แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สงั คม

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง ผศ.วันฤดี สุ ขสงวน

.คณะวิชา/หน่วยงาน...........คณะบัญชี...............................................

2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก …...ผศ.วันฤดี สุ ขสงวน............คณะวิชา/หน่วยงาน...........คณะบัญชี...............................................
3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
เป็ นอาจารย์ประจําของคณะบัญชี รับผิดชอบสอนวิชาบัญชีให้กบั นักศึกษา คณะบริ หารธุรกิจ และวิทยาลัย
ท่องเที่ยวและบริ การ สาขาธุรกิจการบิน ในวิชาการบัญชีการเงิน และการบัญชีบริ หาร
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
ได้นาํ พระไตรปิ ฎก หมวดพระสุ ตตันตปิ ฎก หรื อที่เรี ยกกันว่า นิทานชาดก ซึ่ งหมายถึงเรื่ องในอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้า ในชาติต่าง ๆ ที่ทรงบําเพ็ญบารมี ก่อนที่จะตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาพัฒนาเป็ นการ์ตนู อนิเมชัน่
ในรู ปของ e-Learning และ e-Book โดยนําวิชาการความรู้ทางวิชาบัญชีมาสอดแทรกเข้าไป ทํานองเดียวกับกรณี ศึกษา
ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงวิชาการบัญชี ทั้งบัญชีการเงิน และบัญชีบริ หาร ว่าในเนื้อหาเรื่ องที่เรี ยนแต่
ละเรื่ อง ว่ามีจุดเริ่ มต้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถนําวิชาการบัญชีไปใช้ในทางปฏิบตั ิ เช่นใช้ตดั สิ นใจ และให้ขอ้ มูล
เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวติ ประจําวัน ที่เกิดขึ้นได้ เป็ นการนําวิชาการมาความรู ้ทางวิชาการ มาผนวกรวม กับความรู ้ทาง
พุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อเป็ นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป
5. บริบทหรือความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
จากคํากล่าวที่วา่ ที่วา่ ผูใ้ ดมีทุกข์ ผูน้ ้ นั เห็นธรรม เมื่อหลายสิ บปี ก่อน ผูเ้ ล่าเคยมีเรื่ องผิดหวัง ทุกข์ใจมาก่อน
และได้หาทางออกด้วยการฟังธรรมจากวิทยุ เพราะนอนไม่หลับ ทําให้ผเู้ ล่าปลงได้ และหายจากความทุกข์น้ นั
หลังจากนั้น ก็ติดเป็ นนิสัยคือจะต้องเปิ ดวิทยุฟังธรรมตลอดเวลา เช่นทํางานไปก็เปิ ดฟังไปด้วย ขับรถไปก็เปิ ดฟังในรถ
แม้กระทัง่ เวลานอนก็จะเปิ ดฟังจนหลับ ตลอดทั้งคืน ตื่นขึ้นมาก็ได้ยนิ เสี ยงธรรมะ หรื อสวดมนต์ทาํ วัตรเช้า
นอกจากนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ ก็จะไปเรี ยนธรรมะ ในพระไตรปิ ฎก เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ พระสูตร และพระอภิธรรม
จากกิจกรรมเช่นนี้สะสมมาเป็ นระยะเวลาหลายปี ทําให้ผเู้ ล่าได้มีความรู้ทางธรรม เป็ นอย่างมาก และใฝ่ ฝันว่าอยาก
เป็ นผูแ้ สดงธรรมบ้าง แต่กไ็ ด้เพียงแต่คิด เพราะยังไม่มีชื่อเสี ยง และมีอยูว่ นั หนึ่ง ผูเ้ ล่าได้ไปเดินดูหนังสื อในร้านขาย
หนังสื อแห่งหนึ่ งในห้างสรรพสิ นค้า ได้สะดุดตากับแผนกหนังสื อการ์ตนู ความรู้ จึงได้เดินเข้าไปดู พบว่าเป็ นหนังสื อ
การ์ ตูนแต่สอดแทรกความรู้ทางวิชาการ ในระดับประถม จนถึงมัธยม ไม่มีของระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ งผูเ้ ล่าได้เปิ ดอ่าน
ดู พบว่าเนื้อหาการ์ตูนในหนังสื อ เป็ นแนววัยรุ่ น ที่ผเู้ ขียนได้แต่งเนื้อหาขึ้นให้สนุกสนาน ตามความสนใจของวัยเด็ก
ในวัยนั้น
ในขณะที่เปิ ดดูหนังสื อไปเรื่ อย ๆ ผูเ้ ล่าก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า อยากทําหนังสื อในลักษณะนี้บา้ ง แต่เนื้อหา
การ์ตูนจะต้องมีประโยชน์ ให้ความรู้ คู่คุณธรรม จากนั้นผูเ้ ล่าจึงเลือกซื้ อหนังสื อที่ชอบมา 1 เล่ม เพื่อเป็ นตัวอย่าง
เมื่อกลับมาบ้านก็มีความคิดว่า ความรู้ท่ีได้จากการฟังธรรม ที่สะสมมา จะนํามาเขียนเป็ นการ์ตนู และนําวิชาบัญชี
1

สอดแทรกเข้าไป เพื่อทําเป็ นสื่ อการสอนการ์ ตูนอนิเมชัน่ และหนังสื อการ์ ตนู ให้นกั ศึกษาที่ตนสอนได้เรี ยน เป็ นการ
ทําให้หนังสื อน่าอ่านยิง่ ขึ้น นักศึกษาจะได้อยากอ่านเพระเป็ นการใช้ภาพแทนตัวหนังสื อ เพราะนักศึกษาส่ วนใหญ่ไม่
ชอบอ่านหนังสื อ แต่ชอบอ่านการ์ตูนมากกว่า ซึ่ งสังเกตเห็นจากหนังสื อการ์ ตูนที่นกั ศึกษาถือเข้ามาในห้องเรี ยน และ
เห็นเปิ ดดูในสมาร์ทโฟน หรื อ แท็บเล็ต ผูเ้ ล่าจึงเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจยั ในการจัดทําโครงการ
ดังกล่าวจากศูนย์สนับสนุน และพัฒนาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทาํ ให้ งานนั้นประสบความสํ าเร็จ
1. เขียนโครงการวิจยั เพื่อขอทุนวิจยั
2. หาซื้ อหนังสื อพระไตรปิ ฎก หมวดพระสุ ตตันตปิ ฎก หรื อที่เรี ยกกันว่า นิทานชาดก
3. เลือกเรื่ องที่มีความเหมาะสมจะนําเนื้อหาวิชาบัญชีสอดแทรกเข้าไปได้
4. เขียนเค้าโครงเรื่ อง (Storyboard)
5. หานักศึกษาคณะดิจิทรัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มาวาดการ์ตูนให้
6. หานักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มาพากย์ เสี ยงให้
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทที่ าํ ให้ เกิดความสํ าเร็จ
การมีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานที่ทาํ และมีสิ่งกระตุน้ คือจะได้เป็ นผูแ้ สดงธรรม ตามคํากล่าวของ
พระพุทธเจ้าที่วา่ “การให้ธรรมะเป็ นทานชนะการให้ท้ งั ปวง” ผูเ้ ล่าต้องการจะนําความรู้ทางธรรมที่สะสมมาถ่ายถอด
ให้คนฟัง ซึ่ งเป็ นนักศึกษาเยาวชนของประเทศ จะได้เป็ นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม จะนําพาประเทศไทยให้พฒั นาต่อไป
8. ผู้ทมี่ สี ่ วนร่ วมทําให้ เกิดความสํ าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
1. พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และครู บาอาจารย์ ทั้งที่แสดงธรรมทั้งในวิทยุ และที่ไปศึกษาเล่าเรี ยน
ที่ให้ความรู้ทางธรรมแก่ผเู ้ ล่า
2. นักศึกษาคณะดิจิทรัลอาร์ ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มาวาดการ์ตูนให้
3. นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มาพากย์ เสี ยงให้
9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่ าว
ไม่ค่อยมีเวลาทํา เพราะมีงานสอนด้วย และงบประมาณไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไข ใช้งบประมาณส่ วนตัว
10. ผลลัพธ์ หรือความสํ าเร็จทีเ่ กิดขึน้ คือ
1. ได้สื่อการเรี ยนการสอน e –Learning
2. ได้สื่อการเรี ยนการสอน e- Book

11. การเรียนรู้ ของผู้เล่ าเรื่องจากประสบการณ์ ความสํ าเร็จดังกล่าว
ได้เป็ นผูแ้ สดงธรรมตามความฝัน ได้ศึกษาพระไตรปิ ฎก หมวดพระสุ ตตันตปิ ฎก และพบว่านักศึกษาสนใจ
ตั้งในฟังนิทานชาดกที่นาํ มาใช้ประกอบมากกว่าเนื้อหาวิชาการ เพราะนักศึกษาจะเงียบตอนเปิ ดการ์ตนู ให้ดู และตอบ
คําถามทางธรรมได้หมด
12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง
มีความรู้ทางธรรม และเนื้อหาวิชาการบัญชีการเงิน และบัญชีบริ หาร เป็ นอย่างดี เพราะมีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี
13. ผลงานเชิงประจักษ์ ของผู้เล่าเรื่อง คือ
1. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการประกวดสื่ อการสอนระดับอุดมศึกษา
2. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ในการประกวดสื่ อการสอนระดับอุดมศึกษา
3. งานแสดงนิทรรศการสิ่ งประดิษฐ์ จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ
4. รางวัลชมเชยนวัตกรรมอัจฉริ ยะ จากการประกวดของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
5. รางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่ อการสอน จากศูนย์นวัตกรรมการเรี ยนรู้
6. นําเสนองานวิจยั ในการประชุมระดับชาติ สาขาบริ หารธุรกิจ และการบัญชี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ตีพิมพ์บทความในวารสารGlobal Business and Economics Review ปี ที่ 8 เล่ม 1 เดือนกรกฎาคม 2556

