
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นายภูมิรัตน ์ นวรัตน ์
 คุณอ านวย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว 
 คุณประสาน ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 
 คุณกิจ  ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ ผศ.ดร.ธนพงศ์   สารีอินทร ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรับนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 น.ส.เฟื่องลัดดา   โสภา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 นางธนาพร บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
3 ผศ.ภาคิณ   อังศุณิศ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
4 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
6 ผศ.ธนัฎฐา   อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
8 ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 ดร.วราวุฒิ พุทธให้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
10 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12 ผศ.พิชญา   พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
15 ดร.วรนุช   ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
16 น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
17 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
19 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
21 น.ส.สุวรรณา โย้วเพ้ง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
22 นายสุริโย ก่อวาณิชกุล งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
23 น.ส.อรวรรณ มุกนนท์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
24 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
25 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
26 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
27 น.ส.สุวภา น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
28 นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
29 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศกึษา 
30 น.ส.นัฎรีญา ดีละมัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
31 น.ส.ศิริพร   บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
32 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศกึษา 
33 น.ส.ฐิตาภา เนื่องนิยม งานกิจการนักศกึษา 

 



กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
กลุ่ม การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอื้อ   นายภูมิรัตน ์ นวรัตน ์
 คุณอ านวย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว 
 คุณประสาน ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล 
 คุณกิจ  ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรต ิ
 คุณวิศาสตร ์ ผศ.ดร.ธนพงศ์   สารีอินทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 น.ส.เฟื่องลัดดา   โสภา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
2 นางธนาพร บุญชู หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
3 ผศ.ภาคิณ   อังศุณิศ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
4 ผศ.สังเวย เสวกวิหารี หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
5 นายกฤษฎา เหล็กดี หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
6 ผศ.ธนัฎฐา   อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
7 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
8 ดร.นฤดี สมิทธ์ปรีชา หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
9 ดร.วราวุฒิ พุทธให้ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
10 ผศ.ดร.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
11 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
12 ผศ.พิชญา   พุกผาสุข หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
14 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
15 ดร.วรนุช   ดีละมัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
16 น.ส.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
17 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 ผศ.พรรณิการ์ มีอ่อน หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
19 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 น.ส.ซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
21 น.ส.สุวรรณา โย้วเพ้ง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
22 นายสุริโย ก่อวาณิชกุล งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
23 น.ส.อรวรรณ มุกนนท์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
24 น.ส.นิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
25 น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
26 น.ส.เยาวภา เทวะผลิน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
27 น.ส.สุวภา น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
28 นางพัทลาณ ี วรดิษฐ์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
29 น.ส.ฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์ งานกิจการนักศกึษา 
30 น.ส.นัฎรีญา ดีละมัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
31 น.ส.ศิริพร   บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
32 นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร งานกิจการนักศกึษา 
33 น.ส.ฐิตาภา เนื่องนิยม งานกิจการนักศกึษา 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

จุดประสงคข์องการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การถ่ายทอด
ประสบการณ์กิจกรรมนอกหอ้งเรียนส าหรับนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
1.ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนอกหลักสูตร 
- Middlebury College 
- Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 
โดยมีเนื้อหา 
1.โครงสร้างกิจกรรมนอกหลักสูตรส าหรับนักศึกษา 
-Middlebury College 
-Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 
2.ประสบการณ์โดยตรงที่เกี่ยวข้องกิจกรรมนอกหลักสูตร 
-Middlebury College 
-Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) 
กิจกรรมนอกหลักสูตร (extra curriculum) 
-กิจกรรมนอกหลักสูตร (อังกฤษ: Extracurricular activities) คือ กิจกรรมที่
นักเรียนนักศกึษาปฏิบัตินอกเหนือจากขอบเขตของหลักสูตรปกติของการศึกษา
ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกหลักสูตรมีอยูใ่นทุกระดับช้ัน
การศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki/กิจกรรมนอก
หลักสูตร) 
-เป็นกิจกรรมตาม ความสนใจ และความสมัครใจของนักศึกษา 
-เป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะทีน่อกเหนือจากวิชาเรยีนทั่วไป 
Middlebury College มีจ านวนนักศึกษา ~2500 คน 
หลักสูตรที่เปิดสอน 
-ปริญาตรี (Liberal Art) 
หอพัก 
-นักศึกษาสวนมากพักในหอพักของมหาวิทยาลัยและทานอาหารในโรงอาหาร 
(ค่าที่พักและอาหารร่วมในค่าเทอม) 
-นักศึกษาบางส่วนสามารถพักในหอพักนอกมหาวิทยาลัยได้ (สมัครและจับสลาก
เพื่อได้สิทธิ์) 



 บันทึกการเล่าเรื่อง 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

โครงสร้างการจัดการกิจการนักศึกษา ของ Middlebury College 
Student Organizations 
-มากกว่า 200 ชุมนุม 
-บริหารโดยนักศึกษา 
-ต้องมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคน 
Student GovernmentAssociation(SGA) 
-เป็นตัวแทนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  
-บริหารจัดการ student activities fee 
Middlebury College Activities Board (MCAB) 
-คณะกรรมการจากนักศึกษา 
-จัดการกิจกรรมหลักสี่ประเภท 
1.Concerts 
2.Social 
3.Tradition 
4.Speakers 
Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) มนีักศึกษา ~8,100 คน 
การศึกษา 
-ปริญาตรี (~6,200) 
-บัณฑิตศึกษา (~1,400) 
-อื่นๆ (~500) 
หอพัก 
-บังคับให้ นักศึกษาระดับปริญาตรี ปี 1-2 พักในหอพักของมหาวิทยาลัยพร้อม
อาหารในโรงอาหาร (ค่าที่พักและอาหารร่วมในค่าเทอม) 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

 
ประสบการณต์รงใน Middlebury College 

 

 
 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน์ 
(ผู้เล่า) 

รูปแบบในการเข้าร่วมกิจกรรม 
• เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป  

• เข้ากิจกรรมทีส่นใจ  
• กิจกรรมกลาง เช่น spring festival, winter 

carnivore, 100 days party เป็นต้น 
• กิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้บุคคลทั่วไป เช่น Friday 

movie night, Asian BBQ เป็นต้น 
• เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสะดวก 

• เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในฐานะสมาชิก 
• เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสะดวกทุกครั้งที่มีโอกาศ เช่น ชุมนุม

แบดมินตัน 
• เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในฐานะผู้บริหารชุมนุม 

• วางแผนจัดกิจกรรมชุมนุมและวางแผนงบประมาณ 
• จองสถานที่ประกอบกิจกรรม  
• จัดหาอุปกรณ์และวัสด ุ

• ประชาสัมพันธ์เพื่อหาสมาชิกเพ่ิมเติม 
• เสนอของบประมาณประจ าป ี
• รายงานความก้าวหน้าและเสนอของบประมาณเพ่ิม 
• วางแผนและจัดการเลือกต้ังคณะผู้บริหารชุมนุม 

• จัดสอน workshop การท าอาหารไทยอย่างง่าย  
• วางแผนค่าใช้จ่ายและก าหนด ราคาค่าเรียน 
• จัดการเรื่องอื่นๆทั้งหมด 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

ประสบการณต์รงใน Rensselaer Polytechnic Institute 

 

 

 



 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

ประเภทของชุมนุม 
• กีฬา 

• กี ประเภททีม เช่น อเมริกันฟุตบอล บาสเก็ตบอล อื่นๆ 
• กี สันนาการ แบดมินตัน  

• วิชาการ 
• โดรน 
• เทคโนโลยีจรวด 
• ความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ 

• ศิลปะวัตธนธรรม  
• ภาษาและวัฒนธรรม จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น 

• อื่นๆ 
• การตัวรอดในป่า 
• การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
• การท่องเที่ยว 

การบริหารชนุนุมในรอบป ี
-ประชาสัมพันธ์เพื่อหาสมาชิกเพิ่มเติม 
-เสนอของบประมาณประจ าปี พร้อมรายงานการด าเนินกิจกรรม 
-เสนอของบประมาณเพิ่มเติม พร้อมรายงานความก้าวหน้า 
-เลือกตัง้/สรรหาคณะกรรมการบริหารชุนนุม 
-ด าเนินกิจกรรม 
 



 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

งบประมาณชุมนุม 
• งบประมาณพื้นฐาน (จัดสรรให้กับทุกชุมนมุโดยเท่าเทียม) 

• ใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์ชุมนุม 
• การจัดการพื้นฐานของชุมนุม 

• งบประมาณเพ่ิมเติม ให้ตามผลงานของชุมนุม  
• กิจกรรมส าหรบัสมาชิก 
• กิจกรรมส าหรบัสาธารณะ 
• หลักการอนุมัติงบประมาณ 

• ความเหมาะสม 
• จ านวนกิจกรรมที่เสนอ 
• จ านวนสมาชิกและผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

ที่มาของงบประมาณ 
• รับการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย ผ่านงบสนับสนุนกิจการ

นักศึกษา 
• สนับสนุนทั้งหมด 

• ให้เท่ากันทุกชมุนุม 
• ให้ตามผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากชุมนุม 

• สนับสนุนเป็นบางส่วน 
• ให้เท่ากันทุกชมุนุม 
• ให้ตามจ านวนสมาชิกของชุมนุม 

• สนับสนุนจากการรับบริจาค  
• การจัดหารายได้หรือการระดมทุน 

 



 

บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายภูมิรัตน์  นวรัตน ์
(ผู้เล่า) 

ประโยชน์ของกิจกรรมนอกห้องเรียน 
-ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมผ่อนคลายและสังสรรค์กับเพือนในมหาวิทยาลัย 
-ส่งเสริมให้นักศึกษามีความผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัยมากขึน้ 
-เป็นแนวทางพัฒนาและสรา้งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
-หน่ึงในกลไกการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
-เป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจของนักศึกษา 
-ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้น า 
-ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่หลากหลาย(soft skill) 
-เป็นกลไกในการสื่อสารระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลยั 



 

ภาพประกอบกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนอกห้องเรียนส าหรบันักศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.40 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


