               -   บทเรียนส าเร็จรูป 
               -   แผ่นใส 
               -   วิทยุ 
               -   เทปเสียง 
               -   โทรทัศน์ 



 ๘ 

               -   ภาพยนตร์ 
               -   สถานการณ์จ าลอง 

วิธีสอนแบบให้อ่ำน   เป็นการให้อ่านโดยมีความมุ่งหมาย คือ 
          ๑.   อ่านเพื่อเตรียมบทเรียน 
          ๒.   อ่านเพื่อเปรียบเทียบความรู้ 
          ๓.   อ่านเพื่อเสริมประสบการณ์ 
          ๔.   อ่านเพื่อความบันเทิง 

วิธีกำรสอนแบบบรรยำย  เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอน  บอกเล่า  อธิบาย  เนื้อหา เรื่องราวต่างๆ  ให้แก่ 
ผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นผู้เตรียมการค้นคว้าเนื้อหามาเป็นอย่างดี โดยท่ัวไปมักจะเป็นการส่ือความหมายทาง
เดียว คือจากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน  ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมโดย เป็นฝ่ายรับฟัง  จดบันทึก  ซักถาม  ตอบค าถาม   

ควำมมุ่งหมำย 
          ๑.   เพื่อให้ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน เป็นความรู้ท่ีค้นคว้าหาได้ยาก  หรือ 
                เป็นประสบการณ์ของผู้สอนเอง 
          ๒.   เพื่อช่วยน าทางในการอ่านหนังสือ และช่วยสรุปประเด็นส าคัญ   
          ๓.   มุ่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน อย่างเต็มท่ีในเวลาจ ากัด 

วิธีกำรสอนแบบสำธิต เป็นวิธีการสอนท่ีครูมีหน้าท่ีในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่โดย
มีการแสดง หรือการกระท าให้ดูเป็นตัวอย่าง  นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไ้ด้จากการสังเกต การฟัง การกระท า 
หรือการแสดง และอาจเป็นโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมบ้าง 

ควำมมุ่งหมำย 
          ๑.   เป็นการฝึกฝนความรู้  ความเข้าใจ  จากทฤษฏี  ความรู้ท่ีเรียนมา 
          ๒.   เน้นการฝึกทักษะ   ความช านาญในการปฏิบัติ   
          ๓.   ทราบข้อแตกต่าง   ปัญหา   อุปสรรค  ท่ีเกิดขึ้นในการลงมือปฏิบัติ 

วิธีกำรสอนแบบอภปิรำย เป็นวิธีการท่ีมุ่งให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสสนทนา  แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
หรือพิจารณาหัวข้อท่ีกลุ่มสนใจร่วมกัน   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  คือ  ได้คิด  ได้ท า  ได้แก้ปัญหา   
เป็นการพัฒนา ผู้เรียน  ทางด้านความรู้ ด้านเจตคติ  และทักษะการเรียนรู้ ด้านการคิด  การพูด  การฟัง  
การแสดงความเห็น  และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

ควำมมุ่งหมำย 
          ๑.   เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เป็นการพัฒนาทักษะ  การพูด  การคิด 
          ๒.   เพื่อฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกการเป็น ผู้น า  ผู้ตาม  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
และเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
          ๓.   เพื่อฝึกการค้นคว้าหาความรู้ มาอภิปรายให้คนอื่นทราบ 

วิธีกำรสอนแบบระดมพลังสมอง เป็นวิธีการสอนในการเสนอวิธีแก้ไขปัญหา หรือเสนอความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม โดยวิธีคิดแบบปัจจุบันทันด่วนเท่าท่ีความคิดของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง  จะคิดขึ้นมาได้ใน
ขณะนั้น  ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์   มีแต่เสนอขึ้นมาเท่านั้น ค าเสนอจะถูกบันทึกไว้  เพื่อประเมินผล หรือมีมติ
ในภายหลังเมื่อสมาชิกในกลุ่มได้อธิบายว่าท าไมจึงมีค าตอบเช่นนั้น 

ควำมมุ่งหมำย 
          ๑.   ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ โดยไม่มีข้อจ ากัด 
          ๒.   ได้รับความคิดเห็นจากหลายๆด้าน  มีโอกาสพิจารณาเลือกหลายส่ิง 
          ๓.   เกิดความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้เพื่อความก้าวหน้า 

วิธีกำรสอนแบบกำรท ำรำยงำน  เป็นวิธีท่ีผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่องให้ หรืออาจจะท าให้นักเรียน
เลือกหัวข้อท่ีมีความสนใจเอง  หัวข้อเรื่องความยาวสามารถก าหนดขอบเขตได้ตามความต้องการ 



 ๙ 

ควำมมุ่งหมำย 
          ๑.   เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่ง เช่น จากหนังสือ  อินเตอร์เนท 
               ซีดี  ท่ีเกี่ยวข้อง    
          ๒.   ฝึกการวางโครงเรื่องให้เป็น หมวด  หมู่  ตามล าดับ  เรียงล าดับความส าคัญของเรื่อง  และ 
                เขียนอย่างเป็นระบบ  
          ๓.   ช่วยท าให้การท ารายงานมีความสนุก  และมีความรู้หลากหลาย 

วิธีกำรสอนแบบกำรมอบงำนให้ไปคน้คว้ำ    เป็นวิธีการสอนท่ีผู้สอนมอบหมายงานให้นักเรียน 
ไปค้นคว้าเนื้อหา หาวิธีการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ  โดยอาจแบ่งออกเป็นบุคคล 
หรือเป็นกลุ่ม ตามความถนัด  ความสามารถ  หรือความสนใจ โดยผู้สอนเป็นผู้แนะน าแหล่งวิทยาการที่จะ
ค้นคว้าหาความรู้ 

ควำมมุ่งหมำย  เป็นการฝึกทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ของตนเอง    ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการท างาน   ท้ังเป็นบุคคล  และเป็นกลุ่ม        

ควำมจ ำเป็นในกำรเลอืกใช้เทคนิคกำรสอน 
          -   การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  คือการสอนท่ีพบว่า หลังจากการเรียนการสอนแล้ว 
นักเรียนได้รับ ความรู้ หรือมีพัฒนาการด้านต่างๆเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ 
          -   การใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีเคยประสบผลส าเร็จแล้วกับนักเรียนกลุ่มหนึ่ง อาจไม่สามารถใช้ 
วิธีเดียวกันนี้ ส าหรับสอนนักเรียนทุกกลุ่ม เพราะว่านักเรียนมีพื้นฐานต่างกัน   ความรู้ความสามารถของ 
นักเรียนแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน 

- อาจารย์ต้องปรับเปล่ียนเทคนิคการสอน เลือกใช้เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนอง 
ต่อนักเรียนท่ีมีความหลากหลาย 

ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนของกองวิชำต่ำงๆ ของ ส่วนวิชำทหำร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน การสอนวิชาทหารให้กับนักเรียนนายร้อย ต้ังแต่ ช้ันปีท่ี ๑ ถึงช้ันปีท่ี ๔ ต้อง
ด าเนินการเป็นประจ า  โดยมีเวลาการสอนในภาคการศึกษา ๒ ภาคการศึกษา ในแต่ละปี  ซึ่งแต่ละภาค
การศึกษาใช้เวลาประมาณ  ๑๖ สัปดาห ์ ส าหรับเนื้อหาวิชา   ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๖ กลุ่มกองวิชา  คือ 
 ๑) กองวิชาเหล่าก าลังรบ  ประกอบด้วยวิชา  ทหารราบ  ทหารม้า  วิชาอาวุธ  และวิชาแผนท่ี 
 ๒) กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ประกอบด้วยวิชา  ทหารปืนใหญ่  ทหารส่ือสาร  ทหารช่าง 
 ๓) กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ประกอบด้วยวิชา   ทหารสารวัตร   ทหารขนส่ง   
         ทหารพลาธิการ   ทหารสรรพาวุธ  วิชาการส่งก าลังบ ารุง  และวิชาการจัดกองทัพไทย 
 ๔) กองวิชาฝ่ายอ านวยการและความรู้ท่ัวไป ประกอบด้วยวิชา ฝ่ายอ านวยการวิชาความรู้ท่ัวไป  
         และวิชายุทธศาสตร์เบื้องต้น 
 ๕) กองวิชาสงครามพิเศษ ประกอบด้วยวิชา  สงครามพิเศษ  และวิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
 ๖) กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม ประกอบด้วยวิชา ประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล 
         ครู  อาจารย์ ท่ีท าการสอนวิชาทหารให้แก่นักเรียนนายร้อยในแต่ละช้ันปี แต่ละวิชา จึงมีประสบการณ์ 
ความรู้ความช านาญ และทราบถึงอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ประกอบกับได้ใช้
เทคนิคในการสอนวิธีต่างๆ ในแต่ละวิชาท่ีท าการสอน เพื่อมุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจ 
สนใจในการสอน ให้มีการหลับหรือจงใจหลับระหว่างการสอนให้น้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

ส่วนที่ ๒                 
ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำรใน สวท.รร.จปร. ปัจจุบัน 

         การสอนวิชาทหาร ของแต่ละกองวิชา ซึ่งได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส าหรับปัญหา อุปสรรค ของแต่ละกอง
วิชาจะคล้ายๆกัน ซึ่งปัญหาบางอย่าง จะเป็นอุปสรรคซึ่งจะค่อนข้างเป็นปัจจัยตายตัว เช่น เวลาสอน การจัด
ตารางการสอน ระหว่างวิชาการ กับวิชาทหาร  สภาพห้องเรียนท่ีค่อนข้างตายตัว ตลอดจนทัศนคติของ
นักเรียน ท่ีมีต่อการศึกษาวิชาทหาร         
 

ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำร ของ กกลร.สวท.รร.จปร. 

รำยวิชำที่กองวิชำรับผิดชอบ  
 -  วิชาทหารราบ (MS1001)   

-  วิชาการอ่านแผนท่ีและการไช้เข็มทิศ (MS1002) 
-  วิชาหลักพื้นฐานการรบ (MS2004) 

วิชำทหำรรำบ (MS1001)  และวิชำหลักพื้นฐำนกำรรบ (MS2004)   
   -   วิธีกำรสอน  ใช้การบรรยายประกอบส่ือการสอน   

-  เทคนิคท่ีน ำมำสอน  อาจารย์จะน าเรื่องการฝึกภาคสนามและการใช้งานจริง  มาเป็นแรง
กระตุ้นในการสร้างความสนใจให้ นนร. ได้เห็นคุณค่าความส าคัญของเนื้อหาวิชา  และน าประสบการณ์ของ
อาจารย์ผู้สอนรวมท้ังบทเรียนจากการรบของเหตุการณ์ต่าง ๆ   มาให้ นนร. ศึกษาประกอบบทเรียนเป็น
เรื่อง ๆ    โดยเฉพาะน าภาพเหตุการณ์การปฏิบัติจริงในฝึกภาคสนามของ นนร. ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  มา
วิเคราะห์วิจารณ์เป็นบทเรียนจากการปฏิบัติ   รวมท้ังได้น าคลิปวีดิโอ ต่าง ๆ มาเป็นส่ือเสริม    เพื่อการ
วิเคราะห์วิจารณ์ประกอบบทเรียน  และเพื่อเป็นการสร้างความสนใจของ นนร.  

วิชำกำรอ่ำนแผนที่และกำรใช้เข็มทิศ (MS1002)   
-  วิธีกำรสอน   ใช้การบรรยายประกอบส่ือการสอน   และใช้แผนท่ีและเข็มทิศมาฝึกหัดการใช้

งานจริงเป็นส่ือในการศึกษา   
-  เทคนิคท่ีน ำมำสอน  อาจารย์ผู้สอนจะให้ นนร. ได้ฝึกทักษะ   ในการใช้งานตามปัญหาและบ่ง

การท่ีจัดเตรียมไว้   รวมท้ังให้ นนร. ฝึกในสนามฝึกบ้างตามความจ าเป็น  เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้
งานประกอบภูมิประเทศจริงมากยิ่งขึ้น 

อุปสรรคในกำรสอน   
 -  สืบเนื่องจากวิชาท่ีกองวิชารับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ    ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้ นนร. ท่ีผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริงในสนามฝึก  แต่จากการจัดตารางการศึกษาในปัจจุบัน  จะ
จัดสรรเวลาส าหรับการศึกษาไว้เพียง ๒ ช่ัวโมงสลับกับการศึกษาวิชาอื่น ๆ ซึ่งไม่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติวิชา
ทหารในสนามฝึก  เพราะเวลาอันจ ากัด  และหากปฏิบัติแล้วจะกระทบกับการศึกษาในวิชาอื่นต่อไปอย่าง
มาก 
 -   นนร. ส่วนหนึ่งยังมีทัศนะคติในการให้ความส าคัญกับวิชาทหารค่อนข้างน้อย  มีการน างานมอบ
ของวิชาการจากส่วนการศึกษาฯมาท าในช่ัวโมงการศึกษาวิชาทหาร    หรือการแอบอ่านหนังสือส าหรับการ
เตรียมสอบวิชาอื่นในขณะท่ีก าลังศึกษาวิชาทหาร 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
       (ลงช่ือ) พ.อ. สัญญา  ยอดพรมทอง  
            (สัญญา  ยอดพรมทอง) 
                        อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

  



 ๑๑ 

 
ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำร ของ กสสก.สวท.รร.จปร. 

 
เทคนิคการสอนท่ีผ่านมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการบรรยายร้อยละ ๘๐ และปฎิบัติและค้นคว้า ร้อย

ละ ๒๐-๓๐ ในการสอนบรรยาย จะเริ่มต้นด้วยการฉายวีดิทัศน์ ๕ – ๑๐ นาที เพื่อดึงดูดความสนใจ และ
พยายามให้ นนร.เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีน่าจะเกิดขึ้น  ช่ัวโมงท่ีสองก็จะเป็นการพูดเรื่องท่ีให้ นนร.คิด
ก่อนหรือเกิดรอยยิ้มด้วยการพูดถึงชีวิตจริง ของ นนร.และเรื่องข าขันของทหารท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน หากมีการหลับหรือความเบื่อหน่ายต่อการเรียนสอนต้องให้ นนร.ลุกขึ้นขยับร่างกายเล็กน้อย 
หรือขู่หากหลับมากจะให้อยู่โรงเรียนในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเตรียมการอ่านหนังสือ หรือให้ นนร.ไปล้างหน้า
ให้เกิดการเคล่ือนไหวของร่างกายแต่ไม่มีการลงโทษด้วยการออกก าลังกายเนื่องจากความเหนื่อยยิ่งท าให้ 
นนร.หลับหรือเบ่ือหน่ายมากกว่าเดิม 
 ในการปฏิบัติท่ีสมบูรณ์คือให้งานมอบเป็นบุคคลและกลุ่ม ซึ่งงานกลุ่มยังมีปัญหาเรื่องการจัดห้องใน
การศึกษาเป็นคณะและอาจารย์ประจ ากลุ่มยังไม่สนใจ หรือพยายามกระตุ้นให้ นนร.แสดงออกรวมทั้งหากมี
การสอบของ สกศ.รร.จปร.ก็จะลดระดับความจริงจังในการปฏิบัติลง งานบุคคลก็ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมใน
อินเทอร์เน็ตท่ีทันสมัยมาบรรยายให้เพื่อนฟังประมาณ ๓ นาที ปัญหาอาจมีเม่ือ นนร.บางส่วนมีการคัดลอก
งานกันซึ่งตรวจสอบล าบากเนื่องจากมีหลายตอนและจ านวน มาก บางเรื่องต้องมีเนื้อหาซ้ ากันแต่จะเป็น
เทคนิคการบรรยายของแต่ละคนท่ีเตรียมเป็นครูเบื้องต้น  ในตอนท้ายอาจารย์ก็จะสรุปในภาพรวมของ
เนื้อหาและเทคนิคการบรรยายท่ีดีและท่ีไม่ถูกต้อง 
 เทคนิคการสอนท่ีทดลองล่าสุดและเคยได้รับฟังจากแหล่งความรู้อื่น  คือการใช้ อาจารย์สองนาย
ช่วยกันสอนซึ่งได้ผลดีแต่อาจารย์ต้องเสียสละอย่างจริงจัง  แต่ไม่ต้องกดดัน นนร .มากเกินไป กระตุ้นให้ 
นนร.มีส่วนร่วมการแสดงออก ใช้เทคนิคว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วต้องเตรียมการและใช้วิชาการท่ีเรียน
มาอย่างจริงจังรวมท้ังประยุกต์การปฏิบัติอย่างไร  ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาแล้วโดนต าหนิ และพา
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปตายจะมีอาจารย์หลักหนึ่งนายอีกท่านจะช่วยเสริมเป็นห้วงๆ ละ ประมาณ ๓-๕ นาที 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องประสบการณ์ท างานจริงซึ่งไม่มีในต าราเรียน  หาก นนร.มีการหลับหรือไม่เข้าใจ อาจารย์
ท่านท่ีสองจะด าเนินการพูดคุยกับ นนร.เป็นบุคคลได้ หรือเตือนการกระท าผิด ของ นนร.ได้ อาจารย์ท่านท่ี
สองจะนั่งหรือลุกยืนบางครั้งและมีไมค์ลอยของท่านในการบรรยายซึ่งอาจารย์แต่ละท่านต้องเช่ือมโยงการ
สอนอย่างสมดุล  ท้ังนี้ส่ือการสอนยังใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหรือใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์เป็นหลัก 
ห้องเรียนและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ มีความสมบูรณ์ซึ่งปัจจุบัน มีความพร้อมมากท่ีสุดใน รร.จปร. 

.............................................................. 
                              
                             
                                         ตรวจถูกต้อง 
                                                (ลงช่ือ) พ.ท.  ไพรวัลย์     โป๊ะประนม  
                           ( ไพรวัลย์     โป๊ะประนม ) 
                                                                       อจ.สวท.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

 
ข้อมูลกำรเรียนกำรสอน 

วิชำกำรส่งก ำลังบ ำรุง  (MS 4009)   กสสช.สวท.รร.จปร. 
......................................... 

 
อำจำรย์ผู้สอน  อาจารย์ และ อาจารย์หัวหน้า  กสสช.สวท.รร.จปร. 
 
วิธีกำรสอน  บรรยายประกอบส่ือ  และศึกษาเป็นคณะ 
 
เทคนิคกำรสอน 
   ๑. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   ๒. ไม่เน้นเนื้อหาอย่างเดียว  จะปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรม  อุดมการณ์ทหาร  
ในห้วงเวลาท่ีเหมาะสมระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 
   ๓. กล่าวน า  โดยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของเนื้อหาท่ีจะศึกษาในคาบการศึกษานั้น ๆ  
พร้อมยกตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน  และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
   ๔. ในขณะสอนเนื้อหา  อาจารย์ผู้สอนจะบรรยายแบบส่ือสารสองทางกับ นนร.  
ท้ังเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  และในห้วงเวลาเดียวกันนั้นก็จะประเมิน  นนร. ตลอดเวลาด้วยวิธีการสังเกต   
เพื่อปรับแก้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เช่น นนร. ขาดความสนใจ หรือ นนร.บางส่วนหลับ  ด้วยการให้ค าถามกับ  
นนร.ผู้นั้นตอบ  เป็นต้น  ( พฤติกรรมมนุษย์  เมื่ออยู่ในกลุ่มสาธารณชน หากถูกท าให้เป็นจุดเด่นในด้านลบ   
จะเกิดแรงกระตุ้นปรับตัวเองในทางบวก  ผลจะท าให้ นนร.สนใจและหลับน้อยลง ) 
   ๕. มอบหมายงานให้  นนร.ท ารายงายเป็นบุคคล   เป็นกลุ่ม   และศึกษาเป็นคณะ 
ใน ชม. การเรียนการสอน  เพื่อระดมพลังสมองแล้วให้ นนร.แสดงบทบาทสมมุติ 
   ๖. เมื่อสอนเนื้อหาจบแต่ละคาบ (ก่อนหมดเวลาในคาบนั้น ๆ ประมาณ ๑๕  นาที)  
อาจารย์ผู้สอนจะสรุปในประเด็นเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญ  และช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนายทหารใหม่ได้อย่างไร 
อุปสรรคในกำรเรียนกำรสอน 
   ๑. สภาพห้องเรียนไม่เหมาะสมมีเสาบดบัง  ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลง  
( เป็นข้อจ ากัดตายตัว ) 
   ๒. จ านวนช่ัวโมงท่ี นนร.เข้าเรียนจริง  น้อยกว่าจ านวนช่ัวโมงวิชาท่ีเปิดท าการสอนจริง  
( ๓๒ ชม. ) เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  เช่น ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑  วิชาการส่งก าลังบ ารุง 
เปิดสอน  ๓๒ ชม. ตารางสอนก าหนดให้ นนร.เรียน  ๒๔ ชม. ขาดไป  ๘ ชม. ( ๓๓.๓๓ % ) เป็นกิจกรรมบังคับ 
ของ นนร.ท่ีต้องไปปฏิบัติตามส่ังการของ  รร.จปร.  เป็นต้น  แม้จะได้ท าการสอนเสริมตาม ชม.ท่ีขาดแล้ว   
คุณภาพการเรียนการสอนก็ไม่ดีเท่ากับก าหนดเวลาสอนจริง 
   ๓. ทัศนคติของ นนร. ต่อการเรียนวิชาทหารส่วนใหญ่เป็นด้านลบ  เช่น เรียนอย่างไร 
ก็สอบผ่าน  ท าให้ นนร.ขาดความสนใจท่ีจะเรียนรู้วิชาทหารในทุกเรื่อง  เว้นเรื่องท่ีตนเองสนใจจริง ๆ เท่านั้น  
แก้ไขโดย  สอบได้เป็นได้  สอบตกเป็นตก  ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับช้ันต้องยอมรับผลของการสอบท่ีเป็นจริงตาม
มาตรฐานการสอบทุกครั้ง 

.................................................. 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 

        (ลงช่ือ) พ.อ.   วิทยา    พรมมินทร์  
                        ( วิทยา    พรมมินทร์ ) 
                   อจ.หน.ผสพ.กสสช.สวท.รร.จปร. 



 ๑๓ 

 
ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำร ของ กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. 

วิชำฝ่ำยอ ำนวยกำร   
 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชาฝ่ายอ านวยการ  เพื่อให้  นนร.ช้ันปีท่ี ๓  ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจในเรื่องการจัด และการด าเนินงานของฝ่ายอ านวยการ  งานในหน้าท่ีหลัก  หน้าท่ีร่วม  และ
หน้าท่ี     ตามสายงานของฝ่ายอ านวยการท้ัง ๕ สาย  คือ  ฝ่ายก าลังพล (ฝอ.๑)  ฝ่ายการข่าว (ฝอ.๒) ฝ่าย
ยุทธการ และการฝึก (ฝอ.๓) ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง (ฝอ.๔) และฝ่ายกิจการพลเรือน (ฝอ.๕)  ท้ังนี้ นนร. 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ประกอบการศึกษา  และปฏิบัติราชการเมื่อจบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
               ดังนั้น ในการเรียนการสอนวิชา ฝ่ายอ านวยการ  จึงต้องมีวิธีการ / เทคนิคในการเรียนการสอน 
เพื่อให้ นนร.  ได้รับความรู้   และ ความเข้าใจ   สามารถปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการของหน่วยในระดับ 
กองพันได้โดยมีวิธีการ / เทคนิคการเรียนการสอน  ดังนี้ ....... 
                  ๑.  ก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนหรือเนื้อหาวิชา ต้องอธิบายให้ นนร. ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ 
หรือ เหตุผล  ท่ีจะต้องท าการศึกษาในวิชาฝ่ายอ านวยการ 
                  ๒.   อธิบาย / ช้ีแจง ให้ นนร. ได้ทราบถึงวิธีการในการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน    
เรื่องท่ีจะต้องเรียน  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน 
                  ๓.  วิธีการเรียนการสอน  ใช้วิธีการบรรยาย   เชิงประชุม และ แสดงความคิดเห็น   โดย
ด าเนินการสอนตาม แผนการเรียนท่ีก าหนดไว้   ในระหว่างท่ีอาจารย์ผู้สอนบรรยายนั้น    นนร. ทุกนาย 
สามารถสอบถามได้ หากเกิดข้อสงสัยในบางประการ   หรือ อาจารย์ผู้สอน ให้ นนร. ได้แสดงความคิดเห็น 
ได้อย่างเสรี  ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนแบบ ส่ือสารสองทางซึ่งอาจารย์ผู้สอน และ นนร. ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ด้วยกัน 
                  ๔.  มอบงานให้ นนร. ได้ใช้ความคิด ท้ังแบบเป็นบุคคล และ เป็นกลุ่ม   โดยการมอบหมาย
งานให้ นนร.    ได้ใช้ความคิด  หรือ  ค้นคว้า  หาข้อมูล  ในเรื่องท่ีอาจารย์ได้ให้ค าถาม  หรือ ปัญหา  หรือ  
บ่งการ แก่ นนร.  และให้ส่งรายงานนั้นเป็นเอกสาร / รูปเล่ม และ งานน าเสนอ ( พาวเวอร์พ๊อย )   พร้อม
ท้ังให้ นนร. น าเสนอผลงานนั้นด้วยการบรรยายหน้าช้ันเรียน 
                  ๕.  ในระหว่างการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอน  สามารถถ่ายทอดความรู้ท้ังทางทฤษฎี 
และ การปฏิบัติมีการน าเอาหลักการปฏิบัติจริงมายกตัวอย่างให้ นนร. ได้รับทราบ และ เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น   
รวมท้ัง การน าเอาประสบการณ์ต่างๆ มาเล่าให้ นนร. ได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   และ เพื่อไม่ให้ นนร.  
เกิดการเบ่ือหน่ายในการเรียน   ตัวอย่างเช่น  การน าเอาภาพเหตุการณ์ หรือ ภาพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในวิชานั้นๆ  มาน าเสนอให้ นนร. ได้ชม ในระหว่างการเรียนการสอน 
                   ๖.  ช้ีแจงเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ให้ นนร.ได้ทราบ และด าเนินการตามกฎระเบียบนั้น  หาก 
นนร.คนใดกระท าความผิด  ซึ่งขัดกับระเบียบท่ีก าหนดไว้  ก็ลงโทษตามความผิดนั้นๆ  แล้วแต่ว่าความผิด
นั้นจะร้ายแรงมากหรือน้อยเพียงใด  โดยจะท าการว่ากล่าวตักเตือนก่อนในครั้งแรก 
                   ๗.   ประเมินผล นนร. ด้วยการสอบ  ประกอบด้วยการสอบระหว่างภาค และ การสอบ 
ประจ าภาค  โดยน าคะแนนท่ีสอบได้  มาด าเนินการตัดเกรด  เพื่อวัดความรู้ และจัดล าดับของ นนร.  โดย
คะแนนท่ีได้นั้น  รวมถึงคะแนนท่ี    มาจากการให้ท ารายงาน    งานมอบ และ คะแนนท่ีมาจากการน าเสนอ
ผลงาน ( บรรยาย )   เมื่อด าเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว    ก็จะน าผลคะแนนท่ีได้น าเรียน 
ผู้บังคับบัญชา  ตามล าดับช้ัน  และ น าผลคะแนนติดประกาศให้ นนร. ได้ดูผลการประเมินของตนเอง 
                   ๘.  ส าหรับผู้ท่ีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้ผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ เขียนรายงาน 
เพื่อประเมินผลใหม่ หรือ ท าการสอบใหม่   เพื่อปรับอักษรระดับ  

 



 ๑๔ 

 
                    ๙.  น าข้อมูลท่ีทันสมัย หรือ ข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  มาบอกกล่าวให้ 
นนร. ได้รับทราบ / รับรู้   โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนในวิชา ฝ่ายอ านวยการ  เช่น  นโยบายต่าง ๆ
ของชาติ   ภารกิจ /พันธกิจ ของทหาร    ค าส่ังต่างๆท่ีเกี่ยวกับงานด้านการทหาร  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 

       (ลงช่ือ) พ.อ.อ านาจ  ไกรสงคราม  
                   ( อ านาจ  ไกรสงคราม  ) 
                อจ.หน.กฝอ/ทป.สวท.รร.จปร. 



 ๑๕ 

 
ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำร ของ กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. 

วิชำยุทธศำสตร์เบื้องต้น 
 
          การศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์  เป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการใช้ความคิดอย่างต่อเนื่อง  มี
วิธีคิดท่ีเป็นระบบ  โดยมองย้อนหลังไปในอดีตจนถึงปัจจุบัน  แล้วน ามาวิเคราะห์แนวโน้มว่าจะเกิดปัญหา 
และโอกาสต่างๆ ในอนาคต เพื่อน ามาก าหนดวิธีการว่า จะท าอะไร จะท าอย่างไร  เพื่อแก้ปัญหา หรือแสวง
ประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึ้น  รวมท้ังก าหนดมาตรการหรือแนวทางต่าง ๆ แล้วน าไปด าเนินการ โดยเน้น
ให้ นนร. มีความรู้  ความเข้าใจ  ในทฤษฎี  และหลักการขั้นพื้นฐานท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  และหน่วยงานท่ีไปรับราชการได้  ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ทหาร   ยุทธศาสตร์ชาติ   
ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ นนร. 
ก่อนท่ีจะจบการศึกษา และบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ  ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 
                ในการเรียนการสอนวิชา ยุทธศาสตร์เบื้องต้น  จึงต้องมีวิธีการ / เทคนิคในการเรียนการสอน 
เพื่อให้ นนร. ได้รับความรู้ และ ความเข้าใจ  สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับตนเอง และหน่วย เมื่อจบไปรับ
ราชการแล้วโดยมีวิธีการ / เทคนิคการเรียนการสอน  ดังนี้ ....... 
                  ๑.  ก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนหรือเนื้อหาวิชา ต้องอธิบายให้ นนร. ได้รับทราบถึง 
วัตถุประสงค์ หรือ เหตุผล  ท่ีจะต้องท าการศึกษาในวิชายุทธศาสตร์เบื้องต้น 
                  ๒.   อธิบาย / ช้ีแจง ให้ นนร. ได้ทราบถึงวิธีการในการเรียนการสอน    การประเมินผล 
การเรียน    เรื่องท่ีจะต้องเรียน     ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน 
                  ๓.  วิธีการเรียนการสอน  ใช้วิธีการบรรยาย   เชิงประชุม และ แสดงความคิดเห็น   โดย
ด าเนินการสอนตาม แผนการเรียนท่ีก าหนดไว้   ในระหว่างท่ีอาจารย์ผู้สอนบรรยายนั้น    นนร. ทุกนาย
สามารถสอบถามได้ หากเกิดข้อสงสัยในบางประการ   หรือ อาจารย์ผู้สอน ให้ นนร. ได้แสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเสรี  ซ่ึงถือว่ำเป็นการเรียนแบบ ส่ือสารสองทางซึ่งอาจารย์ผู้สอน และ นนร. ได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมด้วยกัน 
                  ๔.  มอบงานให้ นนร. ได้ใช้ความคิด ท้ังแบบเป็นบุคคล และ เป็นกลุ่ม   โดยการมอบหมาย
งานให้ นนร.    ได้ใช้ความคิด หรือ ค้นคว้า หาข้อมูล  ในเรื่องท่ีอาจารย์ได้ให้ค าถาม หรือ ปัญหา หรือ  
บ่งการ แก่ นนร.  และให้ส่งรายงานนั้นเป็นเอกสาร / รปูเล่ม และ งานน าเสนอ ( พาวเวอร์พ้อย )  พร้อม
ท้ังให้ นนร. น าเสนอผลงานนั้นด้วยการบรรยายหน้าช้ันเรียน 
                  ๕.  ในระหว่างการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอน  สามารถถ่ายทอดความรู้ท้ังทางทฤษฎี 
และ การปฏิบัติมีการน าเอาหลักการปฏิบัติจริงมายกตัวอย่างให้ นนร. ได้รับทราบ และ เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น   
รวมท้ัง การน าเอาประสบการณ์ต่างๆ มาเล่าให้ นนร. ได้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และ เพื่อไม่ให้ นนร.  
เกิดการเบ่ือหน่ายในการเรียน   ตัวอย่างเช่น  การน าเอาภาพเหตุการณ์ หรือ ภาพอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในวิชานั้นๆ  มาน าเสนอให้ นนร. ได้ชม ในระหว่างการเรียนการสอน 
                   ๖.  ช้ีแจงเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ให้ นนร.ได้ทราบ และด าเนินการตามกฎระเบียบนั้น  หาก 
นนร.คนใดกระท าความผิด  ซึ่งขัดกับระเบียบท่ีก าหนดไว้  ก็ลงโทษตามความผิดนั้นๆ  แล้วแต่ว่าความผิด
นั้นจะร้ายแรงมากหรือน้อยเพียงใด  โดยจะท าการว่ากล่าวตักเตือนก่อนในครั้งแรก 

                   ๗. ประเมินผล นนร. ด้วยการสอบ  ประกอบด้วยการสอบระหว่างภาค และ การสอบ
ปลายภาค  โดยน าคะแนนท่ีสอบได้  มาด าเนินการตัดเกรด  เพื่อวัดความรู้ และจัดล าดับของ นนร.   โดย

คะแนนท่ีได้นั้น  รวมถึงคะแนนท่ี    มาจากการให้ท ารายงาน    งานมอบ และ คะแนนท่ีมาจากการ
น าเสนอผลงาน 



 ๑๖ 

( บรรยาย ) เมื่อด าเนินการประเมินผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะน าผลคะแนนท่ีได้น าเรียน ผู้บังคับบัญชา  
ตามล าดับช้ัน  และ น าผลคะแนนติดประกาศให้ นนร. ได้ดูผลการประเมินของตนเอง 
 
                   ๘.  ส าหรับผู้ท่ีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ให้ผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์   
เขียนรายงาน เพื่อประเมินผลใหม่ หรือ ท าการสอบใหม่   เพื่อปรับอักษรระดับ     
                  ๙. น าข้อมูลท่ีทันสมัย หรือ ข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน  มาบอกกล่าวให้ นนร. 
ได้รับทราบ / รับรู้    โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียนในวิชายุทธศาสตร์เบื้องต้น  เช่น  นโยบายต่าง ๆ 
ของชาติ   ภารกิจ /พันธกิจ ของทหาร    ความรู้เกี่ยวกับ  การเมือง   เศรษฐกิจ   สังคม   การทหาร  และ 
เทคโนโลยีเพื่อเป็นฐานข้อมูล    ส าหรับการเตรียมตัวจบเป็นนายทหาร   และ บรรจุรับราชการในหน่วย 
ท่ีตนเองเลือก     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 

        (ลงช่ือ) พ.อ.อ านาจ  ไกรสงคราม  
                     ( อ านาจ  ไกรสงคราม  ) 
                  อจ.หน.กฝอ/ทป.สวท.รร.จปร. 



 ๑๗ 

 
 
 

ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำร ของ กสพศ.สวท.รร.จปร. 
วิชำสงครำมพิเศษ 

 
๑. วิชำที่สอน วิชาสงครามพิเศษ (MS – 3005) 
๒. สอนด้วยวิธี เชิงประชุม , บรรยาย และศึกษาเป็นคณะ 
๓. เทคนิคกำรสอนที่น ำมำใช ้ การบรรยาย ประกอบพาวเวอร์พอยด์ สอดแทรกค าถามระหว่าง 
ท าการสอน  สอดแทรกคุณลักษณะผู้น า, คุณธรรมจริยธรรมใน ชม.ท าการสอน,ฉายมัลติมิเดียร์ประวัติ
หน่วยศูนย์สงครามพิเศษใน ชม.ภารกิจ และ การจัดหน่วยรบพิเศษ และมีการสอบเก็บคะแนนท้าย ชม. 
โดยอาจารย์ผู้สอน 
๔. อุปสรรคในกำรสอน 
 ๔.๑ สภาพห้องเรียน ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีเสาบังสายตาท าให้ท้ัง อาจารย์ และนักเรียนมอง 
ไม่เห็นกันในส่วนท่ีเสาบัง 
 ๔.๒ เวลาในการสอนมีน้อยแต่เนื้อหาการสอนมีมาก  จึงท าให้ต้องรีบท าการสอนเพื่อให้นักเรียน 
ได้รับข้อมูลมากท่ีสุด 
 ๔.๓ นักเรียนนายร้อยมีกิจกรรมเสริมมากท าให้นักเรียนบางนายไม่สามารถเข้ารับการศึกษา 
ตาม ชม.ได้  จึงท าให้เกิดภาระงานให้กับอาจารย์ผู้สอนท่ีต้องมาเสียเวลาในการประสานงาน  เสียเวลา 
ในการสอนเสริมให้ภายหลัง 
 ๔.๔ อาจารย์ที่ท าการสอนจริงมีจ านวนน้อย แต่ภาระงานเสริมด้านอื่นๆ จึงท าให้อาจารย์ไม่มีเวลา
ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เต็มขีดความสามารถ 
 

 

 

      ตรวจถูกต้อง 
             (ลงช่ือ) พ.อ.สนธิเดช  พูลสวัสด์ิ  
                ( สนธิเดช  พูลสวัสด์ิ ) 
                      อจ.หน.กสพศ.สวท.รร.จปร. 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘ 

 

 

ข้อมูลกำรสอนวิชำทหำร ของ กปศ.สวท.รร.จปร. 
วิชำประวัติศำสตร์กำรสงครำม 

 ๑.วิชาท่ีท าการสอน 
        ๑.๑ ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (MS3006)  
        ๑.๒ ประวัติศาสตร์การสงครามไทย (MS3007) 
  ๒. วิธีการสอน  เชิงประชุม บรรยาย และศึกษาเป็นคณะ 
  ๓. เทคนิคท่ีน ามาใช้ การบรรยาย ประกอบ Microsoft PowerPoint สอดแทรกค าถาม - ตอบ ใน
ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้ นนร.ได้มีส่วนรว่มโดยเน้นผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน การ
ท าการสอนยกตัวอย่าง แม่ทัพคนส าคัญ ๆให้ เห็นคุณลักษณะศิลปะการน าทัพ ความเป็นผู้น า ความกล้า
หาญ และความเข้มแข็งอดทน กระท าการยุทธ์ จนบรรลุผล สอดแทรกคุณลักษณะผู้น า ความมีคุณธรรม 
และจริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ในช่ัวโมงท าการสอน  มีภาพเสียง และ วีดีทัศน์ในการรบแต่
ละครั้ง ท้ายช่ังโมงสุดท้ายสรุปเนื้อหาท่ีเรียนมาต้ังแต่ต้นโดย นนร.ทุกนายได้บันทึกเนื้อหาบทเรียนย่อตาม
ความเข้าใจส่งท้ายช่ัวโมงเพื่อเป็นการตรวจสอบว่า นนร.มีความรู้และเข้าใจเพียงใด โดยอาจารย์ผู้สอนอาจ
ก าหนดเป็นคะแนน อจ.ผู้สอน 
  การสอนวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม ท้ัง MS 3006 และ MS 3007 ท้ัง สองวิชา น าวิชาวิชา
ทหาร  เช่น  ยุทธวิธีการรบ (การรบวิธีรุก การรบวิธีรับ การร่นถอย)  การรบพิเศษ มาใช้ ประกอบกับ 
หลักการสงครามไทย ๑๐ ประการ  ให้นนร. สามารถคิดและวิเคราะห์ว่าการรบ ครั้งนั้น ๆ ได้ 
          ๔. บางวิชาเรียน เชิญ อจ.พิเศษผู้มีประสบการณ์การรบในพื้นท่ีมาพบ นนร.ให้ความรู้แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับ นนร.ท าให้ นนร.มีความสนใจในการเรียนยิ่งขึ้น เช่น  
- พล.ต.ทศพร     นิยมค้า     ผทค.ทบ.             สอนเรื่อง การรบในประเทศลาว 
- พล.ต.พิจิตร     ขจรกล่ า    ผทค.ทบ.             สอนเรื่อง พระนเรศวรมหาราชทรงกู้อิสรภาพ ฯ 
- พ.อ.อภิชาติ     ชามาตย์    ผอ.กนผ.บก.สปท.   สอนเรื่อง จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ท 
- พ.อ. ชิษณุพงศ์  ปุ่นศิริ      อจ.สวท.ฯ            สอนเรื่อง  การปฏิบัติงานร่วม UN ท่ี ประเทศบุรุนดี 
- พ.อ.พีรพล       สงนุ้ย       อจ.สกศ.ฯ            สอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
- พ.ท.แดนชัย     กองแก้ว    อจ.สกศ.ฯ            สอนเรื่อง  การปฏิบัติงานร่วม UN ท่ี ประเทศติมอร์ 
ล าดับ อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ห้องเรียนมีอุปสรรค เสาอาคารที่บังสายตาผู้เรียน แก้ไขเพิ่มจอภาพ (ด าเนินการแล้ว) 
๒. ระบบขยายเสียง ปรับปรุงเปล่ียนเครื่องขยาย- ไมค์ (ด าเนินการ

แล้ว) มีแบตเตอรรี่เปล่ียนMic –Presenter 
๓. ภายในห้องเรียนยังขาดความสะอาดความ

เรียบร้อย 
ทาสีภายในห้อง  จัดระเบียบ เพิ่มความสวยงาม
ด้วยการประดับตกแต่ง(ตัวอย่างจาก ม.ต่าง ๆ) 

๔. ป้ายห้องเรียน ช่องใส่ใบยอด,ผังท่ีนั่ง,วิชาท่ีสอน ท าเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
                                                                      

                                                                ตรวจถูกต้อง 
                                                                     (ลงชขื่อ) พ.ท.บุญเอิบ     เกิดพร 
                                                                                    ( บุญเอิบ     เกิดพร ) 
                                                                                       อจ.สวท.รร.จปร. 



 ๑๙ 

 

 

 วิชำประวัติศำสตร์น่ำเบื่อจริง ? 
 

 อ่านบทความเรื่อง “ปัญหาของการเรียนประวัติศาสตร์” ของ อาจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน ์แล้ว 
ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนบทความเรื่องนี้ เพราะมีท้ังเรื่องท่ีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย นี่คือ
ความส าคัญของอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เกิดมุมมองท่ีแตกต่าง
กันได้ 
  ปัญหาการเรียนประวัติศาสตร์ของเด็กเวียดนามคือ เด็กเวียดนามท าคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชานี้ได้น้อย คือ ได้เพียง ๒.๐๙ คะแนนจาก ๑๐ คะแนน ขณะท่ีเด็กไทยน่าจะท าคะแนนวิชา
ประวัติศาสตร์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ต่ ากว่าประมาณร้อยละ ๔๐ – ๕๐ ถือว่าสูงกว่าเวียดนาม 
คะแนนสอบวิชาประวัติศาสตร์ของเด็กไทยจึงไม่ด้อยเท่าใดนัก  
 แม้ว่าคะแนนสอบวิชาประวัติศาสตร์ของ ๒ ประเทศนี้จะมีความแตกต่างกัน แต่ภาพลักษณ์ของ
วิชาประวัติศาสตร์ ในสายตาของท้ังคนไทยและคนเวียดนามไม่ค่อยแตกต่างกันนัก ต่างเห็นว่าวิชา
ประวัติศาสตร์ เป็นวิชาท่ีน่าเบื่อ เรียนไปก็ไมไ่ด้น าไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง ๆ แล้วยังเป็นวิชาท่ีต้อง
จดจ าอะไรมากมาย ยิ่งท าให้เป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือเข้าไปใหญ่ ดีไม่ดีอาจมีทัศนคติว่าครูผู้สอนวิชานี้สอนได้น่าเบ่ือ 
ไม่มีหลักจิตวิทยาท่ีจะเข้าใจเด็กอีกต่างหาก 
 เมื่อเด็กมีทัศนคติแบบนี้ต่อวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรกที่ยังไม่ได้เรียน ย่อมพยากรณ์ถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นแน ่ เมื่อไม่รักไม่ชอบท่ีจะเรียน คะแนนย่อมไม่ดีตามไปด้วยจริง ๆ แล้ววิชา
ประวัติศาสตร์ไม่ได้น่าเบ่ืออย่างท่ีคิด เพราะเป็นวิชาท่ีสามารถฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้คิดได้หลาย
รูปแบบหลายมุมมอง ฝึกให้ไม่ด่วนสรุปอะไรง่าย ๆ วิชาประวัติศาสตร์นอกจากต้องอาศัยหลักฐานข้อมูลต่าง 
ๆ มาวิเคราะห์แล้ว ยังจะต้องฝึกการใช้จินตนาการควบคู่ไปด้วย ซึ่งจินตนาการจะท าให้คนมองไปข้างหน้า
มากกว่าการอยู่กับอดีต และปัจจุบันเท่านั้น ดังนัน้จินตนาการจึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของผู้คนใน
สังคมด้วยเช่นกัน 
 วิชาประวัติศาสตร์ฝึกให้คนรู้จักคิด รู้จักวิธีการแสดงความคิดเห็น และสอนให้คนใจกว้างเพียง
พอท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีแตกต่างไปจากตน หากความคิดเห็นนั้นมีหลักฐานมีเหตุผลความ
น่าเช่ือถือเพียงพอ เพราะวิชาประวัติศาสตร์ฝึกให้คิดหลาย ๆ แบบ และพร้อมท่ีจะยอมรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะค าอธิบายใหม่ ๆ ท่ีอาจจะไม่หลงเหลือซากร่องรอยของค าอธิบายเดิมก็ได้ 
เนื่องจากการอธิบายเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ขึ้นอยู่กับหลักฐานท่ีค้นพบ ซึ่งย่อมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เมื่อ
มีการค้นพบหลักฐานใหม่ 
 ดังนั้นนกัเรียนท่ีได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์อย่าง 
แท้จริง ควรใจกว้างยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยไม่ยึดติดกับค าอธิบายเดิม ๆ หรือความเช่ือเดิม 
 หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ๆ ไม่
เฉพาะอาชีพที่เห็นชัดเจน เช่น ครูอาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
 อาชีพข้าราชการทั่วไป ชาวบ้านธรรมดา นักเขียน และโดยเฉพาะอาชีพนักการเมือง ก็ต้องใช้
ความรู้จากวิชาประวัติศาสตร์ท่ีได้รับการฝึกฝนหรือเรียนมาในการประกอบอาชีพหากขาดความรู้ความ
เข้าใจ ในประวัติศาสตร์แล้ว ย่อมไม่รู้ว่าอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า การเรียนประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจ
อดีตว่าเพราะอะไร  ท าใมเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้น  จะได้ระมัดระวงัป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
ในปัจจุบัน หรือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่น่าพึงพอใจเกิดซ้ ารอยกับอดีต 



 ๒๐ 

 
 
 ประวัติศาสตร์สอนให้รู้จักทบทวนอดีตอยู่เสมอ เพื่อให้ปัจจุบันมีความมั่นคง และเพื่ออนาคตท่ีดี
งามยั่งยืน ซึ่งเราจะพบว่าการหยุดชะงักในสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนาท่ีไม่ยัง่ยืน เป็นเพราะเรา ไม่ค่อย
ได้น าความรู้วิชาประวัติศาสตร์มาใช้ในชีวิตกันสักเท่าไร    ท้ังท่ีในความเป็นจริงเราสามารถน าความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์มาใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 
 ในส่วนชำวบ้ำนควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ ให้รู้จักน าเหตุการณ์ท่ีผ่านมา
วิเคราะห์คน วิเคราะห์นักการเมืองว่าใครเป็นอะไรอย่างไรมา เพราะประวัติศาสตร์สามารถให้ภาพของคน
ได้ค่อนข้างชัดกว่าการมองคนแค่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว หรือมองแค่ภาพลักษณ์ในปัจจุบันว่าพูดเก่ง  
พูดดี แต่ต้องดูท้ังอดีต ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นอนาคตด้วย 
 วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้คนไม่น้อย แต่เราจะมีทัศนคติว่า
เป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือ สอนไม่สนุก จนกระท่ังเกิดข้อเสนอแนะว่าควรหาครูที่สอนสนุก ๆ มาสอนวิชา
ประวัติศาสตร์  ท าให้เกิดความจ าเป็นจะต้องทบทวนว่า เพราะเหตุใดครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์จ านวนไม่
น้อยจึงสอนไม่สนุก พลอยท าให้เด็กและผู้คนในสังคมมีทัศนคติต่อวิชานี้ว่าน่าเบ่ือ ล าดับแรกต้องโทษ
หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ท่ีผนวกเอาวิชาประวัติศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา เป็นเพียง
สาระหนึ่งในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งนอกจากสาระประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีสาระหน้าท่ีพลเมือง ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และพระพุทธศาสนา รวมเป็นหนึ่งวิชา 
 ดังนั้นไมว่่าครูผู้สอนจะจบประวัติศาสตร์หรือไม่ ก็ต้องสอนประวัติศาสตร์ หรือครูประวัติศาสตร์เอง
ก็ต้องสอนท้ัง ๕ สาระ ท้ังท่ีไม่ได้มีความเช่ียวชาญและชอบท้ัง ๕ สาระ หลักสูตรที่ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป
ท าให้ครูต้องสอนในเรื่องท่ีตนเองไม่เช่ียวชาญ เป็นการใช้คนไม่เหมาะกับงาน 
 ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ หากครูผู้สอนไม่ได้ชอบวิชานี้เป็นทุนเดิม ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้
โดยตรง อีกท้ังมีทัศนคติว่าวิชานี้น่าเบ่ือ ครูเองยังเบื่อ รวมท้ังไม่เข้าใจวิธีการทางประวัติศาสตร์ด้วยแล้ว 
บรรยากาศการเรียนประวัติศาสตร์ยิ่งน่าเบ่ือหนักเข้าไปใหญ่ 
 ประกำรต่อมำ วิชานี้ถูกมองว่าน่าเบ่ือ เพราะครูผู้สอนอาจจะไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีเทคนิคการสอน
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะรัฐไม่เคยให้ความส าคัญกับวิชานี้อยู่แล้ว แต่อาจจะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ 
เป็นพัก ๆ เมื่อมีคนทักว่าเด็กไทยเริ่มไม่รู้จักประวัติศาสตร์ชาติของตนเองเท่าท่ีควร  

นอกจากนี้การท่ีจะท าให้วิชาประวัติศาสตร์ดูน่าสนใจ ต้องแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ี
น าไปใช้ในชีวิตได้จริง ๆ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่แทบไม่พบการ
ส่งเสริมการจัดอบรมสัมมนา ให้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์เข้ารับการอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากสถาบัน 
หรือวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา และเป็นหลักสูตร 
เข้มข้น สนุกสนาน ให้ครูได้เข้าสู่แวดวงประวัติศาสตร์ รับความรู้ใหม่ ๆ ว่าโลกในปัจจุบันอธิบายเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์เปล่ียนแปลงกันไปถึงไหนแล้ว 

ปัญหาของการเรียนประวัติศาสตร์ ไม่ใช่อยู่ท่ีครูสอนไม่สนุก น่าเบ่ือ แต่อยู่ท่ีท าไมครูถึงสอนไม่สนุก 
น่าเบ่ือ รวมท้ังทัศนคติว่าวิชานี้น่าเบ่ือ ไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง ๆ ทัศนคติ เหล่านี้ก็ย่อม
ท าให้วิชานี้ ถูกน าไปแอบอิงซุกซ่อนกับวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา รวมท้ังวิชา ประวัติศาสตร์ไม่เคย
ถูกให้ความส าคัญอย่างจริงจัง เว้นแต่ความต้องการจะใช้ประวัติศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองบ้างก็
เท่านั้นเอง ปรากฏการณ์เหล่านี้ยิ่งท าให้วิชาประวัติศาสตร์น่าเบ่ือเข้าไปใหญ่ มิใช่ ? 
 
 
 
 



 ๒๑ 

 
 

 ( ตัวอย่ำง กรณีศึกษำ ) 
 

เทคนิคกำรสอนและเทคนิคในกำรใช้สื่อกำรสอน 
องค์ประกอบส ำคัญของกำรสอน ประกอบด้วย   
- ความพร้อม   เช่น  การเตรียมตัวในการสอน 
- อุปกรณ์   เช่น  Power Point, Sheet 

      -     เทคนิคการสอน  บุคลิกภาพของผู้สอน จ านวนช่ัวโมง กิจกรรม  การพักระหว่าง ชม. 
-  และอื่น ๆ  

๑.๑ กำรเตรียมตัวของผู้สอน และบุคลิกภำพ 
ก)  กำรจ ำชื่อนักศึกษำ  ประวัติ   พื้นฐำนของนกัศึกษำ 
 -  ในคาบแรกอาจจะยังจ าช่ือไม่ได้ท้ังหมด จะใช้วิธีจ าเป็นกลุ่ม  จ าคนเด่น ๆ ในกลุ่ม และจ าให้ได้

ทุกกลุ่ม ในคาบต่อ ๆ ไป ก็จะจ าคนอื่นในกลุ่มด้วย 
- การเช็คช่ือนักศึกษา  โดยเรียกช่ือ สกุล แล้วถามช่ือเล่น หรือให้นักศึกษาบอกว่าอยากให้เรียกช่ือ

ว่าอะไร หรือคุณอยากเป็นใคร เป็นต้น 
- ใช้วิธีจ ำลักษณะเด่นของนักศึกษำ เช่น บุคลิกภาพ  ท่าทาง  เป็นไฝ ผมหยิก คล้ายดารา เป็นต้น 
- ใช้วิธีคุยกับนักศึกษา คนต่อคน จะท าให้จ านักศึกษาได้ 
- การจ าภูมิล าเนาของนักศึกษาแต่ละคน โดยอาจจะจ าแนกเป็นกลุ่ม ๆ เช่น หาดใหญ่ รัตภูมิ 

นครศรีธรรมราช ฯลฯ 
- คาบแรกส่วนใหญ่รายช่ือนักศึกษาจะยังไม่นิ่ง เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีโดย อาจารย์จะแนะน าตนเอง

ก่อนโดยท าประวัติใส่แผ่น VCD เปิดให้นักศึกษาดู แล้วให้นักศึกษาท าของตนเองมาน าเสนอ ก็จะท าให้จ า
นักศึกษาได้ดี 

- ให้นักศึกษามาแนะน าตัวหน้าช้ันเรียน พร้อมกับให้บอกความหมายของช่ือ เพื่อให้นักศึกษารู้สึก
ประทับใจ และมีส่วนร่วม 

- คาบแรก ๆ จะให้นักศึกษาได้วาดภาพ แล้วมาบรรยายภาพหน้าช้ันเรียน  ซึ่งท่ีผ่านมาได้ผลดี ท า
ให้อาจารย์ได้รู้จัก และจ านักศึกษาได้  และนักศึกษาก็จ าเพื่อนในช้ัน ๆ ได้ดี 

ข) กำรเตรียมเนื้อหำ   
- อาจารย์ต้องมีข้อมูลของนักศึกษา เช่น นักศึกษาสาขาวิชาอะไร มีความรู้ในรายวิชามากน้อยแค่

ไหน  พื้นฐานท่ัวไปเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมเนื้อหาและกิจกรรมให้ตรงกับนักศึกษากลุ่มนั้นมากท่ีสุด 
- อาจารย์ต้องแม่นย าในเนื้อหา นักศึกษาถามแล้วตอบได้  เตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับเวลาท่ีสอน 

วางแผนในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การพักเบรก ควรเบรกกี่ครั้ง   ครั้งละกี่นาที   ควรสอบเก็บคะแนนกี่ครั้ง   มี
กิจกรรมอะไรในช้ันเรียน  และท่ีส าคัญ คือ สอนเสร็จทุกครั้งจะสรุปเป็น Mind Map ให้นักศึกษาฟังว่าวันนี้
อาจารย์สอนอะไร แล้วนักศึกษาได้รับอะไรบ้าง 

- การยกตัวอย่างในส่ิงท่ีนักศึกษาสนใจมาพูดคุยในช้ันเรียน เช่น ดารา นักร้อง ละคร รายการทีวี   
ข่าว  ฯลฯ 

- การสอนนักศึกษาต่างสาขา จะต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ เพราะนักศึกษาจะไม่ค่อยมีความรู้
พื้นฐานในวิชา จะใช้วิธีโดยหากิจกรรมท่ีใกล้ตัวนักศึกษามาเป็นกรณีตัวอย่าง หรือละคร ซึ่งนักศึกษาจะ
เข้าใจได้ดีกว่า 

- เนื้อหา ข้อมูลต้องทันสมัย เข้ากับสภาพปัจจุบันให้มากท่ีสุด เพราะทฤษฎีนักศึกษาไม่เข้าใจ 
แต่ต้องยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันนักศึกษาจะเข้าใจมากขึ้น 



 ๒๒ 

 
- การท า PowerPoint ไม่ควรใช้เนื้อหาท้ังหมด อาจารย์ควรใช้กระดานบ้าง   เพื่อเรียกให้นักศึกษา

สนใจเรื่องส าคัญ ๆ ควรเขียนในกระดาน หรือควรพูดคุยนอกเรื่องบ้างเพื่อคลายเครียดดังค าท่ีว่า  
“สื่อที่ดีที่สุดคือกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน” โดย  ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ 

-  การเตรียมส่ือ เช่น การ์ตูนแอนนิเมช่ัน, ภาพยนตร์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพ และมีจินตนาการ
มาประยุกต์เป็นของตัวเอง 
 -   ส่ือท่ีควรใช้ และนักศึกษาค่อนข้างให้ความสนใจเนื่องจากไม่สามารถกลับมาดูได้อีก คือ กระดาน  
จึงท าให้นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษกับส่ิงท่ี อาจารย์เขียนบนกระดาน 

-  ส่ือท่ีดีท่ีสุดคือการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
- ใช้ e Classroom เป็นหลัก และแนะน าให้นักศึกษาใช้ศัพท์ หรือประโยคใหม่ ๆ สอดแทรก 

เข้ากับเนื้อหา  เทคนิค วิธีคิดใหม่ ๆ  
- การค้นหาส่ือ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ หรือส่ือท่ี นักศึกษาสนใจ เพื่อให้ นักศึกษา 

ต้ังใจเรียนมากขึ้น โดย อจ.จะต้องเตรียมตัวโดยการคัดเลือกส่ือก่อนจะน ามาสอน คิดวิธีท่ีสอดแทรกกับ
เนื้อหา หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาได้เจอกับตัวเอง 

ค) บุคลิกภำพ 
- อาจารย์ควรจะยืนสอน เพราะจะท าให้นักศึกษาสนใจมากกว่านั่ง  และอาจารย์จะมีพลังในการ

เปล่งเสียงมากกว่านั่ง สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง เพื่อการสร้างบุคลิกภาพท่ีดี  และควรยืนใน
ท่าทางท่ีเหมาะสม ไม่ควรนั่งบนโต๊ะ หรือท าท่าทางท่ีไม่เหมาะสม 

- อาจารย์ไม่ควรพูดค าหยาบคาย หรือใช้อารมณ์กับนักศึกษา ควรเตือนด้วยค าพูดท่ีสุภาพ หรือ
อาจใช้คะแนนมาบังคับ แล้วในครั้งต่อ ๆ ไป ท าให้นักศึกษาเกรงใจมากขึ้น และอาจารย์ควรต่อรอง
นักศึกษาให้ได้   ไม่ควรตามใจนักศึกษาจนเกินเลย 

- อาจารย์ควรแต่งกาย ทรงผม สุภาพ เพื่อสร้างบุคลิกท่ีดี 
๑.๒ กำรถ่ำยทอด 

 - การยกตัวอย่างละคร รายการทีวี  โดยพูดถึงละครโดยสอดแทรก ให้นักศึกษาได้คิดความจริง 
ของพฤติกรรมของตัวละคร  สร้างจิตส านึกท่ีดี ผลกระทบปัญหาท่ีนักศึกษาเห็นได้ชัด 
 - การน าเรื่องท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรงมาใช้ประกอบในการสอน เช่น วิชาค านวณ อาจจะน า
เรื่องของการค านวณค่าน้ าประปาของท่ีบ้านนักศึกษามาใช้ 

- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน การสอน เช่น การตอบค าถาม หรือให้คนเก่งในห้อง สอน  
นักศึกษาคนอื่น ๆ แลกเปล่ียนกัน 
๑.๓ กำรสร้ำงบรรยำกำศ 

 -  ควรสร้างบรรยากาศในการสอนให้มีความเป็นกันเอง 
     -  มีการเล่นเกมเล็ก  ๆ น้อย ๆ ในแต่ละคาบ การจดช่ือจะจ าเป็นกลุ่มย่อยก่อน และจ าน าเกมมา

ใช้ในการสอนนิดหน่อย 
-  อาจารย์ผู้สอนควรมีความสุขในการสอน จะท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนสนุก 
-  การเปิดเพลงก่อนสอน การเล่าเรื่องเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจก่อนเข้าสู่เนื้อหา 
- ชักจูงนักศึกษาโดยการผ่อนคลาย การชมคอนเสิร์ต บทเพลงท่ี นักศึกษาช่ืนชอบ แล้วค่อย 

น าเข้าสู่บทเรียน 
           - การยกกรณีศึกษา จากสถานการณ์จริง เช่น ตัวอย่างของผู้น าท่ีมีช่ือเสียง หรือท่ีนักศึกษา 
ช่ืนชอบ  เพื่อสร้างบรรยากาศให้ นักศึกษาอยากเรียน 

- การสอบเก็บคะแนน จะใช้กิจกรรมเล่มเกมส์แทน มีการเปิดคลิปโฆษณา การทายผล เพื่อลด 
ความเครียดให้กับนักศึกษา 



 ๒๓ 

 
          - มีการแลกเปล่ียนเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจนอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชาท่ีเรียน เช่น ค า 
ทับศัพท์ ฯลฯ 

- ในขณะสอน จะเดินสอนเพื่อให้ท่ัวถึง และดูแลนักศึกษาได้ดี   
- การสอนภาคปฏิบัติการ (เช่น วิชาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) จะใช้วิธีการเดิน ถามนศ.เป็นรายคน 

เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่กล้ายกมือถาม ก็จะใช้วิธีเดินหานักศึกษาเอง 
-  พื้นฐานของ นักศึกษา ๒ ปี กับ ๔ ปี จะต่างกัน ก็จะใช้วิธีดูพื้นฐานของนักศึกษา บุคลิก และ 

วิธีท่ีได้ผลในการสร้างบรรยากาศ ก็คือการตั้งช่ือคนดัง เช่น ดารา นักร้อง ท่ีนักศึกษาช่ืนชอบให้กับนักศึกษา 
- การเล่นเกมส์ หากิจกรรมสนุก ประกอบการสอน 
- การพูดคุย ควรพิจารณา นักศึกษาท่ีส่อว่าจะมีปัญหา เช่น การมาสาย การนิ่งเงียบ อจ. ก็จะพูดคุย 

ด้วยมากเป็นพิเศษ 
๑.๔ กำรจัดกำรสภำพห้องเรียน 

-  จะต้องกวาดสายตามองสภาพห้อง ห้องไม่เรียบร้อย ควรให้นักศึกษาจัดโต๊ะ ให้เรียบร้อย  
มีช่องว่างให้อาจารย์เดินได้ เหมาะสม (โดยเฉพาะตรงกลางห้อง) 

- การจัดห้องเรียน ควรมีช่องว่างตรงกลางห้อง เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง และสร้าง 
ความเป็นกันเองให้กับนักศึกษา 

- การจัดห้องเรียน ในกรณีท่ีนักศึกษาเยอะ เช่น ๗๕ – ๘๐ คน ควรจัดห้องให้มีช่องว่าง 
- กรณีท่ีนักศึกษาเว้นท่ีนั่งด้านหน้า แล้วไปนั่งหลังห้องเรียน หรือ กระจายท่ัวห้อง อจ. ควรใช้วิธี 

โน้มน้าวให้นักศึกษามานั่งด้านหน้าห้อง  
- ใช้ค าคม เช่น คนเก่งอยู่หน้า คนกล้าอยู่หลัง เพราะฉะนั้น คนนั่งหลังจะโดนตอบค าถาม ท าให้ 

นักศึกษาไม่อยากนั่งข้างหลัง เป็นต้น 
 -  การจัดท่ีนั่งในการเรียนของนักศึกษา เช่น เป็นตัว V หรือ ตัว L เพื่อให้อาจารย์ได้ดูแลนักศึกษา
ได้ท่ัวถึงท้ังช้ันเรียน 

- การจัดท่ีนั่งให้แยกตรงกลางห้องเพื่อให้อาจารย์ได้เดินไปหานักศึกษาได้ท่ัวถึง 
๑.๕ เง่ือนไข ข้อตกลงในกำรเรียนกำรสอน 

- ท าข้อตกลงกับนักศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเข้าช้ันเรียน การสอบเก็บคะแนน ซึ่ง 
นักศึกษาจะยอมรับในข้อตกลงท่ีท าร่วมกันกับผู้สอนการท า Article Summary ร่าง แล้วคุยกับนักศึกษา
ทุกคนเพื่อให้นักศึกษาทุกคนยอมรับ แล้วส าเนาแจกให้แก่นักศึกษา 
๑.๖ Child Center 

- ในคาบแรก ๆ จะสอนในเชิงวิชาการ แต่ด้วยลักษณะของสาขาจะต้องมีการใช้การท างานเป็น 
ทีม และการมีการให้เป็นคะแนน  จะน าประสบการณ์ของตัวเองไปสอนเด็กว่าการท างานเป็นทีม  เป็น
อย่างไร การท างานเป็นกลุ่มเป็นอย่างไร มีผลดีอย่างไร 

- ในกรณีท่ีเด็กมีปัญหาเรื่องการท างาน ก็จะให้นักศึกษาเขียนว่าใครมีปัญหากับใคร เพื่อจะได้ 
ทราบปัญหาของเด็ก แล้วเรียกนักศึกษาแต่ละคนมาท าความเข้าใจ จะไม่ให้เด็กปะทะกันโดยตรง 

- จัดโครงการ การละลายพฤติกรรมนักศึกษา จากปี ๑ - ๔ เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีความ 
สนุกสนานสามัคคีกันมากขึ้น 

- การมีกิจกรรมเป็นรายคน เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และได้เช็คช่ือนักศึกษาไปในตัว 
- ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่กล้าตอบค าถาม ให้นักศึกษาหาตัวช่วย เช่น ให้เพื่อนช่วย ฯลฯ 
- กรณีท่ีนักศึกษาไม่ตอบ ให้ถาม นักศึกษาคนอื่น ๆ ไปเรื่อย แล้วค่อยวนกลับมาถามนักศึกษา 

คนเดิมจนกระท่ังนักศึกษาตอบ 
- การทายค าศัพท์ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยการใบ้ค า เป็นภาษาอังกฤษ หรือค าศัพท์ 



 ๒๔ 

บนกระดาน เป็นต้น 
- การใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น ส่ือโฆษณา  
- การใช้เหตุการณ์สมมุติให้ใกล้ตัวกับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาตอบ หรือกระตุ้นให้นักศึกษา 

มีส่วนร่วม 
- ให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนา ในรายวิชา  
- การแบ่งงานให้ นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยกันคิด แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
- ให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษาแบ่งงานกันท าตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาไปค้นคว้าในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจแล้วน ามารายงานในช้ันเรียน 

ต่อไป 
- เปิดส่ือให้นักศึกษาดู แล้วให้นักศึกษาแต่ละคนวิจารณ์ เพื่อน ามาพัฒนาผลงานของนักศึกษา 
- การใช้ส่ือภาพยนตร์ นักศึกษาค่อนข้างสนใจ และสามารถวิเคราะห์ส่ือเหล่านั้นให้เข้ากับ 

รายวิชานั้นๆ ได้ 
- ส่ือการวาดภาพ เพื่อสร้างจินตนาการให้กับนักศึกษาและประยุกต์เข้ากับรายวิชาได้นักศึกษา 

สนุกในการเรียน และช่ืนชอบวิธีนี้ 
- ใช้วิธีให้นักศึกษาได้สัมผัสเรื่องจริง เช่น การจัดกิจกรรม จัดโครงการ โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม 
- ใช้ส่ือ Power point แต่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
- ใช้เครื่องดนตรีในการเรียนการสอน 
- การใช้กระดาน เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นรายละเอียดและมีส่วนร่วมในการออกมาช้ีแจงหน้าช้ัน 

เรียนได้ 
- ในกรณีท่ีอาจารย์ถาม แล้วนักศึกษาไม่ตอบ นิ่ง อาจารย์ควรใช้วิธีในการน าคะแนนมาเป็นตัว 

ช่วยกระตุ้นนักศึกษาให้ตอบ 
- วิธีให้นักศึกษาตอบ คือ กระตุ้นให้นักศึกษาโดยการเปล่ียนค าถามให้ใกล้ตัวนักศึกษาหรือง่ายขึ้น 

เพื่อให้นักศึกษาตอบ 
  -  วิธีท่ีใช้คะแนนกระตุ้นให้นักศึกษาตอบ จะใช้ได้เฉพาะนักศึกษาบางกลุ่มเท่านั้น 

- การท าให้นักศึกษาตอบค าถามทุกคน คือ วน หรือ ถามคนต่อ ๆ ไป  ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน 
- การสร้างความเป็นกันเองกับนักศึกษาเช่น การจ าช่ือนักศึกษาได้ เรียกช่ือนักศึกษาเป็นรายคน 

จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาตอบค าถามได้ 
- ให้ความเป็นกันเองกับนักศึกษา ให้ค าปรึกษาได้ สอบถามนักศึกษาท่ีคะแนนค่อนข้างน้อยถึง 

ปัญหา หรือหาสาเหตุให้เจอ 
- ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ตอบค าถาม อาจารย์จะต้องพยายามถามในชม.ต่อไป และหาวิธีกระตุ้นใหม่ 

เพื่อให้นักศึกษาตอบค าถาม 
- ให้นักศึกษาตอบค าถาม เพื่อเป็นการเช็คช่ือไปในตัว โดยต้ังค าถามท่ีทุกคนสามารถตอบได้ 

ท่ัวถึง และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม  
- เตรียมกระดาษให้นักศึกษา และให้นักศึกษาตอบกลับ โดยเขียน ช่ื อ สกุลของนักศึกษาและ

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมครบทุกคน 
๑.๗ กำรสอดแทรกควำมรู้ทั่วไป  คุณธรรม  จริยธรรม 

    -  ร้อยค าสอนไม่เท่ากับการที่ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 -  สอดแทรกใน PowerPoint  กิจกรรมการเล่านิทาน เป็นต้น 
 -  จัดโครงการในรายวิชาท่ีสอดแทรกคุณธรรม สร้างจิตส านึกได้ดี  กว่าค าสอนเพราะได้ปฏิบัติจริง 
 -   การสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเนื้อหาของรายวิชาท่ีสอน  เช่น การยกตัวอย่างเรื่องการตรงเวลา 

- สอดแทรกจริยธรรมทุกช่วงของการสอน  โดยดูจังหวะ  โอกาส  เช่น ช่วงท่ีนักศึกษาคุยเสียงดัง ,  
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การแต่งกาย โดย อจ.จะสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาถ้านักศึกษาเริ่มเบื่อหน่ายก็จะชวนคุยเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ในกรณีท่ีนักศึกษาคุยเสียงดัง ให้ถามนักศึกษาในเนื้อหาท่ีก าลังสอนหากนักศึกษาตอบไม่ได้  
ก็แจงให้เห็นผลเสียของการคุย แต่ในทางกลับ อาจารย์จะต้องทบทวนว่าท าไมนักศึกษาถึง คุย  
เพื่อแก้ปัญหาในครั้งต่อไป 

- หากนักศึกษาคุย ให้คนท่ีคุย เล่าให้เพื่อนในห้องฟัง หรือถามนักศึกษาว่าคุยเรื่องอะไร และน า 
เรื่องท่ีนักศึกษาคุยมาเช่ือมโยงเข้ากับบทเรียน และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

- ควรสอดแทรกความรู้เบ้ืองต้นของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เช่น หน่วยงานภายใน  
อธิการบดี ,  รองอธิการบดี อื่น ๆ 
๑.๘ กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน 

- การเล่าเรื่องสถานการณ์ ข่าวสารทั่วไป ก่อนจะประยุกต์เนื้อหาเข้าสู่บทเรียน 
- น าข่าวในแต่ละวันมาเช่ือมโยงเข้ากับเนื้อหา 
- ชวนนักศึกษาคุยในเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- การอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาของรายวิชา ผลท่ีจะได้จากการเรียนรายวิชานี้  แล้วจะ

น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไร ให้นักศึกษาได้เห็นผลกระทบท่ีใกล้ตัว 
- การทักทายนักศึกษาหากนักศึกษาตอบค าถามได้ ก็ถามต่อ และทบทวนบทเรียนท่ีผ่านมา   
- เล่าเรื่องท่ัวไปให้กับนักศึกษาฟัง ข่าวสารต่าง ๆ แลกเปล่ียนกับกับนักศึกษาก่อนน าเข้าสู่ 

บทเรียน 
- ทักทายนักศึกษา พูดคุย ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ทบทวนเนื้อหาเก่าก่อน เข้าสู่เนื้อหาใหม่ ถ้าหากนักศึกษาคุยก็จะชวนคุยก่อนน าเข้าสู่บทเรียน 
- แลกเปล่ียน เรื่องข่าวสาร พูดคุยถึง hi 5 ของนักศึกษาก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ส่ือสารกับนักศึกษาให้เข้าถึงรายละเอียดของรายวิชา ให้ก าลังใจ เช่น เป็นวิชาท่ีไม่ยาก และพูด

เรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจในขณะนั้น  ๆ และประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหาท่ีเรียน 
- การสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกันเองกับนักศึกษา เช่น เปิดเพลงให้ฟังก่อนเรียน เล่าข่าว 

ให้นักศึกษาพร้อมกับการเรียน แล้วจึงเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน  
- น าเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ข่าวสาร กีฬา มาประยุกต์ใช้ในบทเรียน 

๑.๙ ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน หลังเรียน 
- ทักทายนักศึกษานักศึกษาบางกลุ่มจะเงียบ ให้ดูปฏิกิริยาของนักศึกษา  นักศึกษาควรทักทาย 

อาจารย์ผู้สอนก่อน ก่อนท่ีจะท าการสอนอาจารย์ควรมีการท าความตกลงกับนักศึกษาก่อน 
คือ นักศึกษาควรสวัสดีก่อนและหลังเรียนเสร็จ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในห้องเรียน แต่ควรจะเริ่มจาก
ตัวอาจารย์ก่อน  

- หลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง ควรสรุปให้นักศึกษาฟังถึงผลท่ีได้รับอีกครั้ง 
 

--------------------------------------------------  
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                                                ส่วนท่ี ๓ 
บทสรุป 

 
          จากข้อมูลการเรียนการสอนของแต่ละกองวิชา จะเห็นได้ว่า    ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนการ
สอน มีหลายประการด้วยกัน และยังมีส่วนหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการสอน ไม่สามารถเปล่ียนแปลงให้เป็นไป
ตามความต้องการ  หรือ เจตนารมณ์ของผู้สอนได้     ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลงไป
ด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ 
               -   สภาพห้องเรียน มีพื้นท่ีจ ากัด มีพื้นท่ีในการเคล่ือนไหวน้อย การจัดสภาพห้องเรียน ใน 
การเรียนรู้ กระท าได้จ ากัด 
               -   สภาพห้องเรียนไม่เหมาะสม มีเสาบังในการมองเห็น ท าให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ                 
ลดลง    
               -   การสอน โดยวิธีการสาธิต หรือฝึกให้ปฏิบัติ กระท าได้จ ากัดภายในห้องเรียน 
               -   จ านวนช่ัวโมงท่ีท าการสอนในห้องเรียน มีจ ากัด 
               -   มีเวลาสอนน้อยมากในการศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
               -   บางวิชามีช่ัวโมงท่ีท าการเรียนการสอนจริง น้อยกว่า จ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดไว้ในการศึกษา                 
เนื่องจากต้องจ าหน่ายไปปฏิบัติราชการ แม้จะมีการสอนเสริม  แต่ประสิทธิภาพน้อย 
               -   ทัศนคติของนักเรียน ในการเรียนการสอน วิชาทหาร ส่วนใหญ่เป็นไปในด้านลบ เช่น  
สอบอย่างไรก็ผ่าน หรือเรียนแล้ว บางส่วนอาจจะไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์โดยตรง  

         -   นักเรียน เห็นว่า การศึกษาด้านวิชาการ ส าคัญกว่าการศึกษาวิชาทหาร เพราะมีผลได้ตกจริง 
และวิชาทหารจะน าไปใช้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อจบการศึกษาเป็นนายทหารแล้ว 
               -   บุคลิกภาพ วิธีการสอน และเทคนิคการสอน ของ ครู อาจารย์เอง 

ปัจจัยที่ท ำให้ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนลดลง 
     -   นักเรียนนายร้อยเข้ารับการศึกษา โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นภาษี ของประชาชน 
ดังนั้นต้องท าการศึกษาเล่าเรียนด้วยความต้ังใจ 
     -   นักเรียนนายร้อยช้ันต่ าจะมีการหลับในระหว่างการสอนมากกว่านักเรียนนายร้อยช้ันสูง 
     -   มีการน าวิชาเรียนอื่นมาอ่านทบทวน เพื่อเตรียมสอบในระหว่างการเรียนวิชาทหาร  
     -   ในห้วงการเป็นนักเรียนใหม่ มีการหลับมากกว่าห้วงเวลาอื่นๆ 
     -   นักเรียนมีความอ่อนเพลีย คล้ายกับมีการพักผ่อนท่ีไม่เพียงพอ 
     -   นักเรียนเห็นว่ายังไม่ต้องน าไปใช้ประโยชน์ เพราะยังไม่จบการศึกษา 
     -   วิชาทหารมีการสอบตกน้อยมากหรือไม่มีเลย 
     -   อาจารย์ผู้สอนบางท่าน ไม่ค่อยกล้าตักเตือนนักเรียน 
     -   ส่วนหนึ่งอยู่กับ บุคลิกภาพ และความสามารถของผู้สอน 
     -   สภาพห้องเรียนไม่ค่อยเหมาะสม 
     -   เวลาในการสอนบางวิชาน้อย และไม่อ่อนตัว ไม่มีเวลาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง  
     -   เรียนไปแล้ว อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงกับเหล่าทหาร ท่ีตนเองต้องการเลือกไปรับราชการ 
     -   ส่ือการสอนมีน้อย หรือไม่ค่อยเหมาะสม 
     -   การเรียนการสอนนอกสถานท่ีมีน้อย 
     -   สภาพห้องเรียนจ าเจ 
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     -   เพื่อนๆ ในห้องเรียนคุ้นเคยกันมากอยู่แล้ว 
     -   บางวิชาควรมีการสอนพร้อมกับฝึกปฏิบัติไปด้วย ซึ่งเวลาและสถานท่ีไม่เอื้ออ านวย  
     -   ส่วนวิชาทหาร จัดท าส่ือการสอนให้เหมาะสมกับวิชาเรียน 
     -   เป็นหน้าท่ีของ ครู อาจารย์ ท่ีจะต้องกระท าทุกวิถีทางให้นักเรียนสนใจเรียน 
         เพื่อน าวิชาความรู้ไปปฏิบัติ หรือเป็นพื้นฐานท่ีจะศึกษาต่อในช้ันสูงต่อไป  

         จากข้อมูลการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ มีผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ คือ 
มุ่งหวังให้นักเรียนนายร้อยมีความสนใจ ต้ังใจในการศึกษาวิชาทหาร โดยให้มีการหลับ หรือจงใจหลับ
ระหว่างการเรียน การสอน ให้น้อยท่ีสุด เพื่อประสิทธิภาพในการศึกษา วิชาทหาร และสามารถน าความรู้
ความสามารถทางด้าน วิชาทหาร ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อจบออกไปรับราชการนั้น    ความง่วงเหงา 
หาวนอน การเคล้ิมหลับ หรือการจงใจหลับในระหว่างการเรียน การสอน หรือการปฏิบัตินั้น นับเป็นเรื่องท่ี
เกิดได้กับ    ทุกคน   ทุกสถานท่ี    ทุกเวลา   ในสมัยพุทธกาล   เวลาล่วงมาประมาณ  ๒๕๐๐ ปีเศษแล้ว 
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลานะ  ซึ่งระหว่างบ าเพ็ญเพียรเกิดความง่วง  ด้วยการแก้ง่วง  ๘ วิธี  เพื่อ 
ขจัดความง่วง  สลัดให้หลุดจากความง่วง  ดังนี ้
                     ๑.   โมคคัลลานะ  เมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้ว เกิดความง่วงขึ้น เธอจะท าไว้ในใจ  ซึ่ง 
                           สัญญาเหล่านั้นให้มาก   จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 
                     ๒.   ถ้ายังละไม่ได้ เธอควรตรึกตรองถึงธรรมท่ีได้เรียนมาแล้ว ได้ฟังมาแล้วให้มาก   จะ 
                           เป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 
                     ๓.   ถ้ายังละไม่ได้  เธอควรสาธยายธรรม ท่ีได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ 
                           ละความง่วงได้   
                     ๔.   ถ้ายังละไม่ได้  เธอควรยอนช่องหู ท้ังสองข้าง  แล้วลูบตัวเองด้วยฝ่ามือ  จะเป็น 
                           เหตุละความง่วงได้ 
                     ๕.   ถ้ายังละไม่ได้ เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบนัยน์ตา ลูบหน้าด้วยน้ า เหลียวดูทิศท้ังหลาย 
                           แหงนดูดาว  จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้      
                     ๖.   ถ้ายังละไม่ได้   เธอควรท าไว้ในใจถึง อโลกสัญญา คือ ก าหนดความสว่างไว้ในใจ  
                           เหมือนกัน ท้ังกลางวัน กลางคืน  ท าใจเปิดว่างให้สว่าง  จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้                           

 ๗.   ถ้ายังละไม่ได้ เธอควรเดินจงกรมส ารวมอินทรีย์ มีจิตใจไม่คิดไปภายนอก จะเป็น 
                           เหตุให้ละความง่วงได้    
                     ๘.   ถ้ายังละไม่ได้   เธอควรส าเร็จไสยาสน์   นอนตะแคงขวา   ซ้อนเท้าให้เหล่ือมกัน  
                           มีสติสัมปชัญญะ หมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิตย์  เมื่อต่ืนแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยต้ังใจ 
                           ว่า เราจะไม่ประกอบความสุขในการนอน และการเคล้ิมหลับอีก  จะเป็นเหตุให้ละ 
                           ความง่วงได้   พระพุทธเจ้าตรัสบรรยายความง่วงโดยล าดับ  จนท่ีสุดถ้ายังไม่หาย 
                           ง่วงก็ให้นอน  แต่ให้นอนอย่างมีสติ       
          เมื่อ ครู อาจารย์ ได้ทราบความเป็นจริง ในเรื่องของการ งว่งเหงา หาวนอน แล้ว ว่าสามารถเกิดข้ึน
ได้กับทุกคน ทุกเวลา  ครู อาจารย์ สามารถท่ีจะประยุกต์ การแก้ง่วง ๘ วิธี ของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ให้
เข้ากับสถานการณ์ท่ีเหมาะสมได้ ส าหรับตัวนักเรียนเองก็ต้องปรับตัว เตือนตัวเอง  พยายามไม่ให้หลับ หรือ
ถ้าพล้ังเผลอหลับไป ก็ใช้วิธีการต่างๆช่วย  เช่น ลุกขึ้นยืน ขออนุญาตไปล้างหน้า ทีส าคัญคือต้องมีสติเตือน
ตัวเองอยู่เสมอว่า   ขณะนี้ตนเองเป็นนักเรียนมีหน้าท่ีอย่างไร    คุณพ่อ   คุณแม่   และประเทศชาติฝาก
ความหวังไว้ ท าอย่างไรตนเองจะต้ังใจเรียนและไมห่ลับในขณะเรียน หรือถ้าเผลอหลับไป เมื่อรู้สึกตัวก็ต้อง
รีบแก้ไข สลัดความง่วงให้หายไปโดยเร็ว ไม่ใช่ว่า ไหนๆหลับแล้ว ก็ขอต่ออีกสักหน่อย หากท าได้เช่นนี้ หรือ
ฝึกปฏิบัติเช่นนี้ รวมท้ังมีความต้ังใจแน่วแน่ว่าจะต้องไม่หลับในระหว่างเรียน   



 ๒๘ 

แล้วปัญหาความไม่ต้ังใจเรียน การเผลอหลับ หรือจงใจหลับ จะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ไข
ได้ทันท่วงที ไม่เกิดผลเสียหาย 
ข้อคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยที่จะท ำให้กำรต้ังใจเรียน  และไม่หลับในระหว่ำงกำรเรียน 

มีข้อคิดเห็นของผู้ท่ีตอบข้อซักถามในเรื่องปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน และอาจารย์ที่ท าให้เกิดการ
ต้ังใจเรียนและไม่หลับ 
นักเรียน     
          -   ความต้ังใจของนักเรียนเอง เช่น ช่ัวโมงนี้จะไม่หลับโดยเด็ดขาด หรือหากเผลอหลับ จะเผลอ 
หลับอย่างมาก ๒ ครั้ง  
          -   ให้ค าสัตย์กับส่ิงท่ีตน เคารพ นับถือ คล้ายกับวิธีการ เลิกเหล้า เลิกบุหรี่  
          -   อย่าเผลอหลับ เมื่อรู้สึกตัว ต้องรีบแก้ไข เช่น ขออนุญาตลุกขึ้นยืน หรือไปล้างหน้า 
          -   ระลึกถึงความส าคัญของตนเอง ท่ีมีต่อ ครอบครัว สถาบัน และประเทศชาติ 
          -   ฝึกท่ีจะอายเพื่อนๆ ท่ีต้ังใจเรียน หรือหลับน้อยกว่า 
          -   ใช้ระบบ “รักเพื่อนต้องเตือนเพื่อน” คือหากเห็นเพื่อนท่ีอยู่ใกล้เคียงหลับไปนานแล้ว ก็ควรปลุก 
เพื่อจะได้เรียนทันเพื่อนคนอืน่           
          -   ความสัมพันธภาพ ระหว่าง นักเรียนด้วยกัน 
          -   เปล่ียนแปลงทัศนคติด้านลบ ต่อการเรียนวิชาทหาร 
ครู , อำจำรย์ 
          -   การแสดงออก ลักษณะท่าทาง ความรู้ในวิชาการท่ีสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่น 
          -   ความมีสัมพันธภาพท่ีดี ระหว่าง ครู อาจารย์ กับ นักเรียน เช่น จ าช่ือนักเรียนได้ ทราบว่า 
นั่งประจ าท่ีใด เป็นนักกีฬาประเภทใด  
          -   การเป็นตัวอย่างท่ีดี ของครู อาจารย์ เป็นต้น เช่น ไม่เข้าห้องสอนช้ากว่าปกติ มีการเตรียม 
การสอนมาอย่างดี มีส่ือการสอน พร้อม สามารถตอบข้อซักถามของนักเรียนได้  
          -   กล้าท่ีจะตักเตือน หรือลงโทษนักเรียน ในกรณีมีการไม่ต้ังใจเรียน หรือหลับในระหว่างเรียน  
          -   มีเทคนิค และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ในการเรียนการสอน 
เทคนิค/กิจกรรมอื่นๆที่ใช้ในกำรสอน ของ ครู อำจำรย์  
          -   การมอบงาน มอบการบ้าน การค้นคว้าหาข้อมูลก่อนเข้าช้ันเรียน 
          -   ให้นักเรียนมาอธิบายหน้าช้ันเรียน และให้เพื่อนซักถาม  
          -   หลังจากสอนจบช่ัวโมงแล้ว มีการทดสอบ ท าข้อสอบ ท้ายช่ัวโมง 
          -   ท าการเรียนการสอน โดยใช้เวลาครึ่งหนึ่งของคาบการสอน ส่วนเวลาท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่ง  
ให้นักเรียนเป็นเวลาของตนเอง โดยมีข้อแม้ว่า ในระหว่างการเรียน ต้องไม่มีใครหลับ และต้องต้ังใจเรียน            
อย่างเต็มท่ี 
          -   ให้คะแนนความต้ังใจ (ไม่หลับ) เพื่อน าไปรวมกับคะแนนท่ีสอบได้ 
          -   ในระหว่างพักประจ าช่ัวโมง จะปล่อยให้นักเรียนท่ีไม่หลับไปพัก แต่ส าหรับนักเรียนท่ีหลับ 
ต้องอยู่ท ากิจกรรมท่ีห้องเรียน เช่น ท าความสะอาดห้อง โดยมีผู้สอนร่วมท ากิจกรรมด้วย 
          -   แสดงความคาดหวัง ท่ีมีต่อตัวนักเรียน ท่ีจะน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และ 
ประเทศชาติ    
          -   กักบริเวณ หรือตัดคะแนนความประพฤติ กรณีต้ังใจหลับ และได้ตักเตือนแล้วหลายครั้ง  
ซึ่งกรณีเช่นนี้ น่าจะเป็นกรณีสุดท้าย และนักเรียนไม่ให้ความสนใจ หรือร่วมมือเลย 
          -   การสอบได้ หรือตก ของการเรียนวิชาทหาร อาจต้องน ามาใช้เช่นเดียวกับกรณีศึกษาทาง 
ด้านวิชาการ 
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บทสรุป      
      ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า   การเรียน   การสอนวิชาทหารนั้น   มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ท้ังเรื่อง  วิชาท่ีเรียน  กระบวนการเรียนการสอน  ส่ือ หรือเครื่องมือในการสอนสภาพห้องเรียนและการจัด
ช้ันเรียน  โครงสร้างสร้างหลักสูตร และตารางการสอน อาจารย์ผู้สอน และตัวนักเรียนเอง  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ 
มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนท้ังส้ิน  และส่ิงส าคัญท่ีสุด  คือ  ตัวนักเรียนเอง  การเรียน 
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาบางสถาบัน นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสท่ีจะพบครู อาจารย์ เพื่อฟังการบรรยาย 
น้อยครั้งมาก  ต้องต้ังใจศึกษา  ค้นคว้า ด้วยตนเอง เป็นหลัก  แต่นักเรียน  นักศึกษา เหล่านั้น  ก็สามารถท่ีจะ 
ส าเร็จการศึกษาไปได้  บางคนต้องท างานไปเรียนไปกว่าจะจบการศึกษาได้พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่า “เลือดตา
แทบกระเด็น”  
      หากเราได้พิจารณาดูแล้ว จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิชาทหารนั้น ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร อาจารย์ 
และผู้เกี่ยวข้อง ได้พยายามท าให้การเรียน การสอน เป็นไปอย่างสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบัน  ได้มีการปรับปรุงแก้ไข  ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เช่น การจัดท าส่ือการเรียนการสอนให้
ทันสมัย การจัดห้องเรียนให้มีความสะดวกสบาย การเตรียมการสอนของ  ครู  อาจารย์    ตลอดจนประสาน
ให้อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถ เฉพาะในวิชานั้นๆ มาเป็นผู้บรรยายให้นักเรียนได้รับทราบ ซึ่งนา่จะเป็น
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ  นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 
ตามท่ีทางราชการก าหนด 
       ครู อาจารย์ ท่ีมีหน้าท่ีในการสอนวิชาทหารนั้น ควรจะได้พิจารณาหาแนวทาง วิธีการ เทคนิคการสอน 
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาของตนเอง    เพื่อให้นักเรียนจะได้น าไปใช้ในชีวิตรับราชการ และเป็นพื้นฐาน 
ในการเรียนวิชาทหารในขั้นที่สูงขึ้นไป  ควรค านึงเสมอว่าทางด้านวิชาการนั้น   การสอบได้   สอบตก  หรือ 
ความไม่ต้ังใจเรียน  หมั่นศึกษาหาความรู้เก็บสะสมประสบการณ์ไว้    อาจมีผลช้ีชะตาชีวิตของนักเรียนเอง   
แต่ความล้มเหลว ความผิดพลาดทางด้านวิชาทหาร อาจท าให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกาย และทรัพย์สิน   ท้ัง 
ต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา  และสุดท้ายอาจหมายถึงความมั่นคง   ความอยู่รอดของประเทศชาติด้วย 
      ท้ายท่ีสุดนี้  นักเรียนนายร้อย น่าจะมีค าตอบอยู่ในใจแล้วว่า จะเรียนและฝึกวิชาทหารอย่างไร  และ
จะต้องเริ่มปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   หากนักเรียนนายร้อยได้อ่านข้อมูลได้รับทราบความคิดเห็น บางส่วน 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษาวิชาทหารแล้ว ตัวนักเรียนนายร้อยเองน่าจะมีค าตอบอยู่ในใจแล้วว่า จะต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไรในการเรียนการสอน   อย่างน้อยก็ควรจะต้องมีความต้ังใจ  สนใจมากขึ้นกว่าเดิม  โดยท่ีตัว
นักเรียนนายร้อย  เป็นผู้ประเมินตนเอง  และปรับปรุงแก้ไข   จะต้องเริ่มปฏิบัติต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  คุณพ่อ  
คุณแม่   กองทัพบก  และประเทศชาติต้ังความหวังไว้กับเรา  “ นักเรียนนายร้อย ” 
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