
      เสนอผลการจัดการความรู ป ๒๕๖๕
ระดับบุคคล ชื่อ “หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากใหเปนงาย

ใชแตงกลอน” 

KM-Form ๐๓



“องคกรแหงการเรียนรูวิถีพุทธ (Buddhist Learning Organization)”

วิสัยทัศนความรู  มจร.

๑.  สรางคนเกงและดีอยางมีสมรรถภาพ
๒.  จัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ
๓.  บริการวิชาการดีอยางมีสุขภาพ
๔.  บริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน สวนงาน.

1 กําหนดทิศทางและเปาหมายการบริหารจัดการความรู

“มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร
สมัยใหมและสรางพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

วิสัยทัศน มจร.

“พัฒนาสวนงานใหเปนวัฒนธรรมการจัดการความรู”

วิสัยทัศนความรู สวนงาน.



2 กําหนดและจัดลําดับความสําคัญของหัวขอความรู

• การนําเสนอผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ  ( Best  practice )    

• ชื่อผลงาน “หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากใหเปนงายใชแตงกลอน”    

• ชื่อผูเสนอผลงาน    นางสงสุข  ภาแกว  

• คณะครุศาสตร  สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆเลย



๒.๑ ความเปนมาและความสําคัญของรอยกรองไทย

         ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติและเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคา 

กอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมคีวามเปนไทย   

โดยเฉพาะการเรียนรูเรื่องรอยกรอง วรรณคดีและวรรณกรรมไทย เพื่อศึกษาวิเคราะห 

คุณคาของงานประพันธ ซึ่งไดถายทอดความคิด  คานิยม  วัฒนธรรมทางภาษา  ขนบ 

ประเพณี   เรื่องราวในอดีต  รวมทั้งความงดงามของภาษาและบทรอยกรองของไทย   

เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจ  ที่บรรพบุรุษไดสั่งสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  เปน

เครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ และความสมัพันธอันดีตอกัน 

สามารถ  ประกอบกิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยาง

สันติสุข (กรมวิชาการ. ๒๕๔๖ :  ๑ ) 
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       ชาติไทยเปนชาติที่มีอารยะธรรมในการสื่อสาร เปนโคลง ฉันท กาพย กลอน 

ราย รวมทั้งทวงทํานองที่เกิดจากการอานและการขับกลอมจากเนื้อหาในวรรณคดี 

วรรณกรรม บท  เสภา แหล หรือแมแตการอานทํานองเสนาะและทองอาขยาน   

ซึ่ ง เปน ศิลปะ ความงดงามและคุณคาของภาษา ดั งพระราชดํารัส ใน

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวที่พระราชทานในคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ตอนหนึ่งวา “  ภาษาไทยเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ  เปนสิ่ง

แสดงความคิดที่สวยงามอยางหนึ่ง  ไทยทุกคนจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี.....”
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         ภาษาไทยมิใชเปนเพียงภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนพึงรักษาใหดํารงอยูแต

ตองดําเนินการใหคนไทยใชภาษาไทยอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ  ( สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ. ๒๕๕๖ : ๓๘ )  ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนรู

ภาษาไทยหลักสูตรพุทธศักราช  ๒๕๕๖  ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

ภาษาไทย ไว  ๓  ดานดวยกันคือ  ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย  

ดานความรู  โดยเฉพาะเกี่ยวกับวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย รอยแกว รอยกรอง 

วรรณกรรมปจจุบัน วรรณกรรมทองถิ่น วรรณกรรมสําหรับเด็ก และหนังสือเรียนวิชา

ภาษาไทย วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญาไทย   และทักษะทาง

ปญญา ทุกดานที่เกี่ยวของในศาสตรสาขาภาษาไทยเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูและ

แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน 

Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity
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        คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆเลย  ไดมุงพัฒนา

ระบบงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญา และพันธกิจ ที่วิทยาลัยไดกําหนดไว  

ดําเนินการใหสอดคลองกับ แนวการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแหงชาติ  และสนองตอพระราชดํารัชในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล

ที่ ๙ ซึ่งนํามากลาวไวขางตน  โดยกําหนดใหนิสิตมีความรูความสามารถตามสาระและ

มาตรฐานการเรียนรูรายวิชาในสาขาภาษาไทยอยางรอบดาน  มุงเนนใหนิสิตมี

วัฒนธรรมในการใชภาษา  เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย ชื่นชม

และอนุรักษวรรณคดีและวรรณกรรม สามารถอานและแตงคําประพันธชนิดตางๆได

อยางถูกตอง ทําใหนิสิตเกิดความภาคภูมิใจและรวมอนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาไทย

สามารถนําไปประยุกต ใช ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค

Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity

7



        
         การเรียนรูบทรอยกรอง ฉันทลักษณและการแตงคําประพันธทุกชนิด จึงนับเปน
เรื่องสําคัญและจําเปนสําหรับคนไทย  โดยเฉาะอยางยิ่ง การแตงกลอนที่ถือเปนความรู
ขั้นพื้นฐานสําหรับนิสิต สาขาการสอนภาษาไทย  ซึ่งถือวาจําเปนอยางมากในสาขาวิชา  
ที่ตองรอบรูเรื่องรอยกรองไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่นิสิตออกฝกปฏิบัติวิชาชีพ 
สวมบทบาทครูที่แทจริงในวันขางหนา  การแตงคําประพันธไดถูกตองจะชวยพัฒนา
วิชาชีพและสามารถเปนนักประพันธที่มีคุณภาพในอนาคต
         ดังนั้น จึงจําเปนที่ผูรับผิดชอบรายวิชาจะใชความรูความสามารถทําใหบทเรียนมี
ความหมาย นาสนใจและนาศกึษาสําหรับนิสิต ซึ่งมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ มีเพศ  วัย  
ภูมิรู ภูมิหลัง และแนวคดิที่แตกตางกัน   ผูบรรยายจึงตองมีทั้งศาสตรและศลิปในการ
จัดการความรู จึงจะทําใหนิสิตศรัทธา เชื่อมั่น และเปลี่ยนแนวคิดใหคลอยตาม หันมา
สนใจรายวิชารอยกรองไทยและเรียนรูอยางมีความสุข 
 



         การฝกการแตงคําประพันธและศึกษาฉันทลักษณรอยกรองชนิดตางๆอยาง

หลากหลายนั้น เปนสิ่งที่ตองเรียนรูจากงายไปหายาก จากสิ่งใกลตัว ไดพบเห็นตัวอยางที่

ดีและหลากหลาย  ผูฝกแตงบทรอยกรองเริ่มแรก ตองมีทักษะในการเลือกสรรคําและใช

คํา ใชภาษา ศัพทสํานวนใหมีระดับ ผูสอนตองรูจักถายทอดท่ีไมสลับซับซอน เพื่อให

ผูเรียนสนใจ มีแรงบันดาลใจ ขณะเดียวกันก็ใหมีโอกาสไดเรียนรู พบเห็นตัวอยางที่

ถูกตองหลายตัวอยาง ไดฝกแตงฝกเขียนซ้ําๆ จากเนื้อหาสาระที่ตนสนใจ ก็จะมองเห็น

ชองทาง เกิดความชํานาญมองเรื่องงยากกลายเปนเรื่องงาย คุนเคยและเกิดทักษะ เกิด

จิตสํานึกรักในภาษารอยกรองและความเปนไทย สามารถเรียนรูและปฏิบัติไดอยาง

ถูกตองในไมชา    ดังคํากลาวที่วา
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             เรื่องกาพยกลอนเรียนอยางไรใหตระหนัก   เพื่อศิษยรักรูเขาใจไมสับสน

    จากเรื่องยากไกลตัวกลัวกังวล                   เปนเรื่องงายสนุกคนเขียนแตงคํา

    หาขั้นตอนใหฝกทํานําไปเสริม                  ชวยแตงเติมเปนกาพยกลอนใหคมขํา

    คือสําคัญสาขาไทยใหเพียรจํา                   แลวสืบสานใหเลิศล้ําเปนยอดครู
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๒.๒  วัตถุประสงคและเปาหมายของการนําเสนอ 
       ๑)  เพื่อนําเสนอสื่อการเรียนรู  หนังสือ รอยกรอง  “ พระมหาชนกนิทานคํากลอน
สะทอนคุณธรรม” ที่แตงขึ้น ประกอบการสอนเรื่องรอยกรองไทยซึ่งชวยใหนิสิตสามารถ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธิ์ในรายวิชาเปนที่นาพอใจ 
       ๒) เพื่อแสดงผลสะทอนจากที่นิสิตไดเรียนรูเรื่องรอยกรองและสามารถแตงกลอน
สุภาพ ซึ่งถือเปนพ้ืนฐานของการแตงรอยกรองชนิดอื่นไดอยางถูกตอง
       ๓) ชวยปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหตระหนักในคุณคาของภูมปิญญาไทย ใน
ฐานะ  “  ผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมภาษา ” สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ
และถายทอดแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
       ๔)  เพื่อนําเสนอวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศสูสาธารณะ เปนการแสดงความภาคภูมิใจใน
ผลงานและความ สําเร็จของนิสิตในฐานะอาจารยผูสอนรายวิชารอยกรองไทย ที่มุง
พัฒนานิสิตใหสามารถแตงบทรอยกรองไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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๓. การวางกลยุทธการจัดการความรู

      ยอนหลังไปเมื่อ ๒ ปที่แลวผูเขียนไดรับมอบหมายใหบรรยายรายวิชารอยกรองไทย  

ชั้นปที่ ๓   ในครั้งนั้น ไดทดสอบใหนิสิตแตงบทรอยกรองโดยใชวิธีสอนตามแผนปกติ

และใหฝกเฉพาะในชั่วโมง พบวา   นิสิตมากกวารอยละ ๘๐ ไมผานเกณฑการประเมิน

      จากนั้น ผูเขียนไดเปลี่ยนวิธีการสอนโดยยกเอาชาดกเรื่องพระมหาชนก พระราช

นิพนธในพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวมาประยุกตเปนนิทานคํากลอน โดยใชกลอน

สุภาพทั้งเรื่อง ในชื่อ “ พระมหาชนกนิทานคํากลอนสะทอนคณุธร รม” ความยาว  ๗๒  

บท  จํานวน ๕ เลม เพื่อประกอบการบรรยายในปถัดไป โดยใชเปนสื่อตัวอยางเพื่อ

กระตุนความสนใจของนิสิตใหสามารถอานและแตงบทรอยกรองไดเพ่ิมขึ้น ภายใตวิธี

แบงกลุมยอย แยกฝก มีการจัดประกวดกันเองระหวางกลุม  โดยใชวงจร  PDCA  

ควบคุมกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน
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       ตอมาไดปรับวิธีการสอนใหมตามแผนที่วางไว  โดยคัดเลือกผูนํากลุม  แบงกลุมฝก

นอกเวลาและฝกซอมอยางจริงจังไดนําหนังสือ พระมหาชนกนิทานคํากลอนสะทอน

คุณธรรมที่สรางไว  ใหนิสิตใชประกอบการเรียนเรื่องการแตงรอยกรองไทยดวย  สังเกต

วานิสิตสนใจหนังสือชุดนี้มาก และเริ่มฝกกันอยางจริงจังในกลุม นอกจากเรียนรูจาก

หนังสือที่ใหดูเปนตนแบบแลว  ตองเปดโอกาสใหนิสิตไดคิดยอนเวลาถึงวัยเด็ก ไดคิด

ทบทวนคําคลองจอง บทรองเลน และเพลงเหกลอม ไดศึกษาตัวอยางบทรอยกรองจาก

บทอาขยานและบทเรียนทุกสมัย ศึกษาตัวอยางบทกวีที่มีคุณคา  ซึ่งอาจารยไดให

คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการเลือกคําและความหมายรวมถึงรูปแบบและฉันทลักษณ 

ประเด็นอื่นๆที่มีปญหา  จากนั้นเริ่มฝกจากงายไปหายาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

จับคูกันฝกอยางตั้งใจ 
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        จนกระทั่งนิสิตสวนใหญสามารถแตงรอยกรองประเภทกลอนไดเปนที่นาพอใจ  ตอมา
จึงไดจัดใหมีการประกวดระหวางกลุมยอย ใหทุกรูป/คน ศึกษาหนังสือ   นิสิตใหความสนใจ
หนังสือที่อาจารยเปนผูแตงขึ้นเปนทุนเดิมอยูแลว  เห็นไดจากนิสิตมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับรอยกรองมากขึ้น  สามารถแตงบทรอยกรองตามที่กําหนดและแตงจากเรื่องราวใน
จินตนาการของตนเอง โดยแสดงผลงานใหอาจารย และเพื่อนๆไดเห็นเปนที่ประจักษ ได
มากกวารอยละ  ๘๐



๓. ๑  ขั้นตอนการดําเนินงานที่เปน “ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ” หรือ การเปน “ Best practice  ”

Culture : M =  Mastery of Buddhism  C =  
Compassionate & Collaboration U = Unity
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๓.๒  การสราง แบงปน จัดเก็บความรู ประยุกตใชความรูและมุงสูการพัฒนา

      Bestpractice  ( ตามวงจร  PDCA )
ในฐานะอาจารยผูสอน  ผูเขียนมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จครั้งนี้และยินดีถายทอดแกผูอื่น 

ถึงขั้นตอนซึ่งเปน “ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ ” ที่ดําเนินการโดยใชกิจกรรม 6 ขั้น ภายใตวงจร  PDCA  คือ  

ขั้นที่ ๑ : D๑ เลาประสบการณในวัยเด็ก  

ขั้นที่ ๒ : D๒  สรางเสกคําคลองจอง   

ขั้นที่ ๓ : D๓ พินิจรอยกรองจากตัวอยาง 

ขั้นที่ ๔ : D๔   สัมผัสใดบางควรเขาใจ  

ขั้นที่ ๕ : D๕   ฝกแตงใชคําความหมายดี  

ขั้นที่ ๖ : D ๖  สรางเวทีนําเสนอผลงาน 
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ “หมวก ๖ ใบ : เปลี่ยนเรื่องยากใหเปนงายใชแตง

กลอน ” มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้          

หมวกใบที่ ๑ : D ๑ เลาประสบการณในวัยเด็ก  

       โดยเปดโอกาสใหนิสิตทุกคนไดเลาประสบการณในวัยเด็ก ท้ังจากที่โรงเรียน จาก

เพื่อนเลนในชุมชน  จากครอบครัวทางบาน เปนตนวา การไดฟงบทรองเลนของเด็กจาก

กลุมเพื่อน ๆ  บทเหกลอมจากปูยาตายาย   บทอาขยานสั้นๆงายๆรวมทั้งบทไหวครูที่

จดจําไดจากโรงเรียน  หรือแมแตเพลงรองเลนสั้นๆที่ไดยินจนคุนหู  เชน บทรองจันทร

เจาขอขาวขอแกง การเลนจําจี้ เปนตน   ลวนเปนพื้นฐานเปนจุดเริ่มตนของรอยกรอง

ทั้งสิ้น เนื่องจากแตละบทรองมีคําที่คลองจองกันแทรกอยางเปนระเบียบ จึงทําใหฟงแลว

มีความไพเราะและจดจําไดงายยิง่ขึ้น
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หมวกใบที่ ๒ :  D ๒ สรางสรรคเสกคําคลองจอง   

               ขั้นตอนน้ีเปนการเริ่มตนใหนิสิตไดทบทวนเรื่องคําคลองจอง  เนื่องจากคําคลอง

จองเปนพื้นฐานสําคัญของการแตงบทรอยกรองทุกประเภท  แมวาทุกคนเคยเรียนคําคลองจอง

มาแลว  เมื่อเวลาที่ลวงเลยไป ทําใหคําคลองจองในความทรงจําลบเลือนไปเสียสิ้น   ดังนั้น 

ผูสอนตองแทรก เรื่องคําคลองจองเขาไวในขั้นตอนการสอน พึงระลึกเสมอวาทักษะและพื้นฐาน

การเรียนรูเรื่องรอยกรองจากโรงเรยีนเดิมแตละแหงมีความแตกตาง  จึงควรใหนิสิตไดทําความ

เขาใจ ถือเปนการทบทวน และปรับระดับความรู ปกติคําคลองจองมีชนิด ๒ คํา เชน  แมว

เหมียว  เหลียวหลัง  ฟงเพลง  เกรงใจ ฯลฯ  คําคลองจองชนิด ๓ คํา เชน  แมวไลหนู  ปูเดิน

ชา  มาวิ่งเร็ว  คําคลองจอองชนิด ๔ คํา เชน  ไปเที่ยวไหนมา  ไปหาความรู  ประตูฟุตบอล  

คําคลองจองมีขอควรระวังคือ  อยาใหสระที่ลงทายวนมาที่เดิมได หมายถึงเด็กๆควรคิดเลือก

สระทายคําใหหลากหลาย ไมเอาสระเดิมมาใชซ้ําซอน 
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หมวกใบที่ ๓ :  D ๓ พินิจรอยกรองจากตัวอยาง
                 โดยยกตัวอยางบทรอยกรองประเภทกลอน จากงายไปหายากตามลําดับ เริ่มจาก
กลอนสี่ กลอนหก  กลอนแปด เสภา  สักวา ดอกสรอย นิราศ และกลอนบทละคร โดยเนนที่กลอน
สุภาพชนิดกลอนแปดเพราะเปนแบบอยางของการฝกแตงกลอน  นอกจากใหนิสิตศึกษาในหนังสือ
รอยกรอง ชุด พระมหาชนกนิทานคํากลอนแลว ยังไดใหตัวอยางที่หลากหลาย อาทิ กลอนแปด
จากวรรคทองในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี  จากเรื่องขุนชางขุนแผนตอนกําเนิดพลายงาม  วรรค
ทองจากนิราศภูเขาทอง รวมทั้งบทอาขยานบทหลักบทรองในชั้นเรียนทุกระดับ นํามาใหนิสิต
เรียนรูรวมกัน เนนใหเห็นรูปแบบท่ีตายตัวซึ่งเปนเอกลักษณของกลอนแปด ชี้ใหเห็นการเลือกใชคํา  
ชวงจังหวะการลงสัมผัส ตามแบบฉบับของสุนทรภูบรมครูกลอน  จากนั้น แบงกลุมนิสิตคนหาบท
กลอนที่ชอบ นํามาเสนอ และวิจารณรวมกัน  ชี้ใหเห็น ลักษณะความงามของภาษา การเลือกใช
คําและความหมาย  การวางตําแหนงคําใหถูกตองเหมาะสม สวยงาม ขั้นตอนน้ีจะชวยใหนิสิตได
เห็นตัวอยางดีๆท่ีหลากหลาย  ชวยใหจดจํา ลักษณะบังคับของกลอนชนิดนี้ไดแมนยํายิ่งขึ้น



หมวกใบที่ ๔ :  D ๔ สัมผัสใดบางควรเขาใจ  

             ขั้นตอนนี้ เปนขั้นที่นิสิตตองเรียนรูฉันทลักษณ  โดยใหนิสิตทุกคนไปหาบทก

ลอนมาคนละ2ตัวอยาง โดยใหเปนกลอนของสุนทรภู ๑ เรื่องและจากผูแตงหรือกวีทาน

อื่นอีก ๑ เรื่อง  จากนั้นนํามาเปรียบเทียบลักษณะสัมผัสนอก และสัมผัสใน ชี้ใหเห็น

เอกลักษณกลอนสุนทรภูที่เราจะใชเปนตนแบบ เชนเดียวกับหนังสือนิทานพระมหาชนก

คํากลอนสะทอนคุณธรรมท่ีแตงขึ้นประกอบการสอน  ในขั้นนี้จึงตองชี้ใหเห็นวา ผัง

กลอน หรือฉันทลักษณมีลักษณะบังคับอยางไร  ฝกใหนิสิตโยงเสนสัมผัสคํา ทั้งสัมผัส

นอก (เสียงสระบังคับ) และสัมผัสใน (เสียงสระและอักษรไมบังคับ) นิสิตฝกโยงสัมผัส

และจดจําลักษณะบังคบัในกลอนตนแบบ ขณะเดียวกันก็จับคูแขงขันหาคําสัมผัสจาก

กลอนบทอื่นๆดวย 
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หมวกใบที่ ๕ :  D ๕ ฝกแตงใชคํา ความหมายดี

            ขั้นตอนนี้ เปนตอนสําคัญที่นิสิตตองไดแสดงความรูความเขาใจออกมาเปนบท

กลอน ฝกแตงอยางอิสระลองผิดลองถูกตามความคดิตัวเอง เบื้องตนใหใชคําไดตามใจ

ชอบ แมจะมีลักษณะกลอนพาไป ก็ยังไมสกัดกั้นความคดิ  นิสิตสงผลงาน  อาจารยตรวจ

งานของทุกคนบนจอ ชี้จุดบกพรอง ถูกและผิด  จุดท่ีนาแกไข วิเคราะห ชี้แจง แนะนํา  

โดยเฉพาะในขั้นนี้ตองเนนเรื่อง ขอหามขอควรระวังในการเขียนกลอนไวดวย จากนั้นให

จับคูกับเพื่อนฝกแตงกลอนในหัวขอที่อาจารยกําหนด  เสร็จแลวสงตรวจ วิจารณผลงาน 

ใหฝกแตงซ้ําๆในเรื่องเดิมจะเห็นพัฒนาการมากขึ้นตามลําดับ แลวจึงใหทุกรูป/คนฝก

แตงตามจินตนาการ  เนนใหเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขสนุกสนาน จะเกิดองคความรู

ที่ถูกตองแมนยําและยั่งยนื
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หมวกใบที่ ๖ : D ๖   สรางเวทีนําเสนอผลงาน
 ในขั้นนี้ถือเปนชวงเวลาที่นิสิตแตละกลุม  จะไดสรุปองคความรู  หลังจากฝก
แตงและแขงขันกันเองมาชวงระยะหน่ึง  การสรุปความรูจะมีคุณคาและเกิดความ
ประทับใจในผลงานตนเอง เปนตนวา  ใหนิสิตจัดกิจกรรมแสดงผลงานที่มีทั้งหมด  เชน 
จัดนิทรรศการโดยทุกคนรวบรวมผลงานของตนนํามาจัดแสดงอยางเปนรูปธรรม    จัด
ประกวดแตงกลอนสด  แตงกลอนประกอบภาพ   กลอนในวันสําคัญ   กลอนชื่อเพื่อน 
เปนตน  จากนั้นมีการมอบรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ ซึ่งกิจกรรมตางๆดังกลาว เปนอีกวิธี
หนึ่งท่ีจะชวยใหนิสิตมีกําลังใจ เกิดความปติ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในผลงานท่ีแตงขึ้น
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๓.๓ Practices และ lessons learned มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ( Sharing)         

     ๓.๓.๑ ปจจัยความสําเร็จ

              ๑)  ผูบริหาร  ชวยสงเสริมสนับสนุนและใหขวัญกําลังใจการดําเนินงานของ

อาจารยและนิสิตเปนอยางดี

             ๒)  อาจารยผูสอนมีความรู สามารถในเนื้อหาวิชา เสียสละ เอาใจใสและ

ทุมเทในการสอนและฝกฝนแนะนํานิสิตนอกเวลาทําการ

๓)  นิสิตมีความมุงมั่นในการฝกแตงและเขียนบทรอยกรอง มีความรับผิดชอบ

และสนใจใครเรียนรู สวนหนึ่งดวยความรักและศรัทธาในสถาบันและรายวิชา



๓.๓.๒ บทเรียนที่ไดรับ

๑)  นิสิต มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและอาจารยในทางที่ดี สนใจรวมกิจกรรมใน

รายวิชา เห็นคุณคาของงานรอยกรอง ชื่นชอบการแตงคําประพันธ  มีจิตอนุรักษภาษา

และความเปนไทย

๒) นิสิตมีความศรัทธา เชื่อมั่น และวางใจ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตออาจารยผูสอน

และเพื่อนรวมหอง เกิดความรักสามัคคีในหมูคณะและมีความภาคภูมิใจในตนเอง

๓)  อาจารยผูสอนมี วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ เปนท่ีรูจักทั่วไปในวงวิชาชีพ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการแตงคําประพันธและอานรอยกรอง 
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๓.๓.๓  การเผยแพร/ การยอมรับ/ รางวัลที่ได

        ๑) ไดนําเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการจัดการความรู KM “ระดับ

บุคคล” เนื่องในงาน “๑๓๔ ป มหาจุฬาฯ พัฒนาปญญาและคุณธรรม นําสังคมสูสันติ

สุข” เมื่อ วันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

        ๒) นิสิตอานรอยกรองในงานของหมูบานศรีสองรัก อบต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 

        ๓) ชุมชนและองคกรภายนอกตางมีความพึงพอใจ ชื่นชมการแสดงความสามารถ

ของนิสิต 

        ๔)  ไดเผยแพร Best  practice วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศใน สพท.เลย เขต ๒ และ

เพื่อนรวมงาน
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 ๔.  ผลการจัดการความรู

       ๔.๑ ดานปริมาณ

๑)  นิสิตสามารถแตงคําประพันธชนิดกลอนสุภาพตามที่กําหนดไดถูกตองตาม

ฉันทลักษณ และมีผลคะแนนสอบปลายภาคในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ ๘๐ ซึ่ง

เปนผลคะแนนที่นาพอใจ 

     ๔.๒ ดานคุณภาพ

           ๒) ผลที่เกิดกับผูเรียน  นิสิตสามารถแตงบทรอยกรองชนิดกลอนสุภาพที่

กําหนดไดอยางถูกตองไพเราะและเกิดจิตสํานึกที่ดี เต็มใจอนุรักษและสืบทอดภาษาและ

ภูมิปญญาไทยในฐานะ “ ผูสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมภาษา ”                 
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