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บทความนี้้�เอกสารนี้้� สงวนลิิขสิิทธิ์์� © 2563 โดยผู้้�เขีียนนอกเสีียจากได้้ระบุุเป็็นอย่่างอื่่�น
เอกสารนี้้�สามารถเผยแพร่่ในรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์หรืือไฟล์์ดิิจิิทััลสำำ�หรัับการศึึกษาส่่วนตััวหรืือการเรีียนการสอน
ที่่�มิิได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อแสวงหากำำ�ไรหรืือความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ โดยขอให้้มีีการอ้้างอิิงที่่�มาทุุกครั้้�ง
การนำำ�บทความไปใช้้ในรููปแบบอื่่�น เช่่น การรวมเล่่ม ตีีพิิมพ์์ แจกจ่่ายบนเครื่่�องแม่่ข่่าย ซึ่่�งจะต้้องได้้รัับความ
ยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากเจ้้าของบทความเท่่านั้้�น
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เกี่่� ย วกัั บ โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนานัักศึึกษา ให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีความพร้้อมต่่อ
โลกของการทำำ�งาน เพื่่�อตอบรัับกัับสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต่่อศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งแนวคิิด ความรู้้� และทัักษะในด้้านต่่าง ๆ โดย
ตระหนัักในการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน ซึ่ง่� ที่่�ผ่่านมาได้้มีีการออกแบบกรอบแนวคิิด สำำ�หรัับ
การพััฒนาอาจารย์์เพื่่�อการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ ผ่่านทางหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้มีีการมอบทุุน ในการ
ดำำ�เนิินการพััฒนากระบวนวิิชาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งได้้มุ่่�งเน้้นในการจััดการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ (1)
วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการบรรยายที่่�ลดลง (2) วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (3) การใช้้ ICT
ในการเรีียนการสอน และ (4) การวััดประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนตามสภาพจริิง
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 และการ
สนัับสนุุนด้้านนวััตกรรมการเรีียนการสอนสำำ�หรัับอาจารย์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในปีีการศึึกษาที่่� 2562ซึ่่�ง
มหาวิิทยาลััยมีีโครงการรวมทั้้�งหมด 5 รููปแบบ ได้้แก่่ โครงการ Type A เป็็นการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active
Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน Type B เป็็นการเรีียนการสอนแบบ Flippedclassroom ที่่�เน้้นส่่งเสริิมให้้อาจารย์์นำำ�เนื้้�อหาส่่วนบรรยายของตนสร้้างเป็็นสื่่�อในรููปแบบ Online โครงการ
Type C เป็็นทุุนส่่งเสริิมการสอนแบบบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชา โดยเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการมอง ภาพรวมของ
การศึึกษาอัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการเรีียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type
X: CMU MOOC เป็็นทุุนส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ร่ว่ มผลิิตสื่่�อออนไลน์์ในระบบเปิิด และโครงการ Type X: Innovation
เป็็นทุุนหััวข้้อเปิิดสำำ�หรัับอาจารย์์ที่่�ต้้องการนำำ�นวััตกรรมการเรีียนรู้้ใ� หม่่มาทดลองใช้้ และมีีศักั ยภาพในการเป็็นต้้น
แบบที่่�สามารถนำำ�ไปขยายผลให้้กัับมหาวิิทยาลััยได้้ในวงกว้้าง
เกี่่�ยวกัับศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้มีีนโยบายในการจััดตั้้�งศููนย์์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center)
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบสนอง
นโยบายการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยพัันธกิิจหลัักของ TLIC มีี ทั้้�งหมด 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1 พััฒนา ค้้นคว้้า ทดลอง และเผยแพร่่ต้้นแบบนวััตกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ขับั เคลื่่�อน ด้้วยเทคโนโลยีี ด้้าน
ที่่� 2 พััฒนาเทคโนโลยีีและบริิการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดขั้้�นตอน สร้้างความโปร่่งใสใน การบริิหารการเรีียน
การสอน และด้้านที่่� 3 พััฒนาอาจารย์์ เสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้เทคโนโลยีีเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญ ประสานความร่่วมมืือกัับส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเดิิม ได้้แก่่ สำำ�นัักพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา และกอง
บริิหารงานบุุคคล เพื่่�อให้้การพััฒนาอาจารย์์เกิิดผลก้้าวหน้้าอย่่างชััดเจนและเป็็นรููปธรรม
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
สำ�หรับโครงการพัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
1

กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร1

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail krittiya.s@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ในชั้้�นเรีียนเป็็นวิิธีีหนึ่่�งที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับว่่ามีีประสิิทธิิภาพ
การจััดการเรีียนการสอน ภาคการศึึกษา 2 ปีีการศึึกษา 2563 นี้้� ผู้้�สอนได้้เลืือกใช้้วิิธีีโครงงานเป็็นฐาน (Projectbased learning) ร่่วมกัับการทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน โดยได้้แบ่่งวิิธีีการเรีียนการสอนเป็็น 2 ช่่วงคืือในห้้องเรีียน
(Onsite) และ Online ผ่่านโปรแกรม Zoom มีีเนื้้�อหาหลัักคืือการพััฒนาเกมดิิจิิทััลเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� โดย
กำำ�หนดโครงการให้้นัักศึึกษาพััฒนาเกมดิิจิิทััลเป็็นกลุ่่�ม ทั้้�งหมด 4 กลุ่่�มรวม 4 ผลงาน มีีการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มในชั้้�น
เรีียนและการนำำ�เสนอผลงานและการประเมิินผลงานโดยสมาชิิกในชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� ผลการประเมิินการสอนของอาจารย์์
โดยนัักศึึกษาจากจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ทำำ�การประเมิินคิิดเป็็นร้้อยละ 100 สรุุปผลการประเมิินการสอนทั้้�งวิิชา ได้้
คะแนนเฉลี่่�ย 4.29 คิิดเป็็นร้้อยละ 85.83 อยู่่�ในระดัับดีี ส่่วนผลการประเมิินกระบวนวิิชา สรุุปผลการประเมิิน
การสอนทั้้�งวิิชา ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.46 คิิดเป็็นร้้อยละ 89.29 อยู่่�ในระดัับดีีมาก
คำำ�สำำ�คััญ: Project-based Learning, Active Learning, Digital Game, Game-based Learning
รู้้�ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�งานเป็็นทีีม กระตุ้้�น แนะนำำ� และให้้คำำ�
1. บทนำำ�
	วิิธีีการเรีียนรู้้�ด้้วยโครงงานเป็็นฐาน (Project- ปรึึกษา เพื่่�อให้้โครงการสำำ�เร็็จลุุล่่วง [1-2]
กระบวนวิิชาหััวข้้อเลืือกสรรทางการพััฒนาเกม
based learning) เป็็นวิิธีหี นึ่่�งของการจััดการเรีียนการ
สอนแบบ Active Learning ที่่�ใช้้การเรีียนรู้้�จาก 2 (SEL TOPICS IN GAME DEV II) เป็็นหนึ่่�งในวิิชา
ประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ านให้้แก่่ผู้้เ� รีียนเหมืือนกัับ เลืือกของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 หรืือ 4 หลัักสููตรวิิทยา
การทำำ� งานในชีี วิิ ต จริิ ง อย่่ า งมีี ร ะบบ เป็็ น วิิ ธีี ก าร ศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาแอนนิิเมชัันและเกม วิิทยาลััย
หาความรู้้�ความจริิงอย่่างมีีเหตุุผล เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้� ศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดย
เรีียนได้้มีีประสบการณ์์ตรง ได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการแก้้ปััญหา นัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียนวิิชานี้้�ส่่วนใหญ่่จะเป็็นผู้้�ที่่�สนใจ
การเรีียนรู้้�ด้้วยโครงงานเป็็นการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้� ในงานสายอาชีีพเกี่่�ยวกัับการพััฒนาเกมดิิจิิทััล ซึ่่�ง
เรีียนเป็็นสำำ�คััญรููปแบบหนึ่่�ง ที่่�เป็็นการให้้ผู้้�เรีียนได้้ นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้�มีีพื้้�นฐานการเรีียนในปีี 1 และ 2 สาย
ลงมืือปฏิิบััติิจริิงในลัักษณะของการศึึกษา สำำ�รวจ วิิทยาศาสตร์์ คำำ�อธิิบายรายวิิชาของกระบวนวิิชานี้้�
ค้้นคว้้า ทดลอง ประดิิษฐ์์คิิดค้้น โดยผู้้�สอนหรืือครููจะ ค่่อนข้้างเปิิดกว้้างสำำ�หรัับผู้้�เรีียนและผู้้�สอนที่่�มีีความ
เปลี่่�ยนบทบาทจากการเป็็นผู้้ใ� ห้้ความรู้้� (Teacher) มา สนใจร่่วมกััน ในแต่่ละภาคการศึึกษาโดยก่่อนที่่�จะเปิิด
เป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก (Facilitator) หรืือผู้้�ให้้คำำ� ได้้ทำำ�การสำำ�รวจความต้้องการปีีนี้้� จึึงได้้เปิิดวิิชาหััวข้้อ
แนะนำำ� (Guide) ทำำ�หน้้าที่่�ออกแบบกระบวนการเรีียน เลืือกสรรทางการพััฒนาเกม 2 โดยในภาคการศึึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นี้้�มีีเนื้้�อหาเน้้นไปในทางการพััฒนาเกมเพื่่�อการเรีียนรู้้�
Game for Learning โดย วิิธีีการเรีียนรู้้�ด้้วยโครงงาน
เป็็นฐาน (Project-based Learning) ร่่วมกัับการทำำ�
กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นซึ่่� ง ด้้วยวิิ ธีี ก ารนี้้�นัั ก ศึึ ก ษาจะมีี
โอกาสใช้้ความรู้้แ� ละประสบการณ์์การทำำ�โครงงานเมื่่�อ
ไปฝึึกสหกิิจในหลายๆองค์์กรหรืือทำำ�งานจริิงหลัังจาก
สำำ�เร็็จการศึึกษา
2. การจััดการเรีียนการสอน
ภาคการศึึกษา 2 ปีีการศึึกษา 2563 นี้้�ได้้แบ่่ง
เนื้้�อหาบทเรีียนออกเป็็น 5 บทซึ่่�งประกอบไปด้้วย
1. ความรู้้�เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับเกมและเกมดิิจิิทััล
2. ทบทวนเกมประเภทต่่างๆ
3. เกมกระดาน
4. Game Review
5. การประยุุกต์์ใช้้เกมเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ในส่่วนเนื้้�อหาบทเรีียน นอกจากความรู้้�เรื่่�อง
หลัักการพััฒนาเกมเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แล้้ว ยัังมีี
ตััวอย่่างเกมจากการ Review เกมเพื่่�อส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้�ที่่�ได้้รัับการพััฒนาจนแล้้วเสร็็จ และได้้ตีีพิิมพ์์
บทความในแหล่่งที่่�เชื่่�อถืือได้้เรีียบร้้อยแล้้ว ประกอบ
ไปด้้วย เกมฝููงลููกกระบืือน้้อยพาฉงน เพื่่�อส่่งเสริิมการ
เรีียนรู้้เ� รื่่�องคำำ�ไทยที่่�มัักใช้้ผิิด [6] เกม Chemistry Pop
เรีียนรู้้ต� ารางธาตุุและสารประกอบ [7] และเกม Lanna
Traveling เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้�เรื่่�องการท่่องเที่่�ยวใน 8
จัังหวััดล้้านนา [8]
การร่่ ว มทำำ�กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย น จะใช้้สื่่�อ
Interactive ได้้แก่่ Facebook Kahoot Zoom
Mentimeter และ Microsoft Team ในการทำำ�
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนจะให้้นัักศึึกษาร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรม
ทั้้�งเดี่่�ยวและกลุ่่�ม โดยจะเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมของสมาชิิก
ในชั้้�นเรีียนให้้ทุุกคนมีีโอกาสพููดคุุยซัักถามแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�ทั้้�งอาจารย์์ผู้้�สอนและเพื่่�อนนัักศึึกษาด้้วยกััน
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทบทวนตนเองในส่่วนของความรู้้�
และวิิธีีการสื่่�อสาร ซึ่่�งจะช่่วยประเมิินได้้ว่่านัักศึึกษามีี
ความรู้้�ความเข้้าใจถููกต้้องหรืือไม่่โดยดููจากการถาม
และตอบ
10

การจััดการเรีียนการสอนแบบนี้้�เพื่่�อฝึึกนัักศึึกษา
ให้้เป็็น Active Learner โดยให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การวางแผนงานเดี่่�ยว งานกลุ่่�ม ร่่วมทำำ�กิิจกรรมในชั้้�น
เรีี ย นโดยที่่�โครงการที่่�กำำ� หนด (Project-Based
Learning) จะมาจากความคิิดสร้้างสรรค์์งานตามอิิสระ
ของแต่่ละกลุ่่�ม ภายใน Theme เกมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
โดยให้้นัั ก ศึึ ก ษาศึึ ก ษา ออกแบบและพัั ฒ นาเกม
เมื่อต้้นแบบขึ้้�
พัฒ นาแล
ว นำเกมต
น แบบมานำเสนอ
นมาใหม่่
โดยกำำ
�หนดเป็็น Digitalโดยให
Game
สมาชิ
ก ในชัGame
้ น เรี ย นมี
 ว นร ว มในการเล
น และให
ประเภท
forส Learning
หรืือ Game-based
ความเห็
นและประเมิ
นเพืล่อะกลุ่่�
ใหแมตออกแบบรูู
ละกลุมนำไปแก
learning
นัักศึึกษาแต่่
ปแบบวิิไธีขกี าร
ปรัเล่่
บปรุ
งพัฒสนางานต
าจะเป
นที่ยอมรับ ของ
นตามอิิ
ระ เมื่่�อพััอฒจนกว
นาแล้้วนำำ
�เกมต้้นแบบมานำำ
�เสนอ
สมาชิ
ก ในชั ้น เรีกในชั้้�
ย น นซึเรีี่ ง ทำให
ั ก ศึวกมในการเล่่
ษามี โ อกาสได
โดยให้้สมาชิิ
ยนมีีส่น่วนร่่
นและให้้
ความเห็็นนทีและประเมิิ
มนำำ�ไปแก้้ไข
ทำงานเป
ม เพื ่ อ ฝ ก ทันกเพื่่�อให้้แต่่
ษะการสืล่ อะกลุ่่�
สารและการ
ปรัับปรุุงพััฒนางานต่่อจนกว่่าจะเป็็นที่่�ยอมรัับของ
นำเสนอ
สมาชิิกในชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีโอกาสได้้ทำำ�งาน
2.1เป็็นทีีกิมจเพื่่�
กรรมตลอดภาคการศึ
กษา
อฝึึกทัักษะการสื่่�อสารและการนำำ
�เสนอ
ในชว2.1
งเดืกิิอจนแรก
(พ.ย. 63 - ธ.ค.ก63)
กรรมตลอดภาคการศึึ
ษา เปนการ
นแรก (พ.ย.
63ก-ศึธ.ค.
63)เริเป็็
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เรียนในหในช่่
องเรีวยงเดืื
น อ(Onsite)
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กรรมตั้้�งแต่่สัปั ดาห์์แรกเพื่่�
อเป็็น่อการสร้้
สนิกิิทจสนมและละลายพฤติ
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กศึกษา ท
กรรมเนื่่�องจากนัั
กศึึกฒษาต้้อง
ตอสนมและละลายพฤติิ
งทำงานรว มกันเปน กลุ
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นกลุ่่�มProject)
โดยเฉพาะการพัั
ฒนาโครงการ
โครงการขนาดเล็
ที่ตองอาศั
ยความ
ขนาดเล็็ก (Mini Project) ที่่�ต้้องอาศััยความร่่วมมืือ
รวมมือของทุกฝาย
ของทุุกฝ่่าย
โดยทุโดยทุุ
ก กิ จกกรรมนั
ก ศึ กกษาจะมี
ส มุสดมุุกิดจกิิกรรม
กิิ จ กรรมนัั
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จ กรรม
ประจำตั
ว
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่
าจารย
ผ

ู
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อนแจกให
โ
ดยแบ
ง
เป
น
2
ประจำำ�ตััวที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนแจกให้้โดยแบ่่งเป็็น สี2 สีสีี สีี
เขียเขีีวยสำหรั
บ บนักนััศึกกศึึษาชาย
บบ
ว สำำ�หรัั
กษาชายและและสีชสีีมพู
ชมพููสำหรั
สำำ�หรัั
นักนััศึกศึึษาหญิ
ง โดยทุ
กครัก้งครั้้�
ที่นงที่่�นัั
ักศึกษาร
วมทำกิ
กษาหญิิ
ง โดยทุุ
ศึึกษาร่่
วมทำำจ�กิกรรม
ิจกรรม
ตอต้้องจดและส่่
งจดและสงใหงอให้้อาจารย์์
าจารยตรวจและเซ็
นกำกั
ตรวจและเซ็็
นกำำบ�กัับ

งานใหน ักศึกษ
เดือนสุดทายขอ
สถาณการณกา
ดีขึ้น จึงไดกลับ
(Onsite) ตามป
ชั้นเรียนตอไดจ

รูปที่ 2 กิจ

รูปที่ 3 กิจ

รูรููปทีที่่�่ 1 สมุ
สมุุดสะสมแต
สะสมแต้้มม (กิ
(กิิจกรรม)

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึเดืกอษานที2563
่ 2 (ม.ค. 64) เปนการเรียน online จึง

ไดเรียน Lecture เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน

รูปที่ 4 กิจ

องทำงานรว มกันเปน กลุ มโดยเฉพาะการพัฒนา
ครงการขนาดเล็ก (Mini Project) ที่ตองอาศัยความ
รงการขนาดเล็ก (Mini(2021)
Project) ที่ตองอาศัยความ
วมมือของทุกฝCMU21
าChiang
ย Mai University, Thailand
รูปที่ 2 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 1
มมือของทุกฝาย
รูปที่ 2 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 1
โดยทุ ก กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาจะมี ส มุ ด กิ จ กรรม
โดยทุ ก กิ จ กรรมนัอกนที่่�ศึ ก2ษาจะมี
กิ จ กรรม
(ม.ค.โดยแบ
64)สเป็็มุนงดเป
การเรีี
ระจำตัวที่อาจารยผูสเดืือนแจกให
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สี จึึง
ระจำตัวที่อาจารย
ดยแบงเปนอทั้้�งหมด
2 สี สี 4 บท
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กรรม
registration
ในระหว่่
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การกำำ�หนด
เล กน ษาหญิ
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ดท้งาทียของภาคการศึ
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กศึ
ก
ครั
น
่
ก
ั
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ก
ษาร
ว
จ
กรรม
งานให้้นัั
ก
ศึึ
ก
ษาได้้วางแผนทำำ
�
งานกลุ่่�
ม
ในช่่
ว
2 เดืือน
องจดและส
อาจารยตกรวจและเซ็
นกำกับด19 มีแงนวโน
มนำไปแก
ไข งใหสถาณการณ
ารแพรระบาดโรคโควิ
มที่
ท้้ายของภาคการศึึ
กษาน(ก.พ.63
องจดและสงใหอสุุดาจารย
ตรวจและเซ็
กำกับ - มีี.ค.63) สถาณ

ยอมรับ ของ
ามี โ อกาสได
สารและการ

ดีขึ้น จึกงารแพร่่
ไดกลับระบาดโรคโควิิ
มาทำการเรียดนการสอนในห
การณ์์
19 มีีแนวโน้้มที่่�ดีีองเรี
ขึ้้�นยจึึนง
(Onsite)
ละไดดำเนินการจัยดนกิจ(Onsite)
กรรมใน
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บมาทำำตามปกติ
�การเรีียแนการสอนในห้้องเรีี
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นเรีียนต่่่ 1อ
ได้้จนครบตามที่่�วางแผนไว้้ ดัังตารางที่่� 1

63) เปนการ
ษาไดเริ ่มทำ รูปที่ 1 สมุดสะสมแตม (กิจกรรม)
รสรางความรูปที่ 1 สมุดสะสมแตม (กิจกรรม)
ากนักเดืศึกอษา
นที่ 2 (ม.ค. 64) เปนการเรียน online จึง
เดื
อ
นที
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นา ่ 2 (ม.ค.
ดะการพั
เรียนฒLecture
เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน
เรียนยความ
Lecture เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน
งอาศั

รูปที่ 3 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 2
กิิจกรรเกมกระดานแบบดั้้�งเดิิ้งมเดิม 2
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น online จึง
ด 4 บท ผาน
ด ว ย Zoom
มีการกำหนด

สััปดาห์์ที่่� กิิจกรรม/เนื้้�อหา
1,3
2
4
5
6
7
8
9
10
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หมายเหตุุ

บทที่่� 1
เรีียน Lecture (Slide) ผ่่าน Ms-team สร้้าง Facebook Group On site
เล่่นเกมการ์์ด เกม เล่่นเกมแบ่่งกลุ่่�มโดยการสุ่่�ม สมาชิิกกลุ่่�มละ 3-4 คน /จดแต้้ม นัับ On site
ที่่�1
คะแนนบัันทึึกลงสมุุดกิิจกรรมเล่่มเล็็กที่่�อาจารย์์แจกให้้ทุุกคน
ประกาศผู้้�ชนะแต่่ละกลุ่่�ม
ด เกม เล่่นเกมแบ่่งกลุ่่�ม้งโดยการสุ่่�
รูปทีเล่่่ 3นเกมการ์์
กิจกรรมเกมกระดานแบบดั
เดิม 2 ม สมาชิิกกลุ่่�มละ 3-4 คน /จดแต้้ม นัับ On site
ที่่�2
คะแนน บัันทึึกลงสมุุดกิิจกรรมเล่่มเล็็ก ประกาศผู้้�ชนะแต่่ละกลุ่่�ม
บทที่่� 2
เรีียน Lecture (Slide) ผ่่าน Ms-team/Zoom/Fb
Online
บทที่่� 3
เรีียน Lecture (Slide) ผ่่าน Ms-team/Zoom/Fb
Online
บทที่่� 4
เรีียน Lecture (Slide) ผ่่าน Ms-team/Zoom/Fb
Online
บทที่่� 5
เรีียน Lecture (Slide) ผ่่าน Ms-team/Zoom/Fb
Online
เล่่นเกมกระดาน เล่่นเกม โดยใช้้สถานที่่�ห้้องเรีียน แบ่่งกลุ่่�มโดยการสุ่่�ม สมาชิิกกลุ่่�ม On site
แบบดั้้�งเดิิม [3] ละ 3-4 คน /จดแต้้ม นัับคะแนน บัันทึึกลงสมุุดกิิจกรรมเล่่มเล็็ก
ประกาศผู้้�ชนะแต่่ละกลุ่่�ม
เล่่นเกมโดยใช้้สถานที่่�ห้้องสมุุ
รูปที่ เล่่4 นกิเกมกระดาน
จกรรมเกมกระดานแบบสมั
ยใหม 1 ดของวิิทยาลััย ศิิลปะ สื่่�อ และ เทคโน On site
แบบสมััยใหม่่
โลยยีี มช แบ่่งกลุ่่�มโดยให้้ นศ เลืือกกัันเอง สมาชิิกกลุ่่�มละ 3-4 คน
/จดแต้้ม นัับคะแนน บัันทึึกลงสมุุดกิิจกรรมเล่่มเล็็ก ประกาศผู้้�ชนะ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่่ละกลุ่่�ม

11

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand
สััปดาห์์ที่่� กิิจกรรม/เนื้้�อหา
11

12

13

14

15

วิิธีีการ/รายละเอีียด

หมายเหตุุ

Review เกม
กระดานเพื่่�อส่่ง
เสริิมการเรีียนรู้้�

งานเดี่่�ยวให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้าโดยอิิสระและนำำ�เสนอเกมดิิจิทัิ ัลคนละ On site
1 เกมโดยในชั้้�นเรีียนมีีการถาม-ตอบและโหวตให้้คะแนน
(Mentimeter) ซึ่ง่� กัันและกัันโดยอาจารย์์ให้้รางวััลผู้้�ที่่�ได้้รัับการ
โหวตสููงสุุด
Review เกม
งานเดี่่�ยวให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้าโดยอิิสระและนำำ�เสนอเกมดิิจิทัิ ัลคนละ On site
1 เกมโดยในชั้้�นเรีียนมีีการถาม-ตอบและโหวตให้้คะแนน
ดิิจิิทััล
[4- 5]
(Mentimeter) ซึ่ง่� กัันและกัันโดยอาจารย์์ให้้รางวััลผู้้�ที่่�ได้้รัับการ
โหวตสููงสุุด
Group Project นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 3-4 คน ทำำ� Mini project โดยให้้พััฒนา On site
Presentation เกมต้้นแบบ (Prototype Game) ที่่�เป็็น Game for Learning โดย
(ครั้้�งที่่� 1)
แบ่่ง การนำำ�เสนอเป็็น 2 ครั้้�ง ครั้้�งที่่� 1 นำำ�เสนอโครงร่่างและเกมใน
เฟส ที่่� 1 (พอเล่่นได้้แต่่ยัังไม่่สมบููรณ์์) ครั้้�งรูที่่�ป2ทีนำำ่ 5�เสนอเกมในเฟสที่่�
กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 2
2 ซึ่่�งเป็็นเกมต้้นแบบที่่�ค่่อนข้้างสมบููรณ์์และได้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขตาม
Group Project Comment ที่่�อาจารย์์และเพื่่�อนๆกลุ่่�มอื่่�นเสนอแนะ หลัังจากนำำ� On site
Presentation เสนองานครบทุุกกลุ่่�มให้้นัักศึึกษาทุุกคนร่่วมโหวตเกมที่่�ชอบที่่�สุุด ซึ่ง่�
(ครั้้�งที่่� 2)
อาจารย์์มีีรางวััลให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับการโหวตสููงสุุด ท้้ายสุุดได้้สำำ�รวจความ
คิิดเห็็นโดยเฉพาะปััญหาการทำำ�งานและอุุปสรรคของนัักศึึกษาใน
การพััฒนาเกมต้้นแบบของแต่่ละกลุ่่�ม
Quiz and
ทำำ�แบบทดสอบเนื้้�อหาบทที่่� 1-5 โดยใช้้ Mentimeter เป็็นการ
On site
Review all
Review บทเรีียน สรุุปการเรีียนการสอนภาค
รูปที2/63
่ 6 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 3

ตารางที่ 2 สัดสวนการใหคะแนน
วิธีการประเมิน

รูปที่ 5 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 2

รูปที่ 6 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 3

12

สัปดาหที่
ประเมิน
15

1.โครงการกลุม (Mini
Project)
2.งานเดี่ยว (Proposal,
13
Game review)
รูปที่ 7 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 1
3.การทำกิจกรรมกลุม และ
ตลอดภาค
แบบฝกหัด
การศึกษา
4.การเขาชั้นเรียน
ตลอดภาค
การมีสวนรวมในชั้นเรียน การ การศึกษา
ใหความรวมมือเขาประเมิน
การเรียนการสอน
5.สอบปลายภาค
16

สัดสวน
30%
20%
20%
10%

วิธีกา

1.โครงการกล
Project)
2.งานเดี่ยว (P
Game revie
3.การทำกิจก
แบบฝกหัด
4.การเขาชั้นเ
การมีสวนรวม
ใหความรวมม
การเรียนการ
5.สอบปลายภ

3 ผลการท
ผลงา
Learning)
มีทั้งหมด 4

3.1 เกมห
เป
สงเสริมการ
ฮอสแบบฮอ
ภารกิจที่กำ
สารประกอ

20%

3 ผลการทำกิ
รูปที่ จ8กรรมและการประเมิ
กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทนัลผล2
ผ ล งาน เกมเพื ่ อ การเรี ย นรู  (Game for
2.2 วิธีการเก็บคะแนน
ซึ่งนักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อเปนตัวตนแบบ
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีกLearning)
ารศึกษาสัด2563
สวนการใหคะแนน ในภาคการศึกษานี้ดัง
มีทั้งหมด 4 ผลงาน ไดแก
ตาราง ที่ 2
3.1 เกมหมากฮอสธาตุ

รูปที่

CMU21 (2021)
ตารางที
่ 2 สัดสวนการให
Chiang
Mai University,
Thailandคะแนน

วิธีการประเมิน
สัปดาหที่
สัดสวน
ประเมิน
2.2 วิิธีีการเก็็บคะแนน
1.โครงการกลุ
ม (Miniดส่่วนการให้้คะแนน
15 ในภาคการศึึ
30%กษานี้้�ดััง
	สัั
Project) ตาราง ที่่� 2
2.งานเดี่ยว ตารางที่่�
(Proposal,
13
20%
2 สััดส่่วนการให้้คะแนน
Game review) วิิธีีการประเมิิน
สััปดาห์์ที่่� สััดส่่วน
3.การทำกิจกรรมกลุม และ
ตลอดภาคประเมิิน 20%
30%
แบบฝกหัด 1.โครงการกลุ่่�ม (Mini Project)
การศึกษา 15
2.งานเดี่่�ยว (Proposal, Game
13
20%
4.การเขาชั้นreview)
เรียน
ตลอดภาค
10%
การมีสวนรว3.การทำำ
มในชั้น�กิเรีิจยกรรมกลุ่่�
น การ มและแบบ
การศึกษาตลอดภาค 20%
ฝึึกอหััเขด าประเมิน
การศึึกษา
ใหความรวมมื
4.การเข้้าชั้้�นเรีียน
การเรียนการสอน
การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน การให้้ ตลอดภาค 10%
5.สอบปลายภาค
16
20%

3

การศึึกษา
ความร่่วมมืือเข้้าประเมิินการ
เรีียนการสอน
ผลการทำกิ
จกรรมและการประเมินผล
5.สอบปลายภาค
16

20%

ผ ลงาน เกมเพื ่ อ การเรี ย นรู  (Game for
Learning) ซึ่งนักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อเปนตัวตนแบบ
3. ผลการทำำ�กิิจกรรมและการประเมิินผล
มีทั้งหมด 4 ผลงาน
ไดแก
ผลงานเกมเพื่่�อการเรีี
ย นรู้้� (Game for

Learning) ซึ่่�งนัักศึึกษาพััฒนาขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวต้้นแบบ
3.1 เกมหมากฮอสธาตุ
หมด 4 ผลงาน ได้้แก่่
เปมีีทั้้�นงเกมกระดานแบบดิ
จิทัล 2 มิตเิ พื่อ
3.1 เกมหมากฮอสธาตุุ
สงเสริมการเรียนรู
่องธาตุเคมี มีวิธจิีเิทัลัลนคล
เป็็นเรืเกมกระดานแบบดิิ
2 มิิาติยหมาก
ิเพื่่�อส่่งเสริิม
ฮอสแบบฮอสกิ
เลนเคมีี
ตองจั
ธาตุใหไดตาม
การเรีียนนรู้้โดยผู
�เรื่่�องธาตุุ
มีีวิบิธีีเกลุ
ล่่นมคล้้ายหมากฮอสแบบ
น โดยผู้้
ต้้องจัั
บกลุ่่�มธาตุุให้้ได้้ตามภารกิิ
จที่่�
ภารกิจที่กฮอสกิิ
ำหนดซึ
่งจะเกี�เล่่่ยนวกั
บการรวมธาตุ
เปน
กำำ�หนดซึ่
่�งจะเกี่่�
ยวกัับการรวมธาตุุ
สารประกอบเช
นรวม
H+H+O
= H2O เป็็นสารประกอบ

3.2
(Animal)
3.2 เกมวิ
เกมวิ่งง่ ลลาาททาาเลข
เลข
(Animal)มีมีววิธ
เปเปนน3.2
เกมดิ
จจิทิทงัลัลล่่า33ท้้าเลข
มิมิตติทิที่มี่มีลีลักักษณะการเล
เกมวิ่่�
เกมดิ
ษณะการเลนนเปเปนน ความรู
ความรูศศัพัพทท
เกมประเภทไม
รรูจูจบบจิิทั(Endless
Game)
คล
เป็็นเกมดิิ
ัล 3 มิิติิที่่�มี
ีลัักษณะการเล่่
นเกม
เป็็น
เกมประเภทไม
(Endless
Game)
คลาายกั
ยกับบเกม
�จ(Arcade
บ (Endless
Game)
บเกมที่่�
ทีที่เเกมประเภทไม่่
Game)
หรื
่เลลนนตามตู
ตามตูเเกม
กมรู้้(Arcade
Game)
หรือคล้้ายกัั
อเกมหยอด
เกมหยอด
เล่่นตามตู้้เ�ากม
(Arcade
Game) หรืืมการเรี
อเกมหยอดเหรีี
ยญ
เหรี
เหรียยญในห
ญในหางง โดยเพิ
โดยเพิ่ม่มการส
การสงงเสริ
เสริมการเรียยนรู
นรูเรืเรื่อ่องง
ในห้้าง โดยเพิ่่�มการส่่างไปด
เสริิมการเรีียนรู้้ทเ� รื่่�ักอษะความไว
งการบวกลบ
การบวกลบคู
การบวกลบคูณณหารเข
หารเขาไปดววยย โดยใช
โดยใชทักษะความไว
หารเข้้าไปด้้วย
โดยใช้้ทัั
กษะความไววิ่่�
งไปด
ข้้ามรั้้�
วิวิ่ง่งคููขขณ
าามรั
้ว้วโดยมี
ภภารกิ
จจคิคิดดเลขเร็
ววตามโจทย
ววยยว โดย
มรั
โดยมี
ารกิ
เลขเร็
ตามโจทย
ไ
ปด
มีีภารกิิจคิิดเลขเร็็วตามโจทย์์ไปด้้วย
รูรป

หลั
หลังงจาก
จาก
ผลงานของต
ผลงานของต
อาจารย
อาจารยแและส
ละ
คะแนนผลงาน
คะแนนผลงา
ธาตุ
ธาตุ(รู(รูปปทีที่) ่)โดโด
กติ
กติกกาเป
าเปนนทีที่ร่รูกูก
รูรูปปทีที่ ่10
10การนำเสนอผลงานเกมวิ
การนำเสนอผลงานเกมวิ่ง่งลลาาททาาเลข
เลข
ผลการป
ผลการ
รููปที่่�เกมกี
10 การนำำ
�าเสนอผลงานเกมวิ่่�
งล่่าท้้าเลข
3.3
ฬ
าน
รู

(หนู
ๆ
รู
จ

ก
ั
ไหม)
3.3 เกมกี
ฬเกมกีี
านาฬรูาน่่
 (หนู
รูจักๆไหม)
นันักกศึศึกกษาจากจ
ษาจาก
าตรู้้เิ ๆ� พื(หนูู
รู้้�จัักมไหม)
เปเปนน3.3
เกมดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
2
มิ
อ
่
ส
ง
เสริ
การเรี
ย
นรู

เ
รื
่
อ
ง
จิทจิัลทัิ 2ลั มิ2ตมิิเิ พืติเิ ่อพื่่�สองส่่เสริ
มการเรี
กกศึศ
เป็็เกมดิ
นเกมดิิ
งเสริิ
มการเรีียนรู
ยนรู้้เรืเ� ่อรื่่�งอง มีมีจจำนวนนั
ำนวนนั
กีกีฬฬาา มีมีววิ ธิ ธี เี เลลนนเปเปนนเกมจั
บ คู  ภ ภาพอุ
ปปกรณ
ก ี ฬ าที่
เกมจั
าพอุ
กรณ
กีีฬา มีีวิิธีีเล่่นเป็็นเกมจัั
บคู่่�บภคูาพอุุ
ปกรณ์์
กีีฬาที่่�กเี ฬหมืืาทีอ่น รรออยละ
ยละ100
100ส
เหมื
อ
นกั
น
ทั
ก
ษะที
่
ใ
ช
ค
ื
อ
ความจำและความไว
เหมื
น ใทัช้้คืืกอษะที
่ ใ ช�คและความไวเนื่่�
ื อ ความจำและความไว
กััน อทัันกั
กษะที่่�
ความจำำ
องจากต้้องใน คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ ย่ ย
เนืเนืเวลาจำำ
่อ่องจากต
อ
งในเวลาจำกั
ด
งจากต
�กััดองในเวลาจำกัด
ระดั
ระดับบดีดี สสววนผ
น
การประเมิ
การประเมินนกก
คิคิดดเปเปนนรรออยละ
ยละ

เช่่นรวม H+H+O = H2O

รูรูปปทีที่ ่11
11การนำเสนอผลงานเกมกี
การนำเสนอผลงานเกมกีฬฬาน
านาารูรู 
รููปที่่� 11 การนำำ�เสนอผลงานเกมกีีฬาน่่ารู้้�
3.4
แแมนทายศั
พพทท
3.4 เกมแฮงค
เกมแฮงค
มนทายศั
3.4 เกมแฮงค์์
แมนทายศัั
พท์์
เปเปนนเป็็เกมดิ
จ
ิ
ท
ั
ล
3
มิ
ต
ิ
เ
พื
่
อ
ส
เสริ
การเรี
ยยนรู
เกมดิ
เสริมมมการเรีี
การเรี
นรู
นเกมดิิจ ิทจิทัิ ัลลั 33มิมิิตติิ เพื่่�พือ่อส่่สงงงเสริิ
ยนรู้้
เ� รื่่�อ  ง
เรืเรื่อศัั่องศั
งงกฤษ
สีสี(Color)
ตตวว
ทภภาษาอั
าษาอั
กฤษ
โหมด
(Color)
พงศัท์์พภพทาษาอัั
งกฤษ
โหมดโหมด
สีี (Color)
และสััตและสั
ว์์และสั
(Animal)
มีีวิิธีีเล่่นเป็็นเกมทายอัักษร ทัักษะที่่�ใช้้คืือความรู้้�ศััพท์์

ง
9 การนำำ�เสนอผลงานเกมหมากฮอสธาตุุ
รูปทีรููป่ 9ที่่� การนำเสนอผลงานเกมหมากฮอสธาตุ

66

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5

13

รเลนเป น
เลนบเปเกม
น
ายกั
ยกับเกม
กมหยอด
มหยอด
ยนรู
เรื่อง
นรูเรื่อง
ะความไว
ะความไว
ไปดวย
ปดวย

ทาเลข
าเลข

ยนรูเรื่อง
ยนรู
ณ กเี ฬรื่อาทีง ่
ณ
ก ี ฬ าที่
ะความไว
ความไว

(Animal) มีวิธีเลนเปนเกมทายอักษร ทักษะที่ใชคือ
CMU21 (2021)
(Animal)
ลนเปนเกมทายอั
กษร ทักษะที่ใชคือ
ความรู
ศัพมีMai
ทวิธีเUniversity,
Chiang
Thailand
ความรูศัพท

รูปที่ 12 เกมแฮงคแมนทายศัพท
รูรููปปทีที่่�่ 12
เกมแฮงคแแมนทายศั
พพทท์์
มนทายศัั
หลังจากที
่นั12
กศึกเกมแฮงค์์
ษาทุกคนทุ
กกลุมได
นำเสนอ
หลัังจากที่่�นัั
ศึึกพษาทุุ
กยคนทุุ
กกลุ่่�มมไดได้้นำำ
�เสนอผล
หลังจากที
ักศึกได
ษาทุ
กกลุ
ำเสนอ
ผลงานของตั
ว่นเอง
ู ดกคุคนทุ
แลกเปลี
่ ยนนกั
บ ทั้ ง
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4. ปััญหาและอุุปสรรค
เนื่่�องจากการเรีียนการสอนมีี 2 ช่่วงคืือ ช่่วง
Onsite และ Online จึึงทำำ�ให้้ต้้องปรัับวิิธีกี ารสอน โดย
ปรัับช่่วงเวลาเรีียนกัับกิิจกรรมแยกกัันเป็็นคนละช่่วง
ทำำ�ให้้หลายกิิจกรรมซึ่่�งควรจะอยู่่�ต่่อจากเนื้้�อหาการ
เรีียนของแต่่ละบทไม่่ได้้ทำำ�ต่อ่ เนื่่�องกััน เพราะต้้องเรีียน
Online เนื้้�อหาไปก่่อนจนจบ ซึ่่�งทำำ�ให้้ไม่่เป็็นไปตาม
14

แผนการเรีียนการสอนที่่�วางไว้้แต่่แรก เช่่น เรีียนเรื่่�อง
เกมกระดาน กิิ จ กรรมที่่�ต่่ อ จากนั้้�นความเป็็ น เกม
กระดานแต่่ต้้องเก็็บไว้้จนกว่่าช่่วงเวลาปกติิซึ่่�งไม่่อาจ
วางแผนได้้อย่่างแน่่ชัดั ต้้องปรัับไปตลอดภาคการศึึกษา
เนื่่�องจากความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์โรคระบาด
รวมถึึงข้้อจำำ�กััดด้้านเวลาของผู้้�สอนซึ่่�งต้้องใช้้เวลา ใช้้
พลัังในการจััดการเตรีียมการเรีียนการสอนเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปกติิค่่อนข้้างมาก เนื่่�องจากการให้้ทำำ�กิิจกรรมในชั้้�น
เรีียนต้้องอาศััยปััจจััยหลายอย่่างทั้้�งสื่่�อการสอน และ
วิิธีีการสอนที่่�เปลี่่�ยนไป
5. แนวทางในการขยายผล
สามารถใช้้แนวทางที่่�สอน Active Learning ใน
ภาคการศึึกษา 2 ปีีการศึึกษา 2563 นี้้�ไปใช้้ต่่อยอดใน
ปีี ก ารศึึ ก ษาต่่ อ ไปได้้ ซึ่่� ง เหมาะกัั บ วิิ ช าที่่�มีี จำำ� นวน
นัักศึึกษาไม่่มากนัักจะมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีกว่่า การทำำ�
กิิจกรรมโดยการเล่่นเกมกระดานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�มจะ
ช่่วยละลายพฤติิกรรมโดยช่่วยให้้นัักศึึกษามีีความร่่วม
มืือกัันในการทำำ�โครงงานกลุ่่�มด้้วยกัันได้้มากขึ้้�น รวม
ทั้้�งการส่่งเสริิมการแสดงออกของนัักศึึกษาโดยให้้ทุุก
กลุ่่�มได้้นำำ�เสนอผลงานทั้้�งงานเดี่่�ยวและงานกลุ่่�มเป็็น
เรื่่�องที่่�ควรทำำ�ต่่อในวิิชาอื่่�นๆที่่�สามารถทำำ�ได้้ เพราะใน
วััยนี้้�ของนัักศึึกษา นัักศึึกษามีีพลััง มีีความกระตืือรืือร้้น
และแสวงหาการได้้รัับการยอมรัับและมีีตัวั ตนในสัังคม
การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้แสดงออก นัักศึึกษาจะให้้
ความร่่ ว มมืื อ และเปิิ ด ใจในการเรีี ย นและการร่่ ว ม
กิิจกรรมกัับผู้้�สอนมากขึ้้�น
6. สรุุป
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
เป็็นวิิธีีการที่่�ดีี มีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีความ
กระตืือรืือร้้นในการเรีียนมากขึ้้�น ซึ่ง่� ถ้้าเปรีียบเทีียบกัับ
การเรีียน Lecture เป็็นหลััก การสอนแบบ Active
Learning ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามีีโอกาส มีีส่่วนร่่วมใน
การเรีียน การทำำ�กิิจกรรม และการประเมิินผล โดยไม่่
ได้้กัังวลกัับผลการสอบมากที่่�ผ่่านมาในวิิชาที่่�เรีียน
Lecture และสอบเป็็นหลััก

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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ผลดีีที่่�ได้้อย่่างหนึ่่�งสำำ�หรัับผู้้ส� อนคืือได้้ฝึึกการวางแผน นัักศึึกษามากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ทั้้�งนั้้�นการจััดการเรีียนการสอน
การจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�มีี ค วามยืื ด หยุ่่�นใน แบบ Active Learning จะสำำ�เร็็จได้้ด้้วยความร่่วมมืือ
สถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน ได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้แ� ละรู้้จั� กั
ของนัักศึึกษาเป็็นสำำ�คััญ
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รูปแบบการเขียนบทความเพื่อนำ�เสนอ
ในงาน CMU 21st Century Learning Day
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1

จิรันธนิน กิติกา1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ
	ท่่ามกลางการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ภายใต้้การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด19 ทำำ�ให้้การเรีียนการ
สอนตามศตวรรษที่่� 21 นั้้�นเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนปรัับตััวให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งแนวโน้้ม
โลกภายใต้้ดิิจิิตอลดิิสรััปชั่่�น (digital disruption) และการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (social distancing) วิิชา
804322 – Theory & Philosophy of Contemporary Thai Arts and Architecture ซึ่ง่� เป็็นการสอนนัักศึึกษา
หลัักสููตรนานาชาติิชั้้�นปีีที่่� 3 คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยที่่�เน้้นไปที่่�การสร้้างกระบวนการ
คิิดถึึงปรััชญาของความร่่วมสมััย จากกระบวนทััศน์์สมััยใหม่่ในระดัับสากล มาสู่่�การศึึกษาการเกิิดขึ้้�นของสภาวะ
ร่่วมสมััยบนบริิบทของประเทศไทย และเชีียงใหม่่ โดยการเรีียนการสอนจะเน้้นให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้าและตั้้�งคำำ�ถาม
จากสิ่่�งรอบตััวเกี่่�ยวกัับ สิ่่�งของที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน (Everyday life product) เพื่่�อศึึกษาไปสู่่�กลไกการสร้้างชีีวิิต
ประจำำ�วััน (Everyday life production) จากทฤษฎีีหลัังโครงสร้้างนิิยม เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนศึึกษารููปลัักษณ์์และความ
หมายของการออกแบบต่่างๆ ที่่�เกิิดจากความร่่วมสมััยของแนวคิิดสมััยใหม่่และบริิบทสัังคมวััฒนธรรมไทย โดย
โครงการเรีียนในแนวศตวรรษที่่� 21 นี้้�ผู้้ส� อนจััดรููปแบบการสอนเป็็นกึ่่�งออนไลน์์อัตั ราส่่วน (ออนไลน์์ 70 : กายภาพ
30) คืือ ในช่่วงสภาวะแพร่่ระบายโควิิด19 ปรัับให้้เป็็น Online classroom ผ่่านโปรแกรม Zoom meeting
จำำ�นวน 18 ครั้้�ง และสอนปกติิในห้้องเรีียน 7 ครั้้�ง นอกจากนี้้�ผู้้ส� อนยัังสร้้างพื้้�นที่่�ห้้องเรีียนสาธารณะคืือ Facebook
page ที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า “Chiang Mai street culture” เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�เผยแพร่่ผลงานในห้้องเรีียน รัับฟัังความคิิดเห็็น
จากสาธารณะ และส่่งต่่อความรู้้น� อกห้้องเรีียนจากการแชร์์ข้้อมููล เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active learning)
และทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมใหม่่ๆที่่�เชื่่�อมโยงไปสู่่�การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Life-long learning) คืือ การผลิิตสื่่�อการเรีียน
การสอนที่่�เกิิดขึ้้�น จากการถ่่ายทอดสดการนำำ�เสนอผลงานออนไลน์์ผ่่าน Youtube Live จำำ�นวน 5 คลิิป , คลิิป
บัันทึึกจากห้้องเรีียนออนไลน์์โปรแกรม Zoom meeting เลคเชอร์์ว่่าด้้วยทฤษฏีีหลัังสมััยใหม่่และการออกแบบ
ความร่่วมจำำ�นวน 1 คลิิป, และคลิิปผลงานขั้้�นสุุดท้้าย Thai street film ของผู้้�เรีียนจำำ�นวน 4 คลิิป ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดทัักษะการทำำ�งานรููปแบบดิิจิิตอลและรัับส่่งงานผ่่าน Google drive ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
จากการได้้ปรัับการเรีียนการสอนภาคการศึึกษานี้้�ไปสู่่�รููปแบบการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 พบว่่าได้้รัับการ
ประเมิินการสอนที่่�ดีีขึ้้�น เพราะนัักศึึกษาสามารถจััดการเวลาเรีียนออนไลน์์ร่ว่ มกัับวิิชาอื่่�นในแต่่ละวัันได้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้
เกิิดการเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ในห้้องเรีียนรููปแบบใหม่่บนเฟซบุ๊๊�คเพจ ผลงานได้้เผยแพร่่ต่่อสาธารณะมากขึ้้�น อีีก
ทั้้�งไม่่เสี่่�ยงมาโรงเรีียนท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด19 ด้้วย ในการเป็็นผู้้�สอนก็็สามารถเก็็บข้้อมููลที่่�เกิิด
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จากสื่่�อการเรีียนการสอนในภาคการศึึกษานี้้�ไว้้เป็็นข้้อมููล และการแพร่่เผยทางสื่่�อออนไลน์์ก็็ทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถ
เข้้าถึึงสถิิติิการใช้้งานและการเข้้าชมผลงานของนัักศึึกษาได้้อย่่างดีี
คำำ�สำำ�คััญ: Active learning, Online presentation, Digital disruption
1. บทนำำ�
เอกสารฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�ออธิิบายและสรุุปการจััดรููป
แบบการเรีียนการสอนรายวิิชา 804322 – Theory &
Philosophy of Contemporary Thai Arts and
Architecture เนื่่�องด้้วยวิิชานี้้�เปิิดสอนในภาคการ
ศึึกษาที่่� 02/2563 ได้้เผชิิญกัับสถาวะการแพ่่ระบาด
ของเชื้้�อโควิิด19 ทำำ�ให้้การเรีียนออนไลน์์เป็็นการเรีียน
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดระยะห่่างทางสัังคม และกระตุ้้�นให้้เกิิดรููป
แบบการเรีียนการสอนตามศตวรรษที่่� 21 จากรููปแบบ
การสอนเป็็นบรรยายคาบเลคเชอร์์และสอบวััดผล ไป
สู่่�การเรีียนออนไลน์์ในเชิิงการสััมมนาและนำำ�เสนอผล
งาน ผ่่านพื้้�นที่่�โซเชีียลเน็็ตเวิิร์์คได้้แก่่ เฟซบุ๊๊�คเพจ
(Facebook page) และยููทููปไลฟ์์ (Youtube Live)
ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนที่่�เน้้นการเรีียนเชิิงรุุกท่่ามกลาง
บริิบทดิิจิติ อลดิิสรััปชั่่�นเป็็นการเรีียนออนไลน์์ 18 คาบ
เรีียน และสื่่�อการเรีียนในรููปแบบคลิิปที่่�เผยแพร่่สู่่�
สาธารณะจำำ�นวน 10 คลิิป ที่่�เน้้นพััฒนาศัักยภาพของ
ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนให้้เกิิดความอััจฉริิยะตามแนวคิิด
Smart CMU ด้้วย
2. หลัักการและแนวคิิดการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่
จากเดิิมที่่�ผู้้�สอนให้้นัักเรีียนฟัังเลคเชอร์์เรื่่�อง
ทฤษฎีีและปรััชญาการออกแบบร่่วมสมััย จากการ
บรรยาย และให้้นัักศึึกษาทำำ�รายงานผ่่านกรณีีศึึกษา
นั้้�น ในภาคเรีียนนี้้�ผู้้ส� อนวางรููปแบบการเรีียนการสอน
ใหม่่ตามจุุดประสงค์์ของรายวิิชาออกเป็็น 2 ส่่วนตาม
การเรีียนการสอนคืือ ส่่วนแรกคืือการศึึกษาในระดัับ
ศิิลปะและชีีวิิตประจำำ�วััน และส่่วนที่่�สองการศึึกษาใน
ระดัับสถาปััตยกรรมและเมืือง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการ
เรีียนในโรงเรีียนสถาปััตยกรรมในยุุคหลัังสมััยใหม่่ที่่�
เน้้นการสร้้างความเข้้าใจการออกแบบจากบริิบทของ

พื้้�นที่่�และสัังคม มากกว่่าการศึึกษาจากภาพรวมและ
วิิธีีการทำำ�ซ้ำำ��งานออกแบบในอดีีต [3] ทำำ�ให้้เกิิดการ
เรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ในภาคเรีียนนี้้�คืือ ในครึ่่�ง
เทอมแรกการวางแบบฝึึกหััดให้้นัักศึึกษาเพื่่�อวิิเคราะห์์
ร่่วมกัับทฤษฎีีและปรััชญาร่่วมสมััยในคาบเรีียน โดย
เน้้นไปที่่�ความสััมพัันธ์์ของการสร้้างอำำ�นาจผ่่านการ
ออกแบบ ตามทฤษฎีีว่า่ ด้้วยอำำ�นาจของฟููโกต์์ที่่�ปรากฏ
ผ่่านร่่างกายและความรู้้� [4] ในครึ่่�งเทอมหลัังนั้้�นสร้้าง
โจ ท ย์์ ค ว า ม ร่่ ว ม ส มัั ย ข อ ง ตัั ว เ อ ง เ พื่่� อ ศึึ ก ษ า
ประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ละบริิ บ ททางสัั ง คมที่่�ทำำ� ให้้เกิิ ด
สถาปััตยกรรมและพื้้�นที่่�เมืืองในเชีียงใหม่่ จากการถอด
บทเรีียนการเข้้าใจการออกแบบจากบริิบทของพื้้�นที่่�
ของงานโรเบิิร์์ตแวทููรี่่� [5] เพื่่�อนำำ�มาสร้้างเป็็นผลงาน
ขั้้�นสุุดท้้ายที่่�เป็็นการเก็็บข้้อมููลความร่่วมสมััยบนการ
ออกแบบทางสถาปััตยกรรมในเมืืองที่่�ปรากฏขึ้้�นจริิง
ผ่่าน สตรีีทฟิิล์ม์ (Street film) ซึ่ง่� สะท้้อนการออกแบบ
ร่่ ว มสมัั ย ที่่�สัั ม พัั น ธ์์ ร ะว่่ า งอำำ� นาจและรูู ป แบบ
สถาปััตยกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในเชีียงใหม่่ การวางรููปแบบ
การเรีียนการสอนใหม่่นี้้�ทำำ�ให้้นัักเรีียนจะต้้องเรีียนรู้้เ� ชิิง
รุุก (Active Learning) มากกว่่าการเป็็นผู้้�รัับสาร
(Passive learning) แต่่เป็็นคนสร้้างประเด็็นการ
ออกแบบร่่วมสมััยของตััวเอง จากการเลืือกศิิลปะและ
งานออกแบบนชีีวิิตประจำำ�วัันขึ้้�นมา เพื่่�อเป็็นโจทย์์ใน
การสร้้างประเด็็นการศึึกษาเฉพาะตััว ซึ่่�งเป็็นการให้้ผู้้�
เรีียนมีีบทบาทในการแสวงหาความรู้้�และเรีียนรู้้�อย่่าง
มีีปฏิิสััมพัันธ์์จนเกิิดความรู้้� ความเข้้าใจนำำ�ไปประยุุกต์์
ใช้้สามารถวิิ เ คราะห์์ สัั ง เคราะห์์ ประเมิิ น ค่่ า หรืื อ
สร้้างสรรค์์ สิ่่� งต่่ า งๆ และพัั ฒ นาตนเองเต็็ ม ความ
สามารถ รวมถึึงการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ให้้เขา
ได้้มีีโอกาสร่่วมอภิิปรายให้้มีีโอกาสฝึึกทัักษะ [1] จึึง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มในเมืองที่ปรากฏ
m) ซึ่งสะทอนการ
ว า งอำนาจและ
ชียงใหม การวาง
หนักเรียนจะตอง
มากกวาการเปน
ต เ ป น คนสร า ง
งตัวเอง จากการ
ตประจำวันขึ้นมา
ะเด็ น การศึ ก ษา
มี บ ทบาทในการ
ฏิสัมพันธจนเกิด
ยุ ก ต ใ ช ส ามารถ
รือ สรางสรรคสิ่ง
มสามารถ รวมถึง
ขาไดมีโอกาสรวม

ประกอบกันไป ซึ่งทำใหเกิดการเรียนและการสัมมนา
แบงเป(2021)
นประเด็นและคาบเรียนออนไลนดังนี้
CMU21
Chiang•Maiทฤษฎี
University,
และปรัThailand
ชญาแนวคิดสมัยใหมกับความ
งามเชิงศิลป 4 คาบเรียน

ทำำ�ให้้คาบเลคเชอร์์
นั้้�น กลายเป็็
นการนำำ
• ทฤษฎีและปรั
ชญาแนวคิ
ดหลั�งเสนอปรัั
สมัยใหมชญา
กับ
และทฤษฎีีผลิ
ในส่่ตภัวนต้้นของคาบเรีี
ยนจากผู้้
�สอนเท่่
ณฑในชีวิตประจำวั
น 6 คาบเรี
ยนานั้้�น
แล้้วผลัักดัันให้้ผู้้�เรีียนนำำ�เสนอการศึึกษานอกห้้องเรีียนที่่�
• ทฤษฎี แ ละปรั ช ญาตะวั น ตกในไทย กั บ
ได้้ทำำ�มาประกอบกัันไป ซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนและการ
กรณีศึกษาในเมือง 3 คาบเรียน
สััมมนา แบ่่งเป็็นประเด็็นและคาบเรีียนออนไลน์์ดังั นี้้�
•• ทฤษฎีี
การวิแพละปรัั
ากษชงานสถาป
ญาแนวคิิตดยกรรมและสตรี
สมััยใหม่่กัับความท
คาบเรียยนน
งามเชิิงศิิลป์์ฟลม4 4คาบเรีี
• ทฤษฎีีและปรััชญาแนวคิิดหลัังสมััยใหม่่ กัับ
ผลิิตภััณฑ์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน 6 คาบเรีียน
• ทฤษฎีีและปรััชญาตะวัันตกในไทย กัับกรณีี
ศึึกษาในเมืือง 3 คาบเรีียน
• การวิิพากษ์์งานสถาปััตยกรรมและสตรีีทฟิิล์ม์
4 คาบเรีียน
2.1 2.1กิจกิิกรรมในการเรี
ยนการสอนรู
ปแบบใหม
จกรรมในการเรีี
ยนการสอนรูู
ปแบบใหม่่
ห
อ
งเรี
ย
นออนไลน
เป
น
การใช
โ
ปรแกรม
	ห้้องเรีียนออนไลน์์ เป้้นการใช้้โปรแกรมZoom
Zoom
meeting
เป
น
ช
อ
งทางหลั
ก
ในการจั
ด
การเรี
ย
นการ
meeting เป็็นช่่องทางหลัักในการจััดการเรีียนการสอน
สอนประจำสั ป ดาห ซึ ่ ง การเผยแพร ข  อ มู ล และ
ประจำำ
�สััปดาห์์ ซึ่่�งการเผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารของ
ขาวสารของคาบเรียนจำเปนจะตองใชชองการการ
คาบเรีียนจำำ�เป็็นจะต้้องใช้้ช่่องการการสร้้างเฟซบุ๊๊�คเพจ
สรางเฟซบุคเพจชื่อ “Chiang Mai Street Culture”
ชื่่�อ “Chiang Mai Street Culture” เพื่่�อปล่่อยสื่่�อการ
เพื่อปลอยสื่อการเรียนและขอมูลที่เกี่ยวของ และ
เรีียนและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสร้้างกลุ่่�มไลน์์ (Line
สร า งกลุ  มไลน (Line group) เพื่อรวบรวมรายชื่ อ
group) เพื่่�อรวบรวมรายชื่่�อและติิดต่่อนัักศึึกษาราย
และติดตอนักศึกษารายบุคคลได ซึ่งนอกเหนือจาก
บุุคคลได้้ ซึ่่�งนอกเหนืือจากเกิิดการเรีียนออนไลน์์แล้้ว
เกิดการเรียนออนไลนแลวนั้น ผูสอนยังบันทึกคาบ
นั้้�น ผู้้� ส อนยัั ง บัั น ทึึ ก คาบเรีี ย นเป็็ น คลิิ ป วิิ ดีี โ อเพื่่�อ
เรี ย นเป น คลิ ป วิ ด ี โ อเพื ่ อ อั พ โหลดลง Youtube
อััพโหลดลง Youtube channel เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียน
channel เพื่อใหผ ู เ รีย นได เ รี ย นและทบทวนนอก
และทบทวนนอกเวลาอีี
กด้้วย
เวลาอีกดวย

[1] จึ ง ทำให ค าบ
ปรัชญาและทฤษฎี
านั้น แลวผลักดัน
องเรียนที่ไดท ำมา
นและการสัมมนา
นดังนี้

ภาพที่ 1: การโพสขอมูลในคาบเรียนลงเฟซบุคเพจ
Chiang Mai Street culture

ภาพที่ 2:2: การเรี
องเรียนออนไลน
ภาพที่่�
การเรีียยนการสอนบนห
นการสอนบนห้้องเรีี
ยนออนไลน์์
2.2 การนำเสนอผลงานรู
ป แบบใหม
เ พื่ อ
Zoom meeting
meeting
สอดคลองกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม
2.2 การนำำ� เสนอผลงานรูู ป แบบใหม่่ เ พื่่�อ
เนื่องดวยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาใน
สอดคล้้องกัับการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่
หองเรีเนื่่�ย นออนไลน
จะตองทำผลงานเป
ไฟล
องด้้วยการนำำน ั�้นเสนอผลงานของนัั
กศึึกนษาใน
ดิจิตอลเพื
่อที่จะสงผลงานและแสดงผลงานได
ห้้องเรีี
ย นออนไลน์์
นั้้� น จะต้้องทำำ� ผลงานเป็็ นทำให
ไฟล์์
การนำเสนอผลงานของนั
กศึกษาในรูปแบบการ
ดิิเกิจิิดตอลเพื่่�
อที่่�จะส่่งผลงานและแสดงผลงานได้้
ทำำ�ให้้
าน Youtube Live
่นำไปเผยแพร
ลง
เกิิถาดยทอดสดผ
การนำำ�เสนอผลงานของนัั
กศึึกทีษาในรูู
ปแบบการ
ถ่่บนเฟซบุ
ายทอดสดผ่่
าน Youtube
คเพจของรายวิ
ชาอีกLive
ตอหนึที่่�นำำ่งอี�กไปเผยแพร่่
ดวย ลง
บนเฟซบุ๊๊�คเพจของรายวิิชาอีีกต่่อหนึ่่�งอีีกด้้วย

ภาพที ่ 6: ภ
ระหวางคาบ

ภาพที1:่ 1:การโพสข้้อมูู
การโพสขอมูลลในคาบเรี
คเพจ
สมัยใหมกับความ ภาพที่่�
ในคาบเรีียยนลงเฟซบุ
นลงเฟซบุ๊๊�คเพจ

ภาพที3-5:
่ 3-5:ภาพการถ่่
ภาพการถ
า ยทอดการเลคเชอร
แ ละ
ภาพที่่�
ายทอดการเลคเชอร์์
และผลงาน
ผลงานของนั
กศึกปษาในรู
ปแบบ Youtube
ของนัั
กศึึกษาในรูู
แบบ Youtube
Live Live

หลังสมัยใหม กับ 18
น 6 คาบเรียน
นตกในไทย กั บ

3 กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา
ผูสอนพยายามกระตุนการเรียนในภาคเรียนนี้
ดวยแนวคิดหลัก 2 แนวคิดคือ การเรียนเชิงรุก และ

ChiangMai
MaiStreet
Street culture
culture
Chiang

3.1 การเ
เปนกา
เนน บทบา
วางโครงกา
ในทุกคาบ
ปฏิบัติ และ
การเรี ย นก
ความสามา
ผูเรียนเชื่อม
สรางประเด

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

3.2 ยุ ค ส
Disr
ดิจิต
ใดสิ่งหนึ่งท
เกิดขึ้นใหม
เทคโนโลย
การศึกษาก
เกิดรูปแบบ
ดิ จ ิ ท ั ล เป น
ประสบควา

บใหม เ พื่ อ
ปแบบใหม
นักศึกษาใน
านเป น ไฟล
านได ทำให
รูปแบบการ
ปเผยแพรลง
ดวย

คเชอร แ ละ
e Live

วนวิชา
ภาคเรียนนี้
เชิงรุก และ
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3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
	ผู้้�สอนพยายามกระตุ้้�นการเรีียนในภาคเรีียนนี้้�
ด้้วยแนวคิิดหลััก 2 แนวคิิดคืือ การเรีียนเชิิงรุุก และ
ดิิจิิตอลดิิ
สรััปยชั่่�นเชิ
น ดัังงรุนี้้�ก (Active Learning)
3.1
การเรี
การเรีียนที
ยนเชิิ
ก (Active
Learning)ยนรูที่
เป3.1
นการเรี
่เนงนรุุการจั
ดกิจกรรมการเรี
เป็็นการเรีียนที่่�เน้้นการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่��
เน น บทบาทและการมี สว นรวมของผู เ รี ยน ผูส อน
เน้้นบทบาทและการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน ผู้้�สอนวาง
วางโครงการเรียนใหนักศึกษามีประเด็นแลกเปลี่ยน
โครงการเรีียนให้้นัักศึึกษามีีประเด็็นแลกเปลี่่�ยนในทุุก
ในทุ
คาบ เพื่อจะให
หนัก�เไปที
่ผูเรียดนได
คิดและ
คาบกเพื่่�อจะให้้น้ำำ
��หนัันก้ำไปที่่�ผู้้
รีียนได้้คิิ
และปฏิิ
บััติิ
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
และสร
า
งความรู

จ
ากสิ
่
ง
ที
่
ป
ฏิ
บ
ั
ต
ิ
ใ
นระหว
และสร้้างความรู้้�จากสิ่่�งที่่�ปฏิิบััติิในระหว่่างการเรีียานง
การเรี
ย นการ
สอน โดยเน
ฒ นาทั ก ษะ
การ สอน
โดยเน้้นการพัั
ฒนาทัันกการพั
ษะ ความสามารถที่่�
ความสามารถที
่ตรงกับ�เดิิพืม้นฐานความรู
ตรงกัับพื้้�นฐานความรู้้
ส่่งผลให้้ผู้้�เรีีเดิยมนเชื่่�สงอผลให
มโยง
ผูความรู้้
เรียนเชื
ใหมจยากการแลปเปลี
่ยนและ
ใ� หม่่่อมโยงความรู
จากการแลปเปลี่่�
นและสร้้างประเด็็
นจาก
ข้้อคิิางประเด็
ดเห็็นร่่วนมกัั
นในคาบ
สร
จากข
อคิดเห็นรวมกันในคาบ

ภาพที
่ ย นข อ คิ ด เห็
ภาพที่่� ่ 6: ภาพบรรยากาศแลกเปลี
ภาพบรรยากาศแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิ
เห็็น
ระหว
ระหว่่างคาบในประเด็
งคาบในประเด็็นการออแบบอย
การออแบบอย่่างไทย
3.2 ยุุคสมััยแห่่งดิิจิิตอลดิิสรััปชั่่�น (Digital
Disruption)
3.2
ยุ ค สมั ย แห ง ดิ จ ิ ต อลดิ ส รั ป ชั ่ น (Digital
	ดิิDisruption)
จิิตอลดิิสรััปชั่่�น คืือ การเปลี่่�ยนแปลงของสิ่่�ง
ใดสิ่่�งหนึ่่�ดิจงที่่�ิตเอลดิ
กิิดจากเทคโนโลยีี
ดิิจิิทััล ่ยรููนแปลงของสิ
ปแบบธุุรกิิจที่่�่ง
สรัปชั่น คือ การเปลี
เกิิดขึ้้�นใหม่่ แพลตฟอร์์ม และนวััตกรรมต่่างๆ ที่่�อิิง
ใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่
เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ซึ่่�งส่่งผลกระทบหลายภาคส่่วน การ
เกิดขึ้นใหม แพลตฟอรม และนวัตกรรมตางๆ ที่อิง
ศึึกษาก็็เป็็นส่่วนที่่�ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน ทำำ�ให้้เกิิดรููป
เทคโนโลยี
ิ จ ิ ทั ล ซึ ่ งส งผลกระทบหลายภาคส
แบบการเรีียดนการสอนใหม่่
ที่่�อิิงเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็ว นน
การศึ
ษาก็เปนสวนที่ไจิดิตรับอลดิิ
ผลกระทบเช
นกัน ทำให
หลััก กเมื่่�อโมเดลของดิิ
สรััปชั่่�นประสบความ
เกิ
แบบการเรี
ี่ อิ งเทคโนโลยี
สำำ�ดเร็็รูจปจะสร้้
างผลลััพยธ์์นการสอนใหม
3 อย่่างคืือ เกิิดทการเปลี่่�
ยนแปลง
ดิในตลาด
จ ิ ท ั ล เป นเกิิหลั
ก เมื ่ อ โมเดลของดิ จ ฏจั
ิ ต อลดิ
ส รั ป ชั่ น
ด การเปลี่่�ยนแปลงในวัั
ั ก รและการ
ประสบความสำเร็จ จะสรางผลลัพธ 3 อยางคือ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฏ

หมุุนเวีียนในตลาด และเกิิดการเปลี่่�ยนแพลตฟอร์์ม
การให้้บริิการ สิ่่�งเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบต่่อโมเดลตลาด
ดั้้�งเดิิ ม [2] หากวิิ เ คราะห์์ ม าที่่�การเรีี ย นการสอน
กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นจะทำำ�ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้แ� ละการสอนรููปแบบใหม่่ ที่่�ทำำ�ให้้ห้้องเรีียนกลาย
เป็็นพื้้�นที่่�สัังคมดิิจิทัิ ลั ผู้้เ� รีียนผู้้ส� อนไม่่จำำ�เป็็นจะต้้องอยู่่�
ในที่่�เดีียวกััน เกิิดสภาวะการไร้้สถานที่่�หรืือไร้้ที่่�ตั้้�งของ
ห้้องเรีียนกายภาพ (locationless) แต่่กลายเป็็น
ห้้องเรีี ย นออนไลน์์ ต่่ า งๆ เช่่ น Zoom meeting,
Google classroom, Line video call เป็็นต้้น
	รูู ป แบบของห้้องเรีี ย นดิิ จิิ ต อลดิิ ส รัั ป ชั่่�นนี้้�
สามารถแลกเปลี่่�ยนและสร้้างวััฏจัักรของการเรีียนรู้้�
ที่่�มากกว่่าคนลงทะเบีียนเรีียน ทำำ�ให้้ห้้องเรีียนเปิิดพื้้�นที่่�
สาธารณะออนไลน์์ได้้ ทำำ�ให้้เกิิดการเผยแพร่่ผลงาน
ผ่่านการรัับชมออนไลน์์ได้้ อาทิิ YouTube live,
Facebook Live เป็็นต้้น วััฏจัักรของการทำำ�ห้้องเรีียน
ให้้กลายเป็็นสื่่�อแล้้วสามารถส่่งออกเพื่่�อเผยแพร่่ได้้นี้้�
ทำำ�ให้้เกิิดการรัับส่่งข้้อมููลในและนอกมหาวิิทยาลััย เกิิด
การสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้ต่� อ่ ไป การหมุุนเวีียนของ
รููปแบบการเรีียนการสอนใหม่่นี้้�ทำำ�ให้้เกิิดทัักษะของผู้้�
เรีียนใหม่่ คืือการเข้้าถึึงข้้อมููลใหม่่ๆ ด้้วยทัักษะของการ
ใช้้เทคโนโลยีี ผ่่ า นโปรแกรมสัั ม มนาออนไลน์์ อ าทิิ
Google classroom, Zoom meeting, Line video
call นอกจากนี้้�ทัั ก ษะของการแปลงผลงานการ
ออกแบบทั้้�งการสเกชและการทำำ�หุ่่�นจำำ�ลอง จากรููป
แบบกายภาพไปเป็็ น รูู ป แบบดิิ จิิ ทัั ล อาทิิ Adobe
photoshop, Adobe Illustration, Sketch up,
Rhino, เป็็นต้้น รวมไปถึึงทัักษะของการนำำ�เสนอรููป
แบบใหม่่ๆ ผ่่านการใช้้โปรแกรมตััดต่่อวิิดีีโอ อาทิิ
Adobe premiere, Song Vegas, iMovie เป็็นต้้น
ภาพที่่� 7-8: ทัักษะของการใช้้โปรแกรมเพื่่�อการเรีียน
การสอนรููปใหม่่อาทิิ Sketch up model ในการทำำ�
หุ่่�นจำำ�ลอง และ imovie ในการตััดต่่อวิิดีีโอตามลำำ�ดัับ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1 สื่่�อการเรีียนการสอนใหม่่
จากการสอนออนไลน์์นั้้�น ข้้อดีีคือื ความสามารถ
ของโปรแกรมที่่�เก็็บบัันทึึกการสอนเป็็นคลิิปวิิดีีอได้้
ทำำ� ให้้ผู้้� ส อนสามารถบัั น ทึึ ก การสอนออนไลนฺฺ แ ละ
สามารถเผยแพร่่ผลงานรููปแบบดิิจิิทััลของผู้้�เรีียนให้้
กลายเป็็นสื่่�อการเรีียนการสอนใหม่่ซึ่ง่� ได้้เผยแพร่่ลงบน
Youtube ทำำ�ให้้เกิิดสื่่�อใหม่่จำำ�นวน 10 คลิิปที่่�มีีการเข้้า
ชมเป็็นข้้อมููลเชิิงสถิิติิดัังตารางที่่� 1 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 ข้้อมููลสถิิติิของคลิิปที่่�เป็็นสื่่�อการเรีียนการ
สอนจากรายวิิชา 804322 บนยููทููป (จากการสำำ�รวจ
เมื่่�อ 1 เมษายน 2564)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คลิิปบน youtube
ยอดชม
Contemporary Design in Everyday 30
Life (1/4) – Staedtler pencil
Contemporary Design in Everyday 18
Life (2/4) – Lock & Keys
Contemporary Design in Everyday 16
Life (3/4) – Vaping
Contemporary Design in Everyday 21
Life (4/4) – Thai Pop song

Lecture “modern-postmodern”
thought in Thai context
Seminar “Street Film Chiang Mai”
Final Film 01: Thai Pop Love
Final Film 02: Public/Private
Final Film 03: During The cold wars
Final Film 04: Grey Area

25
15
18
14
12
12

4.2 กิิจกรรมออนไลน์์และข้้อมููลเชิิงสถิิติิ
	ผู้้�สอนได้้เปิิดเฟซบุ๊๊�คเพจนี้้�เพื่่�อทำำ�การเผยแพร่่
ข้้อมููลจากรายวิิชา และสื่่�อที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
และบุุคคลทั่่�วไปเข้้าถึึงความรู้้�ได้้ โดยเป็็นแนวคิิดที่่�ได้้
มาจากการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีพ ที่่�เน้้นให้้เกิิดการเรีียนรู้้น� อก
ห้้องเรีียนและเชื่่�อมโยงได้้ ผู้้�สอนสรุุปข้้อมููลเชิิงสถิิติิ
เฉพาะข้้อมููลจากรายวิิชาที่่�ได้้ทำำ�การโพสลงเฟซบุ๊๊�คเพจ
ตามตารางที่่� 2 ดัังนี้้�
20

ตารางที่่� 2 ข้้อมููลสถิิติิของโพสจากรายวิิชา 804322
ด้้วยการติิดแฮชแทก #THAICONTEM (จากการ
สำำ�รวจเมื่่�อ 1 เมษายน 2564)
โพสบนเฟซบุ๊๊�คเพจ
ยอดการเข้้าถึึง
(11/01/2564) On-site study: Learning
98
the Old city
(15/01/2564) Case Study: Tamarind
13,814
Village
(29/01/2564) Contemporary Design
in Everyday Life (1/4) – Staedtler
pencil
(01/02/2564) Contemporary Design
in Everyday Life (2/4) – Lock & Keys
(03/02/2564) Contemporary Design
in Everyday Life (3/4) – Vaping

20

(04/02/2564) Contemporary Design
in Everyday Life (4/4) – Thai Pop
song
(04/02/2564) Assignment 01 “Body &
mind”
(09/02/2564) Final Film 01: Thai Pop
Love

18

(12/09/2564) Final Film 02: Public/
Private
(16/02/2564) Final Film 03: During
The cold wars

15

(19/02/2564) Final Film 04: Grey Area

16

22
18

53
13

16

จากข้้อมููลเชิิงสถิิติจิ ากทั้้�งโพสในเฟซบุ๊๊�คเพจพบ
ว่่ามีียอดการเข้้าถึึงโพสที่่�กระโดดไปถึึง 13,813 ผู้้�เข้้า
ชม เนื่่�องจากเป็็นเนื้้�อหาของการลงพื้้�นที่่�และวิิเคราะห์์
อาคารกรณีีศึึกษาโรงแรม tamarind village ซึ่่�งถููก
แชร์์ไปยัังเพจอื่่�น ทำำ�ให้้มีีคนเข้้าถึึงข้้อมุุลจากรายวิิชานี้้�
ไปมากถึึงหมื่่�นกว่่าผู้้ใ� ช้้งานเฟซบุ๊๊�ค ซึ่ง่� ทำำ�ให้้เป็็นสิ่่�งที่่�น่่า
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สนใจอย่่างยิ่่�งและสอดคล้้องกัับการสร้้างพื้้�นที่่�สัังคม
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตด้้วย ซึ่่�งเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับยอด
การเข้้าถึึงของโพสอื่่�นๆ พบว่่าโพสอื่่�นๆ ไม่่ได้้เป้้นที่่�นิิยม
และดึึ ง ดูู ด คนนอกสาขาวิิ ชามากนัั ก อีี ก ทั้้�งจากข้้อ
สัังเกตของผู้้�สอนคาดว่่าน่่าจะเป้้นโพสข้้อมููลภาษา
อัังกฤษซึ่่�งอาจจะเป็็นอุุปสรรคในการอ่่านของคนไทย
ในเฟซบุ๊๊�คเช่่นกััน

ภาพที่ 10: โพสบนเฟซบุคเพจของรายวิชา 804322
ภาพที่่�
10: เโพสบนเฟซบุ๊๊�คเพจของรายวิิ
ที่สวนใหญ
ปนขอมูลภาษาอังกฤษ ชา 804322
ที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นข้้อมููลภาษาอัังกฤษ
บทสรุปป
5.5 บทสรุุ
ภาพที่ 9: โพสบนเฟซบุคเพจของรายวิชา 804322 ที่ 5.1 5.1
ทักทััษะใหม
ของผู
เรีย�เรีีนยน
กษะใหม่่
ของผู้้
มียอดผูเขาชม 13,813 ผูเขาชม
ผูสสอนขอสรุ
ที่ผ� ูเรีีรียยนไปได้้จากการ
นไปไดจากการ
	ผู้้�
อนขอสรุุปทัทัักษะใหม
ษะใหม่่ที่่�ผู้้
เรีีเรียยนคาบวิิ
�งาน
นคาบวิชชานี้้�านีได้้แก่่
้ไดแก33ทััทักกษะษะ(1)(1)ทััทักกษะการทำำ
ษะการทำงาน
ภาพที
่
10:
โพสบนเฟซบุ

ค
เพจของรายวิ
ช
า
804322
ในรูู
� เสนอผลงาน
ในรูปปแบบดิิ
แบบดิจิิจทัิ ัทล ั ล(2)(2) ทััทักกษะการนำำ
ษะการนำเสนอผลงาน
ทีออนไลน์์
่สวนใหญเ(3)
ปนขอมูลภาษาอังนกฤษ
ออนไลน (3)ทััทักกษะการเป็็
ษะการเปนผู้้ผู�เรีีเรียยนเชิิ
นเชิงรุุงกรุก
5.2 ทัักษะใหม่่ของผู้้�สอน
5 5.2
บทสรุปทักษะใหมของผูสอน
การเรีียการเรี
นแบบใหม่่
นี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�สนอนต้้องพัั
ฒู  ส อนต
นาตััวอเองทั้้�
งในนา
ย
นแบบใหม
ี
้
ท
ำให
ผ
งพั
ฒ
ภาพที
่
9:
โพสบนเฟซบุ
ค

เพจของรายวิ
ช
า
804322
ที
่
5.1
ทั
ก
ษะใหม
ข
องผู
เ

รี
ย
น
ภาพที่่� 9: โพสบนเฟซบุ๊๊�คเพจของรายวิิชา 804322 เรื่่�องทัักษะการใช้้โปรแกรมเพื่่�อการสื่่�อสาร โปรแกรม
ตั วผูเองทั
้ ง ในเรืป่ อทังทั
ก ษะการใช
ปรแกรมเพื
มียยอดผู
าชม 13,813
ชม
สอนขอสรุ
กษะใหม
ที่ผูเรียโนไปได
จากการ่ อ การ
ที่่�มีี
อดผู้้เข�เข้้าชม
13,813ผูเผู้้ข�เาข้้าชม
เพื่่�อการทำำ�งานรููปแบบดิิจิิตอลเช่่น การรัับส่่งผลงาน
่อสาร โปรแกรมเพื
แบบดิจิตอลเชน
เรีผ่่ยสืานคาบวิ
ชานี้ไดDrive
แก 3 ่อทัการทำงานรู
กการอัั
ษะ (1)
ทักปษะการทำงาน
น Google
พโหลดไฟล์์
และสื่่�อลง
การรั
บ
ส
ง
ผลงานผ
า
น
Google
Drive
การอั
ในรู
ป
แบบดิ
จ
ิ
ท
ั
ล
(2)
ทั
ก
ษะการนำเสนอผลงาน
Youtube, Facebook และสุุดท้้ายคืือทัักษะที่่�ผู้้พโหลด
�สอน
ออนไลน (3) ทักษะการเปนผูเรียนเชิงรุก
5.2 ทักกลุษะใหม
อน และเทคโนโลยี
่มสาขาวิของผู
ชาวิทสยาศาสตร์
21
การเรี ย นแบบใหม น ี ้ ท ำให ผ ู  ส อนต อ งพั ฒ นา
ตั ว เองทั ้ ง ในเรื ่ อ งทั ก ษะการใช โ ปรแกรมเพื ่ อ การ
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สร้้างสร้้างสัังคมของการเรีียนรู้้ไ� ปสู่่�การเรีียนตลอดชีีพ
ที่่�เป็็นแนวทางของมหาวิิทยาลััยในปััจจุุบััน
5.3 ข้้อเสนอแนะ
เนื่่�องจากทัักษะของโปรแกรมบางอย่่างเช่่น การ
ตััดต่่อวิิดีีโอ Adobe premiere และการสเกชและทำำ�
หุ่่�นจำำ� ลองผ่่ า นโปรแกรมเฉพาะอาทิิ Adobe
illustration, Sketch up นั้้�น จำำ�เป็็นจะต้้องมีีการสอน
หรืือเวิิร์์คชอป หากมหาวิิทยาลััยสามารถสร้้างคอร์์ส
สำำ�หรัับน.ศ.ที่่�สนใจลงเรีียนนอกเวลาเพื่่�อหาความรู้้�ใช้้
ในการเรีียนจริิงจะดีีไม่่น้้อย

	ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัั บ วิิ ช าอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัั บ ทุุ น
ศตวรรษที่่� 21 อยากให้้แต่่ละวิิชาบููรณาการร่่วมกััน
เพื่่�อสร้้างสัังคมการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีพให้้เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างมีี
ปริิทธิิภาพ
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้� ส อนขอขอบพระคุุ ณ ทางมหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่ที่่�สนัับสนุุนทุุนในครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนและผู้้�
สอนในรายวิิชา 804322 นี้้�ได้้พััฒนาและประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีีไปกัับการเรีียนการสอนภายใต้้สถานการณ์์
การแพร่่เชื้้�อโควิิด19 และมีีทัักษะใหม่่ในการเข้้าไปสู่่�
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ต่่อไป
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การสอนในศตวรรษที่่� 21. มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่. available online: http://www.eqd.cmu.ac.th/
Innovation/media/2558/2558_05_21-CriticalCreative/2558-05- 21_1.pdf
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กระบวนการเรียนการสอนด้วย Project Based Learning
ในวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 (605302)
สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว1, ยุทธนา พิมลศิริผล1 และ สุวรรณา เดชะรัตนางกูร1
1

สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
E-mail : shitapan.b@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาผลการจััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้เทคนิิคการสอนแบบ Project based learning
ที่่�มีีต่่อผลสััมฤทธิ์์�ทางการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่และการทำำ�งานร่่วมกัันของนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาเทคโนโลยีีการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 58
คน ซึ่ง่� ได้้แบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาเป็็น 10 กลุ่่�ม โดยให้้นัักศึึกษาได้้ลงมืือสร้้างผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ภายใต้้หััวข้้อ 1) ผลิิตภััณฑ์์
นวััตกรรมจากภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น 2) ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมในยุุค New Normal โดยมีีอาจารย์์คอยเป็็นที่่�ปรึึกษาใน
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ อาจารย์์ยัังคงมีีบทบาทในห้้องเรีียนบรรยาย และมีีการลดการบรรยายลงบางส่่วน เพื่่�อเปิิด
โอกาสให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษาค้้นคว้้าร่่วมกััน และทำำ�ปรึึกษาอาจารย์์เป็็นรายกลุ่่�มตลอดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ในบาง
ช่่วงมีีการนำำ�ข้้อมููลมานำำ�เสนอต่่อเพื่่�อนเพื่่�ออภิิปรายร่่วมกััน จากผลการปรัับใช้้กระบวนการ Active learning ใน
กระบวนวิิชา พบว่่านัักศึึกษามีีทัักษะในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์มากขึ้้�น โดยประเมิินจากลำำ�ดัับคะแนนในวิิชา ที่่�มีี
สััดส่่วนจำำ�นวนนัักศึึกษาได้้ A เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา ทั้้�งนี้้�อาจผลส่่วนหนึ่่�งอาจเป็็นเพราะงานอาจารย์์
ประเมิินจากผลงานมากกว่่าการสอบ นอกจากนี้้�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาสามารถสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ได้้ทั้้�งหมด 10
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�บริิโภค เทคนิิคการสอนแบบ Project based learning ยัังมีีส่่วนช่่วยให้้
นัักศึึกษาได้้ฝึึกการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีมมากขึ้้�นอีีกด้้วย
คำำ�สำำ�คััญ: ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่, ออกแบบ , การเรีียน , ความคิิดสร้้างสรรค์์
1. บทนำำ�
วิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 2 เป็็นวิิชาที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนรู้้�กระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
และสร้้างนวััตกรรมอาหารให้้ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค โดยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ การ
ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ วางแผนและควบคุุมผลิิตภััณฑ์์
สุุ ด ท้้าย การขึ้้�นทะเบีี ย น อย. การเลืื อ กและการ

ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ การขยายขนาดการผลิิต การ
วิิเคราะห์์ต้้นทุุนและราคา การสร้้างแบรนด์์และการนำำ�
เสนอ (Pitching) ซึ่่�งจะเน้้นการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง ผ่่าน
การทำำ�โปรเจคในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ดัังนั้้�นจึึงมีี
แนวคิิดในการใช้้การเรีียนรู้้�แบบ Active learning ใน
รููปแบบ Project based Learning ให้้นัักศึึกษาได้้มีี
ทัักษะแห่่งอนาคตใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 (21st Century
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Skills) ซึ่่�งเป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของ
ประชาชนคนไทยให้้มีีคุุณลัักษณะด้้านการเรีียนรู้้�ที่่�
สามารถปรัับตััวได้้อย่่างเท่่าทััน มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�
ในการทำำ� งาน สามารถพัั ฒ นาการสร้้างงาน และ
สามารถทำำ�งานเป็็นทีีมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อเป็็น
พลเมืืองที่่�มีีคุุณค่่า
Active learning เป็็นกระบวนการจััดการเรีียน
รู้้� ต า ม แ น ว คิิ ด ก า ร ส ร้้ า ง ส ร ร ค์์ ท า ง ปัั ญ ญ า
(Constructive) ที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่า
เนื้้�อหาวิิชา เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�
หรืือสร้้างความรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเองด้้วยการลงมืือ
ปฏิิบััติิจริิงผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (โปรเจค) โดยมีี
อาจารย์์เป็็นผู้้แ� นะนำำ� กระตุ้้น� และอำำ�นวยความสะดวก
ให้้ การเรีียนรู้้จ� ะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีการวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
และประเมิินค่่าจากสิ่่�งที่่�ได้้รัับจากกิิจกรรมการเรีียนรรู้้�
ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้เ� ป็็นไปอย่่างมีีความหมายและนำำ�ไปใช้้
ในอนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ [1]
	ดัังนั้้�นจึึงนำำ�การใช้้ Project based learning
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกิิจกรรมแบบ Active learning มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนรู้้ก� ระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
โดยการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ ริิ ง ผ่่ า นหัั ว ข้้อต่่ า ง ๆ ที่่�
อาจารย์์ได้้ให้้นัักศึึกษารวมกลุ่่�มช่่วยกัันคิิดสร้้างสรรค์์
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ขึ้้� นมาให้้ตอบโจทย์์ ค วามต้้องการของผู้้�
บริิโภคปััจจุุบััน
2. หลัั ก การการเรีี ย นรู้้� แ บบใช้้ โ ครงงานเป็็ น ฐาน
Project Based Learning (PBL)
การจัั ด การเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้โครงการเป็็ น ฐาน
(Project-Based Learning) หมายถึึง การจััดการเรีียน
รู้้ที่่�มี
� ผู้้ี ส� อนเป็็นผู้้ก� ระตุ้้น� เพื่่�อนำำ�ความสนใจที่่�เกิิดจากตััว
นัักศึึกษามาใช้้ในการทำำ�กิจิ กรรมค้้นคว้้าหาความรู้้ด้้� วย
ตััวนัักศึึกษาเอง นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มความรู้้�ที่่�ได้้จากการ
ลงมืือปฏิิบััติิ การฟัังและการสัังเกตจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
โดยนัักศึึกษามีีการเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการทำำ�งาน
เป็็นกลุ่่�มที่่�จะนำำ�มาสู่่�การสรุุปความรู้้�ใหม่่ มีีการเขีียน
กระบวนการจััดทำำ�โครงการและไดผลการจััดกิิจกรรม
เป็็นผลงานแบบรููปธรรม [2]
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ลัักษณะสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�ด้้วยโครงการ ประกอบ
ด้้วย 1) หาประเด็็นปััญหาที่่�จะจััดโครงงาน เป็็นเรื่่�องที่่�
ผู้้เ� รีียนสนใจ 2) วิิธีกี ารหาคำำ�ตอบ ซึ่ง่� เป็็นการศึึกษาด้้วย
ตนเองที่่�มีีลัักษณะเป็็นกระบวนการที่่�เป็็นระบบโดยมีี
ผู้้�สอนเป็็นที่่�ปรึึกษาตลอดกระบวนการทำำ�งาน 3) ค้้น
พบองค์์ความรู้้�หรืือข้้อสรุุปจากโครงงาน ซึ่่�งมีีลัักษณะ
ที่่�กระตุ้้� น ให้้ต้้องการศึึ ก ษาคำำ� ตอบอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง
สามารถนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน และสามารถแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับผู้้�อื่่�นได้้
	ธีีรพััฒน์์ และเฉลิิมขวััญ (2020) วิิจัยั การจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใช้้โครงงานเป็็นฐานเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้ด้้� วย
การนำำ�ตนเอง พบว่่าการจััดการเรีียนรู้้แ� บบโครงงานเป็็น
ฐานช่่วยพััฒนาการเรีียนรู้้�ด้้วยการนำำ�ตนเองของนสิิต
ระดัับบััณฑิิตศึึกษาในด้้าน การจััดการตนเอง การตรวจ
สอบตนเอง และการเปลี่่�ยนแปลงตนเองได้้ [3]
ประภััสสร และคณะ (2560) วิิจััยการพััฒนา
ทัักษะการอ่่านจัับใจความ ทัักษะการเขีียน และทัักษะ
การนำำ�เสนอสาระภาษาอัังกฤษ โดยใช้้โครงงานเป็็น
ฐาน นัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 พบว่่านัักเรีียนมีี
ความสามารถด้้านทัักษะการอ่่านจัับใจความ การเขีียน
การนำำ� เสนอสูู ง กว่่ า กลุ่่�มนัั ก เรีี ย นที่่�ได้้รัั บ การจัั ด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� ดยวิิธีปี กติิ โดยนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการ
จััดกิิจกรรมมีีความพึึงพอใจมาก
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ในวิิชา
ใช้้การจััดการเรีียนรู้้�หลัักเป็็นแบบ Project
based learning โดยให้้นัักศึึกษาเรีียนผ่่านการสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เอง จะทำำ�ให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
เรีียนแต่่ละหััวข้้อผ่่านผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�คิิดขึ้้�นมา จน
สุุดท้้ายนัักศึึกษาจะได้้ผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ โดยมีีอาจารย์์
คอยให้้คำำ�แนะนำำ� (Coaching) ทำำ�ให้้การเรีียนการสอน
เกิิดผ่่านการปฏิิบัติั จิ ริิง นัักศึึกษากระตืือรืือร้้น และรู้้สึ� กึ
ภููมิใิ จกัับผลิิตภััณฑ์์ของตน และเมื่่�อเห็็นถึึงปััญหาที่่�พบ
เจอ จะนำำ�มาอภิิปรายกัันในห้้องเรีียนร่่วมกััน ทำำ�ให้้มีี
การแลกเปลี่่�ยนมุุมมองในผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย
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รูปที่ 1 บรรยากาศในการรวมกลุ มทำงานดว ยกัน
ของนักศึกษา

รููปที่่� 2 การนำำ�ข้้อมููลมาอภิิปรายร่่วมกัับอาจารย์์
3.2.2 การเรีี ย นรู้้� แ บบใช้้โครงงานเป็็ น ฐาน
Project Based Learning (PBL)
	นัักศึึกษาจะแบ่่งกลุ่่�มกัันเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
โดยมีีหััวข้้อ 2 หััวข้้อให้้เลืือกในการพััฒนาได้้แก่่ 1)
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ น วัั ต กรรมจากภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้องถิ่่�น 2)
ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมในยุุค New Normal โดยนัักศึึกษา
ได้้ทำำ�การพััฒนาแนวคิิดผลิิตภััณฑ์์เบื้้�องต้้นมาตั้้�งแต่่
กระบวนการวิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 1
(605301) ในภาคการศึึกษาที่่� 1 จากนั้้�นนำำ�แนวคิิดดััง
กล่่าวมาทำำ�การพััฒนาจนได้้ผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบที่่�เป็็นที่่�
พึึงพอใจของผู้้บ� ริิโภคในภาคเรีียนที่่� 2 ในวิิชาเทคโนโลยีี
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 2 (605302) โดยนัักศึึกษาได้้ฝึึก
กระบวนการวางแผนการทดลอง การลงมืือทำำ�การ
ทดลองโดยประยุุกต์์นำำ�องค์์ความรู้้ใ� นวิิชากระบวนการ
แปรรูู ป และมีี ก ารวัั ด วิิ เ คราะห์์ ควบคุุ ม คุุ ณ ภาพ
ผลิิตภััณฑ์์โดยใช้้องค์์ความรู้้เ� รื่่�องการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพ
การทดสอบทางประสาทสััมผััส เข้้ามาร่่วมด้้วย โดย
ผ่่านการอภิิปรายร่่วมกัับอาจารย์์ประจำำ�วิิชาในทุุก
สััปดาห์์ ทั้้�งแบบ Onsite และ Online อาจารย์์ประจำำ�
วิิชาจะคอยแนะแนวทางในการพััฒนา และคอยให้้คำำ�
ปรึึกษา จนเมื่่�อได้้ผลิิตภััณฑ์์สุดุ ท้้ายจึึงได้้จััดให้้มีีการนำำ�
เสนองานผ่่านการ Pitching แข่่งขัันกัันเพื่่�อให้้นัักศึึกษา
เกิิดการกระตุ้้น� และตั้้�งใจที่่�จะเสนองานที่่�ดีี โดยการนำำ�
เสนอโปรเจค อาจารย์์ผู้้ส� อนจะประเมิินผลผู้้เ� รีียนแบ่่ง
ออกเป็็ น 5 ด้้าน ดัั ง นี้้� 1) ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ มีี ค วามเป็็ น
นวััตกรรม 2) ผลิิตภััณฑ์์มีคี วามเป็็นไปได้้ทางธุุรกิิจและ
สร้้างมูู ล ค่่ า เพิ่่�มได้้ 3) นัั ก ศึึ ก ษาสามารถนำำ� เสนอ
(Pitching) ได้้อย่่างดีี 4) นัักศึึกษาเข้้าใจผลิิตภััณฑ์์และ
สามารถตอบข้้อคำำ�ถามได้้ 5) ผลิิตภััณฑ์์มีีคุุณภาพที่่�ดีี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ Puff Mak พัฟเคกขาวหมาก

ผลิตภัณฑ Tama Satay สเปรดสะเตะ
จากเมล็ดมะขาม
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ผลิตภัณฑ Meat Miang ไสกรอกเมี่ยง

ผลิตภัณฑ HiYaShi ซุปหมี่เย็นเสริมคอลลาเจน
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ผลิตภัณฑ HiYaShi ซุปหมี่เย็นเสริมคอลลาเจน

ผลิตภัณฑ Jackky Nuggets
นักเก็ตเนื้อเทียมจากขนุนออน

มาก

ผลิตภัณฑ On Sour Sauce
ซอสปลาสมเอนกประสงค

ผลิตภัณฑ Shiitake crispy pork
หมูกรอบเทียมจากพืช

เตะ

ผลิตภัณฑ Grub Grub สเปรดดวงมะพราว

มี่ยง

ผลิตภัณฑ Gellyte เยลลี่ใหพลังงานสำหรับ
นักกีฬา จากผักกาดดอง

ผลิตภัณฑ Jackky Nuggets
นักเก็ตเนื้อเทียมจากขนุนออน

ผลิตภัณฑ Kon Muang
ขาวปนลาบเหนือหอดวยผักแผน
รูปที่ 6 ผลิตภัณฑใหมที่นักศึกษาไดสรางขึ้นใน
กระบวนวิชา 605302

4.1 วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
การประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษาประเมิินโดยใช้้
การสอบ 30% การทำำ�งานเดี่่�ยว 30% การทำำ�งานกลุ่่�ม
�งานร่่
วมกััของนั
นจากเพื่่�
นสมาชิิก
4.135%
วิธและประเมิิ
ีการประเมินนการทำำ
ผลการเรี
ยนรู
กศึกอษา
ในกลุ่่�
ม 5% น ผลการเรี ย นรู  ข องนั ก ศึ ก ษา
การประเมิ
การสอบจะเป็็
นการสอบในหัั
วข้้อเรื่่�
ง การ
ประเมินโดยใช
การสอบ 30%
การทำงานเดี
่ยว อ30%
ขยายขนาดการผลิิต การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนและราคา
การทำงานกลุ  ม 35% และประเมิ น การทำงาน
การสร้้างแบรนด์์ และการวางแผนการวางตลาด
รวมกันจากเพื่อนสมาชิกในกลุม 5%
	สำำ�หรัับการประเมิินการวางแผนและควบคุุม
วขอเรื่อง การขยาย
ผลิิการสอบจะเป
ตภััณฑ์์สุุดท้้ายนการสอบในหั
และการออกแบบบรรจุุ
ภััณฑ์์ จะมีี

ขนาดการผลิ
ต การวิเคราะหนัักตศึึนกทุษาทำำ
นและราคา
าง
การให้้ Assignment
�งานเดี่่�การสร
ยว โดยให้้
แบรนด
และการวางแผนการวางตลาด
อาจารย์์
ป ระเมิิ น ว่่ า นัั ก ศึึ ก ษาสามารถวางแผนวัั ด
สำหรั
บ
การวางแผนและควบคุ
วิิเคราะห์์ผการประเมิ
ลิิตภััณฑ์์สุุดนท้้ายได้้อย่่
างเหมาะสมหรืือมไม่่
ผลิตภัณฑสุดทาย และการออกแบบบรรจุภัณฑ จะมี
การให Assignment นั ก ศึ ก ษาทำงานเดี ่ ย ว โดยให
่มสาขาวิ
และเทคโนโลยี ด 27
อาจารย ปกลุระเมิ
น ว ชาาวิ
นั กทยาศาสตร์
ศึ ก ษาสามารถวางแผนวั
วิเคราะหผลิตภัณฑสุด ทายได อยางเหมาะสมหรื อไม
สามารถออกแบบบรรจุ ภ ั ณ ฑ โ ดยใช โ ปรแกรม

แบรนด และ
สำหร
ผลิตภัณฑส
การให Ass
อาจารย ป ร
วิเคราะหผ
สามารถอ
Powerpoin
สำหร
การพัฒนาผ
ประเมิ น จา
รวมกัน โดย
มอบหมายใ
แผนการพ
กระบวนกา
ผลงานสุดท

4.2 ผลล
นักศ
งานเปนผล
เริ ่ ม ต น จน
ยอมรั บ ขอ
ศักยภาพใน
รวมการแข
นั กศึ กษาไ
สั ง เคราะห
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สามารถออกแบบบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ โ ดยใช้้โปรแกรม
Powerpoint ได้้ดีีอย่่างไร
	สำำ�หรัับการเตรีียมข้้อมููลสำำ�หรัับการขึ้้�นทะเบีียน
การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต้้ นแบบ และการทดสอบ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ประเมิิ น จากงานกลุ่่�มหรืื อ โปรเจคที่่�
นัักศึึกษาได้้ทำำ�ร่่วมกััน โดยประเมิินจากหลายด้้าน
ได้้แก่่ งานกลุ่่�มที่่�มอบหมายให้้วางแผนคิิดวิิเคราะห์์ร่ว่ ม
กัันในการวางแผนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ การเขีียน
อภิิปรายกระบวนการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ่่านรายงาน
การนำำ�เสนอผลงานสุุดท้้าย
4.2 ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษา
	นัักศึึกษาที่่�ผ่่านกระบวนการวิิชานี้้� จะได้้ผลงาน
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ที่่�นัักศึึกษาได้้พััฒนาเองตั้้�งแต่่เริ่่�ม
ต้้น จนถึึงการทำำ�ต้้นแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
ของกลุ่่�มผู้้บ� ริิโภคเป้้าหมาย และหากมีีศักั ยภาพในการ
แข่่งขัันในตลาดจริิง ก็็จะสามารถเข้้าร่่วมการแข่่งขััน
นวััตกรรมอาหารระดัับชาติิ จะทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียน
รู้้ด้้� วยการปฏิิบัติั จิ ริิง วิิเคราะห์์สังั เคราะห์์ข้้อมููลปััญหา
ที่่�เกิิ ด ระหว่่ า งพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ และหาข้้อมูู ล หา
แนวทางการแก้้ไขปััญหาโดยมีีอาจารย์์คอยช่่วยแนะนำำ�
จะทำำ� ให้้มีี ค วามเข้้าใจอย่่ า งถ่่ อ งแท้้ ลดเวลาเรีี ย น
บรรยาย เพื่่�อเพิ่่�มเวลาลงมืือเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากขึ้้�น
นอกจากได้้ความรู้้� ในด้้านของกระบวนการพัั ฒนา
ผลิิตภััณฑ์์แล้้ว ยัังได้้ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ การคิิด
อย่่างมีีเหตุุผล เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพผู้้เ� รีียนให้้พร้้อมปฏิิบัติั ิ
งานจริิงในอนาคต ซึ่่�งจากผลการเรีียนของนัักศึึกษาใน
ภาคเรีียนนี้้� พบว่่านัักศึึกษามีีลำ�ดั
ำ ับขั้้�น A จำำ�นวน 17
คน B+ จำำ�นวน 13 คน B จำำ�นวน 16 คน C+ จำำ�นวน
12 คน ซึ่ง่� สััดส่่วนดัังกล่่าวมีีนักั ศึึกษาได้้คะแนนสููงกว่่า
ในปีีที่่�ผ่่านมา และผลิิตภััณฑ์์ที่่�ออกมาเป็็นที่่�ยอมรัับ
ของผู้้� บ ริิ โ ภค โดยจะเห็็ น ว่่ า เมื่่�อนำำ� ไปทดสอบการ
ยอมรัั บ ของผู้้� บ ริิ โ ภคผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ส่่ ว นใหญ่่ ไ ด้้รัั บ การ
ยอมรัับมากกว่่า 70% ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาต้้องศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ในด้้านการตลาดเพื่่�อจะต่่ อ ยอดนำำ� ไปขายจริิ ง เชิิ ง
พาณิิชย์์
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นอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังได้้เรีียนรู้้ก� ารทำำ�งานร่่วมกัันโดย
ใช้้วิิธีีการให้้ประเมิินการทำำ�งานเป็็นทีีมโดยประเมิิน
ด้้านความร่่วมมืือกััน การแสดงความคิิดเห็็น ความรัับ
ผิิดชอบ และความมีีน้ำำ��ใจ ผลการประเมิินเฉลี่่�ยอยู่่�ใน
ระดัั บ ดีี - ดีี ม าก ในทุุ ก หัั ว ข้้อที่่�ประเมิิ น อาจจะมีี
นัักศึึกษาบางคนเท่่านั้้�นที่่�ได้้คะแนนต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ย ซึ่่�ง
อาจจะมีีการเรีียกมาสอบถาม ปรัับความเข้้าใจ เพื่่�อ
สร้้างให้้นัักศึึกษาสามารถปรัับตััวทำำ�งานร่่วมกัับอื่่�นได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
4.3 ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์
จากการจััดการเรีียนด้้วย Project based learning
ทำำ�ให้้อาจารย์์ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับนัักศึึกษาแต่่ละ
กลุ่่�มมากขึ้้�น ตั้้�งแต่่ เริ่่�มต้้นจนได้้ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ มีี ก าร
อภิิปรายร่่วมกัันถึึงการวางแผนการทดลองพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ในแต่่ละขั้้�นตอน แสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางใน
การพััฒนา ส่่งผลให้้อาจารย์์ได้้ตระหนัักถึึงแนวทางการ
ให้้องค์์ความรู้้� โดยต้้องใส่่ใจรายละเอีียดแต่่ละกลุ่่�ม เข้้า
อกเข้้าใจถึึงปััญหาของนัักศึึกษาที่่�ต้้องเจอในระหว่่าง
กระบวนการพััฒนา และร่่วมคิิดหาทางแก้้ไขปััญหาไป
พร้้อม ๆ กััน ทำำ�ให้้อาจารย์์ต้้องปรัับตััวและหากลยุุทธ์์
ในการคุุยกัับนัักศึึกษาเพื่่�อสื่่�อสารไปในทิิศทางเดีียวกััน
และปรัั บตัั วในการใช้้ช่่ อ งทาง Online พูู ด คุุ ย กัั บ
นัักศึึกษาในระหว่่างวิิกฤตโควิิด 19 ที่่�เกิิดขึ้้�น
5. สรุุป
ในกระบวนวิิชาเทคโนโลยีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
2 (605302) เป็็นวิิชาที่่�เน้้นให้้นัักศึึกษามีีทัักษะในการ
พัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ นได้้ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต้้ นแบบ ทั้้�งการ
วางแผนทดลอง กระบวนการแปรรููป การวััดวิิเคราะห์์
ผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งทางเคมีี กายภาพ และประสาทสััมผััส จึึง
ได้้ประยุุกต์์การเรีียนแบบ Active learning ในรููปแบบ
Project based learning มาใช้้ในกระบวนวิิชาโดยให้้
หััวข้้อนัักศึึกษาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ในหััวข้้อ 1) ผลิิตภััณฑ์์
นวัั ต กรรมจากภูู มิิ ปัั ญ ญาท้้องถิ่่�น 2) ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
นวััตกรรมในยุุค New Normal นัักศึึกษาจะได้้ฝึึกการ
ทำำ�งานร่่วมกััน และเรีียนรู้้ก� ระบวนการสร้้างผลิิตภััณฑ์์
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ใหม่่ผ่่านการปฏิิบััติิจริิงโดยมีีอาจารย์์ให้้เนื้้�อหาการ
บรรยายส่่วนหนึ่่�ง และอาจารย์์คอยให้้คำำ�ปรึึกษาใน
ระหว่่างการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่ว่ มด้้วย ส่่งผลให้้สุุดท้้าย
นัักศึึกษาสามารถสร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
จากผู้้�บริิโภคทั้้�งหมด 10 ผลิิตภััณฑ์์และนัักศึึกษามีี
ความพึึงพอใจในกระบวนวิิชาในระดัับดีี (4.13 คะแนน
จาก 5 คะแนน) ดัังนั้้�นจึึงเห็็นว่่ากระบวนการเรีียน
Active learning น่่าจะทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้รัับความ
เข้้าใจและเพิ่่�มทัักษะในการทำำ�งานได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณหน่่วยงานศููนย์์นวััตกรรมการสอน
และการเรีี ย นรู้้� (TLIC) มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
ที่่�สนัับสนุุนเงิินทุุนเพื่่�อสร้้างกิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาเทคโนโลยีีการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่
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โครงการบูรณาการข้ามวิชาแบบ Active Learning
การรู้จำ�แบบ และ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ
โครงการนี้้�เป็็นการจััดการเรีียนการสอนแบบบููรณาการข้้ามวิิชาระหว่่าง 2 กระบวนวิิชา ในภาควิิชา
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้แก่่ การรู้้�จำำ�แบบ (Pattern Recognition)
และ การจััดการระบบและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ (Computer Organization and Architecture) โดยสอน
แบบ Active Learning ทั้้�ง 2 กระบวนวิิชา ในกิิจกรรมบููรณาการนั้้�นเป็็นการเชื่่�อมโยงและเปรีียบเทีียบแนวคิิด
ของการออกแบบวงจรไฟฟ้้าโดยใช้้แนวคิิดที่่�แตกต่่างกัันจากต่่างวิิชากัันได้้แก่่ การออกแบบโดยใช้้มนุุษย์์ และ การ
ออกแบบโดยใช้้ ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากโครงการ นัักศึึกษาจากแต่่ละวิิชาได้้เรีียนรู้้�ศาสตร์์ใหม่่จาก
ต่่างวิิชา ได้้มองเห็็นภาพรวมการออกแบบวงจรไฟฟ้้า และสามารถบููรณาการความรู้้�จากต่่างวิิชามาใช้้ร่่วมกัันได้้
เป็็นอย่่างดีี
คำำ�สำำ�คััญ: การรู้้�จำำ�แบบ (Pattern Recognition), สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์ (Computer Architecture)
1. บทนำำ�
เนื่่�องจากปััจจุุบัันนี้้� ความรู้้�ทางด้้าน วิิทยาการ
คอมพิิวเตอร์์ (Computer Science) ได้้แตกย่่อย
เนื้้�อหาออกเป็็นหลากหลายสาขา เช่่น วิิทยาการข้้อมููล
(Data Science) ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ (Artificial
Intelligence หรืื อ AI) การรู้้� จำำ� แบบ (Pattern
Recognition) สถาปัั ต ยกรรมคอมพิิ ว เตอร์์
(Computer Architecture) เป็็ น ต้้น เนื่่�องด้้วย
หน่่วยกิิตที่่�จำำ�กัดั ของวิิชาเลืือก การที่่�นัักศึึกษาจะสำำ�เร็็จ
การศึึกษาจากหลัักสููตรนี้้� โดยได้้ศึึกษาครบทุุกสาขา
ย่่อยเป็็นเรื่่�องยาก ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น การบููรณาการระหว่่าง
วิิชายัังไม่่มีีโครงการใดในภาควิิชาที่่�ดำำ�เนิินการ แรง
บัั น ดาลใจในการขอโครงการวิิ จัั ย นี้้� คืื อ โครงการ
ต้้นแบบในการบููรณาการระหว่่างวิิชาในสาขาต่่างกััน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เห็็นภาพการเชื่่�อมโยงความรู้้�ในสาขา
ต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน เพื่่�อแก้้ปััญหาในโลกแห่่งความเป็็น
30

จริิง ในโครงการวิิจััยนี้้�เป็็นการบููรณาการวิิชาการรู้้�จำำ�
แบบและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์เข้้าด้้วยกััน
การรู้้�จำำ�แบบเป็็นวิิชาที่่�ศึึกษาเทคนิิคสำำ�คััญใน
วิิทยาการข้้อมููลสำำ�หรัับสัังเกตรููปแบบเหตุุการณ์์ใน
อดีีตที่่�เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��เล่่า เพื่่�อทำำ�นายเหตุุการณ์์ใน
อนาคต โปรแกรมประยุุกต์์ทางด้้านนี้้� เช่่น การสร้้าง
AI ในเกมส์์คอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับเรีียนรู้้�สไตล์์การเล่่นที่่�
หลากหลายของมนุุษย์์แล้้วหาวิิธีีตอบโต้้ที่่�เหมาะสม
ตััวอย่่างอื่่�น ๆ ได้้แก่่ การทำำ�นายหุ้้�น การวิินิิจฉััยโรค
มะเร็็งเต้้านม การคาดเดา GPA ของนัักศึึกษา และ การ
ตรวจจัั บ ผู้้� บุุ ก รุุ ก ในระบบเครืื อ ข่่ า ยคอมพิิ ว เตอร์์
เป็็นต้้น
การออกแบบระบบและสถาปัั ต ยกรรม
คอมพิิวเตอร์์เป็็นวิิชาที่่�ศึึกษาหน้้าที่่�การทำำ�งานของ
ฮาร์์ดแวร์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ ได้้แก่่
หน่่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
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ว่่ามีีการทำำ�งานสอดประสานกัันกัับฮาร์์ดแวร์์ตััวอื่่�น ๆ
อย่่างไร มีีการถ่่ายโอนและส่่งข้้อมููลหากัันด้้วยวิิธีีการ
ไหน นอกจากนี้้�ยัังศึึกษาการออกแบบวงจรทางไฟฟ้้า
ได้้แก่่ วงจรพีีชคณิิตบููลีีน โดยใช้้เทคนิิคการออกแบบ
ที่่�เรีียกว่่า K-map
2. หลัักการและทฤษฎีี
โครงการบูู ร ณาการนี้้�มีี ก ารนำำ� หลัั ก การและ
ทฤษฏีีต่่าง ๆ มาประยุุกต์์ใช้้กัับการเรีียนการสอน ดััง
ต่่อไปนี้้�
2.1 การเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้กิิ จ กรรมเป็็ น ฐาน
(Activity-based Learning)
โครงการมีีกิจิ กรรมหรืือเกมส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคาบ
แล้้วโยงไปสู่่�ทฤษฎีีที่่�กำำ�ลัังจะสอน มีีการแจกรางวััล
สำำ� หรัั บ ผู้้� ร่่ ว มแสดงความคิิ ด เห็็ น เพื่่�อกระตุ้้� น ให้้
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วม และอยากโต้้ตอบกัับผู้้�สอนใน
ห้้องเรีียน การสื่่�อสารในคาบเรีียนเป็็นแบบสองทิิศทาง
มีีการวิิพากษ์์ข้้อดีีข้้อเสีียต่่าง ๆ ของเนื้้�อหาที่่�เรีียนใน
แต่่ละคาบเรีียน
โครงการนี้้�มีีการปรัับการเรีียนการสอนจากรููป
แบบเดิิม ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�โดยการบรรยายเป็็นฐาน
(Lecture-based Learning) ซึ่่�งเป็็นการบรรยาย
ทฤษฎีีแต่่เพีียงอย่่างเดีียว อาจทำำ�ให้้บรรยากาศการ
เรีียนของนัักศึึกษามีีความน่่าเบื่่�อหน่่าย ขาดความสนใจ
ในการเรีียน นอกจากนี้้� การเรีียนการสอนยัังเป็็นไปใน
แบบทิิศทางทางเดีียว กล่่าวคืือ ผู้้ส� อนส่่งข่่าวสารให้้กัับ
ผู้้�เรีียนเพีียงอย่่างเดีียว
2.2 การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (Problembased Learning)
โครงการนี้้� เริ่่�มต้้นกระบวนการสอนในแต่่ละ
คาบเรีียนโดยการอธิิบายเนื้้�อหาและทฤษฎีีต่่าง ๆ
พร้้อมทั้้�งตั้้�งคำำ�ถามและอภิิปรายถึึงข้้อดีีข้้อเสีียของ
เทคนิิคต่่าง ๆ มีีการวิิพากษ์์และแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็นระหว่่างนัักศึึกษาด้้วยกัันเองและอาจารย์์ผู้้�สอน
ภายในชั้้�นเรีียน จากนั้้�นจึึงทำำ�การแก้้ปััญหาโดยการ
ศึึ ก ษาเพิ่่�มเติิ ม จากแหล่่ ง ข้้อมูู ล ออนไลน์์ โดยใช้้

ซอฟต์์แวร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง [1]
โครงการนี้้�มีีการปรัับการเรีียนการสอนจากรููป
แบบเดิิม ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�โดยใช้้การฝึึกฝนเป็็นฐาน
(Practice-based Learning) ที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนมีีหน้้า
ที่่�สอนการใช้้งานซอฟต์์แวร์์แล้้วให้้นัักศึึกษาปฏิิบัติั ติ าม
คู่่�มืื อ การใช้้งาน ส่่ ว นการแก้้ปัั ญ หาอาจารย์์ เ ป็็ น ผู้้�
อธิิบายแต่่ละขั้้�นตอนให้้นัักศึึกษาทำำ�ตาม ซึ่่�งมีีข้้อเสีีย
คืือนัักศึึกษาจะขาดทัักษะการคิิดเคราะห์์แก้้ไขปััญหา
2.3 ห้้องเรีียนกลัับทาง (Flipped Classroom
Approach)
โครงการนี้้�มีีการนำำ�ห้้องเรีียนกลัับทางมาใช้้ใน
บางคาบเรีียน โดยให้้นัักศึึกษาเรีียนเนื้้�อหาเบื้้�องต้้นด้้วย
ตนเองจากวีีดีีโอที่่�ผลิิตโดยอาจารย์์ผู้้�สอนเอง ข้้อดีีคืือ
การเรีียนรู้้�นี้้�เกิิดขึ้้�นที่่�ไหนเมื่่�อไหร่่ก็็ได้้ทุุกเวลา โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�ออยู่่�ที่่�บ้้านในเวลากลางคืืน เพราะ
เป็็นช่่วงที่่�ปลอดจากกิิจกรรมอื่่�น ๆ รบกวน ทำำ�ให้้มีี
สมาธิิในการเรีียนรู้้� ส่่วนในห้้องเรีียนมีีการทบทวน เน้้น
ย้ำำ��ถึึงเนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ รวมถึึงมีีการแลกเปลี่่�ยน
และอภิิปรายจากนัักศึึกษา ซึ่ง่� ได้้ประโยชน์์ทั้้�งการเรีียน
รู้้�ที่่�สร้้างสรรค์์ และการเรีียนรู้้�เชิิงวิิพากษ์์ [2]
โครงการนี้้�มีีการปรัับการเรีียนการสอนจากรููป
แบบเดิิ ม ได้้แก่่ ห้้องเรีี ย นดั้้�งเดิิ ม (Traditional
Classroom) ที่่�ผู้้ส� อนรัับหน้้าที่่�เป็็นสื่่�อกลางในการถ่่าย
โอนความรู้้�จากหนัังสืือ โดยที่่� กระบวนการเรีียนรู้้�เริ่่�ม
ต้้นและสุุดในคาบเรีียนเท่่านั้้�น
2 . 4 ก า ร ป ร ะ เ มิิ น ผ ล เ พื่่� อ ก า ร ป รัั บ ป รุุ ง
(Formative Evaluation)
การประเมิินผลในโครงการนี้้�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการ
เรีียนการสอน ยัังไม่่จบหลัักสููตร มีีวััตถุุประสงค์์และ
ประโยชน์์หลายประการ ได้้แก่่ เป็็นการตรวจสอบ
นัักศึึกษาและผู้้�สอน ว่่ายัังคงอยู่่�บนเส้้นทางที่่�ถููกต้้อง
มุ่่�งไปหาเป้้าหมายอยู่่�หรืือไม่่ และในจัังหวะจะโคน
ความเร็็ว ตามความเหมาะสมหรืือไม่่ เป็็นการประเมิิน
แบบ กระทำำ�ขณะดำำ�เนิินการ (On the Run) ว่่าการ
จััดประสบการณ์์การเรีียนการสอนเป็็นเช่่นไร ผู้้�เรีียน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยัังอยู่่�ดีีมีีสุุข และก้้าวหน้้าไปตามที่่�ผู้้�สอนตั้้�งใจหรืือไม่่
หลัักสููตรของผู้้ส� อนใช้้ได้้หรืือไม่่ในทางปฏิิบัติั ิ ต้้องแก้้ไข
ปรัับปรุุง หรืือว่่ามีีความเหมาะสม [3]
การประเมิินผลเพื่่�อการปรัับปรุุงถููกนำำ�มาใช้้
แทนที่่�การประเมิิ น ผลแบบสรุุ ป (Summative
Evaluation) ที่่�ประเมิินผลเมื่่�อการเรีียนการสอนสิ้้�น
สุุดลงแล้้ว ไม่่สามารถทำำ�การแก้้ไขใด ๆ ได้้ เพราะทุุก
กระบวนการได้้จบสิ้้�นลงไปหมดแล้้ว
3. โครงการ
จากหลัักการและทฤษฎีีต่่าง ๆ ในหััวข้้อก่่อน
หน้้าที่่�ถููกนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการเรีียนการสอนรููปแบบ
ใหม่่ ส่่งผลให้้นัักศึึกษามีีคุุณลัักษณะเป็็น ผู้้�เรีียนรู้้�เชิิง
รุุ ก (Active Learner) และ ผู้้� เรีี ย นรู้้� ต ลอดชีี วิิ ต
(Lifelong Learner) เนื่่�องจาก มีีการเรีียนรู้้�ผ่่าน
กิิจกรรมที่่�กระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาแก้้ปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บทเรีียนในแต่่ละคาบทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีการโต้้ตอบกัับ
อาจารย์์ในชั้้�นเรีียน รวมถึึงมีีการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน
ผ่่านห้้องเรีียนกลัับทางเพื่่�อให้้เห็็นปััญหาจริิงในโลก
ปััจจุุบันั ทำำ�ให้้นัักศึึกษาถููกกระตุ้้น� ให้้ต้้องแสวงหาความ
รู้้�อยู่่�ตลอดเวลา ซึ่่�งแตกต่่างจากการเรีียนการสอนรููป
แบบเดิิมที่่�นัักศึึกษาเป็็นเพีียง ผู้้เ� รีียนรู้้เ� ชิิงรัับ (Passive
Learner) เพราะนัักศึึกษาเป็็นเพีียงผู้้�รัับความรู้้�จาก
อาจารย์์ในการสื่่�อสารที่่�เป็็นแบบทิิศทางเดีียวเท่่านั้้�น
สื่่�อการสอนทั้้�งหมดที่่�ใช้้ในโครงการนี้้� ได้้แก่่ พาวเวอร์์
พ้้อย อิินเตอร์์เน็็ต วีีดีีโอเกมส์์ และ ตำำ�รา นอกจากนี้้�
ยัังมีีการนำำ�เอาเทคโนโลยีี ICT และ Digital Tools มา
ใช้้ในการเรีียนการสอน เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเข้้าใจการ
ทำำ�งานของแต่่ละทฤษฎีีได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น
มีีการใช้้ Software ที่่�จำำ�ลองการทำำ�งานของตััวแบบ
เพื่่�อให้้เห็็นแต่่ละขั้้�นตอนของเทคนิิควิิธีกี ารที่่�กำำ�ลังั สอน
ในห้้องเรีียนขณะนั้้�น อีีกทั้้�งยัังมีีการแนะนำำ�ให้้นัักศึึกษา
ใช้้ CMU MOOC ร่่วมในกระบวนการการเรีียนการ
สอนด้้วย อย่่างไรก็็ตาม ในขณะที่่�ดำำ�เนิินโครงการ
สถานการณ์์การระบาดของไวรััสยัังไม่่มีแี นวโน้้มที่่�ดีีขึ้้�น
จึึงมีีการนำำ�โปรแกรม Zoom มาใช้้ในกระบวนวิิชาด้้วย
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โครงการนี้้�เป็็ น การบูู ร ณาการข้้ามวิิ ช า เนื่่�องจาก
วิิชาการรู้้จำ� ำ�แบบ (204453) เป็็นวิิชาทางด้้านวิิทยาการ
ข้้อมููลและเอไอ ในขณะที่่� วิิชาการจััดการระบบและ
สถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์(203231) เป็็นวิิชาทาง
ด้้านการออกแบบลอจิิกเกต เมื่่�อทำำ�การหลอมรวมสอง
วิิชานี้้�เข้้าด้้วยกัันได้้ นัักศึึกษาจะได้้เห็็นภาพการแก้้
ปััญหาการออกแบบฮาร์์ดแวร์์โดยศาสตร์์ที่่�แตกต่่างกััน
อย่่างสิ้้�นเชิิง ได้้แก่่ การแก้้ปััญหาโดยมนุุษย์์ และ การ
แก้้ปััญหาโดย AI นอกจากนี้้� นัักศึึกษาจะได้้อภิิปราย
ถึึงข้้อดีีข้้อเสีีย ของวิิธีีแก้้ปััญหาที่่�แตกต่่างกัันดัังกล่่าว
รวมถึึงการประยุุกต์์การแก้้ปััญหาโดยใช้้มนุุษย์์และ AI
เข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งเป็็นจุุดประสงค์์ของการบููรณาการข้้าม
วิิชาในโครงการนี้้�
3.1 กิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active Learning
Activity)
ในแต่่ละวิิชา มีีการใช้้ Active Learning ร่่วม
ในกระบวนการเรีียนการสอน มีีการบรรยายแทรกกัับ
การตั้้�งคำำ�ถาม วิิพากษ์์ อภิิปราย อย่่างต่่อเนื่่�อง บาง
คาบมีีเกมส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทฤษฎีีที่่�เรีียนในขณะนั้้�น ดััง
ตััวอย่่างของคาบเรีียนต่่อไปนี้้�
คาบเรีียนเรื่่�องความแม่่นยำำ�ของตััวพยากรณ์์
เริ่่�มต้้นโดยการที่่�อาจารย์์ยกตััวอย่่างเครื่่�องมืือตรวจหา
วััตถุุระเบิิด GT200 ที่่�มีีความแม่่นยำำ�ในการทำำ�นายถููก
ต้้อง 20% จากการทดลองของ รองศาสตราจารย์์ ดร.
เจษฎา เด่่นดวงบริิพัันธุ์์� หลัังจากนั้้�น อาจารย์์สร้้าง
สถานการณ์์จำำ�ลองประกอบไปด้้วยกล่่อง 4 กล่่อง และ
มีีเพีียงกล่่องเดีียวที่่�ซ่่อนวััตถุุระเบิิดไว้้โดยที่่�นัักศึึกษา
ไม่่ทราบ นัักศึึกษาแต่่ละคนทำำ�การทำำ�นายโดยการสุ่่�ม
เลืือกกล่่อง ถ้้าเจอกล่่องที่่�มีีระเบิิดจะถืือว่่าทำำ�นายได้้
อย่่างถููกต้้อง นัักศึึกษาคำำ�นวณความแม่่นยำำ�ในการ
ทำำ�นายของนัักศึึกษา จากการทดลองซ้ำำ��จำำ�นวน 10
ครั้้� ง แล้้วเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ ความแม่่ น ยำำ� ของเครื่่� อ ง
GT200 นัักศึึกษาวิิพากษ์์ประสิิทธิิภาพของ GT200 ดีี
กว่่ า หรืื อ แย่่ ก ว่่ า การเดาสุ่่�มอย่่ า งไร ให้้หาเหตุุ ผ ล
ประกอบ โดยให้้นัักศึึกษาโต้้เถีียงกัันถึึงเหตุุผลของ
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แต่่ละคน นัักศึึกษาและอาจารย์์หาข้้อสรุุปทางวิิชาการ
ร่่วมกััน ของการวััดประสิิทธิิภาพของเครื่่�องมืือวััดเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการเดาสุ่่�ม กิิจกรรมนี้้�มีีเป้้าหมาย
ในการเปลี่่�ยนนัักศึึกษาเป็็นผู้้�เรีียนรู้้�เชิิงรุุก แสดงตาม
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	สำำ�หรัับรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม ห้้องเรีียนกลัับทาง
ถููกนำำ�มาใช้้โดยการมอบหมายให้้ไปศึึกษาล่่วงหน้้าจาก
วีีดีีโอบัันทึึกการสอนของอาจารย์์และตำำ�ราที่่�อาจารย์์
ได้้แต่่งไว้้ ส่่วนในคาบเรีียนบรรยายนั้้�น อาจารย์์จะ
บรรยายรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม โดยเน้้นที่่�การสรุุปและ
การต่่อยอดสิ่่�งที่่�ได้้ นอกจากนี้้�นัักศึึกษาต้้องอภิิปราย
เนื้้�อหาวิิชาเรีียนที่่�ได้้ศึึกษามาด้้วย
	สำำ�หรัับเนื้้�อหาในอีีกวิิชาหนึ่่�งที่่�นัักศึึกษาไม่่ได้้
เรีียน อาจารย์์จะจััดคาบเรีียนพิิเศษ เรีียกว่่าคาบเรีียน
บููรณาการ เพื่่�อสอนเนื้้�อหาที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ในโครงงาน
เพื่่�อชี้้�ให้้เห็็นถึึงการเชื่่�อมโยงความรู้้ร� ะหว่่างสองวิิชาได้้
นอกจากนี้้� อาจารย์์จะมีีเอกสารการสอนและตำำ�รา เพื่่�อ
ใช้้ศึึกษาได้้ด้้วยตนเองได้้
หลัังจากนัักศึึกษาได้้มีีความรู้้ใ� นวิิชาที่่�ตนเองลง
ทะเบีียนเป็็นอย่่างดีีแล้้ว และมีีความรู้้�ที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้
ในการแก้้ปััญหาของอีีกวิิชาหนึ่่�ง โดยอาจารย์์จะจััดโครง
งานบููรณาการที่่�แบ่่งกลุ่่�มโดยรวมนัักศึึกษาจากสองวิิชา
เข้้าด้้วยกััน นัักศึึกษาแต่่ละวิิชาจะต้้องมาอภิิปรายข้้อดีี
ข้้อเสีียของเทคนิิคจากวิิชาตนเอง และเทคนิิคจากอีีก
วิิชาหนึ่่�ง จุุดประสงค์์เพื่่�อให้้เห็็นมุุมมองที่่�แตกต่่างกััน
ของสองกระบวนวิิชา และสามารถหลอมรวมเทคนิิค
จากศาสตร์์ที่่�ต่า่ งกััน มาประยุุกต์์แก้้ปััญหาเดีียวกัันได้้
ซึ่ง่� เป็็นจุุดประสงค์์ของโครงการบููรณาการนี้้�
	นัั ก ศึึ ก ษาจากวิิ ช า 204231 (Computer
Architecture) จะแก้้ปััญหาโดยมนุุษย์์ กล่่าวคืือ จะ
ออกแบบวงจรโดยใช้้วิิธีี Simplify หรืือ K-map เพื่่�อ
ออกแบบวงจรหรืือบููลีนี ฟัังก์์ชันั ที่่�ทำำ�งานตรงกัับ ข้้อมููล
เข้้า และ ข้้อมููลออก ในตารางค่่าความจริิง
	นัั ก ศึึ ก ษาจากวิิ ช า 204453 (Pattern
Recognition) จะแก้้ปััญหาโดย AI โดยใช้้วิิธีีการเรีียน
รู้้�ของ Perceptron Learning Algorithm เพื่่�อเรีียนรู้้�
การปรัั บค่่ า เวกเตอร์์ ที่่� ใช้้ในการสร้้างฟัั ง ก์์ ชััน เพื่่�อ
อธิิบายการทำำ�งานของตารางค่่าความจริิงนี้้�
จะเห็็นได้้ว่่านัักศึึกษาทั้้�งสองกลุ่่�ม แก้้ปััญหา
เดีียวกััน โดยใช้้ศาสตร์์ที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�น ในกิิจกรรม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รููปที่่� 3. กิิจกรรมบููรณาการ
รูปที่ 3. กิจกรรมบูรณาการ
4. ผลที่่�ได้้รัับ
โครงการบูู ร ณาการข้้ามวิิ ช านี้้�ให้้ ผลงาน
(Output) ที่่�ได้้จากนัักศึึกษา ได้้แก่่ รายงานโครงงานบูู
รณาการ และให้้ ผลลััพธ์์ (Outcome) ที่่�นัักศึึกษาได้้
จากวิิชานี้้� ได้้แก่่ คุุณลัักษณะ ผู้้�เรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active
Learner) และ ผู้้เ� รีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ (Lifelong Learner)
นอกจากนี้้� โครงการบููรณาการระหว่่างสองกระบวน
วิิชา ซึ่่�งจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้ปััญหาและกิิจกรรม
เป็็นฐานและ ห้้องเรีียนกลัับทางเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้วิิชา
อื่่�นในคณะใช้้เป็็นแนวทางการจััดการเรีียนการสอน
แบบใหม่่ของคณะในอนาคต
	สำำ�หรัับผลกรประเมิินการเรีียนการสอนที่่�ได้้
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จากโครงการนี้้� วิิชาการรู้้จำ� ำ�แบบ (204453) ได้้คะแนน
ประเมิินเฉลี่่�ย 4.85 จาก 5.00 ซึ่ง่� อยู่่�ในระดัับดีี และ
วิิชาการจััดการระบบและสถาปััตยกรรมคอมพิิวเตอร์์
(204231) ได้้คะแนนประเมิินเฉลี่่�ย 4.91 จาก 5.00 ซึ่่�ง
อยู่่�ในระดัับดีี สำำ�หรัับความคิิดเห็็นอื่่�น ๆ ที่่�ได้้จาก
นัักศึึกษามีีดัังต่่อไปนี้้�
• อาจารย์์ นำำ� เสนอเนื้้�อหาในแง่่ มุุ ม ที่่�ทำำ� ให้้
นัักเรีียนเข้้าใจง่่าย มีีกิิจกรรมประกอบการสอนเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาทุุกคนได้้มีีส่่วมร่่วมและเนื้้�อหาในห้้องเรีียน
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
•	วิิธีีการสอนที่่� อ ใช้้สอนดีีมากๆเลยค่่ะ อ ใจดีี
เป็็นกัันเอง ทำำ�ให้้กล้้าที่่�จะตอบคำำ�ถาม
• สอนเร็็วไปบางครั้้�ง แต่่ก็็เรีียนสนุุกอยู่่�ครัับ
• อยากให้้น่่ารััก และใจดีีกัับนัักศึึกษาแบบนี้้�
ตลอดไปเลยค่่า
• อาจารย์์สอนดีีมากค่่ะ รู้้�สึึกเรีียนแล้้วสนุุก
มีีเทคนิิคให้้เข้้าใจมากขึ้้�น มีีความเข้้าใจนศ.สููงมาก
5. สรุุป
โครงการบููรณาการข้้ามวิิชานี้้� ทำำ�การหลอมรวม
เนื้้�อหาของวิิชา 204231 และ 204453 เข้้าด้้วยกัันผ่่าน
กิิจกรรมบููรณาการที่่�ผสมผสานนัักศึึกษาจากทั้้�งสอง
วิิชาเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความเห็็นศาสตร์์ที่่�แตก
ต่่างกัันได้้แก่่ ศาสตร์์ที่่�แก้้ปััญหาโดยมนุุษย์์ และ ศาสตร์์
ที่่�แก้้ปัั ญ หาโดยเอไอ ด้้วยการสอนแบบ Active
Learning และ Flippped Classroom ส่่งผลให้้
นัักศึึกษาเกิิดคุุณลัักษณะเป็็น Active Learner และ
Lifelong Learner ผลการประเมิินผู้้ส� อนได้้รัับคะแนน
ในระดัับดีีทั้้�งสองวิิชา แสดงให้้เห็็นว่่าโครงการนี้้�ได้้รัับ
การตอบรัับที่่�ดีีจากนัักศึึษา
อย่่างไรก็็ตามในช่่วงการระบาดของ COVID-19
ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องเรีียนออนไลน์์ในหลายคาบ ส่่งผล
ให้้การสอนโดยใช้้ Active Learning ไม่่เป็็นไปตามที่่�
คาดหวัังมากเท่่าที่่�ควร สำำ�หรัับงานในอนาคตในกรณีี
ที่่�ได้้รัับทุุนนี้้�อีีกในปีีการศึึกษาหน้้า จะปรัับโครงการให้้
มีีเนื้้�อหาที่่�บููรณาการมากกว่่านี้้�
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คาดหวังมากเทาที่ควร สำหรับงานในอนาคตในกรณี
ที่ไดรับทุนนี้อีกในปการศึกษาหนา จะปรับโครงการ
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รููปที่่� 4. ถ่่ายรููปรวมวัันปิิดคอร์์ส
รูปที่ 4. ถายรูปรวมวันปดคอรส
6. กิิตติิกรรมประกาศ
โครงการบููรณาการข้้ามวิิชานี้้�จะไม่่สามารถ
สำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ ถ้้าไม่่ได้้รัับความความอนุุเคราะห์์
จากผู้้�มีีพระคุุณดัังต่่อไปนี้้�	ผู้้� มีี พ ร ะ คุุ ณ ท่่ า น แ ร ก
ที่่�ข้้ า พ เ จ้้ า ใ ค ร่่ ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุุ ณ คืื อ
ผู้้� ช่่ ว ยศาสตราจารย์์ ดร.กรุุ ง สิิ น อภิิ ร มย์์ ส ราญ

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษาในระหว่่างที่่�ข้้าพเจ้้ากำำ�ลัังศึึกษาใน
ระดัับปริิญญาเอก ที่่�ถ่่ายทอดวิิชาความรู้้�ทางด้้านการ
รู้้จำ� ำ�แบบ ให้้แก่่ข้้าพเจ้้า ผู้้มี� พี ระคุุณท่่านต่่อไปคืือ ผู้้ช่� ว่ ย
ศาสตราจารย์์ ดร.ชุุ รีี เตชะวุุ ฒิิ หัั ว หน้้าภาควิิ ช า
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ต้้น
สัังกััดของข้้าพเจ้้าที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนโครงการนี้้�เป็็น
อย่่างดีี ผู้้มี� พี ระคุุณท่่านสุุดท้้ายคืือ ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.วััฒนา จิินดาหลวง เพื่่�อนร่่วมงานของข้้าพเจ้้า ที่่�
สละเวลาอัันมีีค่า่ ในการช่่วยเหลืือ ดำำ�เนิินโครงการวิิจัยั
และแก้้ไขข้้อบกพร่่องต่่าง ๆ ด้้วยความเอาใจใส่่ในทุุก
ขั้้�นตอน เพื่่�อให้้โครงการนี้้�สมบููรณ์์มากที่่�สุุด เหนืือสิ่่�ง
อื่่�นใด ข้้าพเจ้้าขอขอบพระคุุณบุุคคลทุุกท่่าน ซึ่ง่� ไม่่อาจ
จะนำำ� มากล่่ า วได้้ทั้้�งหมด ที่่�ได้้ให้้ความช่่ ว ยเหลืื อ
สนัับสนุุนและให้้กำำ�ลัังใจด้้วยดีีตลอดมา

7. เอกสารอ้้างอิิง
[1] การเรีียนรู้้�โดยใช้้ใช้้ปััญหาเป็็นหลััก, สมจิิตต์์ สิินธุุชััย
http://km-bcns.blogspot.com/2013/07/21-21-active-learning-problem-based.html,
17 กรกฎาคม 2556
[2] ห้้องเรีียนกลัับทาง ท้้าทายการเรีียนรู้้�แบบดั้้�งเดิิม, การประชุุมวิิชาการนานาชาติิ TCU International
e-Learning Conference 2014, โครงการมหาวิิทยาลััยไซเบอร์์ไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา
(สกอ.) หััวข้้อ Overcome the Uncertainty of Technology in Education, 5-6 สิิงหาคม 2557
[3] โมเดลประเมิินทางการศึึกษา, ศาสตราจารย์์ ดร. อุุทุุมพร (ทองอุุไทย) จามรมาน, www.mcu.ac.th/
BO/Files/Doc/AR/arFile8.doc
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ประจำ�ปีการศึกษา 2563
วิชาเคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 (606264)
1

ธรรณพ เหล่ากุลดิลก1

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Thunnop.l@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
	วิิชาเคมีีผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล 2 เป็็นวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาปีี 2 ของสาขาวิิชาเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล
คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยวิิชานี้้�มีีเนื้้�อหาที่่�กล่่าวถึึงการเปลี่่�ยนแปลงทางชีีวเคมีีในสััตว์์
ทะเลหลัังการตายและการควบคุุม เอนไซม์์ 8 ชนิิด ที่่�ส่่งผลต่่อคุุณภาพของสััตว์์ทะเล การประยุุกต์์ใช้้เอนไซม์์ใน
ผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล ผลของการแปรรููป 7 กระบวนการที่่�มีีต่อ่ องค์์ประกอบทางเคมีีของสััตว์์ทะเลและการป้้องกััน
ชีีวพิิษทางทะเล และสมบััติิเชิิงหน้้าที่่�ของโปรตีีนในผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล ซึ่่�งนัักศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องมีีความเข้้าใจใน
เนื้้�อหาดัังกล่่าวเพื่่�อใช้้ในการเรีียนขั้้�นสููงและใช้้ประกอบวิิชาชีีพ วิิชานี้้�จึึงมีีความสำำ�คัญ
ั มาก แต่่จากเนื้้�อหาที่่�มีีความ
ยากแก่่ความเข้้าใจ การสอนแบบ active learning ในวิิชานี้้�อาจช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ได้้ตาม
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา โดยผู้้ส� อนได้้ใช้้เทคนิิคการสอนแบบบรรยายร่่วมกัับจััดกิิจกรรมต่่างๆ โดยได้้มีีการ
แจกเอกสารคำำ�สอนล่่วงหน้้าเพื่่�อให้้นัักศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจล่่วงหน้้า จััดกิิจกรรมเสวนากลุ่่�มพร้้อมกัับให้้สร้้างสรรค์์
สื่่�อการเรีียนรู้้� อีีกทั้้�งยัังมีีการทบทวนบทเรีียนผ่่านการเล่่นเกมด้้วย application มีีกิิจกรรม problem-based
learning โดยนำำ�เอาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีอยู่่�แล้้วในท้้องตลาดมาวิิเคราะห์์ถึงึ เทคนิิคการแปรรููป ทำำ�นายถึึงสิ่่�งที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นในระหว่่างการเก็็บรัักษา พร้้อมนำำ�เสนอผลงาน โดยได้้ผลลััพธ์์คืือ สื่่�อการเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์ (ที่่�มีีทั้้�งคลิิป
วีีดีีโอ infographic และอื่่�นๆ) และใบสรุุปผลงาน โดยนัักศึึกษาได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดระหว่่างสมาชิิกกลุ่่�มและ
ระหว่่างกลุ่่�ม ได้้เห็็นผลิิตภััณฑ์์แปลกใหม่่ในท้้องตลาด เกิิดการฝึึกฝนการคิิดวิิเคราะห์์ อย่่างไรก็็ตามพบอุุปสรรค
คืือการะบาดของ COVID-19 ทำำ�ให้้จััดเสวนากลุ่่�มไม่่ได้้ และนัักศึึกษาบางคนไม่่ให้้ความสนใจในบางกิิจกรรม ซึ่่�ง
เป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�สอนในการปรัับปรุุงกิิจกรรมและเพิ่่�มความสนใจของผู้้�เรีียนต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: active learning, problem-based learning, การเล่่นเกม, สื่่�อการเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์
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1. บทนำำ�
สาขาวิิชาเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล คณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิยาลััยเชีียงใหม่่ มุ่่�งเน้้นผลิิต
บััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพทั้้�งทางด้้านวิิชาการ ทัักษะวิิชาชีีพ
และมีีจริิยธรรม สามารถตอบสนองความต้้องการ
ทรัั พ ยากรบุุ ค คลของประเทศโดยเฉพาะด้้าน
อุุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่่�งต้้องการความเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะด้้าน หลัักสููตรเทคโนโลยีีผลิิตภััณฑ์์ทางทะเลจึึง
ได้้กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาต้้องเรีียนวิิชาเคมีีผลิิตภััณฑ์์ทาง
ทะเล 2 (Marine Product Chemistry 2; 606264)
ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาที่่�ค่่อนข้้างยาก ซึ่ง่� หลัักสููตรเดิิมเคยกำำ�หนด
ให้้เรีียนตอนชั้้�นปีีที่่� 3 อีีกทั้้�งเนื้้�อหาบางส่่วนในหลัักสููตร
ที่่�ใกล้้เคีียงมัักสอนในระดัับบััณฑิิตศึึกษา โดยเนื้้�อหา
ส่่ ว นแรก (ก่่ อ นสอบกลางภาค) มีี ค วามยากและ
นัักศึึกษาไม่่เคยมีีพื้้�นฐานมาก่่อน ได้้แก่่ หััวข้้อการ
เปลี่่�ยนแปลงทางชีีวเคมีีในสััตว์์ทะเลหลัังการตายและ
การควบคุุม เอนไซม์์ 8 ชนิิด ที่่�ส่่งผลต่่อคุุณภาพของ
สััตว์์ทะเล และการประยุุกต์์ใช้้เอนไซม์์ในผลิิตภััณฑ์์ทาง
ทะเล ซึ่่�งในเนื้้�อหาส่่วนนี้้�อาจารย์์ผู้้ส� อนจะให้้นัักศึึกษา
ทำำ�ความเข้้าใจมาล่่วงหน้้าจากเอกสารคำำ�สอน และ
สอนแบบบรรยายเป็็นหลััก โดยนัักศึึกษาจะต้้องนำำ�
เนื้้�อหาที่่�ยากเหล่่านี้้�หััวข้้อใดหััวข้้อหนึ่่�งไปจััดทำำ�เป็็นสื่่�อ
การเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์นำำ�มาสอนเพื่่�อนที่่�ได้้จััดทำำ�ใน
หััวข้้ออื่่�น นัักศึึกษาต้้องทำำ�ความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ถึึง
เนื้้�อหาที่่�ตนรัับผิิดชอบเนื่่�องจากต้้องถ่่ายทอดให้้เพื่่�อน
ในชั้้�น
เนื้้�อหาช่่วงปลายภาคจะเกี่่�ยวกัับผลของการ
แปรรููป 7 กระบวนการที่่�มีีต่อ่ องค์์ประกอบทางเคมีีของ
สััตว์์ทะเลและการป้้องกััน ชีีวพิิษทางทะเล และสมบััติิ
เชิิงหน้้าที่่�ของโปรตีีนในผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล ซึ่ง่� เนื้้�อหา
บางส่่วนนัักศึึกษาจะเคยได้้เรีียนรู้้�มาก่่อนแล้้วในวิิชา
อื่่�น ดัังนั้้�นผู้้ส� อนจะลดการบรรยายลงและให้้นัักศึึกษา
ทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มมากขึ้้�น โดยให้้กิิจกรรม problembased learning โดยนำำ�เอาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีอยู่่�
แล้้วในท้้องตลาดมาวิิเคราะห์์ถึึงเทคนิิคการแปรรููป

ทำำ� นายถึึ ง สิ่่�งที่่�จะเกิิ ด ขึ้้�นในระหว่่ า งการเก็็ บ รัั ก ษา
พร้้อมนำำ�เสนอผลงาน เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�จาก
ของจริิง โดยจะมีีอาจารย์์คอยให้้คำำ�ปรึึกษา นอกจาก
นี้้�เนื่่�องจากการระบาดของ COVID-19 ทำำ�ให้้ต้้องสอน
ออนไลน์์และไม่่สามารถจััดกิิจกรรมกลุ่่�มได้้ในช่่วงต้้น
ของการเรีียนการสอน (ก่่อนสอบกลางภาค) จึึงจำำ�เป็็น
ให้้นัักศึึกษาทำำ�กิิจกรรมเดี่่�ยวในการสร้้างสรรค์์สื่่�อการ
เรีียนรู้้� และได้้เพิ่่�มกิิจกรรมการทบทวนความรู้้ผ่� า่ นการ
เล่่นเกมผ่่าน application พร้้อมแจกของรางวััล
การจััดการเรีียนการสอนแบบ active learning
แบบ Type A: Active Learning นี้้� จึึงมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้ผลลัั พ ธ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ข องรายวิิ ช า
สามารถพััฒนาทัักษะการวิิเคราะห์์ปััญหาได้้ถููกจุุด
ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี ทัักษะสร้้างวิิธีีการแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์และทัักษะการสื่่�อสารและทำำ�งานร่่วม
กัับผู้้อื่่�� น ผ่่านกิิจกรรม 3 รููปแบบ ได้้แก่่ การสร้้างสรรค์์
สื่่�อการเรีียนรู้้�แบบเพื่่�อนสอนเพื่่�อน การทบทวนความ
รู้้�ผ่่านการเล่่นเกม และ กิิจกรรม problem-based
learning
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
วิิธีีการเรีียนรู้้�แบบเพื่่�อนสอนเพื่่�อน
	วิิธีีที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอนวิิชานี้้�ไม่่พบปรากฏ
ว่่ามีีหลัักการหรืือทฤษฎีีรองรัับโดยตรง อาจมีีใกล้้เคีียง
อยู่่�บ้้างคืือ วิิธีีการเรีียนรู้้�แบบเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน (Peerassisted learning strategies) ซึ่่�งหมายถึึงการเรีียน
รู้้� ที่่�นัั ก ศึึ ก ษามีี โ อกาสช่่ ว ยเหลืื อ และร่่ ว มกัั น พัั ฒ นา
ทัักษะของตนเองโดยการจัับคู่่� ผู้้ส� อนจะเลืือกนัักศึึกษา
ที่่�ผลการเรีียนดีีจัับคู่่�กัับนัักศึึกษาที่่�ผลการเรีียนอ่่อน
เพื่่�อให้้เพื่่�อนที่่�ผลการเรีียนดีีได้้ช่่วยเหลืือและพััฒนา
ความรู้้ใ� ห้้เพื่่�อนที่่� อ่่อนกว่่า ผู้้ส� อนจะให้้คำำ�แนะนํํา และ
กระตุ้้�นให้้เกิิดกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
อย่่างต่่อเนื่่�อง [1]
อย่่างไรก็็ตาม กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบเพื่่�อน
สอนเพื่่�อนที่่�ใช้้ในวิิชานี้้�จะทำำ�โดยผ่่านการสร้้างสื่่�อการ
เรีียนรู้้ส� ร้้างสรรค์์แล้้วนำำ�มาสอนเพื่่�อนอีีกครั้้�ง ซึ่ง่� ผู้้ส� อน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ได้้นำำ�ประสบการณ์์การสอนมาปรัับได้้ โดยพบว่่าการ
ที่่�จะสอนคนอื่่�นได้้นั้้�นตนเองจะต้้องมีีความเข้้าใจอย่่าง
ถ่่องแท้้ในเนื้้�อหาที่่�ตนกำำ�ลังั จะสอน ดัังริิชาร์์ด ฟิิลลิิปส์์
ไฟน์์แมน นัักฟิิสิิกส์์ชาวอเมริิกััน ได้้กล่่าวไว้้ “If you
want to master something, teach it. The more
you teach, the better you learn. Teaching is
a powerful tool to learning”-- Richard
Feynman
	กิิ จ กรรมนี้้�นัั ก ศึึ ก ษายัั ง ต้้องใช้้ทัั ก ษะการใช้้
เทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้างสื่่�อการเรีียนรู้้ส� ร้้างสรรค์์ นัักศึึกษา
ยัังต้้องแลกเปลี่่�ยนความรู้้�กัันจึึงเป็็นการพััฒนาทัักษะ
การสื่่�อสารและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
การสอนโดยใช้้เกม
การสอนโดยใช้้เกม ไม่่เพีียงแต่่จะได้้ความรู้้แ� ละ
ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�สููงขึ้้�นเท่่านั้้�น แต่่ผู้้�เรีียนยัังจะได้้รัับความ
สนุุกสนานเพลิิดเพลิินอีีกด้้วย การสอนโดยใช้้เกมจึึง
เป็็นอีีกวิิธีหี นึ่่�งที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสนุุกสนานในการเรีียน
และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจเนื้้�อหาจากบทเรีียนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
	ทิิศนา แขมมณีี [2] กล่่าวว่่า วิิธีีสอนโดยใช้้เกม
คืือ กระบวนการที่่�ผู้้�สอนใช้้ในการช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
การเรีียนรู้้�ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนด โดยการให้้ผู้้�
เรีียนเล่่นเกมตามกติิกา และนำำ�เนื้้�อหาและข้้อมููลของ
เกม พฤติิกรรมการเล่่น วิิธีกี ารเล่่น และผลการเล่่นเกม
ของผู้้�เรีียนมาใช้้ในการอภิิปรายเพื่่�อสรุุปการเรีียนรู้้�
นอกจากนี้้�ยัังได้้อธิิบายองค์์ประกอบของวิิธีีการสอน
โดยใช้้เกม ดัังนี้้�
1. มีีผู้้�สอนและผู้้�เรีียน
2. มีีเกม และกติิกาการเล่่น
3. มีีการเล่่นเกมตามกติิกา
4. มีีการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับผลการเล่่น วิิธีีการ
เล่่น และพฤติิกรรมการเล่่นของผู้้�เล่่นหลัังการเล่่น
5. มีีผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
	ทิิศนา แขมมณีี [2] กล่่าวถึึงข้้อดีีและข้้อจำำ�กััด
ของวิิธีีสอนโดยใช้้เกม ดัังนี้้�
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- เป็็นวิิธีีสอนที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการ
เรีียนรู้้�สููง ผู้้�เรีียนได้้รัับความ
- สนุุกสนาน และเกิิดการเรีียนรู้้�จากการเล่่น
- เป็็นวิิธีสี อนที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้� โดย
การเห็็นประจัักษ์์แจ้้งด้้วยตนเองทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�นั้้�นมีี
ความหมายและอยู่่�คงทน
- เป็็นวิิธีีสอนที่่�ผู้้�สอนไม่่เหนื่่�อยแรงมากขณะ
สอนและผู้้�เรีียนชอบ
ข้้อจำำ�กััด
- เป็็นวิิธีีสอนที่่�ใช้้เวลามาก
- เป็็นวิิธีสี อนที่่�มีีค่า่ ใช้้จ่่าย เนื่่�องจากเกมบางเกม
ต้้องซื้้�อหามาโดยเฉพาะเกมจำำ�ลองสถานการณ์์บางเกม
มีีราคาสููงมาก เนื่่�องจากการเล่่นเกมส่่วนใหญ่่ ผู้้�เรีียน
ทุุกคนต้้องมีีวััสดุุอุุปกรณ์์ในการเล่่นเฉพาะตน
- เป็็นวิิธีีสอนที่่�ขึ้้�นกัับความสามารถของผู้้�สอน
ผู้้�สอนจำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการ
สร้้างเกม จึึงจะสามารถสร้้างได้้
- เป็็นวิิธีีสอนที่่�ต้้องอาศััยการเตรีียมการมาก
เกมเพื่่�อการฝึึกทัักษะ แม้้จะไม่่ยุ่่�งยากซัับซ้้อนนััก แต่่
ผู้้ส� อนจำำ�เป็็นต้้องจััดเตรีียมวััสดุุ อุุปกรณ์์ในการเล่่นให้้
ผู้้�เรีียนจำำ�นวนมาก เกมการศึึกษา และเกมจำำ�ลอง
สถานการณ์์ ผู้้�สอนจำำ�เป็็นต้้องศึึกษาและทดลองใช้้จน
เข้้าใจ ซึ่ง่� ต้้องอาศััยเวลามาก โดยเฉพาะเกมที่่�มีีความ
ซัับซ้้อนมาก และผู้้�เล่่นจำำ�นวนมากยิ่่�งต้้องใช้้เวลามาก
ขึ้้�นอีีก
- เป็็นวิิธีสี อนที่่�ผู้้ส� อนต้้องมีีทักั ษะในการนำำ�การ
อภิิปรายที่่�มีีประสิิทธิิภาพจึึงจะสามารถช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
ประมวลและสรุุปการเรีียนรู้้�ได้้ตามวััตถุุประสงค์์
การเรีียนรู้้�โดยใช้้ปัญ
ั หาเป็็นฐาน (Problem–based
Learning: PBL)
การเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (Problembased learning หรืือ PBL) เป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�
เกิิ ด ขึ้้�นจากแนวคิิ ด ตามทฤษฎีี ก ารเรีี ย นรู้้� แ บบ
สร้้างสรรค์์นิยิ ม (Constructivism) โดยให้้ผู้้�เรีียนสร้้าง
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ความรู้้�ใหม่่ จากการใช้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในโลกเป็็น
บริิบทของการเรีียนรู้้� (Learning Context) เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดทัักษะในการคิิดวิิเคราะห์์และคิิดแก้้ปััญหา
รวมทั้้�งได้้ความรู้้ต� ามศาสตร์์ในสาขาวิิชาที่่�ตนศึึกษา ไป
พร้้อมกัันด้้วย การเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐานจึึงเป็็น
ผลมาจากกระบวนการทำำ�งานที่่�ต้้องอาศััยความเข้้าใจ
และการแก้้ไขปัั ญ หาเป็็ น หลัั ก ถ้้ามองในแง่่ ข อง
ยุุทธศาสตร์์การสอน PBL เป็็นเทคนิิคการสอน ที่่�ส่่ง
เสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั ด้้ิ วยตนเอง เผชิิญหน้้ากัับ
ปััญหาด้้วยตนเอง จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกทัักษะในการ
คิิดหลายรููปแบบ เช่่นการคิิดวิิจารณญาณ คิิดวิิเคราะห์์
การคิิดสัังเคราะห์์ การคิิดสร้้างสรรค์์ ฯลฯ [3]
ลัักษณะสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�แบบ PBL
	รููปแบบของการจััดการเรีียนรู้้แ� บบการใช้้ปััญหา
เป็็นฐาน หรืือ PBL มีีลัักษณะสำำ�คััญดัังนี้้� [3]
1. ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางของการเรีียนรู้้�อย่่าง
แท้้จริิง (student-centered learning)
2. จััดผู้้�เรีียนเป็็นกลุ่่�มย่่อย ๆ ให้้มีีจำำ�นวนกลุ่่�ม
ละประมาณ 5–8 คน
3. ผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่� เป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก
(facilitator) หรืือผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� (guide)
4. ใช้้ปััญหาเป็็นตััวกระตุ้้�น (สิ่่�งเร้้า) ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�
5. ลัักษณะของปััญหาที่่�นำำ�มาใช้้ ต้้องมีีลักั ษณะ
คลุุมเครืือ ไม่่ชััดเจน มีีวิิธีีแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างหลาก
หลาย อาจมีีคำำ�ตอบได้้หลายคำำ�ตอบ
6. ผู้้เ� รีียนเป็็นผู้้แ� ก้้ปััญหาโดยการแสวงหาข้้อมููล
ใหม่่ ๆ ด้้วยตนเอง (self-directed learning)
7. การประเมิิ น ผล ใช้้การประเมิิ น ผลจาก
สถานการณ์์จริิง (authentic assessment) ดููจาก
ความสามารถในการปฏิิ บัั ติิ ข องผู้้� เรีี ย นในขณะทำำ�
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� (Learning process) และพิิจารณา
จากผลงานที่่�เกิิ ด ขึ้้�นจากการเรีี ย นรู้้� (Learning
product)

3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
	วิิธีีการ/กิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่
การเรีียนการสอนของวิิชานี้้�ประกอบได้้ด้้วยการ
สอนแบบเดิิมคืือการบรรยายร้้อยละ 50 และอีีกร้้อย
ละ 50 มาจากกิิจกรรม 3 กิิจกรรมได้้แก่่
1. กิิจกรรมสร้้างสื่่�อการเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์เพื่่�อ
ให้้เพื่่�อนสอนเพื่่�อน
2. กิิจกรรมทบทวนความรู้้�โดยการเล่่นเกม
3. กิิจกรรม problem-based learning โดย
แบ่่งกลุ่่�ม 4-5 คน นำำ�เอาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
ในท้้องตลาดมาวิิเคราะห์์ถึงึ เทคนิิคการแปรรููป ทำำ�นาย
ถึึงสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นในระหว่่างการเก็็บรัักษา พร้้อมนำำ�
เสนอผลงาน
	สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการสอน
แบบใหม่่
สื่่�อที่่�ใช้้ได้้แก่่
1. เอกสารคำำ�สอน 340 หน้้า คนละ 1 เล่่ม
2. สไลด์์ power point
3. เกมโดย application Kahoot พร้้อมของ
รางวััล
4. ผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�น่่าสนใจในท้้องตลาด
กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามาส่่วนร่่วมในการ
เรีียนรู้้� (Active Learning)
1. ชี้้�แจงถึึงความสำำ�คััญของกิิจกรรม และการ
คิิดคะแนน
2. มีีการใช้้เกมและแจกของรางวััล
3. มีีการใช้้ผลิิตภััณฑ์์อาหารจริิง นัักศึึกษาได้้มีี
โอกาสชิิม และเรีียนรู้้�จากสิ่่�งที่่�จัับต้้องได้้
กระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ
ให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning)
1. นัักศึึกษาต้้องค้้นคว้้าข้้อมููลผ่่านฐานข้้อมููล
ต่่างๆ รวมทั้้�งช่่องทางออนไลน์์
2. นัักศึึกษาต้้องเรีียนรู้้�ในการใช้้งานโปรแกรม
หรืือ application ในการสร้้างสื่่�อการเรีียนรู้้ส� ร้้างสรรค์์
3. ฝึึ ก ฝนนัั ก ศึึ ก ษาให้้มีี ทัั ก ษะการวิิ เ คราะห์์
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ผูอื่น ผานกิจกรรมทั้ง 3
(2021)
4 CMU21
ผลที
ไ
่
ด
ร
ับ University, Thailand
Chiang Mai
วิธีการการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
คะแนนสอบ
ปััญ1.หาได้้ถูู
กจุุด ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี ทัักษะสร้้างวิิธีี
2. คุ ณญภาพและความถู
อ งของสื
่ อ การ
การแก้้ปัั
หาอย่่างสร้้างสรรค์์กแตละทัั
กษะการสื่่�
อสาร
ยนรูวสมกัั
ราบงสรรค
และทำำ�เรีงานร่่
ผู้้�อื่่�น ผ่่านกิิจกรรมทั้้�ง 3
4.3.ผลที่่�พฤติ
ได้้รักับรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4. การมี
สวนรวมในกินจผลการเรีี
กรรมตางๆ
	วิิ
ธีีการการประเมิิ
ยนรู้้�ของนัักศึึกษา
5. คุ1.ณคะแนนสอบ
ภาพและความถู ก ต อ งของใบสรุ ป
2. คุุณภาพและความถููกต้้องของสื่่�อการเรีียนรู้้�
ผลงาน
สร้้างสรรค์์
6. คุณภาพของการนำเสนอผลงาน
่วนร่่วมในชั้้�
นเรีีย24น
ทั3.้งนีพฤติิ
้ไดสกื่อรรมและการมีี
การเรียนรูสราส่งสรรค
จำนวน
การมีีส่่วนร่่ดววมในกิิ
งๆ
ผลงาน ซึ่4.
งประกอบได
ยคลิจปกรรมต่่
วีดีโอ าinfographic
5. คุุณภาพและความถููกต้้องของใบสรุุปผลงาน
และสื่อชนิดอื่นๆ
6. คุุณภาพของการนำำ�เสนอผลงาน
ทั้้�งนี้้�ได้้สื่่�อการเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์ จำำ�นวน 24 ผลงาน
ผลลัซึ่พ่�งธประกอบได้้ด้้วยคลิิ
ตอนักศึกษาที่เปนปเปวีีดีาหมาย
ีโอ infographic และสื่่�อ
ชนิิดอื่่�นันกๆศึกษาไดคะแนนในชวง 57.35 – 80.05
คะแนน และคะแนนเฉลี
่ ย ของวิ
้ คื อ 69.41
ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�
เป็็นชเป้้านีาหมาย
คะแนน
(เต็กมศึึ100
คะแนน) โดยนั กศึกว ษาได
ลำดับ –
	นัั
ก ษาได้้คะแนนในช่่
ง 57.35
ขั้น80.05คะแนน
ดังแสดงในตารางที
่ 1 โดยนักศึกยษาส
อย
และคะแนนเฉลี่่�
ของวิิวชนใหญ
านี้้�คืือร69.41
100Bคะแนน)
กศึึก75
ษาได้้ลำำ
�ดัับขั้้�น
ละคะแนน
29.17 (เต็็
ได เมกรด
และกวาโดยนัั
ร อยละ
ได เกรด
ดัังแสดงในตารางที่่�
1 โดยนััมกี นศึึั กกศึษาส่่
วนใหญ่่
ระหว
า ง C+ ถึ ง B+ และไม
ก ษาได
เกรดร้้อยละ
D
ได้้เกรด
และ29.17
F เลย
โดยนัBกและกว่่
ศึ ก ษาทีาร้้อยละ
่ ได เกรด75D+ได้้เกรดระหว่่
ทั้ ง 3 คน าง
C+ ถึึง B+
มีีนัักศึึกษาได้้เกรด
ขาดการเข
า ร วและไม่่
มกิ จ กรรมโดยไม
มี ใบลาD จึและ
ง ได รFั บเลย
โดยนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด D+ ทั้้�ง 3 คน ขาดการเข้้าร่่วม
คะแนนในสวนนี้นอย ขณะนักศึกษาที่ไดเกรด A มี
กิิจกรรมโดยไม่่มีีใบลา จึึงได้้รัับคะแนนในส่่วนนี้้�น้้อย
เพี ย ง 1 คน ซึ่ งอาจเป น เพราะคะแนนกิ จ กรรมมี
ขณะนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด A มีีเพีียง 1 คน ซึ่่�งอาจเป็็น
สัดเพราะคะแนนกิิ
สวนที่สูง (65 คะแนน)
จกรรมมีีนัสักัดศึส่่กวษาที
นที่่�สูู่โดดเด
ง (65นในการ
คะแนน)

นัักศึึกษาที่่�โดดเด่่นในการสอบจึึงไม่่สามารถทำำ�เกรดได้้
ดีี นัั ก ประกอบกัั บ จำำ� เป็็ น ต้้องสอนออนไลน์์ ห ลาย
สััปดาห์์จากการระบาดของ COVID-19 ผลลััพธ์์การ
เรีียนรู้้�ในการสอนออนไลน์์จึึงน้้อยกว่่าแบบเจอหน้้า
ตารางที่่� 1 ลำำ�ดัับขั้้�นของนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนวิิชา
606264 ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563
ลำำ�ดัับขั้้�น ช่่วงคะแนน
จำำ�นวน ร้้อยละ
คน
A
> 80.00
1
4.16
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ตารางที่ 1 ลำดับขั้นของนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา
606264 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563
ลำดับขั้น ชวงคะแนน จำนวนคน
รอยละ
ลำำA�ดัับขั้้�น >ช่่ว80.00
งคะแนน 1 จำำ�นวน 4.16ร้้อยละ
B+
75.00 – 79.99
5
คน 20.83
B B+ 70.0075.00
– 74.99
– 79.99 7
5 29.1720.83
C+ B 65.0070.00
– 69.99
– 74.99 6
7 25.0029.17
C C+ 60.0065.00
– 64.99
– 69.99 2
6 8.3325.00
D+ C 55.0060.00
– 59.99
– 64.99 3
2 12.508.33
D D+ 50.0055.00
– 54.99
– 59.99 3 - 12.50
F D
<50.00
50.00 – 54.99 - - -

F
< 50.00
วอย่่จากรรมในการเรี
งภาพกิิจกรรมในการเรีี
ยนการสอน
ตัว	ตัั
อยางภาพกิ
ยนการสอน
กิิจกรรมสร้้างสื่่�
อการเรีียยนรู
นรู้้ ส�สรร้้างสรรค์์
1. กิ1.จ กรรมสร
า งสื่ อ การเรี
า งสรรคเพื่่�อ
ให้้เพื่่�อเพืนสอนเพื่่�
น
่อใหเพื่ออนสอนเพื
่อน

รููปที่่� 1 เอกสารประกอบคำำ�สอน
รูปที่ 1 เอกสารประกอบคำสอน

3. กิจกรร

รููปที่่� 2 ตััวอย่่างผลงานสื่่�อการเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์จาก
รูปที่ 2 ตัวอยางผลงานสื
นัักศึึ่อกการเรี
ษา ยนรูสรางสรรค
จากนักศึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึ
2. กษากิจ2563
กรรมทบทวนความรูโดยการเลนเกม

รูปที่ 4 บร

งสรรค

กม

รูปที่ 2 ตัวอยางผลงานสื่อการเรียนรูสรางสรรค
CMU21 (2021)
จากนั
กศึMai
กษาUniversity, Thailand
Chiang

รูปที่ 4 บรรยากาศกิจกรรม problem-based
learning

2. กิิจกิกรรมทบทวนความรู้้
จกรรมทบทวนความรู
โดยการเล
�โดยการเล่่
นเกมนเกม
รูปที่ 4 บรรยากาศกิจกรรม problem-based
learning

รููปที่่� 5 การนำำ�เสนอในกิิจกรรม problem-based
learning
รูปที่ 3 บรรยากาศกิจกรรมทบทวนความรูโดย
รู ป ที่ 5 การนำเสนอในกิ
จ กรรม problemผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
การเลนเกม และการแจกของรางวัล
based
	ผู้้�learning
ส อนได้้ผลการประเมิิ น การเรีี ย นการสอน
ออนไลน์์ 4.47 คะแนน จาก 5 คะแนน และกระบวน
ผลลัพวิิชธาได้้รัั
ตอคณาจารย
ที่เขานร4.37
วมโครงการ
บคะแนนประเมิิ
คะแนนจาก 5 คะแนน
รููปที่่� 3 บรรยากาศกิิจกรรมทบทวนความรู้้�โดยการ
(ดีีมาก) โดยมีีนัักศึึกษา 23 คน จาก 24 คน ได้้ทำำ�การ
เล่่นเกม และการแจกของรางวัั
ล โดย
รูปที่ 3 บรรยากาศกิ
จกรรมทบทวนความรู
รู ปนที่ 5 การนำเสนอในกิ จ กรรม problemประเมิิ
3. กิิจกิกรรม
learning
จนกรรม
problem-based
learning
อาจารย์์
ผู้้�สอนได้้รัับประสบการณ์์ในการสอน
การเล
เกมproblem-based
และการแจกของรางวั
ล
based
learning
แบบ active learning ทราบปััญหาและจุุดบกพร่่อง
ที่่�จะนำำ�ไปปรัับปรุุงในปีีการศึึกษาถััดไป รวมถึึงปรัับใช้้
ผลลั
พธตอคณาจารยที่เขารวมโครงการ
ในกระบวนวิิชาอื่่�นต่่อไป
5. สรุุป
	กิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นทั้้�ง 3 กิิจกรรม มีีส่่วนกระตุ้้�น
ความสนใจในการเรีียนวิิชาเคมีีผลิิตภััณฑ์์ทางทะเล 2
ซึ่ง่� ปกติิเป็็นวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหายากและค่่อนข้้างน่่าเบื่่�อ การ
มอบเอกสารคำำ�สอนไปอ่่านก่่อนยัังไม่่ได้้ผลมากนััก
เนื่่�องจากบางคนไม่่ ส นใจอ่่ า นมาล่่ ว งหน้้า ควรหา
กิิจกรรมอื่่�นช่่วยกระตุ้้�นให้้มีีการศึึกษาล่่วงหน้้า เช่่น
flip class room เป็็นต้้น ส่่วนกิิจกรรมที่่�ได้้รัับความ
สนใจคืื อ กิิ จ กรรมทบทวนความรู้้� ด้้ วยการเล่่ น เกม
อย่่างไรก็็ตามกิิจกรรมนี้้�เป็็นเพีียงกิิจกรรมเสริิมเพื่่�อ
ทบทวนความรู้้�ก่่อนเรีียนเนื้้�อหาถััดไป เพราะผู้้�สอนไม่่
มั่่�นใจว่่าการสอนออนไลน์์ (ผลกระทบจาก COVID-19)
จะมีีผลสััมฤทธิ์์�เทีียบเท่่าการสอนในห้้อง และขาดการ
รููปที่่� 4 บรรยากาศกิิจกรรม problem-based
เสวนากลุ่่�มตามที่่�ตั้้�งใจไว้้ ส่่วนกิิจกรรม PBL ได้้รัับความ
รูปที่ 4 บรรยากาศกิlearning
จกรรม problem-based

learning
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สนใจจากนัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ เกิิดการคิิดวิิเคราะห์์ โดย
อาศััยเนื้้�อหาที่่�ได้้เรีียนไปแล้้วผนวกกัับความรู้้�และ
ข้้อมูู ล จากแหล่่ ง วิิ ท ยาการอื่่�นๆ รวมทั้้�งช่่ อ งทาง
ออนไลน์์ ให้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ค่� อ่ นข้้างดีี โดยสัังเกตได้้
จากการตอบคำำ�ถามระหว่่างการนำำ�เสนอ และการทำำ�
ข้้อสอบ อย่่างไรก็็ตาม มีีนัักศึึกษาบางคนไม่่ให้้ความ
สนใจ และไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรม ผู้้�สอนจึึงต้้องหาทาง
ปรัับปรุุงรููปแบบกิิจกรรมให้้ดีีขึ้้�นต่่อไป
	อุุปสรรคคืือการเกิิดการระบาดของ COVID-19
ระลอก ที่่� 2 ที่่�ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียน

การสอนเป็็นแบบออนไลน์์ และจำำ�เป็็นต้้องงดกิิจกรรม
กลุ่่�มและเปลี่่�ยนให้้เป็็นกิิจกรรมเดี่่�ยว ผู้้�สอนพยายาม
ชดเชยด้้วยการเสริิมกิิจกรรมทบทวนความรู้้�ผ่่านการ
เล่่นเกม แต่่ก็อ็ าจให้้ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ไ� ม่่เป็็นไปตามที่่�
คาดหวัังไว้้
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ให้้ทุุนใน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ active
learning ขอขอบคุุณคณะอุุตสาหกรรมเกษตรและเจ้้า
หน้้าที่่�ทุุ ก คนที่่�อำำ� นวยความสะดวก และขอบคุุ ณ
นัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมทุุกคนที่่�ให้้ความร่่วมมืือ

7. เอกสารอ้้างอิิง
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การเรียนรู้โดยใช้กูเกิล เอิร์ธ โปร ในการสำ�รวจธรณีแปรสัณฐานโลก
Learning by Using Google Earth Pro to Explore Global Tectonics
นิติ มั่นเข็มทอง1 และ เศรษฐ์ สันติธรางกูร1

1

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
niti.m@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
	ธรณีีแปรสััณฐานเป็็นสาขาวิิชาทางธรณีีวิทิ ยาเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจวิิวัฒ
ั นาการและกลไกการขัับเคลื่่�อนของ
แผ่่นเปลืือกโลกและชั้้�นใต้้เปลืือกโลก การเรีียนเนื้้�อหาของกระบวนวิิชา นอกจากจะเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับทฤษฎีีพื้้�นฐาน
ของแต่่ละรููปแบบธรณีีแปรสััณฐานจากการบรรยายโดยอาจารย์์ผู้้�สอนแล้้ว ผู้้�เรีียนจำำ�เป็็นต้้องศึึกษาจากตััวแทน
ของธรณีีแปรสััณฐานมีีพลัังรููปแบบต่่างๆ ประกอบด้้วย 1) ธรณีีแปรสััณฐานทวีีปแยก 2) ธรณีีแปรสััณฐานพื้้�นทะเล
แผ่่ 3) ธรณีีแปรสััณฐานการมุุดตััว 4) ธรณีีแปรสััณฐานการก่่อเทืือกเขา และ 5) ธรณีีแปรสััณฐานการเลื่่�อนตาม
แนวระดัับ การเรีียนรู้้ร� ะดัับภููมิภิ าคโลกไม่่สามารถสำำ�เร็็จได้้โดยการออกภาคสนามธรณีีวิทิ ยา การสำำ�รวจระยะไกล
ผ่่านโปรแกรมกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร รููปแบบเสมืือนจริิง 3 มิิติิ ในรููปแบบของภาพถ่่ายทางอากาศ แผนที่่� เส้้นชั้้�นความ
สููง ตำำ�แหน่่ง หรืือภาพเวลาผ่่านพ้้น ที่่�เผยแพร่่โดยองค์์กรทางธรณีีวิทิ ยาทั่่�วโลก ถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการเรีียน
รู้้�รููปแบบใหม่่และวิิจััยในชั้้�นเรีียนผ่่านกิิจกรรมการค้้นคว้้าอิิสระ ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�กำำ�หนดพื้้�นที่่�เป้้าหมายที่่�มีีนััยยะทาง
ธรณีีแปรสััณฐานครอบคลุุมภููมิิภาคต่่างๆ ของโลก เพื่่�อสามารถบ่่งชี้้�ให้้เห็็นถึึงลัักษณะเด่่นและความแตกต่่างของ
แต่่ละรููปแบบของธรณีีแปรสััณฐาน ผลการศึึกษาที่่�ถููกนำำ�เสนอบนโปรแกรม กููเกิิล เอิิร์์ธ โปร มีีประสิิทธิิผลต่่อการ
เรีียนรู้้�มาก ผู้้�รัับสารได้้มีีส่่วนร่่วมในการสำำ�รวจธรณีีแปรสััณฐานโลก มากกว่่าการเรีียนรู้้�หรืือรัับฟัังการนำำ�เสนอใน
รููปแบบเดิิม นอกจากนี้้�ชุุดข้้อมููลที่่�สร้้างขึ้้�นยัังสามารถเผยแพร่่ต่่อบุุคคลภายนอก ที่่�สามารถเข้้าถึึงชุุดข้้อมููลธรณีี
แปรสััณฐานผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต เพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวไปประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจััยสาขาโลกศาสตร์์อื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คำำ�สำำ�คััญ: ธรณีีแปรสััณฐาน, ธรณีีวิิทยา, เสมืือนจริิง 3 มิิติิ, กููเกิิลเอิิร์ธ์ , การเรีียนรู้้�แบบใหม่่
1. บทนำำ�
แผนที่่�ธรณีีแปรสััณฐาน หมายถึึงแผนที่่�ที่่�แสดง
ขอบเขตและพลวััตของแผ่่นเปลืือกโลกซึ่ง่� มาประกอบ
แผนที่่�แผ่่นธรณีีแปรสััณฐานเป็็นข้้อมููลที่่�เกิิดจากการบูู
รณาการของทุุกแขนงวิิชาทางธรณีีศาสตร์์อย่่างเป็็น
ระบบและมีีแบบแผน เพื่่�อแสดงเรื่่�องราวและการ
เปลี่่�ยนแปลงของแผ่่นเปลืือกโลกที่่�บัันทึึกไว้้ในหิินโผล่่
ลงบนข้้อมููลแผนที่่�ในรููปแบบ 2 มิิติิ ซึ่่�งเป็็นฐานข้้อมููล

ที่่�สามารถเข้้าถึึงจากช่่องทางปกติิ เช่่น สื่่�อออนไลน์์หรืือ
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
การแสดงข้้อมููลธรณีีแปรสััณฐานเสมืือนจริิงรููป
แบบ 3 มิิติิ (3D virtual model) เป็็นการประยุุกต์์
ความรู้้ท� างเทคโนโลยีีสารสนเทศในการจััดการ (Pavlis
และ Mason, 2017) ซึ่่�งสามารถแสดงผลร่่วมกัับแบบ
จำำ�ลองความสููงเชิิงเลข (Digital Elevation Model)
หรืือโปรแกรมกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร โดยสามารถแสดง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ลัักษณะทางภููมิิศาสตร์์ ธรณีีสััณฐาน และโครงสร้้าง
เสมืือนจริิงรููปแบบ 3 มิิติิ (Walsh, 2009) กููเกิิล เอิิร์ธ์
โปร เป็็นโปรแกรมที่่�พััฒนาโดยบริิษััทกููเกิิล ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ที่่�สามารถแสดงภาพถ่่ายทางอากาศ
พร้้อมทั้้�งแผนที่่�ข้้อมููลดิินแดนการปกครอง เส้้นทางการ
เดิินทางและผัังเมืืองซ้้อนทัับลงบนภาพถ่่ายทางอากาศ
ในรููปแบบ 3 มิิติิ (Triantafyllou และคณะ, 2017)
และเข้้าถึึงได้้โดยตรงจากคอมพิิวเตอร์์ส่่วนบุุคคลโดย
ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการขออนุุญาตใช้้โปรแกรม
การถ่่ายทอดข้้อมููลเสมืือนจริิงบนโปรแกรมกูู
เกิิล เอิิร์์ธ โปร โดยสร้้างชั้้�นข้้อมููลทางธรณีีวิิทยาเป็็น
สิ่่�งที่่�ท้้าท้้ายต่่อการการเรีียนรู้้ใ� นปััจจุุบันั (Brown และ
คณะ, 2009) ซึ่ง่� องค์์ความรู้้จ� ากการเรีียนรู้้รู� ปู แบบใหม่่
จะช่่วยให้้บุุคคลในกลุ่่�มเป้้าหมายสามารถใช้้ประโยชน์์
จากข้้อมูู ล ทางธรณีี แ ปรสัั ณ ฐานได้้สะดวกขึ้้�น
(Jianming และคณะ, 2018)

2. กรอบแนวคิิ ด การเรีี ย นรู้้� (Conceptual
framework)
กรอบแนวความคิิดการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กููเกิิล เอิิร์ธ์
โปร ในการสำำ�รวจแผ่่นธรณีีแปรสััณฐานโลก เป็็นการบูู
รณาการข้้อมููลทางธรณีีวิิทยามาประยุุกต์์ในการเรีียน
การสอนหรืือการนำำ�เสนอผลงานบนแพลตฟอร์์มของ
โปรแกรม กููเกิิล เอิิร์ธ์ โปร (ตารางที่่� 1) โดยมีีเป้้าหมาย
ที่่�สำำ�คััญคืือการนำำ�เสนอข้้อมููลในรููปแบบเสมืือนจริิง 3
มิิติิ ที่่�ผู้้ฟั� งั สามารถมีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนรู้้ห� รืือนำำ�เสนอ
ข้้อมููลที่่�ถููกนำำ�เสนอสามารถแก้้ไขหรืือเปลี่่�ยนแปลงได้้
ง่่ายขึ้้�นอยู่่�กัับนััยยะทางธรณีีแปรสััณฐานที่่�ต้้องการนำำ�
เสนอเนื่่�องจากชุุ ด ข้้อมูู ล ทั้้�งหมดถูู ก จัั ด เรีี ย งใน
แพลตฟอร์์มเดีียวกััน ตารางที่่� 1 สามารถแสดงถึึงความ
แตกต่่างของกรอบแนวความคิิดระหว่่างการเรีียนรู้้�ใน
รููปแบบเดิิมและแบบใหม่่ได้้ดัังนี้้�

การเรีียนรู้้�แบบเดิิม
การเรีียนรู้้�แบบใหม่่
1) ค้้นคว้้าข้้อมููลจากบทความวิิชาการเป็็นหลััก ซึ่่�งเป็็น 1) ค้้นคว้้าข้้อมููลจากสื่่�อออนไลน์์เป็็นหลััก ซึ่่�งลัักษณะ
ข้้อมููลภาพนิ่่�ง รููปแบบ 2 มิิติิ
ของข้้อมููลจะเน้้นข้้อมููลเสมืือนจริิง รููปแบบ 3 มิิติิ
2) ทำำ�ความเข้้าใจจากบทความวิิชาการนานาชาติิ เป็็น 2) ทำำ�ความเข้้าใจ สัังเคราะห์์ และบููรณาการข้้อมููล
หลััก
จากแหล่่งข้้อมููลออนไลน์์ ซึ่่�งความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล
มีีหลายระดัับ
3) สรุุปใจความสำำ�คััญจากข้้อมููลในบทความวิิชาการนำำ� 3) สรุุปใจความสำำ�คััญจากข้้อมููลในรููปแบบ active
เสนอผลการศึึกษาผ่่านโปรแกรมพาวเวอร์์พอยต์์
presentation การนำำ�เสนอผลการศึึกษาผ่่าน
โปรแกรมกููเกิิล เอิิร์ธ์ โปร รวมถึึงโปรแกรมนำำ�เสนอ
ออนไลน์์ เช่่น ไมโครซอฟท์์ ทีีม
4) ผลงานการนำำ�เสนอถููกเก็็บในไฟล์์นามสกุุล .ppt ซึ่ง่� 4) ผลงานการนำำ�เสนอถููกเก็็บในไฟล์์นามสกุุล .kmz ซึ่่�ง
การจำำ�กััดเข้้าถึึงข้้อมููล
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลภายหลัังได้้ และสามารถ
เผยแพร่่ทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ตารางที่่� 1 แสดงถึึงความแตกต่่างของกรอบแนวความคิิดระหว่่างการเรีียนรู้้�ในรููปแบบเดิิมและแบบใหม่่
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3. ภาพเสมืือนจริิงบนโปรแกรมกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร
(Virtual image on Google Earth Pro)
โปรแกรมกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร ได้้นำำ�เทคโนโลยีี
ภาพเสมืือนจริิงที่่�ใช้้แบบจำำ�ลองธรณีีใต้้พื้้�นผิิว 3 มิิติิ มา
ช่่วยนำำ�เสนอภาพเสมืือนจริิงของธรณีีสัณ
ั ฐานวิิทยาบน
พื้้�นผิิว รวมถึึงสิ่่�งก่่อสร้้างที่่�เกิิดจากมนุุษย์์ โปรแกรมกูู
เกิิ ล เอิิ ร์์ ธ โปร เป็็ น โปรแกรมที่่�ไม่่ มีี ฟัั ง ก์์ ชัั น การ
วิิ เ คราะห์์ แ ละไม่่ ไ ด้้ถูู ก ออกแบบมาเพื่่�อทดแทน
ซอฟต์์แวร์์ระบบสารสนเทศ (GIS software) แต่่มีี
ความสามารถในการผสมผสาน ที่่�ทำำ� ให้้ระบบ
สารสนเทศเข้้าถึึ งได้้สะดวกมากขึ้้�นสำำ�หรัั บผู้้�ที่่� ไม่่ มีี
ความเชี่่�ยวชาญเป็็นการนำำ�ข้้อมููลจากภาพถ่่ายทาง
อากาศ และภาพถ่่ายจากดาวเทีียมมาสร้้างเป็็นแผนที่่�
โดยใช้้เทคโนโลยีีสตรีีมมิ่่�ง (streaming) เข้้ามาช่่วย
อย่่างไรก็็ตามการแสดงผลข้้อมููลทางธรณีีวิิทยาผ่่าน
เครืือข่่ายกููเกิิล เอิิร์ธ์ โปร นั้้�นไม่่สามารถทำำ�ได้้โดยตรง
ต้้องอาศััยตััวกลางเช่่น โปรแกรมสเก็็ตช์์อััพ หรืือโปร
แกรมอาร์์คแมพ ในการนำำ�ข้้อมููลจากแหล่่ง
	ที่่�รวบรวมไว้้ไปที่่� กููเกิิล เอิิร์ธ์ โปร (ลลิิต แซ่่พร่่า
น, 2564) นอกจากนี้้�ตััวโปรแกรมยัังอนุุญาตให้้ผู้้�ใช้้งาน
สามารถเพิ่่�มหรืือดััดแปลงข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่�เพื่่�อสร้้าง
ข้้อมููลในรููปแบบไดนามิิกส์์โดยใช้้ Keyhole Markup
Language (kml) โดยสามารถรองรัับเนื้้�อหาแบบ จุุด
เส้้น รููปหลายเหลี่่�ยม และแผนที่่� ขึ้้�นอยู่่�กัับแหล่่งที่่�มา
และจุุดประสงค์์ของการนำำ�เสนอข้้อมููล
4. แหล่่งที่่�มาข้้อมููล (Data source)
	ข้้อมููลทางธรณีีวิทิ ยา ธรณีีฟิสิิ กิ ส์์ และธรณีีวิทิ ยา
พิิบััติิภััยสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ถููกนำำ�มาบููรณา-การ ตาม
แนวทางของ Goodell (2015) และสามารถแสดง
ข้้อมููล แหล่่งที่่�มาข้้อมููล และตััวอย่่างการนำำ�เสนอ
ข้้อมููล (ตารางที่่� 2 และ รููปที่่� 1) ได้้ดัังนี้้�
5. การเรีียนรู้้�ผ่่านกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร (Studying via
Google Earth Pro)
การเรีียนรู้้�ผ่่านกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร จะใช้้จำำ�นวน

และลัักษณะชุุดข้้อมููลที่่�แตกต่่างกััน ในแต่่ละรููปแบบ
ธรณีีแปรสััณฐาน และปััญหาหรืือประเด็็นที่่�น่่านใจทาง
ธรณีี วิิ ท ยาในระดัั บ ภูู มิิ ภ าค ซึ่่� ง อยู่่�ในการดูู แ ลของ
อาจารย์์ผู้้�สอนกระบวน จุุดประสงค์์ของการเรีียนรู้้�คืือ
ผู้้�ศึึกษาสามารถแยกรููปแบบธรณีีแปรสััณฐาน ตาม
ลำำ�ดับั วิิวัฒ
ั นาการของแผ่่นเปลืือกโลก ซึ่่�งประกอบด้้วย
1) ธรณีีแปรสััณฐานทวีีปแยก (continental rift) เช่่น
East African Rift ในทวีีปแอฟริิกา 2) ธรณีีแปร
สััณฐานพื้้�นทะเลแผ่่ (sea-floor spreading) เช่่น MidAtlantic Ridge กลางมหาสมุุทรแอตแลนติิก 3) ธรณีี
แปรสััณฐานการมุุดตััว (subduction) เช่่น Chile
Subduction ทางตะวัันตกของทวีีปอเมริิกาใต้้ และ
Mariana Subduction ทางตะวัันตกของประเทศ
ฟิิ ลิิ ป ปิิ น ส์์ 4) ธรณีี แ ปรสัั ณ ฐานการก่่ อ เทืื อ กเขา
(orogeny) เช่่น Tibeto-Himalaya Orogeny ทาง
ตอนเหนืือของประเทศอิินเดีีย และ Alpine Orogeny
ในทวีีปยุุโรป และ 5) ธรณีีแปรสััณฐานการเลื่่�อนตาม
แนวระดัับ (transform) เช่่น San Andreas Transform
ตะวัันตกของประเทศสหรััฐอเมริิกา
ตารางที่่� 3 ทำำ�การสรุุปแนวปฏิิบััติิ ในการเลืือกใช้้ชั้้�น
ข้้อมููลเพื่่�อการเรีียนรู้้�และหาคำำ�ตอบของนััยยะสำำ�คััญ
ทางธรณีี แ ปรสัั ณ ฐานที่่�สนใจ การเลืื อ กใช้้ข้้อมูู ล ที่่�
เหมาะสมจะสามารถแสดงความแตกต่่ า งของ
กระบวนการทางธรณีี แ ปรสัั ณ ฐาน ข้้อมูู ล ทาง
ธรณีีวิทิ ยาในแต่่ละชั้้�น มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการแปลความ
หมายธรณีีแปรสััณฐาน แตกต่่างกััน ชั้้�นข้้อมููลเอาจมีี
หรืือไม่่มีีความสำำ�คััญต่่อธรณีีแปรสััณฐานใดๆ (ตาราง
ที่่� 3) เช่่น ชั้้�นข้้อมููลภููเขาไฟอาจไม่่จำำ�เป็็นต่่อการเรีียน
รู้้� แ นวรอยต่่ อ ธรณีี แ ปรสัั ณ ฐานการก่่ อ เทืื อ กเขา
เนื่่�องจากกระบวนการก่่อเทืือกเขาไม่่สััมพนธ์์ถึึงการ
แทรกซอนของหิินหลอมเหลวในชั้้�นเนื้้�อโลก (mantle)
ในรายงานการวิิจััยนี้้� ผู้้�ศึึกษาได้้นำำ�เสนอ 4 ตััวอย่่าง
การเรีียนรู้้จ� ากพื้้�นที่่�ที่่�เป็็นตััวแทนของรููปแบบธรณีีแปร
สััณฐานที่่�สำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ชั้้�นข้้อมููล
ลัักษณะข้้อมููล
แผ่่นธรณีีแปรสััณฐาน
รููปหลายเหลี่่�ยม
รอยต่่อของแผ่่นธรณีีแปร เส้้น (lineament)
สััณฐาน
แนวก่่อเทืือกเขา
เส้้น
การเคลื่่�อนไหวแผ่่นธรณีี
แปรสััณฐาน
ตำำ�แหน่่งจุุดหมุุนออยเลอร์์
วิิวััฒนาการของแผ่่นธรณีี
แปรสััณฐาน

ทิิศทางลููกศร (arrow)

แผ่่นดิินไหวขนาดใหญ่่

ตำำ�แหน่่ง

แผ่่นดิินไหวเวลาจริิง

ตำำ�แหน่่ง

เหตุุการณ์์แผ่่นดิินไหว

ตำำ�แหน่่ง

ตำำ�แหน่่งสึึนามิิ

ตำำ�แหน่่ง

ตำำ�แหน่่งภููเขาไฟ

ตำำ�แหน่่ง

ความผิิดปกติิแม่่เหล็็ก

แผนที่่� (map )

ความผิิดปกติิโน้้มถ่่วง

แผนที่่�

ธรณีีพิิบััติิภััย
ภููมิิประเทศ

ตำำ�แหน่่ง
แผนที่่�

ตำำ�แหน่่ง (station)
เวลาผ่่านพ้้น (timelapse)

ความหนาแผ่่นเปลืือกโลก แผนที่่�
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ความพิิเศษ
แหล่่งที่่�มาข้้อมููล
สร้้างจากข้้อมููลหลายแหล่่ง Sokolowsky (2004)
แยกประเภทรอยต่่อ ตาม Bird (2003); USGS
เฉดสีี
(2019)
แปลความหมายร่่วมกัับ Bird (2003);
ลัักษณะทางสััณฐาน
แสดงข้้อมููลการเคลื่่�อนไหว Bird (2003);
สััมพััทธ์์
แสดงที่่�มาของข้้อมููล
Bird (2003);
แสดงการเคลื่่�อนตััวของ Blakey (2009)
แผ่่นเปลืือกโลก ช่่วงระยะ
เวลา 600 ล้้านปีี
ข้้อมููลปีี 1986-2015 แบ่่ง USGS (2016)
เฉดสีีตามความลึึก
อััปเดตการเกิิดแผ่่นดิินไหว USGS (2021)
ปััจจุุบััน
แสดงรายละเอีียด
NCEI (2020)
เหตุุการณ์์
แสดงรายละเอีียด
NCEI (2020)
เหตุุการณ์์
ข้้อมููลการปะทุุของภููเขาไฟ Global Volcanism
ปีี 1981-2013
Program (2013)
เก็็บข้้อมููลที่่�ระดัับความสููง CIRES (2015)
4 กิิโลเมตร ความละเอีียด
2 องศา (220 กิิโลเมตร)
ข้้อมููลจาการสำำ�รวจ
Sandwell และคณะ
ความถ่่วงดาวเทีียม
(2014)
เน้้นข้้อมููลสึึนามิิ
NCEI (2020)
รวมภููมิิประเทศบนแผ่่นดิิน Tharp และ Friedman
และพื้้�นท้้องทะเล
(2002)
แปลงจากค่่าความถ่่วง Tenzer และคณะ (2009)
EGM08; ความละเอีียด
ของข้้อมููล 1 องศา (110
กิิโลเมตร)

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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ชั้้�นข้้อมููล
ความลึึกของแผ่่นมุุดตััว
อายุุแผ่่นเปลืือกโลก

ลัักษณะข้้อมููล
ความพิิเศษ
แหล่่งที่่�มาข้้อมููล
เส้้นชั้้�นความสููง (contour แสดงเฉดสีีตามความลึึก Hayes (2018)
line)
แผนที่่�
ที่่�มาของข้้อมููล (data
Poupinet และ Shapiro
source) ต่่างกััน
(2009); Müller และคณะ
(1997)

ตารางที่่� 2 ชั้้�นข้้อมููลและแหล่่งที่่�มาที่่�จะจััดทำำ�บน กููเกิิล เอิิร์ธ์ โปร เพื่่�อการสำำ�รวจธรณีีแปรสััณฐานโลก

รููปที่่� รู1ปทีA)่ 1แผนผัั
งแสดงชั้้�นของชุุดข้้อมููลธรณีีวิิทยาและธรณีีฟิสิิ ิกส์์ และตััวอย่่างการแสดงผลบนกููเกิิล เอิิร์์ธ โปร
A) แผนผังแสดงชั้นของชุดขอมูลธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส และตัวอยางการแสดงผลบนกูเกิล เอิรธ
เช่่น B) แผ่่นธรณีีแปรสััณฐาน C) ตำำ�แหน่่งแผ่่นดิินไหวขนาดใหญ่่ D) ความผิิดปกติิแม่่เหล็็ก E) ความผิิดปกติิโน้้ม
โปร เชน B) แผนธรณีแปรสัณฐาน C) ตำแหนงแผนดินไหวขนาดใหญ D) ความผิดปกติแมเหล็ก E) ความ
ถ่่วง F) ความหนาแผ่่นเปลืือกโลก และ G) อายุุแผ่่นเปลืือกโลก แหล่่งที่่�มาข้้อมููลแสดงในตารางที่่� 2
ผิดปกติโนมถวง F) ความหนาแผนเปลือกโลก และ G) อายุแผนเปลือกโลก แหลงที่มาขอมูลแสดงในตารางที่ 2
ความสำคั
ญปานกลาง ความสำำ
ความสำคั
นอย
ชั้้�นข้้อมููลชั้นขอมูล
ความสำำ�คั
ัญมากญมาก ความสำำ�คัความสำคั
ัญปานกลาง
�คััญญน้้อย
การเคลื
่อนไหวแผ
ธรณีแปรสัณฐานSS, SD,SS,
HSHS
CT CT
การเคลื่่�
อนไหวแผ่่
นนธรณีี
OB,SD,CTOB, CT
SS
SD, CT
OB, CT
แปรสััตำแหน
ณฐานงจุดหมุนออยเลอร
ตำแหนงแผนดินไหวขนาดใหญ
ตำแหนงภูเขาไฟ
ความผิดปกติแมเหล็ก
ความผิดปกติโนมถวง
ความหนาแผนเปลือกโลก
ความลึกของแผนมุด

CR, SS, SD, OB, CT
CR, SS, SD, HS
SS
CR, SS, SD,
CR, SS, SD, OB
SD

HS

OB, CT
SD, HSชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
OB, CT
กลุCR,่มสาขาวิ
OB, CT, HS
CT, HS
OB
CR, SS, CT, HS
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รูปแบบธรณีแปรสัณฐาน (หมายเหตุ ความหมายของอักษรยอภาษา
SS, ธรณีแปรสัณฐานพื้นทะเลแผ; SD ธรณีแปรสัณฐานมุดตัว; OB,
ธรณีแปรสัณฐานการเลื่อนตามแนวระดับ; HS ธรณีแปรสัณฐานจุดรอน

ธรณี แ ปรสั ณ ฐานทวี ป แยก พื ้ น ที ่ ศ ึ ก ษาแอฟริ ก า
ตะวันออก
ตำำ�แหน่่งจุุดหมุุนออยเลอร์์
SS
SD, ซึCT่งเปนสามทางแยกอะฟาร
OB, (Afar
CT Triple
ตำำ�แหน่่งแผ่่นดิินไหวขนาด CR, SS, SD, OB, CT Junction)HS(รูปที่ 2) ขอมูลแผนดินไหวสามารถแสดง
รอยตอของแผนธรณีแปรสัณฐาน แตขอมูลภูเขาไฟ
ใหญ่่
และอายุแผนมหาสมุทรและแผน ทวี
สัมพันธกับ
ตำำ�แหน่่งภููเขาไฟ
CR, SS, SD, HS
OB,ป CT
วิวัฒนาการของแขนทรุ
ด (rifted arm)
สามารถบงชี้
ความผิิดปกติิแม่่เหล็็ก
SS
CR, SD, HS
OB, CT
อัตราการแยกตั
ความผิิดปกติิโน้้มถ่่วง
CR, SS, SD,
OB, CT, HSว ของแผนสูง และการเกิ ดขึ ้ น ของ
แผนทวีCT,
ปมหาสมุ
ความหนาแผ่่นเปลืือกโลก
CR, SS, SD, OB
HS ทรใหม ขอมูลสามารถบงชี้ถึงการ
เกิ ด ขึ ้ น ของแผ
ม พัCT,
น ธHS
ก ั บ การ
ความลึึกของแผ่่นมุุด
SD
OB น มหาสมุ ท รซึ
CR,่ ง สัSS,
เปลี
นแปลงจากธรณี
อายุุแผ่่นเปลืือกโลก
SS
CR, ่ ยSD,
OB, CT, HS แ ปรสั ณ ฐานทวี ป แยก
กลายเปนธรณีแปรสัณฐานทะเลแผ สวนแขนทรุด
ตารางที่่� 3 แสดงความสำำ�คัญ
ั ข้้อมููลทางธรณีีวิทิ ยาและธรณีีฟิสิิ กิ ส์์ ที่่�สััมพัันธ์์กับั การแปลความหมายรููปแบบ
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ (Red Sea) และตะวันตก
ธรณีีแปรสััณฐาน (หมายเหตุุ ความหมายของอัักษรย่่อภาษาอัังกฤษ CR, ธรณีีแปรสััณฐานทวีีปแยก; SS, ธรณีี
เฉียงใต (East African Rift) ปรากฏขอมูลภูเขาไฟ
แปรสััณฐานพื้้�นทะเลแผ่่; SD ธรณีีแปรสััณฐานมุุดตััว; OB, ธรณีีแปรสััณฐานการก่่อเทืือกเขา; CT, ธรณีีแปรสััณฐาน
การเลื่่�อนตามแนวระดัับ; HS ธรณีีแปรสััณฐานจุุดร้้อน) อายุอ อนบนแผ น ทวี ป บงชี้ถึงความเปน ธรณี แปร
สัณฐานแบบทวีปแยก ที่แสดงอัตราการแยกตัวต่ำ
	ธรณีีแปรสััณฐานทวีีปแยก พื้้�นที่่�ศึึกษาแอฟริิกา
ตะวัันออก ซึ่ง่� เป็็นสามทางแยกอะฟาร์์ (Afar Triple
Junction) (รููปที่่� 2) ข้้อมููลแผ่่นดิินไหวสามารถแสดง
รอยต่่อของแผ่่นธรณีีแปรสััณฐาน แต่่ข้้อมููลภููเขาไฟ
และอายุุแผ่่นมหาสมุุทรและแผ่่นทวีีป สััมพัันธ์์กัับ
วิิวััฒนาการของแขนทรุุด (rifted arm) สามารถบ่่งชี้้�
อััตราการแยกตััวของแผ่่นสููง และการเกิิดขึ้้�นของแผ่่น
ทวีีปมหาสมุุทรใหม่่ ข้้อมููลสามารถบ่่งชี้้�ถึึงการเกิิดขึ้้�น
ของแผ่่นมหาสมุุทรซึ่่�งสััมพัันธ์์กับั การเปลี่่�ยนแปลงจาก รููปที่่� รู2ปการเรีี
นรู้้�จากชั้้�
ที่ 2 ยการเรี
ยนรูนข้้อมูู
จากชัลแผ่่
้นขนอดิิมูนลไหว
แผนและอายุุ
ดิน ไหว
ธรณีีแปรสััณฐานทวีีปแยกกลายเป็็นธรณีีแปรสััณฐาน ของแผ่่นเปลืือกโลก บนโปรแกรมกููเกิิล เอิิร์ธ์ โปร เพื่่�อ
และอายุ ข องแผ น เปลื อ กโลก บนโปรแกรมกู เ กิ ล
ทะเลแผ่่ ส่่วนแขนทรุุดทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือ (Red บ่่งชี้้�วิิวััฒนาการการแยกตััวของแขนทรุุดของสามทาง
เอิรธ โปร เพื่อบงชี้วิวัฒนาการการแยกตัวของแขน
Sea) และตะวัันตกเฉีียงใต้้ (East African Rift) ปรากฏ แยกอะฟาร์์ แอฟริิกาตะวัันออก
แอฟริ
กาตะวันออก
ข้้อมููลภููเขาไฟอายุุอ่่อนบนแผ่่นทวีีป บ่่งชี้้�ถึึงความเป็็น ทรุดของสามทางแยกอะฟาร
การเรีี ย นรู้้� ธ รณีี แ ปรสัั
ณ ฐานพื้้�นทะเลแผ่่
ธรณีีแปรสััณฐานแบบทวีีปแยก ที่่�แสดงอััตราการแยก เป็็นการคำำ�นวณความแตกต่่างของอััตราการเกิิดและ
ตััวต่ำำ��
แยกตัั ว ของแผ่่ น มหาสมุุ ท รตามแนวสัั น เขากลาง
มหาสมุุทร จากอายุุของแผ่่นมหาสมุุทรกลางมหาสมุุทร
แปซิิฟิิก (East Pacific Rise) และกลางมหาสมุุทร
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อาร์์คติิก (Gakkel Mid-Oceanic Ridge) (รููปที่่� 3)
ความแตกต่่างของความกว้้างของแถบอายุุแสดงถึึง
อัั ต ราการเปิิ ด ของแผ่่ น มหาสมุุ ท รที่่�ไม่่ เ ท่่ า กัั น คืื อ
ประมาณ 15 และ 1.3 เซนติิเมตร/ปีี ตามลำำ�ดัับ
นอกจากนี้้� อััตราการเปิิดออกของพื้้�นทะเลที่่�ต่่างกัันยััง
สามารถสัังเกตได้้จากความแตกต่่างของธรณีีสััณฐาน
วิิทยาความราบเรีียบของพื้้�นสมุุทร
	ตััวอย่่างการประยุุกต์์ข้้อมููลธรณีีแปรสััณฐาน
การมุุดตััว เป็็นการเปรีียบเทีียบมุุมก้้ม (subduction
angle) ของแผ่่นมุุดตััวแปซิิฟิกิ บริิเวณร่่องลึึกมาเรีียนา
มหาสมุุทรแปซิิฟิิกตะวัันตก และแผ่่นนาซกา บริิเวณ

ร่่องลึึกชิิลีี มหาสมุุทรแปซิิฟิกิ ตะวัันออก (รููปที่่� 4) ความ
แตกต่่างของมุุมก้้มเป็็นผลมาจากอุุณหภููมิขิ องแผ่่นมุุด
ตััวซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับอายุุของแผ่่นเปลืือกโลกนั้้�น แผ่่น
แปซิิฟิกิ มีีอายุุแก่่กว่่า คืือประมาณ 150 ล้้านปีี อุุณหภููมิิ
ของแผ่่นมุุดตััวน้้อย (เย็็น) กว่่า และค่่าความหนาแน่่น
(หนััก) สููงกว่่า ดัังนั้้�นความหนาแน่่นสััมพััทธ์์ระหว่่าง
แผ่่นมุุดตััวและเกยทัับ (overriding plate) มากกว่่า
แผ่่นมุุดตััวจึึงแสดงมุุมก้้มสููงกว่่า ซึ่่�งสััมพััมธ์์กัับข้้อเท็็จ
จริิงที่่�ให้้นิิยามมาเรีียนาคืือจุุด (ร่่อง) ที่่�มีีความลึึกมาก
สุุดของผิิวพื้้�นโลก

รูปที่ 3 การเรียนรูโดยใชชั้นขอมูลอายุของแผนเปลือกโลกและการเคลื่อนไหวแผนธรณีแปรสัณฐานบน
โปรแกรมกูเกิล เอิรธ โปร เพื่อแสดงอัตราการขยายตัวของมหาสมุทรจากการเกิดขึ้นใหมของแผนเปลือกโลก
มหาสมุทรตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรที่มีอัตราเร็วสูงสุด (ซาย) และต่ำสุด (ขวา) ตามลำดับ

รูปที่ 4 การเรียนรูจากชั้นขอมูลความลึกของแผนมุดตัวและอายุของแผนมหาสมุทร A) นาซกา และ B)
แปซิฟกบนโปรแกรมกูเกิล เอิรธ โปร เพื่อแสดงวิวัฒนาการทางธรณีแปรสัณฐาน (อายุ) จากขนาดมุมกม
ตัวอยางการประยุกตขอมูลธรณีแปรสัณฐาน
แนวก อ เทื อ กเขาเป น การแสดงแนวการชนกั น
ระหวางแผนอินเดียและยูเรเชีย (รูปที่ 5) นอกจาก

่มสาขาวิกชศึาวิกทษาจะเป
ยาศาสตร์นแผูละเทคโนโลยี
เนืกลุ
่องจากนั
กำหนดพื้นที่ศึกษา49
และตั้งประเด็นทางธรณีแปรสัณฐานที่สนใจ เพื่อ
ออกแบบชั้นขอมูลที่สัมพันธกัประเด็นที่สรางขึ้นสำห
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	ตััวอย่่างการประยุุกต์์ข้้อมููลธรณีีแปรสััณฐาน
แนวก่่อเทืือกเขาเป็็นการแสดงแนวการชนกัันระหว่่าง
แผ่่นอิินเดีียและยููเรเชีีย (รููปที่่� 5) นอกจากความแตก
ต่่างทางสััณฐานธรณีีวิิทยาของเทืือกเขาหิิมาลััยที่่�บ่่งชี้้�
แนวก่่อเทืือกเขา ความซัับซ้้อนของความผิิดปกติิโน้้ม
ถ่่วง ยัังแตกต่่างกัันอย่่างชััดเจน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับความ
ซัับซ้้อนทางธรณีีวิิทยาและโครงสร้้างของแผ่่นเกยทัับ
ยููเรเชีีย (Winter, 2009)

เนื่่�องจากนัักศึึกษาจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดพื้้�นที่่�ศึึกษา
และตั้้�งประเด็็ นทางธรณีี แ ปรสัั ณ ฐานที่่�สนใจ เพื่่�อ
ออกแบบชั้้�นข้้อมููลที่่�สััมพัันธ์์กััประเด็็นที่่�สร้้างขึ้้�นสำำ�ห
รัับการนำำ�เสนอรููปแบบเสมืือนจริิง 3 มิิติิ ซึ่ง่� ผลการนำำ�
เสนอขั้้�นสุุดท้้ายของการค้้นคว้้าอิิสระในชั้้�นเรีียนอาจ
จะแตกต่่างจากประเด็็นที่่�นำำ�เสนอในรายงานการวิิจััย
นี้้� ซึ่่� ง ทั้้�งหมดเป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การเรีี ย นรู้้� ใ นวิิ ช า
205421 ธรณีีแปรสัันฐาน เป็็นอย่่างมาก

รูปที่ 5 การเรียนรูโดยใชโปรแกรมกูเกิล เอิรธ โปร ของชั้นขอมูลแผนดินไหว และแผนที่ความปกติโนม
ถวงทีแ่ สดงแนวการกอเทือกเขาหิมาลัย และโครงสรางซับซอนของแผนเกยทับยูเรเชีย (Winter, 2009)
่ที่เกปนการค้้นคว้้าอิิ
ตัว แทนของรู
ป แบบธรณี
แ ปร
ใช้้ภาพนิ่่�งเป็็้นนทีหลัั
สระของนัั
กศึึกษาใน
6.6 บทสรุุ
บทสรุปปและข้้
และขออเสนอแนะ
เสนอแนะ (Conclusions
(Conclusions and นำเสนอพื
recommendation)
ทำำ�ให้้เห็็
ละ
สัรููปณแบบใหม่่
ฐานที่สนใจ
การทีน่ผถึึูรงับความเข้้าใจในทฤษฎีี
ฟงสามารถรวมอภิปแราย
recommendation)
การเรีียยนรู้้นรูโ� ดยใช้้กูู
กระบวนการทางธรณีี
ณฐานของนัั
างประเด็นใหมแจปรสัั
ากการเข
าถึงขกอศึึมูกลษาในการ
บนกูเกิล
การเรี
 โ ดยใชเกิิกลู เเอิิกิร์ลธ์ โปร
เอิ รจากฐานข้้อมูู
 ธ โปร จากล และสร
เลืือรกใช้้ชั้้�
�เสนอพื้้�น่ยที่่�ที่่�นทาง
เป็็น
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สิิ กิ ส์์ที่่�ถูกู จััดฟทำำส�ขึ้้�
ธ โปรนข้้อมูู
กอใหลที่่�เกิเหมาะสมในการนำำ
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การแลกเปลี่่�ยนทางวิิ ช าการระหว่่ า งอาจารย์์ แ ละ
ก ต ห ลั ก การเรี ย นรู ร ู ป แบบ
โครงการส
เสริ ม การจั ด การเรี
ย นรู  แ บบใหม
ที่ โดยเฉพาะการประยุ
นัักศึึกษามากกว่่าเดิิม ซึ่่�งบางครั้้�งสามารถต่่อยอด
อย่่
างดีี ผู้้�เรีียงนสามารถมองเห็็
นภาพแนวรอยต่่
อธรณีี
นจริงนีน้ในงานวิ
ศึกษาในอนาคต
สอดคล
องกับศตวรรษที
่ 21 ไดเปนอยกาษาระยะไกล
งดี ผูเรียน ภาพเสมื
แปรสัั
ณฐานระดัั
บภููมิภิ าคโลกจากการศึึ
กลายเป็็นอประเด็็
ใหม่่ๆ ได้้จัยส่่ของนั
งเสริิมกหลัั
กการการเรีียน
แปรสั
ณฐาน
มีีที่่�สิ้้�นสุุด โดยเฉพาะการประยุุ
กต์์หลัักกู เการ
ผ่่สามารถมองเห็
านโปรแกรม กููนเภาพแนวรอยต
กิิล เอิิร์์ธ โปรซึ่อ่�งธรณี
เป็็นข้้อมูู
ลที่่�มีี
การ รู้้�แบบไม่่
ขอเสนอแนะสำหรั
บ การเรีย นรู โ ดยใช
กิ ล
เคลื่่�
นปััจจุุบัันได้้มากกว่่
าการศึึกษาแบบ
เรีี ยรธนรู้้โปร
� รูู ป แบบภาพเสมืื
อ นจริิ
ง นี้้�ในงานวิิ
จัั ย ของ
ระดัอบนไหวและเป็็
ภู ม ิ ภ าคโลกจากการศึ
ก ษาระยะไกลผ
า น เอิ
ในการสำรวจแผ
นธรณี
แปรสัณฐานโลก
เดิิ
มที่่�เน้้นการเรีี
โปรแกรม
กู เ กิยลนรู้้เอิจ� ากการบรรยายหน้้าชั้้�
ร  ธ โปรซึ ่ ง เป น ข อ มูนลเรีีทีย่ มนโดย
ี การ คืนััอกศึึขกอษาในอนาคต
จำกัดของความสามารถหรื อสมรรถนะของ
เคลื ่ อนไหวและเป น ป จ จุ บ ั น ได มากกว าการศึ กษา คอมพิวเตอรปฏิบัติการในการประมวลผลชุดขอมูลที่
st
แบบเดิมผลการจั
ที่เนนการเรี
้น �ปีกหลากหลายและไฟล
มีขนาดใหญมาก อาจสงผลถึง
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ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�โดยใช้้กููเกิิล เอิิร์์ธ โปร
ในการสำำ�รวจแผ่่นธรณีีแปรสััณฐานโลก คืือข้้อจำำ�กััด
ของความสามารถหรืือสมรรถนะของคอมพิิวเตอร์์
ปฏิิบััติิการในการประมวลผลชุุดข้้อมููลที่่�หลากหลาย
และไฟล์์มีขี นาดใหญ่่มาก อาจส่่งผลถึึงความไม่่ต่อ่ เนื่่�อง
ระหว่่างการแสดงผล และความสะดวกต่่อการเข้้าถึึง
ของบุุคคลภายนอก ซึ่่�งผู้้�ศึึกษาจำำ�เป็็นต้้องอาศััยองค์์
ความรู้้ท� างเทคโนโลยีี มาแก้้ปััญหาข้้อจำำ�กัดั ด้้านขนาด
ของข้้อมููลไฟล์์

7. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบใจนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนวิิชา 205421 ปีีการ
ศึึกษา 2563 สำำ�หรัับความร่่วมมืือในการเรีียนรู้้�และ
ทดสอบการใช้้ข้้อมููลบนโปรแกรมกููเกิิลเอิิร์์ธในการ
ทำำ�งานวิิจััยค้้นคว้้าอิิสระ ขอขอบคุุณโครงการการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ฯ และศููนย์์นวััตกรรมการสอน
และการเรีียนรู้้� ม.ช. สำำ�หรัับทุุนวิิจััย และขอบคุุณพี่่�
อดุุลย์์ ยาวิิชััย และภาควิิชาธรณีีวิิทยา สำำ�หรัับการจััด
เตรีียมคอมพิิวเตอร์์และห้้องนำำ�เสนอผลงาน ทำำ�ให้้การ
เรีียนรู้้�ครั้้�งนี้้�สำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ด้้วยดีี

8. เอกสารอ้้างอิิง
ลลิิต แซ่่พร่่าน (2564). การสร้้างภาพจํําลองรููปทรง 3 มิิติิของแอ่่งมหายุุคซีีโนโซอิิกในภาคเหนืือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยใช้้โปรแกรมกููเกิิล เอิิร์ธ์ , รายงานการศึึกษาอิิสระทางธรณีีวิิทยา, มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
จัังหวััดเชีียงใหม่่
Bird, P. (2003). An updated digital model of plate boundaries, Geochemistry Geophysics
Geosystems, vol. 4(3), pp. 1027.
Blakey, R. (2019). Tectonic Plate Motion History, available online: https://deeptimemaps.com/
Brown K.D., Weaver, L.B. and Biek, R.F. (2009). Creating a Virtual Geologic Map and Field Trip of
the St. George 30’x60’ Quadrangle, Washington County, Utah: An Adventure in Google
Earth, From “Digital Mapping Techniques ‘08—Workshop Proceedings”, U.S. Geological
Survey Open-File Report 2009–1298, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, USA.
Cooperative Institute for Research in Environmental (2015). EMAG2 Earth Magnetic Anomaly Grid
(2-arc-minute resolution), available online: http://geomag.org/models/emag2.html
Global Volcanism Program (2013) Volcanoes of the World, v. 4.9.4., available online: https://doi.
org/10.5479/si.GVP.VOTW4-2013.
Goodell, L. (2015). Using Google Earth to Teach Complex Earth Science Concepts, available
online:https://www.researchgate.net/publication/281098245_Using_Google_Earth_to_
Teach_ Complex_Earth_Science_Concepts#fullTextFileContent
Hayes, G. (2018). Slab2 - A Comprehensive Subduction Zone Geometry Model: U.S. Geological
Survey data release, available online: https://doi.org/10.5066/F7PV6JNV.
Jianming, L., Jianhua, G. and Wenhang, L. (2018). Applications and impacts of Google Earth, A
Decadal review, pp. 93-96.
Müller, D., Roest, W., Royer, J. and Gahagan, L., Sclater, J. (1997). Digital Isochrons of the World's
Ocean Floor. Journal of Geophysical Research, 102. 3211-3214. 10.1029/96JB01781.
National Centers for Environmental Information, National Oceanic and Atmospheric Administration,
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

(2020). National hazard Viewer, available online: https://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/
hazards/?layers=0
Pavlis, T. and Mason, K.A. (2017). The New World of 3D Geologic Mapping, GSA Today, vol. 27,
pp. 4-10.
Poupinet, G. and Shapiro, N. (2009). Worldwide distribution of ages of the continental lithosphere
derived from a global seismic tomographic model, Lithos, vol. 109, 10.1016/j.
lithos.2008.10.023.
Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. and Francis, R. (2014). New global marine
gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure, Science, vol.
346, no. 6205, pp. 65-67.
Sokolowsky, E. (2004). Tectonic Plates and Plate Boundaries WMS, available online: https://svs.
gsfc.nasa.gov/2953
Tenzer, R., Hamayun, K. and Vajda, P. (2009). Global maps of the CRUST 2.0 crustal components
stripped gravity disturbances, Journal of Geophysical Research, vol. 114, 10.1029/2008JB006016.
Tharp, M. and Friedman, G.M. (2002). Mapping the world ocean floor, Northeastern Geology and
Environmental Sciences, vol. 24(2), pp. 142–149
Triantafyllou, A., Watlet, A. and Bastin, C. (2017). Geolokit: An interactive tool for visualising and
exploring geoscientific data in Google Earth, International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation, vol. 62. 10.1016/j.jag.2017.05.011.
United States Geological Survey (2021). Real Time Earthquake, available online: https://www.
usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/google-earth-kml-files\
United States Geological Survey (2019). Plate Boundaries MZ File, available online: https://www.
usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/google-earth-kml-files\
United States Geological Survey (2016). Search Earthquake Cataloge, available online: ttps://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
Walsh, G.J. (2009). A Method for Creating a Three Dimensional Model from Published Geologic
Maps and Cross Sections, Open-File Report 2009–1229, U.S. Geological Survey, Reston,
Virginia, USA.
Winter, J. D. (2009). Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, 2nd edition, ISBN-13:
9780321712585, Pearson.

52

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ในกระบวนวิชาวิศวกรรมโรงจักรผลิตไฟฟ้า (254451)
นิติ คำ�เมืองลือ1, ประดิษฐ์ เทอดทูล1 และ ณัฐ ธัชยะพงษ์2
1

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
E-mail ของผู้เขียนหลัก: niti@eng.cmu.ac.th

บทคัดย่อ
กระบวนวิิชาวิิศวกรรมโรงจัักรผลิิตไฟฟ้้า (254451) ซึ่่�งเป็็นกระบวนวิิชาเอกบัังคัับในหลัักสููตรวิิศวกรรม
ศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ทำำ�การจััดการเรีียน
รู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ในภาคการศึึกษาที่่� 2/2563 โดยได้้บรรจุุกิิจกรรมในลัักษณะ Active
Classroom เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา กิิจกรรมการเรีียนการสอนในรููปแบบนี้้�
ประกอบด้้วย Assignment ซึ่่�งเป็็นงานกลุ่่�มจำำ�นวน 3 งาน ได้้แก่่ การประเมิินทางเศรษฐศาสตร์์ของโรงจัักรไฟฟ้้า
การตรวจวััดและสร้้างกราฟภาระไฟฟ้้า และการสร้้างวิิดีีทััศน์์สั้้�นเพื่่�อใช้้อธิิบายกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างเหมาะสมตาม
ช่่วงวััย นอกจากนี้้�ยัังคงมีีกิิจกรรมการวััดผลในรููปแบบปกติิร่่วมอยู่่�ด้้วย ได้้แก่่ การสอบปลายภาค การทำำ�ข้้อสอบ
แบบฉัับพลััน และการบ้้าน เพื่่�อให้้เกิิดการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษาแบบรายบุุคคลร่่วมกัับการประเมิินผล
สััมฤทธิ์์�แบบกลุ่่�มซึ่่�งประเมิินได้้จากกิิจกรรม Assignment จากการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษาระหว่่าง
ของภาคการศึึกษานี้้�และภาคการศึึกษาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่า่ นมาพบว่่าผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษาในภาพรวม การกระ
จายลำำ�ดัับขั้้�น และเกรดเฉลี่่�ยดีีขึ้้�นอย่่างชััดเจน
คำำ�สำำ�คััญ: Active Classroom, การเรีียนรู้้�แบบศตวรรษที่่� 21, วิิศวกรรมโรงจัักรผลิิตไฟฟ้้า, การเรีียน
การสอนผ่่านระบบออนไลน์์
1. บทนำำ�
กระบวนวิิ ช าวิิ ศ วกรรมโรงจัั ก รผลิิ ต ไฟฟ้้ า
(254451) เป็็นกระบวนวิิชาเอกบัังคัับในหลัักสููตร
วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชาวิิศวกรรม เครื่่�องกล
คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ โดยมีี คำำ� อธิิ บ ายลัั ก ษณะ
กระบวนวิิชา คืือ การวิิเคราะห์์โหลด เศรษฐศาสตร์์
ของโรงจัักร เชื้้�อเพลิิงและการสัันดาป โรงจัักรไอน้ำำ��
โรงจัักรเครื่่�องยนต์์สัันดาปภายใน โรงจัักรกัังหัันแก๊๊ส
และโรงจัักรพลัังน้ำำ�� เครื่่�องมืือและการควบคุุม ที่่�ผ่่าน

มาได้้จััดการเรีียนการสอนและการสอบในรููปแบบปกติิ
ทั่่�วไป กล่่าวคืือ เน้้นการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนเพีียง
อย่่างเดีียว แต่่เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้้�งแต่่ช่่วงปลาย
เดืือนธัันวาคม 2562 (ภาคการศึึกษาที่่� 2/2562) ทุุก
กระบวนวิิชาในมหาวิิทยาลััยจำำ�เป็็นต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููป
แบบการเรีียนการสอน การสอบ และการประเมิินผล
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ในขณะนั้้�น ด้้วยเหตุุนี้้�จึึง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เสมืือนเป็็นเหตุุกระตุ้้�นให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อ
สร้้างการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 ในหลายกระบวนวิิชาในมหาวิิทยาลััย
และกระบวนวิิชานี้้�ด้้วย กระบวนวิิชาวิิศวกรรมโรงจัักร
ผลิิตไฟฟ้้าจึึงได้้ออกแบบและปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการ
สอนเป็็นแบบ Active Classroom ผ่่านการเรีียนการ
สอนออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบ และเพิ่่�มการประเมิิน
ผลผ่่านระบบออนไลน์์ตั้้�งแต่่ภาคการศึึกษาที่่� 1/2563
และได้้นำำ�ผลลััพธ์์ที่่�ได้้รัับมาวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงเพื่่�อ
ลดปััญหาและเพิ่่�มประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้ข� องกระบวน
วิิชาในภาคการศึึกษาที่่� 2/2563 และต่่อไปในอนาคต
ในขณะเดีียวกัันนั้้�น เนื่่�องด้้วยทางศููนย์์นวััตกรรมการ
สอนและการเรีียนรู้้� สำำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ (Teaching & Learning
Innovation Center, TLIC) และมหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่ ได้้สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้มีีการจััดการเรีียน
รู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ทางกระบวน
วิิชาจึึงได้้เข้้าร่่วมโครงการฯ และได้้จััดการเรีียนการ
สอนในรููปแบบใหม่่เป็็นที่่�แล้้วเสร็็จในภาคการศึึกษาที่่�
2/2563
2. ภาพรวมการจััดการเรีียนการสอน
เนื้้�อหาในกระบวนวิิชาแบ่่งเป็็น 10 บท [1] การ
เรีียนการสอนแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ ได้้แก่่ (1) การเรีียน
การสอนแบบตามเวลาจริิ งผ่่ านโปรแกรม Zoom
จำำ�นวน 6 บท และ (2) การเรีียนการสอนผ่่านการศึึกษา
ด้้วยตััวเองจากไฟล์์ VDO [2] ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถ
ดาวน์์โหลดได้้จากโปรแกรม Microsoft Teams และ
ร่่วมกัันสรุุปเนื้้�อหาที่่�ได้้รัับในห้้องเรีียนจริิงก่่อนช่่วง
สอบกลางภาคและช่่วงสอบปลายภาค การประเมิินผล
การเรีียนรู้้แ� บ่่งเป็็น 4 ลัักษณะ ได้้แก่่ (1) Assignment
แบบทำำ�เป็็นกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 4 คน จำำ�นวน 3 งาน โดยถืือ
เป็็นกิิจกรรมหลัักตามรููปแบบการเรีียนรููปแบบ Active
Classroom (2) การสอบปลายภาคตามรููปแบบปกติิ
(3) การทำำ�ข้้ อสอบแบบฉัั บ พลัั น (Quiz) และ
(4) การบ้้าน โดยการประเมิิ นตามลัั กษณะที่่� (1)
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เป็็นการประเมิินผลการเรีียนรู้้�รายกลุ่่�ม ในขณะที่่�การ
ประเมิินลัักษณะที่่� (2) ถึึง (4) เป็็นการประเมิินผลการ
เรีียนรู้้�รายบุุคคล ด้้วยเหตุุนี้้�นัักศึึกษาจึึงได้้รัับการ
ประเมิินสมรรถนะทั้้�งในด้้านความสามารถเฉพาะตััว
และความสามารถในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นซึ่่�งเป็็น
ทัักษะที่่�สำำ�คััญในการประกอบวิิชาชีีพทางวิิศวกรรม
สััดส่่วนคะแนนของการประเมิินผลในแต่่ละลัักษณะ
แสดงดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 สััดส่่วนคะแนนของการประเมิินผล
การประเมิินผล
คะแนน
Assignment 1
20%
Assignment 2
20%
Assignment 3
25%
การสอบปลายภาค
25%
Quiz
5%
การบ้้าน
5%
รวม
100%
3. การดำำ�เนิินการในส่่วน Active Classroom
การเรีี ย นการสอนในรูู ป แบบ Active
Classroom ในกระบวนวิิ ช านี้้�อยู่่�ในส่่ ว นของ
Assignment จำำ�นวน 3 งาน โดยแต่่ละ Assignment
จะเกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�นัักศึึกษากำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ใน
ขณะนั้้�น รายละเอีียดของแต่่ละ Assignment มีีดัังนี้้�
3.1 Assignment 1: การประเมิิ น ทาง
เศรษฐศาสตร์์ของโรงจัักรไฟฟ้้า
	วััตถุุประสงค์์ของ Assignment 1 ได้้แก่่
(1) เพื่่�อให้้นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วามรู้้� เ กี่่�ยวกัั บ การ
ประเมิินทางเศรษฐศาสตร์์ของโรงจัักรไฟฟ้้าเบื้้�องต้้น
ผ่่านการศึึกษาด้้วยตััวเอง (2) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทัักษะ
ในการสร้้างรายการคำำ�นวณ และการทำำ�งานร่่วมกััน
เป็็นกลุ่่�ม ผ่่านโปรแกรม Microsoft Excel ที่่�ทำำ�งาน
ร่่วมกัับโปรแกรม Microsoft Teams (3) เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้ทัักษะในการค้้นคว้้าหาข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การประเมิินต้้นทุุนของโรงจัักรไฟฟ้้า และ (4) เพื่่�อให้้
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นัั ก ศึึ ก ษาได้้ฝึึ ก ฝนทัั ก ษะด้้าน Leadership และ
Teamwork
โจทย์์ ที่่� ให้้แก่่ นัั ก ศึึ ก ษาโดยสรุุ ป คืื อ สร้้าง
สถานการณ์์สมมติิว่า่ โรงงานแห่่งหนึ่่�งต้้องการเพิ่่�มกำำ�ลังั
การผลิิตขึ้้�นจากที่่�มีีอยู่่�เดิิม วิิศวกรของโรงงานคาด
การณ์์ว่า่ โรงงานมีีความต้้องการพลัังงานไฟฟ้้า จำำ�นวน
หนึ่่�ง ดัังนั้้�นผู้้บ� ริิหารโรงงานจึึงมีีแนวความคิิดที่่�จะสร้้าง
โรงจัักรไฟฟ้้าเป็็นของตััวเองสำำ�หรัับผลิิตกระแสไฟฟ้้า
ตามความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นดัังกล่่าวนี้้� โรงงานจึึงได้้ว่่า
จ้้างกลุ่่�มวิิศวกร (นัักศึึกษาภายในกลุ่่�ม) ทำำ�การประเมิิน
ทางเศรษฐศาสตร์์ของโครงการนี้้� โดยหลัังจากทำำ�การ
ประเมิินแล้้วเสร็็จ กลุ่่�มวิิศวกรต้้องนำำ�เสนอผลการ
ประเมิินและข้้อเสนอแนะแก่่ผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
โรงงาน โดยทางโรงงานได้้กำำ�หนดแนวทางการประเมิิน
ทางเศรษฐศาสตร์์ไว้้ 2 แนวทาง ได้้แก่่ (1) ซื้้�อที่่�ดิินนอก
เขตพื้้�นที่่�อำำ�เภอเมืืองเชีียงใหม่่เพื่่�อสร้้างโรงจัักรไฟฟ้้า
และเดิินสายส่่งตามแนวถนนมายัังโรงงาน และ (2) ซื้้�อ
ไฟฟ้้ า ส่่ ว นที่่�ต้้องการเพิ่่�มเติิ ม นี้้�จากการไฟฟ้้ า ส่่ ว น
ภููมิิภาคโดยไม่่ต้้องสร้้างโรงจัักรไฟฟ้้าเป็็นของตััวเอง
ทั้้�งนี้้� การประเมิินทางเศรษฐศาสตร์์ทั้้�งหมดต้้องอ้้างอิิง
มููลค่่าต้้นทุุนตามจริิงในปััจจุุบันั และต้้องปรากฏการหา
ข้้อมููลและการอ้้างอิิงที่่�มาอย่่างถููกต้้อง
งานที่่�นัักศึึกษาต้้องทำำ�ร่่วมกัันแบ่่งเป็็น 4 ส่่วน
ได้้แก่่ (1) การรวบรวมและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล การ
คำำ�นวณ การสรุุปผล และการระบุุที่่�มาของข้้อมููล
กำำ�หนดให้้ทำำ�ร่่วมกัันบน Excel Spreadsheet ที่่�
ทำำ�งานบน Microsoft Teams เพื่่�อเป็็นการฝึึกฝนการ
จััดการข้้อมููลแบบ Team Collaboration (2) การนััด
หมาย การพููดคุุย และประชุุมกลุ่่�ม กำำ�หนดให้้ทำำ�ผ่่าน
Channel ส่่วนตััวของแต่่ละกลุ่่�มที่่�กระบวนวิิชาสร้้าง
ให้้ผ่่ า น Microsoft Teams (3) การจัั ด ทำำ� ไฟล์์
PowerPoint สำำ� หรัั บ การนำำ� เสนอ และส่่ ง ผ่่ า น
Microsoft Teams และ (4) การนำำ�เสนอผลที่่�ได้้รัับ
ผ่่านทาง Zoom โดยผู้้นำ� ำ�เสนอของแต่่ละกลุ่่�ม กลุ่่�มละ
2 คน โดยแต่่ละกลุ่่�มมีีเวลานำำ�เสนอไม่่เกิิน 10 นาทีี
และเวลาถามตอบไม่่เกิิน 5 นาทีี

ผลการเรีียนรู้้ป� ระเมิินโดยคณะกรรมการประจำำ�วิชิ า 2
ท่่าน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก 1 ท่่าน โดยแบ่่ง
สััดส่่วนของคะแนน ดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 สััดส่่วนคะแนน Assignment 1
หััวข้้อการประเมิินผล
คะแนน
ความถููกต้้องของการประเมิินฯ
20%
ความน่่าใช้้งานของ Spreadsheet
การนำำ�เสนอของผู้้�นำำ�เสนอ
การตอบคำำ�ถามของผู้้�นำ�ำ เสนอ
Team Collaboration
รวม

10%
30%
20%
20%
100%

3.2 Assignment 2: ภาระไฟฟ้้าชาญฉลาด
วััตถุุประสงค์์ของ Assignment 2 ได้้แก่่
(1) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้รัับความรู้้�ด้้วยตนเองใน
เรื่่�องกราฟภาระไฟฟ้้า (2) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทัักษะใน
การเก็็บข้้อมููล และจััดการข้้อมููล โดยใช้้ Google Form
และ Google Sheet และ (3) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกฝน
ทัักษะด้้าน Teamwork และ Leadership
โจทย์์ที่่�ให้้แก่่นัักศึึกษาโดยสรุุป คืือ นัักศึึกษา
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เหมืือนวิิศวกรควบคุุมสถานีีกระจายไฟฟ้้า
ส่่วนภููมิิภาค โดยมีีหน้้าที่่�ออกสำำ�รวจเสาไฟฟ้้าและ
มิิเตอร์์ไฟฟ้้าที่่�ใช้้งานจริิงภายในเขตพื้้�นที่่�ฝั่่�งห้้วยแก้้ว
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ แต่่ละกลุ่่�มรัับผิิดชอบเสา
ไฟฟ้้าหนึ่่�งต้้นและมิิเตอร์์ไฟฟ้้า 1 ยููนิิต โดยแต่่ละกลุ่่�ม
ต้้องจััดเวรเพื่่�อจดบัันทึึกการใช้้ไฟฟ้้าจากมิิเตอร์์ไฟฟ้้า
ทุุกๆ 1 ชั่่�วโมง ตลอดเวลา 24 ชั่่�วโมง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4
วััน โดยแบ่่งเป็็น วัันทำำ�การ 2 วััน และวัันหยุุด 2 วััน
เพื่่�อศึึกษาความแตกต่่างของกราฟภาระไฟฟ้้าระหว่่าง
กลางวัันและกลางคืืน และระหว่่างวัันทำำ�การและวััน
หยุุด จากนั้้�นให้้นัักศึึกษาส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่�ฐานข้้อมููลรวม
ของกระบวนวิิชาผ่่าน Google Form
งานที่่�นัักศึึกษาต้้องทำำ�ร่่วมกัันแบ่่งเป็็น 4 ส่่วน
ได้้แก่่ (1) การจดบัันทึึกการใช้้ไฟฟ้้าจากมิิเตอร์์ไฟฟ้้า
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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และการส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่�ฐานข้้อมููล (2) การนััดหมาย การ
พููดคุุย และประชุุมกลุ่่�ม กำำ�หนดให้้ทำำ�ผ่่าน Channel
ส่่ ว นตัั ว ของแต่่ ล ะกลุ่่�มที่่�กระบวนวิิ ช าสร้้างให้้ผ่่ า น
Microsoft Teams (3) การจััดทำำ�ไฟล์์ PowerPoint
สำำ�หรัับการนำำ�เสนอ และส่่งผ่่าน Microsoft Teams
และ (4) การนำำ�เสนอผลที่่�ได้้รัับผ่่านทาง Zoom โดย
ผู้้นำ� ำ�เสนอของแต่่ละกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 2 คน โดยต้้องไม่่เป็็น
คนเดีียวกัับผู้้�นำำ�เสนอใน Assignment 1 และแต่่ละ
กลุ่่�มมีีเวลานำำ�เสนอไม่่เกิิน 10 นาทีี และเวลาถามตอบ
ไม่่เกิิน 5 นาทีี
ผลการเรีียนรู้้ป� ระเมิินโดยคณะกรรมการประจำำ�
วิิชา 2 ท่่าน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก 1 ท่่าน โดย
แบ่่งสััดส่่วนของคะแนน ดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 สััดส่่วนคะแนน Assignment 2
หััวข้้อการประเมิินผล
คะแนน
ไฟล์์ประกอบการนำำ�เสนอ
20%
การนำำ�เสนอของผู้้�นำำ�เสนอ
การตอบคำำ�ถามของผู้้�นำำ�เสนอ
Team Collaboration
รวม

30%
30%
20%
100%

3.3 Assignment 3: รู้้�สัักนิิดกัับโรงจัักรไฟฟ้้า
พลัังน้ำำ��
	วััตถุุประสงค์์ของ Assignment 3 ได้้แก่่
(1) เพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรงจัักร
ไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ผ่่านการศึึกษาด้้วยตััวเอง (2) เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้ฝึึกฝนทัักษะการนำำ�เสนอและการอธิิบาย
งานทางวิิศวกรรมเครื่่�องกลในรููปแบบที่่�สามารถสื่่�อสาร
ให้้ผู้้�ชมที่่�ไม่่มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิศวกรรมสามารถเข้้าใจ
ได้้ง่่าย (3) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทัักษะเกี่่�ยวกัับการทำำ�
Short VDO Clip เพื่่�อการนำำ�เสนอ และ (4) เพื่่�อให้้
นัั ก ศึึ ก ษาได้้ฝึึ ก ฝนทัั ก ษะด้้าน Leadership และ
Teamwork
โจทย์์ ที่่� ให้้แก่่ นัั ก ศึึ ก ษาโดยสรุุ ป คืื อ สร้้าง
สถานการณ์์สมมติิว่า่ นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มเป็็นวิิศวกรที่่�
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ทำำ�งานร่่วมกัันในบริิษัทั Consulting เกี่่�ยวกัับงานด้้าน
วิิ ศ วกรรมเครื่่�องกล ซึ่่� ง มีี ค วามเชี่่�ยวชาญด้้านการ
ออกแบบ การควบคุุมงาน และการสร้้างโรงจัักรต้้น
กำำ�ลังั ทุุกประเภท ในขณะเดีียวกััน โรงเรีียนมััธยมศึึกษา
ตอนต้้นแห่่งหนึ่่�งต้้องการว่่าจ้้างหน่่วยงานภายนอกใน
การผลิิตสื่่�อการสอนแบบ Short VDO Clip เพื่่�อใช้้
ประกอบการเรีียนการสอนในรููปแบบ e-Learning ให้้
แก่่นักั เรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 โดยมีีกำำ�หนดขอบเขต
งาน (Term of Reference) ดัังนี้้� (1) หน่่วยงานผู้้�รัับ
จ้้างต้้องผลิิต Short VDO Clip ความยาวไม่่เกิิน 10
นาทีี เพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่�องการผลิิตไฟฟ้้าและโรงจัักร
ไฟฟ้้ า พลัั ง น้ำำ�� ที่่�มีี เ นื้้�อหาเหมาะสมกัั บ นัั ก เรีี ย นชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 (2) เนื้้�อหาใน Short VDO Clip ต้้อง
ประกอบด้้วย 2 ส่่วนหลััก ได้้แก่่ (ก) ความรู้้�เบื้้�อง
ต้้นทางวิิ ท ยาศาสตร์์ ใ นการผลิิ ต กระแสไฟฟ้้ า จาก
พลัังงานน้ำำ�� และ (ข) แนะนำำ�ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของโรงจัักร
ไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ในประเทศไทย (3) Short VDO Clip ต้้อง
ประกอบด้้วยการบรรยายจากผู้้บ� รรยาย โดยต้้องมีีช่ว่ ง
เวลาที่่�ผู้้�บรรยายปรากฏตััวใน Short VDO Clip ทั้้�งนี้้�
ผู้้บ� รรยายแต่่ละคนจะปรากฏพร้้อมกัันหรืือไม่่ และจะ
ปรากฏตลอด Clip หรืือไม่่ ให้้ขึ้้�นอยู่่�กัับการออกแบบ
รููปแบบการดำำ�เนิินรายการของแต่่ละหน่่วยงาน (4)
เนื้้�อหาสำำ�หรัับจััดทำำ� Short VDO Clip มีีทั้้�งหมด 2
เรื่่�อง โดยหนึ่่�งหน่่วยงานสามารถผลิิตได้้เพีียงหนึ่่�งเรื่่�อง
เท่่านั้้�น และ (5) หน่่วยงานผู้้�รัับจ้้างจะต้้องดำำ�เนิินการ
จััดทำำ� Short VDO Clip ในรููปแบบไฟล์์ MP4 โดยต้้อง
ส่่งไฟล์์ผ่่านช่่องทาง และเข้้าร่่วมการนำำ�เสนอ ตาม
ที่่�ทางโรงเรีียนฯ ได้้กำำ�หนดไว้้
งานที่่�นัักศึึกษาต้้องทำำ�ร่่วมกัันแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน
ได้้แก่่ (1) การจััดทำำ� Short VDO Clip ในรููปแบบไฟล์์
MP4 และส่่งผ่่าน Google Form และ (2) การนำำ�เสนอ
Short VDO Clip และการนำำ�เสนอจุุดเด่่นผ่่านทาง
Zoom โดยผู้้�นำำ�เสนอของแต่่ละกลุ่่�ม กลุ่่�มละ 2 คน
โดยที่่�แต่่ละกลุ่่�มมีีเวลานำำ�เสนอไม่่เกิิน 10 นาทีี และ
เวลาถามตอบไม่่เกิิน 5 นาทีี
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ผลการเรีียนรู้้ป� ระเมิินโดยคณะกรรมการประจำำ�วิชิ า 2
ท่่าน และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิภายนอก 1 ท่่าน โดยแบ่่ง
สััดส่่วนของคะแนน ดัังตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 สััดส่่วนคะแนน Assignment 3
หััวข้้อการประเมิินผล
คะแนน
เนื้้�อหาถููกต้้องและครบถ้้วน
25%
การสื่่�อสารที่่�ตรงกลุ่่�มเป้้าหมาย
30%
ความสวยงามและความดึึงดููดใจ
15%
ความคิิดสร้้างสรรค์์และเทคนิิคพิิเศษ
15%
การบรรยายของผู้้�นำ�ำ เสนอ
15%
รวม
100%
4. ผลงานนัักศึึกษาในส่่วน Active Classroom
	ตััวอย่่างผลงานของนัักศึึกษามีีดัังนี้้� รููปที่่� 1 ถึึง
6 เป็็นตััวอย่่างผลงานที่่�ได้้รัับจาก Assignment 1 รููป
ที่่� 7 ถึึง 9 เป็็นตััวอย่่างผลงานที่่�ได้้รัับจาก Assignment
2 และ รููปที่่� 10 ถึึง 12 เป็็นตััวอย่่างผลงานที่่�ได้้รัับจาก
Assignment 3

รูปที่ 1 การวางแผนการทำงานร
มกันนผผาานน
การวางแผนการทำงานรววมกั
Microsoft Excel บน Microsoft
Microsoft Teams
Teams

กา
รูรูปปทีที่ 5่ 5การ

รูปที่ 2 การประเมินเบื้องตนเพื่อเลือกรูประเภทของ
รูปที่ 2 การประเมินเบื้องตนเพื่อเลือกรูประเภทของ
รููปที่่� 2 การประเมิิ
เบื้้�องต้้นเพื่่�
อเลืือกรููประเภทของ
โรงจักนรไฟฟ
าที่เหมาะสม

โรงจักรไฟฟาที่เหมาะสม
โรงจัักรไฟฟ้้าที่่�เหมาะสม

รูปที่

รูปที่ 6

รูรููปปทีที่่�่ 33 การวิ
การวิิเเคราะห
คราะห์์มมููลูลคค่่าาการลงทุ
การลงทุุนน

รูปที่ 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน

รูปที่ 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเกี่ยวกับ
รูรููปปทีที่่�่ 44 Spreadsheet สำหรั
สำำ�หรัับคำนวณเกี
คำำ�นวณเกี่่�่ยวกั
วกัับ
การประเมิ
น
ทางเศรษฐศาสตร
การประเมิินนทางเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตร์์
การประเมิ
รูปที่ 4 Spreadsheet
สำหรับคำนวณเกี่ยวกับ
การประเมินทางเศรษฐศาสตร

รูปที่ 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน
รูปที่ 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน
Microsoft Excel บน Microsoft Teams
Microsoft
Excel บน Microsoftวมกั
Teams
รูปที่ 1 การวางแผนการทำงานร
นผาน
รููMicrosoft
ปที่่� 1 การวางแผนการทำำ
�งานร่่วมกัั
นผ่่าน
Excel บน Microsoft
Teams
Microsoft Excel บน Microsoft Teams

รูปที่ 5 การเปรี
บเที
บผลที
จากการประเมิ
การเปรีียยบเที
บเทีียยบผลที
บผลที่่�่ ่ไไดดด้้รััรรั ับบจากการประเมิ
จากการประเมิินน
รูรููปปทีที่่�่ 55 การเปรี
ทางเศรษฐศาสตร
ทางเศรษฐศาสตร์์
รูปที่ 5 การเปรียทางเศรษฐศาสตร
บเทียบผลที่ไดรับจากการประเมิน
ทางเศรษฐศาสตร
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่ 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ
ของวันทำการ

ทางเศรษฐศาสตร

ประเภทของ

งทุน

รูป
ที่มีโร
รูปที่ 6 การสรุปแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
รููปที่่� 6 การสรุุปแนวทางที่่�เหมาะสมที่่�สุุด

รูปที่ 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาที่กลุม
รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา
รูปที่ 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาที่กลุม
รูปที่ รั7บการระบุ
พิกัด GPS นของมิ
เตอรไฟฟาที่กลุม
ผิดชอบในการจดบั
ทึกการใช
รับการระบุ
ผิดชอบในการจดบั
นทึกการใช
ฟฟาาที่กลุม
GPSของมิิ
ของมิ
เตอรไฟฟ้้
ไไฟฟ
รููรูปปที่่�ที่77การระบุุ
พิพิกัิกัดัดGPS
เตอร์์
าที่่�กลุ่่�มรัับ
รับผิิผิดดชอบในการจดบัั
ชอบในการจดบันนทึึทึกกการใช้้ไฟฟ้้
การใชไฟฟาา

รูปที่ 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ
ของวันทำการ
รูปที่ 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ
รูปที่ 8 การวิเคราะห
ของวัภนาระไฟฟ
ทำการ าในรูปแบบตางๆ
ของวัภนาระไฟฟ
ทำการาในรูปแบบตางๆ
รูปที่ 8 การวิเคราะห
รููปที่่� 8 การวิิเคราะห์์
ของวัภนาระไฟฟ้้
ทำการ าในรููปแบบต่่างๆ
ของวัันทำำ�การ

รูปที่ 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ
รููปที่่� 9 การวิิเคราะห์์ภาระไฟฟ้้าในรููปแบบต่่างๆ
ของวั
ของวัันนหยุ
หยุุดด

5 ผลการป
ผล กา
จำแนกรายก
ตาราง

Assignme
รูปที่ 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ
รูปที่ 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ
รูรููปปทีที่่�่ 10 การจำแนกประเภทของพลั
การจำำ�แนกประเภทของพลัังงานน้
งานน้ำำำ��
รูปที่ 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ

รูปที่ 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณที่
สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ
รูรููปปทีที่่�่ 11
การอธิ
11 การอธิิบบายหลั
ายหลัักกการทำงานและอุ
การทำำ�งานและอุุปปกรณ
กรณ์์ทที่่�ี่
รูปที่ 11 การอธิ
ายหลักกรไฟฟ
การทำงานและอุ
สำคั
สำำ�คัญัญบในโรงจั
ในโรงจัั
รไฟฟ้้าาพลั
พลัังงน้น้ำำำ�� ปกรณที่
สำคัญบในโรงจั
รไฟฟาพลังน้ำ ปกรณที่
รูปที่ 11 การอธิ
ายหลักกการทำงานและอุ
สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ

รูรููปปทีที่่�่ 12
12 การอธิ
การอธิิบบายแนะนำเขื
ายแนะนำำ�เขื่่�่ออนน
ทีที่่�มีี
่มีโโรงจั
กกรไฟฟ
าาพลั
น้น้ำำำ��ในประเทศไทย
รไฟฟ้้
พลัับงงายแนะนำเขื
ในประเทศไทย
รูปรงจัั
ที่ 12
การอธิ
่อน
st
การวิเคราะห
าระไฟฟ
าในรูปแบบต
างๆประจำ�ปีการศึกษาที่ม2563
58รูปที่ 9ผลการจั
ดการเรียภนรู
้ 21 Century
Learning
รูีโรงจั
ปที่ ก12
รไฟฟ
าพลับงน้ายแนะนำเขื
ในประเทศไทย
5 ผลการประเมิ
นการอธิ
และผลสั
มำฤทธิ
์ของนั่อกนศึกษา
ของวันหยุด
รไฟฟ
าพลับงายแนะนำเขื
ผลที่มการป
ระเมิ
นใน
สน้วำในประเทศไทย
น ของ Assignment
รูีโปรงจั
ที่ ก12
การอธิ
่อน
รูปที่ 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ
5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
จำแนกรายกลุ
ตารางที
่5
รูปที่ 9 การวิเคราะห
ภาระไฟฟ
ที่มีโรงจัมกแสดงดั
รไฟฟางพลั
งน้ำในประเทศไทย
ของวั
นหยุด าในรูปแบบตางๆ
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5. ผลการประเมิินและผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษา
ผลการประเมิินในส่่วนของ Assignment จำำ�แนกราย
กลุ่่�มแสดงดัังตารางที่่� 5
ตารางที่่� 5 ผลการประเมิิน Assignment
Assignment ที่่�
1 (เต็็ม 20)
2 (เต็็ม 20)
3 (เต็็ม 25)
รวม (เต็็ม 65)

กลุ่่�มที่่�
1
10.5
12.5
17.3
40.3

2
12.2
13.4
16.6
42.2

3
12.7
15.2
19.6
47.5

4
16.0
17.8
22.3
56.1

จากการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษาราย
บุุคคลในกระบวนวิิชาพบว่่า นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียน
ทั้้�งหมด 16 คน ได้้รัับลำำ�ดัับขั้้�นดัังนี้้� A = 2 คน, B+ =
3 คน, B = 2 คน, C+ = 3 คน, และ C = 6 คน เกรด
เฉลี่่�ย 2.75 เมื่่�อนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับการประเมิินผล
สััมฤทธิ์์�ในภาคการศึึกษาที่่� 2/2562 ซึ่่�งยัังจััดการเรีียน
การสอนในรููปแบบปกติิพบว่่า นัักศึึกษาลงทะเบีียน
เรีียนทั้้�งหมด 16 คน ได้้รัับลำำ�ดัับขั้้�นดัังนี้้� A = 1 คน,
B+ = 2 คน, B = 0 คน, C+ = 9 คน, C = 2 คน, D+
= 1 คน, W = 1 คน เกรดเฉลี่่�ย 2.60 จากการเปรีียบ
เทีียบเห็็นได้้ว่่า การจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ
Active Classroom ที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรม
ที่่�ต้้องลงมืือปฏิิบััติิจริิง ค้้นคว้้าด้้วยตััวเอง ระดมสมอง
ทำำ�งานเป็็นทีีม และได้้ใช้้ความรู้้�ในการแก้้ปััญหาจาก
สถานการณ์์ใกล้้เคีียงความเป็็นจริิง ส่่งผลให้้ผลสััมฤทธิ์์�
ของนัักศึึกษาในภาพรวมสููงขึ้้�น ทั้้�งในแง่่ของการกระ
จายลำำ�ดัับขั้้�น และเกรดเฉลี่่�ย
6. สรุุป
การจััดการเรีียนรููปแบบ Active Classroom
ในกระบวนวิิชาวิิศวกรรมโรงจัักรผลิิตไฟฟ้้า (254451)
ภาคการศึึกษาที่่� 2/2563 ตามโครงการการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 เป็็นการ
จััดการเรีียนการสอนที่่�มีีการผสมผสานทั้้�งรููปแบบการ

เรีียนการสอนในส่่วนของเนื้้�อหาที่่�มีีทั้้�งสอนโดยการ
บรรยายผ่่านระบบออนไลน์์และการศึึกษาด้้วยตััว
นัักศึึกษาเองก่่อนการสรุุปเนื้้�อหาร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน
และมีีการผสมผสานรููปแบบของกิิจกรรมวััดผลซึ่่�ง
ประกอบด้้วยกิิจกรรมที่่�เน้้นการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
ในสถานการณ์์จำำ�ลองเสมืือนจริิงและกิิจกรรมการ
วััดผลในรููปแบบปกติิร่่วมกััน ซึ่่�งได้้แก่่ การสอบปลาย
ภาค การทำำ�ข้้อสอบแบบฉัับพลััน และการบ้้าน ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อให้้เกิิดการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของนัักศึึกษาแบบ
รายบุุคคลนอกเหนืือจากการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของ
การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม จากการเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�
ของนัักศึึกษาระหว่่างของภาคการศึึกษานี้้�และภาคการ
ศึึกษาเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่านมาพบว่่าผลสััมฤทธิ์์�ของ
นัักศึึกษาในภาพรวม การกระจายลำำ�ดัับขั้้�น และเกรด
เฉลี่่�ยดีีขึ้้�นอย่่างชััดเจน
แนวทางในการขยายผลทำำ� ได้้โดยการเพิ่่�ม
กิิจกรรมใหม่่และทำำ�การสลัับหมุุนเวีียนกิิจกรรมใน
แต่่ละภาคการศึึกษาเพื่่�อให้้เกิิดความหลากหลายแก่่
นัั ก ศึึ ก ษามากขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัั ง สามารถขยายผล
แนวทางของการเรีียนรู้้ใ� นลัักษณะนี้้�ไปยัังกระบวนวิิชา
อื่่�นๆ ของภาควิิชาฯ ได้้ต่่อไป
	ปัั ญ หาและอุุ ป สรรคหลัั ก คืื อ ผู้้� ส อนต้้อง
ทำำ�ความเข้้าใจกัับนัักศึึกษา และต้้องอธิิบายเหตุุผลและ
ความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบดััง
กล่่าวนี้้�ให้้ชััดเจนตั้้�งแต่่เริ่่�มภาคการศึึกษา มิิฉะนั้้�น
นัักศึึกษาจะไม่่เข้้าใจว่่าเหตุุใดปริิมาณงานหรืือกิิจกรรม
ที่่�ต้้องทำำ�ถึึงมีีจำำ�นวนมากเมื่่�อเทีียบกัับในกระบวนวิิชา
อื่่�น ส่่วนปััญหาและอุุปสรรครอง คืือ ความทัันสมััยของ
สื่่�อการสอน เนื่่�องจากผู้้ส� อนไม่่สามารถอธิิบายเพิ่่�มเติิม
ในส่่วนของเนื้้�อหาที่่�นัักศึึกษาต้้องไปศึึกษาค้้นคว้้าด้้วย
ตััวเองในขณะนั้้�นๆ ได้้โดยทัันทีี ดัังนั้้�นสื่่�อการสอนจึึง
ต้้องมีีการปรัับปรุุงให้้เหมาะสมกัับบริิบทที่่�เป็็นปััจจุุบันั
โดยตลอดเวลา
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7. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณการสนัับสนุุนงบประมาณจากศููนย์์
นวัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ก าร
เทคโนโลยีี ส ารสนเทศ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
(Teaching & Learning Innovation Center, TLIC)
การประสานงานของภาควิิชาวิิศวกรรม

เครื่่�องกล คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่ และนัักศึึกษาระดัับบััณฑิิตศึึกษาของห้้อง
วิิจััยท่่อความร้้อนและระบบความร้้อน และห้้องวิิจััย
วิิศวกรรมยานยนต์์และอากาศยาน ภาควิิชาวิิศวกรรม
เครื่่�องกล คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่
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ภาควิิชาวิิศวกรรมเครื่่�องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่.
[2] ประดิิษฐ์์ เทอดทููล และ นิิติิ คำำ�เมืืองลืือ (2563). สื่่�อการสอนแบบภาพเคลื่่�อนไหวพร้้อมเสีียงบรรยาย
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มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่.
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การเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา 252353 และ วิชา 604431
ผ่านกระบวนการการทำ�โครงงาน
1

บุญศรี แก้วคำ�อ้าย1 และ นพพล เล็กสวัสดิ2์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
2
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ตำ�บล สุเทพ อำ�เภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
E-mail boonsri.k@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้้�เป็็นการรายงานผลของการเรีียนการสอนโดยใช้้การเรีียนรู้้�ผ่่านการทำำ�โครงงาน โดยบููรณาการ
ร่่วมกัันระหว่่างสองสาขาวิิชา ได้้แก่่ วิิชาระบบควบคุุม (EE353) ดำำ�เนิินการสอนโดยภาควิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ และ วิิชาการควบคุุมกระบวนการในวิิศวกรรมอาหาร (FE431) ดำำ�เนิินการสอนโดยสาขาวิิศวกรรม
อาหาร คณะอุุตสาหกรรมเกษตร ในรายงานนี้้�จะกล่่าวถึึงในส่่วนของผลดำำ�เนิินการและผลการประเมิินที่่�ได้้จาก
การทำำ�โครงงานซึ่ง่� เป็็นส่่วนที่่�บููรณาการร่่วมกััน เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของนัักศึึกษาต่่อการเรีียน
รู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยเริ่่�มจากการนำำ�หััวข้้อกรณีีศึึกษาของวิิชา FE431 ที่่�ใช้้ในการศึึกษาพลศาสตร์์กระบวนการ
อาหาร มาใช้้เป็็นโจทย์์ปััญหาให้้กัับวิิชา EE353 ในการสร้้างชิ้้�นงานพร้้อมทั้้�งออกแบบระบบควบคุุม ทัักษะสำำ�คััญ
ที่่�พิิจารณาประกอบด้้วย ทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีมระหว่่างบุุคคลที่่�มาจากสาขาเดีียวกัันและจากต่่างสาขา ทัักษะ
ของการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองภายนอกห้้องเรีียนที่่�ช่่วยพััฒนาให้้นัักศึึกษาใส่่ใจในเรื่่�องของการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต จาก
ผลการประเมิินโดยผู้้�สอนผ่่านกระบวนการต่่างๆ ปรากฏว่่า นัักศึึกษาทั้้�งสองสาขามีีผลประเมิินอยู่่�ในเกณฑ์์เฉลี่่�ย
ที่่�ดีี เป็็นที่่�น่่าพอใจ
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�แบบบููรณาการ, การเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการทำำ�โครงงาน, การเรีียนรู้้�แบบตลอดชีีวิิต
1. บทนำำ�
ในปััจจุุบัันระบบการศึึกษาได้้มีีการพััฒนาเพื่่�อให้้ทััน
ตามยุุคสมััยมากขึ้้�น เป็็นที่่�รู้้�กัันว่่าการพััฒนาการเรีียน
รู้้�เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเป็็นผู้้�ที่่�มีีทัักษะที่่�พึึงมีีในศตวรรษที่่�
21 เป็็นเรื่่�องที่่�จำำ�เป็็น ดัังนั้้�นการออกแบบการเรีียนการ
สอนเพื่่�อให้้สอดคล้้อง และเพิ่่�มทัักษะที่่�จำำ�เป็็นเข้้าไป
ในกระบวนการเรีียนการสอนจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั และเชื่่�อ
ว่่าผู้้�สอนหลายท่่านได้้เริ่่�มทดลองทำำ�กระบวนการบาง
อย่่างไปแล้้วบ้้างตามนโยบายของมหาวิิทยาลััย หรืือ
มีีการปรัับเปลี่่�ยนเนื่่�องจากเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของ
นัักศึึกษาเป็็นสำำ�คัญ
ั แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในอดีีตการแลก
เปลี่่�ยนหรืือแบ่่งปัันประสบการณ์์ต่่างๆ ที่่�ได้้ทดลอง

อาจจะมีีไม่่มากเท่่ากัับในปััจจุุบันั หลายหน่่วยงานก็็ได้้
มีีการเปิิดช่่องทางเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนแนวคิิดมากมายใน
เรื่่�องการพััฒนาการเรีียนการสอน ทำำ�ให้้ผู้้�สอนได้้มีี
โอกาส ที่่�จะแบ่่งปัันวิิธีีการที่่�ได้้นำำ�ไปทดลองใช้้ในการ
เรีียนการสอน ซึ่่�งในบทความนี้้�ก็็ได้้ทดลองพััฒนาการ
เรีียนการสอน โดยการนำำ�กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านการ
ทำำ�โครงงาน (project based learning) มาใช้้เพื่่�อ
เสริิมสร้้างทัักษะที่่�จำำ�เป็็นให้้กัับนัักศึึกษาเพื่่�อเตรีียม
พร้้อมให้้สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้เมื่่�อจบการศึึกษา ในที่่�
นี้้�ได้้นำำ�มาผสมผสานกัับการเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิม
ที่่�เรีียกกัันว่่า การเรีียนแบบบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้�
ผู้้�สอนมองเห็็นว่่า ในวิิชาที่่�รัับผิิดชอบอยู่่�ยัังคงมีีความ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

จำำ�เป็็นที่่�จะเรีียนบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เข้้าใจถึึงทฤษฎีีพื้้�นฐานต่่างๆ เกี่่�ยวกัับกระบวนวิิชา
ก่่อนที่่�จะสามารถนำำ�ไปใช้้งานในส่่วนของการทำำ�โครง
งาน พร้้อมกัันนี้้� ยัังคงต้้องมีีการเสริิมความเข้้าใจด้้วย
การทำำ�การบ้้านประกอบ สำำ�หรัับในส่่วนของการเรีียน
รู้้�ผ่่านการทำำ�โครงงาน ผู้้�สอนมีีแนวคิิดที่่�ว่่า นัักศึึกษา
ควรจะสามารถนำำ�สิ่่�งที่่�เรีียนมาใช้้ประโยชน์์ได้้จริิงเพื่่�อ
ตอบปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือที่่�สนใจ และเมื่่�อมีีโอกาสได้้
คุุยกัับผู้้ส� อนจากคณะอุุตสาหกรรมเกษตร จึึงนำำ�มาซึ่่�ง
การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง 2 หลัักสููตรที่่�ต่่างกััน นั่่�นก็็
คืือ ภาควิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
(วิิชาระบบควบคุุม, 252353 (EE353)) และ สาขา
วิิศวกรรมอาหาร คณะอุุตสาหกรรมเกษตร (วิิชาการ
ค ว บ คุุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น วิิ ศ ว ก ร ร ม อ า ห า ร ,
604431(FE431)) ในเบื้้�องต้้นจะร่่วมกัันบููรณาการใน
ส่่วนของการทำำ�โครงงานเท่่านั้้�น (ในส่่วนการเรีียนการ
สอนอื่่�นจะแยกกััน ดัังจะกล่่าวในรายละเอีียดในหััวข้้อ
ถััดไป) ในการทำำ�โครงงานจำำ�เป็็นต้้องมีีการกำำ�หนด
หััวข้้อเรื่่�องที่่�ต้้องศึึกษา จึึงได้้นำำ�หััวข้้อเรื่่�องกรณีีศึึกษา
ของวิิชา FE431 มาเป็็นหััวข้้อโครงงานของวิิชา EE353
โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักของทั้้�ง 2 กระบวนวิิชา คืือ การ
ทำำ�งานแบบบููรณาการร่่วมกััน ในส่่วนของผลลััพธ์์ที่่�
ต้้องการ จะแบ่่งออกเป็็น (1) ฝั่่ง� ของคณะอุุตสาหกรรม
เกษตร (FE431) เมื่่�อพิิจารณาจากวััตถุุประสงค์์ของ
วิิชา คืือ ต้้องการให้้นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
พลศาสตร์์ของกระบวนการทางด้้านอาหาร แต่่เนื่่�อง
ด้้วยปััจจุุบัันการเรีียนรู้้�แค่่พลศาสตร์์ของกระบวนการ
นั้้�นไม่่เพีียงพอต่่อการทำำ�งาน จึึงจำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้�ถึึง
การควบคุุมร่่วมด้้วย อีีกทั้้�งสิ่่�งที่่�ต้้องการพััฒนาทัักษะ
เพิ่่�มเติิม คืือ ในเรื่่�องของความสามารถทำำ�งานร่่วมกัับ
นัั ก ศึึ ก ษาต่่ า งคณะ (2) ในฝั่่� ง ของวิิ ศ วกรรมไฟฟ้้ า
(EE353) จากวััตถุุประสงค์์ของวิิชา คืือ ต้้องสามารถ
ทำำ�การออกแบบระบบควบคุุมได้้ โดยในปีีการศึึกษาที่่�
ผ่่านมา (2/2562) แม้้ว่่าจะทำำ�การทดลองนำำ�การเรีียน
รู้้�ผ่่านโครงงานมาใช้้แล้้ว ซึ่่�งหััวข้้อโครงงานผู้้�สอนจะ
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กำำ�หนดขึ้้�นมา แต่่ยังั ไม่่เคยนำำ�ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้�นจากสาขา
อื่่�นมาใช้้ ซึ่่�งการนำำ�ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากความต้้องการ
ของสาขาอื่่�นมาเป็็นโจทย์์ แล้้วให้้นัักศึึกษาทำำ�การสร้้าง
กลไกบางอย่่างเพื่่�อแก้้ไขปััญหา พร้้อมทั้้�งการออกแบบ
เพื่่�อสนัับสนุุนให้้ทำำ�งานได้้ง่่ายขึ้้�น รวมไปถึึง การฝึึก
ทัักษะให้้นัักศึึกษาสามารถอธิิบายกลไกการทำำ�งานที่่�ใช้้
ด้้วยภาษาที่่�เข้้าใจง่่าย จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสนใจ
2. แนวคิิดของกระบวนการจััดการเรีียนการสอน
ในอดีีตการเรีียนการสอนในวิิชาระบบควบคุุม
(EE353) ซึ่ง่� เป็็นวิิชาบัังคัับในหลัักสููตรวิิศวกรรมศาสตร
บััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า เน้้นการเรีียนการสอน
แบบบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน มีีวิิธีีการประเมิินวััดผลโดย
ใช้้การสอบ การทำำ�การบ้้าน และ การเข้้าชั้้�นเรีียน ผล
ที่่�ได้้แม้้จะอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี แต่่กลัับพบว่่า นัักศึึกษากลัับ
ไม่่ ส ามารถนำำ� ไปประยุุ ก ต์์ ใช้้งานได้้จริิ ง ทั้้�งนี้้�เมื่่�อ
นัักศึึกษาได้้ผ่่านวิิชานี้้�ไปแล้้ว นัักศึึกษาต้้องลงเรีียน
กระบวนวิิชาปฏิิบััติิการในภาคการศึึกษาถััดไป บ่่อย
ครั้้�งที่่�พบว่่า นัักศึึกษาไม่่สามารถนำำ�สิ่่�งที่่�เรีียนมาใช้้ได้้
เนื่่�องจากบางส่่วนลืืมเมื่่�อสอบเสร็็จ บางส่่วนไม่่ได้้ลืืม
แต่่ยังั ไม่่เข้้าใจความหมายทางด้้านกายภาพมากนััก ใน
ฐานะผู้้�สอนจึึงได้้พยายามหากลไกใหม่่ๆ มาใช้้ เพื่่�อ
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้เข้้าใจมากขึ้้�น ในระยะ 2-3 ปีีที่่�ผ่่าน
มา ได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมอบรมโครงการพััฒนาการเรีียน
รู้้ทั� กั ษะในศตวรรษที่่� 21 ที่่�จััดขึ้้�นโดยมหาวิิทยาลััย และ
ได้้มีีโอกาสได้้เข้้าร่่วมอมรมในส่่วนของคณะฯ ในเรื่่�อง
ของการประกัันคุุณภาพการศึึกษา ทำำ�ให้้ได้้แนวคิิดทั้้�ง
ในเรื่่� อ งของกระบวนการที่่�สามารถนำำ� มาใช้้ในการ
พััฒนาทัักษะต่่างๆของนัักศึึกษา รวมไปถึึงวิิธีีการ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้� ที่่�นอกเหนืือจากแนวทางที่่�เคย
ปฏิิบััติิกัันมา แต่่อย่่างไรก็็ตาม แม้้จะมีีกระบวนการ
ต่่างๆ มากมาย แต่่สิ่่�งที่่�ต้้องพิิจารณา คืือ ลัักษณะและ
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา ควบคู่่�ไปกัับจำำ�นวน
นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียน เนื่่�องจากในการจััดกิิจกร
รมใดๆ จำำ�เป็็นต้้องสอดคล้้องกัันด้้วย นอกจากนี้้� ผล
การสอบถามของนัักศึึกษา ทำำ�ให้้ได้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คัญ
ั และ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

มีีประโยชน์์ แต่่ทัักษะต่่างๆ อาจจะไม่่สามารถนำำ�มา
เสริิมในวิิชานี้้�ได้้ทั้้�งหมด ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นต้้องพิิจารณา
เลืือกกิิจกรรมที่่�จะสามารถนำำ�มาปรัับใช้้เพื่่�อให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา
ในปีีการศึึกษา 2/2561 ได้้ทดลองปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการเรีียนรู้้� โดยใช้้การเรีียนรู้้ผ่� า่ นโครงงาน เป็็น
ครั้้�งแรก โดยได้้ออกแบบให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ผ่� า่ นการ
ลงมืือปฏิิบััติิจริิง เริ่่�มจาก (1) พััฒนาทัักษะของการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม (2) พััฒนาทัักษะของการวางแผนงาน
(3) พััฒนาทัักษะได้้ด้้านการเรีียนรู้้ด้้� วยตััวเอง เป็็นการ
เรีียนรู้้น� อกห้้องเรีียน โดยอาศััยสื่่�อเทคโนโลยีีต่า่ งๆ (4)
พััฒนาทัักษะของการสร้้างผลงานให้้สามารถทำำ�งานได้้
จริิงตามวััตถุุประสงค์์ ในปีีการศึึกษาถััดมา (2/2562)
มีีโอกาสได้้ทำำ�ขอทุุนจาก TLIC ประเภท Type A ซึ่่�ง
ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนมาจำำ�นวนหนึ่่�ง ในครั้้�งนี้้� ยัังคงการ
ทำำ� งานผ่่ า นโครงงาน แต่่ ป รัั บ เปลี่่�ยนรูู ป แบบการ
ประเมิินผล และ หััวข้้อโครงงาน ทั้้�งนี้้�ได้้นำำ�ผลการ
ประเมิินจากปีีการศึึกษา 2/2561 มาพิิจารณาด้้วย
ในปีีการศึึกษา 2/2563 ได้้นำำ�แนวคิิดการเรีียนรู้้�แบบ
บููรณาการระหว่่างสาขามาประยุุกต์์ใช้้ โดยมีีการใช้้
โจทย์์หรืือปััญหาที่่�มาจากสาขาอื่่�น เพื่่�อนำำ�มาเป็็นหััวข้้อ
โครงงาน ทั้้�งนี้้�ได้้เล็็งเห็็นว่่า นอกเหนืือจากการฝึึก
ทัักษะต่่างๆ ตามที่่�กล่่าวไว้้ 4 ข้้อข้้างต้้น ยัังเพิ่่�มการ
พััฒนาทัักษะในการนำำ�ความรู้้ม� าประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้
ปััญหาสำำ�หรัับงานในสาขาอื่่�น รวมไปถึึงฝึึกทัักษะการ
ทำำ� งานร่่ ว มกัั บ คนอื่่�นที่่�มาจากต่่ า งสาขาได้้อีี ก ด้้วย
สำำ�หรัับในหััวข้้อต่่อไปจะกล่่าวถึึงกระบวนของการ
จััดการเรีียนสอนที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�ง 2 สาขา โดยเน้้นใน
กระบวนการของการเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน
3. กระบวนการที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนและ
การประเมิินผล
การเรีียนการสอนสำำ�หรัับปีีการศึึกษา 2/2563
เป็็ น การจัั ด การเรีี ย นการสอน โดยมีี ค วามร่่ ว มมืื อ
ระหว่่าง 2 สาขาวิิชา คืือ วิิชาระบบควบคุุม (EE353)
ซึ่่�งเปิิดสอนสำำ�หรัับนัักศึึกษาภาควิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า

คณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์ และ วิิ ช าการควบคุุ ม
กระบวนการในวิิศวกรรมอาหาร (FE431) ที่่�เปิิดสอน
โดยสาขาวิิศวกรรมอาหาร คณะอุุตสาหกรรมเกษตร
แต่่เนื่่�องด้้วยปััจจััยภายนอกในเรื่่�องของเวลาเรีียนและ
จำำ�นวนนัักศึึกษา การจััดการเรีียนสอนร่่วมกัันจะมีี
เพีียงในส่่วนของการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการทำำ�โครงงานเท่่านั้้�น
และ สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้� คืือ (1) วิิชา EE353 จะ
ทำำ�การประเมิินผลคิิดเป็็น 40% มาจากการทำำ�โครง
งาน (2) วิิชา FE431 จะทำำ�การประเมิินผล คิิดเป็็น
25% มาจากการผลการรายงานการเรีียนรู้้ใ� นเรื่่�องของ
ระบบควบคุุ ม ที่่�ทำำ� งานร่่ ว มกัั บ นัั ก ศึึ ก ษาภาควิิ ช า
วิิศวกรรมไฟฟ้้า
3.1 การเรีียนการสอนและการประเมิินผลใน
กระบวนวิิชาระบบควบคุุม (EE353)
ใ น ก า ร จัั ด ก า ร เรีี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง วิิ ช า
EE353แบ่่งออกเป็็น (1) การเรีียนแบบบรรยายหน้้า
ชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� ในส่่วนนี้้�เป็็นส่่วนของการเรีียนรู้้ท� างทฤษฎีี
เพื่่�อให้้ครบตามลัักษณะและวััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชา ในส่่วนนี้้�จะทำำ�การประเมิิน โดยใช้้กลไกของการ
สอบและการบ้้าน รวมคิิดเป็็น 60% (2) การเรีียนรู้้�
ผ่่านการทำำ�โครงงาน ในส่่วนนี้้�เป็็นการฝึึกทัักษะที่่�
นัักศึึกษาพึึงมีีคืือ (ก) ทัักษะในการวางแผน (ข) ทัักษะ
ในการทำำ�งานเป็็นทีีม ทั้้�งที่่�มาจากสาขาเดีียวกััน ซึ่่�งมีี
พื้้�นฐานความรู้้�ที่่�เหมืือนกััน และ ต่่างสาขาที่่�มีีความรู้้�
พื้้�นฐานที่่�ต่่างกััน เพื่่�อฝึึกทัักษะในการสร้้างความร่่วม
มืือ (cooperation skill) รวมไปถึึงการได้้เรีียนรู้้�งาน
ของสาขาที่่�แตกต่่าง (cross-disciplinary learning)
(ค) ทัักษะการพููด เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพััฒนาทัักษะในการ
อธิิบายหรืือบอกเล่่าความรู้้ใ� ห้้นัักศึึกษาต่่างสาขาความ
เข้้าใจและเพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานร่่วนกััน (ง) ทัักษะของ
การเรีียนรู้้น� อกห้้องเรีียนที่่�ต้้องใช้้การเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง
เพื่่�อแก้้ปััญหาที่่�ได้้รัับ ซึ่่�งแตกต่่างจากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ในชั้้�นเรีี ย น โดยการเรีี ย นรู้้� ใ นส่่ ว นนี้้�จะส่่ ง เสริิ ม ให้้
นัักศึึกษาตระหนัักถึึงการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (lifelong
learning) เนื่่�องจากความรู้้�เดิิม อาจจะไม่่เพีียงพอต่่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การเรีียนรู้้จ� าก
สื่่�อต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�นอกห้้องเรีียนอยู่่�ตลอดเวลา ในส่่วน
ของการทำำ�โครงงาน จะทำำ�การประเมิินโดยใช้้ รายงาน
(มีีทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง) คลิิปวิิดีโี อการนำำ�เสนอ (2 ครั้้�ง) และ
สิ่่�งประดิิษฐ์์ชิ้้�นงานสำำ�เร็็จที่่�สามารถทำำ�งานได้้ รวมคิิด
เป็็น 40% ของการประเมิินลำำ�ดัับขั้้�น
3.2 การเรีียนการสอนและการประเมิินผลใน
กระบวนวิิชาการควบคุุมกระบวนการในวิิศวกรรม
อาหาร (FE431)
การจัั ด การเรีี ย นการสอนในวิิ ช า FE431
เป็็นการเรีียนแบบบรรยายคู่่�กัับการเรีียนแบบปฏิิบััติิ
การ โดย (1) การเรีียนแบบบรรยายจะเป็็นการเรีียน
ในห้้องเรีียน (2) การเรีียนแบบปฏิิบัติั กิ าร นัักศึึกษาจะ
ได้้รัับหััวข้้อกรณีีศึึกษาจากผู้้�สอน (ในส่่วนนี้้�จะทำำ�งาน
เป็็นทีีม) เพื่่�อนำำ�ไปออกแบบการทดลองและทำำ�การ
ทดลองในห้้องปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่�อหาพลศาสตร์์ ข อง
กระบวนการ ตามวััตถุุประสงค์์ของกรณีีศึึกษาที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ การประเมิินผล แบ่่งออกเป็็น (ก) การสอบ
35% (ข) จิิตพิิสััย 10% (ค) การทำำ�งานที่่�ได้้รัับมอบ
หมายจากกรณีี ศึึ ก ษา 55% แต่่ สำำ� หรัั บ ในปีี ก าร
2/2563 ได้้ทำำ�การปรัับเปลี่่�ยนเกณฑ์์การให้้คะแนนใน
ส่่วนของการทำำ�งานที่่�ได้้รัับมอบหมาย เป็็น การทำำ�งาน
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากกรณีีศึกึ ษา 30% (จากเดิิม 55%)
และ การทำำ�โครงงาน 25%
4. การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงานที่่�บููรณาการร่่วมกััน และ
การดำำ�เนิินงาน
ในส่่วนนี้้�จะกล่่าวถึึง กิิจกรรมที่่�ได้้วางแผนตั้้�งแต่่
ก่่อนเริ่่�มปีีการศึึกษาในส่่วนของการทำำ�โครงงาน คืือ (1)
จััดให้้นัักศึึกษาทั้้�งสองสาขาพบปะกััน เพื่่�อพููดคุุย และ
รายงานความก้้าวหน้้า (2) จััดอบรมความรู้้�ใหม่่ให้้กัับ
นัักศึึกษา ในด้้านของเทคโนโลยีีดิิจิิตอล และ AI แต่่
แผนที่่�วางไว้้ดัังกล่่าวต้้องได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนให้้เหมาะ
สม เนื่่�องจาก (1) นัักศึึกษารวมทั้้�งสองสาขามีีจำำ�นวน
มาก ทำำ�ให้้การหาเวลาที่่�ตรงกัันมาพบปะกัันยาก (หลััง
จากที่่�มีีการสำำ�รวจเมื่่�อทำำ�การพบปะกัันในครั้้�งแรก
64

AI แตแผนที่วางไวดังกลาวตองไดมีการปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะสม เนื่องจาก (1) นักศึกษารวมทั้งสองสาขา
มีจำนวนมาก ทำใหการหาเวลาที่ตรงกันมาพบปะกัน
ยาก (หลังจากที่มีการสำรวจเมื่อทำการพบปะกันใน
ครั้งแรก
กรรม ดังปแสดงในรู
ปที่ 1)อเจอ
และ
ตอนเริ่่�
มกิิจตอนเริ
กรรม ่มดัักิงจแสดงในรูู
ที่่� 1) และเมื่่�
เมื่อเจอสถานการณ
โควิด-19 ระบาดระลอกที
สถานการณ์์
โควิิด-19 ระบาดระลอกที่่�
2 จึึงแก้้ปัั่ญ2หาจึง
แกปญกหาโดยให
นักศึกษาทำการพบปะโดยใช
กลุม
โดยให้้นัั
ศึึกษาทำำ�การพบปะโดยใช้้กลุ่่�
มย่่อย ผ่่านการ
อย ผานการสื
่อสารต
งๆอตามที
่กลุมหรืนอไว้้ทีมแล้้ว
ไดตก
สื่่�อยสารต่่
งๆ ตามที่่�
กลุ่่�มาหรืื
ทีีมได้้ตกลงกัั
กำำ�ลงกั
หนดให้้ส่่
า นช่่
อ งทาง
นไว แลงวรายงานความก้้าวหน้้าผ่่
กำหนดใหสงรายงานความก
าวหน
าผาน
ออนไลน์์
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
�ใหม่่ได้้
ช อ งทางออนไลน
ต ามที(2)่ ก การอบรมความรู้้
ำหนดไว (2) การอบรม
ปรััความรู
บ เปลี่่�ยนเป็็
ผ่่ า นโปรแกรม
ใหมไ ดปนรัแบบออนไลน์์
บ เปลี ่ย นเปน แบบออนไลน
ผาน
Zoom
แทนZoom แทน
โปรแกรม

(1ก)

แนะนำหั
กิจกรรมใน
ไดพบปะก
ที่จะสื่อสา
ตารา
นักศึกษา
เริ่มออกแ
ทดลองห
กรณีศึกษ

สงใหผูสอ
และเริ่มล
ทดลอง

จัดทำราย
หัวขอกร
เรื่องพลศ
กระบวน

จัดทำราย
รายงานผ
ในเรื่องข
ควบคุม
(1ข)
่ 1ก-1ขบรรยากาศการพบปะกัั
บรรยากาศการพบปะกันครั้้�
นครังแรกของ
้งแรกของ
รููปรูปที่่�ที1ก-1ข
นัันักศึึกกศึษา
กษาที่่�ทีภ่ภาควิิ
าควิชาวิิ
ชาวิศวกรรมไฟฟ้้
ศวกรรมไฟฟา า

	กิิกิจจกรรมแรกที่่�จัั
กรรมแรกที่จดัดขึ้้�ขึน้น คืืคืออการพบปะกัั
การพบปะกันนโดยจัั
โดยจัดด
ขึ้้�นที่่�ภาควิิ
ขึ้นที่ภาควิช าวิิ
ช าวิศ วกรรมไฟฟ้้
ศวกรรมไฟฟา าในการพบกัั
ในการพบกันนครั้้�ครัง นี้้�้ งนี้
ผู้้�สผูอนทั้้�งสองกระบวนวิิ
สอนทั้งสองกระบวนวิชาช าได้้ให้้รายละเอีี
ไดใหรายละเอียดและ
ย ดและ
แนะนำำ�หัวั ข้้อกรณีีศึกึ ษา เป้้าหมายของการทำำ�กิจิ กรรม
ในครั้้�งนี้้� คืือ อยากให้้นัักศึึกษาทั้้�งสองสาขาได้้พบปะ
กัันเพื่่�อทำำ�ความรู้้จั� กั กััน และ ตกลงช่่องทางที่่�จะสื่่�อสาร
กััน ดัังแสดงในรููปที่่� 1

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

เมื่อน
หั ว ข อ เรี ย
กำหนดแน
ตารางที่ 1
ผูสอนของ
ตารางแผน
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ตารางที่่� 1 แผนการทำำ�งานของทั้้�งสองสาขา
นัักศึึกษา อก.
นัักศึึกษาวิิศวฯไฟฟ้้า
เริ่่�มออกแบบการทดลอง ติิดต่่อพููดคุุยเพื่่�อนำำ�เสนอ
หััวข้้อกรณีีศึึกษาที่่�ได้้รัับ ผลการดำำ�เนิินในการ
ทำำ�งานครั้้�งที่่� 1 (รููปที่่� 3)
ส่่งให้้ผู้้�สอนตรวจ และเริ่่�ม สัังเกตการณ์์ พููดคุุย
ลงมืือทำำ�การทดลอง วางแผน และ ออกแบบ
ระบบควบคุุม รายงาน
ความก้้าวหน้้าครั้้�งที่่� 2
จััดทำำ�รายงานในหััวข้้อ ทำำ�การซื้้�อของเพื่่�อทำำ�ชิ้้�น
กรณีีศึึกษาในเรื่่�อง งาน และ เริ่่�มประดิิษฐ์์ชิ้้�น
พลศาสตร์์ในกระบวนการ งาน ปรัับปรุุงชิ้้�นงาน
อาหาร
ทำำ�การแสดงผลพร้้อมทั้้�ง
อธิิบายการทำำ�งานของชิ้้�น
งานให้้กัับฝั่่�ง นศ. อก.
จััดทำำ�รายงาน เพื่่�อ ส่่งชิ้้�นงาน รายงานและ
รายงานผลการเรีียนรู้้�ใน วิิดีีโอนำำ�เสนอผลงาน
เรื่่�องของระบบควบคุุม
เมื่่�อนัักศึึกษาได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกััน และ เลืือก
หััวข้้อเรีียบร้้อยแล้้ว สิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ต่อ่ ไป คืือ การกำำ�หนด
แนวทางการดำำ�เนิินงานดัังรายละเอีียดในตารางที่่� 1
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้วางแผน (ในส่่วนนี้้� ผู้้ส� อนของแต่่ละ
วิิ ช าจะเป็็ น คนกำำ� หนดวัั น ส่่ ง ) จากตารางแผนการ
ศึ ก ษาวิ
ศ วฯไฟฟ
า ก็ ไ ด ท ำการ
ทำำ�การออกแบบ
งาน เมื่่�อนัั ก ศึึนักกษาฝั่่
� ง อก.
ได้้ทำำ� การออกแบบ
อ มู ล เพืา่ อก็็ทำรายงานความก
า วหน
นัักรวบรวมข
ศึึกษาวิิศวฯไฟฟ้้
ได้้ทำำ�การรวบรวมข้้อมูู
ลเพื่่�าอดัทำำง�
รายงานความก้้าวหน้้า
ดัังตััทวำการนำเสนอผลงานครั
อย่่างในรููปที่่� 2 และได้้้ง
ตัวอยางในรูปที่ 2 และได
ทำำ�ทีการนำำ
่ 1 ดัง�ตัเสนอผลงานครั้้�
วอยางในรูปที่ 3งที่่� 1 ดัังตััวอย่่างในรููปที่่� 3

งการพบปะ เพื่่�
เพือ่ นำมาซึ
รููปรูที่่�ปที2่ 2ตััตัววอย่่อยาางการพบปะ
นำำ�มาซึ่่�่งงการนำเสนอ
การนำำ�เสนอ
การรายงานครั้้�งที่่�การรายงานครั
1
้งที่ 1

รูปที่ 2 ตัวอยางการพบปะ เพื่อนำมาซึ่งการนำเสนอ
การรายงานครั้งที่ 1

สำหรับ
ดำเนิน แผน
เทคโนโลยีด
ต อ การพั ฒ
นักศึกษา แ
ระลอกที่ 2
ผานโปรแกร

(3ก)

รูปที่ 4 สิ่งป

(3ข)
3ก-3ข ตััตัววอย่่
�เสนอรายงานครั้้�ง้งที่่�ที่ 11
รูรููปปทีที่่�่ 3ก-3ข
อยาางการนำำ
งการนำเสนอรายงานครั
ของนัักศึึกษาวิิศวฯไฟฟ้้า
ของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา

	สำำ�หรัับรายงานความก้้าวหน้้าครั้้�งที่่� 2 เนื่่�องจาก
สำหรับรายงานความก
าวหน2าครั
ที่ 2กเนืศึึก่อษาฝั่่
งจาก�ง
เกิิดการระบาดโควิิ
ด-19 รอบที่่�
ทำำ�้งให้้นัั
เกิดการระบาดโควิ
รอบที่ 2 ทำให(ประมาณ
นักศึกษาฝ1ง
อก.
ต้้องเลื่่�อนการทำำด�-19
การทดลองออกไป
อก.อน)ตอส่่งเลื
่อนการทำการทดลองออกไป
(ประมาณ
เดืื
งผลทำำ
�ให้้แผนที่่�วางไว้้ มีีเหตุุต้้องล่่
าช้้า และ1
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนการนำำ�เสนอเป็็นแบบออนไลน์์ โดย
กำำ� หนดส่่ ง เป็็ น รายงานพร้้อมคลิิ ป วิิ ดีี โ อแทน เมื่่�อ
กลัับแมาคลี่่�
ลายอีีมีกเหตุ
ครั้้�ตง อนัังลกาศึึชกาษาวิิ
เดืสถานการณ์์
อน) สงผลทำให
ผนที่วคางไว
และศวฯ
�การจััดหาวััสดุุนและลงมืื
อประดิิโดย
ษฐ์์ชิ้้�น
ไดไฟฟ้้
ปรัาบได้้เริ่่�
เปลีม่ยทำำนการนำเสนอเป
แบบออนไลน
งาน ดัังรููงปเปที่่� น4รายงานพร
และ รููปที่่� 5อมคลิ
เป็็นตััปววิอย่่
งแสดงชิ้้�เมืน่องาน
กำหนดส
ดี โาอแทน
สมบููรณ์์ กลับมาคลี่คลายอีกครั้ง นักศึกษาวิศวฯ
สถานการณ
	สำำ
บกิิจกรรมสุุ
ได้้กำำ�หนดไว้้ตั้้�
ไฟฟ
าไดเริ�หรัั
่มทำการจั
ดหาวัดท้้ายที่่�
สดุ และลงมื
อประดิงแต่่
ษฐการ
เนิินแผนงาน
คืือ การอบรมความรู้้
ชิดำำ้น�งาน
ดังรูปที่ 4 และ
รูปที่ 5 เปนตัวอย�ใานด้้านของ
งแสดง
เทคโนโลยีี
ดิ
จิ
ิ
ต
ิ
อล
และ
AI
ที่่�
ใ
นปัั
จ
จุุ
บั
น
ั
มีี
ค
วามสำำ
�คััญ
ชิ้นงานสมบูรณ
ต่่อการพัั
ฒนาศัักยภาพทางด้้านดิิจิติ อลให้้กัับนัักศึึกษา
สำหรับกิจกรรมสุดทายที่ไดกำหนดไวตั้งแตการ
และเนื่่�องจากเหตุุการณ์์โควิิด-19 ระบาดระลอกที่่� 2
ดำเนิ น แผนงาน คื อ การอบรมความรู ในด า นของ
ทำำ�ให้้ต้้องปรัับเป็็นการอบรมออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม
เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ทีใ่ นปจจุบันมีความสำคัญ
Zoom แทน ดัังแสดงในรููปที่่� 6
ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นดิ จ ิ ต อลให กั บ
นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด
สาขาวิตชอาวิงปรั
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
65
ระลอกทีกลุ
่ 2่มทำให
บเปนการอบรมออนไลน
ผานโปรแกรม Zoom แทน ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 5 สิ่ง
อุณหภูมิขอ

การนำเสนอ

านครั้งที่ 1
านครั้งที่ 1

2 เนื่องจาก
2 เนื่องจาก
นักศึกษาฝง
นักศึกษาฝง
(ประมาณ 1
(ประมาณ 1

ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นดิ จ ิ ต อลให กั บ
ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นดิ จ ิ ต อลให กั บ
นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด
นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด
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ระลอกที
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5. ผลสรุุปของการดำำ�เนิินการและปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างการดำำ�เนิินการ
ในหััวข้้อนี้้�จะนำำ�เสนอผลที่่�ได้้จากกิิจกรรมที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น
และอุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการดำำ�เนิินโครงการ
5.1 ผลการดำำ�เนิินงาน
จากที่่�กล่่าวมาแล้้วในตอนต้้นว่่า ในการบููรณา
การระหว่่างสองสาขา จะมีีในส่่วนเฉพาะของการทำำ�
รูรููปปทีที่่�่ 44 สิสิ่่�่งงประดิ
ษ
ฐ
ใ
นเรื
อ
่
งของพลศาสตร
ก
ารลดลง
โครงงาน ดัังนั้้�นในที่่�นี้้�จะนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานใน
รู ที่ สิ่ ประดิิ
ประดิษฐ์์ฐในเรื่่�
นเรือ่ งของพลศาสตร์์
งของพลศาสตรการลดลง
ของก
อนน้ำ��แข็
ของก้้อนน้ำำ
แข็็งง
ส่่วนของการทำำ�โครงงานเท่่านั้้�น
ของก
อนน้ำแข็
	สำำ�หรัับผลการประเมิินของนัักศึึกษาฝั่่�ง อก.
ที่่�มีี สัั ด ส่่ ว นการประเมิิ น 25% แบ่่ ง ออกเป็็ น การ
ประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องของระบบควบคุุม
และ ประเมิินทัักษะของการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ ความร่่วมมืือ
กัับนัักศึึกษาต่่างสาขา จากผลการประเมิินของผู้้�สอน
พบว่่า ทัักษะความรู้้�ในเรื่่�องระบบควบคุุม ถ้้าเทีียบกัับ
ประดิิษฐฐ์์ในเรื
นเรื่่�่องของพลศาสตร
งของพลศาสตร์์การลด
ปีีก่่อนๆ พบว่่ามีีความรู้้�ในด้้านนี้้�จากเดิิม คิิดเป็็น ร้้อย
รูรููปทีที่่�่ 5 สิสิ่่�่งประดิ
รูปที่ 5 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลด
หภููมมิิขิของเนยระหว
องเนยระหว่่าางกระบวนการแช
งกระบวนการแช่่เเยืยืืออกแข็
กแข็็งง
ละ 80 สำำ�หรัับทัักษะในด้้านของการปฏิิสััมพัันธ์์หรืือ
อุอุุณณหภู
อุณหภูมิของเนยระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง
การทำำ�งานร่่วมกัับนัักศึึกษาต่่างสาขา เนื่่�องจากเป็็นปีี
รวมมือ�กังานร่่
บนักวมกัั
ศึกนษาต
แรกที่่�ทำำ
จึึงาไม่่งสาขา
มีีตััวเปรีีจากผลการประเมิ
ยบเทีียบ แต่่ถ้้าวััดน
ของผูสอนพบว
ทักษะความรูถืือในเรื
จากผลงานที่่�
ได้้รััาบมอบหมายก็็
ได้้ว่่่อางระบบควบคุ
สามารถทำำ�ได้้ม
ถาใเที
ยบกับที่่�ดี
ปกี คิิอดนๆเป็็นพบว
ามีความรู
อยู่่�
นเกณฑ์์
ร้้อยละ
90 ในดานนี้จากเดิม
คิดเปน�หรัั
รอบยละ
80 สำหรั
บ ทักศึึษะในด
นของการ
	สำำ
การประเมิิ
นของนัั
กษาวิิศาวฯไฟฟ้้
า ที่่�
มีีปฏิ
สััดสส่่ัมวพันการประเมิิ
นคิิดเป็็น ว40%
ลำำ�ดัับ
นธหรือการทำงานร
มกับนัของการคิิ
กศึกษาตดางสาขา
ขั้้�เนื
น ่ อโจทย์์
ของโครงงานเป็็
ที่่�ได้้มาจากสาขาทาง
งจากเป
น ป แ รกทีน่ ทโจทย์์
ำงานร
ว มกั น จึ ง ไม มี ตั ว
ด้้านวิิ
วกรรมอาหาร
งเป็็นโจทย์์ที่่�ค่
เปรียศบเที
ยบ แตถาวัดซึ่่�จากผลงานที
่ไดร่อับนข้้างท้้าทาย
มอบหมายก็
(6ก)
ในเรื่่�
ญหาอยูและการสร้้างระบบควบคุุ
ม
ถือไดองของการแก้้ปัั
วา สามารถทำได
ในเกณฑที่ดี คิดเปนรอยละ
การประเมิิ
นจะประเมิินทัักษะต่่างๆ 4 ด้้าน คืือ ทัักษะ
90
ในการวางแผน ทัักษะในการทำำ�งานเป็็นทีีม ทั้้�งที่่�มา
สำหรับการประเมินของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา ที่
จากสาขาเดีียวกัันและต่่างสาขา ทัักษะการนำำ�เสนอ
มีสัดสวนการประเมินคิดเปน 40% ของการคิดลำดับ
และทัักษะการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน ผลการประเมิิน
โจทยของโครงงานเปนโจทยที่ได�มงานเป็็
าจากสาขา
ทััขัก้นษะในด้้านของการวางแผนและการทำำ
นทีีม
ทางด
า
นวิ
ศ
วกรรมอาหาร
ซึ
่
ง
เป
น
โจทย
ท
ี
่
ค

อ
นข
างทาา
(6ก)
ทั้้�งที่่�มาจากสาขาเดีี ย วกัั น และต่่ า งสาขา พบว่่
่องของการแก
และการสร
างระบบ
นััทายในเรื
กศึึกษาสามารถทำำ
�ได้้ดีี ปเนื่่�ญอหา
งจากนัั
กศึึกษาสามารถ
(6ข)
ม การประเมิ
นจะประเมิ
นทัมีกีปัษะต
างๆ 4 ดบาผู้้น�
ทำำควบคุ
�งานได้้เสร็็
จทัันตามกำำ
�หนด ไม่่
ัญหาอะไรกัั
6ก-6ขตััตัววอย่่
อยาางภาพการอบรมสัั
งภาพการอบรมสัมมมนาเรื่่�
มนาเรือ่องง
รููรูปปที่่�ที่ 6ก-6ข
ร่่คืวอมทีีทัมกสำำษะในการวางแผน
�หรัับกลุ่่�มของนัักศึึทักกษาวิิ
ศวฯไฟฟ้้า อาจจะน
ษะในการทำงานเป
เทคโนโลยีดิดิจิิจิติตอลและ
อลและAIAIผ่่ผาานโปรแกรม
นโปรแกรมZoom
Zoom
เทคโนโลยีี
ทีม ทั้งที่มาจากสาขาเดียวกันและตางสาขา ทักษะ
การนำเสนอ
66
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึ
กษา 2563 และทักษะการเรียนรูนอกหองเรียน ผล
5 ผลสรุปของการดำเนินการและปญหาที่เกิดขึ้น
การประเมินทักษะในดานของการวางแผนและการ
ระหวางการดำเนินการ
ทำงานเปนทีม ทั้งที่มาจากสาขาเดียวกั นและต าง
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มีี บ างกลุ่่�มที่่�สมาชิิ ก ถอนกระบวนวิิ ช า ทำำ� ให้้มีี ค น
ทำำ�งานไม่่มาก หรืืออาจจะมีีทะเลาะกัันบ้้าง ในกรณีีที่่�
ความคิิดเห็็นไม่่ตรงกััน แต่่ก็ส็ ามารถทำำ�เสร็็จได้้ทัันเวลา
ทุุกกลุ่่�ม สำำ�หรัับการประเมิินทัักษะในเรื่่�องของการนำำ�
เสนอ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาพััฒนาทัักษะในการอธิิบายหรืือ
บอกเล่่าความรู้้� สำำ�หรัับวิิธีกี ารประเมิินทัักษะที่่�เกิิดขึ้้�น
ระหว่่างสาขา จะพิิจารณาจากการสามารถอธิิบายให้้
นัักศึึกษาต่่างสาขามีีความเข้้าใจ และเพื่่�อสร้้างสรรค์์
ผลงานร่่วนกััน ในส่่วนนี้้�นัักศึึกษาสามารถทำำ�ได้้ดีีมาก
(การประเมิินนัักศึึกษาวิิศวฯไฟฟ้้า ต้้องดููผลจากการ
ประเมิินของฝั่่�ง นัักศึึกษา อก. โดยพบว่่าผลประเมิินที่่�
ได้้อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีีมาก และในทำำ�นองเดีียวกััน สำำ�หรัับ
การประเมิินนัักศึึกษา อก. ก็็ถืือได้้ว่่าทำำ�ได้้ดีีมากเช่่น
กััน เนื่่�องจาก นัักศึึกษาวิิศวฯไฟฟ้้า สามารถนำำ�สิ่่�งที่่�ได้้
คุุยกััน มาสร้้างเป็็นชิ้้�นงานได้้สำำ�เร็็จ) สุุดท้้าย คืือการ
ประเมิินทัักษะของการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนที่่�ต้้องใช้้
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองเพื่่�อแก้้ปััญหาที่่�ได้้รัับ เนื่่�องจาก
หััวข้้อกรณีีศึึกษาที่่�ได้้มาจาก ฝั่่�ง อก. จะใช้้ทดลองใน
ส่่วนการหาพลศาสตร์์ของกระบวนการทางวิิศวกรรม
อาหารเท่่านั้้�น แต่่ถ้้าจะสร้้างระบบควบคุุม นัักศึึกษา
มีีความจำำ�เป็็นต้้องมองภาพโดยรวมให้้ออก และถืือ
เป็็นการยากอีีกอัันหนึ่่�งสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�เพิ่่�งเรีียน
ระบบควบคุุมเป็็นครั้้�งแรก แต่่หากมองมุุมกลัับจะพบ
ว่่า เป็็นการฝึึกทัักษะของการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตได้้ดีี
เนื่่�องจากเป็็นความรู้้�ที่่�ต้้องเรีียนรู้้�ใหม่่เพิ่่�มเติิมจากที่่�
เรีียนในสาขาของตััวเอง ดัังนั้้�นผู้้�สอนอาจจำำ�เป็็นที่่�จะ
ต้้องออกแบบวิิธีกี ารบางอย่่างเพื่่�อที่่�จะช่่วยให้้นัักศึึกษา
เข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น ในที่่�นี้้�จะใช้้วิิธีกี ารสร้้างคำำ�ถาม เพื่่�อให้้
นัั ก ศึึ ก ษาหาคำำ� ตอบ จากผลการประเมิิ น พบว่่ า
นัักศึึกษาสามารถทำำ�ได้้ดีี คิิดเป็็นร้้อยละ 75 ของเป้้า
หมายที่่�คิิดไว้้
5.2 อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
	อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�คืือ (ก)
จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�มาก ทำำ�ให้้การจััดการเรีียนการสอน
ยุ่่�งยาก โดยเฉพาะในเรื่่�องของเวลาเรีียนที่่�ไม่่ตรงกััน

และการแบ่่งจำำ�นวนคนในทีีม (ข) การเจอวิิกฤตโควิิด19 ระบาดระลอกที่่�สอง ทำำ�ให้้แผนบางอย่่างต้้องมีีการ
เปลี่่�ยนแปลง และมีีความล่่าช้้า โดยช่่วงที่่�เกิิดโควิิด-19
นัักศึึกษาทางฝั่่ง� อก. ไม่่สามารถเข้้าทำำ�งานที่่�ห้้องปฏิิบัติั ิ
การได้้ ทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถอธิิบายสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ให้้กัับทางฝั่่ง� วิิศวฯไฟฟ้้าได้้ เมื่่�อวััตถุุประสงค์์ไม่่ชัดั เจน
ก็็ ยัั ง ไม่่ ส ามารถทำำ� การออกแบบได้้ตรงตาม
วััตถุุประสงค์์ ส่่งผลทำำ�ให้้การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ล่่าช้้า
กล่่ า วโดยสรุุ ป จากการประเมิิ น ทัั ก ษะต่่ า งๆ ที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้ในตอนเริ่่�มโครงการของทั้้�งสองฝั่่ง� โดยผู้้ส� อน
ถืือได้้ว่่า การทำำ�งานร่่วมกัันแบบบููรณาการในครั้้�งนี้้� ถืือ
ได้้ว่่าประสบผลสำำ�เร็็จตามแผน โดยเฉลี่่�ยคิิดเป็็นร้้อย
ละ 80 แม้้ว่่าจะมีีปัญ
ั หาทั้้�งในเรื่่�องของจำำ�นวนนัักศึึกษา
และสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 ที่่�เป็็นปััจจััย
ที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ อย่่างไรก็็ตามเชื่่�อได้้ว่่าการ
ทดลองการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันแบบบููรณาการในครั้้�งนี้้�จะ
สามารถเป็็นตััวอย่่างที่่�ทั้้�งสองสาขาสามารถนำำ�ไปใช้้
สำำ�หรัับพััฒนาการเรีียนการสอนในวิิชาอื่่�นๆ ในสาขา
ได้้ต่่อไปในอนาคต
ในส่่วนสุุดท้้าย คืือ การสอบถามความคิิดเห็็น
จากนัักศึึกษา ซึ่่�งสรุุปได้้ว่่า การได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง
ทำำ�ให้้เข้้าใจว่่า สิ่่�งที่่�เรีียนมาสามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้
อย่่างไร การทำำ�งานเป็็นทีีม โดยเฉพาะการทำำ�งานร่่วม
กัันกัับนัักศึึกษาต่่างสาขา ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�อะไรใหม่่ๆ
เพิ่่�มขึ้้�น และ ได้้พััฒนาทัักษะในเรื่่�องการวางแผนงาน
เพื่่�อให้้งานเสร็็จทัันเวลา แต่่ปััญหาในเรื่่�องของเวลาที่่�
ไม่่ตรงกััน ทำำ�ให้้การพููดคุุยพบปะกััน มีีความลำำ�บาก
รวมไปถึึงวิิกฤติิโควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้า ในเรื่่�อง
ทดลองทางฝั่่ง� อก. ส่่งผลให้้ การดำำ�เนิินงานการซื้้�อของ
เพื่่�อสร้้างผลงาน ในฝั่่�งวิิศวฯไฟฟ้้า เกิิดความล่่าช้้า
เนื่่�องจาก อุุปกรณ์์บางชิ้้�นต้้องสั่่�งจากกรุุงเทพฯ เพราะ
ไม่่สามารถหาซื้้�อได้้ในเชีียงใหม่่ หรืือ หากไม่่สามารถ
หาซื้้�อให้้ได้้ทัันเวลา ก็็จำำ�เป็็นต้้องทำำ�การปรัับเปลี่่�ยน
แผนการใหม่่ให้้เหมาะสม จึึงทำำ�ให้้มีีความยุ่่�งยากใน
การดำำ�เนิินงาน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณ TLIC ที่่�เป็็นผู้้�สนัับสนุุนทุุนในการ
ทำำ�โครงการ ขอขอบคุุณภาควิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ ที่่�สนัับสนุุนทั้้�งอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ
สถานที่่�ในการทำำ�โครงงาน และขอบคุุณครููช่่างที่่�ดููแล
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ในการใช้้เครื่่�องมืือต่่างๆ ขอขอบคุุณคณะอุุตสาหกรรม
เกษตร ที่่�เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้เข้้าไปทำำ�การทดลอง
และได้้เห็็นอุุปกรณ์์ต่่างๆ และขอขอบพระคุุณ รศ.
ดร.นิิ พ นธ์์ ธีี ร อำำ� พน ที่่�สละเวลามาให้้ความรู้้� กัั บ
นัักศึึกษา ในเรื่่�องของเทคโนโลยีีดิิจิิตอล และ AI
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กรณีศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ในรายวิชา
การวิเคราะห์ความต้องการทางซอฟต์แวร์
1

ปัทมา ลงกานี1

ภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
pattama@camt.info

บทคัดย่อ
	ลัักษณะการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในปััจจุุบัันมีีความแตกต่่างจากลัักษณะการเรีียนรู้้�ในอดีีตและในช่่วงเวลาโค
วิิด-19 (covid-19) เนื่่�องจากผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนต้้องเว้้นระยะห่่างระหว่่างกัันและผู้้เ� รีียนต่่างชาติิบางคนไม่่สามารถ
กลัับมายัังประเทศไทยได้้ การเรีียนการสอนแบบออนไลน์์เป็็นการเรีียนการสอนอีีกหนึ่่�งรููปแบบที่่�ใช้้กัันอย่่างแพร่่
หลาย ผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนต้้องหาเครื่่�องมืือต่่าง ๆ มาช่่วยในการศึึกษาและการทำำ�งานร่่วมกััน วิิชาการวิิเคราะห์์ความ
ต้้องการทางซอฟต์์แวร์์เป็็นวิิชาหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการได้้มาซึ่ง่� ซอฟต์์แวร์์ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ ซึ่ง่� มีีความท้้าทายในการที่่�
ผู้้เ� รีียนจะต้้องสามารถทำำ�งานร่่วมกัันในสถานการณ์์ที่่�ต้้องเว้้นระยะห่่างระหว่่างกััน เนื่่�องจากผู้้เ� รีียนจะต้้องหาความ
ต้้องการจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับซอฟต์์แวร์์ที่่�จะสร้้างทั้้�งหมด บทความนี้้�จึึงนำำ�เสนอกิิจกรรมที่่�ได้้ทำำ�ในชั้้�นเรีียนและ
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการสอนออนไลน์์ของวิิชาการวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์ เช่่น การใช้้วีีดีีโอ กิิจกรรม
การสร้้างเนื้้�อหาร่่วมกััน กิิจกรรมการระดมความคิิด กิิจกรรมการทบทวนความรู้้ข� องนัักศึึกษา รวมถึึงข้้อดีีและข้้อ
เสีียของเครื่่�องมืือแต่่ละชนิิดจากประสบการณ์์การสอนที่่�ผู้้เ� ขีียนพบเจอเพื่่�อเป็็นการบัันทึึกและแบ่่งปัันประสบการณ์์
แก่่ผู้้�ที่่�สนใจ
คำำ�สำำ�คััญ: การวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์, การเรีียนออนไลน์์, การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่, การเรีียน
การสอนในศตวรรษที่่� 21, โควิิด-19
1. บทนำำ�
ในการได้้มาซึ่่�งซอฟต์์แวร์์ที่่�ตรงกัับความต้้องการ
ของผู้้� ใช้้กลุ่่�มเป้้ า หมายไม่่ ง่่ า ย กระบวนการผลิิ ต
ซอฟต์์แวร์์ที่่�ดีตี ามสวีีบอกซ์์ (The Guide to Software
Engineering Body of Knowledge (SWEBOK))
[1,2] กล่่าวถึึงวงจรของการพััฒนาระบบที่่�ดีี (Software
Development Life Cycle - SDLC) ว่่ามีีขั้้�นตอนดััง
ต่่อไปนี้้� 1. การวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์
(Software Requirement Analysis) 2. การ
ออกแบบโปรแกรม (Software Design) 3. การเขีียน
โปรแกรม (Software Implementation) 4. การ

ทดสอบโปรแกรม (Software Testing) และ 5. การ
ดููแลรัักษาระบบหลัังถููกส่่งมอบให้้ผู้้�ใช้้ (Software
Maintenance) จะเห็็นว่่าการวิิเคราะห์์ความต้้องการ
ทางซอฟต์์ แวร์์ เ ป็็ น ขั้้�นตอนแรกของวงจรของการ
พััฒนาระบบ ถ้้าขั้้�นตอนนี้้�ทำำ�ได้้อย่่างไม่่ถูกู ต้้อง ขั้้�นตอน
ที่่�ตามมาจึึงเป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะถููกต้้อง และทำำ�ให้้หลาย
ครั้้�งผู้้� ส ร้้างโปรแกรมสร้้างโปรแกรมที่่�ผู้้� ใช้้งานไม่่
ต้้องการใช้้ ความรู้้�ในวิิชานี้้�จึึงละเอีียดและมีีความ
สำำ�คััญ วิิชาการวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์
เป็็นวิิชาหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญต่่อการได้้มาซึ่่�งซอฟต์์แวร์์ ที่่�มีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ วิิ ช านี้้�มีี เ นื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กระบวนการหาความต้้องการ การสกััดและการลงราย
ละเอีียดความต้้องการ รวมถึึงการใช้้เทคนิิคต่่าง ๆ เพื่่�อ
การรวบรวมความต้้องการซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิบิ สำำ�คัญ
ั ที่่�จะนำำ�
มาใช้้สร้้างซอฟต์์แวร์์ที่่�ตอบโจทย์์ผู้้ใ� ช้้ กระบวนการต่่าง
ๆ เหล่่านี้้�ไม่่สามารถทำำ�งานคนเดีียวได้้จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�
ท้้าทายในการสอนในรายวิิชาที่่�ผู้้�เรีียนต้้องสามารถ
ทำำ� งานร่่ ว มกัั น ในสถานการณ์์ ที่่�ต้้ องเว้้นระยะห่่ า ง
ระหว่่างกััน และยัังมีี ความท้้าทายของเนื้้�อหาที่่�ผู้้เ� รีียน
จะต้้องพััฒนาระบบที่่�ยัังไม่่มีีใครรู้้�ว่่าคืือระบบอะไร
ผู้้�เรีียนต้้องทำำ�การตั้้�งเป้้าหมายของการผลิิตโปรแกรม
ทำำ� การกำำ� หนดกลุ่่�มผู้้� ใช้้ ทำำ� การสร้้างโปรโตไทป
(Prototype) หรืือต้้นแบบของโปรแกรม สร้้างเอกสาร
การวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์เพื่่�อสื่่�อสาร
กัับลููกค้้าหรืือผู้้�ใช้้งานระบบ และการทำำ�เอกสารการ
วิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์เพื่่�อสื่่�อสารกัับ
ทีีมพััฒนาระบบ นอกจากนี้้�ผู้้�ที่่�จะสามารถระบุุความ
ต้้องการการใช้้งานระบบได้้เป็็นอย่่างดีี คืือ ผู้้�ที่่�ใช้้งาน
ระบบเป็็นประจำำ� หรืือผู้้�ใช้้กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ผู้้�เรีียน
ต้้องการให้้มาใช้้งานระบบ ดัังนั้้�นผู้้เ� รีียนจึึงต้้องมีีซอฟต์์
สกิิล (Soft Skills) ในการพููดคุุยกัับผู้้�ต้้องการใช้้งาน
ระบบ และผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ส่่ ว นเสีี ย (Stakeholders)
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่� ง ระบบที่่�ผู้้� ใช้้ต้้องการใช้้ และมีี ก าร
ทบทวนความมั่่�นใจเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าความเข้้าใจของผู้้ใ� ช้้
และผู้้�เรีียนเป็็นสิ่่�งเดีียวกััน
เนื่่�องจากรายวิิ ช าเป็็ น การสอนโดยใช้้ภาษา
อัังกฤษและมีีผู้้เ� รีียนชาวจีีนเรีียนในชั้้�นเรีียนเป็็นจำำ�นวน
มาก อีีกทั้้�งในสภาวะโควิิด-19 ผู้้�เรีียนชาวจีีนหลายคน
ไม่่สามารถเข้้าร่่วมเข้้าเรีียนในชั้้�นเรีียนได้้ ทำำ�ให้้การ
เรีี ย นการสอนในวิิ ช านี้้�ถูู ก บัั ง คัั บ ให้้เป็็ น การสอน
ออนไลน์์แบบ 100 % โดยกิิจกรรมที่่�เกิิดขั้้�นในรายวิิชา
มีีการบัันทึึกวีีดีโี อออนไลน์์ของผู้้ส� อนสอนเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
สามารถศึึกษาด้้วยตนเองนอกชั้้�นเรีียน มีีการให้้ผู้้�สอน
และผู้้�เรีียนสร้้างเนื้้�อหาในการเรีียนร่่วมกัันเพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนทุุกคนรู้้�สึึกว่่าตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชั้้�นเรีียน [3,4]
มีีการใช้้การบัันทึึกกราฟิิก (Graphic Record) [5,6]
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ช่่วยในการทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�ทฤษฏีี มีี
การใช้้โจทย์์ จ ริิ ง เพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย นสามารถสร้้างสรรค์์
โปรแกรมได้้อย่่างเต็็มที่่� มีีการสะท้้อนและแนะนำำ�สิ่่�งที่่�
ผู้้�เรีียนทำำ�ผิิดพลาดในชั้้�นเรีียน และมีีการให้้ผู้้�เรีียน
ทบทวนความรู้้ที่่�� เรีียนไปในแต่่คาบก่่อนสิ้้�นสุุดการเรีียน
การสอน
ในบทความนี้้�จะนำำ�เสนอกิิจกรรมที่่�จััดทำำ�ในชั้้�น
เรีียน เครื่่�องมืือที่่�ได้้นำำ�มาใช้้ และปััญหาที่่�พบจากการ
เรีียนการสอนในการสอนแบบออนไลน์์ 100% ของ
วิิชาการวิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์
2. กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
โดยทั่่�วไปกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนจะเป็็นการเรีียน
การสอนแบบออนไลน์์ 100% ผ่่ า นโปรแกรมซูู ม
(Zoom) ปััญหาในการเรีียนออนไลน์์ (Online) ได้้แก่่
ปััญหาสััญญาณอิินเตอร์์เน็็ตไม่่ต่อ่ เนื่่�อง โดยเฉพาะเมื่่�อ
ผู้้�เรีียนอยู่่�ที่่�ประเทศจีีน ทำำ�ให้้เสีียงของผู้้�สอนและผู้้�
เรีียนขาดหาย เป็็นผลให้้ทั้้�งผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนไม่่สามาถ
เข้้าใจในสารที่่�ผู้้ส� อนหรืือผู้้เ� รีียนสื่่�อมาได้้ ผู้้ส� อนจึึงต้้อง
พกไมโครโฟน Samson Go Mic เสมอ ไม่่สามารถใช้้
ไมลล์์จากคอมพิิวเตอร์์ได้้เนื่่�องจากผู้้เ� รีียนแจ้้งว่่าฟัังไม่่รู้้�
เรื่่�อง และให้้ผู้้�เรีียนสามารถแชท (Chat) เข้้ามาแทน
การพููดคุุย เพื่่�อให้้การสื่่�อสารทำำ�ได้้ดีีและสะดวกมาก
ขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ระหว่่างการเรีียนการสอนที่่�ผ่่านมา มีีผู้้�เรีียน
โดยเฉพาะผู้้�เรีียนชาวจีีนแชทเข้้ามา โดยเป็็นการแชท
เข้้ามาร่่วมตอบคำำ�ถาม สอบถามเมื่่�อไม่่เข้้าใจ หรืือแจ้้ง
ปััญหาบางอย่่าง เป็็นต้้ร เป็็นการสร้้างสีีสัันให้้กัับการ
เรีียนการสอนของชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�เกิิด
ขึ้้�นมีีดัังต่่อไปนี้้�
2.1 การใช้้วีีดีีโอ
ในชั้้�นเรีี ย นมีี ก ารบัั น ทึึ ก วีี ดีี โ อออนไลน์์ ข อง
อาจารย์์ผู้้�สอนเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษาด้้วยตนเอง
นอกชั้้�นเรีียน เพื่่�อลดปััญหาสััญญาณการสื่่�อสารขาด
หายระหว่่างการเรีียน และเพื่่�อความเสถีียรในการเปิิด
วีีดีโี อ ผู้้ส� อนได้้นำำ�วีดีี โี อใส่่ในโปรแกรมยููทูปู (Youtube)
อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อเปรีียบเทีียบจำำ�นวนการดููวีดีี โี อระหว่่าง
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nline) ไดแก
โดยเฉพาะ
องผูสอนและ
ผูเรียนไมสา
มาได ผูสอน
ic เสมอ ไม
งจากผูเรียน
ามารถแชท
ารสื่อสารทำ
ารเรีย นการ
นชาวจีนแชท
ตอบคำถาม
าบางอย า ง
ยนการสอน
นมีดังตอไปนี้

อนไลน ข อง
ถศึ ก ษาด ว ย
ญญาณการ
ะเพื่อ ความ
วี ด ี โ อใส ใ น
รก็ ด ี เมื่ อ
ะหว า งวิ ช า
ยนการสอน
ดูวีดีโอเกือบ
ารวิเคราะห
ำนวนการดู
องการทาง
ะมาณ 50%
กผูเรียน
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วิิชาอััลกอริิทึึมซึ่่�งเป็็นวิิชาคำำ�นวนที่่�จััดการเรีียนการ
สอนในภาคการศึึกษาก่่อน ซึ่่�งมีีจำำ�นวนการดููวีีดีีโอ
เกืื อ บ 100% กัั บ จำำ� นวนการดูู วีี ดีี โ อของวิิ ช าการ
วิิเคราะห์์ความต้้องการทางซอฟต์์แวร์์พบว่่า จำำ�นวน
การดููวีีดีีโอของวิิชาการวิิเคราะห์์ความต้้องการทาง
2.2 การสร
หารวบมกั
น วีี ดีี โ อประมาณ 50%
ซอฟต์์
แวร์์ มีาี ผู้้งเนื
� เรีี ย้อนกลัั
ไปดูู
ยนการสอนแบบออนไลน
มีขอจำกั
เท่่านั้้�นการเรี
และไม่่
มีีการเรีียกร้้องหาวีีดีีโอจากผู้้
�เรีียนดจาก
2.2
การสร้้างเนื้้�
อหาร่่วมกััน ่เหมาะสมในการเรียน
สิ่งแวดล
อมและบรรยากาศที
การเรีี
ย นการสอนแบบออนไลน์์
มีี ข้้ อจำำน�กัทีั ด่บจากสิ่่�ง
โดยในสถานที
่ที่ผูเรียนอยู สวนมากจะเป
านหรือ
แวดล้้อมและบรรยากาศที่่�
หอพักของผูเรียน จะมีสิเ่งหมาะสมในการเรีี
ยั่วตาง ๆ ที่ทำใหยนผูเรีโดย
ยน
ในสถานที่่�ที่่�ผู้้
�เรีียนอยู่่�
ส่่วนมากจะเป็็
สามารถเสียสมาธิ
ในการเรี
ยนไดงาย เชนนที่่�บ้้านหรืื
สัตวเลี้ยอง
หอพัั
กของผู้้เตี�เรีียยงนอน
น จะมีีเปสิ่่�งนยั่่�ตวนต่่าในการเรี
ง ๆ ที่่�ทำำย�นออนไลน
ให้้ผู้้�เรีียน
ผูปกครอง
สามารถเสีียสมาธิิในการเรีียนได้้ง่่าย เช่่น สััตว์์เลี้้�ยง ผู้้�
จึงตองสรางกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูเรียน
ปกครอง เตีียงนอน เป็็นต้้น ในการเรีียนออนไลน์์ จึึง
ในชั้นเรียนนี
้จึงไดใหอผดึึูสงอนและผู
เรียนสรางเนื�เรีี้อยหาใน
ต้้องสร้้างกิิ
จกรรมเพื่่�
ดููดความสนใจจากผู้้
น ใน
การเรี
ย
นร
ว
มกั
น
มี
ก
ารใช
การบั
น
ทึ
ก
กราฟ
ก
ช
ว
ยใน
ชั้้�นเรีียนนี้้�จึึงได้้ให้้ผู้้�สอนและผู้้เ� รีียนสร้้างเนื้้�อหาในการ
าสูทกฤษฏี
ดังรูปที่
เรีีการทำความเข
ยนร่่วมกััน มีีากใจเนื
ารใช้้้อหาก
การบััอนนนำเข
ทึึกกราฟิิ
ช่่วยในการ
2
ทำำ1�และ
ความเข้้าใจเนื้้�
อหาก่่อนนำำ�เข้้าสู่่�ทฤษฏีี ดัังรููปที่่� 1
และ 2

อยางไร หลังจากนั้น จึงนำคำตอบของผูเรีย น มา
เขี ย นบนไอแพด (Ipad) โดยโปรแกรมกู ด โน ต 5
(GoodNotes5) และแชร ผ  า นโปรแกรมซู ม ทำให
บรรยากาศในชั้นเรียนมีการโตตอบกันระหวางผูสอน
อย่่างไร หลัังจากนั้้�นจึึงนำำ�คำำ�ตอบของผู้้�เรีียน มาเขีียน
และผูเรียน จากรูปที่ 1 คำตอบของผูเรียนจะเปนใน
บนไอแพด (Ipad) โดยโปรแกรมกูู ด โน๊๊ ต 5
สวนของตัวหนังสืและแชร์์
อสีชมพู ผ่และสี
สม ผูสอนได
(GoodNotes5)
่านโปรแกรมซูู
ม ทำำม�ีกให้้าร
อธิบ ายเพิ่มเตินมเรีีจากความรู
ที่ผ ู เรียนนช
ว ยกัางผู้้
น สร
บรรยากาศในชั้้�
ยนมีีการโต้้ตอบกัั
ระหว่่
�สอนา ง
เพื่อให�เรีีภยาพขององค
มีความชัด�เเจนยิ
่งขึ้น นตาม
และผู้้
น จากรููปที่่�ค1วามรู
คำำ�ตอบของผู้้
รีียนจะเป็็
ใน
หนังสือวสีหนัั
ฟางสืืสีอมสีีวชงมพููและสี
เหลืส้้อมง ผู้้อย
างไรก็ดกี าร
ใน
ส่่ตัววนของตัั
และสีี
�สอนได้้มีี
การเรี
ยนการสอนโดยการใช
ดในการ
อธิิ
บายเพิ่่�
มเติิมจากความรู้้ที่่�ผู้้
� เ�ไรีีอแพดมี
ยนช่่วยกััขอนจำกั
สร้้างเพื่่�
อให้้
ภาพขององค์์
วามชัั ด เจนยิ่่�งขึ้้�น
ตามตัั
ว
ต อ กั บ คอมพิคววามรู้้
เตอร� มีี คโดยจะต
อ งต อ โดยผ
า นวง
หนัั
่วง และสีีเหลืื
เ คงรสืืื อสีีขฟ้ า้าย สีีม่(Network)
ว ง อเ ดง ี ยอย่่ว ากงไรก็็
ั บ ทดีี ่ เี คในการ
รื่อง
เรีีคอมพิ
ยนการสอนโดยการใช้้ไอแพดมีี
�กัดั ในการต่่
ว เตอร ต  อ อยู  แ ม จ ะใช สข้้อจำำ
ายในการส
ง ขออกััมูบล
คอมพิิ
เตอร์์่อง โดยจะต้้องต่่
อ โดยผ่่
า นวงเครืื
ข่่ า ย
ระหวาวงเครื
และหนาจออาจมี
การค
างระหวอางการ
(Network) วงเดีียวกัับที่่�เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ต่่ออยู่่�แม้้
เรียนการสอนไดถาอาจารยมีการหยุดอธิบายและไม
จะใช้้สายในการส่่งข้้อมููลระหว่่างเครื่่�อง และหน้้าจอ
มีการเขียนที่ตอเนื่อง ทั้งนี้มีหลายครั้งที่ผูเรียนจีน
อาจมีีการค้้างระหว่่างการเรีียนการสอนได้้ถ้้าอาจารย์์
งมาวดาอธิิ
จอค
างทำใหไมีมีกเห็ารเขีี
นสิ่ยงทีนที่่�ต่่
่ผูสอนกำลั
ยน
มีีแจ
การหยุุ
บายและไม่่
อเนื่่�อง งทั้้�เขีงนี้้�มีี
ทำใหผูสงอนต
กครั�้งให้้ไม่่
จากป
หลายครั้้�
ที่่�ผู้้�เรีีอยงทำการแชร
นจีีนแจ้้งมาว่่ราะบบอี
จอค้้างทำำ
เห็็ญ
นสิ่่�หาง
ที่พ�สบทำให
นไปใช
โปรแกรมเอกสารแทน
ที่่�ผู้้
อนกำำ�ลัผังูสเขีีอนเปลี
ยน ทำำ�่ยให้้ผู้้�
สอนต้้องทำำ
�การแชร์์ระบบ
่ 2 ญ หาที่่�พบทำำ� ให้้ผู้้� ส อนเปลี่่�ยนไปใช้้
อีีตามรู
ก ครั้้�งปทีจากปัั
โปรแกรมเอกสารแทน ตามรููปที่่� 2

จาก
ชวยกันสรา
การขีดฆาใน
ผูสอนจะมีก
ความเห็นข
คนมีความส
หลังสิ้นสุดค
การเรีย นก
จำเปน เปน
เรียนรูมาใน
ได ด ี ข ึ ้ น [
ประมวลผล
ตัวอักษร [6
เนื้อหาที่มา
เรียนรูเมื่อผ
เนื้อหาที่เรีย
อานและกา

รูปที่ 3 รูป

รููปที่่� 1 รููปการบัันทึึกกราฟิิกของเนื้้�อหาโดยการวาด
รูปที่ 1 รูปการบั
นทึเกกิิกราฟ
กของเนื
ภาพที่่�
ดขึ้้�นในชั้้�
นเรีีย้อนหาโดยการวาด
เนื่่�องจากวิิ
ชานี้้�่เเกิป็็ดนขึวิิ้นชในชั
าตััว้นต่่เรีอจากวิิ
ภาพที
ยน ชาวิิศวกรรม
ซอฟต์์แวร์์เบื้้�องต้้น จึึงทำำ�การทบทวนวงจรของการ
พััเนืฒ่อนาระบบที่่�ผู้้
าวิิศศวกรรม
งจากวิ ช านี�เ้ เรีีปยนนได้้เรีี
วิ ช าตัยวนมาจากวิิ
ต อจากวิ ชชาวิ
วกรรม
ซอฟต์์
งทดสอบความเข้้าใจแก่่ผู้้�
ซอฟตแแวร์์วรเบื้้�เบือ้องต้้น
งตนพร้้อมทั้้�
จึงทำการทบทวนวงจรของการ
เรีียนโดยการถามคำำ�ถาม เช่่น วงจรของการพััฒนา
พัฒนาระบบที่ผูเรียนไดเรียนมาจากวิชาวิศวกรรม
ระบบประกอบด้้วยขั้้�นตอนอะไรบ้้าง มีีใครเกี่่�ยวข้้อง
ซอฟตแวรเบื้องตน พรอมทั้งทดสอบความเขาใจแก
กัั บ การพัั ฒ นาระบบบ้้าง และแต่่ ล ะคนมีี บ ทบาท
ผูเรียนโดยการถามคำถาม เชน วงจรของการพัฒนา
ระบบประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง มีใครเกี่ยวของ
กั บ การพั ฒ นาระบบบ าง และแต ล ะคนมี บ ทบาท

การบันนทึึทึกกเนื้้�เนือ้อหาเกิิ
หาเกิดดขึ้้�ขึน้นในชั้้�
ในชัน้นเรีีเรียยนโดย
นโดย
รููรูปปที่่�ที่ 22 รููรูปปการบัั
โปรแกรมไมโครซอฟตเเวิิวิร์ร์ดด
โปรแกรมไมโครซอฟต์์
จากรููปจะมีีการสร้้างเนื้้�อหาตามที่่�ผู้้�เรีียนช่่วย
กัันสร้้าง มีีการเน้้นย้ำำ��ตรงข้้อความสำำ�คัญ
ั และมีีการขีีด
ฆ่่าในส่่วนที่่�ผู้้�เรีียนได้้ตอบมาแต่่ไม่่ถููกต้้อง โดยผู้้�สอน
จะมีีการบรรยายเพิ่่�มเติิม ทั้้�งนี้้�จะไม่่มีกี ารลบความเห็็น
ของผู้้�เรีียนเนื่่�องจากคำำ�ตอบของผู้้�เรีียนทุุกคนมีีความ
สำำ�คัญ
ั เอกสารเหล่่านี้้�จะถููกส่่งให้้ผู้้�เรีียนหลัังสิ้้�นสุุดคาบ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นจะเปนใน
อนไดมีการ
ยกัน สร า ง
ยิ่งขึ้น ตาม
างไรก็ดี ใน
ำกัดในการ
ดยผ า นวง
ที่เครื่อง
รส ง ข อ มู ล
ระหวางการ
บายและไม
ที่ผูเรียนจีน
กำลังเขียน
จากปญหา
อกสารแทน

นเรียนโดย

ความเห็นของผูเรียนเนื่องจากคำตอบของผูเรียนทุก
คนมีความสำคัญ เอกสารเหลานี้จะถูกสงใหผูเรียน
หลั
งสิ้นสุ(2021)
ดคาบเรียน และมีการอางถึงรูปแตละรูปใน
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การเรี
ย นการสอนในคาบเรี ย นอื ่ น ๆ เมื ่ อมี ค วาม
จำเปน เปนการเชื่อมโยงความคิดของผูเรียนกับสิ่งที่
เรีียน และมีีการอ้้างถึึงรููปแต่่ละรููปในการเรีียนการสอน
เรียนรูมาในอดีต ชวยใหผูเรียนเขาในเนื้อหาบทเรียน
ในคาบเรีียนอื่่�น ๆ เมื่่�อมีีความจำำ�เป็็น เป็็นการเชื่่�อมโยง
ได ด ี ข ึ ้ น [7] ทั ้ ง นี้ เ นื ่ อ งสมองของเราสามารถ
ความคิิดของผู้้�เรีียนกัับสิ่่�งที่่�เรีียนรู้้�มาในอดีีต ช่่วยให้้ผู้้�
ประมวลผลข
ลรูปภาพได
เร็วขึ้้�มากกว
่เปน
เรีียนเข้้าในเนื้้�ออมูหาบทเรีี
ยนได้้ดีี
น [7] ทั้้�างขนี้้�อเมูนื่่�ลอทีงสมอง
ตัของเราสามารถประมวลผลข้้อมูู
วอักษร [6] และภาพกราฟจที่ไดจากชั
ยนอาจมีว
ล รูู้นปเรีภาพได้้เร็็
เนืมากกว่่
้อหาทีา่มข้้อมูู
ากเกิ
บสนในการ
ลที่่�นเป็็ไปและอาจเกิ
นตััวอัักษร [6]ดความสั
และภาพกราฟิิ
จที่่�ได้้
เรีจากชั้้�
ยนรูเนมื่อเรีีผูยเนอาจมีี
รียนมาทบทวนในภายหลั
จึงมีการสรางด
เนื้้�อหาที่่�มากเกิินงไปและอาจเกิิ
เนืความสัั
้อหาทีบ่เรีสนในการเรีี
ยนบางสวนเป
เพื่อใหงายในการ
ยนรู้้นเ� มื่่�กราฟ
อผู้้เ� รีียกนมาทบทวนในภาย
งจึึงมีีก2.3.การทำงานกลุ
ารสร้้างเนื้้�
หาที่่�งมรูเปรีียทีนบางส่่
อหลัั
านและการเรี
ยนรูตออไปดั
่ 3 วนเป็็นกราฟิิก
เพื่่�อให้้ง่่ายในการอ่่านและการเรีียนรู้้�ต่่อไปดัังรููปที่่� 3

เพื่อการควบคุมชั้นเรียนที่มีผูเรียนหลายคน
ใหงาย เพื่อฝกผูเรียนใหมีทักษะในการสื่อสารและมี
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นซึ่งเปนหนึ่ง
ในซอฟตสกิลที่สำคัญ อีกทั้งเปนการควบคุมความ
สนใจของผูเรียน ชั้นเรียนจึงไดแบงผูเรียนออกเปน
กลุมและใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนกลุมผานเบรค
เอาทรูม (Break
2.3.การทำงานกลุ
ม Out Room) ผานโปรแกรมซูม และ
มีการสรางแฟมขอมูล ใหแตล ะกลุ มทำงานร ว มกั น
รููปที่่� 3 รููผปาการบัั
นเกิทึึลกไดรฟ
กราฟิิ(Google
กของเนื้้�อหาบางส่่วนใน
เพื่อนทางกู
การควบคุ
มชั้นเรียนที่มDrive)
ีผูเรียนหลายคน

รูปที่ 3 รูปการบันทึกกราฟ
บทเรีีกยของเนื
น ้อหาบางสวนใน
ใหงาย2.3.การทำำ
เพื่อฝกผู�เรีงานกลุ่่�
ยนให
บทเรีมมีทยนักษะในการสื่อสารและมี
ความสามารถในการทำงานร
วมกัผู้้บ�เผูรีียอนหลายคนให้้
ื่นซึ่งเปนหนึ่ง
เพื่่�อการควบคุุมชั้้�นเรีียนที่่�มีี
่สำคัญทักั อีษะในการสื่่�
กทั้งเปนการควบคุ
ง่่ในซอฟต
าย เพื่่�อฝึึกสผู้้กิเ� ลรีียทีนให้้มีี
อสารและมีีมคความ
วาม
สนใจของผูเรียน�งานร่่
ชั้นเรีวมกัั
ยนจึ
งผูนเรีหนึ่่�
ยนออกเป
สามารถในการทำำ
บผู้้งอื่่�� ไดนแซึ่บง่� เป็็
งในซอฟต์์น
กลุลมที่่�สำำ
และให
วมกันเป
นกลุมผานเบรค�
สกิิ
�คััญผูเอีีรีกยทั้้�นทำงานร
งเป็็นการควบคุุ
มความสนใจของผู้้
เรีีเอาท
ยน รูมชั้้�น(Break
เรีียนจึึงOut
ได้้แบ่่Room)
งผู้้�เรีียนออกเป็็
นกลุ่่�มและให้้ผู้้�
ผานโปรแกรมซู
ม และ
เรีีมียกนทำำ
�งานร่่
กลุ่่�
ผ่่ตาลนเบรคเอาท์์
รูปวทีมกัั
่ ม4ขนรูอปเป็็มูตันวลอย
ยนที่ผรูมูเรีย(Break
ารสร
างแฟ
ใหามแงงานในชั
ะกลุ้น มเรีทำงานร
วนชมกัวยกัน น
ทำผานกู
เและมีี
กิลไดรฟ
Out
Room)
ผ่่านโปรแกรมซูู
มDrive)
การสร้้างแฟ้้ม
ผานทางกู
เกิลไดรฟ
(Google
ข้้อมููลให้้แต่่ละกลุ่่�มทำำ�งานร่่วมกัันผ่่านทางกููเกิิลไดรฟ์์
ผู  เ รี ย นสามารถใช ก ู เ กิ ล ไดรฟ ใ นการแชร
(Google Drive)

ผู้้เ� รีียนสามารถใช้้กููเกิิลไดรฟ์์ในการแชร์์ข้้อมููลและหน้้า
จอการทำำ�งานภายในกลุ่่�ม เมื่่�อผู้้เ� รีียนมีีปัญ
ั หาก็็สามารถ
เรีี ย กผู้้� เรีี ย นเข้้าไปคุุ ย ผ่่ า นเบรคเอาท์์ รูู ม ได้้โดยไม่่
รบกวนกลุ่่�มอื่่�น ในการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
แบบกลุ่่�มพบว่่ากููเกิิลไดรฟ์์ช่ว่ ยให้้ผู้้�เรีียนทำำ�งานร่่วมกััน
แบบตามเวลาจริิง (Real Time) ได้้เป็็นอย่่างดีี ทุุกกลุ่่�ม
ผลงานเป็็นที่่�น่่าพึึงพอใจ หลายครั้้�งที่่�ผู้้�สอนเข้้าไป
ทัักทายตามแต่่ละห้้องแต่่ผู้้�เรีียนไม่่มีีคำำ�ถามเนื่่�องจาก
กำำ�ลัของแต
ังถกเถีี
ยงกััมนโดยไม
อยู่่� และหลายครั้้�
งเช่่นกัันผู้้�สอนที่่�
ละกลุ
เปนการรบกวนการทำงานของ
เข้้าไปในห้้องและผู้้
เ� รีียนมีี
ส� อนก็็สามารถตอบ
กลุ ม อื ่ น นอกจากนี
้ เ นืคำ่ อำ�ถามผู้้
งผู  ส อนสามารถเห็
น
คำำ�ถามตามลัั
กษณะงานของแต่่
ม โดยไม่่
นการ
ความกาวหน
าของตัวงานที่ผูเลรียะกลุ่่�
นกำลั
งชวยกัเนป็็ทำ
รบกวนการทำำ
มอื่่�น นอกจากนี้้�เเนื่่�รีอยงผู้้
เมื่อเห็นขอผิ�ดงานของกลุ่่�
พลาดผูสอนสามารถแนะนำผู
นได�สอน
สามารถเห็็
ทันที นความก้้าวหน้้าของตััวงานที่่�ผู้้�เรีียนกำำ�ลััง
คราะหค�สวามต
องการของ �
ช่่วยกัันทำำ� เนืเมื่่�่อองจากการวิ
เห็็นข้้อผิิดเพลาดผู้้
อนสามารถแนะนำำ
ผู้้�เรีีโปรแกรมเป
ยนได้้ทัันทีีนตนทางของการไดมาซึ่งโปรแกรมที่มี
ประสิเนื่่�องจากการวิิ
ทธิภ าพ ตอบสนองความต
งการของผูใชที่
เ คราะห์์ คอวามต้้องการของ
ของแต
ละกลุนมต้้นทางของการได้้มาซึ่
นการรบกวนการทำงานของ
หลากหลาย
อีโดยไม
ก ทั ้ ง ยัเปง อาจเป
น ต น กำเหนิ
ด ของ
โปรแกรมเป็็
่�งโปรแกรมที่่�มีี
่ น ั กลงทุ น ต้ เ อนืงการ
กลุนวั มทตอืกรรมที
่ อ งผูในการทำงานของ
 ส อนสามารถเห็
ประสิิ
ธิิ่ นภาพนอกจากนี
ตอบสนองความต้้องการของผู้้
ใ� ช้้ที่่�หลากน
ผูเรีอีียกนาทั้้�วหน
นอกจากจะเป
นการทำงานตามเนื
หาของ
ความก
ของตันวต้้นกำำ
งานที
่ผูเรีดยของนวัั
นกำลัตง้อชกรรมที่่�นัั
วยกันทำ
หลาย
งยัังาอาจเป็็
�เหนิิ
ก
จึงยังมีกสารเสริ
มสรางกระบวนคิ
ดเรีเชิยงนได
ลงทุุ
ในการทำำ
�อนสามารถแนะนำผู
งานของผู้้
�เรีียน นอกจากจะ
เมืบทเรี
่อนเห็ต้้องการ
นยขนแล
อผิดว พลาดผู
(Design Thinking) ใหอิสระแกผูเรียนใน
เป็็ทันออกแบบ
ทีการทำำ�งานตามเนื้้�อหาของบทเรีียนแล้้ว จึึงยัังมีี
การออกแบบโปรแกรม
เลือดกเครื
งมือที่จะใช (Design
และมี
การเสริิ
มเนื
สร้้างกระบวนคิิ
เชิิ ง่อออกแบบ
่
อ
งจากการวิ
เ
คราะห
ค
วามต
อ
งการของ
การใหผูเให้้อิิ
รียนนำเสนอผลงานของกลุ
ม เนื่องจากในป
Thinking)
สตระแก่่
ผู้้เ� รีียนในการออกแบบโปรแกรม
โปรแกรมเป
น
น
ทางของการได
ม
่งโปรแกรมที
้เปนการสอนออนไลนแบบ 100% าซึ
ง ่มี
เลืือนีกเครื่่�
องมืือที่่�จะใช้้ และมีีการให้้ผู้้�การนำเสนอจึ
เรีียนนำำ�เสนอผล
ประสิ
ทธิภ าพ ตอบสนองความต
งการของผูใ ชที่
เปนการนำเสนอผ
านโปรแกรมซูม มีกอารระดมความรู
งานของกลุ่่�ม เนื่่�องจากในปีีนี้้�เป็็นการสอนออนไลน์์
หลากหลาย
อี ก ทั ้ ง ยั ง อาจเป นเปตนนตกำเหนิ
และมีการทำแบบสอบถามออนไลน
น ตามรูปดทีของ
่
แบบ 100% การนำำ�เสนอจึึงเป็็นการนำำ�เสนอผ่่าน
6 ่ น ั ก ลงทุ น ต อ งการ ในการทำงานของ
นวั5ตและ
กรรมที
โปรแกรมซูู
ม มีี ก ารระดมความรู้้� แ ละมีี ก ารทำำ�
ผู

เ
รี
ย
น
นอกจากจะเป
้อหาของ
แบบสอบถามออนไลน์์เป็็นนการทำงานตามเนื
ต้้น ตามรููปที่่� 5 และ
6
บทเรียนแลว จึงยังมีการเสริมสรางกระบวนคิ ดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ใหอิสระแกผูเรียนใน
การออกแบบโปรแกรม เลือกเครื่องมือที่จะใช และมี
การใหผูเรียนนำเสนอผลงานของกลุม เนื่องจากในป
นี้เปนการสอนออนไลนแบบ 100% การนำเสนอจึง
เปนการนำเสนอผานโปรแกรมซูม มีการระดมความรู
และมีการทำแบบสอบถามออนไลนเปนตน ตามรูปที่
รียนใชโปรแกรม
stormboard.comในการ
ใน
รููปรูที่่�ป5ทีผู้้่ 5เ� รีีผูยเนใช้้โปรแกรม
stormboard.com
5 และ
6
การระดมความคิ ด (brainstorm) ในการเตรี ย ม

ขอมูลและหนาจอการทำงานภายในกลุม เมื่อผูเรียน
มีปญหาก็สามารถเรีย กผูเ รียนเขาไปคุ ยผานเบรค
เอาทรูมไดโดยไมรบกวนกลุมอื่น ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลนแบบกลุมพบวากูเกิลไดรฟชวยให
ผูเรียนทำงานรวมกันแบบตามเวลาจริง (Real Time)
ได เ ป น อย า งดี ทุ ก กลุ ม ผลงานเป น ที ่ น  า พึ ง พอใจ
รููปที่่� 4 รููปหลายครั
ตััวอย่่า้งงงานในชั้้�
ยนที่่�ผู้้
�เรีียนช่่วยกััละห
นทำำอ�งแต
ที่ผูสอนเขนาเรีีไปทั
กทายตามแต
รูปที่ 4 ผูรูเปรีตัยนไม
วอยมาผ่่ีคงงานในชั
้นงจากกำลั
เรียนที่ผงถกเถี
ูเรียนช
าำถามเนื
นกููเกิิล่อไดรฟ
ยงกัวยกั
นอยูน และ
กิอนที
ลstไดรฟ
หลายครัดการเรี
้งทำผ
เชนากัยนกู
นนรูผู้เส21
่เขาไปในห
องและผูประจำ
เรียนมี�ปีการศึกษา 2563
72
ผลการจั
Century
Learning
คำถามในการสั ม ภาษณ ล ู ก ค า กลุ  ม เป า หมาย
คำถามผูสอนก็สามารถตอบคำถามตามลักษณะงาน

ผู  เ รี ย นสามารถใช ก ู เ กิ ล ไดรฟ ใ นการแชร

และหนึ่งในวิธีที่นิยมใชในการระดมความคิดคือการ
ใชCMU21
โพสอิท(2021)
(Post It) เนื่องจากเปนอุปกรณที่หาไดงาย
Chiang Mai University,
Thailand
สามารถเคลื
่อนยายและจั
ดกลุมความคิดไดงาย อีก
่องจากในการสร
ขั้น ตอนหลาย
ทัเนื้งเป
นเครื่องมือที่ทาุกงโปรแกรมจะมี
คนในทีมพัฒนาสามารถเห็
น
(brainstorm)
ในการเตรีี
ยมคำำ
ขัอ้นมูตอนที
งการการระดมความคิ
ด (Brainstorm)
ขระดมความคิิ
ลไปพร่ตออดมกั
นได ในการสอนออนไลน
ไดม�ีกถามใน
ารใช
การสัั
ม
ภาษณ์์
ลู
ู
ก
ค้้ากลุ่่�
ม
เป้้
า
หมายเนื่่�องจากในการ
และหนึ่งในวิstormboard.com
ธีที่นิยมใชในการระดมความคิ
คือการ
โปรแกรม
ในการสร าดงโพสอิ
สร้้างโปรแกรมจะมีีขั้้�นตอนหลายขั้้�นตอนที่่�ต้้องการ
ใชโพสอิท โดยนั
(PostกIt)ศึกเนื
่องจากเปนวอุยกั
ปกรณ
ี่หาไดงาดย
ทออนไลน
ษาสามารถช
นสรทางแนวคิ
การระดมความคิิด (Brainstorm) และหนึ่่�งในวิิธีที่่�นิ
ี ยิ ม
สามารถเคลื
่
อ
นย
า
ยและจั
ด
กลุ

ม
ความคิ
ด
ได
ง

า
ลงบนแผ
น
โพสอิ
ท
ออนไลน
ไ
ด
สามารถเคลื
อ
่
นไหวจั
ดก
ใช้้ในการระดมความคิิดคืือการใช้้โพสอิิท (Postย อีIt)
ทั้งอมเป
นเครืดได
ที่ทที่่�ุกหคนในที
ฒนาสามารถเห็
กลุ
แนวคิ
คนในที
มพัฒานาสามารถเห็
นอขนย้้าย
อมูลน
เนื่่�
งจากเป็็
น่ออุุงมืทุปอกกรณ์์
าได้้ง่่
ยมพัสามารถเคลื่่�
ขอมูลอดไปพร
อมกัสามารถใช
นไดดได้้ง่่
ในการสอนออนไลน
ารใชก
ไปพร
มกั
และจัั
กลุ่่�นมได
ความคิิ
ายทดแทนการระดมสมองใน
อีีกทั้้�งเป็็นเครื่่�อไดงมืืมอีกที่่�ทุุ
โปรแกรม
ชัคนในทีี
้นเรียนได
มพััฒstormboard.com
นาสามารถเห็็นข้้อมููในการสร
ลไปพร้้อมกััานงโพสอิ
ได้้ ใน
ทออนไลน โดยนักได้้มีี
ศึกกษาสามารถช
วยกัstormboard.
นสรางแนวคิด
การสอนออนไลน์์
ารใช้้โปรแกรม
com
ในการสร้้างโพสอิิ
โดยนัั่อนไหวจั
ก ศึึ ก ษาด
ลงบนแผ
นโพสอิทออนไลนทไออนไลน์์
ด สามารถเคลื
สามารถช่่
นโพสอิินทขออน
กลุมแนวคิวดยกัั
ไดนทุสร้้างแนวคิิ
กคนในทีมดพัลงบนแผ่่
ฒนาสามารถเห็
อมูล
ไลน์์
ได้้อสามารถเคลื่่�
อนไหวจััทดดแทนการระดมสมองใน
กลุ่่�มแนวคิิดได้้ ทุุกคนใน
ไปพร
มกันได สามารถใช
ทีีชัม้นพััเรีฒยนได
นาสามารถเห็็นข้้อมููลไปพร้้อมกัันได้้ สามารถ
ใช้้ทดแทนการระดมสมองในชั้้�นเรีียนได้้

รูปที่ 6 ผูเรียนใชโปรแกรม surveymonkey.com
ในการสอบถามความตองการของลูกคาออนไลน
นอกจากนี ้ ในขั ้ น ตอนที ่ น ั กศึ ก ษาต อ งไป
สั ม ภาษณ ผ ู  ใ ช ก ลุ  ม เป า หมาย และมี ก ารสร า ง
รูรููปปทีที่่�่ 66 ผูผู้้�เเรีีรียยนใช้้โปรแกรม
นใชโปรแกรม
แบบสอบถามรวมถึ
งการเตรีsurveymonkey.com
ยsurveymonkey.com
มคำถามที่ ใช ในการ
กคกาค้้าออนไลน์์
ออนไลนญหา
สัในการสอบถามความต
มในการสอบถามความต้้องการของลูู
ภาษณเพื่อใหไดมาซึองการของลู
่งความตองการและป
นอกจากนี ้ในขั้้�นตอนที่่�นัั
ในขั ้ น ตอนที ่ นกั กศึึศึกกษาต้้องไป
ษาต อ งไป
นอกจากนี้้�
ภาษณผู้้ผ� ใู  ใช้้กลุ่่�มเป้้
ช ก ลุ  ม เปา าหมาย
หมาย และมีี
และมีกการสร้้าง
ารสร า ง
สััสัมมภาษณ์์
แบบสอบถามรวมถึึ
มคำำ�ถามที่่�ใช้้ในการ
แบบสอบถามรวมถึง การเตรีี
การเตรีย มคำถามที
่ ใช ในการ
สััสัมมภาษณ์์
ง่� ความต้้องการและปัั
ญหาของ
ภาษณเพื่่�เพือ่อให้้ได้้มาซึ่
ใหไดมาซึ
่งความตองการและป
ญหา
ผู้้�ใช้้และนำำ�ไปพััฒนาระบบ ซึ่่�งในส่่วนของการทำำ�เก็็บ
ข้้อมููลจากแบบสอบถาม ชั้้�นเรีียนไม่่ได้้จำำ�กััดการใช้้
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููล จึึงมีีผู้้�เรีียนบางคน

ใชเครื่องมือที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล จึงมีผูเรียนบาง
คนไดใชขอมูลรวมถึงการตั้งคำถามที่นาสนใจ โดย
ผูเรียนไดใชบริการของเว็บไซด
ของผูใชและนำไปพัฒนาระบบ ซึ่งในสวนของการทำ
เ พ ื ่ อ เ ก็ บ
https://www.surveymonkey.com/
รวมถึึงการตั้้�งคำำ�ถามที่่�น่่
สนใจ
รีีการ
ยน
เก็อบมูขลอจากแบบสอบถามออนไลน
มูลลจากแบบสอบถาม
ชั้นเรีายทำให
นไมไไดโดยผู้้
ขได้้ใช้้ข้้อมูู
ดจมำกัุ มด�เมอง
ได้้ใช้้บริิ
ใชเครื
่อกงมืารของเว็็
อทีบ่ใขชอเพืมูบ่อลไซด์์
ใหไดมาซึ่งขอมูล จึงมีผูเรียนบาง
ใหม
ในการเก็
แบบสอบถามออนไลน
https://www.surveymonkey.com/ เพื่่�อเก็็บข้้อมููล
คนไดใชในการนำเสนองานของผู
ขอมูลรวมถึงการตั้งคำถามที
าสนใจนการ
โดย
เรียน่นจะเป
จากแบบสอบถามออนไลน์์ ทำำ�ให้้ได้้มุุมมองใหม่่ในการ
นไดลาใแบบสอบถามออนไลน์์
ชนโปรแกรมซู
บริการของเว็มบอย
ไซด
นำเสนอผ
างไรก็ตาม การนำเสนอ
เก็็ผูเบรียข้้อมูู
อกภาพ
เ ก็ บ�
https://www.surveymonkey.com/
ออนไลน
จะมีขอ�จำกั
ดในเรื่องการได
บุเคพคลินื ่ การนำำ
ในการนำำ
เสนองานของผู้้
�เรีียเนห็นจะเป็็
ขอมูเลรีจากแบบสอบถามออนไลน
ทำให
ไดม�กุ มเสนอ
มอง่
ของผู
นในการนำเสนองาน
ซึ่งเปตนาม
หนึการนำำ
่งในทั
ษะที
เสนอผ่่
ายนโปรแกรมซูู
ม อย่่างไรก็็
ใหม
นการเก็
ขอ�กั
มูขลอัดแบบสอบถามออนไลน
ผูออนไลน์์
เรียในควรมี
จำกั
คน
จะมีีและมี
ข้้บอจำำ
ในเรื่่�ดอในการให
งการได้้เห็็นักนศึบุุกคษาทุ
คลิิกกภาพ
น งจะเป
การ
ของผู้้�เมรีีมียนในการนำำ
�เสนองาน ซึ่่�งเป็็เรีน่อยหนึ่่�
ในทััอจำกั
กนษะที่่�
ในกลุ
สในการนำเสนองานของผู
วนรวมในการนำเสนอเนื
จากข
ด
ผู้้นำเสนอผ
�เรีียนควรมีี
และมีี
ัดาในการให้้นัั
กศึึกษาทุุก
านโปรแกรมซู
งไรก็
การนำเสนอ
ทางอุ
ปกรณ
ของนั
กศึข้้กอจำำ
ษาม�กัอย
โดยตั
วอยตาม
างการนำเสนอ
คนในกลุ่่�
นร่่
วมในการนำำ
�เสนอเนื่่�
�กััด
ออนไลนมจกมีีะมี
อจำกั
ในเรื่องการได
บุคคลิกภาพ
งานของนั
ศึส่ก่วขษาได
ถูกดแสดงในรู
ปที่ 7เห็อนจากข้้อจำำ
ทางอุุ
ของนัักศึึกษา โดยตัั
งการนำำ
ของผูปเรีกรณ์์
ยนในการนำเสนองาน
ซึ่งวเปอย่่นาหนึ
่งในทั�กเสนอ
ษะที่
งานของนัั
ก
ศึึ
ก
ษาได้้ถูู
ก
แสดงในรูู
ป
ที่่�
7
ผูเรียนควรมี และมีขอจำกัดในการใหนักศึกษาทุกคน
ในกลุมมีสวนรวมในการนำเสนอเนื่อจากขอจำกั ด
ทางอุปกรณของนักศึกษา โดยตัวอยางการนำเสนอ
งานของนักศึกษาไดถูกแสดงในรูปที่ 7

บรรยากาศการนำเสนองานออนไลน
รููรูปปที่่�ที7่ 7บรรยากาศการนำำ
�เสนองานออนไลน์์
2.4. การทบทวนความรู้้�ที่่�เรีียน
2.4. การทบทวนความรู
ที่เรีกยารให้้ผู้้�
น เรีียนได้้สรุุปสิ่่�งที่่�
ในท้้ายคาบเรีียนจะมีี
เรีียนในแต่่
าบ เพื่่�อยเป็็นจะมี
นการทบทวนความรู้้
ในทาคยคาบเรี
การใหผูเรียนไดข� สองผู้้
รุปสิเ� รีี่งยทีน่
ที่่�เยรีียนในแต
นไปในแต่่
ละครั้้�
งมีีการเพิ่่�มคำำ� ขถาม
เรี
ค าบ
เพืง่ อและในบางครั้้�
เป น การทบทวนความรู
อง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั
บทเรีียนที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อฝึึกการสื่่�อสารโดย
รูปที่ 7บบรรยากาศการนำเสนองานออนไลน
การเขีียนซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในซอฟท์์สกิิลและเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
ตั้้�2.4.
งใจเรีีการทบทวนความรู
ยน โดยผู้้ส� อนจะใช้้เวลาประมาณ
15 นาทีีก่อ่ น
ที่เรียน
หมดคาบให้้ผู้้�เรีียนเขีียนสิ่่�งที่่�เรีียนมาอย่่างน้้อย 3 สิ่่�ง
ในทายคาบเรียนจะมีการใหผูเรียนไดสรุปสิ่งที่
โดยตัั ว อย่่ า งของคำำ� ตอบของผู้้� เรีี ย นผ่่ า กูู เ กิิ ล ฟอร์์ ม
เรี ย นในแต ค าบ เพื ่ อ เป น การทบทวนความรู  ของ
ตารางที่่� 1 เป็็นการสะท้้อนสิ่่�งที่่�ผู้้เ� รีียนพบจากการที่่�ให้้
ผู้้�เรีียนลองเขีียนเอกสารการวิิเคราะห์์ความต้้องการ
ด้้วยตััวเองโดยยัังไม่่มีีความรู้้�ใด ๆ ได้้มีีการวิิเคราะห์์
ปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากเอกสารเหล่่านั้้�น มีีการพููดคุุย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (รููปที่่� 3) แต่่ละคน
ต้้องการ และแนวทางการปรัับเอกสารการวิิเคราะห์์
ความต้้องการเพื่่�อแก้้ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น เป็็นต้้น ผู้้�
สอนได้้การเก็็บข้้อมููลสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้โ� ดยใช้้สอง
วิิธีกี ารซึ่ง่� มีีข้้อดีีและข้้อเสีียดัังต่่อไปนี้้� 1.การเก็็บข้้อมููล
โดยใช้้กููเกิิลฟอร์์ม โดยข้้อจำำ�กััดของการใช้้งานกููเกิิล
ฟอร์์มคืือผู้้�สอนต้้องทำำ�งานสองขั้้�นตอนคืือสร้้างลิิงค์์
จากกููเกิิลฟอร์์มแล้้วเอาลิิงค์์นั้้�นมาใส่่ในกููเกิิลคลาสรููม
ผู้้�เรีียนไม่่สามารถเห็็นข้้อความของผู้้�เรีียนคนอื่่�น แต่่ผู้้�
เรีียนทุุกคนจะทำำ�ตามคำำ�สั่่�งอย่่างตั้้�งใจ ดัังตััวอย่่างคำำ�
ตอบที่่�ได้้มาตามตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 แสดงตััวอย่่างคำำ�ตอบท้้ายคาบเรีียนของผู้้�
เรีียนผ่่านกููเกิิลฟอร์์ม
Problem that you found

What do you get from class

1.Some aspect missed 2.
need more improve about
form3.lack of test of app for
form

1.about requirement
ducoment 2.team wrok will
mroe effect 3.how to start a
program
1.Know about writing good
requirements because
developers are able to work
efficiently and customer
needs. 2.Working together as
a team (BrainStrom) 3.
Communication with make it
easy to understand.

1. Some requirement
are unclear 2.Design
of use case not
complete as it is
written. 3.Too many
OS choices mean
that it costs more.

1.See other groups work and
improve our document in
the future. 2.Improve our
team coordination. 3.Found
problems in our document
and need to think more
carefully next time.
1. Requirment doesn't have 1. I learn how to improve
requirement from another
test case
2. Some component missing group
3. Forget to add stakeholde 2. I learn what should i add
in requirement
3. I learn how to work with
team more efficiently
1.We realized that our
document missing many
details. 2.The information is
not extensive enough. 3.
Need to improve our team
coordination
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Problem that you found

What do you get from class

1.Make sure each
requirement is testable.
2.Limit of time
3.Forgot to mention about
stakeholder

1.Sharing idea with other
groups
2.Rationale statements is
important
3.Should concern more
about all components.

1.Not consider the test tool
and test case.
2.Not consider the limitation
about our application we
just see
how good we can be ,but
forget the limitation may
lead reduce
the customer satisify.
3.How we check the
software system quality,
how to proof this
application is reliable. we
need find some envidence
to show customer to let
customer believe us.
4.We need consider what
new tech we can use make
our app more perfect.
5.Think tech limitation, can
we really implement like
that

1. How reduce the risk
about our app
2. How make our PRD
product requirment
document more perfect
3. More understand about
the conponent in
product requirment
document

อย่่างไรก็็ตามในชั้้�นเรีียนได้้ใช้้วิิธีีการเรีียนการ
สอนผ่่านกููเกิิลคลาสรููม (google classroom) จึึงได้้มีี
การทดลองให้้ผู้้�เรีียนส่่งการทบทวนความรู้้�ท้้ายคาบ
ผ่่านฟัังก์์ชั่่�นการสั่่�งงานของกููเกิิลคลาสรููม อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่ไม่่ส่่งงานตามช่่องส่่งงาน แต่่ส่่ง
งานผ่่านการคอมเมนต์์ (comment) ใต้้คำำ�สั่่�งงานแทน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเห็็นข้้อความของผู้้�เรีียนคนอื่่�น
ข้้อดีีคืือผู้้�สอนสามารถสร้้างงานจากกููเกิิลคลาสรููมได้้
โดยตรง แต่่อาจมีีเหตุุการณ์์ที่่�ผู้้เ� รีียนส่่งงานไม่่ตรงช่่อง
และไม่่ส่่งงานตามตำำ�สั่่�งเนื่่�องจากเพื่่�อนก็็ไม่่ทำำ�เหมืือน
กััน ตามรููปที่่� 8
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รูปที่ 8 แสดงตัวอยางคำตอบทายคาบเรียน
รููปที่่� 8 แสดงตััวอย่่างคำำ�ตอบท้้ายคาบเรีียนของผู้้�
ของผูเรียนผานกูเรีีเยกินผ่่
ลคลาสรู
านกููเกิิมลคลาสรููม

อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�สอนสามารถแจ้้งผู้้�เรีียนให้้ส่่งงาน
อยางไรก็ดงีงานของกูู
ผูสอนสามารถแจ
งผูมเรีได้้ยนให
ตามช่่องทางการส่่
เกิิลคลาสรูู
แต่่สในง
งานตามช
เกิลคลาสรู
มไดงแต
รายวิิชานี้้�เอห็็งทางการส
นว่่าการให้้ผู้้�งงานของกู
เรีียนทบทวนบทเรีี
ยนหลัั
จบ
ในรายวิ
านีน้เห็การกระตุ้้
นวาการให
ผูเรีเยรีีนทบทวนบทเรี
คาบเรีี ยชนเป็็
� นให้้ผู้้�
ย นสนใจการเรีีย น
ออนไลน์์
และไม่่ยนเป
ได้้เป็็นนการกระตุ
ตััววััดความสามารถของผู้้
เ� รีียน
หลั
งจบคาบเรี
นใหผูเรียนสนใจการ
ในด้้านองค์์
ความรู้้
�ในรายวิิ
�วิิชาจึึงไม่่
เรี
ยนออนไลน
และไม
ไดเปชนาตัผู้้ววั�สดอนประจำำ
ความสามารถของ
งกัับการตอบคำำ
ถามของผู้้
เ� รีียนว่่
ครบสาม
ผูได้้เคร่่
เรียนในด
านองคค�วามรู
ในรายวิ
ชาาต้้องมีี
ผูสอนประจำ
และเห็็
นว่่งากัการที่่�ผู้้
เ� รีียนเห็็นข้้อความของเพื่่�
วิคำำช�ถาม
าจึงไม
ไดเคร
บการตอบคำถามของผู
เรี ย นวอนา
อาจช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้เห็็นมุุมมองที่่�แตกตากจากตนเอง
ตองมีครบสามคำถาม และเห็นวาการที่ผูเรียนเห็น
ได้้ จึึงให้้ผู้้�เรีียนทบทวนความรู้้ผ่� า่ นกููเกิิลคลาสรููมต่่อไป
ขอความของเพื่อนอาจชวยใหผูเรียนไดเห็นมุมมองที่
นอกจากนี้้�ในการส่่งงานของผู้้เ� รีียนแต่่ละครั้้�ง ผู้้ส� อนจะ
แตกตากจากตนเองได
จึงอใหมคำำผ�ูเรีแนะนำำ
ยนทบทวนความรู
พยายามส่่งผลการตรวจพร้้
�กลัับไปให้้ทััน
นกูเกิลอคลาสรู
ตอไป การศึึกษาก่่อนหน้้าผู้้�สอน
ยััผงาคาบต่่
ไป เนื่่�อมงจากในปีี
นอกจากนี้ใ�เนการส
งานของผู
นแตล ะ
เคยให้้ข้้อเสนอแนะผู้้
รีียนช้้า งและผู้้
�เรีียนติิ เรีดยภาพของ
ครั ้ ง ยผูนเอกสารที่่�
 ส อนจะพยายามส
ง ผลการตรวจพร
อม
การเขีี
ไม่่ถููกต้้องไป
ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการใช้้เวลา
ประมาณ
15 นาทีี
ก่อ่ นเข้้าคาบเรีี
พากย์์จุดุ
คำแนะนำกลั
บไปให
ทันยังคาบตยอนไปในการวิิ
เนื่องจากในป
บกพร่่
งในงานของผู้้
ยนเพื่่�อไม่่ขให้้เกิิ
ดขึ้้�นอีีก เรียน
การศึกอษาก
อนหนาผู�เสรีีอนเคยให
อเสนอแนะผู
2.5.เรีการสอบ
ช า และผู
ย นติ ดภาพของการเขี ย นเอกสารที่ไม
เนื่่�องจากการสอบผู้้
� เรีี ย นออนไลน์์15
มีี คนาที
วาม
ถูกตองไป
ทั้งนี้ไดมีการใชเวลาประมาณ
ท้้าทายในการป้้องกัันการทุุจริิตในการสอบ จึึงมีีการ
แจ้้งให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนต้้องใช้้กล้้องจำำ�นวน 2 ตััวในการ
สอบ โดยกล้้องตััวที่่� 1 จะเป็็นกล้้องที่่�แสดงภาพของ

ผู้้กเ�อรีีนเข
ยนที่่�ผ่่
านโปรแกรมซูู
มโดยปกติิ
กตััวจะ
าคาบเรี
ยน ในการวิ
พากยจและกล้้องอีี
ุดบกพรองในงาน
เป็็
นการแสดงภาพด้้านข้้างของผู้้
ของผู
เรียนเพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก เ� รีียน โดยแสดงให้้เห็็น
หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ของผู้้�เรีียนด้้วย นัักศึึกษาจะต้้อง
เปิิดไมโครโฟนและกล้้องตลอดเวลา ห้้ามมีีสััตว์์เลี้้�ยง
2.5. การสอบ
หรืือบุุคคลอื่่�นอยู่่�ในห้้อง อาจารย์์จะปิิดเสีียงและปิิด
เนื่องจากการสอบผูเรียนออนไลนมีความทา
กล้้องเพื่่�อไม่่ให้้นัักศึึกษาเห็็นว่่าอาจารย์์กำำ�ลัังทำำ�อะไร
น การทุ
ต ในการสอบ
งมีการ
มีีทายในการป
การแจ้้งนัักศึึอกงกัษาว่่
าจะมีีจกริารอัั
ดวีีดีีโอ มีีกจึารใช้้จอ
แจงใหวผเตอร์์
ูเรียนทุมกากกว่่
คนตาองใช
ลองจำนวน
2 ตัวในการน
คอมพิิ
1 กจอ
เพื่่�อให้้สามารถเห็็
วที่ เมื่่�1 อจะเป
องที
สดงภาพของ
นััสอบ
กศึึกโดยกล
ษาได้้ทุุอกงตัราย
นัักศึึนกกล
ษามีี
คำำ�่แถาม
จะมีีการ
ผูเรียนที่ผดาคุุนโปรแกรมซู
มโดยปกติ
และกลให้้รบกวน
องอีกตัว
แยกไปพูู
ยในห้้องเบรคเอาท์์
รููมเพื่่�อไม่่
นััจะเป
กศึึกนษาท่่
านอื่่�นและเพื่่�อาให้้นัั
ศึึกษาสามารถแชร์์
หน้้า
การแสดงภาพด
นขากงของผู
เรียน โดยแสดง
จอได้้
�เบรกเอาท์์
ให้้มีีเรีจำยำ�นด
นวนห้้องเท่่
ใหเห็นโดยจะทำำ
หนาจอคอมพิ
วเตอรรูขูมองผู
วย นักศึกากััษาบ
จำำจะต
�นวนนัั
กษาที่่�สอบ เนื่่�องจากหลายครั้้�
งนัักหศึึากมมี
ษา
องเปกดศึึไมโครโฟนและกล
องตลอดเวลา
ไม่่
อมููใลนห
ในการคุุ
ยกัับนัักจศึึะป
กษาด
สัตอวอกจากห้้องและอาจมีี
เลี้ย งหรือบุคคลอื่นข้้อยู
อง อาจารย
คนหลงเหลืื
อยู่่�ใอนห้้อง
โดยปกติิ
ยวจะ
เสียงและปดอกล
งเพื่อไม
ใหนักศึถ้้กาต้้องคุุ
ษาเห็นมวคนเดีี
าอาจารย
ใช้้คอมพิิวเตอร์์ 2 เครื่่�อง โดยมีีโน๊๊ตบุ๊๊�คหนึ่่�งเครื่่�อง
กำลังทำอะไร มีการแจงนักศึกษาวาจะมีการอัดวีดีโอ
เนื่่�องจากถ้้าไฟดัับ การสอบจะยัังสามารถดำำ�เนิินการ
มี ก ารใช จ อคอมพิ ว เตอร ม ากกว า 1 จอ เพื ่ อ ให
ต่่อไปได้้ และถ้้าต้้องแยกคุุยกัับนัักศึึกษา คอมพิิวเตอร์์
น นังสามารถเห็็
ก ศึ ก ษาได ทนุบรรยากาศการสอบได้้
ก ราย เมื ่ อ นั ก ศึ ก ษามี
อีีสามารถเห็
กเครื่่�องจะยัั
การแยกไปพู
ดคุยในหองเบรคเอาท
รู ม
วิิคำถาม
ชาการวิิจะมี
เคราะห์์
ความต้้องการทางซอฟต์์
แวร์์ใช้้การ
เพื ่ อ ไม ใ ห�รไลน์์
บกวนนั
ก ศึ ก ษาท าเ อ็็นอื
่ อ ให
สอบออนำำ
ผ่่ า นโปรแกรมซีี
ม ยูู่ นมูและเพื
ู เ ดิิ ล (Cmu
นักศึกษาสามารถแชร
หนาจอได
โดยจะทำเบรกเอาท
Moodle)
เนื่่�องจากสามารถจัั
ดข้้อสอบออกเป็็
นหมวด
หมู่่�
ตามองค์์
ความรู้้อ�ที่่�ต้้
รูมให
มีจ ำนวนห
งเทองการทดสอบ
ากับ จำนวนนัและสามารถสุ่่�
กศึกษาที่สอบม
ข้้อสอบจากกลุ่่�มข้้อสอบของแต่่
ละกลุ่่�มองค์์
ความรู้้�
เนื่องจากหลายครั้งนักศึกษาไมออกจากห
องและอาจ
แบบสุ่่�
เพื่่�อสร้้างข้้อสอบที่่�
ไม่่ซ้ำำ��กัันได้้ ถ้้าคำำ
มีขอมูลมในการคุ
ยกับนักศึกษาคนหลงเหลื
ออยู�ตอบใน
ในหอง
การทำำ
�ข้้อสอบมีี
ไม่่มมคนเดี
าก ผู้้ย�เรีีวจะใช
ยนสามารถตอบลงใน
โดยปกติ
ถ  า ต อ งคุ
ค อมพิ ว เตอร 2
ข้้อสอบได้้โดยตรง
านี้้�จะบ
เครื่อง โดยมีโนตบุคแต่่
หนึถ้้่งาคำำ
เครื�ตอบไหนยาววิิ
่อง เนื่องจากถชาไฟดั
กำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนสามารถเขีียนคำำ�ตอบลงในกระดาษ
การสอบจะยังสามารถดำเนินการตอไปได และถา
และสามารถอััพโหลดไฟล์์ผ่่านกููเกิิลไดรฟ์์ได้้ ทั้้�งนี้้�ได้้
ตองแยกคุยกับนักศึกษา คอมพิวเตอรอีกเครื่องจะยัง
เขีี ย นในคำำ�สั่่� งไม่่ ใ ห้้ส่่ ง คำำ� ตอบในระบบโดยตรง
สามารถเห็
วิ ช าการ
เนื่่�
องจากในปีีนที่่�ผ่บรรยากาศการสอบได
่านมา ไม่่ได้้มีีการกำำ�หนดและผู้้
�เรีียน
วิส่่เงคราะห
ค
วามต
อ
งการทางซอฟต
แ
วร
ใ
ช
ก
ารสอบออ
คำำ�ตอบมาหลายรููปแบบ เช่่น เขีียนตำำ�ตอบส่่งใน
นำไลนผเอ็็ามนโปรแกรมซี
เอ็มถ่่ยูามยรูู
ูเดิปลคำำ(Cmu
Moodle)
ระบบซีี
ยููมููเดิิลโดยตรง
�ตอบแล้้วส่่
งเข้้า
มาในระบบกููเกิิลไดรฟ์์ และผู้้�เรีียนบางท่่านส่่งคำำ�ตอบ
มาทั้้�งสองรููปแบบ ทำำ�ให้้เกิิดความยุ่่�งยากต่่อผู้้�สอนใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การรวบรวมข้้อมููลและเพิ่่�มโอกาสของความผิิดพลาด
ในการรวบรวมข้้อสอบ ทั้้�งนี้้�ได้้มีี ก ารทดลอง
สถานการณ์์ทำำ�ข้้อสอบจำำ�ลองก่่อนการทำำ�ข้้อสอบจริิง
เพื่่�อเป็็นการซ้้อมผู้้�เรีียนในการทำำ�ข้้อสอบ ตรวจเช็็ค
ความพร้้อมของอุุปกรณ์์ของผู้้�เรีียน และเป็็นการซ้้อม
ทั้้�งผู้้�สอนในการคุุมสอบเพื่่�อป้้องกัันความผิิดพลาด
ในการสอบในวัันจริิง ทั้้�งนี้้�ในการสอบที่่�ผ่่านมายัังไม่่
เจอความผิิดปกติิของคำำ�ตอบในข้้อสอบของผู้้�เรีียนแต่่
อย่่างใด
3. บทสรุุป
จากการประเมิินการเรีียนการสอนของผู้้�เรีียน
เมื่่�อเทีียบกัับการดำำ�เนิินการสอนในสองปีีที่่�ผ่่านมา ซึ่่�ง
เป็็นการสอนในชั้้�นเรีียน ตามตารางที่่� 2 พบว่่าผลการ
ประเมิินการเรีียนไม่่ได้้แตกต่่างกัันมากนัักและอาจมีี
ผลการประเมิินที่่�มากกว่่าเดิิม แปลว่่าผู้้�เรีียนรู้้�สึึกพึึง
พอใจต่่อการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ที่่�ผู้้�สอนจััด
เตรีียมไว้้ให้้
ตารางที่่� 2 แสดงผลการประเมิินรายวิิชาในสามปีีที่่�
ผ่่านมา
ปีี

จำำ�นวนผู้้�เรีียน

ผลการ
ประเมิินผู้้�
สอน
4.06

ผลการ
ประเมิิน
รายวิิชา
4.12

2561

94.74%
(36/38 คน)

2562

100%
(38/38 คน)

4.45

4.39

2563

88.24%
(15/17 คน)

4.56

4.61

ตารางที่่� 3 แสดงภาพรวมของเกรดผู้้�เรีียนในรายวิิชา
ในสามปีีที่่�ผ่่านมา
ปีี
2561
2562
2563
GPA
3.09
2.34
2.29
MAX
89.63
88.00
80.83
MIN
60.84
50.00
52.57
AVG
73.75
66
64.69
SDV
7.16
9.37
7.49
	ทั้้�งนี้้�ผู้้� ส อนยัั ง คงคาดหวัั ง ให้้มีี ก ารพัั ฒ นา
คุุณภาพของการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ต่่อไป
4. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณวิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี
รวมถึึงมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ให้้ความรู้้� และการ
สนัับสนุุน พร้้อมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้สามารถจััดเตรีียมการ
สอนในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของการ
จััดการเรีียนการสอนของผู้้�เรีียน และอาจารย์์

อย่่างไรก็็ดีตี ามตารางที่่� 3 จะเห็็นได้้ว่่าเกรดและ
คะแนนของผู้้�เรีียนที่่�ได้้ดำำ�เนิินการสอนแบบออนไลน์์
จะน้้อยกว่่าปีีที่่�ผ่า่ นมาเล็็กน้้อย แสดงให้้เห็็นถึึงคุุณภาพ
ของการเรีียนการสอนที่่�ลดลงแต่่ไม่่ต่่างจากการเรีียน
การสอนในห้้องเรีียนมากนััก
76
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การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีขนมหวาน
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บทคัดย่อ
	วิิชาเทคโนโลยีีขนมหวาน เป็็นวิิชาเอกเลืือก ของหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเทคโนโลยีีการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร โดยมีีการบรรยาย 2 หน่่วยกิิต และปฏิิบััติิการ 1 หน่่วยกิิต การจััดการเรีียน
การสอนเป็็นแบบผสมผสานร่่วมกัันระหว่่างการบรรยาย การฝึึกปฏิิบััติิการ กิิจกรรมแบบห้้องเรีียนกลัับทาง และ
โครงงานการพััฒนา ผลิิต และจำำ�หน่่ายขนมหวาน การเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับทาง และแบบโครงงาน
เป็็นการส่่งเสริิมทัักษะการคิิด วิิเคราะห์์ แก้้ปััญหา การจััดการงาน และการทำำ�งานเป็็นทีีมได้้อย่่างดีี แต่่ผู้้ส� อนควร
กำำ�หนดช่่วงและระยะเวลาในการทำำ�กิิจกรรมให้้เหมาะสม เพื่่�อให้้นัักศึึกษาตั้้�งใจทำำ� และไม่่รู้้�สึึกว่่าทำำ�งานมากเกิิน
ไป กิิจกรรมต้้องการให้้ผู้้�สอนติิดตามงาน ให้้ข้้อเสนอแนะ และมีีการประเมิินผลในแต่่ละขั้้�นตอนของการทำำ�กิจิ กรรม
การประเมิินกิิจกรรมใช้้แบบเกณฑ์์การให้้คะแนน หรืือ rubric scoring ด้้วย 5 ระดัับคะแนน ซึ่่�งควรมีีส่่วนที่่�
ประเมิินความสามารถเป็็นรายบุุคคลด้้วย ไม่่ควรประเมิินและให้้คะแนนนัักศึึกษาแบบกลุ่่�มเพีียงอย่่างเดีียว
เนื่่�องจากจะทำำ�ให้้ผลระดัับคะแนนที่่�นัักศึึกษาได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับคะแนนสอบเป็็นหลััก หรืือไม่่สามารถแบ่่งแยกความ
สามารถของนัักศึึกษาได้้ การประเมิินกิิจกรรมเป็็นรายบุุคคลจะช่่วยส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาที่่�ตั้้�งใจเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
และมีีทัักษะในการทำำ�งาน ได้้ผลการประเมิินการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: ขนมหวาน, โครงงาน, ทัักษะการทำำ�งาน
1. บทนำำ�
	วิิชา 605340 เทคโนโลยีีขนมหวาน (Dessert
technology) ประกอบด้้วยภาคบรรยาย 2 หน่่วยกิิต
และภาคปฏิิบัติั กิ าร 1 หน่่วยกิิต เป็็นวิิชาเอกเลืือกของ
หลัั ก สูู ต รเทคโนโลยีี ก ารพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ คณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร มีีเนื้้�อหากระบวนวิิชาอย่่างสรุุป
คืือ ความสำำ�คััญและตลาดของผลิิตภััณฑ์์ขนมหวาน
สมบััติเิ ชิิงหน้้าที่่�ของส่่วนผสม และเทคโนโลยีีการผลิิต
ขนมไทย และความเป็็นไปได้้ในระดัับอุุตสาหกรรม
สมบััติิเชิิงหน้้าที่่�ของส่่วนผสมและเทคโนโลยีีการผลิิต
78

ขนมหวานตะวัันตก การผลิิตไอศกรีีม การผลิิตลููก
กวาดและช็็ อ กโกแลต รวมทั้้�งการออกแบบและ
ตกแต่่งผลิิตภััณฑ์์ขนมหวาน บรรจุุภััณฑ์์และการจััด
แสดงผลิิตภััณฑ์์
การเรีียนการสอบแบบเดิิมประกอบด้้วย การ
บรรยายในห้้องเรีียนด้้วยสื่่�อการสอนคืือ โปรแกรม
PowerPoint และภาคปฏิิบัติั กิ ารให้้นัักศึึกษาได้้เรีียน
รู้้ก� ารทำำ�ขนมหวานแบบต่่างๆ ผ่่านขั้้�นตอนในบทปฏิิบัติั ิ
การที่่�อาจารย์์จัดั ทำำ�ขึ้้�น รวมถึึงนัักศึึกษาได้้ทำำ�โครงงาน
ซึ่่� ง ใช้้เวลาไม่่ ม ากนัั ก และมีี ก ารประเมิิ น ผลเพีี ย ง
พิิจารณาจากผลงานสุุดท้้ายเท่่านั้้�น
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เพื่่�อพััฒนาให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�หลัักการ และ
สามารถผลิิ ต ขนมหวานในแต่่ ล ะหัั ว ข้้อได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ จึึงมีีการใช้้กิิจกรรมแบบห้้องเรีียนกลัับ
ทาง (Flipped-classroom) เข้้ามาเสริิมร่่วมกัับการ
บรรยาย และการเข้้าร่่วมปฏิิบััติิการ
สำำ� หรัั บ การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบโครงงาน
(Project based learning) มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อกระตุ้้น�
และส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาพััฒนาการเรีียนรู้้�และทัักษะ
ด้้วยตนเอง โดยนัักศึึกษาทำำ�โครงงานสร้้างผลิิตภััณฑ์์
ขนมหวานตามหััวเรื่่�องที่่�กำำ�หนด และจำำ�หน่่ายแบบผ่่า
นระบบดิิจิิตััล นัักศึึกษาสามารถพััฒนาด้้านการใช้้
ความคิิดสร้้างสรรค์์ การเรีียนรู้้�และฝึึกทัักษะในการ
แก้้ปััญหา การวางแผนและการทำำ�งานเป็็นทีีม รวมทั้้�ง
ได้้เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์จริิงในการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
แบบออนไลน์์ โดยมีีอาจารย์์เป็็นผู้้�ประเมิินผลและให้้
ข้้อเสนอแนะกลัั บ แก่่ นัั ก ศึึ ก ษาตลอดกิิ จ กรรมย่่ อ ย
ภายในโครงงาน
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
การเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับทาง (flippedclassroom) คืือรููปแบบที่่�แตกต่่างจากการเรีียนการ
สอนแบบดั้้�งเดิิมหรืือการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน แล้้ว
ให้้การบ้้านนัักศึึกษากลัับไปทำำ�เองที่่�บ้้าน รููปแบบ
ห้้องเรีียนกลัับทางคืือ การให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�ด้้ วย
ตนเอง เช่่น จากวีีดีีโอ แล้้วนำำ�ข้้อสงสััย หรืือประเด็็น
ที่่�สำำ�คัั ญ มาพูู ด คุุ ย กัั บ อาจารย์์ ใ นชั้้�นเรีี ย น เพื่่�อให้้
อาจารย์์แนะนำำ�ให้้ส่่วนที่่�นัักศึึกษาเข้้าใจผิิดได้้ ทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ในสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง และตอบข้้อสงสััย
ของนัักศึึกษาได้้ บทบาทของอาจารย์์เปลี่่�ยนจากครููผู้้�
สอน เป็็นโค้้ชผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุนให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้ม� าก
ยิ่่�งขึ้้�น การกลัับทางห้้องเรีียน ช่่วยให้้การเรีียนรู้้�แบบ
โครงงาน หรืือ Project-based learning ทำำ�ได้้สะดวก
ขึ้้�น เพราะสามารถใช้้เวลาในชั้้�นเรีียนทำำ�โครงงาน และ
อาจารย์์มีีส่่วนช่่วยแนะนำำ� หรืือเป็็นโค้้ชได้้ [2]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�

ในกระบวนวิิชานี้้� แบบดั้้�งเดิิมมีีการจััดการเรีียนการ
สอนแบบบรรยายในชั้้�นเรีียน ร่่วมกัับการฝึึกปฏิิบัติั กิ าร
ในการพััฒนาการเรีียนการสอน มีีการเพิ่่�มเติิมการเรีียน
รู้้แ� บบห้้องเรีียนกลัับทาง และเพิ่่�มกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้
นัักศึึกษามีีการพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเองแบบ
Project based learning ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1 การผสมผสานการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียน
กลัับทาง (Flipped-classroom)
การเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับทาง เริ่่�มจากการ
บรรยายหลัักการบางส่่วน กำำ�หนดแบบฝึึกหััดเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาหาคำำ�ตอบด้้วยตนเอง โดยมีีข้้อเสนอแนะจาก
อาจารย์์ และสื่่�อการสอนแบบวีีดีโี อคลิิปที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อ
ช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ม� ากยิ่่�งขึ้้�นหลัังจากที่่�นัักศึึกษา
ส่่ ง งาน จะมีี ก ารอธิิ ป รายคำำ� ตอบร่่ ว มกัั น ระหว่่ า ง
อาจารย์์และนัักศึึกษา ชี้้�แจงส่่วนที่่�ถููกและผิิด ตััวอย่่าง
เช่่น แบบฝึึกหััดให้้นัักศึึกษากำำ�หนดรสชาติิ และสููตร
ไอศกรีีมนมด้้วยตนเอง หรืือแบบฝึึกหััดที่่�ให้้นัักศึึกษา
สุ่่�มเลืื อ กผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ลูู ก กวาดและชอกโกแลตหลาก
หลายชนิิดที่่�อาจารย์์จััดมาให้้ เพื่่�อบอกชนิิด สููตรและ
การผลิิตของขนมดัังกล่่าว
	สำำตในห
�หรัับอปฏิิ
างๆคะแนนใน
มีีการเพิ่่�ม
การผลิ
งปฏิบับติั กิัตารการผลิิ
ิการ รวมถึตขนมต่่
งการให
เติิมให้้นัั
กศึึกษาสร้้าง
ประยุุวกยรู
ต์์ และปรัั
บปรุุงสููกตารให
รขนม
ระหว
า งทำปฏิ
บ ั ต ิ ก ารด
ป แบบกณฑ
ด้้วยตนเอง
วอย่่างเช่่
น การนำำ
�สููตรไอศกรีี
คะแนน
หรือ ตััRubric
scoring
ดังตารางที
่ 1 มนมที่่�
นัักศึึกษากำำ�หนดเองในห้้องเรีียน มาสู่่�การผลิิตในห้้อง
ปฏิิบััติิการ
ปฏิิบััติิ
ตารางที
่ 1 รวมถึึ
Rubricงการให้้คะแนนในระหว่่
scoring ที่ใชประเมินางทำำ
กิจ�กรรม
การด้้วยรููปแบบกณฑ์์การให้้คะแนน หรืือ Rubric
หองเรียนกลับทาง
scoring ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 Rubric scoring ที่่�ใช้้ประเมิินกิิจกรรม
ห้้องเรีียนกลัับทาง

กลุ่มสาขาวิ
ชาวิ ดทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
79
3.2 การเรี
ย นรู
ว ยตนเองแบบโครงงาน
(Project based learning)
อาจารย ก ำหนดหั ว ข อ โครงงาน เพื ่ อ ให

หลังจากเสร
ผลงาน และ
แบบ Rubric
ประเมิน แบ
ผลิตภัณฑขน

รูปที่1 ข

หคะแนนใน
ณฑ ก ารให
ที่ 1

มิน กิจ กรรม

บโครงงาน

าน เพื ่ อ ให
เพื่อจำหนาย
การผลิตขนม
ใหนักศึกษา
นที่มีรสชาติ
ระบบดิ จ ิ ตัล
นการพัฒ นา
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3.2 การเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเองแบบโครงงาน
(Project based learning)
อาจารย์์กำำ�หนดหััวข้้อโครงงาน เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
สามารถคิิดและผลิิตขนมหวานเพื่่�อจำำ�หน่่ายด้้วยทีีม
งานของตนเอง โดยหััวข้้อของการผลิิตขนม คืือ "Tasty
and photogenic sweets" ให้้นัักศึึกษาดำำ�เนิินการ
ออกแบบ และผลิิตของหวานที่่�มีีรสชาติิและรููปลัักษณ์์
ที่่�ดีี เพื่่�อขายแบบผ่่านระบบดิิจิิตััล โดยจะมีีทุุนให้้
นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของหวาน
และทุุนสำำ�หรัับการส่่งเสริิมการขาย มีีการประเมิิน
ต้้นทุุน ราคาขาย และกำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
โดยกิิจกรรมจะครอบคลุุมขั้้�นตอนดัังรููปที่่� 1 โดยเริ่่�ม
ตั้้�งแต่่การสร้้างแนวความคิิดผลิิตภััณฑ์์ จนถึึงสร้้างเป็็น
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษามีการนำเสนอ
ขนมหวานที่่�สามารถจำำ�หน่่ายได้้ รวมถึึงมีีการจััดอบรม
ผลงาน
ป ระเมิ
กิ จ กรรม ประเมิ
ให้้แก่่
นักั ศึึและคณาจารย
กษาในเรื่่�อง การถ่่
ายรููปนขนมให้้สวยงาม
การน
scoring (ตารางที
่ 2) โดยมีเจิกณฑ
การง
ส่่แบบ
งเสริิมRubric
การขายและการจำำ
�หน่่ายในระบบดิิ
ตัิ ลั หลัั
ประเมิจนสิ้้�แบ
ว น กคืารนำำ
อด า�นการพั
ฒ นา
จากเสร็็
นกิิงจออกเป
กรรม นนััก2ศึึกสษามีี
เสนอผลงาน
ผลิตภัณฑขนมปและด
จกรรมการขาย
และคณาจารย์์
ระเมิินากิินกิ
จกรรม
ประเมิินแบบ Rubric
scoring (ตารางที่่� 2) โดยมีีเกณฑ์์การประเมิินแบ่่ง
ออกเป็็น 2 ส่่วน คืือด้้านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ขนม และ
ด้้านกิิจกรรมการขาย

ช่่องทาง KC-Moodle และ Microsoft team โดย
วีีดีีโอการสอนที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นมีีการโพสในช่่อง youtube.
ตารางที
่ 2 งRubric
scoring
่ใชประเมิ
นโครงงาน
com และส่่
ลิ้้�งค์์ผ่่านทั้้�
ง 2 ช่่อทีงทางดัั
งกล่่าวเช่่
นกััน
การพั
ฒนาขนมหวานเพื
่อการจำหน
การให้้คำำ
�ปรึึกษาโครงงานในช่่
วงเวลาที่่�ายไม่่มีกี ารจััดการ
เรีี ย นการสอน เช่่ น ช่่ ว งการระบาดของโควิิ ด 19
ในเดืือนมกราคม 2564 กระทำำ�ผ่า่ นโปรแกรม Zoom

ผลป
คะแนน 1
ตอกิจกรร

4 ผลของ
การเ
นักศึกษาม
ซึ่งสามารถ
เรียนรูดวย

3.4
ผลการจัที่่�ใดช้้ประเมิิ
การเรียนนการสอน
ตารางที่่�การประเมิ
2 Rubric นscoring
โครงงานการ
คะแนนของนัอกการจำำ
ศึ กษาเต็
พััฒนาขนมหวานเพื่่�
�หน่่ามย 100 คะแนน แบ ง
ออกเป3.4
น 4การประเมิิ
ส ว น ไดนแผลการจัั
ก การสอบ
รายงาน
ดการเรีี50%,
ยนการสอน
ศึึกษาเต็็
ม 100องเรี
คะแนน
ง
ปฏิบัติกคะแนนของนัั
าร 10%, กิจกกรรมรู
ปแบบห
ยนกลับแบ่่ทาง
ออกเป็็และโครงงาน
น 4 ส่่วน ได้้แก่่(mini
การสอบ
50%,15%
รายงานปฏิิบััติิ
25%
project)
การ 10%,
กิิจกรรมรููนกิปจแบบห้้องเรีี
ยนกลัั
บทาง 25%จะ
ในการประเมิ
กรรมการเรี
ยนการสอน
และโครงงาน (mini project) 15%
วิเคราะหผล ดังนี้
ในการประเมิิ น กิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอน
การวิ
จะวิิเคราะห์์เผคราะห
ล ดัังนี้้�คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือ
Correlation
Coefficient
(r) ทโธิ์์�สดหสััย มแพััสนธ์์ด หรืื
ง ถึอ ง
การวิิเคราะห์์
ค่่าสััมประสิิ
ความสั
มพันธเชิCoefficient
งเสนระหวางชุ(r)ดขโดยแสดงถึึ
อมูล 2 ชุดงความ
ชุดที่ 1
Correlation
คืสััอมพััคะแนนรวมทั
้งหมดของนั
นธ์์เชิิงเส้้นระหว่่
างชุุดข้้อมููกลศึก2ษาชุุดและชุ
ชุุดที่่�ดที1่ 2คืืคืออ
คะแนนในแตละแตกลุมที่ประเมินใหกับนักศึกษา

รูปที่1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
รููปที่่�1 ขั้้�นตอนการจััดการเรีี
ยนการสอนแบบโครงงาน
โครงงาน
3.3 สื่่�อในการจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่
	สื่่�อการเรีี
ยนการสอนและการส่่
งงาน ส่่งผ่่าน
3.3 สื่อในการจั
ดการเรียนการสอนแบบใหม
สื่อการเรียนการสอนและการสงงาน สงผาน
st
80ชองทางผลการจั
ดการเรียนรู
้ 21Microsoft
Century Learning
ประจำ�ปีการศึกษา 2563
KC-Moodle
และ
team โดย
วี ด ี โ อการสอนที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น มี ก ารโพสในช อ ง
youtube.com และส ง ลิ ้ ง ค ผ  า นทั ้ ง 2 ช อ งทาง

4.1 กิจ
หอ
กระ
ทาง มี ข ั ้ น
กิจกรรมด
ของลูกกว
และการผ
และสูตรด

รูปที่ 2

นโครงงาน

ารสอน
ะแนน แบง
%, รายงาน
ยนกลับทาง
%
ารสอน จะ

มพันธ หรือ
ส ด ง ถึ ง
ชุด ชุดที่ 1
ะชุดที่ 2 คือ
กศึกษา

ผลประเมิ
CMU21
(2021) นกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ดวยชวง
Chiang Mai
Thailand ดเห็นของนักศึกษา
คะแนน
1-5 University,
คะแนน และความคิ
ตอกิจกรรมที่ไดเรียนรู
คะแนนรวมทั้้�งหมดของนัักศึึกษา และชุุดที่่� 2 คืือ
คะแนนในแต่่ละแต่่กลุ่่�มที่่�ประเมิินให้้กัับนัักศึึกษา
4ผลประเมิิ
ผลของการจั
ดการเรี
ยนการสอน
นกระบวนวิิ
ชาโดยนัั
กศึึกษา ด้้วยช่่วงคะแนน
ยนรูและความคิิ
 และการประเมิ
ของอ
1-5 การเรี
คะแนน
ด เห็็นนผลการเรี
ของนัั ก ศึึยกนรูษาต่่
ยนรู้้� เฉพาะบุคคล และแบบเปนกลุม
นักิิกจศึกรรมที่่�
กษามีไทด้้เรีี
ั้งแบบ
ซึ4.่งสามารถแบ
งไดดการเรีี
4 กลุมยนการสอน
กลุมละ 4-5 คน มีผลการ
ผลของการจัั
� และการประเมิิ
นผลการเรีีดัยงนรู้้
เรียนรูดการเรีี
วยวิธยีจัดนรู้้การเรี
ยนการสอนแบบใหม
นี้ �ของ
นัักศึึกษามีีทั้้�งแบบ เฉพาะบุุคคล และแบบเป็็นกลุ่่�ม ซึ่ง่�
สามารถแบ่่
งได้้ 4 กลุ่่�ม กกลุ่่�ศึกมษาผ
ละ 4-5
คน มีีผลการเรีี
ยน
4.1
กิจกรรมของนั
านการเรี
ยนรูแบบ
รู้้�ด้้วยวิิหธีีจัอัดงเรี
การเรีี
ยนการสอนแบบใหม่่
ดัังนี้้�
ยนกลั
บทาง (Flipped-classroom)
4.1 กิิจกรรมของนัั
กศึึกษาผ่่านการเรีี
�แบบ
กระบวนการจั
ด กิ จ กรรมแบบห
องเรียยนรู้้
นกลั
บ
ห้้องเรีียนกลัับทาง (Flipped-classroom)
ทาง มี ข ั ้ น ตอนแสดงในรู ป ที่ 2 โดยตั ว อย า งของ
กระบวนการจััดกิิจกรรมแบบห้้องเรีียนกลัับทาง
กิมีีจขั้้�กรรมดั
งกลาว เชปนที่่�2วิเคราะห
และวิธจีกกรรมดัั
ารผลิตง
นตอนแสดงในรูู
โดยตััวชอย่่นิาดงของกิิ
ของลู
ในตลาด
กล่่าวกเช่่กวาดและชอกโกแลตที
น วิิเคราะห์์ชนิิดและวิิธี่จกี ำหน
ารผลิิาตยอยู
ของลูู
กกวาด
และการผลิ
ตไอศกรี�มหน่่นมซึ
่งนัใกนตลาด
ศึกษากำหนดรสชาติ
และชอกโกแลตที่่�จำำ
ายอยู่่�
และการผลิิต
และสู
วยตนเอง
ไอศกรีีตรด
มนมซึ่่�
งนัักศึึกษากำำ�หนดรสชาติิและสููตรด้้วย
ตนเอง

รูปที่ 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
หองเรีดยนกลั
รููปที่่� 2 ขั้้�นตอนการจัั
การเรีีบยทาง
นการสอนแบบ

ห้้องเรีียนกลัับทาง
	กิิจกรรมการวิิเคราะห์์ชนิิดและวิิธีกี ารผลิิตของ
ลููกกวาดและชอกโกแลตที่่�มีีจำำ�หน่่ายอยู่่�แล้้วในตลาด
โดยนัักศึึกษาในกลุ่่�มช่่วยกัันหาข้้อมููลเพื่่�อวิิเคราะห์์
ขนมในกล่่องปริิศนา (รููปที่่� 3) ซึ่ง่� อาจารย์์ได้้จััดหาขนม
หลากหลายชนิิดมาไว้้ให้้ในกล่่อง หลัังจากนั้้�นอาจารย์์

ขนมในกลองปริศนา (รูปที่ 3) ซึ่งอาจารยไดจัดหา
ขนมหลากหลายชนิดมาไวใหในกลอง หลังจากนั้น
อาจารย จ ะให ข  อ เสนอแนะเกี ่ ย วกั บ คำตอบของ
นักศึกษา

จะให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับคำำ�ตอบของนัักศึึกษา

ตกลงเลือกส
เพื่อมาผลิต
ไอศกรีมได 4
รสเมลอน ร
บานอฟฟ (ร

รูปที่ 4 ไอ

รูปที่ 3 กิจกรรมการวิเคราะหชนิดและวิธีการผลิต
รููปที่่�ของลู
3 กิิกจกวาดและชอกโกแลตที
กรรมการวิิเคราะห์์ชนิิด่มและวิิ
ารผลิิในต
ีจำหนธีีกายอยู
ของลููกกวาดและชอกโกแลตที่่�มีีจำำ�หน่่ายอยู่่�ในตลาด
ตลาด

การผลิิตไอศกรีีมนม เริ่่�มจากอาจารย์์บรรยาย
การผลิ
ตไอศกรี
มนม เริ่มจากอาจารยบรรยาย
เรื่่�องสููตร และองค์์
ประกอบมาตรฐานของไอศกรีี
ม แล้้ว
เรื
งสูตร และองค
ประกอบมาตรฐานของไอศกรี
กำำ�่อหนดให้้นัั
ก ศึึ ก ษาแต่่
ล ะคนคิิ ด รสชาติิ แ ละสูู ตมร
แล
วกำหนดใหนักศึกษาแตวีดีี ลโี ะคนคิ
มาตรฐานของตนเองโดยมีี
อที่่�จััดดทำำรสชาติ
�ขึ้้�นให้้นััและสู
กศึึกตษาร
ได้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิม อาจารย์์แนะนำำ�และปรัับสููตรของ
นัักศึึกษา จากนั้้�นให้้นัักศึึกษาในแต่่ละกลุ่่�ม ตกลงเลืือก
สููตรจากสููตรของสมาชิิกในกลุ่่�ม 1 สููตร เพื่่�อมาผลิิต
จริิงในห้้องปฏิิบััติิ ทำำ�ให้้สามารถผลิิตไอศกรีีมได้้ 4 รส
ได้้แก่่ ไอศกรีีมรสแกงบวดฟัักทอง รสเมลอน รสคารา
เมลผสมไข่่แดงเค็็มครััมเบิิล รสบานอฟฟี่่� (รููปที่่� 4 )

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81

การปร
scoring ดวย
3หัวขอไดแ
ความคิดเห
ทำงานเปนท
แบบ Rubri
ระดับคะแน
กระบวนวิชา
ความกว างอ
คะแนน จะง

คำตอบของ

วิธีการผลิต
หนายอยูใน

ารยบรรยาย
ของไอศกรีม
ชาติและสูตร

ไอศกรีมได 4 รส ไดแก ไอศกรีมรสแกงบวดฟกทอง
รสเมลอน รสคาราเมลผสมไขแดงเค็มครัมเบิล รส
CMU21
(2021)
บานอฟฟ
ปที่ 4 ) Thailand
Chiang Mai (รูUniversity,

มีกรูารวางแผนในการปรั
ปรุงเกณฑ
ารใหคจกรรม
ะแนน
ปที่ 4 ไอศกรีมนม 4 บรสชาติ
ที่ผลิตกจากกิ
รููปที่่�ก4ารถ
ไอศกรีี
นมกในการเรี
4 รสชาติิ ที่่�ผลิิตจากกิิจ้งกรรม
โดยใช
วงน้ำมหนั
ถัดไป
หองเรียนกลัยนการสอนครั
บทาง
ห้้องเรีียนกลัับทาง
การประเมิินนัักศึึกษาจะใช้้รููปแบบ Rubric
การประเมิ
น นับกคะแนน
ศึากงสรรค
ษาจะใช
ร ู ป แบบ
Rubric
4.2
ขนมหวาน
Tasty
scoringโครงงานการสร
ด้้วย 5 ระดัั
(ตารางที่่�
1 ) ประเมิิ
น
scoring
ด
ว
ย
5
ระดั
บ
คะแนน
(ตารางที
่
1
)
ประเมิ
and photogenic
sweets
3หััวข้้อได้้แก่่
ความรัับผิิดชอบต่่
อหน้้าที่่� การแสดงน
3หัวขการจั
อดไดเห็็แดนกการเรี
ความรั
บผิดชอบต
าทีว่ งมมืื
การแสดง
ความคิิ
และการแก้้ปัั
ญหาขอความร่่
อและ
ยนการสอนมี
ั้นหน
ตอนดั
แสดงใน
ความร
อแบบ
และ
นเห็ทีีมนและการแก
ข้้อคิิ
ดเห็็จนสิจากการใช้้การประเมิิ
รูทำำความคิ
ป�งานเป็็
ที่ 1 ดโดยเมื
่ อ เสร็
้ นปกิ ญจหา
กรรม
นั กวศึมมื
ก นษาได
ทำงานเป
ทีม คืืขออคิการให้้คะแนน
นจากการใช
การประเมิ
Rubric
3 และ
5 ดัระดัั
ผลิ
ตภัณฑscoring
ขนนมหวานซึ
่งดมีเห็product
concept
งนี้ บน
คะแนน
นัักศึึคกะแนน
ในกระบวน
แบบกลุRubric
คือ การให
3 และ
มเหมาะกัั
ที่ 1 scoring
“ซูบชการประเมิิ
ิขาวเหนี
ยนวมะม
วษางและไข
เค็ม”5
วิิชานี้้�บเลืืคะแนน
อกใช้้ 5 ระดัั
บ เนื่่�อบงจากเป็็
นช่่วงที่่�มีีกคศึวามกว้้าง
เหมาะกั
การประเมิ
กษา ใน
เประดั
นการผสมผสานขนมไทยให
อยูในรูนปนัแบบอาหาร
อย่่างเหมาะสม
าการใช้้
คะแนนนชจะง่่
าย
านีร้เัลืบแม้้ว่่
อประทานได
กใช
5 ระดั3บงระดัั
่อบงจากเป
ญีกระบวนวิ
่ ป ุ  น เพื ่ อชให
าเนื
ยมากขึ
้ น ทั้งยัวงงที
คง่มี
สำำความกว
�หรัับการประเมิิ
นมากกว่่า รวมถึึ
มีีการใช
การวางแผนใน
าเดิงอย
า่เปงเหมาะสม
แมมีวร างสหอมหวานจาก
3 ระดั บ
รสชาติ
ด
ั
้
ง
ม
ที
น
เอกลั
ก
ษณ
การปรัับปรุุงเกณฑ์์การให้้คะแนนโดยใช้้การถ่่วงน้ำำ��
คะแนน
จะงายสำหรั
บการประเมิ
นมากกวา รวมถึง
มะม
ง และกะทิ
ที่ผสมในข
างวเหนี
หนัักวในการเรีี
ยนการสอนครั้้�
ถััดไปยวและเม็ดบีทโรย
หนา (รู4.2
ปที่5โครงงานการสร้้างสรรค์์
)
ขนมหวาน Tasty
ขนมขายกลอsweets
งละ 35 บาท ซึ่งขายได 55 ชุด
and photogenic
และสรุการจัั
ปวาขายขนาดทุ
น 0.98% ขั้้�ของต
นทุงนแสดงใน
วัตถุดิบ
ดการเรีียนการสอนมีี
นตอนดัั
ที่่�1 โดยเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นกิิจกรรม นัักศึึกษาได้้ผลิิตภััณฑ์์
ทัรููป้งหมด
ขนมหวานซึ่่�งมีี product concept ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 “ซููชิิข้้าวเหนีียวมะม่่วงและไข่่เค็็ม”
เป็็นการผสมผสานขนมไทยให้้อยู่่�ในรููปแบบอาหาร
ญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อให้้รัับประทานได้้ง่่ายมากขึ้้�น ทั้้�งยัังคงรสชาติิ
ดั้้�งเดิิมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ มีีรสหอมหวานจากมะม่่วง
และกะทิิ ที่่� ผสมในข้้าวเหนีี ย วและเม็็ ด บีี ท โรยหน้้า
82

หนา (รูปที่5 )
ขนมขายกลองละ 35 บาท ซึ่งขายได 55 ชุด
และสรุปวาขายขนาดทุน 0.98% ของตนทุนวัตถุดิบ
ทั้งหมด
(รููปที่่�5 )
ขนมขายกล่่องละ 35 บาท ซึ่ง่� ขายได้้ 55 ชุุด และสรุุป
ว่่าขายขนาดทุุน 0.98% ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบทั้้�งหมด

กลุมที่ 2 “แปงโมจิสดเหนียวนุม คูกับดิปปง
ครัมเบิ้ลไขแดงเค็ม กุงและมะพราวคั่ว ไสถั่วเค็ม
และงาขี
อยไดวหงและไข
ลากหลายรสชาติ
รูป้มทีอ่ 5น”ซูชิขทำให
าวเหนีอยรวมะม
เค็ม
รูู
ป
ที่่�
5
ซูู
ชิ
ข้้
ิ
าวเหนีี
ย
วมะม่่
ว
งและไข่่
เ
ตามสไตลคุณ อรอย สนุก ไมซ้ำใคร (รูปที่ 6ค็็ม)
กลุ่่�มที่่� 2 “แป้้
งโมจิิ
วนุ่่�ม คู่่�กัับดิิ100
ปปิ้้�งชุดค
ขนมขายกล
องละ
35สดเหนีี
บาท ยโดยขายได
รััมเบิ้้�ลไข่่แดงเค็็ม กุ้้ง� และมะพร้้าวคั่่�ว ไส้้ถั่่�วเค็็ม และ
ไดกำไร 244.6% ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด
งาขี้้�ม้้อน” ทำำ�ให้้อร่่อยได้้หลากหลายรสชาติิตามสไตล์์
คุุณ อร่่อย สนุุก ไม่่ซ้ำำ��ใคร (รููปที่่� 6 )
ขนมขายกล่่องละ 35 บาท โดยขายได้้ 100 ชุุด
ได้้กำำ�ไร 244.6% ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบทั้้�งหมด

รูปรููปทีที่่�่ 66แป
ครัมมเบิ้้�เบิล้ลไข่่ไขแแดงเค็็
ดงเค็มม
แป้้งงโมจิ
โมจิิสสดคู
ดคู่่�กัักับบดิดิิปปปิ้้�ปงง ครัั
กุกุ้้งและมะพร
าวคั่วว ไสไส้้ถั่่�
ถั่ววเค็เค็็มม และงาขี
้มออนน
�งและมะพร้้าวคั่่�
และงาขี้้�ม้้
กลุ่่�มที่่� 3 “ชููโรส ปาท่่องโก๋๋สััญชาติิสเปน ดิิปคู่่�
“ชู”โรสเนื้้�อปาท
ัญอชาติ
สเปน
ดิป
กัับวิิปกลุ
ครีีมทีน้ำำ่ ��3เต้้าหู้้�
เบานุ่่�องโก
มสุุดสอร่่
ย เปลี่่�
ยนจาก
ม เป็็มนสุดสไตล์์
เทร็็่ยนนด์์
คูปาท่่
กับอวิงโก๋๋
ปครีคู่่�น้ำ
มน้ำ��เต้้าหู้้�
ำเตาแหูบบดั้้�
” เนืง้อเดิิเบานุ
อรออิยินเปลี
สำำ�หรัับคนรุ่่�
นใหม่่
จากปาท
องโก
คูน้ำ(รููเตปที่่�าหู7แ)บบดั้งเดิม เปนสไตลอิน
70 ชุุด โดย
เทร็นดสขนมขายชุุ
ำหรับคนรุดนละใหม39(รูบาท
ปที่ 7 ขายได้้
)
ขนมขายชุดละ 39 บาท ขายได 70 ชุด โดย
st
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีกได
ารศึกำไร
กษา 262.5%
2563 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด
กลุมที่ 4 “ชูครีม (Choux cream) รสหอม
หวาน ราดหนาดวยทอปปงแสนอรอย” ที่มีสี กลิ่น

รูปที่ 6 แปง
กุงและม

กลุมท
คูกับวิปครีม
จากปาทอง
เทร็นดสำหร
ขนมขา
ไดกำไร 262
กลุมท
หวาน ราดห
และรสเปรี้ย
ไดแก เสาวร
ไดขนมที่มีป
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ขนมขายชุ ดละ 39 บาท ได 179 ชุ ด ซึ่งได
กำไร 57% ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด
ได้้กำำ�ไร 262.5% ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบทั้้�งหมด
กลุ่่�มที่่� 4 “ชููครีีม (Choux cream) รสหอมหวาน
ขนมขายชุ
ดละงแสนอร่่
39 บาท
ซึ่งได
ราดหน้้าด้้วยท๊๊อปปิ้้�
อย” ได
ที่่�มีี179
สีี กลิ่่�ชุนดและรส
กำไร
57% ของต
ทุนวัตถุดิบหทัลากหลายชนิิ
้งหมด
เปรี้้�ยวจากวัั
ตถุุดิิบนธรรมชาติิ
ด ได้้แก่่
เสาวรส กระเจี๊๊�ยบ และมะนาวอััญชััน ทำำ�ให้้ได้้ขนมที่่�
มีีปลอดภััย และแสนความอร่่อย (รููปที่่� 8 )
ขนมขายชุุดละ 39 บาท ได้้ 179 ชุุด ซึ่ง่� ได้้กำำ�ไร
57% ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบทั้้�งหมด

รูปที่ 7 ชูโรส ปาทองโกสัญชาติสเปน ดิปคูกับวิป
ครีมน้ำเตาหู

สััญสชาติิ
สเปน
ดิิปคู่่�กัั
รูรููปปที่่�ที่ 77 ชููชูโรส
โรสปาท่่
ปาทองโก๋๋
องโก
ัญชาติ
สเปน
ดิปบคูวิิกปับครีีวิปม
น้ำำ��เต้้าหู้้�
ครีมน้ำเตาหู

รูรููปปทีที่่�่ 88 ชูชููคครีรีีมมราดหน
าดวยทออปปิ้้�
ปปงงด้้วยรสชาติิ
ดวยรสชาติจาก
จาก
ราดหน้้าด้้วยท๊๊
วัตถุดิบธรรมชาติ
วััตถุุดิิบธรรมชาติิ
เริ่่�มแรกสำำ�หรัับการประเมิินโครงงาน มีีแผนที่่�
รูต้้องการจะประเมิิ
ปที่ 8 ชูครีมราดหน
าดวยทอปปงดวลยรสชาติ
จาก
นความก้้าวหน้้าในแต่่
ะช่่วงของการ
วัตถุดซึ่่�ิบงธรรมชาติ
ทำำ�งาน
จะพิิจารณาระหว่่างการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

เริ่มแรกสำหรับการประเมินโครงงาน มีแผนที่
ตองการจะประเมินความกาวหนาในแตละชวงของ
ขนมหวานของนัักศึึกษา ที่่�กระทำำ�ในห้้องปฏิิบััติิการ
การทำงาน
ซึ ่ ง จะพิ จ ารณาระหว
า งการพั
ฒ อนาน
อย่่
างไรก็็ตาม การงดการเรีี
ยนการสอนในระหว่่
างเดืื
มแรกสำหรั
การประเมิ
มีงงานกัั
แผนทีน่
ผลิ ตเริภั ่ณ
ฑ2564
ข นมหวานของนั
ก ศึนกโครงงาน
ษา ที ่ ก ระทำใน
มกราคม
ทำำ�บให้้นัั
กศึึกษาต้้องแยกแบ่่
ตและต้้องทำำ
ความก
วหน
าในแต
ะชวยงของ
หอองการจะประเมิ
งปฏิบ�ัตการพัั
ิการ ฒอยนนาขนมที่่�บ้้
างไรก็ตาาม
การงดการเรี
นการ
านของนัั
กศึึลกษาเอง
โดย
การทำงาน
่ ง จะพิ
จอารณาระหว
าทำให
งการพั
นา
งเดื
นมกราคม
ษา
มีีสอนในระหว
อาจารย์์สนัับซึาสนุุ
นอเครื่่�
งมืือสำำ�2564
หรัับควบคุุ
มนสููตักรศึฒกและ
ผลิ
ภั ณ
ศึกษาได้้
ก ษา เช่่
ทีฒ่ นกนาขนมที
ระทำใน
การผลิิ
ต ฑที่่�สขามารถส่่
เครื่่�องชั่่�ง่
ตอตงแยกแบ
งนมหวานของนั
งานกันงไปให้้นัั
และตกอกศึึงทำการพั
งนั้้�นการประเมิิ
นการทำำส�นังานของ
หและเทอร์์
บัตโมมิิ
ิกการเศึตอร์์
าดัังไรก็
ตโดยมี
าม การงดการเรี
ยบนการ
บอางปฏิ
นของนั
กอยษาเอง
อ าจารย
สนุ น
นััเครื
กศึึ่ กอษาระหว่่
างการพัั
ฒนาผลิิ
ฑ์์ทำให
จึึงไม่่นสักามารถ
สอนในระหว
างเดื
อบนมกราคม
ศึกตษาที่
งมื อ สำหรั
ควบคุ
ม สู2564
ตตภััร ณและการผลิ
ได้้ การประเมิิ
งทำำฒ�่อได้้จากการ
ตทำำสามารถส
อ�งแยกแบ
งงานกันนนักผลของโครงงานจึึ
องทำการพั
นาขนมที
งไปให
ศึและต
กษาได
เชน เครื
งชั่ง และ่
น ผลงานสุุ
กนษา
ซึ่่�สงนัเป็็บนสนุ
การ
บประเมิิ
า นของนั
ก ศึ ก ษาเอง
โดยมีกอศึึาจารย
น
เทอร
โมมิ
เตอร
ดัดงท้้ายของนัั
นั้นการประเมิ
การทำงานของ
ประเมิิ
นแบบ
Rubric
scoring
5 ระดัับคะแนน
เครื
อ สำหรั
บ ควบคุ
ม สู ตตด้้วย
รภัณ
และการผลิ
ต ที่
นักศึ่ อกงมื
ษาระหว
างการพั
ฒนาผลิ
ฑ จึงไมสามารถ
การประเมิินแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนหลััก คืือ การประเมิิน
สามารถส
งไปใหนนักผลของโครงงานจึ
ศึกษาได เชน เครื
่องชัจ่งากการ
และ
ทำได การประเมิ
งทำได
ผลิิตภััณฑ์์ขนมหวาน และการประเมิินกิิจกรรมการ
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ในการทำำ�โครงงานของวิิชานี้้�ซึ่ง่� เป็็นวิิชาเอกเลืือกลดลง
การติิดตามความก้้าวหน้้าของการทำำ�งาน และบอก
ความก้้าวหน้้าของกลุ่่�มอื่่�นๆ จะช่่ ว ยกระตุ้้� น ให้้
นัักศึึกษาสามารถทำำ�งานได้้เสร็็จตามเวลา
การให้้ข้้อเสนอแนะระหว่่างการทำำ�งานของนัักศึึกษา
จะทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีผลงานสุุดท้้ายที่่�ดีี รวมถึึงการให้้คำำ�
ชมเมื่่�อนัักศึึกษามีีความก้้าวหน้้าในการทำำ�งาน และ
ความก้้าวหน้้านั้้�นมีีคุณ
ุ ภาพที่่�ดีี จะทำำ�ให้้นัักศึึกษาตั้้�งใจ
ทำำ�โครงงานมากขึ้้�น
4.3 การประเมิินผลของการจััดการเรีียนการ
สอน
การประเมิิ น การจัั ด การเรีี ย นการสอน
จะประเมิินได้้ดัังนี้้�
4.3.1ความคิิ ด เห็็ น ของนัั ก ศึึ ก ษาต่่ อ โครง
งานการผลิิตขนมหวานเพื่่�อจำำ�หน่่าย
ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาหลัังจากเสร็็จสิ้้�น
โครงงานคืือ ได้้เรีียนรู้้� การควบคุุมวััตถุุดิิบและสภาวะ
การผลิิต การแก้้ปััญหาในการปรัับปรุุงสููตรและการ
ผลิิต การจััดการบััญชีีอย่่างง่่าย เรีียนรู้้ก� ารแบ่่งงานและ
การทำำ�งานเป็็นทีีม ได้้ฝึึกวิินััยในตนเอง ฝึึกการใช้้
ความอดทน ตะหนัักถึึงการจััดการเวลาที่่�มีีผลการผลิิต
คุุณภาพของสิินค้้าและการจััดจำำ�หน่่าย
	นัักศึึกษารู้้�สึึกประทัับใจ การทำำ�งานกัับสมาชิิก
ในทีีม การช่่วยเหลืือกััน ได้้ฝึึกทัักษะให้้ทำำ�ขนมหวาน
ขายได้้จริิงๆ และการได้้รัับการตอบรัับที่่�ดีีจากลููกค้้า
ปัั ญ หาและอุุ ป สรรคสำำ� หรัั บ โครงงานนี้้�คืื อ การ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าแบบออนไลน์์ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในด้้าน
การจััดการเวลาผลิิต เวลาในการส่่งของ และการหาที่่�
อยู่่�ของผู้้�ซื้้�อ รวมถึึงการจััดการปริิมาณของวััตถุุดิิบ
การจััดการด้้านคำำ�สั่่�งซื้้�อ และการจััดด้้านบััญชีี
4.3.2 การประเมิินกระบวนวิิชาโดยนัักศึึกษา
การประเมิินการสอนโดยนัักศึึกษาด้้วยช่่วง 1-5
คะแนน การแสดงผลจะแสดงเพีียง 3-5 คะแนน
เท่่านั้้�น โดย 3 คืือ ระดัับปานกลาง 4 คืือ ระดัับดีี และ
5 คืือ ระดัับดีีมาก การประเมิินการสอนแบบบรรยาย
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2 หน่่วยกิิต แสดงในรููปที่่� 9 และการประเมิินปฏิิบััติิ
การ 1 หน่่วยกิิต แสดงในรููปที่่� 10 จะเห็็นได้้ว่่าในเรื่่�อง
การจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�ช่่ ว ยให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้คิิ ด
วิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหา รวมถึึงเกณฑ์์และวิิธีีการ
ประเมิินผล นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มีีความพึึงพอใจอยู่่�ใน
ระดัับดีีถึงึ ดีีมาก (4-5 คะแนน) แต่่ในส่่วนของปริิมาณ
งานที่่�นัักศึึกษาต้้องทำำ� จะได้้รัับการประเมิินด้้านความ
พึึงพอใจน้้อยกว่่า แสดงให้้เห็็นนัักศึึกษารู้้สึ� กึ ว่่ามีีภาระ
งานมากขึ้้�น ดัังนั้้�นจึึงควรจััดสรรเวลาให้้เหมาะสม โดย
การลดเวลาในห้้องเรีียน หรืือห้้องปฏิิบััติกิ าร และต้้อง
ชี้้�แจงให้้นัักศึึกษาทราบถึึงการลดเวลาแล้้วดัังกล่่าว
และเวลาที่่�นัักศึึกษาต้้องใช้้นอกห้้องเรีียนสำำ�หรัับการ
เรีียนรู้้�หรืือการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ

รูปที่ 9 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษาใน
สวนการบรรยาย

ผลการประเมิินกระบวนวิ
กระบวนวิิชาโดยนั
าโดยนัักศึศึึกษาใน
รูรููปปทีที่่�่ 9 ผลการประเมิ
ส่่สวนการบรรยาย
วนการบรรยาย

รูปที่ 10 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา
รููปที่่� 10 ผลการประเมิินกระบวนวิิชาโดยนัักศึึกษา
ในสวนปฎิบัติการ
ในส่่วนปฎิิบััติิการ
4.3.3 การหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างคะแนนรวม
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	สำำ�หรัับการประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
แบ่่งออกเป็็น 4 ส่่วน ได้้แก่่ การสอบ รายงานปฏิิบััติิ
การ กิิจกรรมห้้องเรีียนกลัับทาง และโครงงานการผลิิต
ขนมเพื่่�อจำำ�หน่่าย ในตารางที่่�3 จะแสดงสััดส่่วนของ
คะแนนใน 4 หััวข้้อดัังกล่่าว และค่่าสััมประสิิทธิ์์�สห
สััมพัันธ์์ หรืือ Correlation Coefficient (r) เพื่่�อ
วิิเคราะห์์ว่า่ ข้้อมููล 2 ชุุดมีีความสััมพัันธ์์กันั หรืือไม่่ โดย
ถ้้าค่่า r เป็็นบวกและเข้้าใกล้้ 1 แสดงว่่าข้้อมููลทั้้�ง 2
ชุุด มีีความสััมพัันธ์์ไปในทิิศทางเดีียวกััน ขณะที่่�ถ้้าค่่า
r เป็็นลบและเข้้าใกล้้ -1 แสดงว่่าข้้อมููลทั้้�ง 2 ชุุดมีีความ
สััมพัันธ์์กัันในทิิศทางตรงกัันข้้าม [1] จากตารางที่่�3
ซึ่่�งแสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างชุุดข้้อมููลที่่� 1 คะแนน
รวมที่่�นัักศึึกษาได้้รัับ และชุุดข้้อมููลที่่� 2 คะแนนใน
แต่่ละหััวข้้อของการประเมิิน พบว่่า คะแนนรวมมีี
ความสััมพัันธ์์ไปในทิิศทางเดีียวกัับคะแนนสอบ และ
คะแนนกิิจกรรห้้องเรีียนกลัับทาง โดยมีีค่า่ r 0.80 และ
0.44 ตามลำำ�ดัับ คะแนนสอบแสดงความสััมพัันธ์์เชิิง
เส้้นตรงมากกว่่าคะแนนในส่่วนกิิจกรรมห้้องเรีียนกลัับ
ทาง ขณะที่่�คะแนนรวมไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับคะแนน
ในส่่วนของรายงานปฏิิบััติิการ และโครงงานการผลิิต
ขนมหวาน ซึ่ง่� มีีค่่า r เข้้าใกล้้ 0 คืือมีีค่่า r -0.12 และ
-0.02 ตามลำำ�ดับั ในการประเมิินคะแนนจากทั้้�ง 2 ส่่วน
นี้้� เป็็นการให้้คะแนนเป็็นกลุ่่�มซึ่่�งสมาชิิกแต่่ละคน
ภายในกลุ่่�มจะได้้คะแนนเท่่ากััน จากผลการวิิเคราะห์์
ค่่า r แสดงให้้เห็็นว่่าการให้้คะแนนเป็็นกลุ่่�ม ไม่่มีีผล
ต่่อการแบ่่งเกรดหรืือแบ่่งความสามารถของนัักศึึกษา
เป็็นเพีียงการเพิ่่�มคะแนนให้้กัับนัักศึึกษาเท่่านั้้�น เกรด
ที่่�นัักศึึกษาได้้รัับคงขึ้้�นอยู่่�กัับคะแนนสอบมากที่่�สุุด โดย
คะแนนในกิิจกรรมห้้องเรีียนกลัับทาง มีีอิิทธิิพลรอง
ลงมา ดัังนั้้�นถ้้าต้้องการให้้ความสำำ�คััญกัับความคิิด
สร้้างสรรค์์ ความสามารถในการเรีียนรู้้� การแก้้ปััญหา
ระหว่่างการทำำ�งาน หรืืออื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นทัักษะที่่�ต้้องการ
จากการให้้การบ้้าน กิิจกรรมห้้องเรีียนกลัับทางรวมถึึง
โครงงานต่่างๆ จึึงควรให้้คะแนนเป็็นรายบุุคคลร่่วม
ด้้วย ไม่่ควรให้้คะแนนแบบเป็็นกลุ่่�ม เนื่่�องจากการให้้

คะแนนแบบกลุ่่�ม จะทำำ�ให้้คะแนนที่่�ใช้้ตััดเกรดของ
นัักศึึกษา ยัังคงขึ้้�นอยู่่�กัับคะแนนสอบ หรืือไม่่สามารถ
แบ่่งความสามารถของนัักศึึกษาเนื่่�องจากกิิจกรรมดััง
กล่่าวได้้ ดัังนั้้�นการพััฒนา Rubric scoring สำำ�หรัับ
การประเมิิ น นัั ก ศึึ ก ษาเป็็ น รายบุุ ค คล ถึึ ง แม้้ว่่ า จะ
เป็็นการทำำ�กิิจกรรมเป็็นทีีม จึึงมีีความจำำ�เป็็นและ
สำำ�คัั ญ ในการประเมิิ น เพื่่�อแบ่่ ง ความสามารถของ
นัักศึึกษา
ตารางที่่� 3 สัั ด ส่่ ว นคะแนนสำำ� หรัั บ การประเมิิ น
นัักศึึกษา และค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ (Correlation
Coefficient; r) ระหว่่างคะแนนรวม และคะแนนใน
แต่่ละหััวข้้อ
แบบการประเมิิน
คะแนน
r
1. สอบ
50
0.80
2. รายงานปฏิิบััติิการ
10
-0.12
3. กิิจกรรม Flipped
25
0.44
classroom
4. โครงงานการผลิิตขนม
15
-0.02
หวานเพื่่�อการจำำ�หน่่าย
5. คะแนนรวมในหััวข้้อที่่� 3 40
0.97
และ 4
5. สรุุป
จากวิิ ธีี ก ารจัั ด การเรีี ย นการสอน และการ
ประเมิินความสามารถของนัักศึึกษาด้้วยกิิจกรรมแบบ
ห้้องเรีียนกลัับทาง (Flipped-classroom) และแบบ
โครงงาน ควรจะกำำ�หนดการประเมิินผลแบบ Rubric
scoring ให้้ชััดเจน และมีีส่ว่ นที่่�ประเมิินความสามารถ
รายบุุคคล เนื่่�องจากการให้้คะแนนเป็็นกลุ่่�ม จะไม่่
สามารถแบ่่งแยกความสามารถของนัักศึึกษาได้้ หรืือ
จะทำำ� ให้้เกรดหรืื อ ผลการประเมิิ น การเรีี ย นรู้้� ข อง
นัักศึึกษายัังคงขึ้้�นอยู่่�กัับคะแนนสอบของนัักศึึกษา
ในกิิจกรรมแบบห้้องเรีียนกลัับทาง ควรมีีการแสดง
คะแนนเก็็บของนัักศึึกษาในการทำำ�กิจิ กรรมแต่่ละครั้้�ง
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมด้้วยตนเองมาก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยิ่่�งขึ้้�น
สำำ�หรัับกิิจกรรมโครงงานการพััฒนาและการจำำ�หน่่าย
ขนมหวาน ควรมีีการประเมิินความก้้าวหน้้าระหว่่าง
โครงงาน มีีการเพิ่่�มสััดส่่วนของคะแนนให้้เหมาะสม
กัับปริิมาณงานของนัักศึึกษา และมีีการปรัับปรุุงเรื่่�อง
หลัักเกณฑ์์ในการจำำ�หน่่ายแบบออนไลน์์ เช่่น กำำ�หนด
จำำ�นวนขายให้้ลดลง หรืือกำำ�หนดบริิเวณที่่�อยู่่�ของลููกค้้า
ประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียงพอ

หรืืออาจจะปรัับมาเป็็นการจำำ�หน่่ายแบบร้้านค้้า
สำำ�หรัับผู้้ส� อน ทั้้�งกิิจกรรมแบบห้้องเรีียนกลัับทาง และ
แบบโครงงาน เป็็นกิิจกรรมที่่�ต้้องการการเตรีียมการ
เช่่น การเตรีียมวีีดีโี อ หรืือผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ ในท้้องตลาด
ต้้องการการติิดตามให้้ข้้อเสนอแนะแก่่นัักศึึกษา การ
ประเมิินผลงานนัักศึึกษาและแจ้้งคะแนนให้้นัักศึึกษา
ทราบในแต่่ละช่่วง จึึงต้้องอาศััยพลัังงานที่่�มากขึ้้�นของ
อาจารย์์ผู้้�สอนด้้วย ไม่่เช่่นนั้้�นกิิจกรรมดัังกล่่าวจะไม่่มีี

6. เอกสารอ้้างอิิง
[1] O'Mahony, M. (1986). Sensory evaluation of food: statistical methods and procedures.
New York: Marcel Dekker, Inc.
[2] วิิจารณ์์ พานิิช. (2556). ครููเพื่่�อศิิษย์์ สร้้างห้้องเรีียนกลัับทาง. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2. กรุุงเทพฯ: มููลนิิธิิสยาม
กััมมาจล.
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Active Learning in Classical Mechanics Course
การเรียนรู้เชิงรุกในกระบวนวิชากลศาสตร์แบบฉบับ
1

พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์1

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
pwattanakasiwich@gmail.com

บทคัดย่อ
จากการปรัับปรุุงหลัักสููตรปริิญญาตรีีสาขาฟิิสิกิ ส์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�มุ่่�งผลลััพธ์์ (Outcomebased education) และผลลััพธ์์ของโปรแกรม กระบวนวิิชา 207308 กลศาสตร์์แบบฉบัับ มีีการปรัับผลลััพธ์์
การเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา ดัังนี้้� “นัักศึึกษาสามารถอธิิบายแนวคิิดของกลศาสตร์์นิิวตัันและสามารถแก้้ปััญหา
ทางกลศาสตร์์แบบฉบัับโดยการคำำ�นวณ, การใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์วิิดีีโอ (video analysis) และการออกแบบ
รหััสและการประมวลผล (coding) อย่่างง่่าย ทางผู้้�สอนจึึงปรัับการจััดการเรีียนรู้้�ใหม่่ให้้เน้้นการเรีียนเชิิงรุุกมาก
ขึ้้�นและเน้้นใช้้วิิดีีโอการสอนเนื้้�อหาก่่อนเรีียนช่่วยให้้สอนเนื้้�อหาได้้ครบถ้้วนในเวลาการสอนเท่่าเดิิม ใช้้วิิธีีการ
ออกแบบการเรีียนรู้้�แบบย้้อนกลัับ (Backward design) โดยกรอบแนวคิิดในการจััดการเรีียนรู้้�อิิงสมรรถนะของ
นัักศึึกษา เริ่่�มจากสร้้างกระบวนวิิชาใน KC-Moodle สร้้างวิิดีีโอสอนเนื้้�อหาและทัักษะที่่�จำำ�เป็็นออนไลน์์ สร้้าง
แบบฝึึกหััดเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ทำำ�ความเข้้าใจก่่อนเรีียน เมื่่�อมาเรีียนในห้้องอาจารย์์จะมีีการทบทวนใจความสำำ�คัญ
ั
ของเนื้้�อหา จากนั้้�นก็็ทำำ�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกที่่�สลัับปรัับเปลี่่�ยนไปตามความเหมาะสม โดยมีีทั้้�งหมด 3 รููป
แบบ การแก้้โจทย์์ปััญหาเป็็นกลุ่่�ม, การวิิเคราะห์์วิิดีีโอ และ การทำำ�โครงงานย่่อ ผู้้�สอนให้้คำำ�แนะนำำ�ระหว่่างทำำ�
กิิจกรรม แต่่ละกิิจกรรมมีีแนวทางการประเมิินผลที่่�ชััดเจน หลัังจากทำำ�กิิจกรรมมีีการสะท้้อนคิิด สรุุปประเด็็น
สำำ�คััญโดยนัักศึึกษาหรืือผู้้�สอน จากการปรัับเป็็นการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกมากขึ้้�นพบว่่า จากการทดสอบค่่าเฉลี่่�ยของกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง 2 กลุ่่�มที่่�มีีความเป็็นอิิสระต่่อกัันระหว่่างนัักศึึกษาในปีี 2563 มีีคะแนนสอบกลางภาคเฉลี่่�ย ( ) สููงกว่่า
คะแนนกลางภาคของปีี 2562 ( ) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติที่่�ิ ระดัับ 0.01 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับค่่าขนาดของผล d =
1.37 ซึ่่�งถืือว่่ามีีคะแนนเฉลี่่�ยมีีความแตกต่่างในระดัับปานกลางถึึงสููง แสดงว่่านัักศึึกษาที่่�เรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุกเข้้าใจ
และมีีทัักษะการแก้้โจทย์์ปััญหาที่่�ดีีกว่่านัักศึึกษาที่่�เรีียนแบบบรรยายเพีียงอย่่างเดีียว
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, กลศาสตร์์แบบฉบัับ, การวิิเคราะห์์วิิดีีโอ
1. บทนำำ�
กระบวนวิิชากลศาสตร์์แบบฉบัับเป็็นวิิชาที่่�ใช้้
คณิิ ต ศาสตร์์ เ ป็็ น ส่่ ว นใหญ่่ จากการประเมิิ น ของ
นัักศึึกษาในปีีที่่�ผ่า่ นมา นัักศึึกษาบางส่่วนไม่่เข้้าใจและ
ไม่่เห็็นความเชื่่�อมโยงระหว่่างคณิิตศาสตร์์และฟิิสิิกส์์
ในกระบวนวิิชานี้้� ผู้้�สอนจึึงต้้องการออกแบบกระบวน

วิิชาให้้มีีลัักษณะการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active learning)
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาใช้้ทัักษะการคิิดขั้้�นสููง เน้้นให้้
นัั ก ศึึ ก ษามีี ส่่ ว นร่่ ว มในการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์
ระหว่่างนัักศึึกษากัับครูู และระหว่่างนัักศึึกษาด้้วยกััน
เทคนิิคการสอนฟิิสิิกส์์แบบการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกที่่�ใช้้มีี
ลัักษณะดัังนี้้� [1]
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1) พััฒนามาจากผลวิิจัยั ทางด้้านฟิิสิกิ ส์์ศึกึ ษาที่่�
เกี่่�ยวกัับอุุปสรรคการเรีียนกลศาสตร์์แบบฉบัับ
2) การสอนเน้้นไปที่่�แนวคิิดของนัักศึึกษาส่่วน
ใหญ่่ ที่่�ได้้มาจากงานวิิจััยหรืือจากประสบการณ์์การ
สอน
3) สนัับสนุุนให้้นัักศึึกษา “คิิดวิิเคราะห์์ด้้วย
ตนเอง”
4) นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมที่่�เน้้นการคิิด
และการแก้้ปััญหาในห้้องเรีียน
5) นัักศึึกษามีีโอกาสแสดงความคิิดและเหตุุผล
ผ่่านการเขีียน การพููดหรืืออภิิปรายกัับเพื่่�อนหรืือผู้้ส� อน
6) นัักศึึกษาทำำ�งานด้้วยกัันเป็็นกลุ่่�ม
นอกจากนี้้�การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนเพื่่�อ
ให้้นัั กศึึ กษามีี Program Learning Outcomes
(PLOs) และ Course Learning Outcomes (CLOs)
ตามหลัักสููตรและกระบวนวิิชาที่่�มีีการปรัับเปลี่่�ยนดัังนี้้�
PLO 1.1 มีีความรู้้�ในวิิชาฟิิสิิกส์์ทั้้�งในหลัักการพื้้�นฐาน

และการแก้้ปััญหาในการประยุุกต์์ อย่่างน้้อย 7 วิิชา
หลััก ในที่่�นี้้�คืือเนื้้�อหากลศาสตร์์แบบฉบัับ แม่่เหล็็ก
ไฟฟ้้า
PLO 3.1 มีีความสามารถเรีียนรู้้� ประยุุกต์์ ใช้้
งานเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT) ที่่�ทัันสมััย และมีีความ
สามารถทำำ�สื่่�อดิิจิิทััลในการนำำ�เสนอทางวิิทยาศาสตร์์
PLO 3.2 มีีความสามารถในการออกแบบรหััสและการ
ประมวลผล (coding) เพื่่�อการคำำ�นวณทางทฤษฎีีหรืือ
การวััดทางฟิิสิิกส์์
CLO 1: อธิิบายแนวคิิดของกลศาสตร์์นิิวตััน
และสามารถแก้้ปััญหาทางกลศาสตร์์แบบฉบัับโดยการ
คำำ�นวณ
CLO 2: การแก้้ปััญหาทางกลศาสตร์์แบบฉบัับ
โดยการใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์วิดีิ โี อ และการออกแบบ
รหััสและการประมวลผล (coding) อย่่างง่่าย
กรอบแนวคิิ ด ในการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ก ระบวนวิิ ช า
207308 กลศาสตร์์แบบฉบัับแสดงดัังรููปที่่� 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูกระบวนวิชา 207308 กลศาสตรแบบฉบับ
KC-Moodle เปนหลัก โดยจะใช Facebook ในการ
2 การจัดการเรียนการสอน st
สื่อสารเพิ
่มเติม ดังรูปที่ 2 และ 3
88
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึ
กษา 2563
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับการสอนที่
มีนักศึกษาเขาเรียนในหองและเรียนผาน Zoom ใน
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2. การจััดการเรีียนการสอน
จากการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบให้้เข้้ากัับการสอน
ที่่�มีีนัักศึึกษาเข้้าเรีียนในห้้องและเรีียนผ่่าน Zoom ใน
ขณะเดีียวกััน การเรีียนการสอนจึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยน
และมีีการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาส
ทบทวนเนื้้�อหาหรืือส่่งงานผ่่านช่่องทางออนไลน์์ได้้
2.1 การใช้้เทคโนโลยีีจััดการเรีียนรู้้�
ในกระบวนวิิชานี้้�มีีการใช้้เทคโนโลยีี ICT และ Digital
Tools มาใช้้ในการออกแบบกิิจกรรมและการบริิหาร
จััดการข้้อมููลและการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา ดัังนี้้�
จัดการเรียนรูกระบวนวิชา 207308 กลศาสตรแบบฉบับ
1) การบริิ ห ารจัั ด การความรู้้� (Learning
Management System) ของกระบวนวิิชานี้้�จะใช้้
KC-Moodle เป็็
เปนนหลัั
หลักก โดยจะใช้้
โดยจะใช Facebook
Facebook ในการ
ในการ
KC-Moodle
สารเพิม่มเติิเติมม ดััดังงรููรูปปที่่�ที่ 22 และ
และ 33
สื่่�สือ่อสารเพิ่่�
กับการสอนที่
น Zoom ใน
รปรับเปลี่ยน
าไดมีโอกาส
อนไลนได

ลยี ICT และ
จกรรมและ
ของนักศึกษา

(Learning
นวิชานี้จะใช

รููรูปที่่�ที่ 22 แสดง
แสดง KC
KC Moodle
Moodle ของกระบวนวิิ
ของกระบวนวิชชาา
3. เครื่่�องมืือสำำ�หรัับการเรีียนรู้้� ในกิิจกรรมการ
่ อ งมื อ สำหรัชบานี้้�
การเรี
เรีียนรู้้3.�เชิิงรุุเครื
กของกระบวนวิิ
ได้้แก่่ย นรู ในกิ จ กรรม
การเรีย• นรู
เชิงรุกของกระบวนวิ
้ไดแนกไฟล์์รููปภาพ
KC-Moodle
สำำ�หรัับส่่ชงานี
งานเป็็
ในระบบ
• โปรแกรม Tracker สำำ�หรัับการวิิเคราะห์์วิดีิ โี อ
กลศาสตร์์ [2-4]
• YouTube สำำ�หรัับแชร์์วิิดีีโอการสอนดัังรููป
ที่่� 4

กิจกรร
กิจกรรมเช
 โปรแกรม
สำหรับบการวิ
การวิเคราะห
เคราะหวิดวี โิดอี โ อ จะมีจะมี
โปรแกรม Tracker สำหรั
กิ จกิกรรมร
วม
จ กรรมร
กลศาสตร [2-4]
กลศาสตร
วั ตวัถุตปถุระสงค
ป ระสข

YouTube
สำหรั
บ
แชร
ว
ด
ิ
โ
ี
อการสอนดั
ง
รู
ป
ที
่
4
 YouTube สำหรับแชรวิดีโอการสอนดังรูปที่ 4 ทักทัษะการแก
โจ
กษะการแ
แบบฉบั
บ ไดบ แ
แบบฉบั
ฟ งฟค ชง ัคนชของคว
ั น ขอ
วิเคราะหวิดีโอแ
วิเคราะหวิด
ขั้นตอน: ผูส
ขั้นตอน
โจทยป ญ หาที่อ
โจทยป ญ ห
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษ
่ อ ใหกการก
นั ก ศ
เขาเพื
ใจหลั
ใจหลักก
แสดง FB ของกระบวนวิชา
ใบกิเขจากรรมและ
รููรูรูปปปที่่�ทีที่ ่ 333 แสดง
FB
ของกระบวนวิิ
ช
า
แสดง FB ของกระบวนวิชา
ใบกิ้นจใหกรรมแ
จากนั
รวมก
ให รป
วิธีกจากนั
ารแกโ้ นจทย
ารแก
แลวิวถธีกายรู
ปสโงจใ
ที่ใหแลในการแก
วถายรูปโ
ของโจทย
หาก
ที่ใหในการแ
หอของโจทย
ง แตหากเวห
การสอนออนไล
หอง แตหา
การประเ
การสอนออ
ทำไดถูกตองคร
การป
1 คะ
รููปที่่� 4 แสดงวิิดีีโอใน YouTube ของกระบวนวิิชา สวนใหญ
ทำไดถูกตอ
รูปที่ 4 แสดงวิดีโอใน YouTube ของกระบวนวิชา
คะแนน หากส
2.2 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
สวนใหญ 1
เพื่่�อให้้นัั
ศึึกษาที่่�ดีโเอใน
ข้้าเรีีYouTube
ยนในห้้องและใน
Zoomชามีี 25%
รูปที่ 4 กแสดงวิ
ของกระบวนวิ
คะแนน หา
2.2 กิยจนรู้้กรรมการเรี
งรุก
โอกาสเรีี
เ� ท่่าเทีียมกััยนนรูกิิเจชิกรรมการเรีี
ยนรู้้เ� ชิิงรุุกจึึง
25%
ศึ ก ษาที่ เข า เรี ย นในห อ งและใน
ปรัับลดเป็็เพืน่ อ 3ใหรููนปั กแบบได้้แก่่
2.2
กิจมีกรรมการเรี
งรุยกมกั นน กลุ่่�ม
Zoom1)
โการแก้้โจทย์์
อกาสเรี ย นรูยนรู
 เทปััาเญชิเทีหาเป็็
กิ จ กรรมการ
(Group
ให
ั ก บศึลดเป
อ งและใน
เรียนรูเพื
เชิง่ อรุsolving
กจึงนปรั
น ่ เ3ขรูาปกเรีแบบได
problem
มีีกกษาที
ารแจ้้งนัั
ศึึยกนในห
ษาล่่แวกงหน้้าว่่
าจะ
มี โอกาสเรี
ย นรู เท า เที ย มกั
น กิ จ กรรมการ�
มีีZoom
กิิ จ กรรมเชิิ
ง รุุ ก ที่่�ต้้องเข้้ามาเรีี
ย นในห้้องเพื่่�อทำำ
นรูเชิงวรุมกัั
กจึบงเพื่่�
ปรัอบนลดเป
รูปแบบได
กิิเรีจยกรรมร่่
โดยมีีนทั้้�ง3หมด
4 ครั้้�ง วััแตกถุุประสงค์์
ของกิิจกรรมเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกทัักษะการแก้้โจทย์์
ปััญหาที่่�สำำ�คััญในหััวข้้อกลศาสตร์์แบบฉบัับ ได้้แก่่
ตััวดำำ�เนิินการเดล, แรงที่่�เป็็นฟัังค์์ชัันของความเร็็ว,
แรงศููนย์์กลาง และการวิิเคราะห์์วิิดีีโอและ coding
อย่่างง่่าย
	ขั้้�นตอน: ผู้้ส� อนให้้โจทย์์ปัญ
ั หาที่่�ซัับซ้้อนขึ้้�นจาก
โจทย์์ปัญ
ั หาที่่�อธิิบายไว้้ในวิิดีโี อการสอนออนไลน์์ เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้ใช้้ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์และเข้้าใจหลััก
การกลศาสตร์์ได้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น เมื่่�อให้้โจทย์์ในใบกิิจกรรม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แบบตางๆ แลวนำมาสรางแบบจำลองการเคลื่อนที่
แบบไม
มีแรงต าน นััและการเคลื
่อนที่แบบมี
แรงต าน
	ขั้้�นตอน:
ก ศึึ ก ษาติิ ด ตั้้�งและศึึ
ก ษาการใช้้
อากาศ
ดังรูTracker
ปที่ 7 [2] จาก YouTube ของผู้้�สอน มีี
โปรแกรม

และให้้ลองทำำ�เองก่่อนประมาณ 10 นาทีี จากนั้้�นให้้
รวมกลุ่่�มๆ ละ 3-4 คน เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนวิิธีกี ารแก้้โจทย์์
ปััญหาอีีก 10 นาทีี ดัังแสดงในรููปที่่� 5 แล้้วถ่่ายรููปส่่ง แบบต
การฝึึกาวิิงๆ
เคราะห์์
การเคลื่่�อานที่่�
แบบโพรเจคไตล์์ในห้้อง
แลวนำมาสร
งแบบจำลองการเคลื
่อนที่
ใน KC-Moodle ดัังรููปที่่� 6 ทั้้�งนี้้�เวลาที่่�ให้้ในการแก้้ แบบไม
เพื่่�อให้้นััมกีแศึึรงต
กษาคุ้้
เคยกัับการใช้้โปรแกรม
าน�นและการเคลื
่อนที่แบบมีแTracker
รงต าน
โจทย์์ปรัับตามความยากและซัับซ้้อนของโจทย์์ หากมีี อากาศ
จากนั้้�นให้้การบ้้านวิิ
ดังรูปที่ 7 เคราะห์์การเคลื่่�อนที่่�แบบต่่างๆ
เวลาเหลืือผู้้ส� อนเฉลยวิิธีกี ารคิิดในห้้อง แต่่หากเวลาไม่่ แล้้วนำำ�มาสร้้างแบบจำำ�ลองการเคลื่่�อนที่่�แบบไม่่มีีแรง
พอผู้้�สอนเฉลยในรููปแบบวิิดีีโอการสอนออนไลน์์
ต้้าน และการเคลื่่�อนที่่�แบบมีีแรงต้้านอากาศ ดัังรููปที่่� 7
รูปที่ 5การประเมิิ
นักศึกษาทำกิ
จกรรมการเรีนยนรู3 กระดัั
ารแกบโจทย
น: ให้้คะแนนเป็็
ได้้แก่่
ทำำ�ได้้ถููกต้้องครบถ้้วน
ปญหาเป2 นคะแนน,
กลุมครัทำำ้งที�ได้้ถูู
่ 3 กต้้องเป็็นส่่วน
ใหญ่่ 1 คะแนน และทำำ�ได้้ถููกต้้องบางส่่วน 0.5 คะแนน
แบบตแบบต
างๆ แลาวงๆนำมาสร
างแบบจำลองการเคลื
่อนที่
หากส่่
งในวััเ คราะห
นถััดไปจะถูู
กออั
หัักตคะแนนวัั
นงละ(Hi-speed
25%
แลวนำมาสร
างแบบจำลองการเคลื
่อนที่
2)
การวิ
ว
ิ
ด
ี
โ
ราเร็
ว
สู
รูปที่ 5 นักศึกษาทำกิจกรรมการเรียนรูการแกโจทย แบบไมมีแรงตาน และการเคลื่อนที่แบบมีแรงตาน
แบบไม มีแรงต าน และการเคลื
่อนทีเคราะห
่แบบมีวแิดรงต
จกรรมการวิ
ีโอในาน
video analysis)
เน นนวิกลุดี มโอครัส้งถทีาน
ปญหาเป
่ 3 ก ารณ ท า ง อากาศรูดัปงทีรูป่ 7ที่ แสดงการทำกิ
อากาศ ดั7งรูปที่ 7 หองเรียน
กลศาสตร เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต ใช ห ลั ก การ
กลศาสตร
ี่เรียนในการวิ
เคราะห
สถานการณ
จริง
2) การวิทเ คราะห
วิ ดี โ ออั
ต ราเร็
ว สู ง (Hi-speed
น : �กิ
นั กจิ กรรมการวิ
ศึ ก ษาต อ งส
ง กราฟแสดง
รูรููปทีที่่�การประเมิ
่ 7 แสดงการทำกิ
เคราะห
ววิิดดีีโอใน
video analysis) เน น วิ ดี โอ ส ถ าน ก ารณ ท า ง
แสดงการทำำ
กรรมการวิิ
คราะห์์
ตำแหน
ง
จริ
ง
ของวั
ต
ถุ
เ
ปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
แบบจำลองที
่
หห้้องเรีี
องเรียน
กลศาสตร เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต ใช ห ลั ก การ
สรางขึ้นการประเมิิ
โดยกราฟต
spread
น : อนัังสร
ก ศึึากงในโปรแกรม
ษาต้้องส่่ ง กราฟแสดง
กลศาสตร
นในการวิ
เคราะหสยถานการณ
จริง
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2.3 ประเมิินการเรีียนรู้้�
การประเมิินผลในกระบวนวิิชานี้้�แบ่่งออกเป็็น
การประเมิินผลระหว่่างเรีียนและการประเมิินผลรวม
แสดงดัังรููปที่่� 1 โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
การประเมิินผลระหว่่างเรีียน
• สอบย่่อยใน KC-Moodle 10% เป็็นการ
ประเมิินผลระหว่่างเรีียน โดยจะประเมิินหลัังจากจบ
การเรีียนการสอนในหััวข้้อนั้้�นๆ
• การบ้้านและแบบฝึึกหััดใน 10% ช่่วยให้้
นัักศึึกษาทบทวนความรู้้�ที่่�เรีียนในการบรรยายแต่่ละ
ครั้้�ง
• กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก 5% จำำ�นวน 4 ครั้้�ง
ดัังที่่�ได้้อธิิบายในหััวข้้อที่่� 2 ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�นัักศึึกษา
สามารถทำำ�เป็็นกลุ่่�มได้้
การประเมิินผลรวม
โครงการย่่อ (Mini project) 5% เป็็นการ
ทำำ�งานกลุ่่�ม โดยให้้วิิดีโี ออััตราเร็็วสููงในสถานการณ์์ทาง
กลศาสตร์์ที่่�แตกต่่างจากที่่�ทำำ�ในห้้อง สถานการณ์์จะมีี
ความซัับซ้้อนขึ้้�นโดยให้้นัักศึึกษาวิิเคราะห์์การเคลื่่�อนที่่�
และนำำ�หลัักการทางกลศาสตร์์ที่่�ได้้เรีียนในห้้องไปใช้้
สร้้างแบบจำำ�ลองทางคณิิตศาสตร์์ แล้้วนำำ�ค่่าที่่�ทำำ�นาย
ได้้จากแบบจำำ�ลองไปเปรีียบเทีียบกัับค่่าจริิงจากการ
ทดลอง
• สอบวิิเคราะห์์วิิดีีโอ 5% สอบเดี่่�ยวโดยใช้้
คอมพิิวเตอร์์ของนัักศึึกษาเอง ทำำ�ในห้้องใช้้เวลา 60
นาทีี นัักศึึกษาจะได้้รัับโจทย์์พร้้อมกัันผ่่านทาง KCMoodle เป็็นการสอบแบบเปิิดและนัักศึึกษาสามารถ
ถามผู้้�สอนได้้ แต่่จะถููกหัักคะแนนที่่�ละ 0.5 คะแนน
จากคะแนนเต็็ม 20 คะแนน นัักศึึกษาส่่ง Tracker ไฟล์์
ใน KC-Moodle หรืือใน Google drive
• สอบกลางภาค 25% เน้้นการแก้้โจทย์์ปััญหา
ที่่�คล้้ายกัับการบรรยาย การบ้้าน แบบฝึึกหััดและ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
• สอบปลายภาค 35% เน้้นการแก้้โจทย์์ปััญหา
ที่่�คล้้ายกัับการบรรยาย การบ้้าน และแบบฝึึกหััด

3. ผลงานของนัักศึึกษา
โครงงานฉบัับย่่อ (Mini project) เป็็นการ
ทำำ�งานกลุ่่�มเพื่่�อฝึึกให้้นัักศึึกษาวิิเคราะห์์วิดีิ โี ออััตราเร็็ว
สููง และนำำ�หลัักการทางกลศาสตร์์ที่่�ได้้เรีียนในห้้องไป
ใช้้สร้้างแบบจำำ� ลองทางคณิิ ต ศาสตร์์ แล้้วนำำ�ค่่ า ที่่�
ทำำ�นายได้้จากแบบจำำ�ลองไปเปรีียบเทีียบกัับค่่าจริิง
จากการทดลอง นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่่�มทำำ�โครงงานย่่อมีี
ทั้้�งหมด 9 กลุ่่�ม โดยจัับกลุ่่�มละ 3-4 คนในหััวข้้อที่่�
นัักศึึกษาเลืือกเองดัังต่่อไปนี้้� โดยตััวอย่่างรายงานแสดง
ในรููปที่่� 9 และ 10
o การเคลื่่�อนที่่�ของลููกตุ้้�มอย่่างง่่าย
o การหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความหน่่วงในการสั่่�น
ของมวลติิดสปริิง
o การเคลื่่�อนที่่�ในแนวดิ่่�งของแท่่ ง กาวและ
ยางลบ
o การกระดอนของลููกบาสเกตบอล
o การไถลของเชืือกจากโต๊๊ะ
o การเคลื่่�อนที่่�ของลููกปิิงปอง
o การไถลของสองกล่่
องที่่�ผูู้นกเอีติิยดงกัันลงพื้้�นเอีียง
o การไถลของกล
องลงจากพื
o การไถลของกล่่องลงจากพื้้�นเอีียง
o การเคลื่อนที่เปนวงกลมในแนวดิ่ง
o การเคลื่่�อนที่่�เป็็นวงกลมในแนวดิ่่�ง

CLO 1: อธ
สามารถแก
คำนวณ

ในการป
เปรี ย บเที ย
กระบวนว
นักศึกษา 2
นักศึกษา 5
รูปที่ 9 รายงานโครงงานยอการเคลื่อนที่ของลูก
รููปที่่� ป9งรายงานโครงงานย่่
อการเคลื่่�
นที่่�ของลููก
ปองที่มีการวิเคราะห
แรงตาอนอากาศ
ปิิงปองที่่�มีีการวิิเคราะห์์แรงต้้านอากาศ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 1
มาตรฐานร
2562 และป

คะแนนเฉ
คาเบี่ยงเบ

พบวา น
ภาคเฉลี่ย

รูปที่ 9(2021)
รายงานโครงงานยอการเคลื่อนที่ของลูก
CMU21
ChiangปMai
University,
Thailand
งปองที
่มีการวิเคราะห
แรงตานอากาศ

ตารางที่ 1 คารอยละคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานระหวางคะแนนสอบกลางภาคปการศึกษา
2562 และปการศึกษา 2563
ป

ค่่า คา

รูรููปปทีที่่�่ 10
10 รายงานโครงงานย
รายงานโครงงานย่่ออการไถลของเชื
การไถลของเชืืออกก
จากโต
จากโต๊๊ะะ
ผลลััพพธธ์์ใในการเรี
นการเรีียยนรู
นรู้้�
44. ผลลั
ผลลััพ พธ กธ์์ ารเรี
ก ารเรีียยนรูนรู้้ ข� ของกระบวนวิ
องกระบวนวิิชชาา หรื
หรืืออ
ผลลั
Course Learning Outcomes (CLOs) ได้้ผลดัังต่่อ
Course Learning Outcomes (CLOs) ไ ด ผ ล
ไปนี้้�
ดังตอไปนี้
CLO 1: อธิิบายแนวคิิดของกลศาสตร์์นิิวตััน
และสามารถแก้้ปััญหาทางกลศาสตร์์แบบฉบัับโดยการ
คำำ�นวณ
ในการประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�นี้้� ได้้ทำำ�การ
เปรีี ย บเทีี ย บคะแนนเฉลี่่�ยการสอบกลางภาคของ
กระบวนวิิชาในปีีการศึึกษา 2563 ที่่�มีีจำำ�นวนนัักศึึกษา
28 คน กัับปีีการศึึกษา 2562 ที่่�มีีจำำ�นวนนัักศึึกษา 51
คน ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ค่่าร้้อยละคะแนนเฉลี่่�ยและค่่าเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานระหว่่างคะแนนสอบกลางภาคปีีการศึึกษา
2562 และปีีการศึึกษา 2563
ค่่า
ปีี
2562
2563
(N = 51)
(N = 28)
คะแนนเฉลี่่�ย
43.09
54.43
จาก 100
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2562ปีี
2563
2562(N = 51) (N
2563
= 28)
28)
คะแนนเฉลี่ยจาก 100(N = 51) 43.09 (N =54.43
ค่่าเบี่่�ยงเบน
5.69
10.16
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.69
10.16
มาตรฐาน
พบวพบว่่
า นั กาศึนัักกษาในป
ศึึกษาในปีี2563
2563มี คมีีะแนนสอบกลาง
คะแนนสอบกลาง
ภาคเฉลี
ภาคเฉลี่่�่ยย 54.43
54.43 ซึซึ่่ง่�งสูสููงงกวกว่่าาคะแนนกลางภาคของป
คะแนนกลางภาคของปีี
2562
า งมี
ญ ทางสถิ
ร ะดั บพิิจ0.01
2562 อย่่อยางมีี
นัยั นสำำั ย�คัสำคั
ญ
ั ทางสถิิ
ติที่่�ิ ระดััตบิ ที่0.01
ารณา
า p-value
(Significant)
ของสถิิของสถิ
ติิการทดลอง
พิที่่�ค่่จ ารณาที
่ คา p-value
(Significant)
ติการ
t-test แบบคู่่�
่าอยู่่�ที่่�
ซึ่่�งน้้อยกว่่
ทดลอง
t-test พบว่่
แบบคูามีี ค่พบว
ามีค0.0056
าอยูที่ 0.0056
ซึ่งา
าคะแนนสอบกลางภาคปีี
2563 สููงกว่่า
น0.01
อ ยกวแสดงว่่
า 0.01
แสดงว า คะแนนสอบกลางภาคป
อย่่างมีีสูนังัยกว
สำำ�คั
ัญทางสถิิ
ิ นอกจากนี้้�
�การหา้
2563
าอย
างมีนั ยติสำคั
ญทางสถิเมื่่�ตอิ ได้้ทำำ
นอกจากนี
size) (Effective
ที่่�แสดงว่่าความแตก
เมืค่่า่อขนาดของผล
ไดทำการหาค(Effective
าขนาดของผล
size) ที่
ต่่างระหว่่างคะแนนเฉลี่่�ยมีีมากน้้อยเพีียงใด พบว่่า
แสดงวาความแตกต างระหวางคะแนนเฉลี่ย มี มาก
ขนาดของผล d = 1.37 ซึ่่�งถืือว่่ามีีความแตกต่่างใน
นระดัั
อยเพี
ยงใด พบวางสููขนาดของผล
1.37 ซึ่งถื2563
อวา
บปานกลางถึึ
ง แสดงว่่านััdกศึึ=กษาในปีี
มีที่่�คเรีีวามแตกต
างในระดั
ปานกลางถึ
งสู ง แสดงว า
ยนด้้วยเทคนิิ
คการเรีียบนรู้้
เ� ชิิงรุุกมีีความเข้้าใจและมีี
นัทัักกศึษะการแก้้โจทย์์
กษาในป 2563ปััญทีหาที่่�ดีี
่ เรีย นดกว่่วายเทคนิ
คการเรี2562
ยนรู
นัักศึึกษาในปีี
เชิที่่�เงรีีรุยกนแบบบรรยายและมีี
มีความเขาใจและมีทชั่่�ักวษะการแก
โจทย
หาทีาง่
โมงสอนเสริิ
มเพีีปยญงอย่่
เดีียว
CLO 2: การแก้้ปััญหาทางกลศาสตร์์แบบฉบัับ
โดยการใช้้เทคนิิคการวิิเคราะห์์วิดีิ โี อ และการออกแบบ
รหััสและการประมวลผล (coding) อย่่างง่่าย
	นัักศึึกษาได้้ทัักษะเหล่่านี้้�มาจากกิิจกรรมการ
วิิ เ คราะห์์ วิิ ดีี โ อและการทำำ� โครงงานย่่ อ จากการ
ประเมิินการทำำ�ข้้อสอบ Tracker พบว่่านัักศึึกษา
มากกว่่า 85% สามารถวิิเคราะห์์วิดีิ ีโอโดยใช้้ Tracker
ได้้และมากกว่่า 82% สามารถทำำ�การใส่่ coding อย่่าง
ง่่ า ยเพื่่�อเพิ่่�มแรงต้้านอากาศในการวิิ เ คราะห์์ ก าร
เคลื่่�อนที่่�ในโปรแกรม Tracker ได้้ ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาได้้
แสดงวิิธีกี ารวิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่่�แตกต่่างออกไปใน
โครงงานย่่อของกลุ่่�มตนเอง
5. แนวทางการปรัับปรุุงการเรีียนการสอน
จากผลการวิิเคราะห์์คะแนนสอบและผลงาน
พบว่่านัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้ใ� นการเรีียนการสอนตาม
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แนวทางการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกได้้ดีี แต่่ยัังมีีประเด็็นที่่�ต้้อง
ปรัับปรุุงในการสอนและกิิจกรรมการสอนดัังนี้้�
1) คุุณภาพวิิดีีโอการสอนต้้องมีีการปรัับปรุุง
เนื่่�องจากเป็็นการลองทำำ�วิิดีีโอการสอน ผู้้�สอนยัังใช้้วิิธีี
การบัันทึึกหน้้าจอ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถอธิิบายสถานการณ์์
บางอย่่างได้้ เช่่น ทิิศของเวกเตอร์์ เป็็นต้้น ในการสอน
ปีีหน้้าจะทำำ�การบัันทึึกวิิดีีโอที่่�เห็็นภาพผู้้�สอนอธิิบาย
ประกอบด้้านล่่างวิิดีีโอ
2) การเพิ่่�มทัักษะการเขีียนรายงาน จากรายงาน
โครงงานย่่อ พบว่่านัักศึึกษายัังมีีปััญหาในการเขีียน
รายงานเชิิงวิิชาการ ทั้้�งในด้้านการนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิง
วิิชาการและการลงรายละเอีียดของงาน ซึ่่�งในการสอน

ครั้้�งต่่อไปจะปรัับกำำ�หนดการส่่งรายงานให้้เร็็วขึ้้�น เพื่่�อ
ผู้้�สอนจะได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในการปรัับปรุุงงาน และ
นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสในการเรีียนรู้้แ� ละนำำ�ไปใช้้ปรัับปรุุง
การวิิเคราะห์์และการเขีียนรายงานให้้ดีีขึ้้�น
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณนัักศึึกษากระบวนวิิชา 207308 ทั้้�ง
ในปีีการศึึกษา 2562 และ 2563 ที่่�เป็็นแรงบัันดาลใน
ให้้ต้้องการพััฒนาการสอน เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถ
ทำำ�ความเข้้าใจหลัักการกลศาสตร์์แบบฉบัับได้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น
และขอขอบคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียน
รู้้�สำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่�สนัับสนุุนทุุน
การทำำ�วิิจััยเพื่่�อพััฒนาการสอนมา ณ ที่่�นี้้�
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Instruction in Physics, American Journal of Physics, 80(6), June 2012, pp. 478-496.
[2] Brown, D. and Cox, A. J. (2009) Innovative Uses of Video Analysis, The Physics Teacher,
47(3), March 2009, pp. 145-150.
[3] Brown, D., Hanson, R. and Christian, W. (2020) Tracker: Video Analysis and Modeling
Tool, available online at https://physlets.org/tracker/
[4] Poonyawatpornkul, J. and Wattanakasiwich, P. (2012) High-speed video analysis in
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Active Learning and Flipped-classroom for Statistical Research
Methodology Course
CMU 21st Century Learning Day
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมผกา ธานินพงศ์1 และ พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำ�มูล1
1

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail phimphaka.t@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
กระบวนวิิชาระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงสถิิติิเป็็นกระบวนวิิชาเอกบัังคัับที่่�นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่�สาม สาขาวิิชาสถิิติิต้้อง
เรีียน โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถอธิิบายกระบวนการในการทำำ�วิจัิ ยั และจััดทำำ�โครงการวิิจัยั ในสาขา
วิิชาสถิิติไิ ด้้ จึึงได้้นำำ�เทคนิิคการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped-classroom) และกิิจกรรม Active learning
มาใช้้ในการเรีียนการสอน โดยเน้้นการศึึกษานอกห้้องเรีียนและการปฏิิบัติั จิ ริิงในห้้องเรีียนโดยอาจารย์์เป็็นผู้้ชี้้�� แนะ
นอกจากนี้้�ยัังใช้้การเรีียนรู้้แ� บบ project based learning ให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกทัักษะการค้้นคว้้า การทำำ�งานเป็็นทีีม
การสื่่�อสารและการนำำ�เสนอผลงานวิิจััย ผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือนัักศึึกษาสามารถทำำ�โครงการวิิจััยในสาขาวิิชาสถิิติิโดยใช้้
กระบวนการวิิจััยอย่่างถููกต้้อง
คำำ�สำำ�คััญ: ระเบีียบวิิธีีวิิจััย, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน, Flipped-classroom, active learning
1. บทนำำ�
	ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงวิิถีี
ชีีวิิตของนัักศึึกษาอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะเป็็นการสื่่�อสาร
การทำำ�งาน ตลอดจนการศึึกษาที่่�นัักศึึกษาสามารถ
ค้้นคว้้าหาความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิชาที่่�เรีียนได้้จากสื่่�อต่่าง ๆ
นอกห้้องเรีียน เช่่น Google YouTube และวิิชา
ออนไลน์์ที่่�มีีอยู่่�บนอิินเทอร์์เน็็ต ดัังนั้้�นอาจารย์์จึึงต้้อง
ปรัั บ เปลี่่�ยนวิิ ธีี ก ารสอน เพื่่�อให้้เหมาะสมกัั บ การ
เปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี และวิิธีีการเรีียนของผู้้�
เรีียน ซึ่่�งกระบวนวิิชาระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงสถิิติิก็็เช่่น
เดีียวกััน กระบวนวิิชานี้้�เป็็นกระบวนวิิชาบรรยายและ
ปฏิิ บัั ติิ ก าร วิิ ธีี ก ารเรีี ย นรู้้� แ บบเดิิ ม สำำ� หรัั บ ชั่่�วโมง
94

บรรยายจะใช้้วิิธีกี ารบรรยายอย่่างเดีียวเต็็มชั่่�วโมง ส่่วน
ชั่่�วโมงปฏิิบัติั กิ ารจะใช้้วิิธีกี ารแบ่่งกลุ่่�มและให้้นัักศึึกษา
ปรึึกษากัันภายในกลุ่่�ม โดยอาจารย์์เดิินดูู ให้้คำำ�ปรึึกษา
ในกรณีี ที่่� เกิิ ด ข้้อสงสัั ย นอกจากนี้้�มีี ก ารสอนใช้้
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์โดยการสอนหน้้าชั้้�นเรีียนเต็็ม
ชั่่�วโมง
กระบวนวิิ ช านี้้�มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ ห้้นัั ก ศึึ ก ษา
สามารถอธิิบายกระบวนการในการทำำ�วิิจััย สามารถ
ประยุุกต์์กระบวนการทำำ�วิิจััยและจััดทำำ�โครงการวิิจััย
ในสาขาวิิชาสถิิติิได้้ และผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�ต้้องการ
คืือ นัักศึึกษาสามารถเขีียนโครงร่่างการวิิจััย ดำำ�เนิิน
การวิิจััย จััดทำำ�รายงานการวิิจััยและนำำ�เสนอผลการ
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วิิจััยอย่่างมีีจริิยธรรมทางการวิิจััย ที่่�ผ่่านมาได้้จััดการ
เรีียนการสอนโดยใช้้การบรรยาย 60% และปฏิิบัติั กิ าร
40% ผู้้�สอนได้้เห็็นปััญหาของการเรีียนโดยใช้้การ
บรรยายคืือ ผู้้เ� รีียนค่่อนข้้างเบื่่�อหน่่ายในการเรีียน มอง
ไม่่เห็็นภาพของกระบวนการทำำ�วิจัิ ยั ผู้้ส� อนจึึงต้้องการ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการสอนแบบใหม่่ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
บรรลุุตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง โดยจะใช้้วิิธีี
การสอนแบบ Active learning และ Flip classroom
มาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเรีียน โดยกระบวนการ
เรีียนรู้้�แบบ Flip classroom จะให้้นัักศึึกษาศึึกษา
ความรู้้�นอกห้้องเรีียน โดยการดููวีีดีีโอที่่�อาจารย์์ให้้คำำ�
แนะนำำ�การเรีียนในหััวข้้อต่่าง ๆ และอ่่านจากเอกสาร
ประกอบการเรีียน หรืือสื่่�อออนไลน์์ที่่�อาจารย์์แนะนำำ�
หลัังจากนั้้�นอาจารย์์สรุุปสรุุปประเด็็นสำำ�คััญจากการ
เรีียนในหััวข้้อนั้้�นในห้้องเรีียนโดยการกิิจกรรมเล่่นเกม
หรืือการตอบคำำ�ถามสั้้�น ๆ ในห้้องเรีียน นอกจากนี้้�วิิธีี
การ Active learning จะมุ่่�งเน้้นในนัักศึึกษาฝึึกปฏิิบัติั ิ
จริิงในชั้้�นเรีียน โดยเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาระดมความ
คิิด อภิิปรายในกลุ่่�ม และอาจารย์์คอยให้้คำำ�ปรึึกษา
ชี้้�แนะแก่่นัักศึึกษา
2. เนื้้�อหากระบวนวิิชา
กระบวนวิิชาระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงสถิิติิ ซี่่�งรหััส
กระบวนวิิชาคืือ 208362 นี้้� เป็็นกระบวนวิิชาบรรยาย
และปฏิิบััติิการ จำำ�นวน 3 หน่่วยกิิต โดยมีีเนื้้�อหาดัังนี้้�
ประเภทของประชากร และวิิธีีการหาข้้อสรุุป จรรยา
บรรณในการทำำ�งานวิิจััย ระเบีียบวิิธีีวิิจััย งานวิิจััยใน
สถิิติิศาสตร์์และงานวิิจััยในศาสตร์์อื่่�น การเขีียนโครง
ร่่างงานวิิจััย การเก็็บรวบรวมข้้อมููลและการบัันทึึก
ข้้อมููล การจััดการและการวิิเคราะห์์ข้้อมููล การเขีียน
รายงานวิิจััยและการนำำ�เสนอผลงานวิิจััย
3. กรอบแนวคิิดการวิิจััย
การจััดการเรีียนรู้้จ� ะอาศััยกระบวนการ Active
learning เน้้นการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิหลาก
หลายรููปแบบ เช่่น การออกแบบ การคิิดวิิเคราะห์์ การ

ระดมสมอง การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และการทำำ�
รายงานเดี่่�ยวและกลุ่่�ม เป็็นต้้น โดย ใช้้วิิธีกี ารสอนแบบ
Flip classroom ให้้นัักศึึกษาศึึกษานอกชั้้�นเรีียนและ
วััดผลการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนโดยการใช้้เกม แบบ
ทดสอบออนไลน์์ และในการประเมิินผลงานจะให้้ผู้้�
เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการประเมิินผลงานของผู้้เ� รีียนคนอื่่�น
และอาจารย์์จะชี้้�แนะแนวปฏิิบััติิที่่�ผิิดและถููกต้้องแก่่
นัักศึึกษา
4. กระบวนการเรีียนรู้้�แบบใหม่่
กระบวนการเรีี ย นรู้้� แบบใหม่่ อาศัั ย Active
Learning และ Flipped-classroom ซึ่่�งมีีรายละเอีียด
การจััดกิิจกรรมดัังนี้้�
4.1 การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่
จากเดิิมที่่�บรรยายเต็็มชั่่�วโมง ทำำ�การชั่่�วโมง
บรรยาย เป็็นให้้นัักศึึกษาทำำ�การศึึกษาหััวข้้อที่่�อาจารย์์
จะสอนมาล่่ ว งหน้้า เมื่่�อถึึ ง เวลาเรีี ย นในห้้องเรีี ย น
อาจารย์์วััดผลการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียนของนัักศึึกษา
โดยให้้นัักศึึกษาตอบคำำ�ถามผ่่านการเล่่นเกม โดยใช้้
โปรแกรมเกมตอบสนองการเรีี ย นการสอน เช่่ น
kahoot [1] quizizz [2] เป็็นต้้น ตลอดจนการตั้้�ง
คำำ�ถามระหว่่างการบรรยาย ให้้นัักศึึกษาแสดงความ
คิิดเห็็นโดยใช้้เครื่่�องมืือเช่่น mentimeter [3] CMU
learning online [4] เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ในแต่่ละ
ชั่่�วโมงบรรยาย นัักศึึกษาจะได้้ทำำ�แบบฝึึกปฏิิบััติิที่่�
อาจารย์์กำ�ำ หนดให้้
	สำำ�หรัับชั่่�วโมงปฏิิบััติิการ ให้้นัักศึึกษาทำำ�งาน
กลุ่่�มโดยใช้้กระบวนการวิิจััยในหััวข้้อที่่�ได้้เรีียนรู้้�ใน
ชั่่�วโมงบรรยายของสััปดาห์์นั้้�น เพื่่�อเขีียนโครงร่่างการ
วิิจัยั นอกจากนี้้�นัักศึึกษาจะต้้องทำำ�การวิิจัยั ในรููปแบบ
งานเดี่่�ยวโดยอาจารย์์จะเป็็นผู้้�คอยชี้้�แนะและตอบ
คำำ�ถามที่่�นัักศึึกษาสงสััย ดัังนั้้�นในแต่่ละชั่่�วโมงปฏิิบััติิ
การจะถืือว่่าเป็็นการปฏิิบััติิโดยใช้้สถานการณ์์จริิง
นอกจากนี้้�มีีการเชิิญวิิทยากรภายนอกเพื่่�อให้้ความรู้้�
แก่่นักั ศึึกษาเรื่่�องการประเมิินเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล การวิิจััยในสาขาต่่าง ๆ ที่่�มีีการใช้้สถิิติิ
ในการวิิจััย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4.2 การทำำ� Flipped-classroom
ในส่่ ว นของแนวทางการทำำ� Flippedclassroom ที่่�จััดทำำ�มีีดัังนี้้�
1. สร้้างสื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์ เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาเรีียนรู้้น� อกห้้องเรีียน โดยจััดทำำ�วีดีี โี อการสอน
ดัังนี้้�
1.1 วีีดีีโอที่่�อาจารย์์ให้้คำำ�แนะนำำ�ก่่อนเริ่่�มเรีียน
1.2 เอกสารประกอบการเรีี ย นออนไลน์์
(e-book) หรืือสื่่�อออนไลน์์ที่่�อาจารย์์แนะนำำ�
1.3 อาจารย์์สรุุปประเด็็นสำำ�คััญจากการเรีียน
ในหัั ว ข้้อนั้้�นในห้้องเรีี ย นและจัั ด ทำำ� podcast ใน
ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ควรระวัังในการทำำ�วิิจััย
2. ในการประเมิินผลงานของนัักศึึกษา ให้้ผู้้�
เรีี ย นสามารถประเมิิ น ผลงานของกลุ่่�มอื่่�นในการ
ประชุุ ม วิิ ช าการเพื่่�อนำำ� เสนอผลงาน และให้้คณะ
กรรมการพิิจารณาคััดเลืือกผลงานที่่�อยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม
ระดัับดีีมาก และระดัับดีี นอกจากนี้้�อาจารย์์ประเมิิน
ผลงานของแต่่ละกลุ่่�มโดยพิิจารณาจากรายงาน จาก
นั้้�นอาจารย์์จะนำำ�ผลการประเมิินทั้้�งสองส่่วนมาใช้้ใน
การพิิจารณาให้้คะแนนแก่่นัักศึึกษาต่่อไป
4.3 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
	กิิจกรรมที่่�จะเกิิดขึ้้�นในคาบเรีียนมีีการบรรยาย
หน้้าชั้้�นเรีียน การอภิิปรายกลุ่่�ม แบบฝึึกปฏิิบััติิในชั้้�น
เรีียน เช่่น การทำำ�กิจิ กรรมเดี่่�ยวและกลุ่่�ม การเขีียนโครง
ร่่างการวิิจัยั การวิิเคราะห์์ข้้อมููล การประเมิินความน่่า
เชื่่�อถืือของเครื่่�องมืือ และการนำำ�เสนอผลการวิิจัยั โดย
มีีกิิจกรรมส่่วนที่่�เป็็น Active learning ดัังนี้้�
- การทำำ�แบบฝึึกปฏิิบััติิที่่�อาจารย์์กำำ�หนด
- การเขีียนโครงร่่างการวิิจััย
- การเขีียนบทความวิิชาการ
- การนำำ�เสนอผลการวิิจััย
- การอภิิปรายกลุ่่�ม
โดยในการเขีียนบทความวิิชาการและการนำำ�
เสนอผลการวิิจััย อาจารย์์จะทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิใิ นการพิิจารณาบทความวิิชาการ เพื่่�ออ่่านและ
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ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่นัักศึึกษาในการปรัับปรุุงผลงาน
ส่่วนการนำำ�เสนอผลการวิิจัยั จะจััดให้้มีีการนำำ�เสนอผล
งานในลัักษณะการประชุุมทางวิิชาการ มีีวิิทยากรรัับ
เชิิญ มีีพิธีิ ีกรดำำ�เนิินรายการ มีีการซัักถามข้้อสงสััย มีี
การจัับเวลาในการนำำ�เสนอและเวลาในการซัักถามข้้อ
สงสััย
5. ผลงานและผลลััพธ์์จากกระบวนการเรีียนรู้้� แบบ
ใหม่่
5.1 การประเมิินผลการเรีียนรู้้�
การวัั ด ผลการเรีี ย นรู้้� น อกห้้องเรีี ย นของ
นัักศึึกษา โดยให้้นัักศึึกษาตอบคำำ�ถามผ่่านการเล่่นเกม
โดยใช้้โปแกรมเกมตอบสนองการเรีียนการสอน เช่่น
kahoot quizizz เป็็นต้้น จะมีีการให้้คะแนนจิิตพิิสััย
โดยพิิ จ ารณาจากการมีี ส่่ ว นร่่ ว มของนัั ก ศึึ ก ษาใน
กิิจกรรมการเล่่นเกม คิิดเป็็นร้้อยละ 5 นอกจากนี้้�
ประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจจากการวััดผลการเรีียนรู้้�
จากการทำำ�แบบทดสอบ (Quiz) โดยใช้้ CMU learning
online สำำ�หรัับการวััดผลการเรีียนรู้้�ในการประยุุกต์์
ความรู้้ที่่�� ได้้จะประเมิินจากผลงานวิิจัยั กลุ่่�ม โดยคิิดเป็็น
ร้้อยละ 35 ได้้แก่่ การเขีียนโครงร่่างการวิิจััย (ร้้อยละ
10) การเขีียนรายงานการวิิจัยั (ร้้อยละ 15) และการนำำ�
เสนอผลงานวิิจััย (ร้้อยละ 10) โดยการประเมิินผลจะ
ให้้นัักศึึกษาประเมิินผลงานของกลุ่่�มอื่่�น และอาจารย์์
ประเมิินผลงานของทุุกกลุ่่�ม โดยนำำ�ผลการประเมิินทั้้�ง
สองส่่วนมาพิิจารณาให้้คะแนนร่่วมกััน นอกจากนี้้�
อาจารย์์ประเมิินผลงานวิิจัยั เดี่่�ยวของผู้้เ� รีียนรายบุุคคล
คิิดเป็็นร้้อยละ 10 อีีกด้้วย
5.2 ผลงาน (output)
เมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการจะได้้ผลลััพธ์์คืือวีีดีีทััศน์์
แนะนำำ�หัั ว ข้้อที่่�เรีี ย น เอกสารประกอบการเรีี ย น
ออนไลน์์ (e-book) และวีีดีีโอที่่�สรุุปประเด็็นสำำ�คััญใน
แต่่ละหััวข้้อโดยใช้้ podcast ซึ่่�งมีีตััวอย่่างดัังรููปที่่� 1-3
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ยการ มี ก าร
นำเสนอและ

คือวีด ีท ั ศ น
บการเรี ย น
ะเด็นสำคัญ
อยางดังรูปที่

4. บทคััดย่่อภาษาอัังกฤษของงานกลุ่่�มเพื่่�อ
รวบรวมในหนัังสืือบทคััดย่่อดัังรููปที่่� 4-5
นักศึพกษาเรี
ยนจบกระบวนวิ
ชานีบ้ นักศึกษา
5.3เมื่อผลลัั
ธ์์ (Outcome)
ที่่�ได้้รัั
จะมีเมื่่�ทอักนััษะในการคิ
เคราะห ทักษะในการเขี
กศึึกษาเรีีดยวินจบกระบวนวิิ
ชานี้้� นัักยศึึนกษา
า งการวิ จ ั ย และการทำโครงการวิ จ ั ย ใน
จะมีีโครงร
ทักั ษะในการคิิ
ดวิิเคราะห์์ ทัักษะในการเขีียนโครง
สาขาวิชาสถิติ และมีจรรยาบรรณของการเปน นั ก
ร่่างการวิิจััยและการทำำ�โครงการวิิจััยในสาขาวิิชาสถิิติิ
สถิติและจรรยาบรรณของการทำวิจัย
และมีีจรรยาบรรณของการเป็็นนัักสถิิติิและจรรยา
บรรณของการทำำ�วิิจััย
5.3 ผลลัพธ (Outcome) ที่ไดรับ

การเรี ย นรู

งเรี ย นของ
ผานการเลน
รียนการสอน
หคะแนนจิต
องนักศึกษา
5 นอกจากนี้
ลการเรียนรู
ยใช CMU
รียนรูในการ
านวิจัยกลุม
ครงรางการ
วิจัย (รอยละ
ละ 10) โดย
นผลงานของ
ของทุ กกลุม
พิ จ ารณาให
ประเมิ น ผล
นรอยละ 10

3 . ร า ย ง า น ว ิ จ ั ย ฉ บ ั บ ส ม บ ู ร ณ  ส ำ ห รั บ
โครงการวิจัยรายกลุม
4. บทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษของงานกลุ  ม เพื่ อ
รวบรวมในหนังสือบทคัดยอดังรูปที่ 4-5

รูปที่ 1 วีดีโอแนะนำหัวขอที่เรียน

รูปที่ 5 ตัวอยางกา

รูปที่ 2 เอกสารประกอบการเรียนออนไลน
3 . ร า ย ง า น ว ิ จ ั ย ฉ บ ั บ ส ม บ ู ร ณ  ส ำ ห รั บ
โครงการวิจัยรายกลุม
4. บทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษของงานกลุ  ม เพื่ อ
รวบรวมในหนังสือบทคัดยอดังรูปที่ 4-5

รููรูปปที่่�ที่ 44 Abstract
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6 สรุปผลการศึกษา
จากผลการประเม
ความเห็นวา คอนขา
classroom เนื่องจา
มาก และจากการสัง
หองเรียน พบวาการ
ชั ่ ว โมงบรรยายด ว ย
นักศึกษามีส มาธิในก
บรรยากาศในการเ
หัวขอ 6.1
6.1 ภาพกิจกรรมใน
ในการจั ด กิ จ ก
ดังนี้

5.3 ผลลัพธ (Outcome) ที่ไดรับ

รูปที่ 3 podcastเมืสรุ่อนัปกประเด็
ญจากการเรี
ศึกษาเรีนยสำคั
นจบกระบวนวิ
ชานี้ ยนันกศึกษา
จะมีทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะในการเขีย น

	สำำ� หรัั บโครงร
ผลงานของนัั
ก ษา เมื่่�อเรีี ย นจบจ ั ย ใน
า งการวิ จกกั ยศึศึึและการทำโครงการวิ
สำหรั
บ
ผลงานของนั
ก
ษา เมื ่ งอนี้้�เรี ย นจบ
กระบวนวิิชานี้้�นัั
กศึึกชษาจะต้้องส่่
สาขาวิ
าสถิติ และมีงจผลงานดัั
รรยาบรรณของการเป
น นั ก
กระบวนวิ
ช
านี
้
น
ก
ั
ศึ
ก
ษาจะต
อ
งส
ง
ผลงานดั
ง
นี
้
1. โครงร่่
จััยสำำ�หรัับงานกลุ่่�ม จัย
สถิาตงการวิิ
ิและจรรยาบรรณของการทำวิ
1.2.โครงร
างการวิจัยชสำหรั
บงานกลุ
ม
บทความทางวิิ
าการสำำ
�หรัับโครงการวิิ
จััย
รายบุุ2.
คคลบทความทางวิชาการสำหรับโครงการวิจั ย
รายบุค3.คลรายงานวิิจััยฉบัับสมบููรณ์์สำำ�หรัับโครงการ
วิิจััยรายกลุ่่�ม
รููปที่่�รูป5ที่ ตัั5 วตัอย่่
ของนัักศึกกศึึษากษา
วอยางการเขีี
างการเขียยนบทคัั
นบทคัดดยย่่ออของนั
6 สรุปผลการศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
จากผลการประเมิ
นผลกระบวนวิ
ชา นักศึกษาให 97
ความเห็นวา คอนขางชอบการเรียนแบบ Flippedclassroom เนื่องจากมีกิจกรรมใหทำใหหองเรียน
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6. สรุุปผลการศึึกษา
จากผลการประเมิินผลกระบวนวิิชา นัักศึึกษา
ให้้ความเห็็นว่่า ค่่อนข้้างชอบการเรีียนแบบ Flippedclassroom เนื่่�องจากมีีกิจิ กรรมให้้ทำำ�ให้้ห้้องเรีียนมาก
และจากการสัั ง เกตพฤติิ ก รรมของนัั ก ศึึ ก ษาใน
ห้้องเรีียน พบว่่าการกระตุ้้�นความสนใจในตอนต้้น
ชั่่�วโมงบรรยายด้้วยกิิ จ กรรมการเล่่ น เกมจะทำำ� ให้้
นัั กศึึ กษามีี สมาธิิในการเรีียนมากขึ้้�น โดยตัั วอย่่ าง
บรรยากาศในการเรีียนแสดงดัังภาพกิิจกรรมในหััวข้้อ
6.1 ภาพกิิจกรรมในห้้องเรีียน
ในการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�มีีภาพกิิจกรรม
ดัังนี้้�

รูปที่ 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม

รูปที่ 11 ก

รูปที่ 8 Leader Board ใน Kahoot

รูปท
รูปที่ 9 การใช Quizizz ในกิจกรรมเกม

รูปที่ 6 การใช Kahoot ในกิจกรรมเกม

รูปที่ 9 การใช Quizizz ในกิจกรรมเกม

รูปที่ 6 การใช Kahoot ในกิจกรรมเกม
รูปที่ 10 การใช mentimeter ในการตอบคำถาม
รูปที่ 10 การใช mentimeter ในการตอบคำถาม
รูปที่ 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม
รูปที่ 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม

รูปที่ 11 การใช word cloud ใน mentimeter
รูปที่ 11 การใช word cloud ใน mentimeter
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รูปที่ Mai
11 การใช
wordThailand
cloud ใน mentimeter
Chiang
University,

สนับสนุนงบ
เรียนรูแบบใ
ขอขอบคุณภ
สถานที่ในกา
ของนักศึกษ
ผลงานวิจัยข

รูปที่ 14 อาจารยและวิทยากรใหคำชี้แนะ

oot

รูปที่ 12 การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน

รูปที่ 13 การบรรยายโดยวิทยากรภายนอก

รูปที่ 14 อาจารยและวิทยากรใหคำชี้แนะ

รูปที่ 15 การนำเสนอผลงานวิจัยกลุม
6.2 ปญหาและอุปสรรค
6.2 ปััญหาและอุุ
ในโครงการวิ
จ ัยไดปสรรค
ออกแบบการจัดการเรียน
ในโครงการวิิ
ัยได้้ออกแบบการจัั
การเรีี
ยน
กระบวนวิ
ช านี้ไดกจัำหนดกิ
จ กรรมไวคอดนข
างมาก
กระบวนวิิ
ช านี้้�ได้้กำำ
� หนดกิิ
เนื ่ อ งจากต
อ งการให
น ั จกกรรมไว้้ค่่
ศึ ก ษาทุ อก นข้้างมาก
คนบรรลุ
เนื่่�องจากต้้องการให้้นัักศึึกษาทุุกคนบรรลุุเป้้าประสงค์์
เป า ประสงค ข องกระบวนวิ ช า แต เ นื ่ อ งจาก
ของกระบวนวิิชา แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาด
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในช่่วงเดืือนธัันวาคม
20192563
ในชวถึึงเดื
อนธันวาคม
ถึงมกราคม
พ.ศ.
งมกราคม
พ.ศ. พ.ศ.
25642563
ทำำ�ให้้ต้้องเปลี่่�
ยน
2564 ทำใหตนอแบบออนไลน์์
งเปลี่ ยนรู ปแบบการสอนเป
รููพ.ศ.
ปแบบการสอนเป็็
ดัังนั้้�นกระบวนวิิชนา
งนั้นบกระบวนวิ
าตาง ๆ อาจมีการ
ต่่แบบออนไลน
าง ๆ อาจมีีกดัารปรัั
เปลี่่�ยนรููปชแบบการมอบหมาย
ปรับทราบจากนัั
เปลี่ยนรูปแบบการมอบหมายงาน
ทราบจาก
งาน
กศึึกษาว่่ามีีจำำ�นวนงานที่่�ต้้องทำำ
�ค่่อน
นักศึกษาวจะต้้องส่่
ามีจ ำนวนงานที
องทำค
อนขางมากที
ข้้างมากที่่�
งอาจารย์์ห่ตลายวิิ
ชา กระบวนวิิ
ชานี้้�่
จึึจะต
งต้้องปรัั
ปริิมาณงานให้้ลดลง
เพื่่�อให้้เหมาะสมกัั
องสงบอาจารย
หลายวิชา กระบวนวิ
ชานี้จึงตอบง
สถานการณ์์
ปรั บ ปริ ม าณงานให ล ดลง เพื ่ อ ให เ หมาะสมกั บ
7.สถานการณ
กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
7เรีียนรู้้
กิต�สำติำ�นั
กรรมประกาศ
ักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่�สนัับสนุุน
ขอขอบคุ ณ ศู น ย นงวัเสริิ
ต กรรมการสอนและการ
งบประมาณโครงการส่่
มการจััดการเรีียนรู้้�แบบ
เรี ยที่่�นรู
 ส ำนั ก บริบกศตวรรษที่่�
ารเทคโนโลยี
ส ารสนเทศ
ใหม่่
สอดคล้้องกัั
21 และ
ขอขอบคุุณที่
ภาควิิ
ชาสถิิ
ติิ คณะวิิทยาศาสตร์์ที่่�เงอื้้�เสริ
อเฟื้้ม�อการจั
สถานที่่�
ใน
สนับสนุ
นงบประมาณโครงการส
ดการ
การจัั
ม วิิทชี่สาการ
� เสนอผลงานของ
เรียนรูดแประชุุ
บบใหม
อดคลอเพื่่�อนำำ
งกับศตวรรษที
่ 21 และ
นััขอขอบคุ
กศึึกษา ณตลอดจนคณะกรรมการในการตัั
ดสิิทนี่เอืผลงาน
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
้อเฟอ
วิิสถานที
จััยของนัั
ก
ศึึ
ก
ษา
่ในการจัดประชุมวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงาน
ของนักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการในการตัดสิน
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ในวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1
1

ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล1 และ ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล1

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร, สำ�นักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำ�บลแม่เหียะ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
E-mail pattavara.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการศึึกษาวิิชาวิิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 ให้้เป็็นไปตามรููปแบบการเรีียนในระดัับมหาวิิทยาลััย
และการทำำ�งานของผู้้�คนในศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งอาจารย์์และนัักศึึกษาต้้องมีีการปรัับตััว ฝึึกทัักษะใช้้เทคโนโลยีี สื่่�อ
มััลติิมีเี ดีีย แพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั และใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการนำำ�เสนองานที่่�เกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ หลัักการ
ทำำ�งาน และการคำำ�นวณทางวิิศวกรรมอาหารของของไหล เช่่น ปั๊๊�ม เครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยง เครื่่�องกรองและเครื่่�องฟลูู
อิิดไดเซชััน นัักศึึกษาได้้ฝึึกทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัันและการเรีียนรู้้�ค้้นคว้้าด้้วยตนเองซึ่่�งเป็็นทัักษะที่่�ใช้้ได้้ตลอด
ชีีวิิต พบว่่ากิิจกรรมต่่างๆ ในวิิชานี้้�ส่่งผลให้้นัักศึึกษามีีความสนใจในการเรีียน เข้้าใจเนื้้�อหามากขึ้้�น สัังเกตได้้จาก
ร้้อยละของจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด A และ B+ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: ศตวรรษที่่� 21, วิิศวกรรมกระบวนการอาหาร, ไมโครซอฟท์์ทีีม, เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต, การมีีส่่วนร่่วมใน
การเรีียนรู้้�
1. บทนำำ�
	วิิชาวิิศวกรรมกระบวนอาหาร 1 เป็็นวิิชาที่่�
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจเรื่่�องการไหลของอาหาร การทำำ�งาน
ของเครื่่�องมืือซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือแปรรููปที่่�
จำำ�เป็็น พบได้้บ่่อยในโรงงานอุุตสาหกรรมอาหาร เช่่น
ท่่อ ถััง วาล์์ว ปั๊๊�ม อุุปกรณ์์วัดั ความเร็็ว อุุปกรณ์์วัดั ความ
ดััน เครื่่�องกรอง เครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยง และเครื่่�องผสม
เป็็นต้้น ซึ่่�งผู้้�ผลิิตเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์มีีการวิิ จััย
พััฒนาให้้มีีประสิิทธิิภาพดีียิ่่�งขึ้้�นอยู่่�ตลอดเวลา ผู้้�เรีียน
ต้้องเข้้าใจการคำำ�นวณที่่�สำำ�คััญในแต่่ละหน่่วยปฏิิบััติิ
การ มีีพื้้�นฐานเพีียงพอในการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีที่่�ทััน
สมััยอยู่่�เสมอเมื่่�อไปประกอบอาชีีพ สามารถเลืือกใช้้
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ได้้อย่่างเหมาะสม ที่่�ผ่่านมา
นัักศึึกษาบางคนรู้้สึ� กึ ว่่าเนื้้�อหาในส่่วนของการคำำ�นวณ
ยาก ดัังนั้้�นนัักศึึกษาจึึงต้้องตั้้�งใจเรีียน ทบทวนเนื้้�อหา
และฝึึกฝนการคำำ�นวณอยู่่�เสมอ

	ด้้วยความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ระบบอิิ น เตอร์์ มีี ค วามรวดเร็็ ว ประชากรโลกใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อหาข้้อมููล สื่่�อสาร ประกอบ
อาชีีพ เผยแพร่่ความรู้้�ใหม่่ๆ ช่่องทางสื่่�อสารที่่�นิิยม
ปััจจุุบััน เช่่น ยููทููบ เฟซบุ๊๊�ก เวบไซต์์ วารสารวิิชาการ
ออนไลน์์ เป็็นต้้น ผู้้�สอนและนัักศึึกษาในยุุคนี้้�จึึงต้้อง
ปรัับตััวให้้ทัันกัับสัังคมโลกยุุคใหม่่ ต้้องสามารถเลืือก
ใช้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ที่่�เผยแพร่่อย่่างมากมายมาใช้้ให้้เป็็น
ประโยชน์์กับั งานทางวิิศวกรรมอาหาร ในทางกลัับกััน
ต้้องมีีความสามารถในการเผยแพร่่ความรู้้� ผลงาน หรืือ
ชิ้้�นงานไปยัังสัังคมภายนอกได้้อย่่างน่่าสนใจ ผ่่านทาง
ช่่องทางสื่่�อสารต่่างๆ
	ผู้้�สอนจึึงได้้จััดการเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้าหาความรู้้�
ข้้อมูู ล ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ บทเรีี ย นในวิิ ช าวิิ ศ วกรรม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เนื้ อหา และใชความคิดสรางสรรคในการนำเสนอ
งานในรู ปCMU21
แบ บ (2021)
ให ม ที่ ดึ ง ดู ด ใจ เป นผู มี ค วาม
Chiang
Mai University,
Thailandวมกับผูอื่นไดดี
รับผิดชอบให
งานสำเร็
จและทำงานร
สามารถคนควาเรียนรูดวยตนเองไดอยางไมมีจำกัด
กระบวนการอาหาร 1 มีีกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีี
และนั ก ศึ กส่่ษายั
คงมี ทั กยษะเหล
า นี้ ติ ดlearning)
ตั ว ตลอดไป
วนร่่วงมในการเรีี
นรู้้� (active
เพื่่�อทำำ�ให้้
เมื่อสำเร็จการศึ
กษาไปประกอบอาชีน พสามารถสรุุ
ก็จะสามารถ
นัักศึึกษาเข้้าใจเนื้้�อหามากขึ้้�
ปเนื้้�อหา
สร้้างสรรค์์
นการนำำ
�เสนองานในรูู
ปรับตัวใชชและใช้้ความคิิ
ีวิตในโลกยุคดใหม
ไดอยาใงมี
ความสุ
ขและมี ป
ความเจริญแบบใหม่่
กาวหนาที่่�ดึึงดููดใจ เป็็นผู้้�มีีความรัับผิิดชอบให้้งาน

สำำ�เร็็จและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้ดีี สามารถค้้นคว้้า
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองได้้อย่่
มีีจำำ�กััด และนัั
2 กระบวนการเรี
ยนรูท ี่เกิดขึ้นางไม่่
ในกระบวนวิ
ชากศึึกษายััง
คงมีีทัักษะเหล่่านี้้�ติิดตััวตลอดไป เมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษา
กระบวนการเรี
ยนรูอธิบายไดในแตละหัวขอที่
ไปประกอบอาชีีพก็็จะสามารถปรัับตััวใช้้ชีีวิติ ในโลกยุุค
สอนดังนี้ ใหม่่ได้้อย่่างมีีความสุุขและมีีความเจริิญก้้าวหน้้า
2.1 ปม 2. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
�อธิิบายได้้ในแต่่
ะหััวข้้อที่่�
เพื่ อ ให นั ก ศึกระบวนการเรีี
ก ษาทราบชนิยนรู้้
ด ของป
 ม หลั กลการ
สอนดัั
ทำงานของป
มแตงนี้้�ละชนิด ขอดี ขอเสียและขอจำกัด
2.1 ปั๊๊�ม
ของป ม แตล ะชนิเพื่่�ดอในอุ
ต สาหกรรมการผลิตอาหาร
ให้้นัักศึึกษาทราบชนิิดของปั๊๊�ม หลัักการ
ในการสอนแบบเดิ
ม ผูม สแต่่อนเป
 บ รรยายและเป
ด �กััด
ทำำ�งานของปั๊๊�
ละชนิินดผูข้้อดีี
ข้้อเสีียและข้้อจำำ
ในอุุตเสาหกรรมการผลิิ
วิดีโอเกี่ยวกัของปั๊๊�
บปมแต่่
ใหลนะชนิิ
ักศึกดษาดู
พื่อใหเขาใจหลัตกอาหาร
การ ใน
การสอนแบบเดิิมผู้้�สอนเป็็นผู้้�บรรยายและเปิิด วิิดีีโอ
เกี่่�ยวกัับปั๊๊�มให้้นัักศึึกษาดููเพื่่�อให้้เข้้าใจหลัักการทำำ�งาน
ต่่ อ มาให้้นัั ก ศึึ ก ษาค้้นคว้้าเองโดยการแบ่่ ง กลุ่่�มทำำ�
รายงานเกี่่�ยวกัับปั๊๊�ม “เป็็นรููปเล่่ม” โดยจะให้้นัักศึึกษา
เลืือกชนิิดของปั๊๊�มได้้ตามความสนใจ และให้้ส่่งขึ้้�นบน
เฟซบุ๊๊�กกลุ่่�มเฉพาะของกระบวนวิิชา เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
เข้้ามาศึึกษางานของเพื่่�อน ซึ่ง่� พบปััญหานัักศึึกษาไม่่ได้้
อ่่านงานของเพื่่�อนกลุ่่�มอื่่�น
	สำำ�หรัับการจััดการเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 ผู้้�สอนให้้นัักศึึกษาทำำ�งานกลุ่่�มเกี่่�ยวกัับ
ปั๊๊�ม โดยเพิ่่�มเติิมในส่่วนของการทำำ�ไฟล์์ประกอบเสีียง
อธิิบายหลัักการทำำ�งานของปั๊๊�ม พร้้อมวิิดีีโอแสดงหลััก
การทำำ� งานของปั๊๊� ม เพื่่�อให้้กระตุ้้� น แบบบัั ง คัั บ ให้้
นัักศึึกษาได้้อ่่านสิ่่�งที่่�ตััวเองค้้นคว้้า จึึงมอบงานให้้
นัักศึึกษาทำำ�เป็็นสื่่�อวิิดีีโอบัันทึึกเสีียง และโพสต์์ใน
ไมโครซอฟท์์ทีีม (Microsoft Teams) ของกระบวน
วิิชา นัักศึึกษากลุ่่�มอื่่�นจะถููกกระตุ้้�นให้้อ่่านงานของ
เพื่่�อน โดยให้้ทำำ�รายงานเดี่่�ยวสรุุปการทำำ�งานของปั๊๊�ม
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วิชา นักศึกษากลุมอื่นจะถูกกระตุนใหอานงานของ
เพื่อน โดยใหทำรายงานเดี่ยวสรุปการทำงานของปม
ประเภทอื่นที่นักศึกษาไมไดทำ ใหแตละคนสรุปยอ
เนื้ อ หาป ม แต ล ะชนิ ด ส งอาจารย ผู ส อน โดยแหล ง
ประเภทอื่่�นที่่�นัักศึึกษาไม่่ได้้ทำำ� ให้้แต่่ละคนสรุุปย่่อ
ค น เนื้้�อหาปั๊๊�
คว าสำหรั
้ อ หาเรื
่ อ งป ม อาจเป
หนั ง สื อง ใน
ม แต่่บลเนืะชนิิ
ด ส่่ ง อาจารย์์
ผู้้� ส อน นโดยแหล่่
หองสมุ
ด คลิ
มจากยู
ูบ เวบไซต
ค้้นคว้้าสำำ
�หรััปบเรืเนื้้�่อองป
หาเรื่่�
องปั๊๊�มทอาจเป็็
นหนัังสืืขอองบริ
ในห้้องษัท
สมุุมด คลิิ
ปเรื่่�องปั๊๊�มจากยููทููบชเวบไซต์์
ขายปั๊๊�
ม
ขายป
และเอกสารทางวิ
าการเรืของบริิ
่องปษัมัทในรู
ปแบบ
และเอกสารทางวิิ
เอกสารอิ
เล็คทรอนิคชาการเรื่่�
เปนตนองปั๊๊�มในรููปแบบเอกสา
รอิิเล็็คทรอนิิค เป็็นต้้น

รููปที่่� 1 ตััวอย่่างรายงานเรื่่�องปั๊๊�ม
การปรัับวิิธีีการสอนดัังกล่่าวเป็็นการส่่งเสริิม
ทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองตลอดชีีวิิต (lifelong
learning) การใช้้โปรแกรมไมโครซอฟท์์ทีมี ซึ่่�งเป็็นฮัับ
ดิิจิทัิ ลั ที่่�ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในมอบหมายงาน การ
ส่่งงาน การเก็็บไฟล์์รายงาน (ตััวอย่่างในรููปที่่� 1) ได้้
เป็็นหมวดหมู่่� ลดการใช้้กระดาษในการทำำ�รายงาน
นัักศึึกษาเชื่่�อมต่่อกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�น และผู้้ส� อนได้้ดีี การ
ทำำ�งานในยุุคปััจจุุบัันนี้้�หลายบริิษััทใช้้ไมโครซอฟท์์ทีีม
หรืือแพลตฟอร์์มอื่่�นๆ ในการทำำ�งานภายในบริิษัทั และ
ติิดต่่อลููกค้้า ดัังนั้้�นเมื่่�อนัักศึึกษาได้้มีีทัักษะในการใช้้
โปรแกรมเช่่นนี้้�จากชั้้�นเรีียนแล้้ว เมื่่�อนัักศึึกษาสำำ�เร็็จ
การศึึกษาไปประกอบอาชีีพก็็สามารถใช้้การสื่่�อสาร
แบบนี้้�ในการทำำ�งานได้้เหมาะสมกัับสภาพการทำำ�งาน
ในศตวรรษที่่� 21
2.2 การหมุุนเหวี่่�ยง
ในหัั ว ข้้อนี้้�ผู้้� ส อนมีี เ ป้้ า หมายให้้นัั ก ศึึ ก ษาสามารถ
อธิิบายหลัักการทำำ�งานของเครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยงแบบ
disc bowl ได้้ สาธิิตการประกอบชิ้้�นส่่วนต่่างๆ ของ
เครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยงและแสดงวิิธีีการใช้้เครื่่�องได้้อย่่าง
ถูู ก ต้้อง อธิิ บ ายประโยชน์์ ข องเครื่่�องหมุุ น เหวี่่�ยง
ในอุุตสาหกรรมอาหารและข้้อควรระวัังในการใช้้เครื่่�องได้้
โดยให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มนำำ�เสนอด้้วยรููปแบบที่่�น่่า
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ส งเสริ ม
felong
ซึ่งเป น
มายงาน
รูปที่ 1)
รายงาน
อนไดดี
ษั ท ใช
ทำงาน
กศึกษา
ยนแลว
อาชี พ ก็
งานได
1

ใชเครื่องได
โดยให
นัก(2021)
ศึกษาแตละกลุมนำเสนอดวยรูปแบบที่
CMU21
Chiang Mai University,
Thailandจ จุ บั น คื อ คลิ ป
น า สนใจและเป
น ที่ นิ ย มมากในป
เผยแพร ผ า นช อ งทางยู ทู บ (รู ป ที่ 2) ผู ส อนให
ที่่�นิิยมมากในปัั
จุุบัันคืืมอเองคลิิในการ
ปเผยแพร่่
นักศึกสนใจและเป็็
ษาแบงกลุมนโดยเลื
อกสมาชิกจในกลุ
ผ่่านช่่องทางยููทูหบู รื(รููอแสดงเป
ปที่่� 2) ผู้้ส�นอนให้้นัั
กษาแบ่่
แสดงบทบาทสมมติ
ละคร ชิก้นศึึงานนี
้ทำงกลุ่่�ม
อกสมาชิิก มในกลุ่่�
เอง ในการแสดงบทบาทสมมติิ
ให นัโดยเลืื
ก ศึ ก ษาในกลุ
ได ปมระมวลความรู
 ที่ ส ำคั ญ
หรืื
อ
แสดงเป็็
น
ละคร
ชิ้้�
น
งานนี้้�ทำำ
�
ให้้นัั
ก
ศึึ
กษาในกลุ่่�
เกี่ ย วกั บ เครื่ องหมุ น เหวี่ ย งเพื่ อสร างบทละครที
่ น า มได้้
ประมวลความรู้้ที่่�สำ
� ำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับเครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยงเพื่่�อ
ติ ด ตามชม เนื้ อ หาของบทละครเกี่ ย วกั บ การเป น
สร้้างบทละครที่่�น่่าติิดตามชม เนื้้�อหาของบทละคร
ผู ข ายเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมอาหารที่ ส ามารถ
เกี่่�ยวกัับการเป็็นผู้้�ขายเครื่่�องจัักรอุุตสาหกรรมอาหาร
รูปที่ 2 คลิปวิดีโอยูทูบที่นักศึกษาแสดงละคร
นำเสนอสิ
นคาให�กเสนอสิิ
ับลูกคนาค้้าให้้กัั
ซึ่งอาชีบพลููผูกขค้้าายเครื
่องมืพอผู้้�ขาย
ที่่�สามารถนำำ
ซึ่่�งอาชีี
วานักศึกษาเปนผูแทนขายเครื่องหมุนเหวี่ยง
ผลิ ตเครื่่�องมืื
อาหารเปอ ผลิิ
น อาชี
พ หนึ่ งที่ ผนู จอาชีี
บสาขาวิ
ศ วกรรม
ต อาหารเป็็
พ หนึ่่�งที่่�ผู้้
� จ บสาขา
กระบวนการอาหารทำได
วิิศวกรรมกระบวนการอาหารทำำ�ได้้
ผลงานทางสังคมออนไลนนี้จะเปนประโยชนแก
การผลิตการผลิิ
คลิปงานชิ
นี้นักนศึนี้้�นัั
กษาได
กทักษะการ
ตคลิิป้นงานชิ้้�
กศึึกฝษาได้้ฝึึ
กทัักษะการ
ถ่่ายทำำ
� การตัั
ต่่อ การทำำป�ดคลิิวยโทรศั
ปด้้วยโทรศัั
ถายทำ
การตั
ด ตอ ดการทำคลิ
พท มพือท์์ถืมือือถืือ ผูเรีย นในอนาคตไดเพราะทำให มี ป ระสบการณ ใน
แทบเลท
และคอมพิิ
วเตอร์์
และให้้เผยแพร่่
ผ่่าอนช่่ง องยูู การเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนแกสาธารณะ ซึ่ง
แทบเลท
และคอมพิ
วเตอร
และให
เผยแพรผานช
บไปยัั
สัังคมออนไลน์์
ทัักษะการเผยแพร่่
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาจบไปประกอบอาชี พ จะปรั บ ใช ก าร
ยูทูบทููไปยั
งสังงคมออนไลน
ได ไซึด้้่งทัซึ่่�กงษะการเผยแพร
นำเสนอผลงานดวยยูทูบใหเหมาะสมกับการทำงาน
ในอนาคตได สำหรั บ คลิ ป ที่ นั ก ศึ ก ษาทำขึ้ น นี้ เป น
ผลงานประจักษที่อาจนำไปใสในประวัติเพื่อแสดงวา
ตนเองมีความรูความเขาใจในการทำงานของเครื่อง
หมุนเหวี่ยงแบบ disc bowl ได
ผลงานชิ้ น นี้ เป น งานกลุ ม ซึ่ งความสำเร็จ ของ
ชิ้นงานที่เกิดขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ ความ
รับผิดชอบ
และความคิ
ดสรางสรรค
ของนั
กศึกษาใน
รู
ป
ที
่
1
ตั
ว
อย
า
งรายงานเรื
อ
่
งป
ม

รููปมที่่� 2 คลิิปวิิดีีโอยููทููบที่่�นัักศึึกษาแสดงละครว่่า
แตละกลุ
นัักศึึกษาเป็็นผู้้�แทนขายเครื่่�องหมุุนเหวี่่�ยง
การปรั
บ วิ ธีก ารสอนดั
งกลนี้้�าจวเป
การส งเสริแก่่ม
ผลงานทางสัั
งคมออนไลน์์
ะเป็็นประโยชน์์
2.3 การกรอง
ทัผู้้กเ� รีีษะการเรี
ย นรู ด ว ยตนเองตลอดชี
วิ ต (lifelong
ยนในอนาคตได้้เพราะทำำ
�ให้้มีีประสบการณ์์
ในการ
สำหรั
บ
หั
ว
ข
อ
การกรอง
ผู

ส
อนมุ

ง
หวั
ง
ให
น
ั
ก
ศึ
ก
ษา อ
เผยแพร่่ข้้อมูู
ลที่่�เป็็โปรแกรมไมโครซอฟท
นประโยชน์์แก่่สาธารณะ
learning)
การใช
ทีม ซึ่ซึ่�ง่ เมื่่�
เป น
สามารถเข
า
ใจการวั
ด
ค
า
จากเครื
่
อ
งกรองแบบ
plate
พจะปรัับใช้้การนำำ�เสนอ
ฮันัับกดิศึึจกิทษาจบไปประกอบอาชีี
ัลที่ชวยอำนวยความสะดวกในมอบหมายงาน
andผลงานด้้วยยูู
frame filter
press และคำนวณหาค
า ความ
ทููบให้้เหมาะสมกัั
บการทำำ
�งานในอนาคต
การสงงาน การเก็
บไฟลรายงาน
(ตัวอย
างในรูปที่ 1)
ตานของผ
กรองไดดวยกษ์์
ได้้ สำำ�หรััากรองและของกากของแข็
บคลิิปที่่�นัักศึึกษาทำำ�ขึ้้�นนี้้�เป็็งทีน่ผลงานประจัั
ไดเปนหมวดหมู ลดการใชกระดาษในการทำรายงาน
สมการที
ต อง ในประวัั
โดยใหนติัิกเพื่่�อแสดงว่่
ศึ กษาทำงานกลุ
 ม คนำ
ที่่�อาจนำำ่ ถูก�ไปใส่่
าตนเองมีี
วามรู้้�
นั กศึ กษาเชื่ อมต อกั บ เพื่ อนรว มชั้ น และผู ส อนได ดี
�งานของเครื่่�
องหมุุนเหวี่่�ยเชงแบบ
ข อความเข้้าใจในการทำำ
มู ล ที่ วั ด จากการทดลองเรื
่ อ งการกรอง
น
กdisc
ารทbowl
ำงานได้้ใน ยุ ค ป จ จุ บั น นี้ ห ล าย บ ริ ษั ท ใช
ปริมาตรของน้ำที่ กรองได เวลาในการกรอง พื้ น ที่
ไมโครซอฟททีมหรือแพลตฟอรมอื่นๆ ในการทำงาน
ของเครื่ อ งกรอง เป น ต น มาแสดงวิ ธี ก ารคำนวณ
ภายในบริ่มษสาขาวิ
ัท และติ
ดตอลูกคแาละเทคโนโลยี
ดังนั้นเมื่อนักศึกษา
ชาวิทยาศาสตร์
เปน ไฟล กลุ
power point
(รูปที่ 3) และนำเสนอหน า103
ไดมีทักษะในการใชโปรแกรมเชนนี้จากชั้นเรียนแลว
ชั้นเรียน (รูปที่ 4) ใหเพื่อนรวมชั้นรับฟง เปดโอกาส
ศึ ก ษาสำเร็
จ การศึ ก ษาไปประกอบอาชี พ ก็
ใหผเมืูฟ่ องซันักกถามเนื
้อหาในการนำเสนอ

ตานของผากรอ
สมการที่ ถูกต อ
ข อ มู ล ที่ วั ด จา
ปริมาตรของน
ของเครื่ อ งกรอ
เปน ไฟล powe
ชั้นเรียน (รูปท
ใหผูฟงซักถามเ
ผลงานชิ้ น น
นักศึกษาทำงาน
ให ถู ก ต อ ง แส
2.2 การหม
นำเสนอ
สาม
วข
ตกแตงในหั
ใหสวยง
บ ายหล
ใชสอธิ
ี ที่เหมาะสม
และการตอบค
disc bowl
คะแนนในส
ของเครืว่อนข
ง
สวยงานในไฟ
อย า งถู ก ต
นาสนใจร
วมดวต
เหวี่ยงในอุ
ขใชอเดีครื
ของกา
่องได
ใหอาจารย
ตรวน
โดยให
ดวยกระดาษ
น า สนใจแจ
อีกวิเผยแพร
ธีหนึ่ง ผ

นักศึกษาแบ
แสดงบทบ
ให นั ก ศึ ก ษ
เกี่ ย วกั บ เค
ติ ด ตามชม
ผู ข ายเครื่ อ
นำเสนอสิน
ผลิ ต อาหา
กระบวนกา
การผลิ
ถายทำ กา
แทบเลท แ
ยูทูบไปยังส
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ผลงานชิ้้�นนี้้�เป็็นงานกลุ่่�มซึ่ง่� ความสำำ�เร็็จของชิ้้�น
งานที่่�เกิิดขึ้้�นสะท้้อนให้้เห็็นถึึงความร่่วมมืือ ความ
รัับผิิดชอบ และความคิิดสร้้างสรรค์์ของนัักศึึกษาใน
แต่่ละกลุ่่�ม
2.3 การกรอง
	สำำ� หรัั บ หัั ว ข้้อการกรอง ผู้้� ส อนมุ่่�งหวัั ง ให้้
นัักศึึกษาสามารถเข้้าใจการวััดค่่าจากเครื่่�องกรองแบบ
plate and frame filter press และคำำ�นวณหาค่่า
ความต้้านของผ้้ากรองและของกากของแข็็งที่่�กรองได้้
ด้้วยสมการที่่�ถููกต้้อง โดยให้้นัักศึึกษาทำำ�งานกลุ่่�ม นำำ�
ข้้อมููลที่่�วััดจากการทดลองเรื่่�องการกรอง เช่่น ปริิมาตร
ของน้ำำ��ที่่�กรองได้้ เวลาในการกรอง พื้้�นที่่�ของเครื่่�อง
กรอง เป็็นต้้น มาแสดงวิิธีกี ารคำำ�นวณเป็็นไฟล์์ power
point (รููปที่่� 3) และนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน (รููปที่่� 4) ให้้
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นรัับฟััง เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ฟังั ซัักถามเนื้้�อหาใน
การนำำ�เสนอ
ผลงานชิ้้�นนี้้�ของนัักศึึกษา เป็็นการฝึึกทัักษะให้้
นัักศึึกษาทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มในการนำำ�เสนอการคำำ�นวณ
ให้้ถููกต้้อง แสดงประเด็็นเนื้้�อหาสาระที่่�ต้้องการนำำ�
เสนอ สามารถนำำ�เสนอข้้อมููลด้้วยไฟล์์ที่่�มีีการตกแต่่ง
ให้้สวยงามดึึงดููดความสนใจ เข้้าใจง่่าย การใช้้สีีที่่�
เหมาะสม ฝึึกทัักษะการนำำ�เสนองานหน้้าชั้้�น และการ
ตอบคำำ�ถามผู้้�ฟััง โดยอาจารย์์ตรวจให้้คะแนนในส่่วน
ของความถููกต้้องในการคำำ�นวณ ความสวยงานในไฟล์์
นำำ�เสนอและวิิธีีการนำำ�เสนอที่่�น่่าสนใจร่่วมด้้วย
	ข้้อดีี
�เสนอในรูู้ เปปแบบไฟล์์
อิิเล็็คโท
การเรี ยของการนำำ
นการสอนแบบนี
น รู ป แบบใหม
ที่
รนิิคให้้อาจารย์์ตรวจผลงาน เป็็นการลดการทำำ�รายงาน
ผูสอนใช ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหนักศึกษา
ด้้วยกระดาษ จึึงส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาช่่วยรัักษ์์โลกได้้อีีก
เขาใจการคำนวณเกี่ยวกับการกรอง เพิ่มเติมจากการ
วิิธีีหนึ่่�ง
เรียนในอดี
ตทีย่นนการสอนแบบนี้้�เป็็
ักศึกษาไดทำเพียงฝนกรููฝนการคำนวณ
การเรีี
ปแบบใหม่่ที่่�ผู้้�
จากโจทย
แ
บบฝ
ก
หั
ด
เท
า
นั
น
้
สอนใช้้ ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมหนึ่่�งที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาเข้้าใจ
การคำำ�นวณเกี่่�ยวกัับการกรอง เพิ่่�มเติิมจากการเรีียน
ในอดีีตที่่�นัักศึึกษาได้้ทำำ�เพีียงฝึึกฝนการคำำ�นวณจาก
โจทย์์แบบฝึึกหััดเท่่านั้้�น
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เขาใจการคำนวณเกี่ยวกับการกรอง เพิ่มเติมจากการ
เรียนในอดีตที่นักศึกษาไดทำเพียงฝกฝนการคำนวณ
จากโจทยแบบฝกหัดเทานั้น

รูปที่ 4 นักศ
กรองในหอง

รูรููปปที่่�ที่ 33ตััตัวอย่่
ว อย
า งไฟล
างไฟล์์
การนำำก ารนำเสนอการคำนวณ
�เสนอการคำำ�นวณเกี่่�ยวกัับ
เกี่ยวกับเครื
อ
่
งกรองแบบ
plate
เครื่่�องกรองแบบ plate and
and frame
frame

รููปที่่� 4 นัักศึึกษานำำ�เสนอการคำำ�นวณเกี่่�ยวกัับเครื่่�อง
รูปที่ 4 นักศึกษานำเสนอการคำนวณเกี
กรองในห้้องเรีียน ่ยวกับเครื่อง
งเรียน
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีกรองในห
การศึกษา อ2563
2.4 ฟลูอิดไดเซชัน

2.4 ฟลูอิดไ
ในหัวขอ
มีความเขาใจ
ต่ำสุดของขอ
เพราะเป น ค
เครื่องฟลูอิด
คำนวณจาก
นั ก ศึ ก ษามี ส
นั ก ศึ ก ษาท
วิเคราะหรว
แสดงวิธีการ
ออกแบบให
อาจารยนำส
การคำนวณ
และอธิบายช
ในการสอนแ
จากเอกสาร
ร ว มกั น เป น
power poi
สงเสริมใหน
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2.4 ฟลููอิิดไดเซชััน
ในหัั ว ข้้อฟลูู อิิ ด ไดเซชัั น ผู้้� ส อนมุ่่�งหวัั ง ให้้
นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วามเข้้าใจในการคำำ�นวณเกี่่�ยวกัั บการ
หาความเร็็วต่ำำ��สุุดของของไหลในกระบวนการทำำ�ฟลูู
อิิ ด ไดเซชัั น เพราะเป็็ น ค่่ า ที่่�สำำ�คัั ญ ในการออก
กระบวนการของเครื่่�องฟลููอิดิ ไดเซชััน ดัังนั้้�นนอกจาก
ให้้นัักศึึกษาฝึึกคำำ�นวณจากโจทย์์ในเอกสารคำำ�สอนแล้้ว
ผู้้�สอนได้้ให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนการสอน
โดยให้้นัักศึึกษาทำำ�งานกลุ่่�ม สมาชิิกในแต่่ละกลุ่่�มคิิด
วิิเคราะห์์ร่่วมกัันเพื่่�อกำำ�หนดโจทย์์การคำำ�นวณและ
แสดงวิิธีีการคำำ�นวณ นำำ�เสนอเป็็น power point ที่่�
สไลด และไดฝกฝนการทำคำนวณโจทย
งฟลูอิด
ออกแบบให้้สวยงาม
(รููปที่่� 5) จากนั้้�นนำำ�ส่เรื่ง่ออาจารย์์
ไดเซชันมากขึ
อาจารย์์
นำำ�ส่่ง้นให้้กลุ่่�มอื่่�นตรวจสอบความถููกต้้องของ
การคำำ�นวณ และขั้้�นตอนสุุดท้้ายอาจารย์์ตรวจแก้้ไข
และอธิิบายชี้้�ให้้เห็็นว่่าการคำำ�นวณใดถููกหรืือผิิด ซึ่่�ง
ในการสอนแบบเดิิมนั้้�นผู้้�สอนให้้นัักศึึกษาฝึึกทำำ�โจทย์์
จากเอกสารคำำ�สอนเท่่านั้้�น ไม่่ได้้ให้้นัักศึึกษาทำำ�งาน
ร่่ ว มกัั น เป็็ น กลุ่่�ม และไม่่ ไ ด้้ให้้มีี ก ารนำำ� เสนอด้้วย
power point กิิจกรรมการสอนแบบใหม่่นี้้�จะส่่งเสริิม
ให้้นัักศึึกษาฝึึกทัักษะการนำำ�เสนอในรููปแบบสไลด์์
และได้้ฝึึกฝนการทำำ�คำำ�นวณโจทย์์เรื่่�องฟลููอิิดไดเซชััน
มากขึ้้�น

รูปที่ 5 ตัวอยางการนำเสนอการคำนวณหาความเร็ว
ต่ำสุดในการทำฟลูอิดไดเซชันที่นักศึกษาออกแบบ
3 ผลลัพธที่เกิดขึ้นในกระบวนวิชา
ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาได ใ ห

สไลด และไดฝกฝนการทำคำนวณโจทยเรื่องฟลูอิด
ไดเซชันมากขึ้น

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างการนำำ�เสนอการคำำ�นวณหาความเร็็ว
ต่ำำ��สุุดในการทำำ�ฟลููอิิดไดเซชัันที่่�นัักศึึกษาออกแบบ
3. ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
แ พ ล ต ฟ อ ร ม ไม โค รซ อ ฟ ที ม ใน ก ารเรี ย น จ น
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดกัับนัักศึึกษา นัักศึึกษาได้้ให้้ความ
คล
อ
งแคล
อำนวยความสะดวกในการส
เห็็นว่่ารู้้�สึึกพึึวงพอใจ
มีีความสนุุกกัับกิิจกรรมหรืืงองาน
งาน
อาจารย
เปนชองทางที
่สะดวกในการติ
อสื่อสาร
ที่่�ได้้รัั บ มอบหมาย
ได้้มีี
ก ารทำำ� งานเป็็ดนตกลุ่่�ม
แต่่
ในช
วงการเว
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างทางสังคมเมื
การระบาด
ต้้องการเลืื
อกสมาชิิ
กภายในกลุ่่�
มเอง่อมีได้้ฝึึ
กทัักษะ
หนั
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�เสนองานเป็็
โฟกราฟิิคที่่�สปวยงามนอกเหนืื
ตัจากการทำำ
้งคำถามระหว
างการนำเสนองานในชั
้นเรียมนทำให
�รายงานเป็็
นเล่่ม ได้้ใช้้แพลตฟอร์์
ไมโคร
ซอฟทีี
ม ในการเรีี
อ งแคล่่
ว อำำด� นวยความ
เกิ
ด ความเข
า ใจเนืย นจนคล่่
้ อ หาและฝ
ก การคิ
วิ เ คราะห
สะดวกในการส่่
นช่่องทางที่่�สะดวกต
ประยุ
ก ต ใช เครืง่ องานอาจารย์์
งมื อ เกี่ ย วกั บเป็็
ของไหลในการผลิ
รูปที่ 5 ดตัต่่วอย
ในการติิ
อสื่่�าองการนำเสนอการคำนวณหาความเร็
สารในช่่วงการเว้้นระยะห่่างทางสัังคมว
อาหาร
ต่ำสุการจั
ดกในการทำฟลู
ิดกไดเซชั
นทีกด่นศึ-19
ักกศึษาที
กษาออกแบบ
เมื่่�อมีี
ารระบาดหนัั
ของโควิิ
กิิ่มจีกกรรมการ
ดการเรียอนการสอนนั
ิจกรรมให
อภิิปรายแลกเปลี่่�ยน ตั้้�งคำำ�ถามระหว่่างการนำำ�เสนอ
นั3กศึผลลั
กษามีสวนร
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คลองกับการ
ี่เกิ�ดวให้้เกิิ
ขึมในการเรี
้นในกระบวนวิ
ชาอ้นหาและฝึึ
งานในชั้้�นพเรีีธยทนทำำ
ดความเข้้าใจเนื้้�
กการ
เรียผลลั
นรูในศตวรรษที
่
21
น
า
จะส
ง
ผลให
น
ั
ก
ศึ
ก
พ ธปทระยุุ
ี่ เ กิ ดกกัต์์บใช้้เครื่่�
นั ก ศึองมืื
ก ษา
ก ศึบกของไหลใน
ษาไดษามี
ใ ห
คิิดวิิเคราะห์์
อเกี่่�นัยวกัั
ความเข
ความเห็ตอาหาร
นาวใจเนื
ารูสึก้ อพึหาและได
งพอใจ มีคเ กรดดี
วามสนุขกึ้ นกับโดยในป
กิ จกรรม
การผลิิ
การศึ
ก ษาด่ไดการเรีี
2563
ซึ่ ง จั ด การเรี
ยษาที่่�มีี
นการสอนให
หรือการจัั
งานที
รับมอบหมาย
ไดกมศึึีกการทำงานเป
นกลุม
ยนการสอนนัั
กิิจกรรมให้้
สอดคล
อ งกัส่่วบอนร่่
ศตวรรษที
่ 21ยนมากขึ้้�
นั กมศึเอง
กนษาได
นััแตกตศึึอกงการเลื
ษามีี
วมในการเรีี
คล้้องกัั
กสมาชิ
กภายในกลุ
ไดฝคกะแนน
ทับกการ
ษะ
เฉลี
่ ย คืใ� นศตวรรษที่่�
อ 71.32±7.69
ำสุ ดกคศึึ52.98
เรีีการนำเสนองานเป
ยนรู้้
21 นน่่คะแนนต่
าอิจะส่่
งผลให้้นัั
คและ
วาม
น โฟกราฟ
ทีก่ษามีี
ส วยงาม
คะแนนสู
สุอดจากการทำรายงานเป
87.49 ในปขึ้้�นการศึ
กษาก2562
ไมใไดช
เข้้าใจเนื้้�
องหาและได้้เกรดดีี
โดยในปีี
2563
นอกเหนื
นารศึึ
เลกมษาซึ่งได
ซึ่ง่� กจััารเรี
ดการเรีี
ยนการสอนให้้สอดคล้้องกัั
บศตวรรษที่่�
21
ใช
ยนสอนให
สอดคลองกับศตวรรษที
่ 21 มาก
ยคืือ 71.32±7.69
นันัักกศึึกนัษาได้้คะแนนเฉลี่่�
กศึกษาไดคะแนนเฉลี
่ยนอยกวาเล็กคะแนนต่ำำ
นอย คือ��
สุุดค52.98
และคะแนนสูู
งสุุด 87.49 คะแนนต่
ในปีีการศึึำกสุษาด
ได
ะแนนเฉลี
่ ย เป น 68.5±8.24
2562 และคะแนนสู
ซึ่่� ง ไม่่ ไ ด้้ใช้้การเรีี
นสอนให้้สอดคล้้องกัั
49.28
งสุด ย93.32
เมื่อสังเกตจากรูปบ
ศตวรรษที่่� 21 มากนััก นัักศึึกษาได้้คะแนนเฉลี่่�ยน้้อย
ที่ 6 ซึ่งเปนการเปรียบรอยละจำนวนนักศึกษาที่ได
กว่่าเล็็กน้้อย คืือได้้คะแนนเฉลี่่�ยเป็็น 68.5±8.24
เกรดวิ ช านี้ ในป ก ารศึ ก ษา 2563 กั บ ป ก ารศึ ก ษา
2562กลุพบว
า ในป ก ารศึ ก ษา 2563 ร อ ยละของ
่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คะแนนต่ำำ��สุุด 49.28 และคะแนนสููงสุุด 93.32 เมื่่�อ
สัังเกตจากรููปที่่� 6 ซึ่่�งเป็็นการเปรีียบร้้อยละจำำ�นวน
นัักศึึกษาที่่�ได้้เกรดวิิชานี้้�ในปีีการศึึกษา 2563 กัับปีีการ
ศึึกษา 2562 พบว่่าในปีีการศึึกษา 2563 ร้้อยละของ
จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด D+ และ D ลดลง โดยน่่า
จะไปเพิ่่�มที่่�ร้้อยละของนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด C+ สำำ�หรัับ
ร้้อยละของนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด B ลดลงโดยน่่าจะไป
เพิ่่�มที่่�ร้้อยละของนัักศึึกษาที่่�ได้้เกรด A และเกรด B+
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ร้อยละของนักศึกษา
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รููปรูที่่�ปที6่ 6เปรีี
กศึึกกศึษาที่่�ได้้เกรด
เปรียบเทีี
ยบเทียบร้้อยละของนัั
ยบรอยละของนั
กษาที่ไดเกรด
ต่่างๆ ระหว่่างการเรีียนการสอนในปีีการศึึกษา 2562
ต า งๆ ระหว า งการเรี ย นการสอนในป ก ารศึ ก ษา
และ 2563
2562 และ 2563
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับอาจารย์์ คืืออาจารย์์ได้้ปรัับตััว
และพััฒผลที
นาตนเองในการใช้้แพลตฟอร์์
มดิิจิตัิ ลั สื่่�ไดอสััปงรัคม
่เกิดขึ้นกั บอาจารย คืออาจารย
บตั ว
ออนไลน์์ร่่วมในการเรีียนการสอน โปรแกรมการสร้้าง
และพั ฒ นาตนเองในการใช แพลตฟอรม ดิจิตั ล สื่ อ
สื่่�อที่่�น่่าสนใจและเผยแพร่่ข้้อมููลได้้รวดเร็็ว ใช้้ความคิิด
สังคมออนไลน รวมในการเรียนการสอน โปรแกรม
สร้้างสรรค์์ในการออกแบบกิิจกรรมและงานให้้เหมาะ
การสร
งสื่อที่นาสนใจและเผยแพร
ขอมูลไดรวดเร็ว
สมกัั
บเนื้้�อาหาที่่�ต้้องการวัั
ดความรู้้�ความสามารถของ
วามคิ
ดสรางสรรคบในการออกแบบกิ
จกรรมและ
นัักใชศึึกคษา
และเหมาะสมกัั
เวลาในการสอน โดยผู้้
ส� อน
เ หมาะสมกั
บ เนื้ อวยสอนอย่่
หาที่ ต อ งการวั
ก็็ต้้งานให
องมีีการเรีี
ยนรู้้โ� ปรแกรมช่่
างต่่อเนื่่�ดอความรู
ง เพื่่�อ 
ศึกษาคและเหมาะสมกั
เวลา
ทำำ�ความสามารถของนั
การสอนให้้ทัั น กัั บกโลกยุุ
ใหม่่ ที่่�มีี ก ารพัั ฒบนา
เทคโนโลยีี
อย่่างรวดเร็็
และมีีตข้้ออที่่�ต้้
งพััฒยนาปรัั
บปรุุง
ในการสอน
โดยผูวสอนก็
งมีกอารเรี
นรูโปรแกรม
ต่่อชไปวยสอนอย
คืือในอนาคตควรมีี
กิิจ่อกรรมที่่�
ให้้นัักศึึกทษาได้้มีี
างตอเนื่อง เพื
ทำการสอนให
ันกับโลก
การใช้้ภาษาอัั
กฤษมากขึ้้�
น ควรเพิ่่�อมยการจัั
ดการเรีี
ยน
ยุคใหมที่มีกงารพั
ฒนาเทคโนโลยี
างรวดเร็
ว และมี
การสอนที่่�สอดคล้้องกัั บ ศตวรรษที่่� 21 ในทุุ ก ๆ
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กระบวนวิิชา เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดกัับนัักศึึกษา
ซึ่่�งจะเป็็นอนาคตของชาติิ
4. สรุุป
การศึึกษาทางวิิศวกรรมกระบวนการอาหารใน
ระดัับปริิญญาตรีีในยุุคศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งผู้้�สอนและ
นัักศึึกษาต้้องเรีียนรู้้� ปรัับเปลี่่�ยนตััวเองอยู่่�เสมอในการ
ใช้้อุุปกรณ์์ต่่างๆ เพื่่�อแสวงหาองค์์ความรู้้�ที่่�มีีอย่่าง
มากมายได้้ และจะได้้มีีทัักษะติิดตััวไปตลอดชีีวิิต การ
ขอที่ ต องพัมฒดิินาปรั
บ ปรุงตอไปลติิคืมีอีเในอนาคตควรมี
ใช้้แพลตฟอร์์
จิิตััล โปรแกรมมัั
ดีีย และโซเชีีย
ลมีีกิเจดีีกรรมที
ยร่่วมในการเรีี
เสริิมความน่่
า
่ให นักศึยกนการสอนจะส่่
ษาไดมีการใชภงาษาอั
งกฤษมาก
สนใจในการเรีี
และช่่
วยให้้นัั
กศึึกษาเข้้าใจเนื้้�
อหาอง
ขึ้น ควรเพิ่ยมนการจั
ด การเรี
ยนการสอนที
่สอดคล
การเรีี
ยนมากขึ้้�น่ 21 ในทุกๆ กระบวนวิชา เพื่อใหเกิด
กับศตวรรษที
5. ประโยชน
กิิตติิกรรมประกาศ
สูงสุดกับ นักศึ กษาซึ่งจะเป น อนาคตของ
ชาติ ขอขอบคุุณมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�สนัับสนุุน
ทั้้�งการให้้ความรู้้� ใ นการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�
สอดคล้้องกัั
4 สรุป บศตวรรษที่่� 21 และสนัับสนุุนงบประมาณ
ในการจััดการเรีียนการสอน
การศึ กษาทางวิศวกรรมกระบวนการอาหารใน
ระดับปริญญาตรีในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งผูสอนและ
นักศึกษาตองเรีย นรู ปรับเปลี่ ยนตั วเองอยู เสมอใน
การใช อุ ป กรณ ต า งๆ เพื่ อ แสวงหาองค ค วามรู ที่ มี
อย างมากมายได และจะไดมีทั กษะติ ด ตัว ไปตลอด
ชีวิต การใชแพลตฟอรมดิจิตัล โปรแกรมมัลติมีเดีย
และโซเชียลมีเดียรวมในการเรียนการสอนจะสงเสริม
ความน า สนใจในการเรี ย น และช ว ยให นั ก ศึ ก ษา
เขาใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น
5 กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สนับสนุนทั้ง
การให ค วามรู ใ น การจั ด การเรี ย นการสอน ที่
ส อด คล องกั บ ศต วรรษ ที่ 21 แล ะส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Flipped Classroom
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
กระบวนวิชาคณิตศาสตร์อนุพันธ์การเงิน
ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
บทความนี้้�ได้้สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอน ในกระบวนวิิชา 206457 คณิิตศาสตร์์อนุุพัันธ์์การเงิิน ภาค
การศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 ซึ่่�งมีีการจััดกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนแบบ Active learning และ Flipped classroom
เพื่่�อพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 แก่่ผู้้เ� รีียน โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนหาองค์์ความรู้้จ� ากแหล่่งน่่าเชื่่�อถืือผ่่านระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศออนไลน์์ ผลการจััดการเรีียนการสอนพบว่่า การเรีียนการสอนในแบบดัังกล่่าว กระตุ้้�นให้้ผู้้�
เรีียนคิิด วิิเคราะห์์ ค้้นคว้้าด้้วยตนเอง สร้้างบรรยากาศที่่�ดีีระหว่่างเรีียน มีีส่ว่ นช่่วยให้้ผู้้�เรีียนทำำ�ความเข้้าใจในเนื้้�อหา
ได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่�
21 ตามจุุดมุ่่�งหมายที่่�ได้้ตั้้�งไว้้
คำำ�สำำ�คััญ: คณิิตศาสตร์์การเงิิน, คณิิตศาสตร์์อนุุพัันธ์์การเงิิน, active learning, flipped classroom, ทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21, การสอนคณิิตศาสตร์์
1. บทนำำ�
	ทัักษะทางการเงิิน (financial literacy) เป็็น
ทัักษะพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิิต ผู้้�ที่่�มีี
ทัักษะทางการเงิินที่่�ดีี จะมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน สามารถวางแผน และบริิหาร
จััดการเงิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ช่่วยเพิ่่�มพููนความ
มั่่�งคั่่�งในการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของตนเองและ
ครอบครััว สามารถรัับมืือกัับความท้้าทายต่่าง ๆ ได้้
อย่่างมั่่�นคง นำำ�ไปสู่่�ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืนของ
ประชาชนและเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิจของประเทศ
[1] นอกจากนี้้�สภาเศรษฐกิิจโลกยัังกล่่าวว่่าทัักษะ
ทางการเงิินเป็็นหนึ่่�งในทัักษะที่่�จำำ�เป็็นแห่่งศตวรรษที่่�
21 [2] ซึ่่�งเป็็นทัักษะที่่�สำำ�คััญอย่่างมากสำำ�หรัับผู้้�เรีียน
ในยุุ คปัั จจุุบััน และสำำ�หรัั บกระบวนวิิ ชา 206457

คณิิตศาสตร์์อนุุพันั ธ์์การเงิิน นั้้�นเป็็นกระบวนวิิชาหนึ่่�ง
ที่่�เพิ่่�มทัักษะทางการเงิินแก่่ผู้้เ� รีียน โดยในกระบวนวิิชา
นี้้�จะมุ่่�งเน้้นการศึึกษาคุุณสมบััติิทางคณิิตศาสตร์์ของ
ผลิิตภััณฑ์์หุ้้�น (stock) และอนุุพัันธ์์ของหุ้้�น (stock
derivatives) เป็็นหลััก
โดยทั่่�วไปนั้้�นการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา
คณิิ ต ศาสตร์์ นั้้� นถูู ก สอนโดยการบรรยายและยก
ตััวอย่่างหน้้าชั้้�นเรีียนโดยผู้้ส� อนเป็็นหลัักเนื่่�องจากองค์์
ความรู้้�คณิิตศาสตร์์นั้้�นต้้องเป็็นมีีรายละเอีียดสููง หาก
ผู้้เ� รีียนเข้้าใจผิิดแม้้เพีียงเล็็กน้้อย อาจกระทบกัับผลการ
ศึึ ก ษาแบบลูู ก โซ่่ กัั บ ผลลัั พ ธ์์ ทั้้� งหมดที่่�เหลืื อ ด้้วย
จึึ ง ทำำ� ให้้การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ Active
learning สำำ�หรัับกระบวนวิิชาคณิิตศาสตร์์ในระดัับ
อุุดมศึึกษามีีความท้้าทายเป็็นอย่่างยิ่่�ง อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ด้้วยเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ในปััจจุุบััน ประกอบกัับการ
พัั ฒ นาอย่่ า งก้้าวกระโดดของเทคโนโลยีี ก ารเงิิ น
(financial technology) ทำำ�ให้้องค์์ความรู้้ต่� า่ ง ๆ ของ
กระบวนวิิชานั้้�นสามารถสืืบค้้นได้้จากแหล่่งออนไลน์์
เช่่น เวบไซด์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย[3]
เวบไซด์์ ข องธนาคารพาณิิ ช ย์์ ต่่ า ง ๆ เวบไซด์์
Investopedia[4] รวมไปถึึงคลิิปวีีดีีโอที่่�เกี่่�ยวข้้องบน
ช่่องทาง youtube [5] ด้้วยสาเหตุุดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ผู้้�
สอนมีี แ นวคิิ ด ในการปรัั บ เปลี่่�ยนรูู ป แบบการสอน
กระบวนวิิชา 206457 คณิิตศาสตร์์อนุุพันั ธ์์การเงิิน ใน
ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 เพื่่�อพััฒนาทัักษะ
ที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 ให้้แก่่ผู้้�เรีียน ผ่่านการเรีียน
การสอนแบบ Active learning และ Flipped
classroom โดยการเพิ่่�มกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนต่่าง ๆ เช่่น
การนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียนแบบกลุ่่�ม การเล่่นเกมตอบ
คำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหา การเขีียนโปรแกรมช่่วย
คำำ�นวน และการทำำ�โครงงานเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีการ
เงิิน โดยผู้้ส� อนจะทำำ�การชี้้�แจงรายละเอีียดของกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ผ่่านวีีดีโี อก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียนและนอกชั้้�นเรีียน ส่่ง
ผลให้้ผู้้�เรีียนต้้องศึึกษาหาความรู้้�ผ่่านสื่่�อออนไลน์์หรืือ
เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน ทั้้�งนี้้�รููปแบบการ
เรีียนการสอนดัังกล่่าวถููกใช้้ในบางหััวข้้อที่่�เหมาะสม
เท่่านั้้�น เนื่่�องจากในบางหััวข้้อยัังมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีี
การเรีียนการสอนแบบบรรยายตามแบบดั้้�งเดิิมเพราะ
เป็็ น หัั ว ข้้อที่่�มีี ร ายละเอีี ย ดทางคณิิ ต ศาสตร์์ ค่่ อ น
ข้้างมาก
2. การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
และ Flipped Classroom และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นใน
ศตวรรษที่่� 21
2.1 การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning เป็็นก
ระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวคิิดการสร้้างสรรค์์
ทางปััญญาที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�มากกว่่าเนื้้�อหา
วิิชาเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�หรืือ
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สร้้างความรู้้�ให้้เกิิดขึ้้�นในตนเองด้้วยการลงมืือปฏิิบััติิ
จริิงผ่่านสื่่�อหรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มีีผู้้�สอนเป็็นผู้้�
แนะนำำ� กระตุ้้�น หรืืออำำ�นวยความสะดวก ให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดการเรีียนรู้้ขึ้้�� นโดยกระบวนการคิิดขั้้�นสููง [6-8] โดย
บทบาทของอาจารย์์ผู้้ส� อนแบบ Active learning อาจ
มีีแนวทางตััวอย่่างเช่่น จััดให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางของ
การเรีียนการสอน สร้้างบรรยากาศของการมีีส่ว่ นร่่วม
และการเจรจาโต้้ตอบที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
ที่่�ดีีกัับผู้้�สอนและเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน
ประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียนรู้้� จััดสภาพการเรีียนรู้้�
แบบร่่วมมืือและส่่งเสริิมให้้เกิิดการร่่วมมืือในกลุ่่�มผู้้�
เรีียน จััดกิิจกรรมที่่�ท้้าทาย สะท้้อนความต้้องการใน
การพััฒนาผู้้เ� รีียนและเน้้นการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในชีีวิติ
จริิงของผู้้�เรีียน ทั้้�งนี้้�ในรููปแบบการจััดกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�แบบ Active learning นั้้�นมีีอยู่่�หลายรููปแบบ
โดยรููปแบบกิิจกรรมที่่�ถููกนำำ�มาใช้้ในกระบวนวิิชานี้้�
ได้้แก่่
A1-การเรีียนรู้้แ� บบแลกเปลี่่�ยนความคิิด คืือการ
จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนคิิดเกี่่�ยวกัับประเด็็น
ที่่�กำำ�หนด จากนั้้�นให้้แลกเปลี่่�ยนความคิิดและนำำ�เสนอ
ความคิิดเห็็นต่่อผู้้�เรีียนทั้้�งหมด
A2-การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ คืือการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
A3-การเรีียนรู้้�แบบใช้้เกม คืือการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้ที่่�ผู้้
� ส� อนนำำ�เกมเข้้าบููรณาการในการเรีียนการ
สอน
A4-การเรีียนรู้้�แบบวิิเคราะห์์วีีดีีโอ คืือการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ดููวีีดีีโอ ให้้ผู้้�เรีียน
แสดงความคิิดเห็็น หรืือสะท้้อนความคิิดเกี่่�ยวกัับสิ่่�ง
ที่่�ได้้
A5-การเรีียนรู้้แ� บบกระบวนการวิิจัยั คืือการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่�อิ
� งิ กระบวนการวิิจัยั โดยให้้ผู้้�เรีียน
กำำ�หนดหััวข้้อที่่�ต้้องการเรีียนรู้้� วางแผนการเรีียน เรีียน
รู้้�ตามแผน สรุุปความรู้้�หรืือสร้้างผลงาน และสะท้้อน
ความคิิ ด ในสิ่่�งที่่�ได้้เรีี ย นรู้้� ตัั ว อย่่ า งของการเรีี ย นรู้้�
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ชนิิดนี้้� ได้้แก่่ การเรีียนรู้้แ� บบโครงงาน (Project based
learning) หรืือ การเรีียนรู้้�แบบใช้้ปััญหาเป็็นฐาน
(Problem based learning)
A6-การเรีี ย นรู้้� แ บบกรณีี ศึึ ก ษา คืื อ การจัั ด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษากรณีีตััวอย่่าง
จากนั้้�นให้้ผู้้�เรีียนวิิเคราะห์์และแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็นหรืือแนวทางแก้้ปััญหา แล้้วนำำ�เสนอความคิิดเห็็น
ต่่อผู้้�เรีียนทั้้�งหมด
A7-การเรีียนรู้้�แบบแผนผัังความคิิด คืือการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนออกแบบแผนผัังความ
คิิด เพื่่�อนำำ�เสนอความคิิดรวบยอดและความเชื่่�อมโยง
กัันของกรอบความคิิด แล้้วนำำ�เสนอผลงานต่่อผู้้�เรีียน
อื่่�น ๆ จากนั้้�นเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนคนอื่่�นได้้ซัักถามและ
แสดงความคิิดเห็็น
2.2 การจััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped
Classroom
การเรีียนการสอนแบบ Flipped classroom
คืือมุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์องค์์ความรู้้�ด้้วยตััวผู้้�เรีียนเอง
ตามทัักษะ ความรู้้�ความสามารถและสติิปััญญาตาม
อััตราความสามารถทางการเรีียนแต่่ละคน จากสิ่่�งที่่�ผู้้�
สอนจััดให้้ผ่่านสื่่�อเทคโนโลยีีหลากหลายประเภทใน
ปััจจุุบััน และเป็็นลัักษณะการเรีียนรู้้�จากแหล่่งเรีียนรู้้�
นอกชั้้�นเรีียนอย่่างอิิสระ [9] ซึ่่�งแตกต่่างจากการเรีียน
แบบเดิิมที่่�ผู้้ส� อนจะเป็็นผู้้ป้� อ้ นความรู้้ป� ระสบการณ์์ให้้
ผู้้� เรีี ย นในลัั ก ษณะของผู้้� ส อนเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง ทำำ� ให้้
บทบาทของผู้้ส� อนไม่่ใช่่เป็็นผู้้ถ่� า่ ยทอดความรู้้� แต่่จะอยู่่�
ในบทบาทโค้้ชที่่�จะเป็็นผู้้�จุุดประกาย และสร้้างแรง
บัั น ดาลใจในการเรีี ย น สำำ� หรัั บ กระบวนการของ
Flipped classroom นั้้�นแบ่่งได้้เป็็น 2 ขั้้�นตอนได้้แก่่
1. ขั้้�นตอนก่่อนชั้้�นเรีียน ผู้้�สอนทำำ�การชี้้�แจง
กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นในอนาคตผ่่ า นวีี ดีี โ อหรืื อ สื่่�อ
ออนไลน์์ เพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย นศึึ ก ษาความรู้้� ผ่่ า นระบบ
ออนไลน์์นอกเวลาเรีียน วิิธีีนี้้�ทำ�ำ ให้้ผู้้�เรีียนสามารถดููคำำ�
ชี้้�แจงผ่่านวีีดีีโอออนไลน์์ไม่่จำำ�กััดเวลาและจำำ�นวนครั้้�ง
รวมถึึงสามารถปรึึกษาพููดคุุยกัับผู้้�เรีียนอื่่�นได้้ ทำำ�ให้้

สามารถลดเวลาในชี้้�แจงกิิจกรรมต่่าง ๆ ในชั้้�นเรีียน
และมีีเวลาให้้กัับกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนได้้อย่่างเต็็มที่่�
2. ขั้้�นตอนระหว่่างชั้้�นเรีียน จััดกิิจกรรมการ
เรีียนการสอนตามเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวีีดีีโอ โดยผู้้�
สอนจะสร้้างสภาวะแวดล้้อมให้้เหมาะกัับกิิจกรรมที่่�
ออกแบบไว้้ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิ และคอยให้้
คำำ�แนะนำำ�หรืือตอบข้้อสงสััย วิิธีนี้้�ี จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจ
ความรู้้� และเชื่่�อมโยงในหลัักการมากยิ่่�งขึ้้�น
2.3 ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21
จากกระแสการปรัั บ เปลี่่�ยนทางสัั ง คมใน
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�เกิิดขึ้้�นและส่่งผลต่่อวิิถีีการดำำ�รงชีีพ
ของสัังคมอย่่างทั่่�วถึึง ทำำ�ให้้การเตรีียมผู้้เ� รีียนให้้พร้้อม
กัับชีีวิติ ในศตวรรษที่่� 21 ซึ่ง่� เป็็นทัักษะที่่�ต้้องมีีการเรีียน
รู้้�และพััฒนาตลอดชีีวิิต (Lifelong learning) มีีความ
สำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก [10,11] โดยสภาเศรษฐกิิจโลก
[2] ได้้แบ่่งทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ที่่�จำำ�เป็็นต่่อชีีวิิต
และการทำำ�งานเป็็น 3 ด้้านดัังนี้้�
S1-กลุ่่�มทัักษะขั้้�นพื้้�นฐาน (Foundational
Literacies) เกี่่�ยวข้้องกัั บทัั ก ษะสำำ�คัั ญ ที่่�ผู้้� เรีี ย นใช้้
ประยุุกต์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ ทัักษะด้้านภาษา
(Literacy) ทัักษะด้้านคำำ�นวณ (Numeracy) ทัักษะ
ด้้านการใช้้เทคโนโลยีี (ICT Literacy), ทัักษะด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และสิ่่�งรอบตััว (Scientific Literacy),
ทัั ก ษะการเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่�งของสัั ง คมและวัั ฒ นธรรม
(Cultural & Civic Literacy) และทัักษะด้้านจััดการ
การเงิิน (Financial Literacy)
S2-กลุ่่�มทัั ก ษะด้้านการจัั ด การปัั ญ หา
(Competencies) ที่่�ผู้้�เรีียนใช้้ในการแก้้ปััญหาที่่�ซัับ
ซ้้อนและท้้าทาย ได้้แก่่ การคิิดวิิเคราะห์์และการแก้้
ปััญหา (Critical thinking/ problem solving) ความ
คิิ ด สร้้างสรรค์์ (Creativity) การติิ ด ต่่ อ สื่่�อสาร
( C o m m u n i c a t i o n ) แ ล ะ ค ว า ม ร่่ ว ม มืื อ
(Collaboration)
S3-กลุ่่�มทัักษะด้้านลัักษณะนิิสััย (Character
Qualities) ที่่�จะสามารถจััดการกัับการเปลี่่�ยนแปลง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ของสิ่่�งแวดล้้อมรอบตััวได้้ ได้้แก่่ ความอยากรู้้�อยาก
เห็็ น (Curiosity) ความคิิ ด ริิ เริ่่�มอย่่ า งสร้้างสรรค์์
(Initiative) ความอดทน (Persistence/Grit) ความ
เปนผูนำ (Leadership)
และ ความตระหนั
กถึงนผู้้นำ� ำ�
สามารถในการปรัั
บตััว (Adaptability)
ความเป็็
สังคมและวัฒนธรรม
& Cultural
(Leadership)
และ (Social
ความตระหนัั
ก ถึึ งสัั งคมและ
วััAwareness)
ฒนธรรม (Social & Cultural Awareness)

1 กรอบแนวคิ
กษะแห
งศตวรรษที
โดย
รููปรูปที่่�ที1่ กรอบแนวคิิ
ดทััดกทัษะแห่่
งศตวรรษที่่�
21่ 21
โดยสภา
เศรษฐกิิจโลกสภาเศรษฐกิ
(จาก [12])จโลก (จาก [12])

3.2 ภาพรวมของกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ในภาพรวมแล้้ว กิิจกรรมของกระบวนวิิชาแบ่่ง
ได้้เป็็น 3 ประเภท รวม 9 กิิจกรรมดัังนี้้�
1. โครงงาน – จำำ�นวน 1 โครงงาน คิิดเป็็น 12
คะแนน โดยนัักศึึกษามีีเวลาในการเตรีียมตััวประมาณ
4 สััปดาห์์ และเมื่่�อนำำ�เสนอโครงงานแล้้ว ต้้องส่่ง
รายงานสรุุปภายใน 1 สััปดาห์์
2. กิิจกรรมที่่�มีีการส่่งรายงาน – จำำ�นวน 4
กิิจกรรม กิิจกรรมละ 5 คะแนน คิิดเป็็น 20 คะแนน
โดยนัักศึึกษาทราบรายละเอีียดและมีีเวลาในการเตรีี
ยมตััวก่่อนเริ่่�มกิิจกรรมประมาณ 1 สััปดาห์์ และเมื่่�อ
ผ่่านกิิจกรรมแล้้ว ต้้องส่่งรายงานสรุุปภายใน 3 วััน
3. กิิจกรรมที่่�ไม่่มีีการส่่งรายงาน - จำำ�นวน 4
กิิจกรรม กิิจกรรมละ 2 คะแนน คิิดเป็็น 8 คะแนน โดย
นัักศึึกษาทราบรายละเอีียดและมีีเวลาในการเตรีียมตััว
ก่่อนเริ่่�มกิิจกรรมประมาณ 3 วััน
	ทั้้�งนี้้� ทุุกกิิจกรรมมีีการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ในรููปแบบ flipped classroom โดยผู้้�สอนทำำ�การอััด
วีีดีโี อเพื่่�อชี้้�แจงรายละเอีียด และลงวีีดีโี อผ่่าน youtube
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถดููวีีดีีโอได้้ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ และ
มีีการใช้้ facebook group เป็็นช่่องทางออนไลน์์ที่่�ใช้้
ติิ ด ต่่ อ ระหว่่ า งผู้้� ส อนและผู้้� เรีี ย น โดยสาเหตุุ ที่่� ใช้้
facebook group เนื่่�องจากเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ผู้้�เรีียน
นิิยมใช้้ ทำำ�ให้้ข้้อมููลเข้้าถึึงผู้้�เรีียนได้้รวดเร็็ว รวมถึึงผู้้�
เรีียนสามารถโต้้ตอบกัับผู้้�สอนได้้ และสามารถใช้้เป็็น
แหล่่งเก็็บไฟล์์เนื้้�อหาของกระบวนวิิชาได้้ด้้วย (ตััวอย่่าง
วีีดีีโอชี้้�แจงโครงงาน https://youtu.be/TjsMR_
lt6YE) ทั้้�งนี้้�ในแต่่ละกิิจกรรม จะมีีการมอบรางวััลให้้
แก่่ ผู้้� ช นะหรืื อ ผู้้� ที่่�ทำำ� ผลงานโดดเด่่ น เพื่่�อสร้้าง
บรรยากาศที่่�ดีีระหว่่างชั้้�นเรีียน อีีกทั้้�งยัังสร้้างขวััญและ
กำำ�ลัังใจให้้แก่่ผู้้�เรีียนที่่�มีีความตั้้�งใจด้้วย

3 การจั ด การเรี ย นการสอนในกระบวนวิ ช า
3. การจัั ด การเรีี ย นการสอนในกระบวนวิิ ช า
206457
ตศาสตร
ธการเงิ
206457
คณิิตคณิ
ศาสตร์์
อนุุพัอันนุธ์์พกันารเงิิ
น น
ลพื้้�นฐานของกระบวนวิิ
3.1 ขอ3.1
มูลข้้อมูู
พื้นฐานของกระบวนวิ
ชา ชา
กระบวนวิิชา 206457 คณิิตศาสตร์์อนุุพันั ธ์์การ
กระบวนวิชา 206457 คณิตศาสตรอนุพันธ
เงิิน มีีเนื้้�อหาจำำ�นวน 5 บท ได้้แก่่ บทนำำ�สู่่�อนุุพัันธ์์และ
การเงิน มีเนื้อหาจำนวน 5 บท ไดแก บทนำสู
ตลาด แบบจำำ�ลองของสิินทรััพย์์ที่่�ปลอดความเสี่่�ยง
อนุพัน�ธลองของสิิ
และตลาดนทรัั
แบบจำลองของสิ
แบบจำำ
พย์์ที่่�มีีความเสี่่�ยนงทรัพยที่ปลอด
ความเสี
่ยง แบบจำลองของสิ
นทรันพยการหาค่่
ที่มีความเสี
่ยง
แบบจำำ
�ลองของอนุุ
พัันธ์์ทางการเงิิ
าเหมาะ
แบบจำลองของอนุ
ันธทางการเงิน การหาคาเหมาะ
ที่่�สุุ
ดของหลัักทรััพย์์พในครอบครอง
ที่สุดของหลั
พยในครอบครอง
	สำำ
�หรัับกทรั
ในภาคการศึึ
กษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563
นั้้�น มีีนัักศึึสำหรั
กษาลงทะเบีี
ยนกระบวนวิิ
สิ้้�นจำำก�ษา
นวน
บในภาคการศึ
กษาที่ 2ชาทั้้�
ปกงารศึ
12
ษาภาควิิ ชยาคณิิ
ต ศาสตร์์
2563คนนั้นเป็็มีนนนััักกศึศึึกกษาลงทะเบี
นกระบวนวิ
ชาทัคณะ
้งสิ้น
วิิจำนวน
ทยาศาสตร์์
ทั้้�งหมด
นนัักศึึกษาชั้้�
นปีีตที่่�ศาสตร
4 ทั้้�งสิ้้�น
12 คน
เปนนัโดยเป็็
กศึกษาภาควิ
ชาคณิ
10
คนทและเป็็
นนััทกศึึั้งหมด
กษาชั้้�โดยเป
นปีีที่่� น3นัจำำก�ศึนวน
คณะวิ
ยาศาสตร
กษาชั2้นคน
ปที่ มีี4
การเก็็
คะแนน
3 หมวด
การสอบกลางภาค
ทั้งสิ้นบ10
คน และเป
นนัได้้แก่่
กศึกษาชั
้นปที่ 3 จำนวน 30
2
คะแนน การสอบปลายภาค 30 คะแนน และกิิจกรรม
คน มีการเก็บคะแนน 3 หมวด ไดแก การสอบกลาง
แบบ Active learning และ Flipped Classroom 40
ภาค 30 คะแนน การสอบปลายภาค 30 คะแนน
คะแนน
และกิจกรรมแบบ Active learning และ Flipped
Classroom
40 ดคะแนน
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อน ระหวางชั
ระหว
้นเรีอีกยนทั้งอียักทังสร
้งยังาสรงขวั
างขวั
และกำลังงใจ
CMU21
้นเรีายงชัน(2021)
ญญและกำลั
ใจ
Chiang
Mai
University,
Thailand
บวนวิชา
ใหแกผูเรียนที่มีความตั้งใจดวย
ใหแกผูเรียนที่มีความตั้งใจดวย
นี้
12
ตัว
งานแลว

กิจกรรม
น โดย
ารเตรียม
ละเมื่อ
ใน 3 วัน
4
คะแนน
ในการ

รูปที่ 2 การมอบรางวัลผลงานดีเดนเพื่อสราง
รููปที่่� 2บรรยากาศที
การมอบรางวัั่ดีรละหว
ผลงานดีี
างชั้นเด่่เรีนยเพื่่�นอสร้้าง
บรรยากาศที่่�ดีี
ระหว่่างชั้้�เนดเรีีนยเพื
น ่อสราง
รูปที่ 2 การมอบรางวั
ลผลงานดี

บรรยากาศที่ดีระหวางชั้นเรียน

เรียนการ
การนำำ�เสนอโครงงาน
รูรููปปทีที่่�่ 33 การนำเสนอโครงงาน
ผูสอนทำ
3.2.1 โครงงาน
3.2.1 โครงงาน
วีดีโอผาน
	ผู้้�เรีียนจะทำำ�การศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน
ผูเรียนจะทำการศึกษาผลิตภัณฑทางการ
ผานสื่อ
(financial product) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหุ้้�นหรืืออนุุพัันธ์์
เงิของหุ้้�
น (financial
product)โดยผู้้
ที่เกี�เ่ยรีียวขนต้้องสามารถระบุุ
องกับหุนหรือ
เปน
นตามความสนใจ
พันรูปธขทีองหุ
นการนำเสนอโครงงาน
ตามความสนใจ
ยนต
อง ที่่�
และผูเรียน อนุ
ประโยชน์์
ข่ 3องผลิิ
ตภััณฑ์์ และเครื่่�โดยผู
องมืือเรีคณิิ
ตศาสตร์์
สามารถระบุ
ประโยชน
ณฑ นและเครื
อี
ากเปน 3.2.1 โครงงาน
ใช้้ในการสร้้างผลิิ
ตภััณฑ์์ขไองผลิ
ด้้ ทั้้�งนี้้�ตอภัาจเป็็
ผลิิตภััณ่อฑ์์งมืที่่�มี
อยู่่�ตแศาสตร
ออาจเป็็านงผลิ
ผลิิตภััภัณฑ์์ฑที่่�ผู้้
คณิ
ที่ใชในการสร
้งนคิิ
นี้อดาจขึ้้�น
ขาถึง
ผูเรีล้้วในตลาดหรืื
ยนจะทำการศึ
กษาผลิ
ตภัณไฑดทเ� ทัรีียางการ
�แนะนำำอ�อาจเป
อย่่างต่่นอเนื่่�อง
เปมาเองใหม่่
นผลิตภัณก็ฑ็ได้้ที่มโดยผู้้
ีอยูแ�สลอนให้้คำำ
วในตลาดหรื
ตอบกับ
เงิน (financial
product)
ที้นมาเองใหม
่เกี�เสนอผลงานหน้้าชั้้�
่ยวของกั
บหุนหรือยน
และสม่ำำ
ผลิ
ตภัณ��ฑเสมอ
ที่ผูเรียโดยมีี
นคิดกขึารนำำ
ก็ได โดยผูนสเรีีอนให
ลเนื้อหา
นเวลา
10 นาทีีต่่อผลงานโดยผู
และมีีเรีคยณะกรรมการ
ขเป็็องหุ
นตามความสนใจ
นตอกงาร
างตอเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยมี
จง อนุพันธคำแนะนำอย
ประเมิินผลงานร่่วมเข้้าฟััง ซัักถาม และให้้คะแนนตาม
ประโยชนขาองผลิ
ภัณนเวลา
ฑ และเครื
นำเสนอผลงานหน
ชั้นเรียตนเป
10 นาที่อตงมื
อ อ
้
YE) ทั้งนีสามารถระบุ
ความเหมาะสม ( ภาพกิิจกรรม https://cmu.to/
ผลงาน
ผลงานร
กผูชนะคณิตศาสตร
ที่ใและมี
ชในการสร
างผลิ
ณนฑนการเรีี
ได ทัย้งนรู้้นีวมเข
้อ�แาจ
mfproj)
ซึ่่�งคกิิณะกรรมการประเมิ
จกรรมดัั
งกล่่ตาภัวเป็็
บบา
ะแนนตามความเหมาะสม
ากาศที่ดเปี นผลิตฟกระบวนการ
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียอนได้้พัั
ฒนาทัั
ภังณซักฑถาม
ที่มีอและให
ยูวิิจัแัยลคว(A5)
ในตลาดหรื
อาจเป
น (กษะ
ภาพกิ
จกรรม https://cmu.to/mfproj)
ซึ่งมทัักษะ
แห่่งศตวรรษที่่�
21 ในกลุ่่�มทัักษะขั้้�นพื้้�นฐาน กลุ่่�
ผลิตภัณกิฑด้้านการจัั
ี่ผูเรียงดนคิ
ขึญ้นนหามาเองใหม
ด โดยผูกสษณะ
อนให
การปัั
และกลุ่่�
ทัักก็ไษะด้้านลัั
จทกรรมดั
กล
าดวเป
การเรี
ยนรูแมบบกระบวนการ
นิิสััย (S1
S3)
คำแนะนำอย
างตS2อเนืและ่องและสม่
ำเสมอ โดยมีการ

นำเสนอผลงานหนาชั้นเรียนเปนเวลา 10 นาทีตอ
ผลงาน และมีคณะกรรมการประเมินผลงานรวมเขา
ฟง ซักถาม และใหคะแนนตามความเหมาะสม (
ภาพกิจกรรม https://cmu.to/mfproj) ซึ่ง

3.2.2 กิิจกรรมที่่�มีีการส่่งรายงาน
	กิิจกรรม 1-1 Principles in Math Finance
derivatives กิิจกรรมนี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจ
กระบวนการและคำำ�ศััพท์์พื้้�นฐานเรื่่�องหุ้้�น ตลาดหุ้้�น
ตราสารหนี้้� และอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน โดยผู้้�สอนให้้ตััว
อย่่างเวบไซด์์หรืือวีีดีีโอที่่�ให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�เรีียน จากนั้้�น
ได้้มอบหมายคำำ�ถามให้้ผู้้�เรีียน โดยให้้ผู้้�เรีียนส่่งคำำ�ตอบ
กลัับมาในรููปแบบวีีดีีโอ (ตััวอย่่างการนำำ�เสนอผลงาน
https://youtu.be/3UNxjHXxXoE และ https://
youtu.be/aFPj0vNKy7U โดยนายณััฐ พรหมมา และ
นางสาวธัันย์์ชนก ยุุติิธรรมสถิิตย์์ ตามลำำ�ดัับ) กิิจกรรม
ดัังกล่่าวเป็็นการเรีียนรู้้�แบบวิิเคราะห์์วีีดีีโอ (A4) และ
การเรีียนรู้้�แบบกระบวน การวิิจััย (A5) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
ได้้พััฒนาทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ในกลุ่่�มทัักษะขั้้�น
พื้้�นฐานและกลุ่่�มทัักษะด้้านการจััดการปััญหา (S1 และ
S2)
	กิิจกรรม 1-2 การซื้้�อขายหุ้้�นและอนุุพัันธ์์ใน
ตลาดเสมืือนจริิง เนื่่�องจากในปััจจุุบัันมีีโปรแกรมที่่�ใช้้
ในการทดลองการซื้้�อขายหุ้้�นผลิิตโดยตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย[13] ในกิิจกรรมนี้้�จึึงให้้ผู้้�เรีียนได้้
ทดลองใช้้โปรแกรมดัังกล่่าวเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�
กลไกการทำำ�งานของตลาดหุ้้�น รวมถึึงวิิธีกี ารซื้้�อขายหุ้้�น
และอนุุพันั ธ์์ผ่า่ นระบบจำำ�ลองตลาดหุ้้�นเสมืือนจริิง โดย
มีีการแบ่่งนัักศึึกษาออกเป็็นกลุ่่�ม ให้้มีีการนำำ�เสนอหน้้า
ชั้้�นเรีียนเกี่่�ยวกัับวิิธีีการซื้้�อขายผลิิตภััณฑ์์พร้้อมราย
ละเอีียดสำำ�คััญ โดยมีีคณะกรรมการประเมิินผลงาน
ร่่วมเข้้าฟััง ซัักถาม และให้้คะแนนตามความเหมาะสม
กิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็นการเรีียนรู้้แ� บบแลกเปลี่่�ยนความ
คิิด (A1) และแบบร่่วมมืือ (A2) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนา
ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งในกลุ่่�มทัักษะขั้้�นพื้้�นฐาน
และกลุ่่�มทัักษะด้้านการจััดการปััญหา (S1 และ S2)
กิิจกรรม 1-3 การซื้้�อขายหุ้้�นและอนุุพัันธ์์ในตลาดจริิง
มีีการแบ่่งผู้้�เรีียนออกเป็็น 3 กลุ่่�ม แต่่ละกลุ่่�มจะมีี
ตััวแทนเปิิดพอร์์ทการลงทุุนจริิง และมีีการนำำ�เงิินมา
ลงทุุนตามความสมััครใจจากผู้้�เรีียนและผู้้�สอน โดยมีี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตลาดหุน
ยผูสอนให
ผูเรียน
ยใหผูเรียน
ยางการ
NxjHXxXoE
U โดยนาย
ธรรมสถิตย
นรูแบบ
กระบวน
ษะแหง
ละกลุม
2)
ธในตลาด
รมที่ใชใน
หลักทรัพย
ผูเรียนได
นไดเรียนรู
การซื้อขาย
นเสมือน
ม ใหมีการ
าย
มี
ซักถาม

มีตัวแทนเปดพอรทการลงทุนจริง และมีการนำเงิน
มาลงทุนตามความสมัครใจจากผูเรียนและผูสอน
CMU21 (2021)
Chiang
University,นThailand
โดยมีสัดMai
สวนการลงทุ
และการแบงผลประกอบ
การณอยางชัดเจน สมาชิกในแตละกลุมจะรวมกัน
สััวิเดคราะห
ส่่วนการลงทุุ
อย่่าง
เพื่อเลืนอและการแบ่่
กซื้อขายหุนงผลประกอบการณ์์
แตละกลุมมีระยะเวลา
ชััลงทุ
ดเจน
สมาชิิกในแต่่
จะร่่วมกัันวิิเคราะห์์
นประมาณ
2 เดือลนะกลุ่่�
มีกมารรายงานรายสั
ปดาหเพื่่�อ
เลืื
กซื้้�อขายหุ้้�
แต่่ลนะกลุ่่�
มมีียรนรู
ะยะเวลาลงทุุ
นประมาณ
กิจอกรรมดั
งกลนาวเป
การเรี
แ บบแลกเปลี
่ยน
2ความคิ
เดืือนด มีี(A1)
การรายงานรายสัั
ป
ดาห์์
กิิ
จ
กรรมดัั
แบบรวมมือ (A2) และแบบ งกล่่าว
เป็็นการเรีียนรู้้แ� บบแลกเปลี่่�ยนความคิิด (A1) แบบร่่วม
กรณีศึกษา (A6) เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหง
มืือ (A2) และแบบกรณีีศึึกษา (A6) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
ศตวรรษที่ 21 ในกลุมทักษะขั้นพื้นฐาน กลุมทักษะ
พััฒนาทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ในกลุ่่�มทัักษะขั้้�นพื้้�น
ดานการจั
ญหาและกลุ
มทัญกษะด
านลักษณะ
ฐาน
กลุ่่�มทััดกการป
ษะด้้านการจัั
ดการปัั
หาและกลุ่่�
มทัักษะ
นิสัย (S1
S2 และ
S3) S2 และ S3)
ด้้านลัั
กษณะนิิ
สััย (S1

อยางรายงานพอร์์
งรายงานพอรทการลงทุุ
การลงทุนของ
รููรูปที่่�ที่ 4 ตััตัวอย่่
นัันักศึึศึกษาในกิิ
ษาในกิจกรรม 1-3
	กิิ
กรรมPricing
1-4 Pricing
Black-Scholes
model
กิจกรรมจ1-4
Black-Scholes
model
กิิจกรรมนี้้�จััดขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสร้้างเครื่่�องมืือทาง
กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อใหผูเรียนสรางเครื่องมือทาง
คอมพิิวเตอร์์ที่่�ช่ว่ ยในการหาราคา ของอนุุพันั ธ์์พื้้�นฐาน
คอมพิวเตอรที่ชวยในการหาราคา ของอนุพนั ธ
ในแบบจำำ�ลอง Black-Scholes รวมไปถึึงการหาแบบ
จำำ�ลองที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับข้้อมููลจริิง โดยเป็็นงานคู่่�
นัักศึึกษาสามารถใช้้โปรแกรมใดก็็ได้้ตามความถนััด
และมีี ก ารเล่่ น เกมเพื่่�อทดสอบความถูู ก ต้้องของ
โปรแกรม กิิจกรรมดัังกล่่าวเป็็นการเรีียนรู้้แ� บบร่่วมมืือ
(A2) และแบบเกม (A3) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะ
แห่่งศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งในกลุ่่�มทัักษะขั้้�นพื้้�นฐาน และ
กลุ่่�มทัักษะด้้านการจััดการปััญหา (S1 และ S2)
3.2.3 กิิจกรรมที่่�ไม่่มีีการส่่งรายงาน
	กิิจกรรม 2-1 What is arbitrage ? ให้้นัักศึึกษา
จัับคู่่� เพื่่�อเล่่นเกมเขีียนกลยุุทธ์์ในการสร้้าง Arbitrage
ภายใต้้สถานการณ์์ต่่าง ๆ และนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
เป็็นกิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบเกม (A3) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
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จับคู เพื่อเลนเกมเขียนกลยุทธในการสราง
Arbitrage ภายใตสถานการณตาง ๆ และนำเสนอ
หนาชั้นเรียน เปนกิจกรรมการเรียนรูแบบเกม (A3)
เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 กลุม
นาทััากนการจั
ษะแห่่ดงศตวรรษที่่�
21 กลุ่่�มทัักษะด้้านการ
ทัพัักฒษะด
การปญหา (S2)
จััดการปััญหา (S2)

รููปที่่� 5 บรรยากาศในห้้องเรีียนระหว่่างกิิจกรรม 2-1
รูปที่ 5 บรรยากาศในหองเรียนระหวางกิจกรรม 2-1
กรรม
2-2้อขายหุ
การซื้้�นอและอนุ
ขายหุ้้�นพและอนุุ
พัันธ์์ใน
กิ	กิิ
จกรรมจ2-2
การซื
ันธในตลาด
ตลาดเสมืื
นจริิงระยะยาว
กศึึกษาใช้้โปรแกรมใน
เสมื
อนจริองระยะยาว
ใหนักให้้นัั
ศึกษาใช
โปรแกรมใน
กิิจกรรม 1-2 ในระยะยาวเพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจการ
กิจกรรม 1-2 ในระยะยาวเพื่อชวยในการตัดสินใจ
ซื้้�อขายหุ้้�นในตลาดจริิงในกิิจกรรม 1-3 เป็็นกิิจกรรม
การซื้อขายหุนในตลาดจริงในกิจกรรม 1-3 เปน
การเรีียนรู้้แ� บบแลกเปลี่่�ยนความคิิด (A1) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
กิได้้พัั
จกรรมการเรี
ยนรูแงศตวรรษที่่�
บบแลกเปลี21
่ยนความคิ
ฒนาทัักษะแห่่
ในกลุ่่�มดทัั(A1)
กษะขั้้�น
พื้้�นฐาน (S1)
	กิิจกรรม 2-3 American Option ให้้นัักศึึกษา
เล่่ น เกมตัั ด สิิ น ใจซื้้�อขายหุ้้� น และอนุุ พัั น ธ์์ ช นิิ ด
American เพื่่�อทดสอบความเข้้าใจในเนื้้�อหา เป็็น
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบเกม (A3) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
พััฒนาทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 กลุ่่�มทัักษะด้้านการ
จััดการปััญหา (S2)
	กิิ จ กรรม 2-4 แลกเปลี่่�ยนเรีี ย นรู้้� ใ นหัั ว ข้้อ
Futures of Mathematical Finance กิิจกรรมนี้้�จััด
ขึ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และสร้้างแรง
บัันดาลใจแก่่ผู้้�เรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนตระหนัักถึึงคุุณค่่า
และความสำำ�คััญของทัักษะคณิิตศาสตร์์ในศาสตร์์การ
เงิิน พร้้อมแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ต่า่ ง ๆ จากมุุมมอง
ของรองศาสตราจารย์์ ดร. นงนุุช ตัันติิสัันติิวงศ์์ ผู้้�
เชี่่�ยวชาญภายนอกที่่�มีีประสบการณ์์ทำำ�งานวิิชาการใน
หลายสาขาวิิชา งานนโยบาย และงานที่่�ทำำ�ร่่วมกัับ
องค์์กรในตลาดเงิินตลาดทุุน ทั้้�งในภาครััฐและเอกชน
ในไทยและต่่างประเทศ โดยจััดสััมมนาผ่่านโปรแกรม
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https://cm
การเรียนรูแบ
กรณีศึกษา (

รูปที่ 6

จกรรม 2-1

วิชาการในหลายสาขาวิชา งานนโยบาย และงานที่
ทำรวมกับองคกรในตลาดเงินตลาดทุน ทั้งในภาครัฐ
CMU21 (2021)
และเอกชน
างประเทศ โดยจัดสัมมนา
Chiang Mai ในไทยและต
University, Thailand
ผานโปรแกรม zoom และเปดใหผูสนใจทั่วไปรวม
เข
าฟงดวและเปิิ
ย (การประชาสั
มพัวนไปร่่
ธกิจวกรรม
zoom
ดให้้ผู้้�สนใจทั่่�
มเข้้าฟัังด้้วย (การ
https://cmu.to/mfsem)
กิจกรรมดังกลาวเปน
ประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรม https://cmu.to/mfsem)
การเรี
ยนรูงแกล่่
บบแลกเปลี
่ยนความคิ
ด (A1) และแบบ
กิิจกรรมดัั
าวเป็็นการเรีี
ยนรู้้แ� บบแลกเปลี่่�
ยนความ
คิิด (A1)
ศึึกษา (A6)
กรณี
ศึกษาและแบบกรณีี
(A6)

ในตลาด
กรมใน
ตัดสินใจ
3 เปน
คิด (A1)
รูรููปปทีที่่�่ 66 โปสเตอร
โปสเตอร์์ปประชาสั
ระชาสััมมพัพัันนธธ์์กกิิจิจกรรม
กรรม
4. ผลการจััดการเรีียนการสอน
4.1 อััตราการส่่งงาน การเข้้าร่่วมกิิจกรรม และ
คะแนน
	กิิจกรรมโครงงาน มีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมและมีีผู้้�
ส่่งผลงานในอััตราร้้อยละ 100 ผู้้�เรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ย
9.71 คะแนนจาก 12 คะแนน โดยมีีค่่าเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานเท่่ากัับ 0.92
	กิิจกรรมที่่�มีีการส่่งรายงาน มีีผู้้�เข้้าร่่วม และมีีผู้้�
ส่่งผลงานในอััตราร้้อยละ 100 ผู้้�เรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ย
15.96 คะแนนจาก 20 คะแนน โดยมีีค่่าเบี่่�ยงเบน
มาตรฐานเท่่ากัับ 1.11
	กิิ จ กรรมที่่�ไม่่ มีี ก ารส่่ ง รายงาน มีี ผู้้� เข้้าร่่ ว ม
กิิจกรรมร้้อยละ 100 ผู้้�เรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ย 7.40
คะแนนจาก 8 คะแนน โดยมีีค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เท่่ากัับ 1.44
โดยรวมแล้้ว ผู้้�เรีียนได้้คะแนนเฉลี่่�ย 33.07
คะแนนจาก 40 คะแนน โดยมีีค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
เท่่ากัับ 2.59
4.2 ผลการประเมิินโดยผู้้�เรีียน
จากการประเมิินผลการสอนอาจารย์์แลกระ
บวนวิิชาผ่่านระบบ CMU MIS ได้้ผลดัังนี้้�

ตารางที่่� 1 ผลการประเมิินผู้้�สอนผ่่านระบบ
CMU MIS โดยมีีผู้้�ประเมิินจำำ�นวน 11 จาก 12 คน ได้้
รัับคะแนนเฉลี่่�ย 4.39
รายการประเมิิน
ค่่าเฉลี่่�ย
อธิิบายให้้นัักศึึกษาทราบเกี่่�ยวกัับ
4.55
วััตถุุประสงค์์ของหััวข้้อที่่�สอน
สอนเนื้้�อหาครบถ้้วนตาม
วััตถุุประสงค์์และใช้้เวลาอย่่าง
เหมาะสม
จััดลำำ�ดัับเนื้้�อหาเป็็นไปอย่่างมีี
ระบบและขั้้�นตอน
สอดแทรกเรื่่�องคุุณธรรมและ
จริิยธรรมที่่�มีีสาระประโยชน์์ใน
ระหว่่างการบรรยาย
มีีการใช้้เทคนิิควิิธีีสอนและสื่่�อ
ประกอบการสอนต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดความสนใจและเข้้าใจบท
เรีียน
มีีวิิธีีการสอนที่่�กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษา
ได้้ฝึึกการคิิด วิิเคราะห์์ และแก้้
ปััญหาอย่่างมีีวิิจารณญาณใน
เนื้้�อหาที่่�สอน
เปิิดโอกาสรัับฟัังและตอบข้้อซััก
ถามของผู้้�เรีียนในชั้้�นเรีียนหรืือ
นอกชั้้�นเรีียน
แนะนำำ�แหล่่งค้้นคว้้า เอกสาร หรืือ
ตำำ�ราสำำ�หรัับให้้นัักศึึกษาใช้้อ่่าน
ประกอบ

4.27
3.91
4.18
4.45

4.73

4.82

4.18

โดยมีีข้้อคิิดเห็็นอื่่�น ๆ จากผู้้�เรีียนคืือ ชอบการ
สอนแบบเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือทำำ�เพื่่�อเพิ่่�มความ
เข้้าใจ/สอนสนุุกบรรยากาศในห้้องเรีียนน่่าเรีียนมาก
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ตารางที่่� 2 ผลการประเมิินกระบวนวิิชาผ่่านระบบ
CMU MIS โดยมีีผู้้�ประเมิินจำำ�นวน 12 จาก 12 คน
ได้้รัับคะแนนเฉลี่่�ย 4.30
รายการประเมิิน
ค่่าเฉลี่่�ย
การแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบ
4.42
อย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับ
วััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชา แผนการสอน วิิธีีการ
ประเมิินผลการเรีียน
เกณฑ์์การให้้คะแนน และ
เอกสารอ่่านประกอบ
4.42
เนื้้�อหาในการสอน
สอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�สอน
ของกระบวนวิิชา
4.67
การอธิิบายให้้เห็็นถึึง
ความสััมพัันธ์์ของวิิชาที่่�
เรีียนกัับวิิชาอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องหรืือการนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้
4.92
การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิด
และค้้นคว้้าด้้วยตนเอง
และกระตุ้้�นให้้ได้้ฝึึกการ
คิิดวิิเคราะห์์
วิิธีีการและเกณฑ์์ในการ
4.17
วััดผลเหมาะสมกัับเนื้้�อหา
กระบวนวิิชา และการ
วััดผลสอดคล้้องกัับ
วััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�
ของกระบวนวิิชา
ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรม
3.25
ที่่�กำำ�หนดให้้ทำำ�นอกเหนืือ
จากเวลาเรีียนสอดคล้้อง
กัับระยะเวลา
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รายการประเมิิน
สื่่�อการสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน
สนัับสนุุนต่่อการเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียน

ค่่าเฉลี่่�ย
4.25

โดยมีีข้้อคิิดเห็็นอื่่�น ๆ จากผู้้�เรีียน ได้้แก่่ งาน
เยอะ(2)/ จำำ�นวนงานกัับเวลาที่่�ให้้ไม่่สอดคล้้องกััน/
ควรมีีเอกสารประกอบการเรีียนให้้ผู้้�เรีียนเนื่่�องจากเป็็น
วิิชาที่่�มีีรายละเอีียดเฉพาะด้้าน/ งานบางอย่่างควรมีี
รููปแบบที่่�ชััดเจนเพื่่�อง่่ายต่่อการจััดทำำ� หรืือถ้้าอยากให้้
นศ ออกแบบเอง ก็็ไม่่ควรให้้แก้้มากจนเกิินไป
4.3 การวิิเคราะห์์ผลประเมิิน
จากอััตราการเข้้าร่่วมกิิจกรรม อััตราการส่่งงาน
และข้้อคิิดเห็็นจากผู้้เ� รีียน พบว่่าผู้้เ� รีียนมีีความพึึงพอใจ
ในการเรีียนการสอนแบบ Active learning และ
Flipped classroom และผลการประเมิินจากผู้้�เรีียน
ที่่�ได้้รัับคะแนนประเมิินมากที่่�สุุด 3 ลำำ�ดัับ ได้้แก่่ การก
ระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาคิิด วิิเคราะห์์ ค้้นคว้้าด้้วยตนเอง
(4.92) เปิิดโอกาสรัับฟัังและตอบข้้อซัักถามของผู้้เ� รีียน
ในชั้้�นเรีียนหรืือนอกชั้้�นเรีียน(4.82) และ มีีวิิธีกี ารสอน
ที่่�กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกการคิิด วิิเคราะห์์ และแก้้
ปััญหาอย่่างมีีวิิจารณญาณในเนื้้�อหาที่่�สอน (4.73)
แสดงให้้เห็็นว่่าการเรีียนการสอนและกิิจกรรมในรููป
แบบที่่�วางไว้้มีีส่่วนให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็น
ในศตวรรษที่่� 21 และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมองบทบาทของผู้้�
สอนเป็็นโค้้ชมากกว่่าผู้้�ถ่่ายทอดความรู้้� ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับจุุดประสงค์์ของการเรีียนการสอนแบบ Flipped
Classroom นอกจากนี้้�บรรยากาศในห้้องเรีี ย น
มีีความสนุุกสนาน และน่่าเรีียนมากขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
การสอนแบบบรรยาย โดยเฉพาะการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า น
กิิจกรรมเกมที่่�สร้้างความตื่่�นเต้้น สนุุกสนาน และองค์์
ความรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียนพร้้อมกััน
อย่่างไรก็็ตาม ผลการประเมิินจากผู้้เ� รีียนที่่�ได้้รัับ
คะแนนประเมิินน้้อยที่่�สุุด 2 ลำำ�ดัับ ได้้แก่่
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ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดให้้ทำำ�นอกเหนืือ
จากเวลาเรีียนสอดคล้้องกัับระยะเวลา (3.25) และจััด
ลำำ�ดัับเนื้้�อหาเป็็นไปอย่่างมีีระบบและขั้้�นตอน (3.91)
ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนจะนำำ�ความคิิดเห็็นเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุง
การสอนในอนาคตต่่อไป เช่่น การลดจำำ�นวนกิิจกรรม
การมอบกำำ� หนดการที่่�ชัั ด เจนตั้้�งแต่่ เริ่่�มต้้นเทอม
อย่่างไรก็็ตามผู้้�สอนมีีข้้อคิิดเห็็นกัับผลประเมิินและ
ข้้อคิิดเห็็นจากผู้้�เรีียนดัังต่่อไปนี้้�
1. จากสถานการณ์์การแพร่่ระบายของเชื้้�อโค
โรน่่าไวรััส(โควิิด-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเดืือนมกรคม
2564 ทำำ�ให้้ต้้องมีีการปรัับวิิธีีการเรีียนการสอนเป็็น
แบบออนไลน์์ ส่่งผลให้้เกิิดการสลัับบางกิิจกรรม ทำำ�ให้้
ผู้้�เรีียนมองว่่าการจััดลำำ�ดัับเนื้้�อหาไม่่เป็็นระบบ
2. เนื่่�องจากกระบวนวิิชานี้้�มีีการเรีียนการสอน
แบบ Active learning และ Flipped classroom
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาต้้อง วิิเคราะห์์ สรุุปผล และสืืบค้้นความ
รู้้�มากขึ้้�น ประกอบกัับนัักศึึกษาบางส่่วนขาดความ
เข้้าใจเรื่่�องการเรีียนแบบดัังกล่่าว จึึงทำำ�ให้้นัักศึึกษา
เปรีี ย บเทีี ย บปริิ ม าณงานของกระบวนวิิ ช านี้้�กัั บ
กระบวนวิิชาอื่่�นที่่�จััดการเรีียนการสอนแบบบรรยาย
3. ทุุ ก งานมีี ก ารสั่่�งงานล่่ ว งหน้้าตามเวลาที่่�
เหมาะสม อย่่างไรก็็ตาม ผู้้ส� อนสัังเกตว่่าเมื่่�อมอบหมาย
งานแล้้วนัั ก ศึึ ก ษาบางคน ไม่่ อ่่ า นรายละเอีี ย ดว่่ า
ปริิมาณงานมากน้้อยเพีียงใด พึ่่�งเร่่งทำำ�งานในช่่วงใกล้้
กำำ�หนดส่่ง
4. เนื่่�องจากในปััจจุุบัันมีีแหล่่งความรู้้�มากมาย
ในรููปแบบออนไลน์์ จึึงไม่่มีีเอกสารประกอบการเรีียน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเปิิดกว้้างทางความคิิด
5. งานบางอย่่างไม่่ได้้กำำ�หนดรููปแบบที่่�ชััดเจน
เนื่่�อง จากต้้องการกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาวิิเคราะห์์ว่่า
หััวข้้อใดควรอยู่่�ในรายงานบ้้าง ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนมีีการให้้คำำ�
แนะนำำ�แก่่ผู้้เ� รีียนโดยตลอด อย่่างไรก็็ตาม ผู้้เ� รีียนไม่่ได้้
ใส่่ข้้อมููลสำำ�คัญ
ั บางอย่่างทั้้�งที่่�มีีการกำำ�ชับั ตั้้�งแต่่แรกแล้้ว
จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องให้้นัักศึึกษาปรัับแก้้ผลงาน

4.4 ผลการเรีียนของกระบวนวิิชา
ผลการเรีียนของนัักศึึกษาในการกระบวนวิิชา
206457 ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563ผู้้�เรีียน
ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 70.76 คะแนนโดยมีีค่่าเบี่่�ยง เบน
มาตรฐานเท่่ากัับ 12.76 มีีผู้้�ได้้รัับลำำ�ดัับขั้้�น A B+ B
C+ และ C จำำ�นวน 4 คน 1 คน 3 คน 2 คน และ 2
คน ตามลำำ�ดัับ และไม่่มีีผู้้�ได้้รัับลำำ�ดัับขั้้�นอื่่�น
5. สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
จากการวิิเคราะห์์ผลการประเมิินโดยผู้้เ� รีียน พบ
ว่่า การเรีียนการสอนแบบ Active learning แ ละ
Flipped classroom ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ออกแบบ
ไว้้ ช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนคิิด วิิเคราะห์์ ค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง สร้้างบรรยากาศที่่�ดีีระหว่่างเรีียน มีีส่ว่ นช่่วยให้้
ผู้้เ� รีียนทำำ�ความเข้้าใจในเนื้้�อหาได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้การ
เรีียนรู้้เ� ป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้
พััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 ตามจุุดมุ่่�งหมาย
ที่่�ได้้ตั้้�งไว้้ ทั้้�งนี้้�แนวคิิดดัังกล่่าวอาจถููกนำำ�ไปขยายผล
เพื่่�อปรัั บ รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนกระบวนวิิ ช า
คณิิตศาสตร์์ในระดัับอุุดมศึึกษาได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
กระบวนวิิชาในด้้านคณิิตศาสตร์์ประยุุกต์์
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�
ปีีการศึึกษา 2563 โดยศููนย์์ Teaching & Learning
Innovation Center (TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�
ให้้การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ รองศาสตราจารย์์
ดร. นงนุุช ตัันติิสันั ติิวงศ์์ จากมหาวิิทยาลััยเซาแธมป์์ตันั
ประเทศสหราชอาณาจัักร ที่่�ให้้เกีียรติิเป็็นวิิทยากร
บรรยายพิิเศษ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. นราวดีี ภููดล
สิิทธิิพััฒน์์ อาจารย์์ ดร. นวิินดา ฉััตรสกุุลพรหม และ
อาจารย์์ ดร. กุุณฑลีี ไชยสีี อาจารย์์ประจำำ�คณะ
วิิทยาศาสตร์์ ที่่�เป็็นคณะกรรมการร่่วมประเมิินผลงาน
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Project-Based Learning (PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy”
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บทคัดย่อ
	นัับตั้้�งแต่่ปีี 2559 ที่่�ผู้้ส� อนได้้เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จึึงได้้จััดการเรีียนการสอนด้้วยกระบวนการ Active learning มาโดยตลอด ในปีีการ
ศึึกษา 2562 และ 2563 ผู้้�สอนได้้เปิิดกระบวนวิิชาเลืือกเสรีี ในหลัักสููตรแอนนิิเมชัันและวิิชวลเอฟเฟกต์์ สำำ�นััก
วิิชาการศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี ได้้แก่่ วิิชา 951366 ภาพยนตร์์ดิจิิ ิทััลเพื่่�อการศึึกษาเชิิงหรรษา Digital Movie
for Edutainment และ วิิชา 951354 การออกแบบตััวละครสััญลัักษณ์์ Mascot Design ตามลำำ�ดัับ นอกจาก
จััดการเรีียนการสอนโดยใช้้กระบวนการ Active learning แล้้ว ผู้้�สอนจึึงได้้ขอทุุนฯ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้สามารถ
ออกแบบกระบวนการเรีียนการสอน ในลัักษณะกิิจกรรม Active learning ที่่�มีีกิิจกรรมการบููรณาการร่่วมกััน
ผ่่านการทำำ�โครงงาน Project-Based Learning (PjBL) ระหว่่าง 2 รายวิิชาดัังกล่่าว
	กิิจกรรมการบููรณาการร่่วมกััน ผ่่านการทำำ�โครงงาน Project-Based Learning (PjBL) นี้้�มีีเป้้าหมายเพื่่�อ
สร้้างสื่่�อสร้้างสรรค์์ที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้จริิง รายงานนี้้�จึึงเป็็นการแบ่่งปัันประสบการณ์์ โดยจะเน้้นให้้ผู้้�
อ่่านได้้เห็็นภาพในส่่วนการจััดการ บทบาทของ Facilitator เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�โครงงาน Project-Based
Learning (PjBL) ที่่�มีีการบููรณาการร่่วมกัันของผู้้�เรีียน ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมเกี่่�ยวกัับการ
ป้้องกัันตนเองให้้ปลอดภััยจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ COVID-19 โดยได้้รัับความอนุุเคราะห์์เนื้้�อหาจาก คณะ
พยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผลจากการจััดการเรีียนการสอนและกิิจกรรมดัังกล่่าว สามารถผลิิตตััว
ละครมาสคอตของสาขาวิิชาต่่างๆ ภายในวิิทยาลััย ที่่�แสดงเอกลัักษณ์์เกี่่�ยวกัับการรณรงค์์ป้้องกัันเชื้้�อCOVID-19
จำำ�นวน 6 ชุุด และสร้้างผลงานสื่่�อสั้้�น ขนาดความยาวประมาณ 3 นาทีี จำำ�นวน 14 เรื่่�อง และเมื่่�อนำำ�มาตััดต่่อเป็็น
ผลงานสมบููรณ์์ ได้้เป็็นสื่่�อขนาดความยาว 14 นาทีี สามารถนำำ�ไปใช้้เผยแพร่่เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ตามวััตถุุประสงค์์
ของโครงงานต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: Project-Based Learning (PjBL) , Edutainment, Mascot Design, COVID-19, Active learning.
1. บทนำำ�
ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ COVID-19 การ
ปฏิิบััติิตนให้้ปลอดภััยจากการสััมผััสเชื้้�อเป็็นวิิธีีการ
ป้้องกัันที่่�ดีีที่่�สุุด และกระบวนการที่่�จะให้้ความรู้้�กัับ
นัักศึึกษาให้้เกิิดความตระหนััก เข้้าใจ และร่่วมเป็็นส่่วน

หนึ่่�งของการรณรงค์์ป้อ้ งกัันการแพร่่เชื้้�อ จะเป็็นวิิธีกี าร
ที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีแรงบัันดาลใจในการเรีียนอย่่างมีีเป้้า
หมาย กระตุ้้น� ให้้เป็็นความสำำ�คัญ
ั ของโครงงานที่่�ทุุกคน
มีีความสนใจจะทำำ�ร่ว่ มกััน โดยมีีเป้้าหมายคืือผลงานที่่�
สามารถนำำ�ไปใช้้งานได้้จริิง ผู้้เ� รีียนเห็็นคุุณค่่าของโครง
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งานที่่�ทำำ�ร่่วมกััน ว่่ามิิใช่่เพีียงให้้มีีงานส่่งตามที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในรายวิิชา หากแต่่เป็็นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
ส่่วนรวม ผ่่านการใช้้ความรู้้�และการใช้้ทัักษะความ
สามารถ ที่่�นัักศึึกษามีีอยู่่� ให้้เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ส่่วนรวม
ผู้้�สอนได้้เสนอโครงการเพื่่�อสร้้างกิิจกรรมการบููรณา
การร่่วมกัันผ่่านการทำำ�โครงงาน จาก 2 กระบวนวิิชา
เลืือกเสรีี ในหลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิชา
แอนนิิเมชัันและเกม ได้้แก่่ วิิชา 951354 การออกแบบ
ตััวละครสััญลัักษณ์์ Mascot Design และวิิชา 951366
ภาพยนตร์์ดิิจิิทััลเพื่่�อการศึึกษาเชิิงหรรษา Digital
Movie for Edutainment ถึึงแม้้ว่่าวิิชาทั้้�งสองจะเป็็น
วิิชาเลืือกร่่วมกัันในหลัักสููตรเดีียวกััน แต่่จุุดเน้้นและ
ทัักษะความรู้้�ที่่�นัักศึึกษาจะได้้รัับมีีความแตกต่่างกััน
สรุุปโดยย่่อคืือ วิิชา 951354 เป็็นวิิชาเกี่่�ยวกัับการสร้้าง
ตััวละครสััญลัักษณ์์ Mascot ที่่�จะถููกนำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
วััตถุุประสงค์์ต่่างๆ และ วิิชา 951366 เป็็นวิิชาเกี่่�ยว
กัับการทำำ�สื่่�อสาระบัันเทิิง Edutainment ในรููปแบบ
ของสื่่�อสร้้างสรรค์์
การบููรณาการร่่วมกัันของโครงงานนี้้�เป็็นการ
จำำ�ลองสถานการณ์์การทำำ�งานจริิง ในอุุตสาหกรรมแอ
นนิิเมชัันและดิิจิทัิ ลั คอนเทนต์์ ที่่�จะแบ่่งหน้้าที่่�ความรัับ
ผิิดชอบกัันทำำ� โดยมีีเป้้าหมายและโครงเรื่่�องเดีียวกััน
ต้้องอาศััยการร่่วมแรงร่่วมใจ ประสานงาน การสื่่�อสาร
การวางแผนการทำำ�งาน การบริิหารจััดการเวลา และ
ทัักษะการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการทำำ�งานจริิง
เปิิ ด โอกาสให้้นัั ก ศึึ ก ษาแลกเปลี่่�ยนเรีี ย นรู้้� แ ละทำำ�
กิิจกรรม โดยอาศััยพื้้�นฐานจากเนื้้�อหาหลัักของสองราย
วิิ ช าบูู ร ณาการร่่ ว มกัั น ผ่่ า นกระบวนการ Active
learning ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น ผู้้�เรีียนรัับรู้้�ถึึงคุุณค่่าของการ
ทำำ�งานสร้้างสรรค์์ และกิิจกรรมกลุ่่�มที่่�มีีอิิสระในการ
เลืื อ กใช้้ผลงานหรืื อ แนวคิิ ด แรงบัั น ดาลใจในการ
ออกแบบระหว่่างวิิชา ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�การสวม
บทบาทเป็็นผู้้�สร้้าง ผู้้�ผลิิต และเป็็นผู้้�คััดเลืือกผลงาน
ไปใช้้ต่่อยอด รวมทั้้�งสร้้างประสบการณ์์การนำำ�ผลงาน
ของผู้้อื่่�� นไปใช้้และการให้้การอ้้างอิิง การให้้เครดิิตท้้าย
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สื่่�อ (End Credit) ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมากสำำ�หรัับผู้้�
ออกแบบและคนที่่�ทำำ� งานในอุุ ต สาหกรรมสื่่�อ
สร้้างสรรค์์และดิิจิิทััลคอนเทนต์์ ที่่�จะต้้องให้้ความ
สำำ�คััญและระมััดระวัังในการนำำ�ทรััพย์์สิินทางปััญญา
ของผู้้อื่่�� นหรืือผู้้ร่� ว่ มงานไปใช้้งานต่่อยอดผลที่่�ได้้รัับจาก
กิิจกรรมการเรีียนการสอนและการบููรณาการร่่วมกััน
นี้้� สำำ�เร็็จเป็็นผลงานโครงงานสื่่�อสร้้างสรรค์์ เพื่่�อป้้องกััน
ตนเองจากเชื้้�อ COVID-19 ที่่�มีีเนื้้�อหาถููกต้้องเหมาะสม
สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ เป็็นการปลููกฝัังให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดทััศนคติิที่่�ดีต่ี อ่ การเรีียนรู้้แ� ละสร้้างคุุณลัักษณะผู้้ที่่��
มีีทักั ษะของการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ (Lifelong Learning)
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1 การเรีียนรู้้แ� บบโครงงานเป็็นฐาน ProjectBased Learning (PjBL) เป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�
เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ [1] ประกอบด้้วย 6 ขั้้�นตอน
ได้้แก่่ การเตรีียมความพร้้อม การกำำ�หนดและเลืือก
หััวข้้อ การเขีียนเค้้าโครงของโครงงาน การปฏิิบััติิงาน
โครงงาน การนำำ� เสนอผลงาน และการประเมิิ น
โครงงาน
2.2 การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต Lifelong Learning
World Economic Forum [2] ได้้อธิิบายหลัักการ ซึ่ง่�
แบ่่งทัักษะด้้านต่่างๆ ที่่�มนุุษย์์ในศตวรรษที่่� 21 จำำ�เป็็น
จะต้้องมีีออกเป็็นทัักษะ 3 กลุ่่�มใหญ่่ แบ่่งได้้เป็็นทัักษะ
16 ด้้าน เมื่่�อทัักษะเหล่่านี้้�ทำำ�งานสอดคล้้องกััน จะทำำ�
ให้้คนๆ นั้้�นมีีความสามารถในการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
สามารถใช้้ชีีวิิตอยู่่�ได้้ในศตวรรษที่่� 21 ท่่ามกลางความ
ท้้าทายในชีี วิิ ต หรืื อ สภาพแวดล้้อมและสัั ง คมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว หลัักการของ Lifelong
Learning ตามรููปภาพ ได้้แบ่่งทัักษะด้้านต่่างๆ ที่่�
มนุุษย์์ในศตวรรษที่่� 21 จำำ�เป็็นจะต้้องมีีออกเป็็นทัักษะ
3 กลุ่่�มใหญ่่ แบ่่งได้้เป็็นทัักษะ 16 ด้้าน ได้้แก่่
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รวดเร็ ว หลั ก การของ Lifelong Learning ตาม
รูปภาพ ไดแบงทักษะดานตางๆ ที่มนุษยในศตวรรษ
CMU21 (2021)
ทีChiang
่ 21 จำเป
จะตองมีอThailand
อกเปนทักษะ 3 กลุมใหญ
Mai นUniversity,
แบงไดเปนทักษะ 16 ดาน ไดแก
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21 ่ 21
1. Foundational Literacies กลุ่่�มทัักษะพื้้�น
ฐานที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้ เพราะเทคโนโลยีีและความรู้้ใ� หม่่ๆ
ก่่อให้้เกิิดบริิบทการใช้้ชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม
ทัักษะเหล่่านี้้�ได้้แก่่ การใช้้ภาษา (Literacy) การ
คำำ�นวณ (Numeracy) การใช้้เทคโนโลยีี (ICT Literacy)
การใช้้วิิทยาศาสตร์์กับั สิ่่�งรอบตััว (Scientific Literacy)
การเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมและวััฒนธรรม (Cultural
& Civic Literacy) ทัักษะการจััดการด้้านการเงิิน
(Financial Literacy) และทัักษะการเป็็นผู้้�ประกอบ
การ หรืือ Entrepreneurship
2. Competencies กลุ่่�มทัักษะด้้านการจััดการ
ปััญหา เป็็นทัักษะหลัักที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์สามารถจััดการ
ปััญหาต่่างๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อใช้้ใน ‘การ
จััดการกัับปััญหา’ หรืือจััดการกัับความท้้าทายในชีีวิิต
ที่่�มีีความซัับซ้้อนเพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งในปััจจุุบัันและใน
อนาคต กลุ่่�มทัักษะนี้้�เรีียกว่่า 4C หรืือเรีียกว่่า Soft
Skills ประกอบด้้วยทัักษะ 4 ด้้าน ได้้แก่่ ทัักษะในการ
วิิเคราะห์์ปััญหา (Critical Thinking) ทัักษะการคิิด
สร้้างสรรค์์ (Creativity) ทัั ก ษะการสื่่�อสาร
(Communication) และทัักษะในการทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�อื่่�น (Collaboration) โดยเฉพาะในกลุ่่�มของคนที่่�มีี
ความรู้้� (Knowledge worker) ทางด้้านดิิจิิทััล เป็็นที่่�
ยอมรัับว่่า หากผู้้�ใดสามารถใช้้ทัักษะ 4C หรืือ มีี Soft
Skills ได้้มาก ก็็จะเป็็นผู้้�ที่่�สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีี

Soft Skills ประกอบดวยทักษะ 4 ดาน ไดแก ทักษะ
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3. Character Qualities กลุมทักษะที่ใช ใน
การจัดการตัวเองใหเปนผูที่มีคุณสมบัติพรอมรับกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน
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3 ซึ่งเปนกลุมทักษะที่เกี่ยวข องกับ ทักษะการเข า
เสริิมบรรยากาศในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น การแก้้ไข
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ขอดีข
ผูเรียนประส
การกระตุ  น
สงเสริมเทค
ไปที่ผลลัพ
เชื่อมโยงขอ

ขอจำก
เรียนรูที่มีค
ไดแก อาจใ
จำเปนตองม
มีความแตก
ท า ทาย เพ
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2.3 การเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย (Meaningful
learning) [4] การเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมายเป็็นวิิธีีที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�เรีียนในการมีีส่่วนร่่วมใน
การเรีียนรู้้� ทัักษะการเรีียนรู้้� (Cognitive Skill) เป็็นสิ่่�ง
ที่่�ผู้้�เรีียนใช้้ในการประเมิิน (Evaluate) การวิิเคราะห์์
(Analyze) การจดจำำ� (Remember) และทำำ�การ
เปรีียบเทีียบ (Make comparisons) การเรีียนรู้้�ที่่�มีี
ความหมายเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ความเข้้าใจว่่าสามารถ
นำำ�ส่่วนย่่อยของความรู้้�ทั้้�งหมดของแนวคิิดทั้้�งหมดมา
ทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างไร การเรีียนรู้้ที่่�มี
� คี วามหมายเป็็น
กิิจกรรมการเรีียนที่่�เต็็มไปด้้วยความกระตืือรืือร้้น การ
สร้้างสรรค์์และเกิิดการจดจำำ�ที่่�ยาวนาน แต่่ที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุ ด คืื อ ช่่ ว ยให้้ผู้้� เ รีี ย นมีี ส่่ ว นร่่ ว มอย่่ า งเต็็ ม ที่่�ใน
กระบวนการเรีียนรู้้� ผู้้�เรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
จากการเรีียนรู้้ที่่�มี
� คี วามหมาย ไปใช้้กัับสถานการณ์์การ
เรีียนรู้้�ใหม่่ ๆ การเรีียนรู้้�ประเภทนี้้�จะอยู่่�กัับผู้้�เรีียนไป
ตลอดชีีวิิต
	ข้้อดีีของการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย ช่่วยให้้ผู้้�
เรีียนประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียนได้้เพราะ เป็็นการ
กระตุ้้�นให้้เกิิดความเข้้าใจไม่่ใช่่การท่่องจำำ� ส่่งเสริิม
เทคนิิ ค การเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งกระตืื อ รืื อ ร้้น มุ่่�งเน้้นไปที่่�
ผลลััพธ์์ของกระบวนการเรีียนรู้้� และเป็็นการเชื่่�อมโยง
ข้้อมููลใหม่่กัับความรู้้�เดิิม
	ข้้อจำำ�กััดของการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย การ
เรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมายมีีความท้้าทายหลายประการ
ได้้แก่่ อาจใช้้เวลานานกว่่าจะบรรลุุเป้้าหมาย และ
จำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับให้้มีีความเหมาะสมกัับผู้้�เรีียนที่่�
มีีความแตกต่่างกััน ผู้้�เรีียนบางคนอาจเผชิิญกัับความ
ท้้าทาย เพราะการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย ต้้องเสริิม
สร้้างจากความรู้้�เดิิม ผู้้�สอนควรให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนเข้้าใจแนวคิิด การสะท้้อนคิิดเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนพััฒนา
ทัักษะหรืือเพิ่่�มพููนความ เนื่่�องจากการเรีียนรู้้ที่่�มี
� คี วาม
หมายจะสอนให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญที่่�
พวกเขาจะสามารถใช้้ได้้ตลอดชีีวิิต
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3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1 วิิธีีการ/กิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่
การเรีียนการสอนทั้้�ง 2 รายวิิชา ผู้้�สอนได้้ลด
ปริิมาณการบรรยายลง เพิ่่�มกระบวนการการเรีียนรู้้�ที่่�
มีีความหมายเนื่่�องจากเป็็นวิิธีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
สำำ�หรัับผู้้�เรีียนในการมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� การเปิิด
ประเด็็นผ่่านกิิจกรรมการเรีียน การตั้้�งคำำ�ถาม การหา
ตััวอย่่าง การอภิิปรายในชั้้�นเรีียน เพื่่�อเน้้นสร้้างทัักษะ
4C ได้้แก่่ ทัักษะในการวิิเคราะห์์ปััญหา (Critical
Thinking) ทัักษะการคิิดสร้้างสรรค์์ (Creativity) รวม
ทั้้�งทัักษะการสื่่�อสารและทัักษะในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�
อื่่�น (Communication & Collaboration)
3.2 การจััดแบ่่งสััดส่่วนคะแนนของรายวิิชา
ผู้้ส� อนได้้บางการจััดแบ่่งสััดส่่วนคะแนน โดยมีีการปรัับ
สััดส่่วนให้้มีีคะแนนสอบปลายภาคลดลง เพิ่่�มสััดส่่วน
คะแนนของกิิจกรรมอื่่�นๆ ดัังนี้้�
- การเข้้าชั้้�นเรีียนและการมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน
และกิิจกรรมย่่อย (Design Thinking & Case Study)
20%
- การทำำ� โครงงานร่่ ว มกัั น (Collaborate
Project based learning) 30%
-	กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา และ
การอภิิปราย (Discussion) ทั้้�งในชั้้�นเรีียนและนอกชั้้�น
เรีียน 20%
-	พััฒนาการ การนำำ�เสนอ และทัักษะด้้านการ
จััดการปััญหา (Competencies) 10%
- การสอบปลายภาคเพื่่�อวััดและประเมิินผล
ความรู้้�ทัักษะทางปััญญา 20%
3.3 สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอน ประกอบด้้วยสื่่�อและอุุ ป กรณ์์ ห ลากหลาย
หมุุนเวีียนนำำ�มาใช้้ในแต่่ละสััปดาห์์ไม่่ซ้ำำ��กันั เพื่่�อให้้เกิิด
ความแตกต่่างและน่่าตื่่�นเต้้นสำำ�หรัับผู้้�เรีียน
- สไลด์์และเอกสารประกอบการสอน
- ไฟล์์ภาพ รููปแบบต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละ
กิิจกรรม ในปริิมาณมาก หลากหลายให้้เลืือกได้้
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- กล่่ อ งเกมต่่ า งๆ เพื่่�อเป็็ น กรณีี ศึึ ก ษาและ
กิิจกรรมกลุ่่�ม เพื่่�อใช้้ในการสะท้้อนคิิดผ่่านการเล่่น
- กระดาษ สีี ปากกา อุุปกรณ์์ Flipped chart
และ กระดาษ Post-it
- ตััวอย่่างสำำ�หรัับเป็็นกรณีีศึึกษา เช่่น หนัังสืือ
แผ่่นภาพ ไฟล์์ต่า่ งๆ ลิิงค์์เว็็บไซต์์ คลิิปยููทูปู YouTube
และ โจทย์์ฝึึกหััดในรููปแบบที่่�หลากหลาย
- Facebook กรุ๊๊�ป สำำ�หรัับการโพสต์์คำำ�ถามคำำ�
ตอบและไฟล์์งานต่่างๆ และโปรแกรม zoom สำำ�หรัับ
การเรีียนการสอนออนไลน์์
- ผู้้�เรีียนและผู้้�สอน ใช้้มืือถืือหรืืออุุปกรณ์์เพื่่�อ
บัันทึึกภาพ แท็็บเล็็ต หรืือ คอมพิิวเตอร์์
3.4 กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Active Learning) และ กระบวนการที่่�
สร้้างทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ต ลอดชีี วิิ ต ให้้กัั บ นัั ก ศึึ ก ษา
(Lifelong Learning) เริ่่�มต้้นจากการสร้้างบรรยากาศ
ในชั้้�นเรีียน การตั้้�งกฎสร้้างสรรค์์ (Creative Rules)
เช่่น เปิิดรัับทุุกความคิิดเห็็น ในชั้้�นเรีียนผู้้เ� รีียนสามารถ
แสดงความคิิดเห็็นได้้โดยไม่่ต้้องกลััวผิิด เปลี่่�ยนวิิธีกี าร
ถามจาก what เป็็น How เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นการผสม
ผสานใช้้หลัั ก การการสร้้างความคิิ ด สร้้างสรรค์์
Creative Thinking ในทุุกกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในการ
เรีียน
ในขณะนั้้�น (ช่่ ว งต้้นของภาคการศึึ ก ษาที่่�
2/2563) ยัังไม่่มีกี ารระบาดครั้้�งที่่� 2 ผู้้ส� อนมีีการพููดคุุย
กัับนัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตััวเพื่่�อให้้
เกิิดความปลอดภััยในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อ COVID-19 พบว่่า ข้้อมููลต่่างๆ ที่่�มีีการนำำ�เสนอ ไม่่
ค่่อยมีีรายละเอีียดและการอธิิบายที่่�มากเพีียงพอ ส่่วน
ใหญ่่จะเน้้นย้ำำ��เรื่่�องการใส่่หน้้ากากอนามััย แต่่ก็พ็ บเห็็น
โดยทั่่�วไปรวมทั้้�งที่่�ปรากฎตามสื่่�อต่่างๆ ว่่าประชาชน
ทั่่�วไป มีีการสวมใส่่หน้้ากากอนามััยที่่�ไม่่ถููกวิิธีี ผู้้�สอน
ได้้นำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ตั้้�งคำำ�ถาม นำำ�ไปสู่่�การค้้นคว้้าหา
ข้้อมููล วิิเคราะห์์และรวบรวมความคิิดเพื่่�อสร้้างโจทย์์
ใ ห้้นัั ก ศึึ ก ษ า ค้้ น ค ว้้ า ต่่ อ ย อ ด เ กี่่� ย ว กัั บ

สถานการณ์์COVID-19 การแพร่่ระบาด การป้้องกััน
ฯลฯ ให้้สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาวิิชา
ได้้ข้้อสรุุ ป ว่่ า สื่่�อที่่�นำำ� เสนอเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัั บ
COVID-19 ในขณะนั้้�น (ช่่วงเวลาประมาณ พฤศจิิกายนธัันวาคม 2563) ยัังมีีน้้อย หรืือ สื่่�อไม่่มีีความน่่าสนใจ
ส่่วนมากมาจากชุุดข้้อมููลเดีียวกัันที่่�มีีรายละเอีียดน้้อย
ไม่่ย้ำำ��ให้้คนตระหนัักถึึงการป้้องกัันตนเอง หรืือขาดราย
ละเอีียดที่่�เหมาะสม เช่่น ประชาสััมพัันธ์์ให้้ใส่่หน้้ากาก
อนามััยแต่่ไม่่เน้้นย้ำำ��การใส่่ให้้ถููกวิิธีี เป็็นต้้น สัังเกตจาก
การแพร่่เชื้้�อในการระบาดครั้้�งที่่� 2 และ 3 เกิิดจากการ
สวมใส่่หน้้ากากอนามััยแบบผิิดวิิธีี (เช่่นสวมไว้้ใต้้คาง
เป็็นต้้น) แต่่การทำำ�งานบนข้้อมููลที่่�มีีไม่่มาก ก็็มีข้้ี อจำำ�กัดั
อย่่ า งไรก็็ ต ามการนำำ� เสนอข้้อมูู ล ที่่�เกี่่�ยวกัั บ ความ
ปลอดภััยของผู้้ค� น ต้้องทำำ�งานอย่่างระมััดระวัังและรัับ
ผิิดชอบ เพราะมัันเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย สุุขภาพ ชีีวิติ
ของคนที่่�ได้้ดููสื่่�อของเรา
เมื่่�อมีีการแพร่่ระบาดของCOVID-19 ในเขต
จัังหวััดเชีียงใหม่่ช่่วงปลายปีี 2563 มหาวิิทยาลััยออก
ประกาศให้้เปลี่่�ยนการเรีียนการสอนเป็็นออนไลน์์อีีก
ครั้้�ง วิิทยาลััยฯ ได้้รัับความอนุุเคราะห์์จาก รศ. ดร.วััน
ชััย เลิิศวััฒนวิิลาศ อาจารย์์จากคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นวิิทยากรให้้การบรรยาย ซึ่ง่�
มีีนักั ศึึกษาให้้ความสนใจเข้้าร่่วมรัับฟัังจำำ�นวนมากรวม
ทั้้�งนัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนทั้้�งสอง
อย่่ า งไรก็็ ต ามการวางแผนงานร่่ ว มกัั น กัั บ
นัักศึึกษาก็็มีีความสำำ�คััญและมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�
จะต้้องวางแผน การวางโครงร่่างการจััดสรรเวลาใน
การเรีียนการสอน เพื่่�อทำำ�ให้้ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนมีีความ
เข้้าใจตรงกััน มีีเป้้าหมายร่่วมกััน และการสื่่�อสาร
ระหว่่างภาคเรีียนทำำ�ได้้ดีีขึ้้�น

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มีการสวมใส
ใหผูเรียนได
เคราะหและ
กษาคนควา
19 การแพร
บเนื้อหาวิชา

หาเกี ่ ย วกั บ
าประมาณ
หรือ สื่อไมมี
เดียวกันที่มี
งการปองกัน
าะสม เช น
มเนนย้ำการ
รเชื้อในการ
มใสหนากาก
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ในเนื้้�อหาแต่่ละสััปดาห์์แล้้ว ผู้้�สอนได้้นำำ� การเรีียนรู้้�
แบบโครงงานเป็็นฐาน Project-Based Learning
(PjBL) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
สำำ�คัญ
ั โดยให้้ผู้้�เรีียนทั้้�ง 2 รายวิิชา ได้้ทำำ�งานในส่่วนของ
การฝึึกฝนในวิิชาของตนเอง แล้้วสร้้างเป็็นผลงาน
ร่่วมกััน
รููปที่่� 3รู ปภาพจากกิิ
จกรรมบรรยายเกี่่�
ยวกัับ COVID-19
ที ่ 3 ภาพจากกิ
จ กรรมบรรยายเกี
่ ย วกั บ
โดย
รศ. ดร.วัั
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รูปที่ 4 การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และการทำกิจกรรมที่สัมพันธกัน จำเปนตองมีการ
ออกแบบกิจกรรมตางๆ คูขนานกันไปทั้ง 2 รายวิชา
รูปที่ 4 การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนทั้งผูเรียนและผูสอน

และการทำกิจกรรมที่สัมพันธกัน จำเปนตองมีการ
ออกแบบกิจกรรมตางๆ คูขนานกันไปทั้ง 2 รายวิชา
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รููปที่่� รู7ปทีมาสคอตของสาขาต่่
างๆ ในวิิ
ยาลััทยยาลั
ที่่�ไยด้้รััทีบ่
่ 7 มาสคอตของสาขาต
างๆทในวิ
การออกแบบจากกลุ่่�
มวิิจััยของผู้้
อนตั้้�งแต่่
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รับการออกแบบจากกลุ
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การออกแบบตัั
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ละคร
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สััญลัักษณ์์ Mascot Design ให้้ออกแบบตััวละคร ต่่อ
เนื่่�องจาก Mascot สาขาต่่างๆ ของวิิทยาลััย เพื่่�อให้้
ลักอษณ
ชา 951354
นััก1.
ศึึกวิษาเกิิ
ดการรัับรู้้การออกแบบตั
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ให
ใช้้ภาษาและเรื่่�
องราวที่่�Movie
เข้้าใจง่่for
าย Edutainment
ไม่่เป็็นทางการมาก
ผูเกิิเรีนยไปนออกแบบสื
่ อสร างสรรคอสารข้้อมูู
โดยมีเนืล้อที่่�สำำหาสาระ
แต่่สามารถใช้้ในการสื่่�
�คััญได้้
อย่่่ ยาวกั
งมีีปบระสิิ
ทธิิอภงกั
าพนตามกระบวนการและขั้้�
นตอน
เกี
การป
ตนเองให ป ลอดภั ย จากเชื
้อ
ของการออกแบบสื่่�
โดยมีีการนำำ
ัวละครสัั
ลััก่อษณ์์
COVID-19
มีกลุมเปอาหมายคื
อเด็�ตั
กและวั
ยรุนญเพื
ให
กวิิชาออกแบบมาใช้้ในสื่่�
อที่่�ผลิิ่เขตาขึ้้�ใจง
น าย
สืMascot
่อมีความนที่่�อีีาสนใจ
ใชภาษาและเรื่องราวที
กิิจกรรมการเรีี
ยนรู้้แต
�แบบโครงงานเป็็
นฐาน
ไม เ ป น3.5
ทางการมากเกิ
น ไป
ส ามารถใช ใ นการ
Project-Based Learning (PjBL)
สื่อสารขอมูลที่สำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
การเรีียนรู้้�แบบโครงงานเป็็นฐาน Projectกระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบสื่อ โดยมี
Based Learning (PjBL) ประกอบด้้วย 6 ขั้้�นตอน
การนำตั
ได้้แก่่ ว ละครสั ญ ลั ก ษณ Mascot ที ่ อ ี ก วิ ช า
ออกแบบมาใช
ในสืย่อมความพร้้อม
ที่ผลิตขึ้น
1. การเตรีี

3.5951354
กิจกรรมการเรี
ยนรูแบบโครงงานเป
ผู้้� เรีี ย นได้้ออกแบบ
Mascotนฐาน
ทุุ ก
สััปดาห์์จำำ�นวน 3 ครั้้�
ง (Mini workshop)
Project-Based
Learning
(PjBL) และมีีการเต
รีียมศึึ
กษา ยMascot
เกี่่�ยวกัับ COVID-19
งในและ
การเรี
นรู  แ บบโครงงานเป
น ฐาน ทั้้�Projectต่่างประเทศเป็็
นเวลา
2 สััประกอบด
ปดาห์์ก่่อนเริ่่�
Based
Learning
(PjBL)
ว ยมทำำ6�ขัโครงงาน
้น ตอน
รวมทั้้�
ได
แก งการนำำ�เสนอเรื่่�องราวของตััวละคร
951366 ผู้้� เ รีี ย นได้้ออกแบบเกม (Mini
1.
การเตรี
อม �งานเป็็นทีีม แบ่่ง
workshop)
เพื่่�อยมความพร
เรีียนรู้้�ทัักษะการทำำ
เป็็น951354
กลุ่่�มใหญ่่ผูปเระมาณ
5-8 คน Mascot
ในช่่วงก่่อทุนเริ่่�
โครง
รียนไดออกแบบ
กสัปมดาห
งาน ตั้้�ง3แต่่ครั
การออกแบบ
การวางโครงเรื่่�
จำนวน
้ง (Mini workshop)
และมีอกงจนถึึ
ารเตรีงยขั้้�มน
�เสนอและทดสอบการเล่่
นเกมทั ้ ง ในและ
ศึตอนการนำำ
ก ษา Mascot
เกี ่ ย วกั บ COVID-19
2. การกำำน�เวลา
หนดและเลืื
อกหัักวอข้้อ
ตางประเทศเป
2 สัปดาห
นเริ่มทำโครงงาน
ได้้รัั บ ความอนุุ เ คราะห์์ ใ ห้้ข้้อมูู ล เกี่่�ยวกัั บ
รวมทั้งการนำเสนอเรื่องราวของตัวละคร
COVID-19 จากคณะพยาบาลศาสตร์์ ซึ่่�งในขณะนั้้�น
ผู  เ รีแลรัั
ย นได
(Mini
ข้้อมูู951366
ลเกี่่�ยวกัับการดูู
กษาสุุอขอกแบบเกม
ภาพที่่�นำำ�เสนอจากทาง
workshop)
เรี ย นรูจำำ� ทนวนไม่่
ั ก ษะการทำงานเป
น ที ม
ภาครััฐหรืือผู้้เ� เพื
กี่่�ย่ อวข้้องมีี
มาก (ช่่วงการระบาด
รอบที่่�
ในประเทศไทย)
แบ
งเปน2กลุ
มใหญประมาณ 5-8 คน ในชวงกอนเริ่ม
�เรีียน แบ่่งกลุ่่�
มๆ ละ 3 คน่องจนถึ
เพื่่�อให้้ง
โครงงาน951354
ตั้งแตกผู้้ารออกแบบ
การวางโครงเรื
อการทำำ�งานที่่�เป็็นกลุ่่�มย่่อย ลดความเสี่่�
ขัสะดวกต่่
้นตอนการนำเสนอและทดสอบการเล
นเกม ยงของ
การอยู่่�รวมกัันจำำ�นวนมาก มีีการจััดแบ่่งหน้้าที่่�เน้้นการ
อกหัวขอ กกลุ่่�ม
มีีส่่ว2.นร่่วการกำหนดและเลื
มตามความสามารถของสมาชิิ
รีียน แบ่่ใหงกลุ่่�
3 บคนCOVIDเพื่่�อให้้
ไดร951366
ับความอนุผู้้เ� คราะห
ขอมมูๆลเกีละ่ยวกั
สะดวกต่่
อการทำำ�งานที่่�เป็็นกลุ่่�มย่่ซึอ่งยในขณะนั
ลดความเสี่่�
19
จากคณะพยาบาลศาสตร
้นขยองของ
มู ล
การอยู่่�
นจำำแ�ลรั
นวนมาก
ละกลุ่่�่นมเลืื
อกเนื้้�อหาและ
เกี
่ย วกัรบวมกัั
การดู
กษาสุแต่่
ขภาพที
ำเสนอจากทาง
เทคนิิคฐการนำำ
�เป็็นมสื่่�ากอสร้้างสรรค์์
ภาครั
หรือผู�เเสนอ
กี่ย วขที่่�อสงมีนใจจะทำำ
จ ำนวนไม
(ชว งการ
ด้้วยความเห็็นร่่วมกัันของสมาชิิกในกลุ่่�ม
ระบาดรอบที่ 2 ในประเทศไทย)
3. การเขีียนเค้้าโครงของโครงงาน
951354
มๆละกลุ่่�
ละ ม3ร่่คน
เพื่อให
951354ผูเผู้้รีเ� ยรีีนยนผู้้แบเ� รีีงยกลุ
นแต่่
างโครงเรื่่�
อง
สะดวกต
่เปนกลุคมต่่ยาองๆย ลดความเสี
่ยง
สนัับสนุุนอตััการทำงานที
วละคร และเทคนิิ
กัันเองภายใน
กลุ่่�ม มีีการวางแผนการทำำ
�งานร่่วมีมกัั
น ดแบงหนาที่
ของการอยู
รวมกันจำนวนมาก
การจั
951366
เ� รีียนผู้้เ� รีียนแต่่ละกลุ่่�ม ร่่างโครงเรื่่�
เนนการมี
สวนรวผู้้มตามความสามารถของสมาชิ
กกลุอมง
บท การดำำ�เนิินเรื่่�อง เทคนิิคต่่างๆ กัันเองภายในกลุ่่�ม
951366 ผูเรียน แบงกลุมๆ ละ 3 คน เพื่อให
มีีการวางแผนการทำำ�งานร่่วมกััน
สะดวกต
การปฏิิบัอติั การทำงานที
ิงานโครงงาน่เปนกลุมยอย ลดความเสี่ยง
ของการอยู
 ร วมกั�งานที่่�อยู่่�
น จำนวนมาก
แต ล ะกลุ
 ม เลื อ ก
เป็็นการทำำ
ในช่่วงการเรีี
ยนออนไลน์์
ส่่วนใหญ่่จึึงใช้้การสื่่�อสารทางออนไลน์์ช่่องทางต่่างๆ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ะทำเปนสื่อ
ชิกในกลุม

างโครงเรื่อง
นเองภายใน

างโครงเรื่อง
ภายในกลุม

นออนไลน
งทางตางๆ

ะพัฒนาตัว
อกแบบไดมี
นหลายกลุม
ะสมตอการ
าสคอตและ
ษณ ข องตั ว
ฟลในลิ้งค ที่

เป น การทำงานที่ อ ยู  ใ นช ว งการเรี ย นออนไลน
สวนใหญจึงใชการสื่อสารทางออนไลนชองทางตางๆ

CMU21 (2021)
Chiang
Mai University,
951354
ผูเรียนใชThailand
เวลาออกแบบและพัฒนาตัว

มาสคอตตางๆ โดยสวนใหญคาดหวังใหออกแบบไดมี
ผู้้เ� รีียนใช้้เวลาออกแบบและพัั
ฒนาตััมว
เอกลัก951354
ษณ ครอบคลุ
มเนื้อหาของเพื่อนหลายกลุ
มาสคอตต่่
างๆงโดยส่่
วนใหญ่่คาดหวัังให้้ออกแบบได้้มีี
เพื
่อใหมีการดึ
ดูดความสนใจและเหมาะสมต
อการ
เอกลัักษณ์์ ครอบคลุุมเนื้้�อหาของเพื่่�อนหลายกลุ่่�ม เพื่่�อ
นำไปใชงาน แตละกลุมนำเสนอผลงาน มาสคอตและ
ให้้มีีการดึึงดููดความสนใจและเหมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้
อธิ บ ายที ่ มาของโครงเรื ่ องหรื อเอกลั ก ษณ ข องตั ว
งาน แต่่ละกลุ่่�มนำำ�เสนอผลงาน มาสคอตและอธิิบาย
ละครตามที
่ไดอออกแบบไว
กลุขมองตัั
สงไฟล
ในลิ้งค ที่
ที่่�มาของโครงเรื่่�
งหรืือเอกลััทุกกษณ์์
วละครตามที่่�
ทุได้้ออกแบบไว้้
กคนสามารถเข
ถึงไฟล
ด ใหในลิ้้�
เพืง่อค์์นๆที่่�ทุุไดกเคนสามารถ
ลือกไปใช
ทุุกากลุ่่�
มส่่งไไฟล์์
เข้้าถึึงไฟล์์ได้้ ให้้เพื่่�อนๆ ได้้เลืือกไปใช้้

รููปที่่� รู8ปการเลืื
อกผลงานมาสคอตนำำ
�ไปใช้้ในการสร้้าง
ที ่ 8 การเลื
อกผลงานมาสคอตนำไปใช
ใน
สื่่�อ Edutainment
ของแต่่ละกลุ่่�
ม ละกลุม
การสร
างสื่อ Edutainment
ของแต

951366 แต ล ะกลุ  ม ทำโครงงานในส ว นที่
วางแผนไวไดและรอเมื่อตัวมาสคอตเสร็จ ก็ไปเลือก
มาจั ด วางประกอบลงในงานของแต ล ะคนตามผั ง
layout และโครงราง Story board ที่ไดออกแบบไว
5. การนำเสนอผลงาน
ทั้้�งแสดงความเห็็
น การอภิิปราย และนำำ�เสนอราย
บุุค951354
คล เป็็นวิิธีเมืีการที่่�ทำำ
�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาเนื้้�ผูอเรีหาจาก
่อมีการนำมาสคอตไปใช
ยนใน
14
กลุ่่�
ม
ทั้้�
ง
ทางตรงและทางอ้้อม
วิชานี้ทุกคน จะตามไปดูคลิปทั้งหมดเพื่อบันทึกภาพ
951366 หลัังจากไฟล์์เสร็็จแล้้ว ทุุกกลุ่่�มส่่งไฟล์์
สว นที่มีตัว ละครของกลุมตนเอง ทำเปน ไฟลส รุป
ในลิ้้�งค์์ ที่่�ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงไฟล์์ได้้ รอผู้้�เชี่่�ยวชาญ
รวมทั้งแสดงความเห็น การอภิปราย และนำเสนอ
ตรวจสอบคุุณภาพไฟล์์งานและแก้้ไขในข้้อบกพร่่อง
รายบุ
คล เปนรวิณ์์ธีกขั้้�ารที
่ทำใหผ�ลองสถานการณ์์
ูเรียนไดศึกษาเนืที่่�้อเหา
ต่่างๆคให้้สมบูู
นตอนนี้้�จำำ
กิิด
จาก
14
กลุ
ม

ทั
ง
้
ทางตรงและทางอ
อ
ม
ขึ้้�นจริิงในการผลิิตงานในอุุตสาหกรรมแอนนิิเมชัันและ
ดิิจิทัิ 951366
ลั คอนเทนต์์
องมีีการให้้ความเห็็
การปรัั
แก้้
หลังที่่�ต้้
จากไฟล
เสร็จแลว ทุกนกลุ
มสงบไฟล
การตรวจทาน
การแก้้ไข าตรวจสอบรายละเอีี
ยดให้้
ในลิ
้งค ที่ทุกคนสามารถเข
ถึงไฟลได รอผูเชี่ยวชาญ
สมบูู ร ณ์์ หลัั
ง จากนั้้�นงานและแก
ทุุ ก กลุ่่�มนำำไขในข
� เสนอไฟล์์
ตรวจสอบคุ
ณภาพไฟล
อบกพรสื่่�ออง
นชั้้�นร ณ
เรีียขัน้นร่่ตอนนี
วมกัันทั้้�้จงำลองสถานการณ
หมด
ตสร้้างสรรค์์
างๆ ใหสใมบู
ที่
การประเมิินโครงงาน
เกิดขึ้นจริงในการผลิตงานในอุตสาหกรรมแอนนิเม
951354 ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกการเขีียนทบทวนสิ่่�งที่่�
ชันและดิจิทัลคอนเทนต ที่ตองมีการให ความเห็น
ตนเองได้้เรีียนรู้้� ลงในกระดาษ Post-it เป็็นส่่วนบุุคคล
การปรั
บ แก การตรวจทาน
การแกนเพื่่�
ไขอตรวจสอบ
ในช่่วงท้้ายคาบในทุุ
กสััปดาห์์ ประเมิิ
พััฒนาและ
รายละเอี
ย
ดให
ส
มบู
ร
ณ
หลั
ง
จากนั
น
้
ทุ
ก
กลุ
มนำเสนอ
ปรัับปรุุง โดยผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ ได้้แก่่ วิิทยากรพิิเศษจากภาค
ไฟล
สื่อสรางสรรค
ในชั
เรียน รวมกันทัวงต้้นเทอม
้งหมด และ
อุุตสาหกรรม
ที่่�ได้้เชิิ
ญ้นมาบรรยายในช่่
ผู้้�สอน
951366 ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกการเขีียนทบทวนสิ่่�งที่่�
ตนเองได้้เรีียนรู้้� ลงในกระดาษ Post-it เป็็นส่่วนบุุคคล
ในช่่วงท้้ายคาบในทุุกสััปดาห์์ ประเมิินเพื่่�อพััฒนาและ
ปรัับปรุุง โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์์ ผู้้�
เชี่่�ยวชาญจากอุุตสาหกรรมที่่�มาทำำ�การตััดต่่อคลิิปให้้
และผู้้ส� อน ประเมิินผลงานด้้านความน่่าสนใจ และการ
สร้้างความเข้้าใจ คุุณค่่าของสื่่�อ โดยผู้้�ใช้้งาน ครููและ
นัักเรีียนจากโรงเรีียนต่่างๆ
3.6 ประเด็็นอื่่�นๆ ที่่�คิิดว่่าเกี่่�ยวข้้องและสำำ�คััญ
ในการแสดงให้้เห็็นถึึงจุุดเด่่นของการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
951354 ผู้้เ� รีียนเมื่่�อทำำ�การเลืือก สามารถให้้ Feedback
หรืือคำำ�แนะนำำ�กัับเพื่่�อนในอีีกวิิชาได้้ หรืือในบางกลุ่่�ม
มีีการพััฒนางานร่่วมกััน (มีีสมาชิิกที่่�เรีียนทั้้�ง 2 วิิชาใน
ภาคการศึึกษาเดีียวกััน) ก็็จะเห็็นได้้ชััดว่่าผลงานออก
มาในแนวทางเดีียวกััน ผลงานทำำ�ได้้เสร็็จเร็็วกว่่ากลุ่่�ม
อื่่�นเพราะในการออกแบบงานสามารถปรัับเปลี่่�ยน

่ 9 การวิ
เ คราะห
และการคำนวนการให
รููปที่่�รู9ปทีการวิิ
เคราะห์์
และการคำำ
�นวนการให้้คะแนน
คะแนนจากการเลื
อกผลงานมาสคอตนำไปใช
ในการอ
จากการเลืือกผลงานมาสคอตนำำ
�ไปใช้้ในการสร้้างสื่่�
Edutainment
ของแต่่ลของแต
ะกลุ่่�ม ละกลุม
สร
างสื่อ Edutainment
951366 แต่่ ล ะกลุ่่�ม ทำำ� โครงงานในส่่ ว นที่่�
วางแผนไว้้ได้้และรอเมื่่�อตััวมาสคอตเสร็็จ ก็็ไปเลืือกมา
951366 แต ล ะกลุ  ม ทำโครงงานในส
ว นที่
จััดวางประกอบลงในงานของแต่่
ละคนตามผััง layout
วางแผนไว
ละรอเมื
่อตัวมาสคอตเสร็
จ ก็ไปเลือก
และโครงร่่ไาดงแStory
board
ที่่�ได้้ออกแบบไว้้
การนำำด�วางประกอบลงในงานของแต
เสนอผลงาน
มาจั
ล ะคนตามผั ง
การนำำ�board
มาสคอตไปใช้้
ผู้้�เรีียนใน
layout951354
และโครงรเมื่่�าองมีีStory
ที่ไดออกแบบไว
วิิชานี้้�ทุุกคน จะตามไปดููคลิิปทั้้�งหมดเพื่่�อบัันทึึกภาพ
5. การนำเสนอผลงาน
ส่่วนที่่�มีีตััวละครของกลุ่่�มตนเอง ทำำ�เป็็นไฟล์์สรุุปรวม
951354 เมื่อมีการนำมาสคอตไปใช ผูเรียนใน
วิ124
ชานี้ทุกคนผลการจั
จะตามไปดู
ลิป้ 21ทั้งstหมดเพื
นทึกภาพประจำ�ปีการศึกษา 2563
ดการเรียคนรู
Century่อบัLearning
ส ว นที ่ มี ต ั ว ละครของกลุ  มตนเอง ทำเป น ไฟลส รุป
รวมทั้งแสดงความเห็น การอภิปราย และนำเสนอ

บทวนสิ ่ งที่
-it เป น สว น
ประเมินเพื่ อ
แก วิทยากร
มาบรรยาย

บทวนสิ ่ งที่
-it เป น สว น
ประเมินเพื่ อ
ญจากคณะ
กรรมที่มาทำ
ผลงานดาน
จ คุณคาของ
รียนตางๆ

ละสำคัญใน
นรูที่เกิดขึ้น

สามารถให
นอี ก วิ ช าได
(มีสมาชิกที่
น) ก็จะเห็น
น ผลงานทำ
อกแบบงาน
จไดร วดเร็ ว
บริ ษ ั ท หรื อ

คอตจาก 6
าตนเอง โดย
วของแตล ะ
ทำใหเกิดการ
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วางแผน ตััดสิินใจได้้รวดเร็็ว (ลัักษณะเดีียวกัันกัับการ
ทำำ�งานของบริิษััท หรืือ Studio ที่่�มีีแผนกต่่างๆ ครบ
ถ้้วน)
951366 ผู้้เ� รีียนจะต้้องเลืือกมาสคอตจาก 6 กลุ่่�ม เพื่่�อ
นำำเข�ามาใช้้ให้้เหมาะสมกัั
เนื้้�อหาตนเอง
โดยต้้องไป
ใจกระบวนการสราบงตั
วมาสคอตซึ่งเป
นเนื้อหา
ทำำของวิ
�ความเข้้าใจมาสคอตแต่่
ละตััวของแต่่ละกลุ่่�มเพื่่�อให้้
ชา 951354
ตัั ด สิิ น ใจได้้ว่่ า จะเลืื อ กตัั ว ใด ทำำ� ให้้เกิิ ด การเข้้าใจ
4 ผลที่ไดรับ
กระบวนการสร้้างตัั
วมาสคอตซึ่่�งเป็็นเนื้้�อหาของวิิชา
951354
4.1 การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา
4. ผลที่่�
ได้้ารัทัับ้ง 2 วิชา ผูเรียนสวนใหญจะเขาเรี ยน
พบว
วมกิิจกรรมต
จกรรมต่่าางๆงๆในชั
ของนัั
ษาวย
ครบทุก4.1
ครั้งการเข้้าร่่
และทำกิ
้นเรีกศึึยกนด
พบว่่าทั้้�ง 2้งใจมาก
วิิชา ผู้้โดยมี
�เรีียนส่่
วนใหญ่่ยจดดั
ะเข้้าเรีี
ความสนใจและตั
รายละเอี
งนี้ ยน
ครบทุุกครั้้�ง และทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ ในชั้้�นเรีียนด้้วย
ความสนใจและตั้้�
งใจมาก
รายละเอีี
วิชา 951354
นศ โดยมีี
จำนวน
18 คนยดดััมีงกนี้้�ารเข า
	วิิ
ชา 951354
18 คน มีีกยารเข้้าร่่
วม
รวมกิจกรรมร
อยละ นศ
80 ขึจำำ�้นนวน
ไป ของเวลาเรี
นทั้งหมด
กิิมีจจกรรมร้้อยละ
ขึ้้�นไป ของเวลาเรีี
ยนทั้้�งหมดมีี
ำนวน 14 คน 80
(77.78%)
เขารวมกิจกรรมร
อยละ
จำำ70�นวน
14
คน
(77.78%)
เข้้าร่่
ว
มกิิ
จ
กรรมร้้อยละ
70
ของเวลาเรียนทั้งหมด มีจำนวน 2 คน (11.11%)
ของเวลาเรีียนทั้้�งหมด มีีจำำ�นวน 2 คน (11.11%) เข้้า
เขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาเรียน
ร่่วมกิิจกรรมน้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของเวลาเรีียนทั้้�งหมด
ทั้งหมด มีจำนวน 2 คน (11.11%) เนื่องจากมีปญหา
มีีจำำ�นวน 2 คน (11.11%) เนื่่�องจากมีีปััญหาด้้าน
สุุดขานสุ
ภาพขภาพ

	วิิชา 951366 นศ จำำ�นวน 43 คน มีีการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมร้้อยละ 80 ขึ้้�นไป ของเวลาเรีียนทั้้�งหมด มีี
จำำ�นวน 31 คน (72.09%) เข้้าร่่วมกิิจกรรมร้้อยละ
70-75 ของเวลาเรีี ย นทั้้�งหมด มีี จำำ� นวน 10 คน
(23.26%) เข้้าร่่วมกิิจกรรมร้้อยละ 65 ของเวลาเรีียน
ทั้้�งหมด มีีจำำ�นวน 2 คน (4.65%) เนื่่�องจากเป็็นผู้้�ที่่�เข้้า
มาลงทะเบีียนเรีียนเพิ่่�มในภายหลััง
4.2 ผลที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้�แบบโครงงานเป็็น
ฐาน Project-Based Learning (PjBL)
	ผู้้�เรีียนทั้้�ง 2 วิิชา รวม 63 คน รัับรู้้เ� กี่่�ยวกัับสาขา
ใหม่่ของวิิทยาลััย รวมทั้้�งเอกลัักษณ์์ของหลัักสููตรอื่่�นๆ
ที่่�ถููกถ่่ายทอดด้้วยวิิธีีการออกแบบมาสคอตประจำำ�
หลัักสููตร
	ผู้้�เรีียนวิิชา 951354 ได้้มีีการสร้้างสรรค์์ตััว
ละครใหม่่ ทั้้�งในแง่่การสร้้างเรื่่�องราวเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า
Story Telling and Value Added ที่่�มีีความหลาก
หลาย ทั้้�งการนำำ�ตััวมาสคอตมาตกแต่่งเพิ่่�มเติิมด้้วย
อุุปกรณ์์ Prop และการแสดงท่่าทาง Acting ไปจนถึึง
การสร้้างโครงเรื่่�อง Plot มารองรัับ และการสร้้างสรรค์์
ตััวละครใหม่่ Create โดยตััวละครใหม่่ทั้้�ง 6 กลุ่่�ม มีี
การสื่่�อสารชััดเจนถึึงการสวมหน้้ากากอนามััย หรืือการ
มีีการป้้องกัันตนเองตามเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�และ
ศึึกษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมมา
	ผู้้�เรีียนวิิชา 951366 ได้้มีีการนำำ�เนื้้�อหาสาระที่่�
ได้้รัับไป ไปทำำ�การสร้้างสรรค์์เรื่่�องราวใหม่่ ผสมผสาน
กัับวิิธีีการเล่่าเรื่่�อง การดำำ�เนิินเรื่่�อง การวางโครงเรื่่�อง
การสร้้างบท วิิธีกี ารสื่่�อสารกัับคนดูู ฯลฯ ตามหลัักการ
ของการสร้้างผลงานแอนนิิเมชััน
โดยเลืื อ กวิิ ธีี ก ารสื่่�อสารผ่่ า นกระบวนการที่่�
หลากหลายตามความสนใจของสมาชิิกในกลุ่่�ม เช่่น ทำำ�
ด้้วยเทคนิิคแอนนิิเมชััน Animation การทำำ�เป็็น

รูปที่ 10 รูปแผนภูมิแสดงรอยละของการเขา
รููปที่่� 10 รููปแผนภููมิิแสดงร้้อยละของการเข้้าชั้้�นเรีียน
ทั้้�ชั้นง เรี2 ยวิินทั
ชา ้ง 2 วิชา
วิชา 951366 นศ จำนวน 43 คน มีการเข า
รวมกิจกรรมรอยละ 80 ขึ้นไป ของเวลาเรียนทั้งหมด
มีจำนวน 31 คน (72.09%) เขารวมกิจกรรมรอยละ
70-75 ของเวลาเรี ย นทั ้ ง หมด มี จ ำนวน 10 คน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5 ของเวลา
นื่องจากเปน

ครงงานเปน
)

บรูเกี่ยวกับ
ลั ก ษณ ข อง
อกแบบมาส

รรคตัวละคร
มูลคา Story
ากหลาย ทั้ง
ปกรณ Prop
รสร างโครง
ตัวละครใหม
อสารชัดเจน
องกันตนเอง
ควาเพิ่มเติม

อหาสาระที่
องราวใหม
นเรื่อง การ
สารกับคนดู
อนนิเมชัน

บวนการที่
นกลุม เชน
การทำเปน

รูปที่ 11 ภาพมาสคอตของผูเรียนแตละกลุม ที่
ไดออกแบบโดยมีแนวคิดเกี่ยวกับ COVID-19
รูปที่ 12 การนำเสนอความกาวหนาของนักศึกษา
ผ า นทาง ชั ้ น เรี ย น online เนื ่ อ งจากมี ก ารแพร
ระบาดของ COVID-19

รูรููปปทีที่่�่ 12
12การนำำ
การนำเสนอความก
าวหนาของนั
ศึกษา
�เสนอความก้้าวหน้้าของนัั
กศึึกกษาผ่่
าน
ผ า นทาง
เรี ย น online
เนืก่ อารแพร่่
งจากมีระบาดของ
ก ารแพร
ทาง
ชั้้�นเรีียชัน้ นonline
เนื่่�องจากมีี
COVID-19
ระบาดของ COVID-19
คลิิปที่่�ใช้้คนเป็็นผู้้�แสดง Acting และการผสม
คลิ ป ที ่ ใ ช ค นเป
น ผู  แ สดง
Actingmediaทั้้�
และการ
ผสานหลากหลายวิิ
ธีีเข้้าด้้วยกัั
น Mixed
งนี้้�
ผสมผสานหลากหลายวิ
ธีเขาอดกโดยอิิ
วยกันสMixed
ในส่่
วนของเทคนิิคเป็็นการเลืื
ระ ให้้ผู้้�เmedia
รีียนได้้
มีีทัก้งารวางแผนการทำำ
�งานคเป
การตัั
ดสิินใจในกระบวนการ
นี้ ในสวนของเทคนิ
นการเลื
อกโดยอิสระ ให
และขั้้�
นตอนการทำำ
�งานด้้วยตนเอง การตั
ผู้้�สอนทำำ
ผูเรียนได
มีการวางแผนการทำงาน
ดสิ�นหน้้าที่่�
ใจใน
เพีี
ยงแค่่ระบุุเป้้าหมาย้ น ตอนการทำงานด
และตรวจความก้้าวหน้้า
ให้้
กระบวนการและขั
ว ยตนเอง
ความเห็็
นเพื่่�อาการพัั
นาเป็็รนะบุ
ประจำำ
สม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้
ผูส อนทำหน
ที่เพีฒย งแค
เปา�หมาย
และตรวจ
ทุุความก
กกลุ่่�มสามารถทำำ
�งานได้้เสร็็
�หนดน
า วหน า ให
ค วามเห็จนภายในเวลาที่่�กำำ
เพื ่ อ การพั ฒ นาเป
	ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์์ ได้้ตรวจ
ประจำสม่ำเสมอ เพื่อใหทุกกลุมสามารถทำงานได
สอบความถููกต้้องของเนื้้�อหา ได้้รัับความชื่่�นชมในแง่่
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
การนำำ�เสนอเรื่่�องราวและเทคนิิคที่่�สร้้างสรรค์์ น่่าสนใจ
และให้้คำำ
�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการนำำ�ไปใช้้งาน
ผู  เ�ชีแนะนำำ
่ ย วชาญจากคณะพยาบาลศาสตร
ได
ในสถานการณ์์จริิงเช่่น ให้้เพิ่่�มคำำ�บรรยายภาษาไทย
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ไดรับความชื่นชม
เพื่่�อให้้สามารถสื่่�อความหมายได้้ครบถ้้วนแม้้จะปิิด
ในแงการนำเสนอเรื่องราวและเทคนิคที่สรางสรรค
เสีียงบรรยายและเสีียงประกอบ (กรณีีนำำ�ไปเปิิดในที่่�ที่่�
นาสสนใจ
และให
ำแนะนำที
่เปน)ประโยชนตอการ
ไม่่
ามารถเปิิ
ดเสีียคงดัั
งได้้ตามปกติิ
นำไปใช ง านในสถานการณ จ ริ ง เช น ให เ พิ ่ ม คำ
บรรยายภาษาไทย เพื่อใหสามารถสื่อความหมายได
ครบถวนแมจะปดเสียงบรรยายและเสียงประกอบ
(กรณี น ำไปเป ด ในที ่ ท ี ่ ไ ม ส ามารถเป ด เสี ย งดั ง ได
ตามปกติ)

รููปที่่� 13 ผลงาน Project-Based Learning (PjBL)
รู ป ที ่ 13 ผลงาน Project-Based Learning
เรื่่�อง “Stay Safe and Stay Healthy”
(PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy”

ผูสอนไดนำผลงานไป ใหทีมผูเชี่ยวชาญจาก
126
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
คลิ ป ที ่ ใ ช ค นเป น ผู  แ สดง Acting และการ อุตสาหกรรมภาพยนตรแอนนิเมชัน ไดทำการตัดตอ
ผสมผสานหลากหลายวิธีเขาดวยกัน Mixed media เพื่อใหคลิปสั้นๆ นั้นสามารถรวมกันเปนคลิปเดียวที่
สามารถนำไปเปดไดโดยสื่อสารไดในเวลาไมเกิน 15
st

รู ป ที ่ 1
(PjBL) เรื่อง

ผูสอน
อุตสาหกรรม
เพื่อใหคลิปส
สามารถนำไ
นาที ซึ่งเหม
ชองทางตา
ระดั บ ดี ม าก
ผลงานของว
รายชื่อของ
ตัวอยางใหก
อุตสาหกรรม

มีการน
ไดนำไปใชง
การติดตอป
โรงเรียนปริน
นักเรียนไดช
ปองกันการแ
นักเรียนจำน
ก็ ม ี ก ารทบ
หนากากแล
ไปกับ การร
ตางๆ ที่ไดรับ

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ผู้้� ส อนได้้นำำ� ผลงานไป ให้้ทีี ม ผู้้� เ ชี่่�ยวชาญจาก
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์แอนนิิเมชััน ได้้ทำำ�การตััดต่่อ
เพื่่�อให้้คลิิปสั้้�นๆ นั้้�นสามารถรวมกัันเป็็นคลิิปเดีียวที่่�
สามารถนำำ�ไปเปิิดได้้โดยสื่่�อสารได้้ในเวลาไม่่เกิิน 15
นาทีี ซึ่่�งเหมาะสมกัับสถานการณ์์การเผยแพร่่ผ่า่ นช่่อง
ทางต่่างๆ โดยมีีคุุณภาพของภาพและเสีียงในระดัับดีี
มาก และในเครดิิตด้้านท้้าย ได้้รวบรวมผลงานของวิิชา
951354 ทั้้�ง 6 กลุ่่�มไว้้ด้้วย รวมทั้้�งมีีรายชื่่�อของผู้้�เรีียน
ทั้้�ง 2 วิิชาครบทุุกคน เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างให้้กัับผู้้�เรีียนใน
การในเครดิิตการทำำ�งานในอุุตสาหกรรมแอนนิิเมชััน
และดิิจิิทััลคอนเทนต์์
	มีีการนำำ�ผลงานไปมอบให้้กัับหน่่วยงานต่่างๆ
ได้้นำำ�ไปใช้้งาน เช่่น โรงเรีียน หน่่วยงานที่่�วิิทยาลััยมีี
การติิดต่่อประสานงานกััน หรืือ มีีการนำำ�ไปมอบให้้โรง
เรีียนปริินส์์รอยแยลวิิทยาลััย ที่่�ได้้นำำ�ไปเปิิดให้้กัับ
นัักเรีียนได้้ชมในโรงเรีียน เพื่่�อสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับการ
ป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อCOVID-19 ได้้รัับความสนใจจาก
นัักเรีียนจำำ�นวนมาก และนัักเรีียนหลายคนที่่�ได้้ดููสื่่�อ ก็็
มีีการทบทวนท่่าทางที่่�ถููกต้้องในการสวมใส่่หน้้ากาก
และการถอดหน้้ากากออกให้้ถููกวิิธีี พร้้อมไปกัับการรัับ
ชม ได้้รัับความชื่่�นชมจากหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�ได้้รัับไป
เผยแพร่่
รูปที่ 14 นักเรียนเรียนรูการสวมหนากากอนามัย
อยางถูกวิธี จากการรับชมผลงาน Project-Based
Learning ( PjBL) เ ร ื ่ อ ง “ Stay Safe and Stay
Healthy”

รููปที่่� 14
เรีียนเรีี
ก� ารสวมหน้้ากากอนามัั
ยอย่่าง
4.3นัักผลที
่ ไ ดยจนรู้้
ากการเรี
ยนรู  ที ่ มี ค วามหมาย
รู
ป
ที
่
14
นั
ก
เรี
ย
นเรี
ย
นรู
ก

ารสวมหน
า
กากอนามั
ถูู(Meaningful
กวิิธีี จากการรัับlearning)
ชมผลงาน Project-Based
Learningยอ
และการบู ร ณาการต
อย
างถูเรื่่�กวิอธงี “Stay
จากการรั
(PjBL)
Safeบมชมผลงาน
andงาน
Stay Project-Based
Healthy”
ยอดโดยการนำความรู
าใช
Learning
เ ร ื ่ อ ง “ Stay
and Stay
4.3 ( PjBL)
ผลที่่�ได้้จากการเรีี
ย นรู้้Safe
� ที่่�มีี ค วามหมาย
(Meaningful
learning)
และการบูู
Healthy”
เปนที่นาสนใจว
ากิจกรรมนี
้ มีผรูเณาการต่่
รียนกลุมอหนึยอด
่งที่
โดยการนำำ
�มาใช้้งาน
เคยเรียนวิ�ชความรู้้
า 951354
มาแลวในภาคการศึกษากอน
4.3 ผลที ่ ไ ด จ ากการเรี ยนรู  ที ่ มี ค วามหมาย
และเทอมนี้ลงเรียนวิชา 951366 ไดเลือก มาสคอต
(Meaningful learning) และการบู ร ณาการต อ
ของกลุมเพื่อนมาเปนแรงบันดาลใจ โดยไดทำการ
ยอดโดยการนำความรูมาใชงาน
วาดใหมทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับสไตลงานของ
ตนเองที ่ ไ ด อ อกแบบไว ถื อ ว า เป น การทำงานใน

เป็็นที่่�น่่าสนใจว่่ากิิจกรรมนี้้� มีีผู้้�เรีียนกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�เคย
เรีียนวิิชา 951354 มาแล้้วในภาคการศึึกษาก่่อน และ
เทอมนี้้�ลงเรีียนวิิชา 951366 ได้้เลืือก มาสคอต ของ
กลุ่่�มเพื่่�อนมาเป็็นแรงบัันดาลใจ โดยได้้ทำำ�การวาดใหม่่
ทั้้�งหมด เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสไตล์์งานของตนเองที่่�ได้้
ออกแบบไว้้ ถืื อ ว่่ า เป็็ น การทำำ� งานในคุุ ณ ภาพและ
ปริิมาณที่่�มากเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ จากการสััมภาษณ์์
อย่่างไม่่เป็็นทางการ ผู้้�เรีียนต้้องการสร้้างงานขึ้้�นโดย
ให้้มีีรููปแบบเหมาะกัับงานที่่�ได้้ออกแบบและเต็็มใจที่่�
จะทำำ�งานปริิมาณและคุุณภาพมากเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนด
ไว้้ กลุ่่�มเจ้้าของผลงานต้้นฉบัับที่่�ถููกเลืือกรู้้สึ� กึ ดีีใจที่่�เห็็น
ผลงานของตนเองในอีีกสไตล์์หนึ่่�ง ที่่�เพื่่�อนอีีกวิิชาได้้
สร้้างสรรค์์ขึ้้�น ถืือว่่าเป็็นบรรยายกาศในการเรีียนที่่�มีี
ความสร้้างสรรค์์และเคารพในผลงานการออกแบบของ
ผู้้� อื่่� นด้้วยการให้้เครดิิ ตเช่่ นเดีี ย วกัั บที่่�จะปรากฎใน
อุุตสาหกรรมจริิง

รููปที่่� 15
อตััว Mascot
ต้้นแบบตนแถวล่่
รูปแถวบนคืื
ที่ 15 แถวบนคื
อตัว Mascot
แบบางคืื
แถวอ
Mascot ที่่�นัักศึึกษาสร้้างสรรค์์เพิ่่�มขึ้้�น ตามแนวคิิดของ
ลางคือ Mascot ที่นักศึกษาสรางสรรคเพิ่มขึ้น ตาม
การเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย (Meaningful learning)
แนวคิดของการเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful
4.4 คะแนนโครงงานบูู ร ณาการ Projectlearning)
Based Learning (PjBL)
	ส่่วนของคะแนนโครงงาน ซึ่่�งเป็็น 30% ของ
4.4 คะแนนโครงงานบู ร ณาการ Projectคะแนนทั้้�
ผู้้�เรีียนทั้้�งอตั2ว วิิMascot
ชา สามารถทำำ
�ผลงาน
รูปทีงหมด
่ 15 แถวบนคื
ตนแบบ
แถว
Based Learning (PjBL)
�โครงงาน
ลได้้ดีี
างคืมีีอคะแนนในส่่
Mascot ทีว่นนการทำำ
ักศึกษาสร
างสรรคดัังเพินี้้�่มขึ้น ตาม
951354
ทุุกกลุ่่�มทำำย�นรู
ผลงานได้้ดีี
ถึึงซึดีี่ งมเป
าก(Meaningful
จาก
แนวคิ
ที่มีความหมาย
สดวของการเรี
นของคะแนนโครงงาน
นประเมิิ
30%นของ
ผลงานที่่�มีีคุุณภาพดีีมากสามารถทำำ�งานออกแบบใน
learning)
คะแนนทั้งหมด ผูเรียนทั้ง 2 วิชา สามารถทำผลงาน
อุุตสาหกรรมแอนนิิเมชัันและดิิจิิทััลคอนเทนต์์ได้้จริิง
ไดดี มีคะแนนในสวนการทำโครงงาน ดังนี้
คะแนนสูู
สุุด 30 คะแนนเต็็ม หรืืรอณาการ Project4.4 งคะแนนโครงงานบู
Based
(PjBL) ดี ถึงดีมาก ประเมิน
951354Learning
ทุกกลุมทำผลงานได

กลุ่มสาขาวิ่ มชาวิ
127
จากผลงานที
ี ค ทุ ณยาศาสตร์
ภาพดีแมละเทคโนโลยี
ากสามารถทำงาน
ส ว นของคะแนนโครงงาน ซึ ่ งเป น 30% ของ
ออกแบบในอุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอน
คะแนนทั้งหมด ผูเรียนทั้ง 2 วิชา สามารถทำผลงาน
เทนตไดจริง คะแนนสูงสุด 30 คะแนนเต็ม หรือ

ก มาสคอต
ยไดทำการ
ตลงานของ
รทำงานใน
หนดไว จาก
ยนตองการ
บงานที ่ ไ ด
ละคุณภาพ
งานตนฉบับ
นเองในอี ก
น ถือวาเปน
งสรรคและ
ดวยการให
กรรมจริง

951354 ทุกกลุมทำผลงานไดดี ถึงดีมาก ประเมิน
จากผลงานที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพดี ม ากสามารถทำงาน
CMU21 (2021)ตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอน
ออกแบบในอุ
Chiang Mai University, Thailand
เทนตไดจริง คะแนนสูงสุด 30 คะแนนเต็ม หรือ

กับวิชาอื่น จึงทำใหผลงานไดคะแนนนอย แตทุกกลุม
สงงานตรงตามกำหนด และผลงานโดยรวมสวนใหญ
คะแนนในระดับ ดี ถึงดีมาก (70% ขึ้นไป) จำนวน
6 กลุม และ มีผลงานดีเยี่ยม 95% จำนวน 6 กลุม

100% คือกลุมที่ ผลงานดีมากและมีเพื่อนถึง 7 กลุม
รููปที่่� 16 รูคะแนนโครงงาน
Project-Based
Learning
่ 16 คะแนนโครงงาน
Project-Based
เลืปทีอกนำมาสคอตที
่กลุมนี้ออกแบบไปใช
งาน สวน
(PjBL) วิิชกลุา(PjBL)
ม951354
ที่มีคะแนนน
อยที่สุด 23.21 หรือ 77% เกิดจาก
Learning
วิชา 951354
100%
มที่่�มไม
ผลงานดีี
มากและมีี
เพื่่�ออนถึึ
ง 7 วย
ปจจัยคืืทีอ่คกลุ่่�
วบคุ
ได คือสมาชิ
ก 1 คนมี
าการป
กลุ่่�มเลืือกนำำ
มนี้้�ออมาทำงานตามปกติ
อกแบบไปใช้้งานไดส่่ว(ปนวยมี
ไม�สมาสคอตที่่�
ามารถมาเรีกยลุ่่�นหรื
อาการซึมเศรา)ดและสมาชิ
กอีอกคนมี
กลุ่่�มที่่�มีีคะแนนน้้อยที่่�สุุ
23.21 หรืื
77%ปญเกิิหาทางบ
ดจาก าน
ทำใหมตไม่่
องถอนกระบวนวิ
้งหมด
จึงเหลืวอยสมาชิ
ปััจจััยที่่�ควบคุุ
ได้้ คืือสมาชิิก ช1าทัคนมีี
อาการป่่
ไม่่ ก
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ในกลุม
สามารถมาเรีี
ยนหรืืยวที
อมาทำำ
�งานตามปกติิ
(ป่่วกยมีี
นมา แสดงถึ
งทักปัษะในการเผชิ
ญและ
อาการซึึมเคยช
เศร้้า)วยทำกั
และสมาชิิ
กอีีกคนมีี
ัญหาทางบ้้าน
แกไขปญหาของผูชเรีาทั้้�
ยนงหมด
ที่สามารถจั
ดการป
ญหาก ทำ
ทำำ�ให้้ต้้องถอนกระบวนวิิ
จึึงเหลืื
อสมาชิิ
ีผลงานเสร็
ภาพจะลดน
เพีียงคนเดีีใหยมวที่่�ทำำ
�งานต่่จตามกำหนดแม
อจากผลงานที่่�คสุณมาชิิ
กในกลุ่่�อมยลง
จำกัดดังงทัักลกาษะในการเผชิิ
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เคยช่่วยทำำไปจากข
�กันั มาอแสดงถึึ
ญและแก้้ไข

4.5 ผลการเรียนของวิชาที่มีกิจกรรม Active
รููปlearning
ที่่� 17 รูคะแนนโครงงาน
Learning
ปทีร่ ว17
มกั บคะแนนโครงงาน
การบู รProject-Based
ณาการ ผProject-Based
า นโครงงาน
(PjBL)
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Project-Based
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วิLearning
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กิิจกรรม Active
ที่มีค4.5
วามหมาย
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learning)

ปััญหาของผู้้
�เรีียน ที่่�สามารถจััดการปััญหา ทำำ�ให้้มีีผล
951366 ทุ กกลุ  มทำงานได ดี มี ความตั ้ งใจพัฒนา
งานเสร็็จตามกำำ
�หนดแม้้คุุณภาพจะลดน้้อยลงไปจาก
ผลงานและวางแผนการทำงานไดดีมาก มีผลงานที่
ข้้อจำำ�กััดดััสำเร็
งกล่่จาออกมาใช
ว
งานไดจริ ง มีความปราณีตในการ
951366
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กลุ่่�
ม
ทำำ
�งานได้้ดีี
ความตั้้�
นา า น
ออกแบบและการผลิ
ต มี สมีีองกลุ
 มทีง่ มใจพัั
ี ป  ญฒหาด
ผลงานและวางแผนการทำำ
มาก
มีีผลงานที่่�
สุขภาพและปญหาเกี�งานได้้ดีี
่ยวกับการจั
ดการแบ
งเวลาเรียน
สำำ�เร็็จออกมาใช้้งานได้้จริิ
มีีความปราณีี
กับวิชาอื่น จึงทำใหผงลงานได
คะแนนนอตยในการ
แตทุกกลุม
ออกแบบและการผลิิ
ต มีี ส องกลุ่่�มที่่�มีี
ปัั ญ หาด้้าน
สงงานตรงตามกำหนด
และผลงานโดยรวมส
วนใหญ
สุุขภาพและปัั
ญหาเกี่่�ยวกัั
ดการแบ่่
ยน
คะแนนในระดั
บ ดีบการจัั
ถึงดีมาก
(70%งขึเวลาเรีี
้นไป) จำนวน
กัับวิิชาอื่่�น6 จึึกลุงทำำม�และ
ให้้ผลงานได้้คะแนนน้้อย
แต่่ทุุก6กลุ่่�กลุมม
มีผลงานดีเยี่ยม 95% จำนวน
ส่่งงานตรงตามกำำ�หนด และผลงานโดยรวมส่่วนใหญ่่
คะแนนในระดัับ ดีี ถึึงดีีมาก (70% ขึ้้�นไป) จำำ�นวน 6
กลุ่่�ม และ มีีผลงานดีีเยี่่�ยม 95% จำำ�นวน 6 กลุ่่�ม

learning ร่่ ว มกัั บ การบูู ร ณาการ ผ่่ า นโครงงาน
พฤติ ก รรมในชั
ย นการเรี
ย นของภาค
Project-Based
Learning้ น เรี(PjBL)
และการเรีี
ยนรู้้�ที่่�มีี
การศึกษานี้ ผูสอนพบวานักศึกษามีความตั้งใจมาก
ความหมาย (Meaningful learning)
จากรู ป แสดงใหเ ห็น ถึ งผลการเรี ย น วิ ช า 951354
พฤติิกรรมในชั้้�นเรีียนการเรีียนของภาคการ
เปรี ย บเที ย บระหว า ง ผลการเรี ย นของวิ ช าที ่ มี
ศึึกษานี้้� ผู้้ส� อนพบว่่านัักศึึกษามีีความตั้้�งใจมากจากรููป
กิ จ กรรม Active learning เท า นั ้ น (จากภาค
แสดงให้้เห็็นถึึงผลการเรีียน วิิชา 951354 เปรีียบเทีียบ
การศึ กษาที ่ ผ  า นมา) กั บ ผลการเรี ย นของวิ ช าที ่ มี
ระหว่่าง ผลการเรีียนของวิิชาที่่�มีีกิิจกรรม Active
กิ จ กรรม Active learning ร ว มกั บ การบู ร ณาการ
learning เท่่านั้้�น (จากภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา) กัับผล
ผ า นโครงงาน Project-Based Learning (PjBL)
การเรีี
ยนของวิิชาที่่�มีีกิิจกรรม Active learning ร่่วม
พบว า แม ใ นภาคการศึ ก ษานี ้ จ ะมี น ั ก ศึ ก ษา
กัับลงทะเบี
การบููรณาการ
ผ่่านโครงงาน Project-Based
ย นเรี ย นจำนวนเพี ย ง 18 คน แต โ ดยมี
Learning
(PjBL) ยพบว่่
สั ด ส ว นหากเที
บเปาน รแม้้ในภาคการศึึ
อ ยละ จะสู ง กวกษานี้้�
า ภาคจะมีี
นัักการศึ
ศึึกษาลงทะเบีี
ยนเรีีผูเยรีนจำำ
18อคน
แต่่โดย
กษาที่ผานมา
ยนมี�นวนเพีี
ผลการเรียยงนค
นไปทาง
มีีสัAัดส่่และ
วนหากเทีี
บเป็็นตก
ร้้อยละ
กว่่าจภาคการ
B+ แตใยนกรณี
หรือ Fจะสูู
เกิดงจากป
จัย ที่
ศึึกควบคุ
ษาที่่�ผ่่มาไม
นมา
นค่่อไมนไปทาง
A และ
ได ผู้้ผูเ� เรีีรียยนมีี
นมีผปลการเรีี
ญหาสุขยภาพ
สามารถมา
B+เรีแต่่
ในกรณีี
ตก หรืือ F เกิิไดดจากปัั
ยที่่�คปวบคุุ
ยนหรื
อมาทำงานตามปกติ
และอีจกจััคนมี
ญหามไม่่
ได้้ ทางบ
ผู้้�เรีียานมีี
ปััญหาสุุ
ขภาพ ไม่่สามารถมาเรีี
ยนหรืื
นทำให
ตองถอนกระบวนวิ
ชาทั้งหมดด
านผลอมา
ทำำ�การเรี
งานตามปกติิ
ยน ได้้ และอีีกคนมีีปััญหาทางบ้้านทำำ�ให้้
ต้้องถอนกระบวนวิิชาทั้้�งหมดด้้านผลการเรีียน

	รููปที่่�รูป18ที่ 18
ผลการเรีี
ยนของวิิ
ผลการเรี
ยนของวิชชาา951354
951354
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รูปที่ 17 คะแนนโครงงาน Project-Based
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
Learning (PjBL) วิชา 951366

ควบคุมไมได
เรียนหรือม
ทางบานทำ
การเรียน

รูป

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

รููปที่่� 19 ผลการเรีียนของวิิชา 951366
รูปที่ 19 ผลการเรียนของวิชา 951366
	วิิชา 951366 เปรีียบเทีียบระหว่่าง ผลการเรีียน
ชาที่่�มีีกิิจเปรี
กรรม
Active
learning
เท่่านั้้�นยนของ
(จาก
วิของวิิ
ชา 951366
ยบเที
ยบระหว
าง ผลการเรี
ษาที่่�ผ่่Active
านมา) learning
กัับผลการเรีี
ชาที่่�มีี
วิภาคการศึึ
ชาที่มีกิจกกรรม
เทายนันของวิิ
้น (จากภาค
กิิจกรรม Active learning ร่่วมกัับการบููรณาการ ผ่่าน
การศึ กษาที ่ ผ  า นมา) กั บ ผลการเรี ย นของวิช าที ่ มี
โครงงาน Project-Based Learning (PjBL) พบว่่า ใน
กิ จ กรรม Active learning ร ว มกั บ การบู ร ณาการ
ภาคการศึึกษานี้้�จะมีีนักั ศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนจำำ�นวน
ผ43า นโครงงาน
คน มีีผลการเรีีProject-Based
ยน A มากที่่�สุุดLearning
B+ และ (PjBL)
B มีีใน
พบว
า
ในภาคการศึ
ก
ษานี
้
จ
ะมี
น
ั
ก
ศึ
ก
ษาลงทะเบี
ยน
จำำ�นวนลดหลั่่�นกัันไป สอดคล้้องกัับคะแนนโครงงาน
เรีในสัั
ยนจำนวน
43 ของคะแนนรวมทั้้�
คน มีผลการเรียนงหมด
A มากที
ุด B+
ดส่่วน 30%
ที่่�มีีผ่สลงานดีี
และ
มี ใ นจำนวนลดหลั
กั น ไป
อ งกั บ
เยี่่�ยม B95%
จำำ�นวน 6 กลุ่่�ม่ น(18
คน)สอดคล
และผลงานใน
ระดัับ ดีี ถึึงดีีมากในสั
(70%
ไป) จำำของคะแนนรวม
�นวน 6 กลุ่่�ม
คะแนนโครงงาน
ดสวนขึ้้�น30%
คน)ที่มีผลงานดีเยี่ยม 95% จำนวน 6 กลุม (18
ทั(18
้งหมด
4.6 ผลการประเมิิบนดีการเรีี
คน) และผลงานในระดั
ถึงดียมนการสอน
าก (70% ขึ้นไป)
จากรููปแสดงให้้เห็็
งผลการประเมิินการเรีียนการ
จำนวน
6 กลุม (18นถึึคน)
สอน วิิชา 951354 และ 951366 เปรีียบเทีียบ
ระหว่่4.6
าง ผลการประเมิ
ผลการเรีียนของวิิ
ชาที่่�มีี
กิิจกรรม Active
นการเรี
ยนการสอน
learning เท่่านั้้�น (จากภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา) กัับผล
ปแสดงให
ถึงผลการประเมิ
นการเรีร่่ยวนม
การเรีีจากรู
ยนของวิิ
ชาที่่�มีีกิเห็ิจนกรรม
Active learning
กัับการบููวิรชณาการ
ผ่่านโครงงาน
Project-Based
การสอน
า 951354
และ 951366
เปรียบเทียบ
Learning
(PjBL) ยนของวิช าที่ มี กิจ กรรม Active
ระหว
าง ผลการเรี
learning เทานั้น (จากภาคการศึกษาที่ผานมา) กับ
ผลการเรียนของวิชาที่มีกิจกรรม Active learning
รวมกับการบูรณาการ ผานโครงงาน Project-Based
Learning (PjBL)

51366

รููปที่่� 20 ผลการประเมิินการเรีียนการสอน
รูปที่ 20 ผลการประเมินการเรียนการสอน

ารเรียนของ
น (จากภาค

พบวา ทั้ง 2 วิธีการ ผูเรียนประเมินอยูในระดับดีมาก
โดยมีขอสังเกตุที่โดดเดนคือ วิชา 951354 มีผลการ

พบว่่า ทั้้�ง 2 วิิธีีการ ผู้้�เรีียนประเมิินอยู่่�ในระดัับดีีมาก
โดยมีีข้้อสัังเกตุุที่่�โดดเด่่นคืือ วิิชา 951354 มีีผลการ
ประเมิินการสอนดีีขึ้้�นมาก จากร้้อยละ 93.06 เพิ่่�มเป็็น
ร้้อยละ 96.25 และ วิิชา 951366 มีีผลการประเมิิน
กระบวนวิิชา ดีีขึ้้�นมาก จากร้้อยละ 88.83 เพิ่่�มเป็็น
ร้้อยละ 91.07 และผลการประเมิินโดยรวมของภาค
การศึึกษานี้้�ทุุกประเภทการประเมิิน อยู่่�ในระดัับไม่่ต่ำำ��
กว่่า 90%
รูปที่ 20 ผลการประเมินการเรียนการสอน
4.7 ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
อาจารย์์
ยนการสอนโดยใช้้การ
พบว
า ทั้งผู้้�ส2อนวิธีกกิิารจกรรมการเรีี
ผูเรียนประเมิ
นอยูในระดับดีมาก
เรีี ย นรู้้� แ บบโครงงานเป็็ น ฐาน (Project-Based
โดยมีขอสังเกตุที่โดดเดนคือ วิชา 951354 มีผลการ
Learning หรืือ PjBL) จากการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย
ประเมินการสอนดีขึ้นมาก จากรอยละ 93.06 เพิ่ม
(Meaningful learning) และ การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
เป
น ร อ ยละ
96.25 ซึ่และ
951366
ผ ลการ
(Lifelong
Learning)
ง่� เป็็นวิวิิชธีกีาารจัั
ดการเรีียมีนรู้้
ที่่�� เน้้น
ประเมิ
นกระบวนวิ
ชา ดีขเรีีึ้นยมาก
ผู้้เ� รีียนเป็็
นสำำ�คัญ
ั โดยให้้ผู้้�
นทั้้�ง จากร
2 รายวิิอชยละ
า ได้้ทำำ88.83
�งาน
เพิ
นรอยละ 91.07
นโดยรวมน
ในส่่่มเป
วนของการฝึึ
กฝนในวิิและผลการประเมิ
ชาของตนเอง แล้้วสร้้างเป็็
ของภาคการศึ
้ทุกอประเภทการประเมิ
น อยูาใงๆน
ผลงานร่่วมกัันนี้้�กษานี
ส่่งผลต่่
อาจารย์์ผู้้�สอน ในด้้านต่่
ระดั
ได้้แก่่บไมต่ำกวา 90%
1. แนวคิิดในการสร้้างการเสริิมสร้้าง พุุทธิิพิสัิ ยั
4.7 ผลลัDomain)
พธตออาจารย
ขารวมโครงการ
(Cognitive
จิิตพิิสััยที่เ(Affective
Domain)
และ ทัักษะพิิสััย (Psychomotor Domain) ผ่่าน
อาจารยผยูสนการสอน
อน กิจกรรมการเรี
ยนการสอนโดย
กิิจกรรมการเรีี
จำำ�เป็็นจะต้้องเตรีี
ยมให้้มีี
ใช
ก
ารเรี
ย
นรู
แ

บบโครงงานเป
น
ฐาน
(Project-Based
ความหลากหลาย แต่่เมื่่�อใช้้หลัักการ Active Learning
Learning
หรือ PjBL) จากการเรี
ี่มีคลวามหมาย
การปรัับบทบาทของผู้้
�เรีียนเป็็นผู้้ย�นำนรู
ำ�ข้้ทอมูู
มาร่่วมนำำ�
(Meaningful
learning)
ยนรูตยลอดชี
เสนอแลกเปลี่่�ยนเรีี
ย นรู้้และ
� ร่่ ว มกััการเรี
น ในชั้้�นเรีี
น ทำำ�วให้้ิต
กิิ จ กรรมการเรีี
ย นการสอนและกรณีี
ึ ก ษามีียคนรู
วาม
(Lifelong
Learning)
ซึ่งเปนวิธีการจัดศึการเรี
ที่
หลากหลาย
�ให้้บรรยากาศในชั้้�
ความน่่
เน
นผูเรียนเปนทำำสำคั
ญ โดยใหผูเรียนทัน้งเรีี2ยนมีี
รายวิ
ชา ไดา
สนใจ สนุุกสนาน
และฝึึกกฝนผู้้
�เรีียนเกี่่�
ยวกัับการค้้นหา
ทำงานในส
วนของการฝ
ฝนในวิ
ชาของตนเอง
แลว
และเรีี
ยงข้้อมููวลมกันำำ�นเสนอข้้อมูู
างๆ รวมทั้้�
ทัักษะ
สร
างเปยนบเรีี
ผลงานร
นี้ สงผลตลอต่่อาจารย
ผูสงอน
ใน
ด4CานตหรืืาองๆSoft
ไดแกSkills
2. ผู้้�สอนต้้องมีีความเข้้าใจความแตกต่่างของผู้้�
เรีียน1.นัักแนวคิ
ศึึกษาแต่่
ละคนมีีพื้้�านงการเสริ
ฐานและทัั
ดในการสร
มสรกาษะความถนัั
ง พุทธิพิสัยด
แตกต่่างกััน รููDomain)
ปแบบการเรีี
บผู้้เ� รีียน
(Cognitive
จิตยพินที่่�
สัยเหมาะสมสำำ
(Affective�หรัั
Domain)
ที่่�มีีความแตกต่่
งสถานการณ์์Domain)
การแพร่่ระบาด
และ
ทั ก ษะพิ สางั ย รวมทั้้�
(Psychomotor
ผ า น
ของเชื้้�อ COVID-19 ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดสภาวะเครีียด จึึง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ทุกสัปดาห และแผนการเรียนการสอนตองทำสำรอง
ไว เพื ่ อ(2021)
ให ม ี ค วามพร อ มหากมี ก ารเปลี ่ ย นแปลง
CMU21
Chiang
Mai University,
Thailandหรือ เรียนในชั้นเรียน
สถานการณ
การเรียนออนไลน
ผูสอนตองรับฟงความพรอมของผูเรียน ไมกดดันให
ต้้องเพิ่่�มกิิ
จ กรรมกึ่่�งเรีี
ย นกึ่่�งเล่่
Edutainment
เปลี่ยนไปใช
งาน Platform
ที่ผูเรีนยนไม
คุนเคยหรือไม
ในปริิมาณที่่�บ่่อยขึ้้�นและปรัับเปลี่่�ยนทุุกสััปดาห์์ และ
สะดวก กรณีนี้ผู เรีย นพึ งพอใจและคุ น เคยที ่ จ ะใช
แผนการเรีียนการสอนต้้องทำำ�สำำ�รองไว้้ เพื่่�อให้้มีีความ
Facebook group เปนตน
พร้้อมหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงสถานการณ์์การเรีียน
ออนไลน์์
เรีียอนในชั้้�
นเรีียนผู้้า�สใจสถานการณ
อนต้้องรัับฟัังความ
3. ผูหรืืสออนต
งทำความเข
การ
พร้้อมของผู้้� เ รีี ย น ไม่่ ก ดดัั น ให้้เปลี่่�ยนไปใช้้งาน
เรี ย นออนไลน ที ่ ผ ู  เ รี ย นบางคนอาจอยู  ใ น
Platform ที่่�ผู้้�เรีียนไม่่คุ้้�นเคยหรืือไม่่สะดวก กรณีีนี้้�ผู้้�
สภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการมีสมาธิและการรับรูใน
เรีียนพึึงพอใจและคุ้้�นเคยที่่�จะใช้้ Facebook group
เป็็การเรี
นต้้น ย นออนไลน เช น สั ญ ญาณอิ น เตอร เ น็ ต ไม
เสถี ย ร3. หรื
การบริ�หความเข้้าใจสถานการณ์์
ารเวลา เมื ่ อ ผู  เ รี ย น กตาร
อง
ผู้้�สออนต้้องทำำ
ปกครองไปด
ย หากเรียนออนไลนที่บาน
เรีีชวยยงานผู
นออนไลน์์
ที่่�ผู้้� เรีี ยวนบางคนอาจอยู่่�ในสภาพ
ซึ่งเปนสถานการณ
ริง ที่ผสูสมาธิิ
อนตและการรัั
องสอบถามและใช
แวดล้้อมที่่�ไม่่
เอื้้�อต่่อจการมีี
บรู้้�ในการ
เรีียนออนไลน์์ เช่่น สััญญาณอิินเตอร์์เน็็ตไม่่เสถีียร หรืือ
การบริิหารเวลา เมื่่�อผู้้�เรีียน ต้้องช่่วยงานผู้้�ปกครองไป
ด้้วย หากเรีียนออนไลน์์ที่่�บ้้านซึ่่�งเป็็นสถานการณ์์จริิง
ที่่�ผู้้ส� อนต้้องสอบถามและใช้้หลัักตััดสิินใจในแต่่ละเคส
ด้้วยความยืืดหยุ่่�น เพื่่�อไม่่ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเครีียด
หรืืออ่่อนล้้าจากการนั่่�งเรีียนออนไลน์์รวมทุุกวิิชาทั้้�งวััน
4. ผู้้�สอนต้้องพยายามเพิ่่�มเติิมทัักษะการสอน
และการนำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ ด้้วยการพััฒนาตนเอง อบรม
ร่่วมกิิจกรรมกลุ่่�มสร้้างสรรค์์ต่า่ งๆ เพื่่�อนำำ�ประสบการณ์์
มาบููรณาการปรัับใช้้ในชั้้�นเรีียน และต้้องสร้้างเครืือข่่าย
กัับหน่่วยงานอื่่�นทั้้�งภายในมหาวิิทยาลััยและหน่่วยงาน
หรืือองค์์กรภายนอก เพื่่�อให้้สามารถแลกเปลี่่�ยนเรีียน
รู้้� ขอความร่่วมมืือ มีีกิิจกรรมร่่วมกัันในรููปแบบต่่างๆ
และสะสมประสบการณ์์นำำ�มาขยายต่่อยอดในชั้้�นเรีียน
การได้้โจทย์์จริิงจากอุุตสาหกรรม หรืือการได้้ข้้อมููล
และคำำ�แนะนำำ�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ จะทำำ�ให้้บรรยากาศใน
ชั้้�นเรีียนมีีความสมจริิง ผู้้�เรีียนเห็็นคุุณค่่าของการ
ทำำ�งาน จากการเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมาย (Meaningful
learning) เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะในการพััฒนา
ตนเองสู่่�การเป็็นคนที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิต (Lifelong Learning)
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learning) เพื ่ อ ส ง เสริ ม ให ผ ู  เ รี ย นมี ท ั ก ษะในการ
พัฒนาตนเองสูการเปนคนที่พรอมสำหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

รููปที่่� 21 ชั้้�นเรีียนออนไลน์์ ที่่�ผู้้�สอนต้้องมีีการประเมิิน
รูปที่ 21 ชั้นเรียนออนไลน
ที่ผ��เสมอ
ูสอนตเช่่
องมี
ความพร้้อมและความสนใจของผู้้
�เรีียนสม่ำำ
น
การประเมิ
นความพร
การตั้้�
งคำำ�ถามที่่�น่่
าสนใจอมและความสนใจของผู
หรืือการให้้ Feedback ทััเรีนยทีีน
เมื่่�สม่อผู้้ำเสมอ
�เรีียนทำำเช�ได้้ถูู
กต้้อง้งคำถามที่นาสนใจ หรือการให
น การตั
4.8 แนวทางในการขยายผล
Feedback
ทันทีเมื่อผูเรียนทำไดถูกตอง
	กิิจกรรมการเรีียนการสอนและมีีการบููรณาการ
โดยใช้้การเรีียนรู้้�แบบโครงงานเป็็นฐาน (ProjectBased Learning หรืือ PjBL) สามารถเป็็นตััวอย่่างให้้
กัับการจััดการศึึกษาในหลัักสููตรอื่่�นๆ ที่่�มีีลัักษณะใกล้้
เคีียงกััน เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจภาพรวมของบทบาท
หน้้าที่่�และการนำำ�ความรู้้�ส่่วนย่่อยจากแต่่ละวิิชา ไป
ประกอบเป็็นการใช้้ทัักษะความรู้้โ� ดยรวม ซึ่ง่� สอดคล้้อง
กัับแนวทางการสอนของหลัักสููตรต่่างๆ ในวิิทยาลััย ที่่�
มุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาสามารถปฏิิบััติิงานได้้จริิง เป็็นผู้้�มีี
ทัักษะเชี่่�ยวชาญในการทำำ�งานและฝึึกสหกิิจตลอดชั้้�น
ปีีที่่� 4
นอกจากการขยายผลภายในหน่่วยงาน ผู้้�สอน
ยัังได้้นำำ�ประสบการณ์์และความรู้้�ที่่�เกิิดจากการจััด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนและมีีการบููรณาการ โดยใช้้
การเรีียนรู้้�แบบโครงงานเป็็นฐาน (Project-Based
Learning หรืือ PjBL) ไปนำำ�เสนอยัังหน่่วยงานอื่่�นๆ
ภายในมหาวิิทยาลััยและนอกมหาวิิทยาลััย ดัังนี้้�
การขยายผลให้้กัับการศึึกษาในหลัักสููตรของ
คณะต่่างๆ เช่่น เมื่่�อ 4 สิิงหาคม 2564 ผู้้�สอนได้้มีี
โอกาสเป็็นวิิทยากรบรรยายออนไลน์์ ผ่่านโปรแกรม
Zoom ให้้แก่่นัักศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 2 รายวิิชา 514262
เทคโนโลยีีพื้้�นฐานสำำ�หรัับงานกายภาพบำำ�บััด คณะ
เทคนิิคการแพทย์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับการออกแบบสื่่�อประสม (Multi-media)

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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ะมีการบูรณา
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ผู้้ส� อนได้้นำำ�ผลงานโครงงาน Project-Based Learning
นักศึกษา ไดแสดงความเห็นที่มีตอผลงาน เปน
(PjBL) เรื่่�อง “Stay Safe and Stay Healthy” เปิิด
ขอนความผ
านชอและหลัั
งทาง Chat
ของโปรแกรม
Zoom
เป็็
งจากรัั
กศึึกษาเป
ได้้แสดง
นักกรณีี
ศึกษาศึกึ ไดษาแสดงความเห็
นทีบ่มชมีตอนััผลงาน
น
ซึความเห็็
่งผูสอนได
ร
วบรวมไว
เ
พื
อ
่
เป
น
ประโยชน
ใ
นการนำไป
นที่่�ามีนช
ีต่่ออผลงาน
เป็็นของโปรแกรม
ข้้อความผ่่านช่่Zoom
องทาง
ขอความผ
งทาง Chat
พัฒนาปรั
บปรุงตอยอดZoom
ดังนี้ ซึ่่�งผู้้�สอนได้้รวบรวมไว้้
Chat
ของโปรแกรม
ซึ่งผูสอนไดรวบรวมไวเพื่อเปนประโยชนในการนำไป
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�ไปพััฒนาปรัับปรุุงต่อ่ ยอด
พัฒนาปรับปรุงตอยอด ดังนี้
ดัังนี้้�

เมื่อนำมาวิเคราะหพบวา นอกเหนือจากสื่อจะ
สามารถนำเสนอเนื้อหาไดตรงตามวัตถุประสงคของ
การออกแบบสื่อแลว ความคิดเห็นสวนใหญของ
นักศึกษาที่มีตอสื่อนี้ เชน เนื้อหาเขาใจงาย ผลงาน
นัันการัศึึกกษาที่่�มีี
ต่่อสื่่�าอรันี้้�กเช่่และสื
น เนื้้�่ออมีหาเข้้าใจง่่
าย ผลงานน่่
ตัวละครน
ความนาสนใจ
เปนตนา
รััก ตััวละครน่่ารััก และสื่่�อมีีความน่่าสนใจ เป็็นต้้น
นอกจากนั้้�
นผู้้ส� อนได้้นำำ
ผลงานรวบรวมไปนำำ
�เสนอเพื่่�อ
นอกจากนั
้ น ผู  ส�อนได
น ำผลงานรวบรวมไป
แบ่่
งปัันประสบการณ์์
ด้้านวิิชาการดาเรื่่�นวิองชาการ
Projectนำเสนอเพื
่อแบงปนประสบการณ
เรื่อง
Based
Learning
to Enhance
Project-Based
Learning
to EnhanceStudent's
Student's
Competencies
via “Stay
SafeStayand
Stay
Competencies via “Stay
Safe and
Healthy”
Healthy”
Project.
ในการประชุุ
ม ออนไลน์์
Project. ในการประชุ
ม ออนไลน
International
online
International
online
OBEDesign
and
Workshop on OBE
and Workshop
Online PBL on
Model:
Online
PBL Model:forDesign
Development
and Development
next and
Education
เมื่อ 7
พฤษภาคม
2564 ใหกับนัเมื่่�กอวิช7าการต
างประเทศในโครงการ
for
next Education
พฤษภาคม
2564 ให้้กัับ
นััCapacity
ก วิิ ช าการต่่building
า งประเทศในโครงการ
and ExchaNgeCapacity
towards
building
ExchaNge towards
attaining
attaining and
Technological
Research
and
Technological
ResearchLearning
and modernizing
modernizing Academic
(CENTRAL)
Academic Learning (CENTRAL)

รูปที่ 22 ความเห็นของนักศึกษาจากการชมสื่อ
รููปที่่� 22 ความเห็็นของนัักศึึกษาจากการชมสื่่�อ ผลงาน
ผลงานโครงงาน Project-Based Learning (PjBL)
โครงงาน
Learning
(PjBL) เรื่่�อง่อ
รูปทีProject-Based
่ 22 ความเห็นของนั
กศึกษาจากการชมสื
เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy”
“Stay
Safe and Project-Based
Stay Healthy” Learning (PjBL)
ผลงานโครงงาน
เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy”

รููปที่่� 23รูการวิิ
เคราะห์์
วามเห็็นคของนัั
กษาจากการ
ปที่ 23
การวิคเคราะห
วามเห็กนศึึของนั
กศึกษา
ชมสื่่�
อ ผลงานโครงงาน
Project-Based
Learning
จากการชมสื
่อ ผลงานโครงงาน
Project-Based
่ 23 การวิ
วามเห็
นของนักศึกษา
(PjBL) เรื่่�รูอปงที“Stay
Safeเคราะห
and คStay
Healthy”
Learning (PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay
เมื่่�อนำำ�มาวิิ
เคราะห์์พบว่่า นอกเหนืื
อจากสื่่�อจะ
จากการชมสื
่อ ผลงานโครงงาน
Project-Based
Healthy”
สามารถนำำ
ถุุประสงค์์
Learning�เสนอเนื้้�
(PjBL) เรือหาได้้ตรงตามวัั
่อง “Stay Safeตand
Stayของ
การออกแบบสื่่�อแล้้ว
ความคิิ ด เห็็ น ส่่ ว นใหญ่่ ข อง
Healthy”

รูู ป ที่่� รู24
สไลด์์
นำำ�นเสนอ
ปที่ 24
สไลด
ำเสนอเรื่่�อง
เรื่อง Project-Based
Project-Based
Learning
to
Enhance
Student's
Competencies
Learning to Enhance Student's Competencies via
via “Stay Safe and Stay Healthy” Project.
(ข้้อมููลส่่วนนี้้�ปรัับปรุุงเมื่่�อ 10 สิิงหาคม 2564)
4.9 ปััญหาและอุุปสรรค
เนื่่�องจากปีีการศึึกษาที่่�ผ่่านมา เกิิดปััญหาต่่างๆ
มากมาย ทั้้�งจากโรคระบาด สภาวะฝุ่่�น PM2.5 เหตุุ
เพลิิงไหม้้อาคารเรีียน และอื่่�นๆ รวมทั้้�ง ทุุนสนัับสนุุน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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“Stay Safe

(ขอม

4.9 ปญ
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เตรี ย มกระบวนการต า งๆ สะสมไว ม ากเพี ย งพอ
เพื่อที่จะถูกนำออกมาใชในสถานการณการเรียนการ
สอนไดอยางนาสนใจตลอดทั้งภาคการศึกษา

โครงงาน

จากมหาวิิทยาลััยฯ ได้้รัับล่่าช้้าในช่่วงหลัังสอบกลาง
ภาค ประกอบกัับมีีคำำ�สั่่�งการเรีียนออนไลน์์ ทำำ�ให้้ผู้้�สอน
ต้้องนำำ�แผนการบริิหารจััดการวิิชาที่่�ได้้ออกแบบสำำ�รอง
ไว้้ มาใช้้เพื่่�อแก้้ไขปััญหา โดยไม่่กระทบต่่อกิิจกรรมการ
เรีียนการสอน
5. สรุุปผล และบทเรีียนที่่�ได้้รัับ
การจััดให้้นัักศึึกษาได้้มีีการจััดการเรีียนรู้้�แบบ
บููรณาการระหว่่างวิิชา ผ่่านการทำำ�โครงงาน ProjectBased Learning (PjBL) เรื่่�อง “Stay Safe and Stay
Healthy” เป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับผู้้ส� อน แม้้
จะมีี ป ระสบการณ์์ ก ารจัั ด ชั้้�นเรีี ย นแบบ Active
learning มาก่่อน แต่่ท่า่ มกลางสถานการณ์์การระบาด
ของเชื้้�อ COVID-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการเรีียนการ
สอน การใช้้ชีีวิิต ขวััญและกำำ�ลัังใจของผู้้�เรีียน การ
ทำำ�งานที่่�ต้้องสื่่�อสารและประสานงานโดยผ่่านการเว้้น
ระยะห่่างทางสัังคม นัับว่่าเป็็นอุุปสรรคประการหนึ่่�งที่่�
ยัังต้้องได้้รัับการแก้้ไขปััญหา ปรัับปรุุงและเรีียนรู้้�ที่่�จะ
ปรัับตััวอยู่่�เสมอ จนกว่่าสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ทั่่�วโลกจะหมดไปและเมื่่�อมีีปััจจััยหลายอย่่างมารบก
วนการจััดการเรีียนรู้้� เช่่น กรณีีเพลิิงไหม้้และคำำ�สั่่�งการ
งดใช้้สถานที่่�เรีี ย นเพื่่�อความปลอดภัั ย หรืื อ สภาพ
แวดล้้อมไม่่เอื้้�ออำำ�นวยต่่อการเรีียนการสอนที่่�ควบคุุม
ไม่่ได้้ เช่่น สภาวะฝุ่่�น PM2.5
การทำำ
�โครงงานแบบบููรรณาการจำำ
�เป็็นนตต้้องมีี
การทำโครงงานแบบบู
ณาการจำเป
องมี
การวางแผนงานที่่�ดีี่ดี มีมีีแแผนสำรองไว
ผนสำำ�รองไว้้กรณีี
เหตุุหหรืรืืออ
การวางแผนงานที
กรณีเเกิกิิดดเหตุ
มีีปัจั จััยที่่�ทำำ�ให้้ต้้องปรัับเปลี่่�ยนแผนงานผู้้ส� อนต้้องเตรีี
มีปจจัยที่ทำใหตองปรับเปลี่ยนแผนงานผูสอนต อง
ยมกระบวนการต่่างๆ สะสมไว้้มากเพีียงพอ เพื่่�อที่่�จะ
เตรี ย มกระบวนการต า งๆ สะสมไว ม ากเพี ย งพอ
ถููกนำำ�ออกมาใช้้ในสถานการณ์์การเรีียนการสอนได้้
เพื
กนำออกมาใช
ในสถานการณ
อย่่่อาทีงน่่่จาะถูสนใจตลอดทั้้�
งภาคการศึึ
กษา การเรียนการ
สอนไดอยางนาสนใจตลอดทั้งภาคการศึกษา
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การใช้แบบจำ�ลองผังโรงงาน ร่วมกับสื่อออนไลน์
ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มในกระบวนวิชา 601346
การแปรรูปอาหาร 3
รวิศ ทัศคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
E-mail digitalkrashed@gmail.com, ravis.t@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านในวิิชาการแปรรููปอาหาร 3 ด้้วยการใช้้สื่่�อการสอนออนไลน์์ ร่่วม
กัับการบรรยายผ่่าน Zoom ในชั่่�วโมงสอนมีีกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�ม การใช้้แบบจำำ�ลองผัังโรงงาน และการ
ใช้้เครื่่�องมืือจำำ�ลองผลการจััดวางผัังโรงงานด้้วย EXCEL รวมถึึงการติิดต่่อผ่่านกลุ่่�มวิิชาเรีียนในสื่่�อเครืือข่่ายสัังคม
ออนไลน์์ พบว่่าผลการประเมิินตนเองของนัักศึึกษาด้้วยการประเมิินแบบรููบริิคชนิิด Holistic Rubric ได้้คะแนน
เฉลี่่�ย 2.79 นัักศึึกษามีีผลการเรีียนสููงขึ้้�น ในหััวข้้อการวางผัังโรงงาน นัักศึึกษาในปีีการศึึกษา 2563ทั้้�งหมดมีีผล
การเรีียนรู้้ที่่�ร้้
� อยละ 80 ขึ้้�นไป เมื่่�อเทีียบกัับก่่อนการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ ซึ่ง่� ในปีีการศึึกษา 2562พบว่่ามีีนักั ศึึกษา
จำำ�นวนร้้อยละ 85.94 ของจำำ�นวนทั้้�งหมดมีีผลการเรีียนรู้้�ในระดัับนี้้� และนัักศึึกษาที่่�เหลืือจำำ�นวนร้้อยละ 12.5
มีีผลการเรีียนรู้้�ที่่�ร้้อยละ 75 – 79.99 และจำำ�นวนร้้อยละ 1.56 มีีผลการเรีียนรู้้�ที่่�ร้้อยละ 60 -64.99 ตามลำำ�ดัับ
คำำ�สำำ�คัญ
ั : การวางผัังโรงงาน, ZipGrade, EXCEL, flipped classroom, TBL, food processing, MBL, CRAFT
1. บทนำำ�
ความเป็็นมาของการปรัับกระบวนการสอนใน
กระบวนวิิชา Food Processing 3 รหััสกระบวนวิิชา
601346 คืือ ในกระบวนวิิชานี้้�ที่่�เคยมีีการจััดการเรีียน
การสอนมา จะเป็็ น การบรรยายถ่่ า ยทอดความรู้้�
ประกอบกัับวิิดิิทััศน์์ที่่�เปิิดให้้ชมในชั่่�วโมงบรรยาย ซึ่่�ง
มีีเนื้้�อหาแบบบรรยาย และท่่องจำำ�ในการสอบวััดผล ซึ่ง่�
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาขาดความกระตืือรืือล้้น และมีีผลการ
ศึึกษาเฉลี่่�ยไม่่สููงมากนััก จึึงมีีแนวคิิดในการนำำ�เครื่่�อง
มืือมาช่่วยการเรีียนรู้้�ในแบบกรณีีศึึกษาผ่่านการเรีียน
รู้้�เป็็นทีีม หลัังจากนัักศึึกษาเรีียนออนไลน์์ด้้วยระบบ
Zoom ทำำ�กิิจกรรม active learning ด้้วยตนเองมา
แล้้ว ก่่อนชั่่�วโมงบรรยาย
134

	คำำ�ว่า่ การจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก(active learning)
อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็นการจััดการเรีียนรู้้ที่่�� เน้้นบทบาท และ
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน โดยผู้้�เรีียนจะต้้องเป็็นผู้้�
กระทำำ�กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการเรีียนรู้้� และคิิดทบทวน
วิิเคราะห์์ ในโจทย์์ปััญหา หรืืองานที่่�ตััวเองได้้ลงมืือ
ศึึกษาหรืือกระทำำ�ไป จากนั้้�นจะมีีการสัังเคราะห์์ให้้เกิิด
ทัักษะความชำำ�นาญ เกิิดองค์์ความรู้้� หรืือตกผลึึกทาง
ความคิิ ด ด้้วยการมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการแลกเปลี่่�ยนใน
ห้้องเรีียน
ในงานตีีพิิมพ์์ของ McKinney และ Heyl [3]
ได้้มีีการกล่่าวถึึงเทคนิิคการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ active
learning เอาไว้้หลายลัักษณะ หนึ่่�งในนั้้�นคืือการเรีียน

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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รู้้�แบบกรณีีศึึกษา (Analyze case studies) ซึ่่�งให้้
นัักศึึกษาหรืือนัักเรีียน อ่่านกรณีีตััวอย่่างที่่�ต้้องการ
ศึึกษา แล้้ววิิเคราะห์์ และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ภายในกลุ่่�ม ก่่อนนำำ�เสนอแนวคิิดเห็็นนั้้�นต่่อผู้้�เรีียน
ทั้้�งหมด นอกจากนี้้� ยัังมีีรูปู แบบการเรีียนรู้้แ� บบแผนผััง
ความคิิ ด (concept mapping) ที่่�ให้้นัั ก ศึึ ก ษา
ออกแบบผัังความคิิด เพื่่�อนำำ�เสนอความคิิดรวบยอด
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�จะศึึกษา โดยอาจทำำ�การเรีียนรู้้ผ่� า่ นการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม (Team based learning, TBL) หรืือ
ทำำ�เดี่่�ยว จากนั้้�นนำำ�เสนอ และอภิิปรายในชั้้�นเรีียน
2. หลัักการที่่�นำำ�มาใช้้ปรัับการเรีียนการสอน
แนวคิิดที่่�ใช้้เป็็นพื้้�นฐานที่่�อาจนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
2.1
การลดเวลาการตรวจ
โดยอาศั ย แอพ
หรืือต่่อยอดได้้
มีีดัังต่่อไปนี้้�
ZipGrade
2.1
การลดเวลาการตรวจ โดยอาศัั ย แอพ
ในสวนของการสอบสวนเนื้อหาที่มีการบรรยาย
ZipGrade
ไดใชแในส่่
อพ วZipGrade
เชนเดีวนเนื้้�
ยวกัอบหาที่่�มีี
โครงการที
่ผานมา
นของการสอบส่่
การบรรยาย
ได้้ใช้้แอพ
ZipGrade เช่่นเดีียวกัับโครงการที่่�ผ่่
อสอบลงได้าอนมา
ย่ าง
[1] ซึ่งสามารถลดเวลาการตรวจข้
[1]
มากซึ่่�งสามารถลดเวลาการตรวจข้้อสอบลงได้้อย่่างมาก

แสดงแอพZipGrade
ZipGrade
รููรูปปที่่�ที่ 11 แสดงแอพ
2.2 การใช้้ระบบการเรีียนออนไลน์์ ร่่วมกัับการ
เรีียนรู้้�ผ่่านการทำำ�งานเป็็นทีีม (TBL) และการจััดการ
เรีี2.2
ยนการสอนโดยมีี
แบบจำำ�ยลองเป็็
นฐานรว(Modelการใชระบบการเรี
นออนไลน
มกับการ
based เรี
learning)
ยนรูผานการทำงานเปนทีม (TBL) และ
ในการจัั
การเรีียยนการสอนโดยมี
นการสอนในกระบวนวิิ
ชานี้้�
การจัดดการเรี
แบบจำลอง
เดิิมได้้มีีเป
การวางแผนการเรีี
ยนการสอนทั้้�
งด้้วยระบบ
นฐาน (Model-based
learning)
ในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้
เดิมไดมีการวางแผนการเรียนการสอนทั้งดวยระบบ
ออนไลน ผ  า นแอพพลิ เ คชั น Zoom และการเรีย น

ออนไลน์์ผ่่านแอพพลิิเคชััน Zoom และการเรีียนการ
สอนในห้้องบรรยายตามปกติิ ก่่อนจะให้้นัักศึึกษารัับ
หััวข้้อที่่�เป็็นกรณีีศึึกษาในการออกแบบวางผัังโรงงาน
ไปทำำ� เพื่่�อนำำ�เสนอในช่่วงปลายภาคโดยเมื่่�อนัักศึึกษา
ได้้ทำำ� งานกลุ่่�มในแบบโครงงานนำำ� เสนอ (Term
project) นัักศึึกษาจะต้้องทำำ�แบบจำำ�ลองโรงงาน ตาม
หลัักการออกแบบวางผัังโรงงานอาหาร ซึ่่�งเป็็นการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบ active learning แต่่เนื่่�องจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ด้้วยคำำ�สั่่�ง
มหาวิิทยาลััย จึึงได้้ปรัับการเรีียนการสอนเป็็นผ่่าน
ระบบ Zoom เกืือบทั้้�งหมด ยกเว้้นในชั่่�วโมงที่่�จััด
กิิจกรรมสอนบรรยายโดยใช้้รููปแบบการสััมมนาเชิิง
ปฏิิบััติิการ
ในส่่วนของเนื้้�อหาการบรรยายที่่�จััดสอบวััดผล
ออนไลน์์ด้้วย cmu exam moodle นั้้�น ก่่อนการ
บรรยายออนไลน์์ นัักศึึกษาจะได้้รัับมอบหมายให้้ชม
วิิดิิทััศน์์การบรรยาย ก่่อนบรรยายผ่่านแอพพลิิเคชััน
zoom
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
	กิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�ทำำ�การปรัับปรุุง
จากเดิิม ที่่�ก่่อให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้� มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
3.1 การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองแบบห้้องเรีียนกลัับ
ด้้านผ่่ า นสื่่�อวิิ ดิิ ทัั ศ น์์ และการเรีี ย นการสอนผ่่ า น
แอพพลิิเคชััน zoom
นัักศึึกษาได้้รัับมอบหมายให้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ผ่่า
นวิิดิทัิ ศั น์์ และเอกสารประกอบการสอนในรููปแบบไฟล์์
pdf และ powerpoint จากนั้้�นมีีการเรีียนด้้วยการ
บรรยายผ่่าน Zoom และอาศััยกิิจกรรมเล่่นเกมในการ
ถามเพื่่�อดึึงดููดความสนใจผู้้�เรีียน และประเมิินผลของ
กระบวนการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง รวมถึึงการจััดสอบ
ออนไลน์์ผ่่านระบบ cmu exam moodle
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ระหว่่างแผนกต่่อาร
าง ๆมที่่�มีี
ไว้้ในแผนภููแมิมน
ิจาก-ในป 1963
laydem
ดความสนใจ
ถามเพื่อดึงดูดความสนใจ
ย การคำนวณค
า ใช จ  า ยในการขนย
า ยของ
อาศัลยในการวางผัั
การคำนวณค
า ใช จโดยมีี
 า ยในการขนย
าสีียของ
งโรงงาน
เป้้า
ต่่าง ๆ ในรููปที่่� 3 แสดงถึึงแผนกต่่าง ๆ ในโรงงาน
ารเรียนรูดวย ไปยอาศั
ของกระบวนการเรี
นรูเพื่่�ดอวใช้้เป็็
ย นข้้อมูู
ระหวางแผนกตระหว
าางใช้้จ่่
ๆางแผนกต
มาณการขน
ซึ่่� ง โปรแกรมจะจัั ด การสลัั บ ตำำ� แหน่่ ง โดยอัั ต โนมัั ติิ
หมายในการลดค่่
าในโรงงาน
ยในการขนย้้ายของลงให้้ได้้
าง และปริ
ๆ ในโรงงาน
และปริมาณการขน
นระบบ
cmu
บออนไลน
ผานระบบ
cmu
มถาากยของในโรงงานระหว
ที่่�สุุ ด โ ดถยายของในโรงงานระหว
มีี ขั้้� น ต อางแผนกต
น ต า ม ลำำา�ดั
คืืทีอ่มีขอหมูาาลง ๆ จนกว่่
ง ั ๆาบงแผนกต
ที่มีขอามูจะได้้ผัั
ล งที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขนย้้ายสิ่่�งของและ
จุุระบุ
ดศููนไย์์วกในแผนภู
ลาง(centroid)
ของแต่่
วััสดุุน้้อยที่่�สุุด ซึ่่�งเงื่่�อนไขต่่าง ๆ นัักศึึกษาจะต้้องเป็็นผู้้�
มิจาก-ไป
เพื่อใช
ปะแผนกในโรงงาน
นขอมูเพืลในการวาง
ระบุ
ไวในแผนภู
มิจเลาก-ไป
่อใชเปนขอมูลในการวาง
จากนั้้�
นหาระยะในแนวตั้้�
งฉากระหว่่
างจุุาใช
ดศููจนาย์์ยในการ
กลาง าใชจกำำา�ยในการ
หนดด้้วยตนเองจากการประชุุมกลุ่่�ม
ผังโรงงาน
โดยมี
ปาหมายในการลดค
ผังเโรงงาน
โดยมีเปาหมายในการลดค
3.3 การเรีียนรู้้�ผ่่านการทำำ�งานเป็็นทีีมโดยการ
ของแต่่
ละแผนก แล้้วจึึ
งคำำ�่สนวณค่่
าใช้้จ่่ั้นาตอนตามลำดั
ยของการวางบ
ขนยายของลงให
ไดามยของลงให
ากที
ุด โดยมี
ขนย
ไดมขากที
่สุด โดยมีขั้นตอนตามลำดับ
ผััง (Layout) ปััจจุุบัันออกมาด้้วยสููตรการคำำ�นวณ [2] ใช้้แบบจำำ�ลองเป็็นฐาน และการนำำ�เสนอโครงงานใน
ขั้้�นตอนสุุดท้้าย
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จะตองเปนผ
3.3 การเ
แบบ
โครง
ในการ
(workshop
ต อ จากการ
โรงงานดวย
ไหลของวั
ความสั ม พ
เทคนิ ค CR
นักศึกษาจะ
การวางผังส
งายดังแสดง
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ในการจััดกิิจกรรมเชิิงการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
(workshop) ซึ่่�งเป็็นการจััดกิิจกรรมในขั้้�นตอนถััดมา
ต่่อจากการประชุุมกลุ่่�ม เพื่่�อวางแผนการวางผัังโรงงาน
ด้้วยเครื่่�องมืือต่่าง ๆ เช่่น การวิิเคราะห์์การไหลของ
วัั ส ดุุ แผนภูู มิิ จ าก-ไป และแผนภูู มิิ ค วามสัั ม พัั น ธ์์
ระหว่่างหน่่วยงาน รวมถึึงการใช้้เทคนิิค CRAFT ใน
การวิิเคราะห์์แผนภููมิิ จาก-ไป นัักศึึกษาจะมีีการเรีียน
รู้้�ผ่่านกิิจกรรม workshop การวางผัังส่่วนการผลิิต
โดยการใช้้แบบจำำ�ลองอย่่างง่่ายดัังแสดงไว้้ใน รููปที่่� 4

รูปที่ 4 กิจกรรมการเรียนรูแบบใชแบบจำลอง
เป น ฐาน (MBL) ในการออกแบบวางผั ง โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร หลังจากไดขอมูลการจัดวางผัง
ค CRAFT
laydem
รููโรงงานด
ปที่่�รู4ปกิิทีจว่ กรรมการเรีี
ยนรู้้แ� บบใช้้แบบจำำ
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4ยเทคนิ
กิจกรรมการเรี
ยดนรูวยโปรแกรม
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ผังโรงงานที่
มอบหมายให
ใชงแโรงงานตามโจทย์์
บบจำลองอย
าที่่�ยในการทดลอง
ออกแบบวางผัั
ได้้รัับในตอนต้้น
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มูลดทีนของกระบวนวิ
่ไถึึดงจผััากการทำ
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หมดวงเพื่อ
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ดของกระบวนวิ
ทำแบบจำลองโรงงาน
วนของสายการผลิ
ปลายภาคการศึ
กษา นักทัศึ้งกในส
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ในขั้้�นตอนท้้ายสุุดของกระบวนวิิชา ในช่่วงปลายภาค
การศึึ ก ษา นัั ก ศึึ ก ษาจะต้้องนำำ� เสนอโครงงานการ
ออกแบบวางผัังโรงงาน โดยนำำ�ความคิิดรวบยอดที่่�
ตกผลึึกจากกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งหมด เพื่่�อทำำ�แบบจำำ�ลอง
โรงงาน ทั้้�งในส่่วนของสายการผลิิตในอาคารฝ่่ายผลิิต
อาคารฝายผลิ
ต และแบบจำลองของบริ
เวณโดยรอบ
และแบบจำำ
�ลองของบริิ
เวณโดยรอบโรงงาน
เพื่่�อนำำ�
เสนอหน้้าชั้้�
บรรยาย ดัังารููชัป้นที่่�บรรยาย
5 ดังรูปที่ 5
โรงงาน เพื่อนนำเสนอหน
อาคารฝายผลิต และแบบจำลองของบริเวณโดยรอบ
โรงงาน เพื่อนำเสนอหนาชั้นบรรยาย ดังรูปที่ 5

: กิ จ กรรมนำเสนอโครงงาน
รููปที่่� รู5ปรููทีป่ 5บนรู ป: บน
กิิจกรรมนำำ
�เสนอโครงงาน(Term
(Term Project)
แสดงแบบจำลองผั
ง โรงงานของ
Project)
แสดงแบบจำำ
�ลองผัังโรงงานของนัั
กศึึกษา
นักมศึต่่กาษากลุ
กลุ่่�
ง ๆ มตาง ๆ
่ม่ สาขาวิ
าวิกทษณะของแบบจำลองอาคารการ
ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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: กิ จ กรรมนำเสนอโครงงาน
ผลิตที่จProject)
ัดวางผังโดยอาศั
ยขอมูลที่สังเคราะห
แนวคิด
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แสดงแบบจำลองผั
ง โรงงานของ
นักศึกษากลุมตาง ๆ
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รููปกลาง : ลัักษณะของแบบจำำ�ลองอาคารการผลิิตที่่� เทคนิิค ดัังรููปที่่� 3 CRAFT 3.2) การประชุุมกลุ่่�มย่่อย
ไดจากกิจกรรม workshop การจัดวางผังดวยการ
3) คะแนนการเรียนผานกิจกรรมแบบ Active
จััดวางผัังโดยอาศััยข้้อมููลที่่�สัังเคราะห์์แนวคิิดได้้จาก เพื่่�อออกแบบแผนภูู มิิ จ าก-ไป และแผนภูู มิิ ค วาม
ทำ CRAFT การจัั
ดังแสดงในรู
ที่ 4 � CRAFT สััมพัันธ์์รlearning
วขอการออกแบบวางผั
โรงงาน โดย
กิิจกรรม workshop
ดวางผัังปด้้วยการทำำ
ะหว่่างหน่่ในหั
วยงาน
3.3) การใช้้แบบจำำ�งลอง
ทำกิอวางผัั
จกรรม
workshop
เคราะหการวาง
ดัังแสดงในรููปที่่�รู ป4 ล า ง : ลั ก ษณะแบบจำลองบริ เ วณรอบ
อย่่างง่่ายเพื่่�
งส่่ว3.1)
นการผลิิ
ต ดัังรููปที่่�เพื4่อวิและท้้าย
แสดงให
เห็นถึเงวณรอบโรงงาน
การวางแผนการใช
งดวยเทคนิลคทั้้�งดัหมดที่่�
งรูปทีไ่ ด้้จากกิิ
3 CRAFT
3.2) การประชุม
รููปล่่าง : ลััโรงงาน
กษณะแบบจำำ
�ลองบริิ
แสดงพื้นที่อยสุุาดง 3.4) ผัการใช้้ข้้อมูู
จกรรมในข้้อ
ง ถึ งอการขนถ
า ยวั ต ถุ ด ิ บ การ
มยงอเคราะห์์
ยเพื่อออกแบบแผนภู
าก-ไป�เสนอ
และแผนภูมิ
ให้้เห็็นถึึงเหมาะสมโดยคำนึ
การวางแผนการใช้้พื้้�นที่่�
ย่่างเหมาะสมโดย
3.1 – 3.3กลุ
มาสัั
ความคิิดรวบยอดมิจและนำำ
กระจายสิ
่สวนหยอม และระบบบำบั
น้ำ �ลองผัั
ความสั
ม พั น สธมบูู
ร ะหว
3.3) การใช
คำำ�นึึงถึึงการขนถ่่
ายวัันคตาถุุดิพืิบ้นทีการกระจายสิิ
นค้้า พื้้�นที่่� ดแบบจำำ
งโรงงานที่่�
รณ์์ าดัังหน
งรููปที่่�ว ยงาน
5 ช่่วงปลาย
สวนหย่่อเสี
ม ยและระบบบำำ
ภาคการศึึแบบจำลองอย
กษา ส่่วนนี้้�คิิาดงงเป็็านยเพื
คะแนนร้้อยละ
16.66ต ดังรูปที่
ในโรงงาน �บััดน้ำำ��เสีียในโรงงาน
่อวางผังสวนการผลิ
ของกระบวนวิิ
ชา ายสุด 3.4) การใชขอมูลทั ้งหมดที่ ได จ าก
4 และท
การให้้ลำำ
�ดัับชั้้�นอ หรืื
เกรดมาสั
เป็็นงเคราะห
การตััดเกรด
กิจกรรมในข
3.1อตัั–ด3.3
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ารประเมินผลการเรี
ของนักศึกษาตารางที่่� 1 คะแนนสููงสุุด ต่ำำ��สุุด และเฉลี่่�ยในส่่วนที่่�ผู้้�
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กระบวนวิิชา
ในปีี 2562 ที่่�ได้้คะแนนในภาพรวมในวิิชาอื่่�นมากกว่่า
ออนไลนยภนผ่่
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ในหัวขอการควบคุ
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จึึ
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ตโนมั
ติ สวนนี้คิด เปน คะแนนร
learningอัในหัั
วข้้อการออกแบบวางผัั
งโรงงานอยละ
โดยทำำ6.67
� ของ
คะแนนต่ำสุด 43.05
47.06
สามารถดึึงผู้้เ� รีียนที่่�มีีศักั ยภาพในการเรีียนน้้อยกว่่า ให้้
กระบวนวิ
ช
า
กิิจกรรม 3.1) workshop เพื่่�อวิิเคราะห์์การวางผัังด้้วย
ได้้ผลลััพธ์์ในการเรีียนที่่�ดีีขึ้้�น
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โดยเมื่่�อเปรีียบเทีียบการแบ่่งคะแนนเทีียบตาม
ร้้อยละคะแนนที่่�ทำำ�ได้้ต่่อคะแนนเต็็ม ในช่่วงคะแนน
ต่่าง ๆ โดยคิิดเฉพาะส่่วนที่่�ผู้้ส� อนรัับผิิดชอบ นำำ�มาปรัับ
เป็็นคะแนนเต็็ม 100 และทดลองคิิดผลการเรีียนแบบ
การให้้ลำำ�ดัับขั้้�นตามเกณฑ์์ตามช่่วงคะแนน (A = 80
– 100; B+ = 75 – 79.99; B = 70 – 74.99; C+ =
65 -69.99; C = 60-64.99; D+ = 55-59.99 ; D =
50 – 54.99 และ F = 0 – 49.99) จะได้้ผลดัังนี้้�
จากข้้อมููลจะเห็็นว่่าเมื่่�อเปรีียบเทีียบนัักศึึกษา
ที่่�มีีจำำ�นวนผู้้เ� รีียนใกล้้เคีียงกััน ได้้แก่่ 66 คน ในปีี 2563
และ 64 คน ในปีี 2562 และมีีการปููพื้้�นความรู้้�ต่่าง ๆ
มาในหลัักสููตรเดีียวกััน พบว่่าเมื่่�อดููคะแนนการวััดผล
รวมทุุกหััวข้้อที่่�เรีียนจะได้้ผลดัังรููปที่่� 7

จะเห็็นได้้ชััดเจนว่่า เมื่่�อมีีการปรัับการเรีียนการ
สอนเป็็นแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน และการจััดการเรีียน
รู้้เ� ชิิงรุุก ทำำ�ให้้นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มีกี ารขยัับช่่วงคะแนน
ขึ้้�นมาในช่่วงคะแนนการวััดผลที่่�สููงขึ้้�น เมื่่�อคิิดเฉพาะ
ส่่วนเนื้้�อหาในภาพรวมที่่�ผู้้�สอนรัับผิิดชอบในกระบวน
ก ษา 2562
ที ่ ม ี น ั ก ศึ กเษาจำนวนร
วิิปชกานี้้�ารศึ
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านัักศึึกยษาในปีี
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ยังมีบางส
วนที่มผีผลการเรีี
ลการเรียยนรู้้
นรู�ที่่�ร้้
ต่ำอวยละ
ารอยละ
ศึึ80กษาแต2563
ทั้้�งหมดมีี
80 ขึ้้�80
น
ไป
ดังรูเมื่่�อเทีี
ปที่ 8 ย บกัั บ ก่่ อ นการปีี ก ารศึึ ก ษา 2562 ที่่�มีี
นัักศึึกษาจำำ�นวนร้้อยละ 85.94 ของจำำ�นวนทั้้�งหมดที่่�
มีีผลการเรีียนรู้้�ร้้อยละ 80 แต่่ยัังมีีบางส่่วนที่่�มีีผลการ
เรีียนรู้้�ต่ำำ��ว่่าร้้อยละ 80 ดัังรููปที่่� 8

แนนเทียบตาม
ในชวงคะแนน
ผิดชอบ นำมา
องคิ ดผลการ
ามชวงคะแนน
99; B = 70 –
99; D+ = 55– 49.99) จะ

ยบนักศึกษาที่

2.
3.

4.

3.29
6.33

และเฉลี่ย มีคา
นวโนมผลการ
ศึกษา 2563 ที่
ชา จะพบว า
ะแนนไดนอย
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ขใกลเคียงกัน
นนในภาพรวม
ว าการจั ดการ
งผู  เ รี ย นที ่ มี
ผลลัพธในการ

1.

5.
6.

7.

แสดงการกระจายของรอยละของจำนวน
รููปที่่�รูปที7่ 7แสดงการกระจายของร้้อยละของจำำ
�นวน
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นแต
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ก
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่
นัักศึึกษาที่่�ได้้ในแต่่ละช่่วงคะแนน เทีียบนัักศึึกษาที่่�
ยนในป
การศึ
กษา2562
2562ที่่�มีีทีก่มารจัั
ีการจั
ดการเรี
ยนการ
เรีียเรีนในปีี
การศึึ
กษา
ดการเรีี
ยนการสอน
สอนบรรยายและจั
ดสอบแบบเดิ
มโดยมี
ออนไลน
บรรยายและจัั
ดสอบแบบเดิิ
มโดยมีี
ออนไลน์์
เป็็นเปส่่วนน
สวนน
อย และป
ษา 2563
งการปรั
บการยน
น้้อย
และปีี
การศึึการศึ
ษา ก2563
หลัังหลั
การปรัั
บการเรีี
เรียนการสอนเป
นแบบ learning
Active learning
ชนิด�ใชลอง
การสอนเป็็
นแบบ Active
ชนิิดใช้้แบบจำำ
เป็็แบบจำลองเป
นฐานและการทำำ
�โครงงาน / Flipped Classroom
นฐานและการทำโครงงาน
/ Flipped
จากรููปที่่� 7 จะเห็็
นว่่าในปีี 2562 ส่่วนใหญ่่ของ
Classroom
นัั ก ศึึ ก ษาอยู่่�ในช่่
ด เป็็ น
จากรูปทีว่ งคะแนน
7 จะเห็นวาC+
ในป(13
2562คนสวคิินใหญ
20.31%)
(10 คน
ดเป็็น 15.63%)
ของนักศึกCษาอยู
ในชคิิวงคะแนน
C+ (13และ
คน คิD+
ดเป(15
น
คน20.31%)
คิิดเป็็น C23.44%)
2563 นััและ
กศึึกD+
ษาส่่(15วน
(10 คน ในขณะที่่�ปีี
คิดเปน 15.63%)
ใหญ่่
วงคะแนนในขณะที
B+ (10 คน
คิิดเป็็นนั15.15%)
คน จคิะอยู่่�
ดเปในนช่่23.44%)
่ป 2563
กศึกษา
Bส(13
คนจะอยู
คิิดเป็็ในช
น 19.70%)
(15 คน
คน คิคิิดดเปเป็็นน
วนใหญ
วงคะแนน C+
B+ (10
22.73%)
15.15%)CB(15
(13คน
คนคิิคิดดเป็็เปนน22.73%)
19.70%) C+ (15 คน
คิดเปน 22.73%) C (15 คน คิดเปน 22.73%)
จะเห็ น ได ช ั ดเจนว า เมื ่ อมี การปรั บ การ
เรียนการสอนเปนแบบหองเรียนกลับดาน และการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก ทำใหนักศึกษาสวนใหญมีการ

8 แสดงการกระจายของคะแนนเฉพาะหั
วขอ
รููปรูที่่�ปที8่ แสดงการกระจายของคะแนนเฉพาะหัั
วข้้อการ
การออกแบบวางผั
งโรงงาน
ศึกษากระบวนวิ
ออกแบบวางผัั
งโรงงาน
ที่่�นัักทีศึึ่นกักษากระบวนวิิ
ชานี้้�ชได้้า
นี้ไดกใารศึึ
นปการศึ
ษา 2562
ดการเรี
นรู
ในปีี
ษา ก2562
ก่่อนทำำกอ�นทำการจั
การจััดการเรีี
ยนรู้้�แยบบ
ใหม่่
และในปีี
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ารศึ2563
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flipped classroom
learning/ flipped classroom
ในการให้้นัั
ในการใหกนศึึั กกศึษาประเมิิ
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ตนเอง ผ่่ผาานน
แบบสอบถาม โดยการประเมิิ น แบบรูู บ ริิ ค ชนิิ ด
แบบสอบถาม โดยการประเมิ น แบบรู บ ริ ค ชนิ ด
Holistic Rubric แบบ 4 ระดัับคะแนนคุุณภาพ คืือ
Holistic Rubric แบบ 4 ระดับคะแนนคุณภาพ คือ
4(ดีีมาก) 3(ดีี) 2(พอใช้้) และ 1(ควรปรัับปรุุง) ได้้ผลดััง
4(ดีมาก)23(ดี) 2(พอใช) และ 1(ควรปรับปรุง) ไดผล
ตารางที่่�
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยรวมในคำถามประเมิน
ตนเอง
ผูตอบรอยละ 62
ประเด็
ที่ประเมิ
ตนเอง และเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ยรวม139
กลุ่มนสาขาวิ
ชาวิทนยาศาสตร์
(เต็ม 4 คะแนน)

8.

9.

ความร
เรียน
เรียน
ความส
สืบคน
ความส
แกปญ
ความต
ความต
ความร
กลุมต
ระดับก
กับ Fl
classr
สอบผ
mood
การเร
นอกช
การเร
Active
การปร
ทำ wo
การนำ

จากคะแนน
พบวาผูเรีย
ระหวางระด
นอยที่สุดคือ
และการสอ
2.22
5 สรุป
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ตารางที่่� 2 คะแนนเฉลี่่�ยรวมในคำำ�ถามประเมิินตนเอง
ประเด็็นที่่�ประเมิินตนเอง

ผู้้�ตอบร้้อยละ 62
คะแนนเฉลี่่�ย
รวม(เต็็ม 4
คะแนน)
1. ความรู้้�ความเข้้าใจหลัังเรีียน เทีียบกัับ
2.83
ก่่อนเรีียน
2. ความสามารถในการสืืบค้้นข้้อมููลของ
นศ.
3. ความสามารถในการแก้้ปััญหาเป็็นกลุ่่�ม

2.53

4. ความตั้้�งใจเรีียนรู้้�
5. ความตรงต่่อเวลา

2.32
3.21

6. ความรัับผิิดชอบของกลุ่่�มต่่องานที่่�ได้้รัับ
มอบ
7. ระดัั บ การปรัั บ ตัั ว เข้้ากัั บ Flipped
classroom และการสอบผ่่ า น exam
moodle
8. การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอกชั่่�วโมงเรีียน
9. การเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นกิิ จ กรรม Active
Learning ด้้วยการประชุุมกลุ่่�ม การทำำ�
workshop และการนำำ�เสนอโครงงาน

3.51

3.08

2.22
2.82
2.63

จากคะแนนเฉลี่่�ยรวมทุุกประเด็็นที่่�ประเมิิน
ตนเอง พบว่่าผู้้�เรีียนประเมิินตนเองอยู่่�ที่่�ระดัับ 2.79
ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างระดัับ พอใช้้ กัับ ดีี ซึ่่�งส่่วนที่่�ประเมิิน
ตนเองน้้อยที่่�สุุ ด คืื อ การปรัั บ ตัั ว เข้้ากัั บ flipped
classroom และการสอบออนไลน์์ผ่่าน moodle ซึ่ง่�
ได้้คะแนน 2.22
5. สรุุป
5.1 บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
ในการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�ได้้จัั ด ทำำ� ใน
โครงการนี้้� พบว่่าการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก โดยใช้้เครื่่�อง
มืือต่่าง ๆ ที่่�มีีบทบาทผสมผสานกััน เช่่น การใช้้กรณีี
ศึึกษา การเรีียนแบบใช้้แบบจำำ�ลองเป็็นฐาน การเรีียน
รู้้ผ่� า่ นการทำำ�งานเป็็นทีีม การใช้้เครื่่�องมืือจำำ�ลองผลการ
วางผัังในคอมพิิวเตอร์์ จะช่่วยให้้นัักศึึกษามีีผลการ
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เรีียนรู้้�ได้้เกิินร้้อยละ 80 นอกจากนี้้�การเรีียนออนไลน์์
แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน ประกอบกัับการบรรยายสรุุป
และจััดการเรีียนรู้้�แบบอภิิปรายในชั้้�นเรีียน จะช่่วยให้้
เกิิดผลการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีกว่่าการเรีียนแบบห้้องเรีียนกลัับ
ด้้าน และทำำ�การตอบคำำ�ถามท้้ายบทเรีียน(quiz) ผ่่าน
ระบบออนไลน์์เพีียงประการเดีียว
5.2 แนวทางในการขยายผล
จากการจััดการเรีียนรู้้�ในหััวข้้อต่่าง ๆ พบว่่า
กิิจกรรม active learning การออกแบบวางผัังโรงงาน
มีีแนวทางที่่�ใช้้งานได้้ดีีแล้้วในปััจจุุบััน หััวข้้อต่่อไปที่่�
ควรจะต้้องจััดกิิจกรรมแบบ active learning แต่่ยััง
ไม่่ได้้กระทำำ�ให้้ลุุล่่วงไปในโครงการนี้้�เนื่่�องจากมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องของวัันหยุุด และสถานการณ์์โค
วิิด คืือหััวข้้อระบบการควบคุุมอััตโนมััติใิ นอุุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่ง่� ในปีีการศึึกษาต่่อไป จะมีีการปรัับการเรีียน
จากห้้องเรีียนกลัับด้้านและการตอบคำำ�ถามท้้ายบท
เรีียน ผ่่านระบบออนไลน์์ เป็็นการมอบอุุปกรณ์์ IoT ที่่�
เป็็นชุุดสาธิิตการควบคุุมอััตโนมััติิ เช่่น Arduino แก่่
นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม และมอบหมายให้้เขีียนโค้้ดอย่่าง
ง่่าย เพื่่�อการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์ตรวจวััดในระบบ
ควบคุุมในโรงงานอุุตสาหกรรม และทำำ�งานนำำ�เสนอ
เป็็นคลิิปออนไลน์์ ก่่อนอภิิปรายในห้้องต่่อไป
5.3 ปััญหา และอุุปสรรค
	อุุปสรรคที่่�พบในเนื้้�อหาส่่วนบรรยายออนไลน์์
ในหััวข้้อการชุุบเคลืือบ การควบคุุมแบบอััตโนมััติิ และ
การแปรรููปอาหารด้้วยวิิธีใี หม่่ ผ่่าน Zoom หรืือผ่่านวิิดิิ
ทััศน์์ออนไลน์์ และจััดสอบผ่่าน CMU Exam moodle
คืือ นัักศึึกษาหลายส่่วนยัังขาดความตั้้�งใจ และกระตืือ
รืือล้้นในการเรีียนรู้้�เนื้้�อหา ซึ่่�งอาจมีีความเป็็นไปได้้ว่่า
จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นในแต่่ละปีีการศึึกษาตาม
นโยบายของฝ่่ า ยบริิ ห ารของคณะ ทำำ� ให้้การดูู แ ล
ควบคุุมนัักศึึกษากระทำำ�ได้้ไม่่ทั่่�วถึึงเมื่่�อเทีียบกัับการ
เรีียนการสอนในช่่วง 5 – 10 ปีีก่่อน ที่่�มีีจำำ�นวน
นัักศึึกษาในแต่่ละรุ่่�นน้้อยกว่่า ประกอบกัับสถานการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด – 19 ทำำ� ให้้ทาง
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มหาวิิทยาลััยประกาศในจััดการเรีียนการสอนแบบ
ออนไลน์์เป็็นเวลานาน ทำำ�ให้้นัักศึึกษาหลายส่่วนขาด
ความกระตืือรืือล้้นในการเรีียนผ่่านทางออนไลน์์ ซึ่่�ง
เห็็นได้้ชััดเจนมากขึ้้�นในปััจจุุบันั โดยผู้้ส� อนจะปรัับปรุุง
การสอนในปีีการศึึกษาต่่อไป เพื่่�อให้้ดึึงความสนใจใน
การเรีียนออนไลน์์ให้้มากขึ้้�นผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ต่่อไป
ในส่่วนของเนื้้�อหาหััวข้้อการออกแบบวางผัังโรงงาน ที่่�
มีีการทำำ� workshop เรีียนรู้้�ผ่่านเครื่่�องมืือ CRAFT ใน
EXCEL การประชุุมกลุ่่�มย่่อย และการนำำ�เสนอโครง
งาน พบว่่านัักศึึกษามีีการสะท้้อนคิิดว่่า มีีเวลาในการ
ทำำ�งานน้้อยเกิินไป เนื่่�องจากการประกาศวัันหยุุด และ
มีีสถานการณ์์โควิิด ที่่�ทำำ�ให้้การจััดการเรีียนการสอนที่่�
ควรจะต้้องมาพบ และอภิิปรายในชั้้�นเรีียน กระทำำ�ได้้
น้้อยครั้้� ง ลงมาก ที่่� เพราะต้้องมีี ก ารจัั ด วางผัั ง บน
กระดาน และมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัันต่่อหน้้า ทดลองเปลี่่�ยน
โดยใช้้มืือจัับชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ ลองเปลี่่�ยนดููให้้เห็็น ซึ่่�งการ

ประชุุมกลุ่่�มออนไลน์์ ไม่่อาจทดแทนการประชุุมพบกััน
จริิง ๆ ในชั้้�นเรีียนได้้ในการสัังเคราะห์์ความคิิดในการ
ออกแบบผัังโรงงาน ซึ่่�งเป็็นเหตุุสุุดวิิสััย แต่่จะมีีการ
ปรัั บ ปรุุ ง โดยผู้้� ส อนอาจปรัั บ ลดการบรรยายผ่่ า น
Zoom และจััดอภิิปรายแยกเป็็นกลุ่่�มย่่อยผ่่าน Zoom
โดยจััดตารางเวลาเพิ่่�มให้้ เพื่่�อให้้ดููแลได้้ทั่่�วถึึง และอาจ
ใช้้เครื่่�องมืืออื่่�นที่่�อาจทดแทนได้้มาใช้้ทดแทนกิิจกรรม
workshop ในชั้้�นเรีียนต่่อไป หากสถานการณ์์โควิิดยััง
ยืืดเยื้้�อต่่อไปอีีกหลายปีีข้้างหน้้า
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้� จัั ด ทำำ� โครงการใคร่่ ข อขอบพระคุุ ณ ศูู น ย์์
นวัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ก าร
เทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในการ
สนัับสนุุนทุุนในการจััดทำำ�โครงการ และคำำ�แนะนำำ�
ปรึึกษาในการจััดทำำ�โครงการ รวมถึึงการจััดการอบรม
เทคนิิ ค วิิ ธีี ก ารจัั ด ทำำ�สื่่� อการสอนต่่ า ง ๆ ซึ่่� ง ทำำ� ให้้
โครงการนี้้�ประสบความสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปด้้วยดีี
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[1] รวิิศ ทััศคร (2562). การใช้้สื่่�อการสอนแบบผสม สำำ�หรัับการเรีียนการสอนแบบศตวรรษที่่� 21
ในกระบวนวิิชา 601341 Fundamental Food Engineering 1. รายงานผลโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562. ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่.
[2] ประจวบ กล่่อมจิิตร (2555). การออกแบบโรงงานอุุตสาหกรรมเพื่่�อเพิ่่�มผลผลิิต และความปลอดภััย.
บริิษััท ซีีเอ็็ดยููเคชัันจำำ�กััด (มหาชน) กรุุงเทพมหานคร.
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่
วิชาการสื่อสารและการนำ�เสนองานออกแบบ
รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบใหม่่ วิิชาการสื่่�อสารและการนำำ�เสนองานออกแบบ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
เพื่่�อเน้้นการสร้้างสมรรถนะทางสาขาวิิชาชีีพสถาปััตยกรรมในกระบวนการเรีียนรู้้แ� บบ “Active Learning” โดยที่่�
ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง Student-centered และผู้้�สอนคอยแนะนำำ�ในชั้้�นเรีียนแทน ร่่วมกัับการใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อสาร
ICT-integrated Learning และการสร้้างสภาพแวดล้้อมตามบทบาทต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทัักษะการดำำ�เนิินชีีวิิต
ในโลกศตวรรษที่่� 21 โดยแบ่่งวิิธีีการเรีียนการสอนออกเป็็น 5 ขั้้�นตอนดัังนี้้�
(1) Learn to Question การสร้้างประเด็็นคำำ�ถามและคาดเดาคำำ�ตอบ โดยการปููพื้้�นฐาน ความรู้้�ความ
เข้้าใจทางด้้านการออกแบบทััศน์์ศิิลป์์ (Visual Art) ตั้้�งแต่่การ พื้้�นฐานการออกแบบ องค์์ประกอบและทฤษฎีีต่่าง
ๆ โดยวิิธีีการฝึึกตั้้�งคำำ�ถามและการคาดเดาคำำ�ตอบในห้้องเรีียนระหว่่างผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียน
(2) Learn to Search การสืืบค้้นและรวบรวมความรู้้� เป็็นการพััฒนาความรู้้เ� รื่่�องการวางแผน และออกแบบ
ทััศน์์ศิิลป์์เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของในหลากหลายรููปแบบ โดยอาศััยการสืืบค้้นในห้้องเรีียน จากการเชิิญ
วิิทยากรมาบรรยาย และเล่่าเรื่่�องราวประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการออกแบบ การสืืบค้้นกรณีีศึกึ ษาจากห้้องสมุุด และ
นอกห้้องเรีียน จากการศึึกษาดููงานในงานออกแบบจริิงและการสััมภาษณ์์ข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การออกแบบทััศน์์ศิิลป์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจสถานการณ์์ และตระหนัักถึึงความหลากหลายในการออกแบบ
ทััศน์์ศิิลป์์
(3) Learn to construct การสร้้างกระบวนการและขั้้�นตอนลงมืือปฏิิบััติิ เป็็นขั้้�นตอน การจััดทำำ�รายงาน
การวิิเคราะห์์การออกแบบทััศน์์ศิลิ ป์์ที่่�ตนเองสนใจ เพื่่�อนำำ�มาวิิพากษ์์และปรัับปรุุง โดยการจััดกลุ่่�มผู้้เ� รีียนที่่�มีีความ
สนใจในงานออกแบบเดีียวกัันและนำำ�เสนอผลงานแนวคิิดในห้้องเรีียน
(4) Learn to communicate การเรีียนรู้้�และนำำ�เสนอ เป็็นขั้้�นตอนในการนำำ�เสนอผลงาน การออกแบบ
ทััศน์์ศิิลป์์ในรููปแบบสื่่�ออาทิิเช่่น Power Point หรืือสื่่�อต่่าง ๆ
(5) Learn to Service การเผยแพร่่และใช้้ประโยชน์์ในสัังคม เป็็นขั้้�นตอนการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปแบ่่งปััน
และแลกเปลี่่�ยนกัันในชั้้�นเรีียน
1. บทนำำ�
(1) ทัั ก ษะด้้านสารสนเทศ (Information
การนำำ�สื่่� อและนวัั ต กรรมที่่�จะทำำ� ให้้ผู้้� เรีี ย น Literacy) เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าถึึงระบบสารสนเทศที่่�มีีอยู่่�
สามารถเข้้าใจเป้้าหมายของวิิชาและการประยุุกต์์ใช้้ใน และจัั ด การสารสนเทศอย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ เช่่ น
วิิชาชีีพมากยิ่่�งขึ้้�น และสร้้างสรรค์์สื่่�อสำำ�หรัับผู้้�เรีียนใน E-learning, Facebook, Group Chat, YouTube,
ศตวรรษที่่� 21 ให้้เกิิดการเรีียนรู้้ที่่�ผู้้
� เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง twitter, Google เป็็นต้้น
student centered มากที่่�สุุด จากการใช้้แนวคิิดแบบ
(2) ทัักษะด้้านสื่่�อ (Media Literacy Skills)
Flipped Classroom ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็นทัักษะ ๓ ด้้าน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนวิิเคราะห์์และสร้้างสื่่�อได้้ เช่่น การโฆษณา
ได้้แก่่
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โครงการอสัังหาริิมทรััพย์์ จากโปสเตอร์์, Clip โฆษณา,
Presentation ฯลฯ
(3) ทัักษะด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการ
สื่่�อสาร (ICT Literacy) สามารถประยุุกต์์ใช้้ เทคโนโลยีี
อย่่างมีีประสิิทธิิผล เช่่น การสร้้าง Activities ในระบบ
CMU-online Activity (study & Evaluation),
Kakoot.com, การค้้นหาจากเวบไซด์์ ที่่� เกี่่�ยวข้้อง
เป็็นต้้น
2. บทบาทของผู้้�สอน
	ที่่�ปรึึกษา (Advisor) หรืือ ผู้้ช่� ว่ ยฝึึกฝน (Trainer)
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ในแนวทาง หรืือทิิศทางที่่�
สนใจ ถููกต้้อง และเหมาะสมกัับผู้้�เรีียนแต่่ละคน
	ขั้้�นตอนการจััดการเรีียนการสอน
1) ประเมิินผ่่านตามระดัับชั้้�น และไม่่เป็็นไปตาม
ระเบีียบห้้องสอบ หรืือมีีการสอบวััดผลนอกห้้องเรีียน
2) การเรีียนการสอนที่่�ลดปริิมาณการบรรยาย
ของผู้้�สอน แต่่เน้้นผู้้�เรีียนมีีบทบาทมากยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ใช่่แค่่
ภายในห้้องเรีี ย น แต่่ ส ามารถสร้้างประสบการณ์์
ภายนอกห้้องเรีียนได้้
3) การประเมิินผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�จากความรู้้� การ
ประยุุกต์์ใช้้ การวิิเคราะห์์ การสื่่�อสาร การใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ และการทำำ�งานรวมกัันของผู้้�เรีียน
3. เป้้าหมายการสร้้างผลลััพธ์์ร่่วมกัับผู้้�เรีียน
การออกแบบการวััดคุุณภาพของนัักศึึกษาทั้้�ง
๕ ด้้าน สามารถสร้้างผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นตามลัักษณะของ
ผู้้เ� รีียนแต่่ละคน โดยการสร้้างผลลััพธ์์ทั้้�งแบบเดี่่�ยวและ
แบบกลุ่่�มร่่วมกััน แบ่่งออกเป็็น ๓ ระดัับ คืือ Excellent,
Competent, Needs work ดัังนี้้�
(1) Knowledge / Understanding (20%)
(2) Thinking / Inquiry (30%)
(3) Communication (20%)
(4) Use of Visual aids (20%)
(5) Presentation skills (10%)

•	กิิจกรรมในขั้้�นตอนการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
และทัักษะในกระบวนวิิชาแก่่นัักศึึกษา
ขั้้�นตอนการเรีียนรู้้�
(1) Learn to Question การสร้้างประเด็็น
คำำ�ถามและคาดเดาคำำ�ตอบ เป็็นการปููพื้้�นฐานความ
เข้้าใจในเรื่่�องการตั้้�งถิ่่�นฐานและที่่�อยู่่�อาศััย และออกไป
ค้้นหาคำำ� ตอบ จากสื่่�อต่่ า งๆ จากการสัั ม ภาษณ์์ ผู้้�
เชี่่�ยวชาญ และผู้้�อยู่่�อาศััยจริิง ภายนอกห้้องเรีียนและ
สภาพแวดล้้อมในความเป็็นจริิง
ทัักษะการพััฒนาผลการเรีียนรู้้�
- คุุณธรรม จริิยธรรม
- ความรู้้�
- ทัักษะทางปััญญา
(2) Learn to Search การสืืบค้้นและรวบรวม
ความรู้้� เป็็นการฝึึกทัักษะการวิิเคราะห์์และการคิิด เพื่่�อ
หาข้้อมููลที่่�สนใจ และเป็็นเหตุุเป็็นผลกัับโจทย์์ที่่�กำำ�หนด
และเนื้้�อหาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�มากที่่�สุุด จากแหล่่งความ
รู้้�รอบตััว
ทัักษะการพััฒนาผลการเรีียนรู้้�
- คุุณธรรม จริิยธรรม
- ความรู้้�
- ทัักษะทางปััญญา
- ทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และ
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(3) Learn to construct การสร้้างกระบวนการ
และขั้้�นตอนลงมืือปฏิิบัติั ิ เป็็นการจััดระเบีียบแผนงาน
การวางแผนการทำำ�งานอย่่างเป็็นขั้้�นตอน และการ
จำำ�ลองสถานการณ์์การทำำ�งาน การออกแบบโครงการ
และการสร้้างสรรค์์ผลงานด้้านที่่�อยู่่�อาศััยที่่�หลากหลาย
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ทัักษะการพััฒนาผลการเรีียนรู้้�
- คุุณธรรม จริิยธรรม
- ความรู้้�
- ทัักษะทางปััญญา
- ทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และ
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

143

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

- ทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความรัับผิิด
ชอบ
(4) Learn to communicate การเรีียนรู้้�และ
นำำ�เสนอ เป็็นการเสริิมทัักษะด้้านการสื่่�อสาร เพื่่�อการ
เรีียนรู้้�ที่่�กว้้างขวางและการนำำ�เสนอผลงานที่่�หลาก
หลายมากขึ้้�น โดยการทำำ�แนวคิิดด้้านความร่่วมมืือของ
เครืื อ ข่่ า ย ASEAN+ 3 โครงการ Asian Rim
International Seminar ที่่�จััดขึ้้�นทุุกปีีที่่�ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ให้้เกิิดการพััฒนาทั้้�งวิิชาการและความร่่วมมืือระหว่่าง
มหาวิิ ท ยาลัั ย ในลัั ก ษณะของ Inbound และ
Outbound ที่่�สมบููรณ์์แบบมากขึ้้�น
ทัักษะการพััฒนาผลการเรีียนรู้้�
- คุุณธรรม จริิยธรรม
- ความรู้้�
- ทัักษะทางปััญญา
- ทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และ
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
- ทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความ
รัับผิิดชอบ
- ทัักษะพิิสััย
(5) Learn to Service การเผยแพร่่และใช้้
ประโยชน์์ ใ นสัั ง คม เป็็ น การต่่ อ ยอดผลงานการ
ออกแบบอย่่างสร้้างสรรค์์ของผู้้เ� รีียนสู่่�สัังคม ซึ่ง่� อาจจะ
ไม่่ใช่่ทั้้�งหมดของการออกแบบ แต่่สามารถนำำ�บางส่่วน
ของการศึึกษาและออกแบบเหล่่านั้้�น เผยแพร่่และนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ในสัังคมได้้ต่่อไป
ทัักษะการพััฒนาผลการเรีียนรู้้�
- คุุณธรรม จริิยธรรม
- ความรู้้�
- ทัักษะทางปััญญา
- ทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และ
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
- ทัักษะความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลและความ
รัับผิิดชอบ
- ทัักษะพิิสััย
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4. ผลงานและผลลััพธ์์ (Output and Outcome)
ที่่�ได้้รัับ
ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ผลที่่�เกิิ ด ขึ้้� น ที่่�สัั ง เกตพบ(ต่่ อ ผู้้�สอน หรืื อ
คณาจารย์์ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ)
การพัั ฒ นาผู้้� เรีี ย นในทัั ก ษะ Creative &
Innovation, Critical Thinking & Problem Solving,
Cross-cultural & Understanding Communications
และทัักษะ Information & Media Literacy ทำำ�ให้้
ผู้้� ส อนสามารถการพูู ด คุุ ย ถกเถีี ย งกัั บนัั ก ศึึ ก ษาใน
ห้้องเรีียน จากประเด็็นต่่างๆ ที่่�นัักศึึกษาสนใจ
การพััฒนาผู้้�เรีียนในทัักษะ Critical Thinking
& Problem Solving, Cross-cultural &
Understanding และทัักษะ Communications,
Information & Media Literacy, Computing &
ICT Literacy ทำำ� ให้้ผู้้� ส อนสามารถนำำ� การเรีี ย นรู้้�
แนวคิิด ทฤษฎีีเบื้้�องต้้น ของอาจารย์์ผู้้�ร่่วมสอน ที่่�นำำ�
ไปสู่่�การตั้้�งคำำ�ถาม และพยายามหาคำำ�ตอบในเป้้าหมาย
ของวิิชาที่่�วางไว้้ โดยใช้้วิิธีกี ารที่่�หลากหลายมากขึ้้�น ซึ่่�ง
ไม่่ใช่่แค่่ภายในห้้องเรีียน แต่่สามารถนำำ�ประสบการณ์์
ภายนอกห้้องเรีียนมาประยุุกต์์
การพัั ฒ นาผู้้� เรีี ย นในทัั ก ษะ Creative &
Innovation, Collaboration, Teamwork &
Leadership ทัักษะ Communications, Information
& Media Literacy, Computing & ICT Literacy
และทัักษะ Career & Learning Skills ทำำ�ให้้ผู้้�สอน
สามารถแทรกแนวทางของการพััฒนาการเรีียนรู้้ใ� หม่่ๆ
ทัันสมััยขึ้้�น เข้้ามาใช้้สอดแทรกกัับการสอนร่่วมกัับ
อาจารย์์ผู้้�ร่่วมสอนในหมวดต่่างๆ เพื่่�อลดปริิมาณการ
บรรยายของผู้้ส� อนหลััก ที่่�ต้้องควบคุุมกิิจกรรม เนื้้�อหา
ของวิิชา และการวััดผลทั้้�งหมด โดยเริ่่�มจากผู้้�นำ�ำ เสนอ
โครงการเป็็นผู้้�ควบคุุมดููแล และให้้ผู้้�เรีียนมีีบทบาท
มากยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ใช่่แค่่ภายในห้้องเรีียน แต่่สามารถนำำ�
ประสบการณ์์ภายนอกห้้องเรีียนมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เห็็น
ภาพจริิงด้้วย
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การพััฒนาผู้้เ� รีียนในทัักษะ Communications,
Information & Media Literacy, Computing &
ICT Literacy ทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถสื่่�อสารข้้อมููลกัับผู้้�
เรีียนอย่่างรวดเร็็ว ในหลากหลายรููปแบบ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
ได้้รัับรู้้ข้้� อมููลได้้อย่่างไม่่ตกหล่่น และสามารถเลืือกช่่อง
ทางการเรีียนรู้้� และรัับรู้้ข้้� อมููลได้้มากขึ้้�นตามเครื่่�องมืือ
ที่่�ตนเองมีีอยู่่�
การพัั ฒ นาผู้้� เรีี ย นในทัั ก ษะทั้้�ง 3 แบบ คืื อ
Learning & Innovation Skills, Information Media
& Technology Skills, และ Life & Career Skills
ทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถเข้้าใจองค์์รวมของวิิชาการสอน
และวััดประสิิทธิิภาพการสอน ตลอดจนมองเห็็นการนำำ�
วิิชาการสอนไปประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ได้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นอีีกด้้วย
ผลลัั พ ธ์์ ต่่ อ นัั ก ศึึ ก ษาที่่�เป็็ น เป้้ า หมาย/เข้้าร่่ ว มใน
โครงการ
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�สัังเกตพบ (ต่่อผู้้�เรีียน หรืือสิ่่�ง
แวดล้้อมอื่่�น ๆ)
การใช้้ ZOOM ถููกนำำ�มาใช้้ในช่่วงถาม-ตอบ
(Q&A) หลัังจากผู้้เ� รีียนนำำ�เสนองานในแต่่ละกลุ่่�ม ทำำ�ให้้
ผู้้เ� รีียนกลุ่่�มอื่่�นๆ สนใจฟัังการนำำ�เสนอ และถามคำำ�ถาม
ที่่�ตนเองสงสััยมากขึ้้�น โดยไม่่เขิินอาย ตลอดจนการ
ฝึึกฝนให้้ผู้้�เรีียนกลุ่่�มที่่�นำำ�เสนอได้้เรีียนรู้้�ร่่วมกัันกัับ
เพื่่�อนในห้้องอีีกทางหนึ่่�งด้้วย ทำำ�ให้้บรรยากาศในห้้อง
มีีความสนุุกสนาน และผู้้�เรีียนภายในห้้องมีีส่่วนร่่วม
มากยิ่่�งขึ้้�น และวิิธีีการสร้้าง Flipped Classroom
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาสามารถแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นจาก
การดููงาน และสรุุปงานของตนเอง มาแลกเปลี่่�ยนความ
เข้้าใจร่่วมกัันในห้้องเรีียนร่่วมกัับเพื่่�อน และผู้้�สอนที่่�
สามารถบอกถึึ ง แนวทางที่่�ถูู ก ต้้องให้้กัั บ ผู้้� เรีี ย นได้้
โดยตรง ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ให้้ผู้้�เรีียนส่่งงานและให้้คะแนน
เพีียงครั้้�งเดีียว โดยผู้้เ� รีียนไม่่สามารถทราบได้้ว่่าทำำ�ถูกู
ต้้องหรืือไม่่
ในเบื้้�องต้้นผู้้�เรีียนเริ่่�มมีีการค้้นหาข้้อมููลได้้ดีีขึ้้�น
ทั้้�งจากอิินเตอร์์เน็็ต ห้้องสมุุด หรืือจากประสบการณ์์
ที่่�ได้้สััมผััสมานอกห้้องเรีียน

	ทำำ�ให้้เกิิดการผสานและสอดแทรกแนวทางการ
เรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนอย่่าง
เหมาะสมในภาพรวมของทั้้�งหมดในวิิชา ไม่่มากหรืือ
น้้อยเกิินไปจนนัักศึึกษาปรัับตััวไม่่ได้้ และผู้้�เรีียนไม่่ได้้
เกิิ ด การเรีี ย นรู้้� ท างด้้านเดีี ย วยัั ง สามารถนำำ� เสนอ
แนวคิิด เพื่่�อสื่่�อสารความเข้้าใจที่่�ตนเองได้้รัับในตััว
แต่่ละคนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นด้้วย ซึ่่�งจะเน้้นการวััดผลทั้้�งแบบ
เดี่่�ยว
	ผู้้�เรีียนมีีช่่องทางในการติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�สอน
มากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น Social Network, Facebook Group,
E-learning ตลอดจนสามารถเสนอแนวทางในการนำำ�
เสนอข้้อมููลการเรีียนรู้้ที่่�ยื
� ดื หยุ่่�นกัับยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนไป
เช่่น Clip-VDO, Power point ฯลฯ
กระบวนการเชื่่�อมโยงระหว่่างออกไปสู่่�สัังคมซึ่่�ง
ต้้องผ่่ า นกระบวนการของคณะ แต่่ เ นื่่�องจาก
สถานการณ์์ การระบาดของโรค COVID-19 ทำำ�ให้้ไม่่
สามารถดำำ�เนิินการได้้อย่่าง เนื่่�องจากนัักศึึกษาที่่�เรีียน
อยู่่�ในต่่างประเทศเกืือบทั้้�งหมด
• ผลงานที่่�จะเป็็นแนวทางการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่ของคณะในอนาคต
(1) กระบวนการสร้้างการเรีียนการสอนใน
ศตวรรษที่่� ๒๑ ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง และมีีการ
ใช้้เครื่่�องมืือที่่�หลากหลาย เพื่่�อเสริิมทัักษะทั้้�ง ๓ แบบ
คืือ Learning & Innovation Skills, Information
Media & Technology Skills, และ Life & Career
Skills
(2) การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศ ICT Literacy
ไม่่ใช่่เพีียง E-learning ที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�เรีียนเพีียงด้้าน
เดีียว แต่่การทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสามารถสื่่�อสารกัับผู้้ส� อน และ
การแสดงความคิิดเห็็นกัับงานของผู้้อื่่�� นได้้อย่่างเปิิดเผย
ได้้ด้้วย จึึงถืือว่่าเป็็นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั ถึึงแม้้ว่่าในครั้้�งนี้้�จะไม่่
สามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนใช้้การสื่่�อสารต่่าง ๆ เช่่น
Social Network และ Today’s Meet ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ แต่่ก็ถื็ ือได้้ว่่าเป็็นการเริ่่�มต้้นที่่�ดีี
(3) การสร้้างห้้องเรีี ย นแบบ Flipped
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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Classroom ถืือว่่าเป็็นประสบการณ์์ใหม่่ สำำ�หรัับการ ตััวอย่่างกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในการเรีียนการสอน และชิ้้�น
สอนวิิชาบรรยายอย่่างมาก ถึึงแม้้ว่่าขั้้�นตอนต่่างๆจะ งานอื่่�นๆในภาคผนวก
ไม่่สามารถทำำ�ให้้นัักศึึกษาเข้้าใจได้้ แต่่ทำำ�ให้้สามารถ
สื่่�อสารให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจประเด็็นสำำ�คััญของเนื้้�อหาวิิชา
และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับผู้้เ� รีียนคนอื่่�นๆ ได้้มาก
ขึ้้�นกว่่าการฟัังบรรยายในห้้องเพีียงอย่่างเดีียวที่่�เมื่่�อผู้้�
เรีียนไม่่เข้้าใจก็็จะไม่่สนใจเนื้้�อหาส่่วนนั้้�นไปเลย
• คะแนนที่่�ได้้จากการประเมิินนัักศึึกษาในช่่วง
เวลาที่่�ใช้้การจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ (อาจเป็็น
คะแนนจากชิ้้�นงาน การอภิิปราย ฯลฯ) และ (ถ้้ามีี)
คะแนนผลสััมฤทธิ์์�ของทั้้�งกระบวนวิิชา
จากการเรีียนในรููปแบบดัังกล่่าว สามารถแบ่่ง
แนวทางการวัั ด ผลนัั ก ศึึ ก ษาออกเป็็ น 2 ส่่ ว น
(๒) การทำกิจกรรม Flipped Classroom โดยการระดมความคิด
เพื่่�อประเมิินทัักษะทั้้�ง Learning & Innovation Skills,
[Flipped Classroom] แตเปน
Information Media & Technology Skills, และ
Life & Career Skills ที่่�สอดคล้้องกัับการพััฒนาผล
การเรีียนรู้้�ตามหลัักสููตร และกระบวนวิิชาใน มคอ.3
คืือ
(1) การวััดผลเดี่่�ยว (Personal Work) เพื่่�อ
(1) การบรรยายในชั้้�นเรีียน โดยคณาจารย์์ที่่�
ประเมิินด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม ความรู้้� ทัักษะทาง เกี่่�ยวข้้อง [Lectures]
ปััญญา ทัักษะการวิิเคราะห์์เชิิงตััวเลข การสื่่�อสาร และ
(2) การทำำ�กิิจกรรม Flipped Classroom โดย
(๒) การทำกิจกรรม Flipped Classroom โดยการระดมความคิดจากการทำงานรวมกันของผูเรียน
การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ และทัักษะพิิสััย ได้้แก่่ การระดมความคิิดจากการทำำ�งานร่่วมกัันของผู้้�เรีียน
[Flipped Classroom] แตเปน
(๒) การทำกิ
จกรรม Flipped
Classroom โดยการระดมความคิ
Assignment 90 % และ Attendance 10 %
[Flipped
Classroom]
แต่่เป็็น ดจากการทำงานรวมกันของผูเรียน
[Flipped Classroom] แตเปน
(2) การเข้้าเรีียน (Attendance) เพื่่�อประเมิิน
ด้้านคุุณธรรม จริิยธรรม และทัักษะพิิสััยแบ่่งเป็็น 5
ช่่วงช่่วงละ 3 สััปดาห์์ ทั้้�งหมด 15 สััปดาห์์ 30 ครั้้�ง 45
ชั่่�วโมง 10% พบว่่า ตั้้�งแต่่สััปดาห์์ที่่� 10 ขึ้้�นไป
ซึ่่�งหากเปรีียบเทีียบดููแล้้วจะพบว่่า ผู้้�เรีียนที่่� 3. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
ทำำ�งานส่่งและมาเรีียนอย่่างสม่ำำ��เสมอ จะมีีคะแนน เนื่องจากชวงที่ดำเนินการสอน มีสถานการณ การระบาดของโรค COV
งชาติจากประเทศจีน ทำใหตองดำเนินการสอนออนไลนเกือบ 100%
วััดผลทั้้�งรููปแบบเดี่่�ยวและกลุ่่�มที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ดีอี ย่่างต่่อ 3. ปญหาอุตปาสรรคในการดำเนิ
นโครงการ
่ดำเนินการสอน มีสถานการณ การระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษา
เนื่่�อง จนกระทั่่�งส่่งผลต่่อการประเมิินในวิิชาก็็อยู่่�ใน เนื่องจากชกิ5.วจงทีกรรมไปพอสมควร
ปััญหาอุุปสรรคในการดำำ�เนิินโครงการ
ตางชาติจากประเทศจีน ทำใหตองดำเนินการสอนออนไลนเกือบ 100% ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เกณฑ์์ดีีมาก [Grade A]
กิจกรรมไปพอสมควร เนื่่�องจากช่่วงที่่�ดำำ�เนิินการสอน มีีสถานการณ์์
•	ชิ้้�นงานของนัักศึึกษา หรืือหลัักฐานที่่�แสดงถึึง 4. ขอเสนอแนะเพื
4.
ขอ่อเสนอแนะเพื
่อการปรับปรุงโครงการ
การระบาดของโรค
การปรับปรุงโครงการ COVID-19 นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่เป็็น
อุปสรรคในการทำงานเพราะเนื
แพรระบาดของ Covid-19 ทำให ่องมาจากเหต
การมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรมในการเรีียนการสอน (๑)นัักการทำงานมี
การทำงานมี
อ่องมาจากเหตุ
ุปสรรคในการทำงานเพราะเนื
ศึึกษาต่่(๑)
างชาติิ
จากประเทศจีี
น ทำำก�ารณให้้ต้้องดำำ
�เนิินการ
ตองมีการปรับเปลี่ยนการทำงานซึ่งทำใหสงผลตอการตรวจสอบผลงาน
3.
ป
ญ
หาอุ
ป
สรรคในการดำเนิ
น
โครงการ
ของนัักศึึกษาและอาจารย์์ (เช่่น ภาพถ่่าย หรืือ วีีดิทัิ ศั น์์ (๒)ตสอนออนไลน์์
ธีการประเมิ
น ผลทีบ
ามารถระบุ
แนชัด ในระดั
บุ คคล และทำให
ผูสสอนสามารถระบุ
เ่สกืืเปลี
อบ่ย100%
ทำำ�บให้้ต้้องมีี
การปรัั
บเปลี่่�
ยแนนชัดถึง
อวิงมี
การปรั
นการทำงานซึ
่งทำให
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ด
อ
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น
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ง
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เ
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ฯลฯ) เนื่องจากชวงที่ดำเนินการสอน มีสถานการณ การระบาดของโรค
รููปแบบกิิ(๒)
จกรรมไปพอสมควร
วิธีการประเมิ น ผลที่ส ามารถระบุแนชัด ในระดับ บุคคล
ต
า
งชาติ
จ
ากประเทศจี
น
ทำให
ต
อ

งดำเนิ
น
การสอนออนไลน
เ
กื
อ
บ
100%
ตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
st
146
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีจุกดารศึ
2563ดแข็ทำให
ออกนษาและจุ
งของผูเรียน และเนื้อหาของวิชาที่ควรไดรับการปรับ
กิจกรรมไปพอสมควร

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

6. ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการปรัับปรุุงโครงการ
(1) การทำำ�งานมีีอุุปสรรคในการทำำ�งานเพราะ
เนื่่�องมาจากเหตุุการณ์์แพร่่ระบาดของ Covid-19
ทำำ�ให้้ต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�งานซึ่่�งทำำ�ให้้ส่่งผล
ต่่อการตรวจสอบผลงาน

(2) วิิธีีการประเมิินผลที่่�สามารถระบุุแน่่ชััดใน
ระดัับบุุคคล และทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถระบุุแน่่ชัดั ถึึงจุุด
อ่่อน และจุุดแข็็งของผู้้เ� รีียน และเนื้้�อหาของวิิชาที่่�ควร
ได้้รัับการปรัับปรุุงในรายละเอีียดปลีีกย่่อยมากยิ่่�งขึ้้�น

ภาคผนวก ๔

สรุปเครื่องมือการทำ Flipped Classroom
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ภาคผนวก ๕

ตัวอยางแบบฝกหัด

148

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ภาคผนวก ๓
ตัวอยางแบบฝกหัด
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ภาคผนวก ๖

สรุปเครื่องมือสื่อสารระหวางผูสอน และผูเรียน
1.การใช E-leaning (MS Team)

2.การใช program zoom
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แอ่งสะสมตะกอนจำ�ลองกับการเรียนรู้ทางธรณีวิทยารูปแบบใหม่
1

รัตนาภรณ์ ฟองเงิน1

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail: rattanaporn.f@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้้�นำำ�เสนอการเรีียนการสอนวิิชา การลำำ�ดัับชุุดลำำ�ดัับชั้้�นหิินเบื้้�องต้้น (Fundamentals of
Sequence Stratigraphy) ในรููปแบบ active learning ซึ่่�งเป็็นรููปแบบใหม่่ภายใต้้ โครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2563 รููปแบบการเรีียนการสอนที่่�ผ่่านมาเป็็นการ
เรีียนทฤษฎีีในห้้องเรีียนและออกภาคสนามเพื่่�อดููตัวั อย่่างหิินและ/หรืือทดลองปฏิิบััติิ แต่่เนื่่�องจากธรณีีวิทิ ยาเป็็น
ศาสตร์์ที่่�ศึกึ ษาสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นมาแล้้วในอดีีต (หิิน โครงสร้้างธรณีีวิทิ ยา และซากดึึกดำำ�บรรพ์์) ประสบการณ์์ที่่�นักั ศึึกษา
ไม่่สามารถได้้แม้้จากการออกภาคสนามคืือกระบวนการเกิิดของสิ่่�งเหล่่านี้้� เพื่่�อเติิมช่่องว่่างทางการเรีียนรู้้�ผู้้�สอน
ได้้ประดิิษฐ์์แอ่่งสะสมตะกอนจำำ�ลอง (sediment flume tank) จากกระจกตู้้�ปลาขึ้้�นเพื่่�อใช้้เป็็นสื่่�อการสอน ให้้
นัักศึึกษาสามารถสัังเกตกระบวนการสะสมตะกอน และเห็็นผลลััพธ์์เป็็นลำำ�ดัับชั้้�นหิินในห้้องเรีียนได้้โดยตรง หลััง
จากทำำ�การทดลองเป็็นตััวอย่่างแล้้ว นัักศึึกษาได้้รัับการมอบหมายให้้ทำำ�โครงงานเป็็นกลุ่่�ม โดยใช้้ความรู้้�จากการ
บรรยายในห้้องเรีียนเพื่่�อออกแบบการทดลองและอภิิปรายผลด้้วยตนเอง นอกจากนี้้� ก่่อนเริ่่�มบทเรีียนใหม่่ทุกุ ครั้้�ง
ยัังมีีการเล่่นเกมส์์ตอบคำำ�ถามผ่่าน Kahoot เก็็บคะแนนชิิงรางวััล เพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาศึึกษาบทเรีียนด้้วยตััว
เองมาก่่อนล่่วงหน้้า ผลที่่�ได้้จากการเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอนเป็็น active learning คืือนัักศึึกษามีีความ
กระตืือรืือร้้นที่่�จะเข้้าเรีียน มีีความสุุขและสนุุกในชั้้�นเรีียนและการทำำ�โครงงาน มีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาและมีีทักั ษะ
การคิิดวิิเคราะห์์เพิ่่�มขึ้้�นเห็็นได้้จากการตั้้�งคำำ�ถามในห้้องเรีียนและระหว่่างการนำำ�เสนอผลงานของเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: การลำำ�ดัับชุุดลำำ�ดัับชั้้�นหิิน, แอ่่งสะสมตะกอนจำำ�ลอง, active learning
1. บทนำำ�
Sequence stratigraphy หรืือ การลำำ�ดัับชุุด
ลำำ�ดัั บ ชั้้�นหิิ น คืื อ การศึึ ก ษาความสัั ม พัั น ธ์์ ข อง
หิินตะกอนที่่�มีีการเกิิดเกี่่�ยวเนื่่�องกัันและซ้ำำ��ๆ เป็็น
วััฏจักั รในลำำ�ดับั ชั้้�นหิิน (ชุุดลำำ�ดับั ชั้้�นหิิน) ซึ่่�งเป็็นผลจาก
การแปรเปลี่่�ยนของปริิมาณตะกอนและปริิมาตรที่่�ว่่าง
ที่่�ตะกอนสามารถตกทัับถมได้้ [1] หิินตะกอนจะเกิิด
ได้้นั้้�นต้้องมีีทั้้�งที่่�ว่่างให้้ตะกอนมาตกสะสม และต้้องมีี
ตะกอนเข้้ามาตกสะสมในที่่�ว่่างที่่�มีีอยู่่� การเปลี่่�ยนแปลง
ของปััจจััยทั้้�งสองนี้้�สามารถสัังเกตได้้จากรููปแบบการ
เรีียงชั้้�นของหิินตะกอน วิิชาการลำำ�ดัับชุุดลำำ�ดัับชั้้�นหิิน

เบื้้�องต้้น เป็็นวิิชาเลืือกสำำ�หรัับนัักศึึกษาปีีที่่� 4 ภาควิิชา
ธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ นัักศึึกษาต้้องมีีความรู้้�
พื้้�นฐานทางด้้านธรณีีวิิทยาทั้้�งหมด และโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งด้้านตะกอนวิิทยา อัันได้้แก่่ วิิทยาหิินตะกอน
กระบวนการสะสมตะกอน และสภาพแวดล้้อมการ
สะสมตะกอน ซึ่่�งองค์์ความรู้้�สองอย่่างหลัังนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�
ท้้าท้้ายที่่�สุุดเนื่่�องจากกระบวนการสะสมตะกอนใน
สภาพแวดล้้อมบรรพกาลเป็็นสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาไม่่สามารถ
เห็็นได้้แม้้จากการออกภาคสนาม ดัังนั้้�นผู้้ส� อนจึึงได้้เกิิด
แรงบัั น ดาลใจที่่�จะนำำ� แอ่่ ง สะสมตะกอนจำำ� ลอง
(sediment flume tank) มาใช้้สาธิิตกระบวนการ
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จากรู ป แบบการเรี ย งชั ้ น ของหิน ตะกอน วิช าการ
ชายฝงเปนตัวกำหนดวาลำดับชั้นหินจะเปนอยางไร
ลำดับชุดลำดับชั้นหินเบื้องตน เปนวิชาเลือกสำหรับ
และชายฝงจะมีการงอกเขาไปในทะเล ถดถอย หรือ
นักศึกษาปที่ 4 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร
ถูกกัดเซาะ แองตะกอนจำลองที่ผูสอนสรางขึ้นจาก
CMU21 (2021)
นักศึกษาต องมี ความรู พื้ นฐานทางดานธรณีว ิท ยา
กระจกตูปลามีขนาด กวาง*ยาว*สูง 10*70*35 ซม.
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4. ผลการดำำ�เนิินโครงการ
4.1 ผลงานที่่�ได้้จากการทำำ�โครงงาน
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	นัักศึึกษา 42.86% เห็็นด้้วยอย่่างมาก และ
42.86% เห็็นด้้วยว่่าได้้ฝึึกการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
4.3.3 ภาพรวม
	นัักศึึกษา 50% เห็็นด้้วยว่่าได้้ประโยชน์์การ
เรีียนการสอนแบบ active learning มากกว่่าการ
บรรยายหน้้าชั้้�นอย่่างเดีียว จากการสอบถามความคิิด
เห็็นในห้้องนัักศึึกษาในกลุ่่�มที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกล่่าวว่่าการ
เล่่นเกมส์์บน Kahoot นั้้�นมีีความกดดัันจากเวลาที่่�
จำำ�กััด ทำำ�ให้้ตนทำำ�คะแนนได้้ไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร และการ
เรีียนแบบ active learning ทำำ�ให้้ต้้องใช้้ความพยายาม
ในการเรีียนมากกว่่าแบบบรรยาย
	นัักศึึกษา 78.57% เห็็นด้้วยอย่่างมากว่่าการ
เรีียนการสอนแบบ active learning ในวิิชานี้้�ควรมีี
ต่่อไป
	นัักศึึกษา 57.14% เห็็นด้้วยอย่่างมากว่่ามีีความ
พอใจกัับการเรีียนการสอนวิิชา พื้้�นฐานการลำำ�ดัับชั้้�น
หิินแบบอนุุกรม
นอกจากนี้้�เมื่่�อเปรีี ย บเทีี ย บผลการประเมิิ น
กระบวนวิิชาในระบบ CMUSIS ระหว่่างปีีการศึึกษา
2562 (เรีียนแบบบรรยาย) กัับ 2563 (เรีียนแบบ
active learning) พบว่่ารายการประเมิินที่่�เคยได้้
คะแนนปานกลางจากนัักศึึกษาบางส่่วนในการเรีียน
แบบบรรยาย อัันได้้แก่่ความเหมาะสมของเนื้้�อหากัับ
เวลา ปริิมาณงานนอกเวลาเรีียน และวิิธีีการวััดผลกัับ
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้� ได้้คะแนนในเกณฑ์์ดีแี ละดีีมาก
ทั้้�งสิ้้�นในการสอนแบบ active learning
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5. สรุุปผลโครงการ
โดยสรุุปแล้้วการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบเรีียนการ
สอนวิิ ช า การลำำ�ดัั บชุุ ดลำำ�ดัั บชั้้�นหิิ นเบื้้�องต้้น ให้้มีี
กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาหาความรู้้�จากบทเรีียน
จากการสัังเกตและลงมืือทำำ�ด้้วยตััวเองได้้ผลเชิิงบวก
ต่่อการเรีียนรู้้โ� ดยรวม นัักศึึกษาสามารถเข้้าใจหลัักการ
และภาพรวมของวิิชานี้้� และมีีทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์
เพิ่่�มขึ้้�นเห็็ น ได้้จากการตั้้�งคำำ� ถามในห้้องเรีี ย นและ
ระหว่่างการนำำ�เสนอผลงานของเพื่่�อนร่่วมชั้้�น ผู้้ส� อนจึึง
คิิดว่่าจะคงรููปแบบการสอนนี้้�ไว้้แต่่ลดเนื้้�อหาให้้เหมาะ
สมกัับเวลาที่่�มีีโดยเน้้นที่่�หลัักการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ทดลองในแอ่่งสะสมตะกอนจำำ�ลองมากกว่่าเดิิม อุุป
สรรค์์ที่่�พบในคาบเรีียนวัันจัันทร์์คือื นัักศึึกษาเหนื่่�อยล้้า
จากการออกสนามทุุกสุุดสััปดาห์์ต่อ่ เนื่่�องกััน 6 อาทิิตย์์
เพราะวิิชาธรณีีวิทิ ยาภาคสนามถููกย้้ายภาคการศึึกษา
ที่่� 1 แทนภาคฤดููร้้อนที่่�ปิิดเพราะ Covid-19 แต่่ปัญ
ั หา
นี้้�ไม่่น่่าจะเกิิดขั้้�นอีีกในอนาคต
6. กิิตติิกรรมประกาศ
หััวหน้้าโครงการขอบคุุณนายสาธิิต กัันทะตา และนาย
ถิิคพงษ์์ ต๊๊ะตาที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือในการสร้้างห้้อง
ปฏิิบััติิการสำำ�หรัับแอ่่งสะสมตะกอนจำำ�ลอง ภาควิิชา
ธรณีีวิิทยา คณะวิิทยาศาสตร์์ที่่�เอื้้�อเฟื้้�อสถานที่่� และ
ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�สำำ�นัักบริิการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผู้้�ให้้ทุุน
สนัับสนุุนโครงการฯ
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Active Learning in CS Introductory Course using Lego Mindstorms
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รัศมีทิพย์ วิตา1 และ เสมอแข สมหอม2

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail ratsameetip.w@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
รายวิิชาหลัักการคอมพิิวเตอร์์ เป็็นรายวิิชาในระดัับพื้้�นฐานของการเรีียนการสอนในสาขาวิิชาวิิทยาการ
คอมพิิวเตอร์์ มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจภาพรวมของหลัักสููตร นัักศึึกษาจะได้้เรีียนทฤษฎีี และหลัักการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในหััวข้้อทางวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ และจะได้้ทดลองปฏิิบัติั กิ ารโดยการเขีียนโปรแกรมเพื่่�อแก้้ไขปััญหาของแต่่ละ
หััวข้้อจากคาบบรรยาย โดยกิิจกรรมทั้้�งหมดเป็็นรููปแบบงานเดี่่�ยว พบว่่านัักศึึกษามัักจะติิดปััญหาที่่�คล้้ายคลึึงกััน
ทำำ�ให้้อาจารย์์ต้้องใช้้เวลาในการให้้คำำ�ปรึึกษาซ้ำำ��ๆ หลายครั้้�ง และไม่่ทั่่�วถึึง ในบางคาบเรีียน อีีกทั้้�งในบางหััวข้้อ
จำำ�เป็็นจะต้้องใช้้วิิธีีการจำำ�ลองโปรแกรมในระดัับสููง ทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่เข้้าใจการทำำ�งานของระบบคอมพิิวเตอร์์ จึึง
ได้้มีีการวางแผน ปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมในคาบปฎิิบัติั กิ าร จากการฝึึกฝนรายบุุคคล เป็็นกิิจกรรมกลุ่่�ม เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้มีีส่่วนในการวิิเคราะห์์ วิิพากษ์์ และช่่วยเหลืือกัันและกัันในการเรีียน และได้้มีีการนำำ�อุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์จริิง มา
ช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้เห็็นภาพการทำำ�งานร่่วมกัันของฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ ผ่่านอุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3
โดยได้้มีีการแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาเป็็นกลุ่่�มย่่อย ประมาณ 3-4 คน เพื่่�อทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มในส่่วนของคาบปฏิิบััติิการใน
รููปแบบของ Active Learning โดยเน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง ร่่วมกัับการทำำ� Flipped Classroom แบบ Problembased Learning (PBL) ผสมผสานกัับแบบ Peer Instruction (PI) พบว่่านัักศึึกษาได้้สร้้างความคุ้้�นเคยกัับเพื่่�อน
ใหม่่ และได้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันอย่่างกว้้างขวาง และการใช้้อุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3 ที่่�มีี
ลัักษณะเป็็นตััวต่่อของเล่่น สามารถดึึงดููดความสนใจจากนัักศึึกษาได้้เป็็นอย่่างดีี การผสมผสานการทำำ�งานระหว่่าง
อุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ ทำำ�ให้้เห็็นภาพการทำำ�งานของอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�ชััดเจนขึ้้�น จากการสำำ�รวจ
ผ่่านแบบสอบถาม 85% ของนัักศึึกษาให้้ความเห็็นว่่าการเรีียนการสอนในรููปแบบนี้้�ให้้ประโยชน์์ในระดัับมากขึ้้�น
ไป ความเห็็นส่่วนใหญ่่เห็็นว่่าประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการใช้้อุุปกรณ์์นี้้�คือื ความเข้้าใจในการบริิหารทรััพยากรในระบบ
คอมพิิวเตอร์์ ความเข้้าใจในปััจจััยด้้านฮาร์์ดแวร์์ที่่�ส่่งผลลััพธ์์ต่่อการทำำ�งานของคอมพิิวเตอร์์ การทำำ�งานกลุ่่�ม และ
ความคิิดสร้้างสรรค์์
คำำ�สำำ�คััญ: Active Learning, Lego Mindstorms EV3, Flipped Classroom
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1. บทนำำ�
รายวิิชาหลัักการคอมพิิวเตอร์์ เป็็นรายวิิชาใน
ระดัั บ พื้้�นฐานของการเรีี ย นการสอนในสาขาวิิ ช า
วิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจภาพ
รวมของหลัักสููตรและองค์์ความรู้้�ที่่�สำำ�คััญจำำ�เป็็นต่่อ
การเรีียนในแต่่ละเรื่่�อง
การเรีี ย นการสอนของรายวิิ ช านี้้� เป็็ น วิิ ช า
บรรยายและปฏิิ บัั ติิ ก าร โดยก่่ อ นนัั ก ศึึ ก ษาเรีี ย น
รายวิิชานี้้� จะต้้องผ่่านพื้้�นฐานการเขีียนโปรแกรมอย่่าง
น้้อย 1 รายวิิชา นัักศึึกษาจะได้้เรีียนทฤษฎีี และหลััก
การที่่�เกี่่�ยวข้้องในหััวข้้อทางวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์
และจะได้้ทดลองปฏิิบััติิการโดยการเขีียนโปรแกรม
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาของแต่่ละหััวข้้อจากคาบบรรยาย โดย
กิิจกรรมทั้้�งหมดเป็็นรููปแบบงานเดี่่�ยว และเนื่่�องจาก
หััวข้้อทางวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ที่่�นำำ�มาสอนและฝึึก
ปฏิิบััติิ บางส่่วนจำำ�เป็็นต้้องใช้้การจำำ�ลอง หรืือมีีความ
ซัับซ้้อนที่่�ต้้องอาศััยการมองเห็็นภาพในองค์์รวม เช่่น
การทำำ� งานของฮาร์์ ด แวร์์ การตัั ด สิิ น ใจของระบบ
ปััญญาประดิิษฐ์์ ระบบเครืือข่่าย เป็็นต้้น
การเรีียนการสอนปกติิของรายวิิชาหลัักการ
คอมพิิวเตอร์์จะมีีการเรีียนการสอนในรููปแบบบรรยาย
เป็็นหลััก และให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฎิิบััติิการในรููปแบบ
ของการฝึึกฝนรายบุุคคล โดยมีีอาจารย์์คอยอธิิบาย
และแก้้ปััญหาเฉพาะบุุคคล ในการฝึึกปฎิิบัติั กิ ารในชั้้�น
เรีียน พบว่่านัักศึึกษามัักจะติิดปััญหาที่่�คล้้ายคลึึงกััน
ทำำ� ให้้อาจารย์์ ต้้ องใช้้เวลาในการให้้คำำ� ปรึึ ก ษาซ้ำำ�� ๆ
หลายครั้้�ง และไม่่ทั่่�วถึึง ในบางคาบเรีียน อีีกทั้้�งในบาง
หััวข้้อ จำำ�เป็็นจะต้้องใช้้วิิธีกี ารจำำ�ลองโปรแกรมในระดัับ
สูู ง ทำำ� ให้้นัั ก ศึึ ก ษาไม่่ เข้้าใจการทำำ� งานของระบบ
คอมพิิวเตอร์์
ในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมา จึึงได้้มีีการวางแผน
ปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมในคาบปฎิิบััติิการ จากการฝึึกฝน
รายบุุคคล เป็็นกิิจกรรมกลุ่่�ม เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีส่ว่ น
ในการวิิเคราะห์์ วิิพากษ์์ และช่่วยเหลืือกัันและกัันใน
การเรีียน และได้้มีีการนำำ�อุปุ กรณ์์ฮาร์์ดแวร์์จริิง มาช่่วย

ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้เห็็ น ภาพการทำำ� งานร่่ ว มกัั น ของ
ฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ ในแง่่มุุมต่่างๆ ผ่่านอุุปกรณ์์
Lego Mindstorms EV3 โดยได้้มีีการแบ่่งกลุ่่�ม
นัักศึึกษาเป็็นกลุ่่�มย่่อย ประมาณ 3-4 คน เพื่่�อทำำ�
กิิจกรรมกลุ่่�มในส่่วนของคาบปฏิิบัติั กิ ารในรููปแบบของ
Active Learning โดยเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง ร่่วม
กัับการทำำ� Flipped Classroom แบบ Problembased Learning (PBL) ผสมผสานกัับแบบ Peer
Instruction (PI) โดยมีี ก ารปรัั บ รูู ป แบบตาม
สถานการณ์์ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มได้้ศึึกษาวิิธีกี าร
ทำำ�งานของอุุปกรณ์์ที่่�สััมพัันธ์์กัันระหว่่างฮาร์์ดแวร์์
เซนเซอร์์ มอเตอร์์ควบคุุมการเคลื่่�อนไหว และการเขีียน
โปรแกรมบนคอนโทรลเลอร์์เพื่่�อควบคุุมการทำำ�งาน
ของอุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์ และสั่่�งให้้ทำำ�งานแก้้ปััญหาตาม
โจทย์์ที่่�กำำ�หนดให้้
2. ทฤษฏีีที่่�นำำ�มาใช้้
จากปััญหาที่่�พบจากการเรีียนการสอนในรููป
แบบเดิิ ม ที่่�เน้้นการฟัั งบรรยายและฝึึ กปฏิิ บััติิราย
บุุคคล พบปััญหาในส่่วนของความเข้้าใจในเนื้้�อหาส่่วน
ที่่�มีีความซัับซ้้อน และปััญหาจากเทคนิิคการเขีียน
โปรแกรมรายบุุ ค คลที่่�ต้้องอาศัั ย การอธิิ บ บายจาก
อาจารย์์ ทำำ�ให้้การเรีียนการสอนในคาบปฎิิบััติิการมีี
ช่่องว่่างระหว่่างนัักศึึกษาที่่�สามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง
และนัักศึึกษาที่่�ต้้องการคำำ�อธิิบายเพิ่่�มเติิม ทำำ�ให้้ขา
ดการปฎิิสััมพัันธ์์ระหว่่างนัักศึึกษาด้้วยกัันเอง และ
ระหว่่างอาจารย์์และนัักศึึกษาบางคนได้้ จึึงได้้มีีแนว
ความคิิดที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนกิิจกรรมในคาบปฏิิบัติั กิ ารแต่่
เดิิมที่่�เน้้นทัักษะส่่วนบุุคคล ให้้เป็็นกิิจกรรมกลุ่่�มที่่�
นัั ก ศึึ ก ษามีี โ อกาสได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิ ด เห็็ น และ
ทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัันในบทเรีียนต่่างๆ ได้้
Flipped Classroom [1] [2] เป็็นเทคนิิคที่่�ได้้
รัั บ การยอมรัั บ ว่่ า เป็็ น รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนที่่�
สามารถช่่วยเพิ่่�มคุุณภาพของการเรีียนการสอนใน
ห้้องเรีียนได้้ โดยมีีการกำำ�หนดการเรีียนรู้้น� อกเหนืือจาก
กิิจกรรมที่่�อยู่่�ในชั้้�นเรีียน โดยผู้้เ� รีียนสามารถเริ่่�มศึึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หาความรู้้� เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมมาก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน
โดยการศึึกษาผ่่านสื่่�อออนไลน์์ที่่�ผู้้�สอนได้้จััดเตรีียมไว้้
ล่่วงหน้้า [3] [4] โดยเปลี่่�ยนกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนจาก
การบรรยายแบบปกติิ เป็็นกิิจกรรมที่่�เน้้นให้้นัักศึึกษา
ได้้มีีกระบวนการเรีียนรู้้�และเข้้าใจบทเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�น
[5]
นอกจากนี้้�การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ
Active Learning สามารถช่่ ว ยสร้้างปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์
ระหว่่างผู้้เ� รีียนด้้วยกัันเอง และระหว่่างผู้้เ� รีียนกัับผู้้ส� อน
ได้้อีีกด้้วย [6] [7] เนื่่�องจากในระหว่่างที่่�ทำำ�กิจิ กรรมใน
ชั้้�นเรีียน ผู้้�เรีียนจะสามารถแสดงความคิิดเห็็น ซัักถาม
และทำำ� ความเข้้าใจไปพร้้อมๆ กัั น และผู้้� ส อนจะ
สามารถเข้้าถึึงปััญหาของผู้้�เรีียนแต่่ละคนได้้เร็็วขึ้้�น
และช่่วยเพิ่่�มทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ของผู้้�เรีียนทั้้�งใน
ห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียนอีีกด้้วย [8]
เทคนิิคการใช้้ Active Learning ในการเรีียน
การสอนวิิชาทางด้้านคอมพิิวเตอร์์ [9] ได้้มีีการนำำ�มา
ประยุุกด์์ใช้้ในหลายรููปแบบ มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อกระตุ้้น�
ให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดวิิเคราะห์์และสร้้างกระบวนการแก้้
ปััญหาอย่่างเป็็นระบบ เช่่น การปรัับเนื้้�อหาของการ
บรรยายให้้เป็็นลัักษณะของการตั้้�งคำำ�ถามกลัับ [10]
ให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดและวิิเคราะห์์ การทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มใน
ชั้้�นเรีี ย นในรูู ป แบบของการแก้้ปัั ญ หา Problembased Learning (PBL) โดยมีีการกำำ�หนดผลลััพธ์์ของ
งานที่่�ต้้องการ และเน้้นให้้กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ของผู้้�
เรีียนจากการเรีียนรู้้�ปััญหา การค้้นคว้้า และวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้วยตนเอง และ Peer Instruction (PI) โดยการ
กำำ�หนดจุุดเป้้าหมายหลัักและกำำ�หนดขั้้�นตอนในการ
ทำำ�งานเบื้้�องต้้นและให้้ผู้้�เรีียนได้้ลองผิิดลองถููกตามขั้้�น
ตอนการเรีียนรู้้�
ในรายวิิชาหลัักการคอมพิิวเตอร์์นี้้� จะได้้นำำ�
เทคนิิคการทำำ� Flipped Classroom โดยสื่่�อสารกัับผู้้�
เรีียนผ่่านทาง MS Teams ของรายวิิชา โดยจะมีีการ
โพสเนื้้�อหาในรููปแบบใบงาน วิิดีีโอ และเอกสารอ่่าน
ประกอบเนื้้�อหาให้้ผู้้�เรีียนศึึกษามาก่่อนล่่วงหน้้า และ
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ใช้้ทั้้�งเทคนิิค PI ในกิิจกรรมแนะนำำ�อุุปกรณ์์และความ
รู้้�พื้้�นฐานในช่่วงแรกและ PBL สำำ�หรัับโจทย์์ปััญหาใน
ช่่วงที่่�สอง มาใช้้ในการทำำ� Active Learning ในการ
ทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1 สื่่�อและนวััตกรรมที่่�ใช้้
การจััดการเรีียนการสอนในภาคการศึึกษาที่่�
ผ่่านมา ได้้มีีการใช้้อุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3
เป็็นอุุปกรณ์์หลััก ให้้นัักศึึกษาได้้ประกอบอุุปกรณ์์และ
เขีียนโปรแกรมเพื่่�อควบคุุมอุุปกรณ์์ให้้ทำำ�งานตามคำำ�สั่่�ง
ได้้ โดยการใช้้งานอุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3
ที่่�ใช้้งานในชั้้�นเรีียนจะแตกต่่างจากการใช้้งานปกติิ โดย
จะมีีการติิดตั้้�งระบบปฏิิบััติิการลงใน SDCard และใช้้
ภาษาไพธอนในการเขีียนโปรแกรมเพื่่�อใช้้งาน ผ่่าน
Micro Python Library ซึ่่�งนัักศึึกษามีีพื้้�นฐานในการ
เขีียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้้�องต้้นมาแล้้ว
	ส่่วนการติิดต่่อสื่่�อสาร ประสานงานระหว่่าง
อาจารย์์และนัักศึึกษา การสั่่�งงานและส่่งงาน เก็็บ
เนื้้�อหาวิิดีโี อและสื่่�อการสอนของรายวิิชาทั้้�งหมด ได้้ใช้้
ผ่่าน MS Teams
ในช่่วงเดืือนมกราคม จำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับการ
เรีียนการสอนให้้อยู่่�ในรููปแบบออนไลน์์ จึึงต้้องยกเลิิก
แผนกิิจกรรมบางส่่วนของอุุปกรณ์์ Lego Mindstorms
EV3 จึึ ง ได้้มีี ก ารปรัั บ รูู ป แบบในการสอนในส่่ ว น
บรรยาย แบบออนไลน์์ ผ่่านโปรแกรม MS Teams
และจัั ด กิิ จ กรรม Group Discussion และ
Presentation ผ่่านโปรแกรม Airmeet ซึ่่�งเป็็นระบบ
สำำ�หรัับการจััดงานประชุุมแบบออนไลน์์ ที่่�ออกแบบให้้
มีีโต๊๊ะประชุุมกลุ่่�มย่่อย และห้้องประชุุมใหญ่่
ได้้มีีการใช้้ Quizziz ในการทดสอบความเข้้าใจ
ของนัักศึึกษาในการเรีียน และวััดประเมิินผลย่่อยใน
ช่่วงเวลาที่่�ไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนได้้
3.2 กิิจกรรมการเรีียนการสอน
การเรีี ย นการสอนในรายวิิ ช าหลัั ก การ
คอมพิิวเตอร์์ ในภาคการศึึกษานี้้� ได้้ดำำ�เนิินการจััด
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กิิจกรรมในห้้องเรีียน โดยใช้้ Lego Mindstorms EV3
ในการเรีี ย นการสอน โดยได้้จัั ด กิิ จ กรรมในแต่่ ล ะ
สัั ป ดาห์์ เพื่่�อให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้เรีี ย นรู้้� ก ารทำำ� งานของ
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ผ่่านอุุปกรณ์์
ได้้มีีการแบ่่งนศ.ออกเป็็น 17 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 3-4
คน โดยเลืือกจัับกลุ่่�มนศ.จากการเรีียงลำำ�ดัับเกรดจาก
วิิชาที่่�เป็็น perquisite และสุ่่�มให้้แต่่ละกลุ่่�มประกอ
บด้้วยนศ.ที่่�มีีทั้้�งนศ.เก่่งและอ่่อนอยู่่�ในกลุ่่�มเดีียวกััน
กิิจกรรมที่่�
สำหรั
บ อุปได้้ออกแบบไว้้นั้้�
กรณ โดยใช หนลัได้้วางแผนตลอดทั้้�
ก การของการทำงภาค
PI มี
การศึึ
ก
ษา
โดยแบ่่
ง
ออกเป็็
น
2
ส่่
ว
น
ส่่
ว
นแรกเป็็
น
คำแนะนำในการประกอบอุ ป กรณ แ ละเขีการ
ยน
ทำำ�ความคุ้้�นเคยและเขีียนโปรแกรมเบื้้�องต้้นสำำ�หรัับ
โปรแกรมเบื้ อ งต น เพื ่ อให น ั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาการ
อุุปกรณ์์ โดยใช้้หลัักการของการทำำ� PI มีีคำำ�แนะนำำ�ใน
ทำงานของอุ
ทั ้ ง 4 แบบองต้้น
และการ
การประกอบอุุปปกรณ
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เพื่่�อ
บัให้้นัั
งคักบศึึการหมุ
ที่ใชในการขั
เคลื่อน
กษาได้้ศึึนกของมอเตอร
ษาการทำำ�งานของอุุ
ปกรณ์์เบซนเซอร์์
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อน และส่่อยให
วนที่่�น2ักศึจะเป็็
นโจทย์์
ั ประกอบ
หาแบบ
ประกอบไปด้้วย
4 โครงงานย่่มอให
ยให้้นัั
กศึึกษาจัั
บ
อุPBL
ปกรณ
และเขียนโปรแกรมควบคุ
ทำงานได
ตาม
กลุ่่�ามหมาย
ประกอบอุุ
ยนโปรแกรมควบคุุมให้้
เป
รูปที่ 1ปกรณ์์
- รูปแทีละเขีี
่ 2 แสดงบรรยากาศของการ
ทำำ�งานได้้ตามเป้้
รููปวที่่�งแรก
1 - โดยใช
รููปที่่� 2อุ ปแสดง
ทำกิ
จกรรมในชั ้นาหมาย
เรีย นในช
กรณ
บรรยากาศของการทำำ
Lego
Mindstorms �กิ
EV3ิจกรรมในชั้้�นเรีียนในช่่วงแรก
โดยใช้้อุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3

ความเขาใจ
นผลยอยใน
ยนได

าหลั ก การ
เนินการจัด
indstorms
กรรมในแต
รทำงานของ

กลุมละ 3-4
ลำดับ เกรด
แต ล ะกลุ ม
นอยูในกลุม

รูปที่ 1 บรรยากาศของการทำกิจกรรมในชั้น
รููปยที่่�นโดยใช
1 บรรยากาศของการทำำ
�กิิจกรรมในชั้้�EV3
นเรีียนโดย
เรี
อุปกรณ Lego Mindstorms
ใช้้อุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3

ขยายเวลา
เนื่องจากใน
จัดการเรียน
ดำเนินการใ
ได
ในช ว
ห อ งเรี ย น
ออนไลน โด
ลวงหนา แล
รู ป ที ่ 4 แล
โปรแกรมบ
นักศึกษานำ
ผานระบบ A
รูปที่ 6

รูปที่ 2 การทดสอบการเดินของอุปกรณ

รูปที่ 3 การทดสอบการทำงานอัตโนมัติ ข อง
หุนยนต
เนื่่�องจากเป็็ น การทดลองใช้้อุุ ป กรณ์์ Lego
เนื ่ อ งจากเป น การทดลองใช อ ุ ป กรณ Lego
Mindstorms EV3 ในรายวิิชาพื้้�นฐานเป็็นครั้้�งแรก
Mindstorms
าพื้นฐานเป
นครั้งแรก
และพบว่่
านัักศึึEV3
กษาส่่ในรายวิ
วนใหญ่่ใชช้้เวลาทำำ
�ความเข้้าใจการ
านัปกศึกรณ์์
กษาส
เวลาทำความเข
าใจ
ทำำและพบว
�งานของอุุ
ฮาร์์วดนใหญ
แวร์์ค่อ่ใชนข้้างนาน
เนื่่�องจากมีี
การทำงานของอุ
ป กรณ ฮ ารอดนของอุุ
แวร ค  ปอกรณ์์
นข า งนาน
รายละเอีี
ยดของความคลาดเคลื่่�
ฟิิสิกิ ส์์
เนื่องจากมีรอายละเอี
ยดของความคลาดเคลื
่อนของ
ของการเคลื่่�
นที่่� และดีี
เลย์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ
�งาน
ของฮาร์์
ต้้น จึึงจำำ�เป็็
นต้้องขยายเวลาในการ
อุปกรณดฟแวร์์
สิกสเป็็ขนองการเคลื
่อนที
่ และดีเลยที่เกิดขึ้น
ทำำจากการทำงานของฮาร
�กิิจกรรมในส่่วนแรกดแวร
และเนื่่�องจากในช่่
วงเดืื
เปนตน จึงจำเป
นตออนง
มกราคม จำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนไปจััดการเรีียนการสอน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่
เกมตอบคำถ

กรณ
กรณ

ตโนมัติ ข อง
ตโนมัติ ข อง

กรณ Lego
กรณ Lego
ปนครั้งแรก
ปนครั้งแรก
ความเขาใจ
ความเขาใจ
อนข า งนาน
อนข า งนาน
เคลื่อนของ
เคลื่อนของ
ลยที่เกิดขึ้น
ลยที่เกิดขึ้น
งจำเปนตอง
งจำเปนตอง

จั ด การเรี ยนการสอนแบบออนไลน จึ งไม ส ามารถ
ดำเนินการในสวน PBL ทั้ง 4 กิจกรรมที่วางแผนไว
ดำเนินการในสวน PBL ทั้ง 4 กิจกรรมที่วางแผนไว
ได
CMU21 (2021)
ได
งระหว า งหยุ
ด การเรี ย นการสอนใน
Chiangในช
Maiว University,
Thailand
ในช ว งระหว า งหยุ ด การเรี ย นการสอนใน
ห อ งเรี ย น ได ป รั บ รู ป แบบการสอนให เ ป น แบบ
ห อ งเรี ย น ได ป รั บ รู ป แบบการสอนให เ ป น แบบ
ออนไลน โดยนำเนื
วน Lecture
มาเรีวยนนกPBL
อน
แบบออนไลน์์
จึึงไม่่้อสหาส
ามารถดำำ
�เนิินการในส่่
ออนไลน โดยนำเนื้อหาสวน Lecture มาเรียนกอน
ทั้้�ลวงงหน
4 กิิาจกรรมที่่�
และใหวทางแผนไว้้ได้้
ำแบบทดสอบออนไลน ดังแสดงใน
ลวงหนในช่่
า และให
ท
ำแบบทดสอบออนไลน
ดังแสดงใน
ว งระหว่่
ด การเรีี
ย นการสอนใน
รู ป ที ่ 4 และให
ท ำกิาจงหยุุ
กรรมกลุ
 ม ในการออกแบบ
รู ป ที ่ ย4นและให
จ กรรมกลุ  ม ในการออกแบบ
ห้้องเรีี
ได้้ปรัับรููทปำกิ
แบบการสอนให้้เป็็
นแบบออนไลน์์
โปรแกรมบนระบบแชตแบบออนไลน
โดยให
โปรแกรมบนระบบแชตแบบออนไลน
โดยให
โดยนำำ
อหาส่่วน Lecture มาเรีี่กยลุนก่่
อนล่่วงหน้้า และ
นักศึก�เนื้้�
ษานำเสนอโปรแกรมที
มตนเองออกแบบ
นักศึ�กแบบทดสอบออนไลน์์
ษานำเสนอโปรแกรมที
่กลุมตนเองออกแบบ
ให้้ทำำ
ดัังแสดงใน
ผานระบบ Airmeet ดังแสดงตั
วอยางในรูรููปปที่่�ที่ 45 และ
และ
ผให้้ทำำ
านระบบ
Airmeet
ดั
ง
แสดงตั
ว
อย
า
งในรู
ป
ที
่
5
และ
�กิจิ กรรมกลุ่่�มในการออกแบบโปรแกรมบนระบบ
รูปที่ 6
แชตแบบออนไลน์์
โดยให้้นัักศึึกษานำำ�เสนอโปรแกรม
รูปที่ 6
ที่่�กลุ่่�มตนเองออกแบบผ่่านระบบ Airmeet ดัังแสดง
ตััวอย่่างในรููปที่่� 5 และรููปที่่� 6

รู ป ที ่ 6 ตั ว อย า งการนำเสนอผ า นระบบ
Airmeet

รูปที่ 8 ท

เมื่อสามารถกลับ มาจัดการเรีย นการสอนใน
เมื่่�อสามารถกลัับมาจััดการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน
หองเรียนไดแลว จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช
ได้้แล้้ว จึึ ง ได้้ดำำ� เนิิ น การจัั ด กิิ จ กรรมโดยใช้้ Lego
Lego Mindstorms EV3 ตอ โดยไดปรับเปลี่ยนสวน
Mindstorms EV3 ต่่อ โดยได้้ปรัับเปลี่่�ยนส่่วนของโครง
ของโครงงานให
ในรู�ปลองการแข่่
การจำลองการแข
ซูโมขึ้้�น
งานให้้อยู่่�ในรููปอยูการจำำ
งขัันซููโม่่งหุ่่�ขันนยนต์์
หุ  นโดยจัั
ยนตดขการแข่่
ึ ้ น โดยจั
ง ขั นมระหว
 ม ของ
งขััดนการแข
ระหว่่างกลุ่่�
ของนััากงกลุ
ศึึกษาในชั้้�น
นักเรีีศึยกนษาในชั
ยน เปงนสาย
ลักษณะแบ
เพื่อหาที
่
เป็็นลัั้นกเรีษณะแบ่่
เพื่่�อหาที่่�งสาย
1 และที่่�
2 ของ
1 และที
่ 2 ของแตงลกััะสายมาแข
นแบบพบกั
นหมด
รู ป ที ่ 9
แต่่ละสายมาแข่่
นแบบพบกัังนกัหมด
เพื่่�อหาผู้้
�ชนะที่่�
เพื่อ1หาผู
นะที่ 1 2 3 และชมเชย
2 3ชและชมเชย
นักศึกษา

ตารางที่
รูปแบบ Activ
หลักการคอมพ
ตารางที่

รูปที่ 4 การใชโปรแกรม Quizziz ในการเลน
รููปที่่� 4รูปการใช้้โปรแกรม
QuizzizQuizziz
ในการเล่่ในการเล
นเกมตอบน
ที่ 4 การใชโปรแกรม
เกมตอบคำถามเพื
อ
่
เก็
บ
คะแนนรายบุ
ค
คล
คำำเกมตอบคำถามเพื
�ถามเพื่่�อเก็็บคะแนนรายบุุ
คคล คคล
่อเก็บคะแนนรายบุ
รู ป ที ่ 5 การจั ด โต ะ ประชุ ม กลุ  ม ย อ ยแบบ
ออนไลนบนระบบ Airmeet

7 บรรยากาศในการแข
รููปรูที่่�ป7ที่บรรยากาศในการแข่่
งขัันงขัน

รู ป ที ่ 5 การจั ด โต ะ ประชุ ม กลุ  ม ย อ ยแบบ
รููปที่่� 5 การจััดโต๊๊ะประชุุมกลุ่่�มย่่อยแบบออนไลน์์บน
ออนไลนบนระบบ Airmeet
ระบบ Airmeet
รู ป ที ่ 6 ตั ว อย า งการนำเสนอผ า นระบบ
Airmeet

รูปที่ 8 ทีมผูชนะและของรางวัล
รููปที่่� 8 ทีีมผู้้�ชนะและของรางวััล

เมื ่ อสามารถกลั บ มาจั ดการเรี ย นการสอนใน
หองเรียนไดแลว จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช
รูปที่ 8 ทีมผูชนะและของรางวัล
Lego Mindstorms EV3 ตอ โดยไดปรับเปลี่ยนสวน
ตั ว อย�เสนอผ่่
า งการนำเสนอผ
า นระบบ
รููของโครงงานให
ปที่่� 6รู ปตััวทีอย่่่ 6างการนำำ
านระบบ Airmeet
อยูในรูปการจำลองการแข
งขันซูโม
Airmeet
st
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ดการเรี
ยนรู้ 21
หุ  น ยนต ขผลการจั
ึ ้ น โดยจั
ด การแข
ง ขั นCentury
ระหว าLearning
งกลุ  ม ของประจำ�ปีการศึกษา 2563
่ อสามารถกลั
ดการเรีงยสาย
นการสอนใน
นักศึกเมื
ษาในชั
้นเรียน เปบนมาจั
ลักษณะแบ
เพื่อหาที่
งเรียนได
แลว จึลงะสายมาแข
ไดดำเนินการจั
กิจกรรมโดยใช
1หอและที
่ 2 ของแต
งกันดแบบพบกั
นหมด
รู ป ที ่ 9 หุ  น ซู โ ม ผ ลงานการสร า งสรรค ข อง

กิจกรรม
1
ท
(PI)
2
ค
(PI) ร

ผ า นระบบ

การสอนใน
กรรมโดยใช
บเปลี่ยนสวน
แขงขันซูโม
างกลุ  ม ของ
าย เพื่อหาที่
บพบกันหมด

CMU21 (2021)
ChiangรูปMai
Thailand ล
ที่ 8University,
ทีมผูชนะและของรางวั

กิิจกรรม
รายละเอีียด
8
จััดแข่่งขััน Sumo Robot จำำ�ลองการ
(PBL) แข่่งขัันซููโม่่ โดยให้้แต่่ละกลุ่่�มออกแบบ
หุ่่�นและเขีียนโปรแกรมอััตโนมััติมิ าเพื่่�อ
ใช้้แข่่งขัันกัันหาผู้้�ชนะ
เรีียน

รููปที่่� รู9 ปหุ่่�ทีน่ซูู9โม่่หุผลงานการสร้้างสรรค์์
ของนัั
กศึึกษาข อง
 น ซู โ ม ผ ลงานการสร
า งสรรค
ตารางที่่� 1 สรุุปรายละเอีียดของกิิจกรรมในรููป
นักศึกษา
แบบ Active Learning ที่่�จััดขึ้้�นภายในรายวิิชาหลััก
ตารางที
่ 1 สรุ ป รายละเอีย ดของกิ จ กรรมใน
การคอมพิิ
วเตอร์์
รูตารางที่่�
ปแบบ Active
Learningยดกิิ
ที่จกรรมที่่�จัั
ัดขึ้นภายในรายวิ
1 สรุุปรายละเอีี
ดขึ้้�น ช า
หลักการคอมพิวเตอร
กิิจกรรม
รายละเอีียด
1
ทำำ�ความเข้้าใจกัับอุุปกรณ์์ Hardware
ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมที่จัดขึ้น
(PI)
2
ควบคุุมการทำำ�งานของมอเตอร์์ และ
กิจกรรม
รายละเอีอยนที่่�
ด
(PI) ระยะทางในการเคลื่่�
13 ทำความเข
อุปกรณ Hardware
หลบหลีีกาสิ่่�ใจกั
งกีีดบขวางโดยใช้้ข้้อมูู
ลจาก
(PI) เซนเซอร์์ที่่�กำำ�หนดเพื่่�อประมวลผลและ
(PI)
สั่่�งการการทำำ
�งานของมอเตอร์์3 และ
2
ควบคุ
มการทำงานของมอเตอร
4
ทดสอบทัักษะการเขีียนโปรแกรมราย
(PI) ระยะทางในการเคลื่อนที่
(Quiz) บุุคคล
5
ทบทวนเนื้้�อหาส่่ ว นเลคเชอร์์ ผ่่ า น
(Quiz) โปรแกรม Quizziz (รายบุุคคล)
6
กิิ จ กรรมกลุ่่�ม ค้้นคว้้าและเขีี ย น
(PBL) โปรแกรม chat room โดยให้้มีีการนำำ�
เสนอการออกแบบและเขีียนโปรแกรม
ของแต่่ละกลุ่่�มผ่่านโปรแกรม Airmeet
platform
7
เขีียนโปรแกรมเพื่่�อให้้หุ่่�นเดิินทางตาม
(PI) เส้้นที่่�กำำ�หนด โดยใช้้เซนเซอร์์ที่่�กำำ�หนด
ให้้ในการควบคุุ ม การทำำ� งานของ
มอเตอร์์

3.3 กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นศ.มีีส่่วนร่่วมในการ

การเรีี ย นการสอนในรายวิิ ช าหลัั ก การ
คอมพิิ ว เตอร์์ ใ นภาคการศึึ ก ษานี้้� ได้้ปรัั บ เปลี่่�ยน
กระบวนวิิธีีการที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน โดยยัังมุ่่�ง
วััตถุุประสงค์์หลัักของรายวิิชา ในการมุ่่�งให้้นัักศึึกษาได้้
เห็็นความสำำ�คััญขององค์์ประกอบต่่างๆ ของระบบ
คอมพิิวเตอร์์ เข้้าใจหลัักการทำำ�งานเบื้้�องต้้น เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้มองภาพหลัักสููตรตลอดทั้้�งสี่่�ปีีได้้อย่่าง
ชัั ด เจนขึ้้�น การปรัั บ เปลี่่�ยนให้้กิิ จ กรรมเป็็ น แบบ
กิิจกรรมกลุ่่�ม แบบคละพื้้�นฐานความรู้้� และให้้ใช้้กลุ่่�ม
เดิิมตลอดภาคการศึึกษา พบว่่านัักศึึกษาได้้สร้้างความ
คุ้้น� เคยกัับเพื่่�อนใหม่่ และได้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็นกัันอย่่างกว้้างขวาง และการใช้้อุุปกรณ์์ Lego
Mindstorms EV3 ทีีมีีลัักษณะเป็็นตััวต่่อของเล่่น
สามารถดึึงดููดความสนใจจากนัักศึึกษาได้้เป็็นอย่่างดีี
การผสมผสานการทำำ�งานระหว่่างอุุปกรณ์์ฮาร์์ดแวร์์
และซอฟต์์แวร์์ ทำำ�ให้้เห็็นภาพการทำำ�งานของอุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์ที่่�ชััดเจนขึ้้�น
จากการสัังเกตและสััมภาษณ์์นักั ศึึกษาหลัังจาก
เรีี ย น พบว่่ า นัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มที่่�ไม่่ มั่่� นใจในการเขีี ย น
โปรแกรม มีีความมั่่�นใจมากยิ่่�งขึ้้�น โดยบางส่่วนได้้ให้้
ความเห็็นว่่า การมีีอุปุ กรณ์์ให้้ทำำ�การทดสอบ ทำำ�ให้้เห็็น
ขั้้�นตอนการทำำ�งานของโปรแกรมได้้ชััดเจน และทำำ�ให้้
มองหาจุุดผิิดพลาดได้้ ทำำ�ให้้รู้้�สึึกสนุุกกกัับการเขีียน
โปรแกรมมากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้� ในการใช้้อุุปกรณ์์ จะมีีการใช้้ระบบ
การลงทะเบีียนและยืืมคืืนอุุปกรณ์์ของแต่่ละกลุ่่�ม โดย
นัักศึึกษาจะมีีส่่วนร่่วมในการดููแลรัับผิิดชอบอุุปกรณ์์
ทั้้�งหมดของแต่่ละกลุ่่�มตลอดภาคการศึึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.4 ทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
	จุุ ด มุ่่�งหมายหลัั ก ของหลัั ก สูู ต รวิิ ท ยาการ
คอมพิิวเตอร์์ คืือการสร้้างบััณฑิิตที่่�มีีความสามารถใน
การเรีี ย นรู้้� สิ่่� งใหม่่ ต ลอดเวลา เนื่่�องจากเป็็ น สาขา
วิิชาชีีพที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา และในการ
เรีียนการสอนรายวิิชานี้้�ด้้วยกิิจกรรมแบบ Active
Learning และ Flipped Classroom นั้้�นเปิิดโอกาส
ให้้นัักศึึกษาได้้มีีการค้้นคว้้า ศึึกษาเพิ่่�มเติิม และแก้้
ปััญหาเฉพาะหน้้าต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งจากซอฟต์์แวร์์และ
ฮาร์์ดแวร์์ อีีกทั้้�งแลกเปลี่่�ยนวิิธีีการระหว่่างกลุ่่�ม ทำำ�ให้้
สามารถปรัับแต่่งอุุปกรณ์์ให้้สามารถทำำ�งานได้้ตาม
ต้้องการ
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1 การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning โดย
ใช้้อุุปกรณ์์ Lego Mindstorms EV3 นี้้� ได้้มีีการ
ออกแบบกิิจกรรมให้้อยู่่�ในรููปแบบกิิจกรรมกลุ่่�ม ที่่�
สามารถทำำ�ให้้เสร็็จได้้ภายในคาบเรีียน โดยรููปแบบของ
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาจะแบ่่งออก
เป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนงานกลุ่่�มและส่่วนงานเดี่่�ยว โดย
งานกลุ่่�มจะมีีการวััดผลสำำ�เร็็จของงานภายในคาบวิิชา
และงานแต่่ละชิ้้�นที่่�เป็็นงานกลุ่่�ม นัักศึึกษาแต่่ละคนจะ
ต้้องส่่งโค้้ดโปรแกรมพร้้อมคำำ�อธิิบายที่่�เขีียนเพิ่่�มเติิม
ด้้วยตนเอง โดยมีีการกำำ�หนดสััดส่่วนของการประเมิิน
ผลในส่่วนกิิจกรรม Active Learning เป็็น 50% ของ
ชั้้�นเรีียนทั้้�งหมด ดัังแสดงรายละเอีียดสััดส่่วนของ
คะแนนในกิิจกรรมต่่างๆ ตามตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 สััดส่่วนคะแนนในการประเมิินนัักศึึกษาใน
การทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
กิิจกรรม
คะแนนราย คะแนนรายกลุ่่�ม
บุุคคล
2 (PI)
3 (PI)
4 (Quiz)
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2
4
5

3
6
-

กิิจกรรม
6 (PBL)
7 (PI)
8 (PBL)
Attendance
รวม

คะแนนราย คะแนนรายกลุ่่�ม
บุุคคล
4
6
4
6
5
5
24
26

จากการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�จากงาน
ที่่�ถููกต้้องและส่่งตรงเวลา พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยคะแนนเก็็บ
ของนัักศึึกษาอยู่่�ที่่� 45.09 คะแนน พบว่่ามากกว่่า 90%
ของนัักศึึกษาให้้ความสนใจกัับการทำำ�กิิจกรรมในชั้้�น
เรีียนในรููปแบบที่่�จััดทำำ�ขึ้้�น
4.2 ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
	ผู้้�สอนได้้ทำำ�การออกแบบแบบสอบถามข้้อคิิด
เห็็นจากนัักศึึกษา โดยมีีนัักศึึกษาตอบแบบสอบถาม
มาทั้้�งสิ้้�น 20 คน คิิดเป็็น 35% ของนัักศึึกษาทั้้�งชั้้�น
เรีียน โดย 60% ของนศ.ไม่่เคยใช้้อุุปกรณ์์ลัักษณะ
เดีียวกัันนี้้�มาก่่อน และ 40% เคยใช้้งานมาบ้้าง 85%
ของผู้้ต� อบแบบสอบถามเห็็นว่่าการใช้้อุุปกรณ์์ดังั กล่่าว
มีีประโยชน์์กัับการเรีียนในระดัับมากขึ้้�นไป ดัังแสดง
ผลการสำำ�รวจจาก Google Form ในรููปที่่� 10 โดย
ความเห็็นส่่วนใหญ่่เห็็นว่่าประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการใช้้
อุุปกรณ์์นี้้�คืือ ความเข้้าใจในการบริิหารทรััพยากรใน
ระบบคอมพิิวเตอร์์ ความเข้้าใจในปััจจััยด้้านฮาร์์ดแวร์์
ที่่�ส่่งผลลััพธ์์ต่อ่ การทำำ�งานของคอมพิิวเตอร์์ การทำำ�งาน
กลุ่่�ม และความคิิดสร้้างสรรค์์
จากผลสำำ�รวจพบว่่า ปััญหาที่่�เกิิดจากการเรีียน
การสอนในรููปแบบนี้้� พบว่่า 45% พบปััญหาเกี่่�ยวกัับ
เวลาว่่างนอกเวลาเรีียนที่่�สามารถเข้้ามาใช้้อุุปกรณ์์เพื่่�อ
ทำำ�งานเพิ่่�มเติิมได้้ เนื่่�องจากเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ไม่่สามารถ
ยืืมไปใช้้ส่่วนตััวที่่�บ้้านได้้ แต่่ภาควิิชาได้้อนุุญาตให้้
นัักศึึกษาเข้้ามายืืมเพื่่�อใช้้ในได้้ในเวลาราชการ ซึ่ง่� ส่่วน
ใหญ่่ของนัักศึึกษามีีคาบเรีียนวิิชาอื่่�น ทำำ�ให้้ไม่่ได้้รัับ
ความสะดวก และ 20% พบว่่าติิดปััญหาจากการ
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บทคัดย่อ
	ทัักษะการเรีียนรู้้�แห่่งอนาคตใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 เป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อนัักศึึกษาในยุุคสมััยใหม่่ ที่่�มีีการ
ดำำ�รงชีีวิิตท่่ามกลางโลกแห่่งเทคโนโลยีี ความเป็็นสัังคมเมืือง โครงการปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�นี้้� เป็็นการจััดการ
เรีียนรู้้เ� พื่่�อเสริิมทัักษะกระบวนการคิิดของนัักศึึกษาสาขาสััตวศาสตร์์ ในการพััฒนากระบวนการเรีียนรู้้ใ� นการผลิิต
สุุกร ให้้สอดคล้้องกัับยุุคสมััยศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งเป็็นยุุคแห่่งการค้้าเสรีีที่่�มีีการแข่่งขัันทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นและ
การเปลี่่�ยนแปลงเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารเป็็นไปอย่่างรวดเร็็วสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้ผ� ลิิตปศุุสัตั ว์์ของประเทศไทย
โดยปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการสอนในรููปแบบเดิิม เป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมของนัักศึึกษาในรููปแบบ Active
learning ร่่วมกัับการเรีียนการสอนออนไลน์์ผ่่านสื่่�อการสอนของอาจารย์์ผู้้�สอน เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะการเรีียนรู้้�ของ
นัักศึึกษาในวงกว้้าง โดยกิิจกรรมของนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับมอบหมาย สามารถส่่งเสริิมทัักษะที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับศตวรรษ
ที่่� 21 ได้้แก่่ ทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ ทัักษะการค้้นคว้้า ทัักษะการสื่่�อสาร และทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี แบ่่งเป็็น
2 ชิ้้�นงานหลััก ได้้แก่่ ชิ้้�นงานเดี่่�ยว และชิ้้�นงานกลุ่่�ม โดยชิ้้�นงานเดี่่�ยวมอบหมายงานให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้างานวิิจััยใน
ระดัับนานาชาติิ จากนั้้�นวิิเคราะห์์บทความ และนำำ�เสนอในรููปแบบโปสเตอร์์วิชิ าการ ส่่วนชิ้้�นงานกลุ่่�มเป็็นการมอบ
หมายงานให้้นัักศึึกษาออกแบบโครงร่่าง Platform ในรููปแบบ “Smart farming platform” ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการ
เลี้้�ยงปศุุสััตว์์แห่่งอนาคต โดยชิ้้�นงานทั้้�งสองจะช่่วยกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษาและสืืบค้้นข้้อมููลด้้วยตนเอง จาก
นั้้�นนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ และนำำ�ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นมาปรึึกษาอาจารย์์ในชั้้�นเรีียน นอกจากนั้้�นได้้เสริิมรููปแบบการ
เรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาผ่่านสื่่�อออนไลน์์ และแหล่่งการเรีียนรู้้�จากผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก เพื่่�อเสริิมองค์์ความรู้้�เพิ่่�มเติิม
จากเนื้้�อหาที่่�เรีียน ซึ่ง่� องค์์ความรู้้ที่่�นั
� กั ศึึกษาได้้รัับเพิ่่�มเติิมนี้้�สามารถช่่วยเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�กระบวนวิิชาปฏิิบัติั งิ านของ
นัักศึึกษา รวมไปถึึงการเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิิต และการประกอบอาชีีพของนัักศึึกษาในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: สุุกร, สััตว์์สำ�คั
ำ ัญทางเศรษฐกิิจ, การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
1. บทนำำ�
	ท่่ า มกลางกระแสการเปลี่่�ยนแปลงและการ
พััฒนาระบอบการศึึกษาภายใต้้ยุุทธศาสตร์์การปฏิิรูปู
การศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 การปรัับรููปแบบการศึึกษา

และการเรีียนรู้้�ให้้สอดคล้้องกัับยุุคสมััยในปััจจุุบัันจึึง
สำำ�คััญ โดยเน้้นที่่�องค์์ความรู้้� ทัักษะ ความเชี่่�ยวชาญ
และผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับตััวผู้้�เรีียน รวมถึึงการพััฒนา
ทัักษะของผู้้�สอน [1] การศึึกษาในศตวรรษที่่� 21
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เป็็นการเตรีียมความพร้้อมของนัักศึึกษาสำำ�หรัับการ
เผชิิญกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็ว รุุนแรง พลิิกผััน
และคาดไม่่ถึึง นัักศึึกษายุุคใหม่่จึึงต้้องมีีทัักษะที่่�สููงใน
การเรีียนรู้้แ� ละปรัับตััว ดัังนั้้�นอาจารย์์ต้้องพััฒนาตนเอง
ให้้มีีทักั ษะของการเรีียนรู้้ด้้� วย และในขณะเดีียวกัันต้้อง
มีี ทัั ก ษะในการทำำ� หน้้าที่่�การส่่ ง มอบองค์์ ค วามรู้้� ใ น
ศตวรรษที่่� 21 ให้้ถึึงนัักศึึกษา ซึ่่�งแตกต่่างจากหน้้าที่่�
การสอนในศตวรรษที่่� 20 หรืือ 19 [2] โดยทัักษะแห่่ง
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ ทัักษะการเรีียนรู้้�
(Learning Skill) ส่่งผลให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงการ
จััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้นัักศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 นี้้� มีี
ความรู้้ค� วามสามารถ และทัักษะจำำ�เป็็น ซึ่ง่� เป็็นผลจาก
การปฏิิรููปเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการ
สอนตลอดจน การเตรีียมความพร้้อมด้้านต่่าง ๆ ที่่�เป็็น
ปััจจััยสนัับสนุุนที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งเป็็น
ยุุคแห่่งการแข่่งขัันทางสัังคมค่่อนข้้างสููงในปััจจุุบันั ส่่ง
ผลต่่อการปรัับตััวให้้ทััดเทีียมและเท่่าทัันกัับ ความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในบริิบททางสัังคมในทุุกมิิติริ อบ
ด้้าน ดัั ง นั้้�นการเสริิ มสร้้างองค์์ ความรู้้� (Content
knowledge) ทัักษะเฉพาะทาง (Specific Skills)
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน (Expertise) และสมรรถนะ
ของการรู้้เ� ท่่าทััน (Literacy) จึึงเป็็นตััวแปรสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้้อง
เกิิดขึ้้�นกัับตััวผู้้�เรีียนในการเรีียนรู้้�ยุุคสัังคมแห่่งการ
เปลี่่�ยนแปลง นั่่�นคืือ “กระบวนการเรีียนรู้้�สำำ�คััญกว่่า
ความรู้้�” อาจจะเป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านรููปแบบกิิจกรรม
หรืือการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอกตำำ�ราเรีียน [1,3]
สำำ� หรัั บ ในกระบวนวิิ ช า การผลิิ ต สุุ ก ร (Swine
Production) เป็็นกระบวนวิิชาบัังคัับของนัักศึึกษา
ระดัับปริิญญาตรีี ภาควิิชาสััตวศาสตร์์ และสััตว์์น้ำำ��
คณะเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยรููปแบบ
การสอนในรููปแบบเดิิม คืือการให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�ใน
ชั้้�นเรีียนเพีียงด้้านเดีียวผ่่านการนำำ�เสนอ และการเรีียน
การสอนจากอาจารย์์ผู้้�สอนผ่่านเอกสารประกอบการ
เรีียนการสอน ซึ่่�งทัักษะความรู้้�ด้้านการผลิิตสุุกร เป็็น
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับนัักศึึกษาสััตวศาสตร์์ที่่�
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อาชีีพในอนาคตคืือ อาชีีพเกี่่�ยวกัับการจััดการสััตว์์
เศรษฐกิิจที่่�สำำ�คัญ
ั ของประเทศ [4] ซึ่ง่� การเลี้้�ยงและการ
จัั ด การสุุ ก รจำำ� เป็็ น ต้้องมีี ทัั ก ษะที่่�เฉพาะด้้าน ใน
กระบวนวิิชาดัังกล่่าว เดิิมเป็็นการเรีียนผ่่านตำำ�ราเรีียน
และกระบวนปฏิิบััติิการ แต่่ขาดการเสริิมทัักษะการ
เรีียนรู้้� และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นเฉพาะด้้านที่่�ทัันสมััย และ
รู้้�ทัันการเปลี่่�ยนแปลงของโลกในปััจจุุบัันรวมไปถึึง
อนาคต กระบวนวิิชานี้้�ได้้จััดกิิจกรรมเสริิมทัักษะการ
เรีี ย นรู้้� ผ่่ า นกิิ จ กรรม ได้้แก่่ การสืื บ ค้้นงานวิิ จัั ย ใน
วารสารระดัับนานาชาติิในปััจจุุบันั เพื่่�อหาแนวโน้้มการ
เลี้้�ยงและการจััดการสุุกรในปััจจุุบััน และการสืืบค้้น
ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการทำำ� Smart farming ซึ่ง่� สำำ�คัญ
ั อย่่าง
มากสำำ�หรัับธุุรกิิจปศุุสััตว์์ในปััจจุุบัันและอนาคต
2. หลัักการหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
หลัักการเรีียนรู้้ใ� นกระบวนวิิชานี้้�มีีเป้้าหมายให้้
ผู้้เ� รีียน เกิิดคุุณลัักษณะในศตวรรษที่่� 21 โดยผู้้เ� รีียนจะ
ใช้้องค์์ความรู้้�ในสาระหลัักสำำ�หรัับเสริิมประสบการณ์์
และทัักษะเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้�
ทัักษะด้้านการเรีียนรู้้แ� ละนวััตกรรม ทัักษะสารสนเทศ
สื่่�อสาร และเทคโนโลยีี และทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ ซึ่่�ง
การจััดการศึึกษาจะใช้้ระบบส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ใน
ศตวรรษที่่� 21 ปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
เพื่่�อให้้บรรลุุผลลััพธ์์ที่่�สำำ�คััญ มุ่่�งให้้นัักศึึกษาสร้้างองค์์
ความรู้้�ด้้วยตนเอง ก้้าวข้้ามสาระวิิชาไปสู่่�การเรีียนรู้้�
เพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 โดยการเป็็นผู้้�
ออกแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และใช้้เทคโนโลยีีให้้
เกิิดประโยชน์์ สามารถอำำ�นวยความสะดวกได้้ดีี ส่่วน
ในด้้านทัักษะการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา ได้้ให้้นัักศึึกษา
ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเอง เกิิดการตั้้�งคำำ�ถามถึึงอุุปสรรค
ที่่�เกิิดขึ้้�น นำำ�มาแลกเปลี่่�ยนซึ่่�งความรู้้�และกระบวน
ความคิิดระหว่่างนัักศึึกษาและอาจารย์์ กระตุ้้�นการ
สร้้างแรงบัั น ดาลใจให้้อยากเรีี ย นผ่่ า นกิิ จ กรรมใน
ห้้องเรีียนที่่�สนุุกสนาน ซึ่ง่� แรงบัันดาลใจหรืือความสนใจ
ในการเรีียนจะเกิิดขึ้้�นได้้ต่่อเมื่่�อผู้้�เรีียนเรีียนด้้วยความ
สุุข ความสนุุกสนาน ในการเรีียน [5] นำำ�ไปสู่่�การกระ
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ตืือรืือร้้นที่่�จะสืืบค้้นข้้อมููลด้้วยตนเองนอกห้้องเรีียน
ผ่่านงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย รวมถึึงเปิิดรัับองค์์ความรู้้ที่่��
ได้้รัับทั้้�งจากอาจารย์์ผู้้�สอน และผู้้�สอนจากภายนอก
เสริิมสร้้างทัักษะชีีวิติ และอาชีีพ รวมไปถึึงทัักษะเฉพาะ
ซึ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับนัักศึึกษาในการประกอบ
อาชีีพ
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
•	วิิธีีการ/กิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่
กระบวนการพััฒนาการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา กระบวน
วิิชานี้้�ได้้จััดกระบวนการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ โดยการเรีียน
รู้้�ของนัักศึึกษาในห้้องเรีียน โดยเป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่าน
กิิจกรรมของนัักศึึกษาในรููปแบบ Active learning
ก่่อนการเข้้าสู่่�กระบวนวิิชาปฏิิบััติิงานในฟาร์์มสััตว์์
ทดลอง ดัังนี้้�
-	กิิจกรรมเรีียนรู้้ด้้� วยตนเองผ่่าน VDO การสอน
ของอาจารย์์ผู้้ส� อนในระบบออนไลน์์ผ่า่ น KC-Moodle
จากนั้้�น ทำำ�การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
ระหว่่างการดููคลิิปวีีดีีโอสื่่�อการสอนด้้วย Interactive
VDO เพื่่�อกระตุ้้� น การเรีี ย นรูู ป แบบออนไลน์์ ผ่่ า น
โปรแกรม Microsoft Stream และ Microsoft forms
ซึ่่�งหากนัักศึึกษาไม่่ดำำ�เนิินการตอบคำำ�ถามระหว่่างสื่่�อ
การเรีียนรู้้�ก่อ่ น จะทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถรัับชมสื่่�อ
ต่่อไปได้้ นอกจากนั้้�นทำำ�การเรีียนการสอนออนไลน์์
ผ่่านโปรแกรมออนไลน์์ (Zoom)
-	กิิจกรรมรููปแบบเดี่่�ยว : กิิจกรรมพััฒนาทัักษะ
นัักศึึกษาโดยการมอบหมายงานให้้นัักศึึกษาไปค้้นคว้้า
งานวิิจััยในระดัับนานาชาติิ เพื่่�อนำำ�มาจััดทำำ�โปสเตอร์์
สำำ�หรัับการนำำ�เสนอควบคู่่�กัับการบรรยายสั้้�น ๆ ผ่่าน
การเผยแพร่่ ใ นรูู ป แบบออนไลน์์ ใ นแอพพลิิ เ คชั่่�น
Facebook
-	กิิจกรรมรููปแบบกลุ่่�ม : กิิจกรรมกระตุ้้�นการ
เรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาจากการได้้รัับความรู้้�ในรายวิิชา
บรรยายร่่วมกัับปฏิิบัติั กิ าร ซึ่ง่� ในวิิชาบรรยายนัักศึึกษา
จะได้้ข้้อมููลที่่�เป็็นทฤษฎีีเป็็นหลััก เพื่่�อใช้้ในรายวิิชา
ปฏิิบัติั กิ าร ทั้้�งนี้้�เมื่่�อนัักศึึกษาได้้เจอสถานการณ์์จริิงใน

ระบบการจััดการฟาร์์มสุุกร นัักศึึกษาจะพบปััญหาต่่าง
ๆ มากมาย และร่่วมกัันแก้้ปััญหา ดัังนั้้�นจึึงมอบหมาย
งานให้้นัักศึึกษาออกแบบโครงร่่าง Platform ในรููป
แบบ “Smart farming platform” ผ่่านอุุปกรณ์์ IT
โดยผลงานของนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับการโหวตมากที่่�สุุด
และน่่าสนใจมากที่่�สุุดจะดำำ�เนิินการพััฒนาต่่อยอดโดย
ภาควิิชาสััตวศาสตร์์และสััตว์์น้ำำ�� คณะเกษตรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เพื่่�อให้้ผลงานดัังกล่่าวสามารถ
นำำ�มาใช้้งานจริิง
•	สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการสอน
แบบใหม่่
	สื่่�อการสอน : การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาจะเรีียน
รู้้�โดยผ่่านระบบออนไลน์์ ได้้แก่่
- การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาด้้วยตนเองผ่่าน KCMoodle (e-learning)
- โปรแกรมการสอนออนไลน์์ : โปรแกรม
Zoom
- การสื่่�อสารระหว่่างอาจารย์์และนัักศึึกษา :
Line application, Facebook, และ Google drive
• กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามาส่่วนร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Active Learning)
	รูู ป แบบการเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก ศึึ ก ษา คืื อ แบบ
Flipped classroom approach โดยการให้้นัักศึึกษา
เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอกห้้องเรีียน ผ่่านสื่่�อการสอนของ
อาจารย์์ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ก่� อ่ นเข้้าชั้้�นเรีียน ร่่วม
กัับการทำำ�กิิจกรรมของนัักศึึกษาผ่่านงานที่่�ได้้รัับมอบ
หมาย เพื่่�อเสริิมทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษ ทัักษะการ
ค้้นคว้้า ทัักษะการสื่่�อสาร และทัักษะการใช้้เทคโนโลยีี
ของนัักศึึกษาซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับนัักศึึกษาในศตวรรษที่่�
21 นอกจากนั้้�นในกระบวนวิิชาได้้ทำำ�การเสริิมทัักษะ
ชีีวิติ และอาชีีพ ผ่่านการเรีียนการสอนจากสื่่�อการเรีียน
รู้้� และบุุคลากรภายนอก เพื่่�อเสริิมองค์์ความรู้้�ที่่�สำำ�คััญ
แก่่วิิชาชีีพของนัักศึึกษา
• ประเด็็นอื่่�น ๆ ที่่�คิิดว่่าเกี่่�ยวข้้องและสำำ�คััญใน
การแสดงให้้เห็็นถึึงจุุดเด่่นของการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การศึึ ก ษารูู ป แบบนี้้�สามารถพัั ฒ นาทัั ก ษะที่่�สำำ�คัั ญ
สำำ� หรัั บ ประกอบวิิ ช าชีี พ ในด้้านปศุุ สัั ต ว์์ ห รืื อ สัั ต ว์์
เศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ โดยเฉพาะการผลิิตสุุกร เมื่่�อสิ้้�นสุุด
การเรีียนการสอนนัักศึึกษาจะได้้รัับเอกสารรัับรองการ
ประกอบวิิชาชีีพฟาร์์มสุุกรจากกรมปศุุสััตว์์โดยตรง
และสามารถพััฒนากระบวนการคิิดของนัักศึึกษา ด้้าน
ภาษา และด้้านเทคโนโลยีี เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ
และทัั น สมัั ย โดยการเรีี ย นรู้้� ด้้ วยรูู ป แบบนี้้�ทำำ� ให้้
นัั ก ศึึ ก ษาได้้ไปศึึ ก ษาเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเองก่่ อ นเข้้า
ห้้องเรีี ย น เกิิ ด การกำำ� หนดปัั ญ หาร่่ ว มกัั น ระหว่่ า ง
อาจารย์์และนัักศึึกษา การใช้้เหตุุผลในการตอบคำำ�ถาม
สร้้างการสื่่�อสารกัันภายในชั้้�นเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้�น และ
นัั ก ศึึ ก ษาสามารถใช้้ประโยชน์์ ผ่่ า นการเรีี ย นรู้้� ด้้ วย
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีี เช่่น ระบบการศึึกษาออนไลน์์ของ
มหาวิิทยาลััย คอมพิิวเตอร์์ และสมาร์์ทโฟน ที่่�มีีอยู่่�
อย่่างถููกต้้อง
•	ปััญหาและอุุปสรรค
ในระหว่่างการเรีียนการสอน เกิิดปััญหาขึ้้�น
ระหว่่างภาคการศึึกษา ทำำ�ให้้ต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การเรีียนการสอน เนื่่�องจากปััญหาสถานการณ์์โรค
ระบาด 2 โรค ในปััจจุุบันั ได้้แก่่ โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) และ โรคอหิิวาต์์แอฟริิกาในสุุกร
(African swine fever : ASF) โดยปรัับเปลี่่�ยนดัังนี้้�
จากสถานการณ์์โรคระบาด COVID-19 ส่่งผลทำำ�ให้้ต้้อง
ดำำ�เนิินการปรัับการเรีียนการสอนจากรููปแบบการเรีียน
ในห้้องเรีี ย น เพื่่�อพบปะกัั น ระหว่่ า งนัั ก ศึึ ก ษาและ
อาจารย์์ผู้้�สอน สำำ�หรัับการถาม-ตอบ ในข้้อสงสััยใน
กิิจกรรมที่่�ได้้รัับมอบหมายของนัักศึึกษา และการเรีียน
รู้้จ� ากสื่่�อการสอน เป็็นการเรีียนออนไลน์์ผ่า่ นโปรแกรม
Zoom ลดการเรีียนผ่่านสื่่�อออนไลน์์จากวีีดีีโอของผู้้�
สอน และการเรีียนในห้้องเรีียน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อกระตุ้้น� ความ
สนใจ และใส่่ใจเนื้้�อหาของนัักศึึกษาจากการเรีียนตััว
ต่่อตััวผ่่านโปรแกรม Zoom
จากสถานการณ์์โรคระบาด ASF ส่่งผลกระทบ
ต่่อกระบวนวิิชาปฏิิบััติิงานในรายวิิชาดัังกล่่าว ซึ่่�ง
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นัักศึึกษาต้้องเข้้าปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อฝึึกวิิชาชีีพการเป็็นนััก
สััตวบาลฟาร์์มสุุกร จากนั้้�นทำำ�การพััฒนาวีีดีีโอสื่่�อการ
เรีียนรู้้�สำ�ำ หรัับเผยแพร่่ในระบบออนไลน์์โดยอาจารย์์ผู้้�
สอน เพื่่�อใช้้ในการประเมิินผล และผลงานสำำ�หรัับ
นัักศึึกษา รวบถึึงการฝึึกการเรีียนรู้้�ดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้
นัักศึึกษาเจอสถานการณ์์จริิง เกิิดปััญหา และการแก้้
ปััญหา ส่่งผลทำำ�ให้้นัักศึึกษาสามารถนำำ�ปัญ
ั หาดัังกล่่าว
มาออกแบบ แบบจำำ�ลอง Smart Farm เพื่่�อแก้้ปััญหา
ด้้วยเทคโนโลยีีที่่�มีีในปััจจุุบััน ส่่งเสริิมการทำำ�งานใน
อนาคต แต่่ทั้้�งนี้้�ถึึงแม้้นัักศึึกษาจะไม่่สามารถเข้้าฝึึกงาน
ในฟาร์์มสััตว์์ทดลอง แต่่ยังั คงสามารถสร้้างและพััฒนา
แบบจำำ� ลอง Smart Farm ได้้จากสื่่�อออนไลน์์ ที่่�
อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ส่่งให้้แก่่นัักศึึกษา เพื่่�อทำำ�การศึึกษา
ด้้วยตนเอง
	ทั้้�งนี้้�เมื่่�อสถานการณ์์การระบาดของโรคดีีขึ้้�น
นัั ก ศึึ ก ษาจะสามารถเข้้าไปเรีี ย นรู้้� ใ นกระบวนวิิ ช า
ปฏิิบััติิการในฟาร์์มสััตว์์ทดลองเป็็นปกติิ เพื่่�อชดเชย
การผิิ ด พลาด และสามารถนำำ� ทฤษฎีี แ บบจำำ� ลอง
Smart Farm ที่่�ได้้ออกแบบ ไปศึึกษาในการกระบวน
การปฏิิบััติิงานดัังกล่่าวว่่าสามารถใช้้ในการแก้้ปััญหา
ได้้จริิงหรืือไม่่
4. ผลที่่�ได้้รัับและอภิิปราย
4.1 ผลงานที่่�ได้้จากโครงการ
ผลงานของนัักศึึกษาในรููปแบบงานเดี่่�ยว
จากกิิ จ กรรมพัั ฒ นาทัั ก ษะด้้านการค้้นคว้้า
บทความวิิจััยระดัับนานาชาติิให้้แก่่นัักศึึกษา และให้้
นัักศึึกษาฝึึกใช้้ทัักษะการออกแบบ และวิิเคราะห์์ผล
การทดลอง ออกมาในรููปแบบโปสเตอร์์วิิชาการ เผย
แพร่่ และนำำ� เสนอผลงานของตนเองในรูู ป แบบ
ออนไลน์์ในแอพพลิิเคชั่่�น Facebook โดยผลงานของ
นัักศึึกษาถืือว่่าเป็็นที่่�พอใจ และแสดงออกถึึงความ
เข้้าใจ ความพร้้อม และทัักษะด้้านภาษาอัังกฤษที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�น โดยลัักษณะตััวอย่่างผลงานของนัักศึึกษาได้้แสดง
ดัังรููปภาพที่่� 1
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ผลงานของนัักศึึกษาในรููปแบบงานกลุ่่�ม
จากการมอบหมายให้้นัักศึึกษาสืืบค้้นถึึงระบบ
การจััดการฟาร์์มสุุกรเพิ่่�มเติิมจากสื่่�อการสอนภายนอก
เพื่่�อศึึกษาระบบการจััดการฟาร์์ม และปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิง รวมไปถึึงความทัันสมััยของเทคโนโลยีีสำำ�หรัับ

ฟาร์์มสุุกรในปััจจุุบััน เพื่่�อนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้สำำ�หรัับ
การออกแบบโครงร่่าง Platform ในรููปแบบ “Smart
farming platform” ที่่�ทัันสมััย และสามารถใช้้ได้้จริิง
ผลงานการออกแบบของนัักศึึกษาถืือเป็็นที่่�น่่าพอใจ
ตรงตามวััตถุุประสงค์์ของชิ้้�นงาน ดัังแสดงในภาพที่่� 2

ภาพที่ 1 แสดงผลงานกิจกรรมการสรางโปสเตอรวิชาการจากบทความวิจัยระดับนานาชาติ
ภาพที่ 1 แสดงผลงานกิจกรรมการสรางโปสเตอรวิชาการจากบทความวิจัยระดับนานาชาติ

ภาพที่ 2 แสดงผลงานกิจกรรมการออกแบบโครงราง “Smart farming platform”
ภาพที่ 2 แสดงผลงานกิจกรรมการออกแบบโครงราง “Smart farming platform”
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

169

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

4.2 ผลลััพธ์์ต่อ่ อาจารย์์หรืือคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วม
ในโครงการ
การปรัับการเรีียนการสอนถืือว่่าเป็็นการพััฒนา
คณาจารย์์ให้้ก้้าวทัันยุุคสมััยแห่่งเทคโนโลยีี โดยการนำำ�
เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ อีีกทั้้�งทำำ�ให้้สามารถสื่่�อสาร
กัับกลุ่่�มนัักศึึกษาได้้ตรงเป้้าหมายมากขึ้้�น ซึ่่�งจากเดิิม
การศึึ ก ษาในกระบวนวิิ ชานี้้� นัั ก ศึึ ก ษาจะเป็็ นผู้้� รัับ
กระบวนความคิิดและองค์์ความรู้้�จากอาจารย์์ผู้้�สอน
เพีียงด้้านเดีียว แต่่เมื่่�อเกิิดการปรัับเปลี่่�ยน ทำำ�ให้้เกิิด
การสื่่�อสารระหว่่างอาจารย์์กับั นัักศึึกษามากยิ่่�งขึ้้�น เกิิด
การแลกเปลี่่�ยนแนวคิิด การยอมรัับกระบวนความคิิด
ซึ่่�งกัันและกััน รวมทั้้�งเกิิดการเสริิมทัักษะให้้แก่่ผู้้�เรีียน
และผู้้�สอน
5. สรุุป
จากการปรัับเปลี่่�ยนจากรููปแบบการเรีียนในรููป
แบบเดิิม ให้้เป็็นรููปแบบการเรีียนรู้้�ให้้ก้้าวทัันยุุคสมััย
แห่่งเทคโนโลยีี และโลกแห่่งศตวรรษที่่� 21 โดยอาศััย
การเรีียนรู้้�แบบ Active learning สามารถพััฒนา

ทัักษะต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญของนัักศึึกษาสััตวศาสตร์์ โดย
เฉพาะทัั ก ษะที่่�จำำ� เป็็ น ต่่ อ การประกอบอาชีี พ ของ
นัักศึึกษาในอนาคต ทั้้�งจากการเรีียนการสอนของ
อาจารย์์ ผู้้� ส อน สื่่�อการสอนและผู้้� เชี่่�ยวชาญจาก
ภายนอก รวมถึึงกิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาได้้รัับมอบหมาย
ระหว่่างเรีียน นอกจากนั้้�นการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการ
เรีียนการสอนสามารถพััฒนากระบวนการสอนของ
อาจารย์์ให้้ก้้าวทัันยุุคสมััย และสอดคล้้องกัับแนวคิิด
ของนัักศึึกษาในยุุคสมััย GenY และ GenZ ได้้ และที่่�
สำำ�คััญสามารถนำำ�ไปใช้้ในทุุกแขนงวิิชา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
นัักศึึกษามีีความสนใจ และรู้้�สึึกสนุุกสนาน มีีความสุุข
ในการศึึกษากระบวนวิิชานั้้�น เกิิดองค์์ความรู้้�ขึ้้�นจาก
การได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง ทั้้�งนี้้�ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่าง
การเรีียนการสอนเป็็นปััญหาที่่�ไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้
จึึงกระทบต่่อกิิจกรรมของนัักศึึกษา แต่่สามารถปรัับ
เปลี่่�ยนได้้ตามสถานการณ์์ เ พื่่�อให้้บรรลุุ ต าม
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยแอ็คทีฟไอซีทีและโครงงาน
(Active ICT and Project base learning: AiPL)
กรณีศึกษากระบวนวิชา 356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ�เบื้องต้น
1

วัชรพงศ์ นรพัลลภ1

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
watcharapong.n@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้ด้้� วยแอ็็คทีีฟไอซีีทีแี ละโครงงาน (Active ICT and
Project base learning: AiPL) เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ตลอดจนการเรีียนในสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ covid-19 โดยทำำ�การสอนสำำ�หรัับนัักศึึกษาเกษตรศาสตร์์ สาขาทั่่�วไป ชั้้�นปีีที่่� 1 โดยสุ่่�ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำำ�นวน 150 คน ใช้้รููปแบบการเรีียนรู้้� AiPL ประกอบด้้วยกิิจกรรม Active
learning ภายในห้้องเรีียน (in class) และห้้องเรีียนเสมืือน (virtual classroom), ICT-base learning จำำ�นวน
9 โปรแกรม และ Project base learning จำำ�นวน 2 ชิ้้�นงาน ทั้้�งนี้้�เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยประกอบด้้วยแบบ
ประเมิินกิิจกรรม แบบประเมิินกระบวนวิิชา บทสััมพาทย์์และข้้อเสนอแนะ ในส่่วนรููปแบบการเรีียนรู้้� AiPL จะ
เน้้นด้้าน (1) การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญานและการแก้้ปััญหา (2) ความคิิดสร้้างสรรค์์และการสร้้างนวััตกรรม และ
(3) การสื่่�อสารและความร่่วมมืือ ที่่�สามารถกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนมีีความสนใจในเนื้้�อหาวิิชา สามารถเข้้าใจและประยุุกต์์
ใช้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ลดความกดดัันจากการเรีียนแบบ new normal ผลพบว่่าผู้้�เรีียนให้้ความสนใจในรููปแบบ
การเรีียนแบบ AiPL อำำ�นวนความสะดวกแก่่ผู้้�สอน และการวััดผลทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
คำำ�สำำ�คััญ: รููปแบบการเรีียนรู้้�, แอ็็คทีีฟ, ไอซีีทีี, โครงงาน, AiPL
1. บทนำำ�
ในปััจจุุบันั แนวคิิด สภาพสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ถููก
เปลี่่�ยนไปอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อ covid-19 ที่่�ส่่งผลโดยตรงต่่อการเรีียน
การสอน เมื่่�อผู้้�สอนต้้องปรัับตััวเปลี่่�ยนรููปแบบมาเป็็น
ออนไลน์์ ส่่งผลให้้เกิิดความวิิตกกัังวลทั้้�งตััวผู้้ส� อนและ
ผู้้�เรีียน ในฝั่่�งผู้้�สอนต้้องปรัับสื่่�อในการนำำ�เสนอเนื้้�อหา
บทเรีียน โดยเป็็นการเรีียนรู้้�ใหม่่ทั้้�งระบบ ปรัับวิิธีีการ
ชี้้�วััดให้้เหมาะสมแต่่ยัังคงตามวััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�

ซึ่ง่� โดยส่่วนมากคืือการสอบออนไลน์์และมอบหมายชิ้้�น
งานให้้ผู้้�เรีียนไปศึึกษาพร้้อมส่่งชิ้้�นงานภายในเวลาที่่�
กำำ�หนด ทั้้�งนี้้�ตััวผู้้�เรีียนเองต้้องปรัับตััว โดยจะต้้องมีี
วิิ นัั ย ในการเรีี ย นรู้้� สามารถจัั ด สรรเวลาได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ และทำำ�ชิ้้�นงานให้้ครบถ้้วน ทั้้�งนี้้�การทำำ�
ชิ้้�นงานที่่�มากเกิินไป จะเป็็นการพลัักภาระให้้แก่่ผู้้เ� รีียน
และไม่่เกิิดการเรีียนรู้้อ� ย่่างมีีประสิิทธิิภาพ แต่่ยังั ส่่งผล
ต่่อความเครีียดสะสมของผู้้�เรีียน ซึ่่�งอาจนำำ�ไปสู่่�ภาวะ
โรคซึึมเศร้้าได้้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รููปแบบการเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ในศตวรรษที่่� 21
นั้้�น ขึ้้�นกัับปััจจััยหลายประการ อาทิิ จำำ�นวนผู้้�เรีียน
ระดัับชั้้�นปีี ช่่วงเวลา ความเอื้้�อเฟื้้�อด้้านเทคโนโลยีี
เป็็นต้้น ปััจจััยเหล่่านี้้�ผู้้ส� อนต้้องพิิจารณาเพื่่�อออกแบบ
รููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมในแต่่ละรายวิิชา และ
สามารถปรัับรููปแบบจากการประเมิินอย่่างทัันท่่วงทีี
ทั้้�งนี้้�การเรีี ย นรู้้� ที่่� สามารถเห็็ น ประสิิ ท ธิิ ภ าพอย่่ า ง
รวดเร็็ว เกิิดแรงจููงใจแก่่ผู้้เ� รีียนคืือ การสอนด้้วยวิิธีกี าร
Active Learning จากงานวิิจััยของ Morable (2000)
ซึ่ง่� กล่่าวถึึง เทคนิิคพััฒนาการเรีียนรู้้ข� องผู้้ใ� หญ่่ (TEAL
Compendium) [1] นำำ�มาสู่่�หลัักการ 4 ประการคืือ
1. ใช้้การเรีียนรู้้� Active learning เพื่่�อพััฒนา
ประสิิทธิิภาพของนัักเรีียน
2. สร้้างบรรยากาศการเรีียนรู้้�ด้้วย กิิจกรรม
ละลายพฤติิกรรม (Ice breaker)
3. กลยุุ ท ธ์์ ใ นการสร้้างองค์์ ค วามรู้้� แ บบ
สร้้างสรรค์์ (Creative Content)
4. การประเมิินองค์์ความรู้้�แบบสร้้างสรรค์์
ซึ่่�งหลัักการนี้้�จะมีีประสิิทธิิภาพก็็ต่อ่ เมื่่�อ ผู้้เ� รีียน
เห็็นความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้� (ประโยชน์์) ผู้้�เรีียนได้้
ลงมืือปฎิิบัติั ิ ผู้้เ� รีียนมีีส่ว่ นร่่วมและความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�เรีียน และผู้้�เรีียนริิเริ่่�มจากแรงพลัักดัันภายในตนเอง
(Self initiated learning) [2] ทั้้�งนี้้�จากหลัักการดััง
กล่่าว สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับระบบการเรีียนใน
รููปแบบใหม่่ (New normal) ที่่�นอกจากการใช้้ Active
Learning แล้้ว หากแต่่การรวม ICT-base learning
และ Project base learning ที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�ในช่่วง
โมงเรีียน สร้้างแรงบัันดาลใจหลัังเรีียน เพิ่่�มทัักษะใน
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�เน้้นการสื่่�อสารที่่�ผ่่านกระบวนการคิิด
แบบ Critical thinking ต่่อบุุคคลภายนอก จึึงเป็็นที่่�มา
ของการพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยแอ็็คทีีฟไอซีีทีี
และโครงงาน (Active ICT and Project base
learning: AiPL) สำำ�หรัับกระบวนวิิชาสััตวศาสตร์์และ
สััตว์์น้ำำ��เบื้้�องต้้น 356210
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2. ทฤษฎีี
	รููปแบบการเรีียนรู้้� AiPL มุ่่�งใช้้การเรีียนแบบ
บููรณาการระหว่่าง Passive และ Active learning
สำำ�หรัับกระบวนวิิชา 356210 สััตวศาสตร์์และสััตว์์น้ำำ��
เบื้้�องต้้น ซึ่่�งเป็็นกระบวนวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่�
1 จำำ�นวน 150 คน ซึ่่�งจะใช้้คณาจารย์์ของภาควิิชา
ทั้้�งหมด มาสัับเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนการสอนเนื่่�องจาก
เนื้้�อหาหลัักยัังต้้องคงความเป็็นวิิชาการจากคณาจารย์์
ผู้้�สอน จึึงคงรููปแบบการวััดผลด้้วยการสอบไว้้ 50%
แต่่ ใ นส่่ ว นเนื้้�อหาอีี ก 40% จะเป็็ น การวัั ด ผลจาก
กิิจกรรมในห้้องเรีียน การมีีส่่วนร่่วม การเรีียนรู้้�จาก
Project base learning (กิิจกรรม The Gastronomy)
โดยให้้ผู้้�เรีียนได้้ร่่วมกัันเลืือกโครงการที่่�น่่าสนใจ จาก
การสำำ�รวจ สัังเกต และลงมืือปฎิิบััติิ [3] และอีีก 10%
จะเป็็นการสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงานเดี่่�ยวที่่�เน้้นกระบวนการ
คิิดแบบ Critical thinking (กิิจกรรม ANS Podcaster)
โดยจะเน้้นการใช้้ ICT-base learning เป็็นหลัักในการ
เชื่่�อมต่่อระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียน กระตุ้้�นให้้เกิิดการ
เรีี ย นรู้้� เพิ่่�มความสะดวกและแม่่ นยำำ� ในการวัั ดผล
จำำ�นวน 9 โปรแกรมด้้วยกััน จากกรณีีศึึกษาด้้าน ICTbase learning โดย ธัันยชนก (2018) พบว่่าสามารถ
ส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 ด้้านแผนการ
เรีียนรู้้�มีีความเหมาะสมระดัับดีีมากถึึง 4.25 (ค่่าเฉลี่่�ย
จากการประเมิินของผู้้�เชี่่�ยวชาญ) [4] นอกจากนี้้�เมื่่�อ
สิ้้�นสุุดกระบวนการเรีียนรู้้�จะมีีการประเมิินกิิจกรรม
และสรุุปกิิจกรรมร่่วมกััน เพื่่�อตกผลึึกองค์์ความรู้้�ใหม่่
เรีี ย นรู้้� จ ากผู้้� อื่่� น เพื่่�อการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ (รููปที่่� 1)
	ทั้้�งนี้้�รูู ป แบบการเรีี ย นรู้้� AiPL จะนำำ� เสนอ
กิิจกรรมในกระบวนการเรีียนรู้้�ทั้้�งหมด รวมถึึงราย
ละเอีี ย ดและแนวทางการใช้้งานของ ICT-base
learning ทั้้�ง 9 โปรแกรม เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ
จััดการการเรีียนรู้้� ที่่�ผู้้�สอนสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
ตลอดจนเป็็นแนวทางต่่อยอด รููปแบบการเรีียนรู้้�แบบ
อื่่�น เช่่น flipped classroom ที่่�ผู้้�เรีียนจะเปลี่่�ยน
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บทบาทเป็็นผู้้�ถ่่ายทอดองค์์ความรู้้� ในขณะที่่�ผู้้�สอน
กลายเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก (Facilitator) และผู้้�
โค้้ช (Coacher) ในระดัับต่่อไป

จะนำเสนอ
มด รวมถึ ง
ง ICT-base
วทางในการ
ประยุกตใช
บการเรีย นรู
ผู  เ รี ย นจะ
รู ในขณะที่
Facilitator)

รููปที่่� 1 ภาพรวมการพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วย
แอ็็
ทีแี ละโครงงาน
ICT and
รูปคทีทีี่ 1ฟไอซีี
ภาพรวมการพั
ฒนารู(Active
ปแบบการเรี
ยนรูProject
ดวย
base
AiPL) สำำ�หรัับ(Active
กระบวนวิิ
ตวศาสตร์์
แอ็คทีlearning:
ฟไอซีทีและโครงงาน
ICTชาสัั
and
และสัั
ตว์์น้ำbase
ำ��เบื้้�อlearning:
งต้้น 356210
Project
AiPL) สำหรับกระบวน
วิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำเบื้องตน 356210

3. กระบวนการเรีียนรู้้�
ในส่่วนของกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วย AiPL จะ
ประกอบด้้วย 4 ส่่วน คืือ กิิจกรรมละลายพฤติิกรรม,
กิิจกรรม Active learning ด้้วย ICT-base, กิิจกรรม
Project base learning และ การวััดผล ดัังนี้้�
3.1 กิิจกรรมละลายพฤติิกรรม
	ชื่่�อกิิจกรรม “Among us”
เนื่่�องจากกระบวนวิิชา 356210 เป็็นนัักศึึกษา
ชั้้�นปีีที่่� 1 จำำ�นวน 150 คน ซึ่ง่� มีีจำำ�นวนมาก และยัังไม่่รู้้�
จัั ก กัั น กิิ จกรรมนี้้�จึึ ง มีี วัั ต ถุุ ประสงค์์ ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้
ทำำ� ความรู้้� จัั ก ทำำ� งานร่่ ว มกัั น เป็็ น ทีี ม และแบ่่ ง ปัั น
แนวคิิดด้้านปศุุสััตว์์เบื้้�องต้้นได้้
กระบวนการ
แบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษา 10 คน เพื่่�อร่่วมกิิจกรรม “6
squares” (อ้้างอิิงจากการอบรม Active Learning
โดย ผศ.ดร.อติิชาต เกตตะพัันธุ์์�) เพื่่�อทำำ�ความรู้้�จััก
สมาชิิกในกลุ่่�ม, กิิจกรรม “ถ้้าฉัันมีีเงิิน 1 ล้้าน” เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาแสดงแนวคิิดและเข้้าใจความสำำ�คััญของ
การเลี้้�ยงปศุุสัตั ว์์และสััตว์์น้ำำ�� นำำ�ผลของกิิจกรรมมาแบ่่ง
ปัันกัับเพื่่�อน ๆ ในกลุ่่�มอื่่�น เพื่่�อเป็็นบทนำำ�ในการเรีียน
ต่่อไป โดยใช้้คะแนนแข่่งขัันภายในห้้องเป็็นแรงพลััก
ดัันในการร่่วมกิิจกรรม
3.2 กิิจกรรม Active learning ด้้วย ICT-base
โปรแกรมและแอพลิิเคชั้้�นจำำ�นวน 9 โปรแกรม
ถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� ครอบคลุุมทั้้�งการ
พััฒนาทัักษะ การสร้้างชิ้้�นงาน การติิดต่่อสื่่�อสาร การ
วััดและประเมิินผล โดยที่่�ผู้้�เรีียน สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย
ผ่่าน SMART phone สามารถสรุุปได้้ดััง รููปที่่� 2
3.2.1 Canva
โปรแกรม Web Application สร้้างสื่่�อและ
การนำำ�เสนอแบบ infographic ที่่�สามารถทำำ�ได้้ง่่าย มีี
ระบบ template และใช้้งานผ่่านระบบออนไลน์์ [5]
ซึ่ง่� ได้้ทำำ�การสอนในรููปแบบ online workshop พร้้อม
จััดกิิจกรรมให้้สร้้างสรรค์์ผลงานโปสเตอร์์ “ประกาศ
ขาย…สััตว์์” โดยมีีรางวััลมอบให้้ 20 รางวััล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สามารถรองรั
บ ผู  เ ข า ร ว มได จ ำนวนมาก [8] ได
3.2.2 Powtoon
โปรแกรม
WebปกิApplication
การนำำ� เสนอด้้วย
นำมาใช
ในการสรุ
จกรรม The gastronomy
infographic
animation ที่่�ใช้้งานง่่ า ยบนระบบ
3.2.5
Podcast
ออนไลน์์รายการเผยแพร
สามารถผลิิตสื่่�อการสอนให้้มีี
ความน่่าสนใจ
เ สี ย งบนแพลตฟอร
ม
โดยตััดต่่อโดยจะมี
เสีียง บทบรรยาย
ประกอบภาพเคลื่่�อาเรื
นไหว
ออนไลน
ผูดำเนินรายการออกมาเล
่ อง
นอกจากนี้้�ยัั
งสามารถบัั่ อ งต
นทึึากงไฟล์์
านลงภายในเครื่่�
อง
หรื
อ พู ด คุ ย ในราวเรื
ๆ งโดยแบ
ง เรื ่ อ งราว
ได้้ [6]
ออกเป น ตอน มี ห ั ว เรื ่ อ งอย า งชั ด เจน โดยผู  จั ด
3.2.3 Quizizz
รายการ (Podcaster) จะเตรียมเนื้อหา บทสัมพาทย
โปรแกรม Web Application แบบทดสอบ
และบั
น
งผานโปรแกรมต
าง ๆ จากนั
ออนไลน์์ทึใกนรููเสีปยแบบเกมส์์
ที่่�สามารถแข่่
งขัันกัั้นบทำการ
สมาชิิก
เในกลุ่่�
ผ ย แมพได้้ร  อมีีรอะบบสะสมคะแนน
น ไ ล น เ ช  น anchor.fm,
Spotify,
ระบบ flash
card
Google
podcast,
Overcast,
podcasts
เพื่่�อทบทวนเนื้้�
อหาภายหลัั
ง รวมทั้้�Apple
งระบบรายงานและ
เป
้งนี้เทำำป�นให้้วิิ
สวเนหนึ
่งของกิ
างสรรค
สถิินติตหิ นลัังทับ้้าน
คราะห์์
กลุ่่�มผู้้จเ� รีีกรรมสร
ยนได้้ดีี [7]
ได้้นำำ�
อหาบทเรีียนก่่อนการสอบ
ชิมาใช้้ในกิิ
้นงานเดี่ยจวกรรมทบทวนเนื้้�
ANS Podcaster
โดยมีีรางวััลมอบให้้ 5 รางวััล
3.2.4 Mentimeter
โปรแกรม Web Application ที่่�ช่่วยส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน โดยการตอบคำำ�ถาม แสดง
ความคิิดเห็็นแบบ word cloud การโหวตและนำำ�เสนอ
แบบ radar chart การจััดลำำ�ดัับที่่� เป็็นต้้น สามารถ
รองรัับผู้้�เข้้าร่่วมได้้จำำ�นวนมาก [8] ได้้นำำ�มาใช้้ในการ
สรุุปกิิจกรรม The gastronomy
3.2.5 Podcast
รายการเผยแพร่่เสีียงบนแพลตฟอร์์มออนไลน์์
โดยจะมีีผู้้�ดำำ�เนิินรายการออกมาเล่่าเรื่่�อง หรืือพููดคุุย
ในราวเรื่่�องต่่าง ๆ โดยแบ่่งเรื่่�องราวออกเป็็นตอน มีีหััว
เรื่่�องอย่่างชััดเจน โดยผู้้�จััดรายการ (Podcaster) จะ
เตรีี ย มเนื้้�อหา บทสัั ม พาทย์์ แ ละบัั น ทึึ ก เสีี ย งผ่่ า น
โปรแกรมต่่าง ๆ จากนั้้�นทำำ�การเผยแพร่่ออนไลน์์ เช่่น
anchor.fm, Spotify, Google podcast, Overcast,
Apple podcasts เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กิิจกรรมสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงานเดี่่�ยว ANS Podcaster
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่ 2 โปรแกรมและแอพพลิ
คชั่นวในส
รููปที่่�รู2ปทีโปรแกรมและแอพพลิิ
เคชั่่�นเในส่่
น วน
ICT-base
learning
จำำ�นวนจำนวน
9 โปรแกรม
ICT-base
learning
9 โปรแกรม
3.2.6 Zipgrade
เคชั่่�นมืือถืือ ในการตรวจ
3.2.6 โปรแกรมและแอพลิิ
Zipgrade
ข้้อสอบอััโปรแกรมและแอพลิ
ตนััยอย่่างมีีประสิิทธิิภเาพ
คชัรวดเร็็
่ น มื อ ถืวโดยใช้้หลัั
อ ในการก
การ image processing จากกล้้องมืือถืือร่่วมกัับฐาน
ตรวจขอสอบอัตนัยอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วโดย
ข้้อมููลผู้้�เรีียน และยัังเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการสอบ
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ออนไลน์์ผ่่านระบบ security key [9]
3.2.7 QR generator
การสร้้างรหััส QR ผ่่านโปรแกรม เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
URL ต่่างๆ สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการเข้้าถึึงไฟล์์
บทเรีียน ไฟล์์ VDO การเช็็คชื่่�อเข้้าร่่วมกิิจกรรม Active
learning ตลอดจนการประเมิิ น ผลกิิ จ กรรมผ่่ า น
แบบสอบถาม โดยลดการใช้้กระดาษ และเก็็บข้้อมููล
ได้้ถููกต้้องแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น [10]
3.2.8 Google for education
โปรแกรมสำำ�หรัับการจััดการเอกสารและไฟล์์
แบบออนไลน์์ ได้้แก่่ Google doc, sheet, form,
drive ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในการแจ้้ง course syllabus,
เอกสารประกอบการสอน, คะแนนเก็็บ, การส่่งชิ้้�นงาน
และการสอบกลางภาค (ออนไลน์์)
3.2.9 FB & Zoom
	ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารหลัักระหว่่างผู้้�เรีียน
และผู้้�สอน แจ้้งข้้อมููลข่่าวสาร บัันทึึกการสอนของ
คณาจารย์์ และโปรแกรมประชุุม-สอนออนไลน์์ เพื่่�อ
ความสะดวกในการรองรัับนัักศึึกษา พร้้อมเก็็บสถิิติิ
(log files) ทั้้�งนี้้�ช่่องทางหลัักที่่�เข้้าถึึงคืือ
https://www.facebook.com/ANSCMU210
3.3 กิิจกรรม Project base learning
ประกอบด้้วย 2 กิิจกรรมด้้วยกััน โดยแยกเป็็น
งานเดี่่�ยวและงานกลุ่่�ม
3.3.1 ANS Podcaster (งานเดี่่�ยว)
ให้้ผู้้�เรีียนผลิิตสื่่�อ podcast ในหััวข้้อ “สััตว์์
เศรษฐกิิจในยุุคหลััง covid-19 ที่่�สำำ�คััญ” ความยาว 5
นาทีี โดยต้้องบููรณาการความรู้้ด้้� านการผลิิตสััตว์์พร้้อม
แสดงเหตุุผลที่่�เหมาสม เน้้น Critical thinking และ
ทัั ก ษะการนำำ� เสนอ ซึ่่� ง ผลงานจะได้้นำำ� เสนอผ่่ า น
“SMART AGGIE Podcast เกษตรสมััยใหม่่ ใครๆก็็
ทำำ�ได้้” ของทางคณะเกษตรศาสตร์์ [11] และช่่องทา
งอื่่�นๆ รวมทั้้�งสิ้้�น 7 สถานีีสำ�คั
ำ ัญ
3.3.2 The gastronomy (งานกลุ่่�ม)
ให้้ผู้้�เรีียนแบ่่งกลุ่่�ม 10 คน จากเนื้้�อหาในบท

เรีียนด้้านการผลิิตปศุุสัตั ว์์และสััตว์์น้ำำ�� ทำำ�การเลืือกสััตว์์
ที่่�สนใจและพััฒนาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มมููลค่่าทาง
เกษตร โดยได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนกลุ่่�มละ 1,000
บาท สามารถใช้้สถานที่่�และอุุปกรณ์์ในการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ จากหน่่วยแปรรููปทางปศุุสััตว์์และสััตว์์น้ำำ��
(SAAAP) โดยกลุ่่�มผู้้� เ รีี ย นต้้องนำำ� เสนอขั้้�นตอน
กระบวนการแปรรููปผ่่านสื่่�อ infographic และนำำ�
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ม าร่่ ว มแสดงในงาน กาดโก้้งโค้้ง คณะ
เกษตรศาสตร์์ พร้้อมแบบประเมิิน QR จากผู้้�ร่่วมงาน
และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอาหาร จากนั้้�นดำำ�เนิินการสรุุป
กิิจกรรมบทเรีียน และแจกรางวััลจากกิิจกรรมดัังกล่่าว
3.4 การวััดผล
การวััดผลประกอบด้้วย แบบประเมิินกิิจกรรม
The gastronomy โดยผู้้บ� ริิโภค แบบประเมิินการเข้้า
ร่่วมกิิจกรรม Active Learning แบบประเมิินกระบวน
วิิชาและการสอน ตลอดจนบทสััมพาทย์์และข้้อเสนอ
แนะ ที่่�ได้้รัับระหว่่างการจััดกิิจกรรมทั้้�งหมด
4. ผลการเรีียนรู้้�
การพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วย AiPL ใน
กระบวนวิิชา 356210 จำำ�นวนผู้้�เรีียน 150 คนพบว่่า
สามารถคงการเรีียนรู้้�ตามวััตถุุประสงค์์เดิิม และเพิ่่�ม
เติิมกิิจกรรม Active Learning ภายในห้้องเรีียน ตลอด
จนกิิจกรรมในห้้องเรีียนเสมืือนผ่่านระบบออนไลน์์ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถึึงแม้้ว่่าจะมีีข้้อจำำ�กัดั ด้้านสภาพ
ห้้องเรีียน (ห้้อง slope ทำำ�ให้้การทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�มมีี
ความยากลำำ�บาก) และสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
covid-19 ที่่�ต้้องระมััดระวัังด้้านการจััดกิิจกรรมและ
เปลี่่�ยนรููปแบบการสอนมาเป็็นระบบออนไลน์์ อีีกทั้้�ง
จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�มีีจำำ�นวนมากถึึง 150 คน จึึงต้้องมีี
ระบบ LMS ที่่�สื่่�อสารและคอยตอบข้้อซัักถามจาก
นัักศึึกษาอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในส่่วนของกิิจกรรมละลายพฤติิกรรม เป็็น
กิิจกรรมแรกที่่�ผู้้�เรีียนได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกััน เพื่่�อสร้้าง
บรรยากาศการเรีียนรู้้ที่่�� เปิิดกว้้าง เอื้้�อต่่อการสร้้างองค์์
ความรู้้แ� บบสร้้างสรรค์์ ทั้้�งนี้้�มีีกลุ่่�มนัักศึึกษาที่่�สนใจและ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาสอบถามถึึงการศึึกษาเพิ่่�มเติิมในสาขาวิิชา ซึ่ง่� ถืือว่่า
สร้้างความประทัับใจแก่่ผู้้เ� รีียนได้้ในระดัับหนึ่่�ง ในส่่วน
ของกิิจกรรม Active learning ด้้วย ICT-base จะเป็็น
ปััจจััยหลัักในการกระตุ้้น� ให้้เกิิดการเรีียนรู้้� ผ่่านการลง
มืือปฎิิบัติั ภิ ายในห้้องและห้้องเรีียนเสมืือน สร้้างความ
แปลกใหม่่ เพิ่่�มทัักษะในศตวรรษที่่� 21 ให้้แก่่ผู้้�เรีียน
และผู้้�สอน ผู้้�เรีียนมีีความสุุขในบทเรีียนและได้้เรีียนรู้้�
แลกเปลี่่�ยนแนวคิิดไปกัับเพื่่�อน ๆ นอกจากนี้้�ยัังอำำ�นวย
ความสะดวกในการวััดผลประเมิินผล โดยเฉพาะการ
ใช้้โปรแกรม Zipgrade สำำ�หรัับการตรวจข้้อสอบปรนััย
ของผู้้�เรีียน 150 คน สร้้างความแม่่นยำำ�และลดเวลา
ตรวจข้้อสอบเหลืือเพีียง 1.30 ชั่่�วโมงเท่่านั้้�น
	ด้้านกิิจกรรม Project base learning พบว่่า
ผู้้�เรีียนให้้ความสำำ�คััญและเรีียนรู้้�จากชิ้้�นงานเป็็นอย่่าง
ดีี กิิจกรรม ANS Podcaster พบว่่าผู้้�เรีียนให้้ความ
สำำ�คััญกัับสััตวเศรษฐกิิจ 3 อัันดัับแรกคืือ ไก่่ สุุกรและ
แมลง ตามลำำ�ดัับ เป็็นที่่�น่่าสนใจว่่าสััตว์์เศรษฐกิิจทาง
เลืือก (แมลง) กำำ�ลัังเป็็นที่่�น่่าจัับตามอง และผู้้�เรีียนให้้
ความสนใจ นำำ�ไปสู่่�แนวทางการปรัับหลัักสููตรของ
กระบวนวิิชาให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้เ� รีียน
เป็็ น สำำ�คัั ญ นอกจากนี้้�ยัั ง พบนัั ก ศึึ ก ษา 8.6% ที่่�มีี
ศัักยภาพและทัักษะด้้านการจััดรายการ มีีการสร้้าง
เนื้้�อหาให้้น่่าสนใจ สามารถพััฒนาหรืือเป็็นแนวทาง
ประกอบอาชีี พ ต่่ อ ไปได้้ (https://anchor.fm/
wnaraballobh/episodes/Smart-Aggie-PodcastSpecial-EP-1--COVID-19-esvc4t) ในส่่วนกิิจกรรม
The gastronomy (รููปที่่� 3) นัักศึึกษาแสดงถึึงทัักษะ
การบููรณาการองค์์ความรู้้จ� ากการผลิิตสััตว์์ได้้เป็็นอย่่าง
ดีี ตลอดจนการเรีียนรู้้ป� ระโยชน์์ด้้านแปรรููป ที่่�สามารถ
เพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าได้้
รูปที่ 3 การเรียนรูผานกิจกรรม The Gastronomy
รููปที่่� 3 การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม The Gastronomy
ภายในกาดโกงโคง คณะเกษตรศาสตร (A) ตัวอยาง
ภายในกาดโก้้งโค้้ง คณะเกษตรศาสตร์์ (A) ตััวอย่่าง
งาน infographic
infographic (B)
(B) ภาพกิิ
ภาพกิจจกรรม
กรรม (C)
ชิ้้�ชิน้นงาน
(C) การสรุ
การสรุุปป
จกรรมด
วย word cloud
กิิจกรรมด้้วยกิword
cloud
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	ทั้้�งนี้้�ผู้้�เรีียนมีีการตื่่�นตััวตลอดการจััดกิิจกรรม
พร้้อมทั้้�งคิิดค้้นรููปแบบการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ให้้น่่า
สนใจด้้วย infographic (รููป 3-A) กลยุุทธ์์การขาย
สิินค้้า และการประเมิินผ่่านระบบ QR code พบว่่า
จากการประเมิินทั้้�งหมด 1,039 ครั้้�ง จากผลิิตภััณฑ์์
ทางปศุุสััตว์์และสััตว์์น้ำำ��ทั้้�งหมด 16 ชนิิด ผู้้�ประเมิินมีี
ความพึึงพอใจด้้านรสชาติิ, ภาพลัักษณ์์, กระบวนการ
ผลิิต และผลิิตภััณฑ์์โดยรวม ในเกณฑ์์ระดัับดีีมาก (5
คะแนน) คิิดเป็็นสััดส่่วน 80%, 79.4%, 79.5%, และ
82.4% ตามลำำ�ดัับ จากการสรุุปกิิจกรรมพบว่่าผู้้�เรีียน
ส่่วนใหญ่่ ได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานเป็็นทีีม ความสามััคคีี
การวางแผน ความคิิดสร้้างสรรค์์ และประสบการณ์์
จากกิิจกรรมดัังกล่่าว (รููป 3-C) (ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของ
กิิจกรรม The gastronomy ณ กาดโก้้งโค้้ง สามารถ
รัับชมผ่่านลิิงค์์ด้้านล่่าง (https://www.youtube.
com/watch?v=QkENEkRgMr0)
นอกจากกิิจกรรม AiPL ที่่�กล่่าวมา การวััดผล
ผ่่านการประเมิินเข้้าร่่วมกิิจกรรม Active Learning
พบว่่าผู้้�เรีียนให้้ความสนใจและเข้้าร่่วมชั่่�วโมงที่่�มีีการ
สอนด้้วยกระบวนการดัังกล่่าวถึึง 85.1% แบบประเมิิน
การสอนได้้คะแนน 95.63% โดยผู้้�เรีียนให้้ข้้อเสนอ
แนะว่่า “ชอบที่่�ได้้ทำำ�อะไรใหม่่ ๆ นอกจากการเรีียน
และเกมส์์ที่่�อาจารย์์ให้้เล่่น งานที่่�ให้้ทำำ�มีคุี ณ
ุ ภาพมาก”
ในส่่วนของกระบวนวิิชาทั้้�งหมดได้้คะแนน 89.52% มีี
ข้้อเสนอแนะเรื่่�องเนื้้�อหาที่่�เป็็นภาษาอัังกฤษในบางบท
เรีียน ยัังทำำ�ความเข้้าใจได้้ยาก ซึ่่�งจะได้้นำำ�ไปปรัับปรุุง
ในกระบวนวิิชาต่่อไป จะเห็็นได้้ว่่าการเรีียนแบบ AiPL
นั้้�น เป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีกระบวนการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญานและสามารถหาแนวทางแก้้ปััญหาผ่่าน
กิิจกรรม นอกจากนี้้�ยัังเสริิมสร้้างความคิิดสร้้างสรรค์์
เพื่่�อพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ต่่ อ ยอดเป็็ น นวัั ต กรรมที่่�
สอดคล้้องกัับบทเรีียน และเสริิมทัักษะการสื่่�อสาร
ความร่่วมมืือของสมาชิิกในกระบวนวิิชาได้้เป็็นอย่่างดีี
ตลอดจนมีีสามััญสำำ�นึึกในฐานะพลเมืืองโลก (รููปที่่� 4)

สอดคลองกับบทเรียน และเสริมทักษะการสื่อสาร
ความรวมมือของสมาชิกในกระบวนวิชาไดเปนอยาง
ดี ตลอดจนมีสามัญสำนึกในฐานะพลเมืองโลก (รูปที่
4)

5 สรุป

การ
ไอซีทีและโค
learning: A
ศตวรรษที่ 2
ผูสอนและผ
ในการพัฒนา
ด า น Flipp
AiPL เปน 8

รููปที่่� 4 ผู้้�เรีียนนำำ�รางวััลจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
6 เอกสารอางอิง
น้้อมนำำ�ถวายสัังฆทาน
[ี1] Morable, L. (2000) Using Active Learning Techniques. [De
5. สรุุป
Higher Education Coordinating Board and Richland College].
		 การพััฒนารููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยแอ็็คทีีฟไอ
ซีีทีีแKnowles,
ละโครงงานM.,
(Active
ICT and
Project
base R. (1998) Th
[2]
Holton,
E. and
Swanson,
learning:
AiPL) สามารถส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ใน
Company.
ศตวรรษที่่� 21 ได้้เป็็นอย่่างดีี มีีความเหมาะสมแก่่ตััวผู้้�
[3]
ทิศนา�เรีีแขมมณี
(2545) ศาสตร
การสอน
องคความรูเพื่อการจัด
สอนและผู้้
ยนที่่�มีีจำำ�. นวนมาก
นอกจากนี้้�
แนวทางใน
การพััสำนั
ฒนาให้้ดีี
การบููรณาการองค์์
กพิมพยิ่่�แงหขึ้้�งนจุคืืฬอาลงกรณ
มหาวิทยาลัความรู้้
ย, กรุด้้� งาน
เทพมหานคร.
Flipped classroom และเพิ่่�มสััดส่่วนของ AiPL เป็็น
80% ต่่อไป

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ห้องเรียนกลับด้านกับวิชาการประกันคุณภาพ
วาปี มโนภินิเวศ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
wapee.m@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped-classroom หรืือห้้องเรีียนกลัับด้้าน ในกระบวนวิิชา 255422 การ
ประกัันคุุณภาพ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นการสอนรููปแบบใหม่่ในการสร้้างผู้้�เรีียนให้้เกิิด
การเรีียนรู้้แ� บบรอบด้้าน โครงการมุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียนการสอนให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วม และมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั กิิจกรรม
การเรีียนรู้้ผ่� า่ นการปฏิิบัติั ที่่�ิ หลากหลายรููปแบบ เช่่น การวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์ การระดมสมอง การแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น และการทำำ�กรณีีศึึกษา เป็็นต้้น โดยกิิจกรรมที่่�นำำ�มาใช้้ในการเรีียนการสอนมีีส่่วนช่่วยช่่วยพััฒนา
ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ การสื่่�อสาร/นำำ�เสนอ และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่าง
เหมาะสม ส่่งเสริิมให้้บทบาทของผู้้เ� รีียนนอกจากการมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว ยัังต้้องมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
กัับผู้้�สอนและผู้้�เรีียนกัับผู้้�เรีียนด้้วยกััน ในส่่วนของผู้้�สอน มีีการลดบทบาทในการถ่่ายทอดความรู้้�แก่่ผู้้�เรีียนใน
ลัักษณะการบรรยายลง และเพิ่่�มบทบาทในการกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�จะทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ รวม
ถึึงการจััดเตรีียมสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมในการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning อย่่างแท้้จริิง
คำำ�สำำ�คััญ: Flipped-classroom, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน, การประกัันคุุณภาพ
1. บทนำำ�
การเรีียนการสอนแบบเดิิมที่่�ผ่่านมาในวิิชาการ
บริิหารคุุณภาพในงานวิิศวกรรมอุุตสาหการ เป็็นรููป
แบบการสอนลัั ก ษณะห้้องเรีี ย นแบบดั้้�งเดิิ ม หรืื อ
Traditional-classroom ที่่�เป็็นมาตรฐาน ถึึงแม้้จะมีี
การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกรณีีศึกึ ษาบ้้าง แต่่ยังั ถืือว่่าเป็็นสััดส่่วน
ที่่�น้้อยมาก โดยมีีหนัังสืือและเอกสารประกอบวิิชาเป็็น
แหล่่งความรู้้�สำำ�คััญ ผู้้�สอนมีีหน้้าที่่�เป็็นสื่่�อกลางในการ
ถ่่ายโอนความรู้้�จากหนัังสืือและเอกสารประกอบวิิชา
ให้้แก่่นักั ศึึกษาเพีียงเท่่านั้้�น โครงการนี้้�จึึงเล็็งเห็็นความ
สำำ�คััญของการใช้้รููปแบบการสอนสมััยใหม่่ด้้วยการ
อาศััยห้้องเรีียนกลัับด้้าน หรืือ Flipped-classroom
เพื่่�อก่่อให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมการเรีียนรู้้�แบบ Active
Learning อย่่างแท้้จริิง กระบวนการเรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับการ

จัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ Flipped-classroom
สามารถสรุุปเป็็นประเด็็นได้้ดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดยุุทธวิิธีีเพิ่่�มพููนประสบการณ์์
(Experiential Engagement) โดยมีีผู้้ส� อนเป็็นผู้้ชี้้�� แนะ
วิิธีีการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน เพื่่�อเรีียนเนื้้�อหาโดยอาศััย
วิิธีกี ารที่่�หลากหลาย ทั้้�งการใช้้กิิจกรรมที่่�กำำ�หนดขึ้้�นเอง
เกมส์์ สถานการณ์์จำำ�ลอง สื่่�อ ปฏิิสััมพัันธ์์ การทดลอง
หรืืองานด้้านศิิลปะแขนงต่่างๆ
2. การสืืบค้้นเพื่่�อให้้เกิิดมโนทััศน์์รวบ (Concept
Exploration) โดยผู้้ส� อนเป็็นผู้้ค� อยชี้้�แนะให้้กัับผู้้เ� รีียน
จากสื่่�อหรืือกิิจกรรมหลายประเภท เช่่น สื่่�อประเภท
วิิดีโี อบัันทึึกการบรรยาย การใช้้สื่่�อบัันทึึกเสีียงประเภท
Podcasts การใช้้สื่่�อ Websites หรืือสื่่�อออนไลน์์
Chats
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(Concept Exploration) โดยผูส อนเป น ผู
คอยชี้แนะใหกับผูเรียนจากสื่อหรือกิจกรรม
CMU21
(2021)
หลายประเภท
น สื่อประเภทวิดีโอบันทึก
Chiang Mai University,เชThailand
การบรรยาย การใชสื่อบันทึกเสียงประเภท
Podcasts
การใชคสวามรู้้
ื ่ อ Websites
หรื อ สื่ อ
3. การสร้้างองค์์
� อ ย่่ า งมีี ค วามหมาย
(Meaning
Making)
ออนไลน
Chatsโดยผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�บููรณาการสร้้าง
ทัักษะองค์์
�จากสื่่�
อที่่�ได้้รัั อบยจากการเรีี
ยนรู้้�ด้้วย
3.
การสรความรู้้
า งองค
ค วามรู
า งมี ค วามหมาย
ตนเองโดยการสร้้างกระดานความรู้้�อิิเล็็กทรอนิิกส์์
(Meaning Making) โดยผูเรียนเปนผูบูรณา
(Blogs) การใช้้แบบทดสอบ (Tests) การใช้้สื่่�อสัังคม
การสร
างทักษะองค�คหรััวามรู
่อที่ไดรับ
ออนไลน์์
แ ละกระดานสำำ
บ อภิิจปากสื
รายออนไลน์์
จากการเรี
ย นรู& ด  วDiscussion
ยตนเองโดยการสร
(Social
Networking
Boards) า ง
กระดานความรู
อิเล็กทรอนิ
ส (Blogs) การ
4. การสาธิิตและประยุุ
กต์์ใช้้ ก(Demonstration
& Application)
เป็็นการสร้้างองค์์
ความรู้้ส�โดยผู้้
ยน
ใช แ บบทดสอบ
(Tests) การใช
ื ่ อ สั ง�เรีีคม
เองในเชิิ
ง สร้้างสรรค์์
โดยการจัั ด ทำำ� เป็็
น โครงงาน
ออนไลน
แ ละกระดานสำหรั
บ อภิ
ป ราย

สร า งสรรค โดยการจั ด ทำเป น โครงงาน
(Project) และผ า นกระบวนการนำเสนอ
ผลงาน (Presentations) ที ่ เ กิ ด จากการ
รังสรรคงานเหลานั้น
(Project) และผ่่ า นกระบวนการนำำ� เสนอผลงาน

2(Presentations)
กรอบแนวคิที่่�ดเและแนวทางการทำ
Flippedกิิดจากการรัังสรรค์์งานเหล่่านั้้�น
classroom
2. กรอบแนวคิิดและแนวทางการทำำ� Flippedการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Flippedclassroom
classroom
ชา 255422
คำนึงถึง
การจัั ดสำหรั
การเรีีบยกระบวนวิ
นการสอนแบบ
Flippedclassroom
สำำ�หรัับกระบวนวิิ
คำำ�นึนึงลำดั
ถึึง บ
การพั
ฒ นาและส
ง เสริ ม ผู ช เ รีา ย255422
นอย า งเป
ฒนาและส่่
มผู้้�เรีียนอย่่างเป็็นลำำ�ดัับบขั้้�ทของการ
นตอน
ขัการพัั
้ น ตอน
รวมทัง้ งเสริิ
ความเหมาะสมในบริ
รวมทั้้�งความเหมาะสมในบริิบทของการเรีียนการสอน
เรี
ยนการสอนในรายวิชา สามารถสรุปเปนขั้ นตอน
ในรายวิิชา สามารถสรุุปเป็็นขั้้�นตอนและกิิจกรรม
และกิ
จกรรมทั
ทั้้�งหมดได้้ดัั
งภาพ้งหมดไดดังภาพ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิ
ดของการเรี
ยนการสอนแบบ
Flipped-classroom
บวิบชวิิาการประกั
รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิ
ดของการเรีี
ยนการสอนแบบ
Flipped-classroomสำหรั
สำำ�หรัั
ชาการประกัันนคุคุุณณภาพ
ภาพ
จากรููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดของการเรีียนการส
อนแแบบ Flipped-classroom แบ่่งออกเป็็น 2 ขั้้�น
ตอนหลััก ได้้แก่่ การเตรีียมการก่่อนการเรีียน และการ
จััดการเรีียนการสอน โดยในขั้้�นตอนของการจััดการ
เรีียนการสอน มีีการแบ่่งย่่อยออกเป็็น 2 ส่่วนด้้วยกััน
คืือ การเรีียนนอกห้้องเรีียน และการเรีียนการสอนใน
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ห้้องเรีียน ซึ่่�งในแต่่ละส่่วนจะมีีรายละเอีียดกิิจกรรม
ย่่อยที่่�สนัับสนุุนกัันและกััน ทำำ�ให้้การเรีียนการสอน
Flipped-classroom เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด รููปที่่� 2
แสดงแนวทางการจััดการเรีียนการสอนแบบ Flippedclassroom สำำ�หรัับกระบวนวิิชา 255422 แสดงราย
ละเอีียดของกิิจกรรมในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียน

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

ประสิทธิภาพสูงสุด รูปที่ 2 แสดงแนวทางการจัดการ
เรี ย นการสอนแบบ Flipped-classroom สำหรั บ
CMU21 (2021)
กระบวนวิ
ช า 255422
แสดงรายละเอี ย ดของ
Chiang
Mai University,
Thailand
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน

(Internet) การถายทอดผ านดาวเที ย ม (Satellite
Broadcast) แ ถ บ บ ั น ท ึ ก เ ส ี ย ง แ ล ะ ว ิ ด ี ท ั ศ น
(Audio/video Tape) โทรทัศนที่สามารถโตตอบกัน
ได (Interactive TV) และซีดีร อม (CD-ROM) เปน
1. การนำำ�เทคโนโลยีี
เช่่น สื่่�อมััลติิมิิเดีียใหรืื
อ
ตน โดยสามารถสารุ
ปบทบาทของเทคโนโลยี
นการ
กิิจเรีกรรมหลายประเภท
มาพััฒนารููปแบบการสอนให้้
ย นการสอนแบบ Flipped-classroom
สำหรั บ
มีีกวิารปฏิิ
สััมพัันนธ์์กัคุับณผู้้ภาพ
�เรีียนมากขึ้้�
โดยผู้้
ชาการประกั
255422น ได
ดังนี�ส้ อนเป็็นผู้้�
คอยชี้้�แนะให้้กัั
บ ผู้้� เรีี ย นจากสื่่�อเหล่่
1. การนำเทคโนโลยี
เช น สื ่ อามันั้้�น
ล ติ มเช่่ิ เนดี ยสื่่�อ
หรื อ
ประเภทวิิกิดีจโี อบัั
น
ทึึ
ก
การบรรยาย
การใช้้สื่่�
อ
บัั
น
ทึึ
ก
เสีี
ยง
กรรมหลายประเภท มาพัฒนารูปแบบการ
ประเภท Podcasts การใช้้สื่่�อ Websites หรืือสื่่�อ
สอนใหมีการปฏิส ัมพัน ธกับ ผูเรีย นมากขึ้ น
ออนไลน์์ Chats
สอนเป
นผูคอยชี
้แนะใหกับผูเรีคยวามรู้้
นจาก
2.โดยผู
การอาศัั
ยเทคโนโลยีี
ในการสร้้างองค์์
�
สื่อเหลานั้นโดยผู้้
เชน�เรีีสืย่อนเป็็
ประเภทวิ
ีโอบันทึกการ
อย่่างมีีความหมาย
นผู้้�บููรดณาการสร้้าง
การใช
ส ื ่ อ บับจากการเรีี
น ทึ ก เสี ย งประเภท
ทัักษะองค์์บรรยาย
ความรู้้�จากสื่่�
อที่่�ได้้รัั
ยนรู้้�ด้้วย
Podcasts การใช ส ื ่ อ Websites
หรื อกส์์สื่ อ
ตนเองโดยการสร้้างกระดานความรู้้
�อิิเล็็กทรอนิิ
ออนไลน Chats (Tests) การใช้้สื่่�อสัังคม
(Blogs) การใช้้แบบทดสอบ
ออนไลน์์
แ ละกระดานสำำ
� หรััใบนการสร
อภิิ ป รายออนไลน์์
2. การอาศั
ยเทคโนโลยี
างองคความรู
(Social Networking
& Discussion
อยางมีความหมาย
โดยผูเรีBoards)
ยนเปนผู บ ู ร ณา
รู
ป
ที
่
2
แนวทางของการเรี
ย
นการสอนแบบ
รููปที่่� 2 แนวทางของการเรีียนการสอนแบบ Flipped- 4. ผลลััพการสร
ธ์์ของาFlipped-classroom
งทักษะองคความรูจากสื่อที่ไดรับจาก
Flipped-classroom
สำหรั
บ
วิ
ช
า
255422
classroom สำำ�หรัับวิิชา 255422
การพัั
ด การเรีี ย นการสอนแบบ
การเรีฒยนาการจัั
นรูดวยตนเองโดยการสร
างกระดาน
3.3 เทคโนโลยีี
ห้้องเรีียนกลัั
บด้้านในโครงการนี้้�มีี
�คลิิปการใช
ของผู้้�
ความรู
 อ ิ เ ล็ ก ทรอนิทั้้�กงสการนำำ
(Blogs)
เทคโนโลยีICT
ICTและ
และDigital
DigitalTools
Tools
เทคโนโลยีี
�คัญ
ั และจำำ
�เป็็นต่่อการเรีี
น อื่่�นมาใช้้ในการเรีี
ยนการสอน
ปขึ้้�นมา
แบบทดสอบ
(Tests)และการสร้้
การใชสื่อาสังคลิิ
งคมออนไลน
เทคโนโลยีมีคี มวามสำำ
ี ค วามสำคั
ญ และจำเป
น ต อยการ
รู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเรีียนการ ด้้วยตนเองโดยใช้้โปรแกรมและอุุกรณ์์ต่า่ งๆที่่�กล่่าวไป
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียน
สอนแบบ Flipped-classroom การเรีี ย นรู้้� ผ่่ า น ข้้างต้้น เริ่่�มตั้้�งแต่่การวางแผนบทเรีียน การกำำ�หนด
เทคโนโลยีี (Technology-based Learning) นั้้�น วััตถุุประสงค์์อย่่างละเอีียดในการเรีียนรู้้�เนื้้�อหาสาระ
ครอบคลุุมวิิธีกี ารเรีียนรู้้ห� ลากหลายรููปแบบ ได้้แก่่ การ การเลืือกเนื้้�อหา การวางสไลด์์เพื่่�อนำำ�เสนอเนื้้�อหา
เรีียนรู้้บ� นคอมพิิวเตอร์์ (Computer-based Learning) เป็็นต้้น แล้้วดำำ�เนิินการบัันทึึกคลิิปของบทเรีียนโดยใช้้
การเรีียนรู้้บ� นเว็็บ (Web-based Learning) ห้้องเรีียน อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์หรืืออุุปกรณ์์เสริิมต่่างๆ เช่่น เว็็บ
เสมืือจริิง (Virtural Classrooms) ความร่่วมมืือ แคมและไมโครโฟนเพื่่�อเสีียงและภาพที่่�ชััดเจน มีีการ
ดิิจิิตอล (Digital Collaboration) เป็็นต้้น ผู้้�เรีียน ตรวจสอบการบัันทึึกแต่่ละครั้้�งหากจำำ�เป็็นต้้องปรัับ
สามารถเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ทุุกประเภท เช่่น แก้้ไขคลิิปเพื่่�อลดข้้อผิิดพลาด แล้้วจึึงทำำ�การเผยแพร่่
อิินเตอร์์เน็็ท (Internet) การถ่่ายทอดผ่่านดาวเทีียม คลิิปบน Youtube เนื่่�องจากเป็็นสาธารณะและผู้้เ� รีียน
(Satellite Broadcast) แถบบัันทึึกเสีียงและวิิดีีทััศน์์ ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย หััวใจสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งใน
(Audio/video Tape) โทรทััศน์์ที่่�สามารถโต้้ตอบกััน การทำำ�คลิิป คืือ การทำำ�เนื้้�อหาให้้กระชัับ 1 หััวเรื่่�องต่่อ
ได้้ (Interactive TV) และซีีดีีรอม (CD-ROM) เป็็นต้้น 1 คลิิป ภายในระยะเวลา 15-20 นาทีี มีีการปรัับเสีียง
โดยสามารถสารุุปบทบาทของเทคโนโลยีีในการเรีียน ให้้เป็็นธรรมชาติิ รวมทั้้�งการทำำ�รูปู แบบการนำำ�เสนอให้้
การสอนแบบ Flipped-classroom สำำ�หรัับวิิชาการ ดููน่่าสนใจ
ประกัันคุุณภาพ 255422 ได้้ดัังนี้้�

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สามารถเขาถึงไดงาย หัวใจสำคัญอยางหนึ่งในการทำ
ขึ้นมาดวยตนเองโดยใชโปรแกรมและอุกรณตางๆที่
คลิป คือ การทำเนื้อหาใหกระชับ 1 หัวเรื่องตอ 1
กลาวไปขางตน เริ่มตั้งแตการวางแผนบทเรียน การ
คลิป ภายในระยะเวลา 15-20 นาที มีการปรับเสียง
กำหนดวั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งละเอี ย ดในการเรี ย นรู
า งสรรค ผ า นกระบวนการนำเสนอผลงาน
ใหเปนธรรมชาติ รวมทั้งการทำรูสร
ปแบบการนำเสนอ
CMU21 (2021)
เนื้อหาสาระ การเลื อกเนื ้ อหา การวางสไลด เ พื่ อ
(Presentation)
ที่เกิดจากการรังสรรคงานเหลานั้น
Chiang Mai University, Thailand
ใหดูนาสนใจ
นำเสนอเนื้อหา เปนตน แลวดำเนินการบันทึกคลิป
อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณโรคระบาดในชวง
สร า งสรรค ผ า นกระบวนการนำเสนอผลงาน
(Presentation) ที่เกิดจากการรังสรรคงานเหลานั้น
อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณโรคระบาดในชวง

การเรียนการสอน ทำใหการนำเสนอผลงานโครงงาน
ของกลุมผูเรียนถูกจัดทำในรูปแบบออนไลน แสดง
ตัวอยางในรูปที่ 4 และ 5
การเรียนการสอน ทำใหการนำเสนอผลงานโครงงาน
ของกลุมผูเรียนถูกจัดทำในรูปแบบออนไลน แสดง
ตัวอยางในรูปที่ 4 และ 5

รูปที่ 4 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน

รูปที่ 3 ตัวอยางคลิปที่ไดจัดทำขึ้นสำหรับ Flipped-classroom ในวิชา 255422

รููปที่่� 3 ตััวอย่่างคลิิปที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับ Flipped-

รููปที่่� 4 การนำำ�เสนอโครงงานของกลุ่่�มผู้้เ� รีียนผ่่านระบบ
ออนไลน์์รูปที่ 4 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางคลิปที่ไดจัดทำขึ้น และ เรี ย นรู  ด  ว ยตนเอง ในบางบทเรี ย นมี ก ารใช
classroom ในวิิชา 255422
ใหผูเรียนทำการศึกษาเรียนรูมากอนลวงหนาในแต แบบทดสอบ (Tests) รวมทั้งการใชสื่อสังคมออนไลน
ละคาบเรียน เมื่อถึงเวลาในคาบเรียน ผูสอนเปนผู และกระดานสำหรับ อภิปรายออนไลน นอกจากนี้
คอยชี้แนะใหกับ	รูู
ผูเรียนเกี่ยวกัปบที่่�
เนื้อ3
หาในคลิ
ปที่ไดใวหอย่่าผูงคลิิ
ส อนได
ษาแตล ะกลุ มจั ด ทำ
แสดงตัั
ปที่่�มอบหมายให
ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นักนศึกและ
ไปศึกษากอนลวงหนา กอใหเกิดการสรางองคความรู โครงงาน (Project) ในหัวขอมาตรฐานคุณภาพที่ไม
ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�การศึึกษาเรีียนรู้้ม� าก่่อนล่่วงหน้้าในแต่่ละ
อยางมีความหมาย โดยผูเรียนเปนผูบูรณาการสราง ซ้ำกัน เพื่อสงเสริมทักษะการสาธิตและประยุกตใช
คาบเรีี
ผู้้�สางองค
อนเป็็ความรู
นผู้้�คโดยผู
อยเรียนเองในเชิง
ทักษะองคความรู
จากคลิยปน
หรือเมื่่�
สื่ออ
ที่ไถึึดงรับเวลาในคาบเรีี
จากการ ถื อเปยนน
การสร

ชี้้�แนะให้้กัับผู้้�เรีียนเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาในคลิิปที่่�ได้้ให้้ไป
รูปที่ 5 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน
ศึึกษาก่่อนล่่วงหน้้า ก่่อให้้เกิิดการสร้้างองค์์ความรู้้�
รูปที่ 5 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน
5 การนำำ�เสนอโครงงานของกลุ่่�
มผู้้งเ� สุรีีดยในการจั
นผ่่าดนระบบ
อย่่างมีีความหมาย โดยผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�บููรณาการสร้้าง
4.1 ผลลัพรููธตปอที่่�
ผูสอน
ประสิทธิภาพสู
การเรียนการสอนแบบ
4.1 ผลลัพธตอผูสอน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร ณาการความก
า วหน า ทาง Flipped-classroom กลาวคือการใชเทคโนโลยีทาง
ออนไลน์์
ทัักษะองค์์ความรู้้จ� ากคลิิปหรืือสื่่�อที่่�ได้้รัับจากการเรีียผูน ส อนสามารถบู
ผู  ส อนสามารถบู
ร ณาการความก า วหน า ทาง Flipped-classroom กลาวคือการใชเทคโนโลยีทาง
เทคโนโลยี
ก
ั
บ
การจั
ด
การเรี
ย
นรู
 ไ ด อ ย า งมี
การศึกษาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน
ผลลััย นรูพธ์์ ไ ดต่อ่อยผู้้า งมี�สอนการศึกษาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน
รู้้�ด้้วยตนเอง ในบางบทเรีียนมีีการใช้้แบบทดสอบ เทคโนโลยี ก ั บ การจั4.1ด การเรี
(Tests) รวมทั้้�งการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์และกระดาน 	ผู้้�สอนสามารถบููรณาการความก้้าวหน้้าทาง
สำำ�หรัับอภิิปรายออนไลน์์ นอกจากนี้้�ผู้้�สอนได้้มอบ เทคโนโลยีีกับั การจััดการเรีียนรู้้ไ� ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หมายให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มจััดทำำ�โครงงาน (Project) สููงสุุดในการจััดการเรีียนการสอนแบบ Flippedในหััวข้้อมาตรฐานคุุณภาพที่่�ไม่่ซ้ำำ��กััน เพื่่�อส่่งเสริิม classroom กล่่าวคืือการใช้้เทคโนโลยีีทางการศึึกษา
ทัักษะการสาธิิตและประยุุกต์์ใช้้ ถืือเป็็นการสร้้างองค์์ บููรณาการกัับการจััดกิิจกรรมในห้้องเรีียน เนื่่�องจาก
ความรู้้� โ ดยผู้้� เ รีี ย นเองในเชิิ ง สร้้างสรรค์์ ผ่่ า น เวลาในห้้องเรีียนมีีจำำ�กัดั การที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจใน
กระบวนการนำำ�เสนอผลงาน (Presentation) ที่่�เกิิด หลัักการความรู้้บ� างอย่่างอาจมีีเวลาไม่่เพีียงพอ ดัังนั้้�น
จากการรัังสรรค์์งานเหล่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจาก การศึึกษาความรู้้จ� ากการสอนผ่่านสื่่�อที่่�ผู้้ส� อนได้้บัันทึึก
สถานการณ์์โรคระบาดในช่่วงการเรีียนการสอน ทำำ�ให้้ ไว้้แล้้ว รวมทั้้�งการค้้นคว้้าจากแหล่่งความรู้้�เพิ่่�มเติิม
การนำำ�เสนอผลงานโครงงานของกลุ่่�มผู้้�เรีียนถููกจััดทำำ� ปรึึกษาเพื่่�อหรืือผู้้ส� อนผ่่านออนไลน์์ สามารถทำำ�ได้้ล่่วง
หน้้านอกห้้องเรีียน ส่่วนในห้้องเรีียน ผู้้ส� อนสร้้างสภาพ
ในรููปแบบออนไลน์์ แสดงตััวอย่่างในรููปที่่� 4 และ 5
แวดล้้อมให้้เหมาะสมกัับการจััดกิิจกรรมที่่�ออกแบบไว้้
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิ โดยผู้้�สอนเป็็นผู้้�สัังเกต
อำำ�นวยความสะดวก และคอยให้้คำำ�แนะนำำ�หลัักการที่่�
เข้้าใจยากหรืือปััญหาที่่�ผู้้�เรีียนพบ วิิธีีนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
เข้้าใจความรู้้�และความสามารถในการเชื่่�อมโยงบท
เรีียนได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
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4.2 ผลลััพธ์์ต่่อผู้้�เรีียน
	ผู้้� เ รีี ย นมีี ค วามสุุ ข ในการเรีี ย น มีี ค วาม
กระตืือรืือร้้น มีีการแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ กล้้าคิิด
กล้้าแสดงออก มีีความคิิดสร้้างสรรค์์ สมาชิิกในกลุ่่�ม
ยัังแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�กััน ทุุกคนมีีความรัับผิิดชอบ
ระหว่่างสมาชิิก โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายให้้นัักศึึกษาหรืือผู้้�
เรีียนมีีความสามารถ ดัังนี้้�
1. สร้้างองค์์ความรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเอง ถืือเป็็นทัักษะ
การเรีียนรู้้แ� ละนวััตกรรม (Learning and Innovation
Skills)
2. คิิดเชิิงวิิพากย์์และแก้้โจทย์์ปัญ
ั หาที่่�ใช้้ในการ
เรีียนรู้้� (Critical Thinking & Problem Solving) จะ
ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนเห็็นความสำำ�คััญของสิ่่�งที่่�เรีียนกัับการ
ปฏิิบััติิงานในอนาคต ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจในการเรีียนรู้้�
และสามารถจดจำำ�ได้้ดีีขึ้้�น
3. ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการทำำ�งานเป็็นทีีม ทัักษะ
การสื่่�อสาร (Communication) และทัักษะการสร้้าง
ความร่่วมมืือ (Collaboration)

4. ได้้ทัักษะชีีวิิตและการประกอบอาชีีพ (Life
and Career Skills) ทัักษะด้้านข้้อมููลข่่าวสาร การ
สื่่�อสารและเทคโนโลยีี (Information Media and
Technology Skills) รวมถึึงด้้านคุุณธรรมจริิยธรรม
(Ethics)
5. สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่
การเรีี ย นการสอนแบบเดิิ ม ที่่�ผ่่ า นมาในวิิ ช า
255422 เป็็นรููปแบบการสอนลัักษณะ traditional
classroom ที่่�เป็็นมาตรฐาน ถึึงแม้้จะมีีการเรีียนรู้้ผ่� า่ น
กรณีีศึกึ ษาบ้้าง แต่่ยังั ถืือว่่าเป็็นสััดส่่วนที่่�น้้อยมาก โดย
มีีหนัังสืือและเอกสารประกอบวิิชาเป็็นแหล่่งความรู้้�
สำำ�คัญ
ั ผู้้ส� อนมีีหน้้าที่่�เป็็นสื่่�อกลางในการถ่่ายโอนความ
รู้้จ� ากหนัังสืือและเอกสารประกอบวิิชาให้้แก่่นักั ศึึกษา
สามารถสรุุปเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั เปรีียบเทีียบการเรีียน
การสอนแบบดั้้�งเดิิมและแบบใหม่่ด้้วยห้้องเรีียนกลัับ
ด้้านได้้ดัังนี้้�

ตารางที่่� 1 รููปแบบการเรีียนการสอนแบบเดิิมกัับแบบสมััยใหม่่ในวิิชา 255422
การเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิม
การเรีียนการสอนสมััยใหม่่
ผู้้�สอนใช้้วิิธีีสอนแบบบรรยายหรืือแบบอธิิบายเป็็นหลััก ผู้้�สอนใช้้วิิธีีใดวิิธีีหนึ่่�งหรืือหลากหลายในครั้้�งหนึ่่�งๆ ที่่�
ในห้้องเรีียน
เป็็นวิิธีีสอนที่่�ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม ได้้แก่่ การให้้ผู้้�เรีียน
ศึึกษาบทเรีียนล่่วงหน้้าก่่อนเข้้าห้้องเรีียน
ผู้้�สอนเป็็นผู้้�บอกและพููดฝ่่ายเดีียว (Telling, Talking) ผู้้�สอนเป็็นผู้้�กำำ�กัับและอำำ�นวยความสะดวกการทบทวน
บทเรีียน และการลงมืือปฏิิบััติิในห้้องเรีียน จากบท
เรีียนที่่�ได้้ศึึกษาล่่วงหน้้ามาแล้้ว
ผู้้�เรีียนนั่่�งฟัังอย่่างเดีียวทำำ�ให้้เกิิดความเบื่่�อหน่่ายในการ ผู้้�เรีียนถููกกระตุ้้�นให้้มีีส่่วนร่่วมในการเรีียน รวมทั้้�งเกิิด
เรีียน
สััมพัันธภาพที่่�ดีีระหว่่างผู้้�เรีียน
ผู้้�เรีียนมีีการเรีียนรู้้�ตามลำำ�พัังคนเดีียว

ผู้้�เรีียนได้้รัับการส่่งเสริิมในการทำำ�งานกลุ่่�ม มีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น (Interaction) ทำำ�ให้้ปรัับตััว อยู่่�ใน
สัังคมอย่่างมีีความสุุข

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิม
การเรีียนการสอนสมััยใหม่่
ผู้้� เรีี ย นไม่่ ไ ด้้รัั บ การกระตุ้้� น จึึ ง มีี พ ฤติิ ก รรมที่่�เฉื่่�อย ผู้้เ� รีียนถููกกระตุ้้น� ให้้มีีความกระตืือรืือร้้น (Active) ผู้้ส� อน
(Passive)
เป็็นผู้้�สนัับสนุุนและเสริิมแรงให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�แสดงและ
อภิิปรายในห้้องเรีียน
ผู้้�เรีียนมีีหน้้าที่่�จดบัันทึึกตามคำำ�บอกของผู้้�สอน
ผู้้�เรีียนเกิิดการชอบเรีียน ต้้องการเรีียนรู้้� และต้้องการ
แสวงหาความรู้้�เพิ่่�มด้้วยตนเอง
ผู้้�เรีียนเรีียนด้้วยการจำำ� (Rote Learning) โดยจดจำำ� ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยความเข้้าใจ (Meaningful
คำำ�สั่่�งสอนของครููให้้มากที่่�สุุด
Learning)
ผู้้�เรีียนขาดความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรร์์
ผู้้�เรีียนสามารถคิิด วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และประเมิิน
ผลเป็็น
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การบูรณาการข้ามกระบวนวิชา 954374 Analysis and Design in Sales
and Distribution Module ,954370 Analysis and Design in Materials
Management Module และ 255497 Advanced Topic in IE II
1

วิมลบุญ จีระผานุกร1 ภัทรพร คูวุฒยากร1 และ วาปี มโนภินิเวศ2

สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
2
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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บทคัดย่อ
โครงการพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั เป็็นการบููรณาการรวมกัันระหวางรายวิิชา
3 วิิชา คืือ กระบวนวิิชา 954370 และ 954374 ของคณะวิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี และกระบวนวิิชา
255497 ของคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นกระบวนวิิชาด้้านการจััดการการขาย การจััดการ
วััตถุุดิิบและสิินค้้า และการจััดการด้้านกระบวนการผลิิต โดยมุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียนการสอนให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม
และมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิที่่�หลากหลายรููปแบบ โดยกิิจกรรม active learning ที่่�นำำ�
มาใช้้ในการเรีียนการสอนมีีส่ว่ นช่่วยพััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์แบบบููรณาการ การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ การ
สื่่�อสาร/นำำ�เสนอ และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างเหมาะสม ให้้แก่่ผู้้เ� รีียนทั้้�งสามกระบวนวิิชา ร่่วมถึึงส่่งเสริิม
การสร้้างปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนกัับผู้้เ� รีียนด้้วยกััน จากการเรีียนรู้้แ� ละแก้้ปััญหาจากกรณีีศึกึ ษา การสร้้าง
ธุุรกิิจจำำ�ลองยัังช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้นำำ�เอาความรู้้จ� ากทั้้�งสามรายวิิชาไปสร้้างสรรค์์ผลงานที่่�สามารถใช้้งานและ
แก้้ปััญหาจริิงได้้ต่่อไปในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: ERP, Sales, distribution, Material management, Production management

1. บทนำำ�
โครงการพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�
เน้้นผู้้� เรีี ย นเป็็ น สำำ�คัั ญ เป็็ น การบูู ร ณาการร่่ ว มกัั น
ระหว่่างรายวิิชา 3 วิิชา ของคณะวิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ
และเทคโนโลยีี และคณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้แก่่
1. วิิชา 954374 (1/63) – Analysis and
Design in Sales and Distribution Module สาขา
การจัั ด การสมัั ย ใหมและเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี

2. วิิชา 954370 (1/63) – Analysis and
Design in Materials Management Module สาขา
การจัั ด การสมัั ย ใหมและเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี
3. วิิชา 255497 (2/63) – Advanced Topic
in Industrial Engineering II ภาควิิชาวิิศวกรรม
อุุตสาหการ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
	ทั้้�งนี้้�โครงการมุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียนการสอน
ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรมการ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เรีี ย นรู้้� ผ่่ า นการปฏิิ บัั ติิ ที่่� หลากหลายรูู ป แบบ เช่่ น
การวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์ การระดมสมอง การแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และการทำำ�กรณีีศึึกษา เป็็นตน
โดยกิิจกรรมที่่�นำำ�มาใช้้ในการเรีียนการสอนมีีสวนช่่วย
พัั ฒ นาทัั ก ษะการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ การคิิ ด อย่่ า งมีี
วิิ จ ารณญาณ การสื่่�อสาร/นำำ� เสนอ และการใช้้
เทคโนโลยีี ส ารสนเทศอย่่ า งเหมาะสม ส่่ ง เสริิ ม ให
บทบาทของผู้้�เรีียนนอกจากการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
ดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว ยัังต้้องมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั ผู้้ส� อนและ
ผู้้เ� รีียนกัับผู้้เ� รีียนด้้วยกััน ในส่่วนของผู้้ส� อน จะมีีการลด
บทบาทในการถ่่ายทอดความรู้้�แก่่ผู้้�เรีียนในลัักษณะ
การบรรยายลง และเพิ่่�มบทบาทในการกระตุ้้�นให้้ผู้้�
เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�จะทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ รวม
ถึึงการจััดเตรีียมสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมในการเรีียน
รู้้�ให้้แก่่ผู้้�เรีียน
2. กรอบแนวคิิด
การเรีียนการสอนแบบเดิิมที่่�ผ่่านมาในกระบวน
วิิชา 954374 954370 และ 255497 มีีการเรีียนรู้้�
ผ่่านกรณีีศึึกษาบ้้าง แต่่หากยัังมีีหนัังสืือและเอกสาร
ประกอบวิิชาเป็็นแหล่่งความรู้้สำ� ำ�คัญ
ั และผู้้ส� อนมีีหน้้า
ที่่�เป็็นสื่่�อกลางในการถ่่ายโอนความรู้้�จากหนัังสืือและ
เอกสารประกอบวิิชาให้้แก่่นัักศึึกษา ซึ่่�งสามารถสรุุป
เป็็นประเด็็นสำำ�คััญได้้ดัังนี้้� 1. เริ่่�มต้้นด้้วยส่่วนย่่อยไป
หาส่่วนใหญ่่ เน้้นทัักษะพื้้�นฐาน เป็็นการค่่อยๆสอน
ความรู้้� ความจำำ� และทัักษะพื้้�นฐานทีีละอย่่างให้้มาก
พอที่่�จะนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ เช่่น นำำ�ไปแก้้ไขปััญหา
2. ยึึดมั่่�นในหลัักสููตรที่่�ค่่อยข้้างตายตััว โดยยึึดหนัังสืือ
และเอกสารประกอบการสอนเป็็นสำำ�คัญ
ั เน้้นการสอน
ตามเนื้้�อหาทฤษฎีีว่า่ ด้้วยการจััดการ ERP ด้้านการขาย
การจััดจำำ�หนาย การจััดซื้้�อจััดหา และการจััดการ
ออกแบบ data ที่่�เกี่่�ยวของกัับกระบวนการดำำ�เนิินงาน
ดัังกลาว 3. มีีชั่่�วโมงกิิจกรรมใหนัักศึึกษาฝึึกการใช้้งาน
โปรแกรม SAP ที่่�ห้้องคอมพิิวเตอร์์แลปของคณะ
4. บทบาทของผู้้�สอนมีีอำำ�นาจสั่่�งการ ทำำ�ให้้สภาพ
แวดล้้อมในห้้องเรีียนส่่งผลให้้พััฒนาความรู้้�ขึ้้�นในตััว
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ผู้้เ� รีียนได้้อย่่างช้้า และขาดแรงกระตุ้้น� ที่่�น่่าสนใจจากผู้้�
เรีียน 5. การประเมิินผ่่านการทดสอบ ต้้องการคำำ�ตอบ
ที่่�ถูู ก ต้้องตามหนัั ง สืื อ เรีี ย นและเอกสารประกอบ
การสอน
แผนการเรีียนการสอนแบบใหมในกระบวนวิิชา
954374 954370 และ 255497 ที่่�ก่่อให้้เกิิดสภาพ
แวดล้้อม Active Learning มีีประเด็็นได้้ดัังนี้้�
1. เริ่่�มต้้นจากส่่วนใหญ่่ขยายไปยัังส่่วนย่่อย หรืือ
เป้้นการเรีียนรู้้จ� ากองค์์ร่ว่ ม โดยเริ่่�มต้้นยกเหตุุการณ์์ที่่�
ผู้้�เรีียนสนใจร่่วมกััน แล้้วแต่่ละคนไปสำำ�รวจตรวจสอบ
หาข้้อมููล ผู้้�เรีียนมีีภารกิิจในการรวบรวมข้้อมููล จััด
ระเบีียบข้้อมููล ตีีความหมายของข้้อมููล วิิเคราะห์์ข้้อมููล
และการประเมิินค่่าข้้อมููลที่่�ได้้รัับตามแบบการเรีียน
ของ Constructive Learning ผู้้�เรีียนจะเกิิดความรู้้�
และความจำำ�ชนิิดถาวร [1] เกิิดความเข้้าใจ และสำำ�คัญ
ั
ที่่�สุุด การเรีียนโดยวิิธีีนี้้�จะทำำ�ใหเกิิดการคิิดวิิเคราะห์์
และเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการทำำ�งานด้้วยตนเองโดย
ธรรมชาติิอีีกด้้วย
2. แสวงหาคำำ�ถามของนัักเรีียนจากความสนใจ
มีีการสื่่�อสาร 2 ทาง (2-way communication)
ผู้้ส� อนรู้้ถึ� งึ ขอบเขตความรู้้พื้้�� นฐานของผู้้เ� รีียนโดยไม่่ต้้อง
คิิดเอาเอง และเข้้าใจความต้้องการของผู้้เ� รีียน จากการ
สื่่�อสาร 2 ทางนี้้�แล้้ว จะทำำ�ให้้การเรีียนการสอนเป็็นไป
ตามวััตถุุประสงค์์และตััวชี้้�วััดได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
3. ศึึกษาแบบสืืบค้้น หรืือการวิิจััยจากแหล่่ง
ข้้อมููลปฐมภููมิิ การเรีียนการสอนแบบ Exploring
Learning และ การเรีียนแบบค้้นคว้้า หรืือ Inquiry
Learning
4. การเรีียนรู้้�เป็็นปฏิิสััมพัันธ์์ หรืือการเรีียนรู้้�
แบบโต้้ตอบ 2 ทาง สามารถสร้้างความรู้้�จากสิ่่�งที่่�ผู้้�
เรีียนรู้้�อยู่่�แล้้ว กล่่าวคืือการเรีียนแบบโต้้ตอบระหว่่าง
ผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียนเรีียกว่่า Interactive Learning ทำำ�ให้้
ผู้้�สอนรู้้�ความรู้้�เดิิม (Prior Knowledge) ได้้ ดัังนั้้�นทั้้�ง
ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนจึึงสามารถสร้้างการเชื่่�อมโยงความรู้้�
ระหว่่ า งกัั น ให้้เกิิ ด ขึ้้�นได้้ (Build a bridge of
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knowledge) ไปต่่ อ ยอดกัั บ ความรู้้� ใ หม่่ (New
knowledge) ได้้อย่่างสมบููรณ์์
5. การประเมิินผลการทำำ�งานของผู้้�เรีียน โดย
การสัังเกต มุุมมอง การทดสอบ ไม่่มุ่่�งหวัังวััดด้้วย
ข้้อสอบแบบเลืือกตอบ หรืือจัับคู่่�เท่่านั้้�น ให้้แสดงความ
คิิดเห็็นในข้้อสอบแบบบรรยาย ตอบปากเปล่่า พููดคุุยห
รืือแสดงภููมิิรู้้�ดวยวิิธีีใดๆที่่�สามารถเชื่่�อได้้ว่่าผู้้�เรีียนมีี
ความรู้้�จริิง
6. ค ว า ม รู เ ป น แ บ บ ไ ด น า ม ิ ก ค ื อ ม ี ก า ร
6. ความรู้้� เ ป็็ น แบบไดนามิิ ก คืื อ มีี ก าร
เปลี
่
ย
นแปลงอยู
เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เเสมอ
สมอ และมี
และมีีกการเปลี
ารเปลี่่�่ยยนแปลงไปตาม
นแปลงไปตาม
ประสบการณ
ประสบการณ์์

รว ิ จ ั ย จาก
รสอนแบบ
บบค น คว า

รเรียนรูแบบ
กสิ่งที่ผูเรียน
อบระหว า ง
earning ทำ
e) ได ดังนั้น
ารเชื่อ มโยง
a bridge of
หม (New

ยน โดยการ
ดวยขอสอบ
แสดงความ
บปากเปล า
รถเชื่อไดวา

รููปที่่�รูป1แผนภาพแสดงความเชื่่�
อมโยงของเนื้้�
อหานำำ้อหา
�ไป
ที่ 1แผนภาพแสดงความเชื
่อมโยงของเนื
สููแนวคิินำไปสู
ดของกิิแจนวคิ
กรรมบูู
รณาการ
ดของกิ
จกรรมบูรณาการ
3. กระบวนการเรีียนรู้้� Active learning ของ
3โครงการ
กระบวนการเรี ย นรู  Active learning ของ
โครงการ
กระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อม
Active
Learning นั้้�นสามารถดำำ
เนิินการได้้หลาย
กระบวนการเรี
ย นรู เ พื ่ อสรา�งสภาพแวดล
อม
แนวทางLearning
อาทิิเช่่น นัการเรีี
ยนรู้้�โดยใช้้กิินจการได
กรรมเป็็หนลาย
ฐาน
Active
้ น สามารถดำเนิ
(Activity-Based
Learning)
ย นรู้้
� เ ชิิ ง
แนวทาง
อาทิเชน การเรี
ยนรูโดยใชกการเรีี
ิจกรรมเป
นฐาน
(Experiential
(ประสบการณ์์
Activity- Based
Learning) Learning)
ก า ร เ ร ี ยการเรีี
น รู เยชินรู้้ง �
โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (Problem-Based Learning)
ประสบการณ (Experiential Learning) การเรียนรู
การเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน (Project-Based
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)
Learning) การเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นทัักษะกระบวนการคิิด
การเรี
ยนรูโดยใช
โครงงานเป
นฐานการเรีี
(Project-Based
(Thinking
Based
Learning)
ยนรู้้�จากการ
Learning) การเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิด
(Thinking Based Learning) การเรี ย นรู  จ ากการ
สืบคน (Inquiry-Based Learning) การเรียนรูดวย
การคนพบ (Discovery Learning) [1]

สืืบค้้น (Inquiry-Based Learning) การเรีียนรู้้ด้้� วยการ
ค้้นพบ (Discovery Learning) [1]
	สำำ�หรัับโครงการนี้้�ในส่่วนของรายวิิชาทั้้�งสาม
ได้้ดัังนี้้�
1. การเรีียนรู้้�ผ่่านการแก้้ปญหา (Problembased Learning) เป็็นรููปแบบการเรีียนที่่�เน้้นผู้้�เรีียน
เป็็นศููนย์์กลาง และรู้้จั� กั การทำำ�งานรวมกัันเป็็นทีีมของ
ผู้้�เรีียน โดยจะเป็็นกลุ่่�มนัักศึึกษาเดีียวกััน ในภาคเรีียน
ที่่� 1 ได้้แก่่ นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาการจััดการสมััย
ใหม่่และเทคโนโลยีีสารสนเทศ วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และ
เทคโนโลยีี ที่่�ต้้องเรีียน 2 รายวิิชาแรก ได้้แก่่ วิิชา
954374 และวิิชา 954370 นัักศึึกษาต้้องอาศััยการ
เรีียนรู้้�เนื้้�อหาจากรายวิิชาดัังกล่่าวร่่วมกััน เพื่่�อพััฒนา
โครงงานกลุ่่�มที่่�ไดรัับมอบหมาย ได้้แก่่ การระดมสมอง
ในการวางแผนและออกแบบบริิษััทจำำ�ลองของกลุ่่�ม
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การจััดการทรััพยากรองค์์กร (Enterprise
Resource Planning: ERP) ของบริิษััทจำำ�ลองกรณีี
ศึึกษา วิิธีกี ารนี้้�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับ
ตัั ว และเรีี ย นรู้้� ใ นการทำำ� งานรวมกัั น โดยผู้้� ส อนมีี
บทบาทเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก (facilitator) หรืือ
ผู้้ใ� ห้้คำำ�แนะนำำ� (guide) ทำำ�หน้้าที่่�ออกแบบกระบวนการ
เรีียนรู้้ใ� ห้้ผู้้�เรีียนทำำ�งานเป็็นทีีม กระตุ้้น� แนะนำำ� และให้้
คำำ�ปรึึกษา
2. การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based
Learning) การเรีียนรู้้�ด้้วยโครงงานเป็็นการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญอีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่�ให้้ผู้้�
เรีี ย นได้้ลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ในลัั ก ษณะของการศึึ ก ษา
สำำ�รวจ ค้้นคว้้า ทดลอง ประดิิษฐ์์คิิดค้้น โดยจะมีีการ
ใช้้ร่่วมกัันกัับการเรีียนรู้้�ผ่่านการแก้้ปััญหาในกลุ่่�มวิิชา
ภาคเรีียนที่่� 1 เช่่นเดีียวกััน ได้้แก่่ 954374 และ
954370 นัักศึึกษาต้้องอาศััยการเรีียนรู้้จ� ากรายวิิชาดััง
กล่่าวร่่วมกััน เพื่่�อพััฒนาโครงงานกลุ่่�มที่่�ได้้รัับมอบ
หมาย ได้้แก่่ การศึึกษาค้้นคว้้ากระบวนการธุุรกิิจของ
บริิษัทั จำำ�ลองที่่�กลุ่่�มตนเองได้้รัับมอบหมาย แล้้วทำำ�การ
พัั ฒนาระบบการจัั ดการการดำำ�เนิิ นงานของบริิ ษััท
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

187

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

จำำ�ลองขึ้้�นมาเป็็นโครงงานรวมรายวิิชา โปรแกรม
สารสนเทศหลัักที่่�ใช้้สำำ�หรัับการเรีียนรู้้ผ่� า่ นโครงงาน คืือ
SAP ERP ที่่�มีีตััวอย่่างของระบบสำำ�หรัับบริิษััทจำำ�ลอง
เป็็นแหล่่งศึึกษา ค้้นคว้้า และเรีียนรู้้�ให้้แก่่นัักศึึกษา
3. การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม (Activity-based
Learning) เป็็นรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�ยึึดหลัักการ
ให้้ผู้้�เรีียนสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง โดยผ่่านการ
ปฏิิบัติั จิ ริิง Learning by Doing และปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้เกิิด
การเรีียนรู้้แ� ละแก้้ปััญหาได้้ ซึ่ง่� มีีการดำำ�เนิินการในภาค
เรีียนที่่� 1 ในรายวิิชา 954370 และ 954374 ผ่่าน
กิิจกรรม SAP Lab เพื่่�อให้้ นศ ได้้ฝึึกใช้้โปรแกรม ERP
ที่่�มีีมาตราฐานและเข้้าใจลัักษณะการทำำ�งานของระบบ
ร่่วมกัับการส่่งของข้้อมููลเพื่่�อออกแบบพััฒนาโปรแกรม
บริิษััทจำำ�ลองของกลุ่่�มต่่อไป และเป็็นการบููรณาการ
รวมกัับวิิชา 255497 ต่่อยอดในภาคเรีียนที่่� 2 อาศััย
การใช้้กิิจกรรม (Activity) เป็็นหลัักในการเรีียนการ
สอน ได้้แก่่ การนำำ�ชุุดโปรแกรมสารสนเทศ Odoo มา
ใช้้ในการเรีียนการสอน โดยให้้กลุ่่�มนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม
ได้้ทำำ�การปฏิิบัติั จิ ริิงในเนื้้�อหาทุุกขั้้�นตอนของการเรีียน
รู้้�ผ่่านชุุดโปรแกรมสารสนเทศ Odoo ผ่่านการนำำ�เอา
ขอมููลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในแต่่ละการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจจำำ�ลอง
มาสร้้างเป็็นสารสนเทศในชุุดโปรแกรม เพื่่�อศึึกษาและ
วิิเคราะห์์ให้้เกิิดประโยชน์์จากการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ต่่อได้้
ถืื อเป็็ นการเรีี ย นรู้้�ด้้ วยตนเอง ทุุ กคนในกลุ่่�มเป็็ นผู้้�
ปฏิิบััติิ ผู้้�สอนเป็็นพี่่�เลี้้�ยงและเทรนเนอร์์ในการใช้้งาน
โปรแกรม โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายร่่วมกััน ก่่อให้้เกิิดความ
สนุุกและความน่่าสนใจในชั้้�นเรีียน การเรีียนการสอน
เป็็นลัักษณะไดนามิิค ที่่�มีีรููปแบบไม่่ซ้ำำ��ซาก
4. แนวคิิดการใชเทคโนโลยีี ICT และหรืือ Digital
Tools ในกิิจกรรมการเรีียน
การใช้้สื่่�อการสอนสมััยใหม่่ ได้้แก่่ เทคโนโลยีี
ICT หรืือ Digital Tools ในกระบวนวิิชา 954374
954370 และ 255497 มีีด้้วยกัันหลากหลาย ได้้แก่่
เทคโนโลยีีในชั้้�นเรีียน SAP ERP, Odoo, MS team,
YouTube และ Zoom ในส่่วนนี้้�จะขยายรายละเอีียด
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บทบาทของเทคโนโลยีีหลัักที่่�ถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญของ
กระบวนวิิชา ได้้แก่่ โปรแกรม SAP ERP และ โปรแกรม
Odoo
SAP คืือโปรแกรม ERP ขนาดใหญ่่ ที่่�ครอบคลุุม
ระบบการทำำ�งานต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น ระบบการจััดซื้้�อ
ระบบการผลิิต ระบบการขาย ระบบการเงิิน ระบบ
บััญชีี ฯลฯ เข้้าไว้้ด้้วยกัันที่่�เดีียว โดยระบบงานต่่างๆ
ในแตละสวนเหลานี้้�ถููกเรีียกว่่าโมดููล ระบบจำำ�ลองของ
SAP ประกอบไปด้้วยโมดููลมากมาย แตละโมดููลมีีการ
ทำำ�งานและหนาที่่�ต่่างกัันออกไปตามสายงาน โมดููล
ของ SAP ที่่�เปนที่่�รู้้�จัักกััน ได้้แก่่ SD (Sales and
Distribution) เป็็นโมดููลเกี่่�ยวกัับการบัันทึึกการขาย
และให้้บริิการ MM (Materials Management) เป็็น
โมดููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการควบคุุมสิินค้้าคงคลััง การสั่่�ง
ซื้้�อสิินค้้า PP (Production Planning) เป็็นโมดููลเกี่่�ยว
กัับการวางแผนการผลิิต การจััดการคำำ�สั่่�งการผลิิต FI
(Financial Accounting) เป็็นโมดููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
บัันทึึกตััวเลขทางบััญชีี การทำำ�งบประมาณ รายงาน
ทางการเงิินต่่างๆ และ CO (Controlling) เป็็นโมดููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรายงานต่่างๆในการดำำ�เนิินงาน และ
ข้้อมููลเพื่่�อการวิิเคราะห์์ [2]
	ทั้้�งนี้้� 2 โมดููลที่่�ถููกนำำ�มาใชในการเรีียนการสอน
ของรายวิิชา 954374 และ 954370 คืือโมดููล SDและ
MM ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� SAP ถืือเป็็นโปรแกรม ERP ที่่�
ครองตลาดอุุตสาหกรรมที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก มาเพีียงแต่่
ด้้านอุุตสาหกรรมการผลิิตทั่่�วไป แต่่อุุตสาหกรรมการ
บริิการ เช่่น โรงพยาบาล และโรงแรมขนาดใหญ่่หลาย
แห่่งทั่่�วโลก ก็็มีีการนำำ�โปรแกรม SAP เข้้าไปบริิหาร
จััดการการดำำ�เนิินงานเช่่นเดีียวกััน โดยโมดููล SD มีี
ระบบย่่อยที่่�ช่่วยในการบริิหารจััดการงานทั้้�งหมดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการขายและจััดจำำ�หนายสิินค้้า เช่่น การ
สร้้างใบเสนอราคา (Quotation) การจััดการข้้อมููล
ลููกค้้า (Business Partner: BP) การจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อ
ของลููกค้้า (Sales Orders) การจััดจำำ�หนายสิินค้้า
(Outbound Deliveries) การจััดการสร้้างใบเสร็็จรัับ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

รแกรม SAP

ที่ครอบคลุม
บการจัดซื้อ
รเงิน ระบบ
บบงานตางๆ
ะบบจำลอง
แตละโมดูล
ามสายงาน
SD (Sales
รบันทึกการ
nagement)
นค าคงคลัง
nning) เปน
จัดการคำสั่ง
ป น โมดู ล ที่
ญชี การทำ
ๆ และ CO
ายงานตางๆ
ราะห [2]
ยนการสอน
อโมดูล SD
นโปรแกรม

(Quotation) การจั ด การข อ มู ล ลู ก ค า (Business
Partner: BP) การจัดการคำสั่งซื้อของลูกคา (Sales
Orders)
การจั ด จำหนายส ิ น ค า (Outbound
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Deliveries)
การจัดการสรางใบเสร็จรับเงิน (Billing)
เปนตน ในสวนของโมดูล MM มีระบบยอยที่ชวยใน
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ดำำ� เนิิ น งานของหลัั ก การ ERP หรืื อ Enterprise
จั ด การคลั ง สิ น ค า การผลิ ต การบั ญ ชี และ
Resource Planning ระบบการจััดการทางธุุรกิิจที่่�
บููรณาการกิิจกรรมทุุกสวนภายในองค์์กรให้้เป็็นหนึ่่�ง
เดีียว ทุุกแผนกในองค์์กรมีีการร่่วมมืือและแบ่่งปััน
ข้้อมููลร่่วมกััน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานในแต่่ละกิิจกรรม
ธุุรกิิจเกิิดขึ้้�น ได้้ทัันทีีอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ Odoo ยััง
ถืือได้้ว่่าเป็็นทางเลืือกใหม่่สำำ�หรัับ SMEs เนื่่�องจากเป็็น
open source ที่่�มีีโครงสร้้างการใช้้งานไม่่ยุ่่�งยาก และ
ส่่วนแสดงผลที่่�ทำำ�ให้้โปรแกรมดููน่า่ ใช้้งาน [3] นอกจาก
นี้้� Odoo มีีแพ็็คเกจเพื่่�อการศึึกษา ที่่�อนุุญาติิให้้ใช้้
งานระบบได้้ฟรีีนานถึึง 10 เดืือน การนำำ�ชุดุ โปรแกรม
Odoo มาใช้้ในการเรีียนการสอนกลุ่่�มวิิชา ERP และ
การจำำ�ลอง SMEs จึึงมีีความเหมาะสมมาก ทำำ�ให้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างผู้้�เรีียนมีีความรู้้�สึึกกระตืือรืือร้้นในการเรีียน
และรู้้�สึึกว่่าเนื้้�อหาบทเรีียนไม่่น่่าเบื่่�อ เกิิดการสร้้าง
สภาพแวดล้้อมในห้้องเรีียนเป็็นสมััยใหม่่และเน้้นผู้้�

SMEs จึงมีความเหมาะสมมาก ทำใหกลุมตัวอยาง
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ผลของการดำำ�เนิินนกิกิิจจกรรมตามโครงการ
กรรมตามโครงการ
55. ผลของการดำเนิ
เวลาและกิิจกรรมบููรณการที่่�ใช้้กัับส่่วน Active
Learning ของรายวิิชา 954374 และ 954370 คิิดเป็็น
60% ของคะแนนที่่�ใช้้ในการประเมิินผลลำำ�ดัับขั้้�น
(เกรด) สวนรายวิิชา 255497 คิิดเป็็น 70% ของ
คะแนนที่่�ใช้้ในการประเมิินผลลำำ�ดัับขั้้�น (เกรด)
5.1 กิิจกรรม Problem Based Learning
กิิจกรรมกลุ่่�ม Problem based Learning ในช่่วงแรก
ของการเรีียนการสอนมีีการบููรณาการข้้ามกระบวน
วิิชา 954374 และ 954370 เนื่่�องจากผู้้�เรีียนจัับกลุ่่�ม
โดยแบ่่งเป็็นทั้้�งหมด 17 กลุ่่�ม ต้้องทำำ�การเลืือกโจทย์์
ธุุรกิิจ ร่่วมถึึงศึึกษาลัักษณะของสิินค้้าและวางแผนการ
กำำ�หนดราคาของสิินค้้าให้้เหมาะสมเพื่่�อที่่�จะนำำ�มาใช้้
ในการเรีียนรู้้�ผ่่านการทำำ�โครงงานต่่อไป ซึ่่�งให้้ผู้้�เรีียน
จัับกลุ่่�มและมีีการระดมสมองภายในกลุ่่�มธุุรกิิจของตน
5.2 กิิจกรรม Project based Learning
กิิจกรรมที่่�มีีการบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชามากที่่�สุุด
คืือ Project based Learning ด้้วยการเรีียนรู้้�ผ่่าน
โครงงานการพััฒนาระบบ ERP รวมกัันในรายวิิชา
954374 และ 954370 ได้้แก่่ การศึึกษาคนคว้้า
กระบวนการธุุรกิิจของบริิษัทั จำำ�ลองที่่�กลุ่่�มตนเองได้้รัับ
มอบหมาย และพััฒนาระบบการจััดการการดำำ�เนิินงาน
ของบริิ ษัั ท จำำ� ลองขึ้้�นมาเป็็ น โครงงานร่่ ว มรายวิิ ช า
โปรแกรมสารสนเทศหลัักที่่�ใช้้สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ผ่่าน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รููปที่่� 7 การสร้้างเอกสารใบเสนอราคาจาก SAP
รูปที่ 4 ระบบการจัดการขายของธุรกิจจำลอง
รูปทีในส
่ ในส่่
7 การสร
างเอกสารใบเสนอราคาจาก
SAP า ม
รููปที่่� 4 ระบบการจััดการขายของธุุรกิิจจำำ�ลอง
นของกิิ
กรรมที่่�มีี่ ม ีก ารบูู
ว นของกิ
จ กรรมที
ารบูร ณาการข้้าม
ณาการข
กระบวนวิิ
ชารองลงมาจาก
ProblemProblem
based learning
กระบวนวิ
ช ารองลงมาจาก
based
ในส ว นของกิ
จ กรรมที ่ ม ี ก ารบู
ร ณาการข
าม
คืือรูActivity
based
Learning
ด้้วยการใช้้ชุุ
ด
โปรแกรม
ปที่ 7 การสร
างเอกสารใบเสนอราคาจาก
SAP
กระบวนวิ
ช ารองลงมาจาก
Problem based
สารสนเทศ Odoo ในกระบวนวิิชา 255497 ในภาค
ในส ว นของกิ จ กรรมที ่ ม ี ก ารบู ร ณาการข า ม
ช ารองลงมาจาก Problem based
190
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีกระบวนวิ
การศึกษา 2563

255497 ในภาคเรี ย นที ่ ส อง เพื ่ อ ทำให ผู เ รี ย นได
เขาใจระบบการจั
ดการทางธุ
กิจที่บูรณาการระบบ
learning
คือ Activity
based รLearning
ดวยการใช
CMU21
(2021)
ุกสวนของระบบภายในองค
รใหเปนหนึ่งเดีช ายว
ชุใหดทโปรแกรมสารสนเทศ
Odooกในกระบวนวิ
Chiang
Mai University, Thailand
ร ว มถึ ง การทดลองใช
255497
ในภาคเรี ย นทีง่ สานระบบERP
อง เพื ่ อ ทำใหของบริ
ผู เ รี ย นไดษั ท
จำลองที
่ผูเรียนกลุดการทางธุ
มแรกในภาคเรี
่หนึ่งไดสราง
าใจระบบการจั
รกิจที่บยูรนที
ณาการระบบ
เรีียเขนที่่�
สอง เพื่่�อทำำ�ให้้ผู้้�
เรีียนได้้เข้้าใจระบบการจัั
ดการ
ขึ้นทพร
อวมให
ขอเสนอแนะในการพั
ฒนาและปรั
บยปรุว ง
ให
ุ
ก
ส
นของระบบภายในองค
ก
รให
เ
ป
น
หนึ
่
ง
เดี
ทางธุุ ร กิิ จ ที่่�บูู ร ณาการระบบให้้ทุุ ก ส่่ ว นของระบบ
อไป และนำเอาข
ษั ทจำลองที
รระบบต
ว มถึ ง การทดลองใช
ของบริ
ษั ท ่
ภายในองค์์
กรให้้เป็็นหนึ่่�งงเดีีานระบบERP
ยอวมูลร่่วของบริ
มถึึงการทดลองใช้้
เลื อ กมาปรั
ใหมเ ขแรกในภาคเรี
การจัยด�เนที
จำลองที
่ผูเรียบของบริิ
นกลุ
นึ่งERP
ได
สรผาางน
งานระบบERP
ษัาัทกัจำำบ�ลองที่่�ผู้้
รีีการ
ย่หนกลุ่่�
มแรกใน
ขึโปรแกรม
้นพรยนที่่�หนึ่่�
อมใหOdoo
ขงอได้้สร้้างขึ้้�
เสนอแนะในการพั
ฒนาและปรับปรุง
ภาคเรีี
นพร้้อมให้้ข้้อเสนอแนะใน
ระบบต
ไป และนำเอาข
อมูOdoo
ลอของบริ
ษั ทใ�นการเรี
จำลองที
่งอการนำชุ
มาใช
การพัั
ฒซึนาและปรัั
บดโปรแกรม
ปรุุงระบบต่่
ไป และนำำ
เอาข้้อมููยล่น
เลื
อ กมาปรั
ใหเลืืเ ขอากมาปรัั
กั บชาการจั
การจั
ดดการ
ERP
ผดาการ
น
การสอนกลุ
มบกระบวนวิ
การธุ
รกิจในงาน
ของบริิ
ษััทจำำ�ลองที่่�
บให้้เข้้ากัั
บการจัั
Odoo
วิศผ่่วกรรมอุ
ตสาหการถื
ERPโปรแกรม
านโปรแกรม
Odooอวามีความเหมาะสมมากใน
การนำชุ
การทำให
ก�ชุลุดดุ  มโปรแกรม
ตั ว อย าOdoo
งผู
 เ รี มาใช
ยมาใช้้ในการเรีี
นมีใคนการเรี
วามรูยยสนนึ ก
ซึ่ซึง่� ่งการนำำ
โปรแกรม
Odoo
การสอนกลุ
ชาการจัั
าการจัา งสภาพแวดล
กระตือรื อรมนกระบวนวิ
และเกิดชการสร
อมใน
การสอนกลุ่่�มกระบวนวิิ
ดดการธุ
การธุุรรกิกิิจจในงาน
ในงาน
ศอวกรรมอุ
ตสาหการถื
วามเหมาะสมมากใน
งเรีย นเป
น สมั ย ใหม
น ผู  เ รี ย นเป น สำคัญ
วิิศวิหวกรรมอุุ
ตสาหการถืื
ออว่่วแาาละเน
มีีมีคความเหมาะสมมากใน
การทำให
 ม ตัางผู้้
อย
งผูEducational
เ รี ย นมี
วามรู
ึก
การทำำ
เ� รีียานมีี
ค วามรู้้
สึ� กึ คกระตืื
อรืื อสร้้น
อย�าให้้กลุ่่�
งแท จมริกตัังลุวอย่่
ในส
วว นของ
Program
กระตื
รื อดรตัน้ง และเกิ
การสรหรืางสภาพแวดล
และเกิิ
ดอการสร้้างสภาพแวดล้้อมในห้้องเรีี
ยนเป็็
นมใน
สมััย
สามารถติ
DemoดData
อขอมูลบริ
ษัทอจำลอง
งเรี
ย นเปยเ� รีีนรู
นยสมั
ย ใหม
และเน
ผู  เรีอยยนเป
ใหม่่หเพืแอ่อละเน้้นผู้้
นเป็็
นสำำง�คัานระบบได
ญ
ั อย่่านงแท้้จริิ
งางรวดเร็
ในส่่นสำคั
วนของ
การเรี
การใช
วญมี
อย
า งแท
ในส ว นของ
Educational
Educational
สามารถติิ
ตั้้�ง Demo
Data
ประสิ
ท ธิจภริ งProgram
าพและใช
ง านง
า ย ดในรู
ป ทีProgram
่ 8 แสดง
ดตัษั้ง ัทDemo
หรืษัทอขจำลองที
อมูยลนรู้้
บริ�ก่ผษลิารใช้้งาน
ัทตจำลอง
หรืืสามารถติ
ลบริิ
จำำ�นลอง
เพื่่�อการเรีี
ตัอวข้้อมูู
อยางรายการสิ
คาData
ของบริ
เพื่อการเรีายงรวดเร็็
นรูการใช
อยางรวดเร็ว ามีย
ระบบได้้อย่่
ว มีีงปานระบบได
ระสิิทธิิภาพและใช้้งานง่่
ภ าพและใช
านง า ย ในรูนปค้้าของบริิ
ที ่ 8 แสดง
ในรููประสิ
ปที่่� ท8ธิแสดงตัั
วอย่่างงรายการสิิ
ษััท
วอยาผงรายการสิ
นคาของบริษัทจำลองที่ผลิต
จำำ�ตัลองที่่�
ลิิต

รูปที่ 8 ตัวอยางรายการผลิตภัณฑในบริษัทจำลอง
างรายการผลิตตภััภัณณฑ์์ฑในบริิ
ในบริษัษัทัทจำำจำลอง
รููปที่่�รูป8ที่ ตัั8วตัอย่่วอย
างรายการผลิิ
�ลอง
ในโมดููล Inventory เป็็นส่่วนที่่�ใช้้ในการจััดการ
สิิ น ค้้าคงคลัั ง ขององค์์ ก ร dashboard ของโมดูู ล
Inventory แสดงดัังรููปที่่� 3 แบ่่งเป็็น 2 ส่่วนหลััก คืือ
1) Receipts หรืือการรัับสิินค้้าเข้้า จากรููปมีีรายการที่่�
ต้้องนำำ�เข้้าคลััง 6 รายการ มีีรายการล่่าช้้า 6 รายการ
และ 2) Delivery Orders หรืือการเบิิกจ่่ายสิินค้้า มีี
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โมดููล Sales เป็็นการจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า
โมดูล Sales เปนการจัดการคำสั่งซื้อของลูกคา
ตั้้�งแต่่การออกใบเสนอราคา (Quotation) ไปจนถึึง
ที่ 9 สวนแสดงผลโมดูล(Quotation)
Inventory ไปจนถึง
ตั้งแตรูกปารออกใบเสนอราคา
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รูปที่ 10 สวนแสดงผลโมดูล Sales
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forและเทคโนโลยี
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รูปที่ 10 สวนแสดงผลโมดูล Sales
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Purchase
6.6 สรุุสรุปปผลการดำำ
�เนิินนโครงการ
จำำ�กััดด และข้้
ผลการดำเนิ
โครงการ ขข้้ ออ จำกั
และ อ
เสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
ปผลการดำำน�โครงการ
เนิินโครงการ
6.1 6.1
สรุปสรุุ
ผลการดำเนิ
จากการดำำ�เนิินนโครงการ
จากการดำเนิ
โครงการActive
ActiveLearning
Learningเพื่่�อ
บููเพื
รณาการองค์์
ความรู้้ค� และกิิ
สามรายวิิ
ชาจาก
่ อ บู ร ณาการองค
วามรูจ กรรมทั้้�
และกิ จงกรรมทั
้ ง สาม
คณะวิิ
ยาลััยศิิลปะทยาลั
สื่่�อยศิและเทคโนโลยีี
และคณะ
รายวิชทาจากคณะวิ
ลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
วิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้แก่่ 1) วิิชา
954374 (1/63) – Analysis and Design in Sales
and Distribution Module 2) วิิชา 954370 (1/63)
– Analysis and Design in Materials Management
Module และ3) วิิชา 255497 (2/63) – Advanced
Topic in Industrial Engineering II นั้้�นได้้สร้้างสภาพ
แวดล้้อมใหม่่ให้้แก่่นัักศึึกษาทั้้�งสามรายวิิชา ช่่วยให้้
นัักศึึกษาเกิิดทัักษะในการคิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ถึึง
ปััญหาและแก้้ไขสถานะ หรืือปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ทำำ�งานร่่วมกัันในกลุ่่�ม และยัังช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการบูู
รณาการความคิิดและความรู้้�ที่่�ได้้จากกระบวนวิิชา
มากกว่่า 1 กระบวนวิิชาในการทำำ�งาน โดยเฉพาะ
กิิจกรรมการสร้้างระบบเพื่่�อธุุรกิิจจำำ�ลองในรายวิิชา
954370 และ 954374 ซึ่่�งเป็็น Project based และ
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255497 (2/63) – Advanced Topic in Industrial
Engineering II นั้นไดสรางสภาพแวดลอมใหมใหแก
นักศึกษาทั้งสามรายวิชา ชวยใหนักศึกษาเกิดทักษะ
ในการคิดวิเคราะห สังเคราะหถึงปญหาและแกไข
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954370
และ
กล่่าวยัังช่่วยสร้้างประสบการณ์์ในการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม
954374
ซึ ่ ง เป น Project
และ Problem
เนื่่�องจากสมาชิิ
กในกลุ่่�based
มค่่อนข้้างมาก
และกิิจกรรม
Based
Learning
ช
ว
ยทำให
น
ั
ก
ศึ
ก
ษาเห็
น
ภาพและ
ต่่างๆในการสร้้างระบบของธุุรกิิจจำำ�ลองมีีเยอะ จำำ�ต้้อง
เขาใจถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ ERP สำหรับ
มีีการแบ่่งงานและแลกเปลี่่�ยนความคิิดร่่วมถึึงข้้อมููล
สถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนแก
ภายในกลุ่่�ม
ผูเรียนในอนาคต นอกจากนั้นกิจกรรมดังกลาวยัง
นอกจากนั้้�นการบููรณาการกิิจกรรมจากสอง
ช ว ยสร า งประสบการณ ใ นการทำงานเป น กลุ ม
รายวิิ ช าในภาคเรีี ย นที่่� 1 กัั บ กิิ จ กรรมในรายวิิ ช า
เนื่องจากสมาชิกในกลุมคอนขางมาก และกิจกรรม
255497 ในภาคเรีียนที่่�สอง ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้สร้้างองค์์
ต า งๆในการสร า งระบบของธุ ร กิ จ จำลองมี เ ยอะ
ความรู้้�ด้้วยตนเอง โดยผ่่านการปฏิิบััติิจริิง Learning
จำตองมีการแบงงานและแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึง
by Doing และปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และแก้้
ขอมูลภายในกลุม
ปััญหาได้้ และกิิจกรรมดัังกล่่าวช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิด
นอกจากนั ้ น การบู ร ณาการกิ จ กรรมจากสอง
ความสนุุกในการประยุุกต์์ความรู้้�จากเนื้้�อหาวิิชา ไป
รายวิ ช าในภาคเรี ย นที ่ 1 กั บ กิ จ กรรมในรายวิ ช า
ทดลองใช้้และเรีียนระบบการจััดการ ERP ที่่�หลาก
255497 ในภาคเรียนที่สอง ชวยใหผูเรียนไดสราง
หลายทั้้�งโปรแกรม Odoo และระบบของธุุรกิิจจำำ�ลอง
องค ค วามรู  ด  ว ยตนเอง โดยผ า นการปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง
ที่่�เพื่่�อนัักศึึกษาจากต่่างคณะได้้พััฒนาขึ้้�น เพื่่�อไปต่่อย
Learning by Doing และปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให เ กิ ด การ
อดและพััฒนาความรู้้�ความสามารถของตนในอนาคต
เรียนรูและแกปญหาได และกิจกรรมดังกลาวชวยให
6.2 ข้้อจำำ�กััดและข้้อเสนอแนะ
ผูเรียนไดเกิดความสนุกในการประยุกตความรูจ าก

เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
โควิิท-19 ทำำ�ให้้ต้้องดำำ�เนิินการการเรีียนการสอนใน
ภาคการศึึกษาที่่� 1/ 2563 ในรููปแบบออนไลน์์ ตาม
นโยบายของภาครััฐและรัักษาระยะห่่างระหว่่างบุุคคล
เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส ส่่งผลให้้เกิิดความ
ลำำ�บากและเป็็นอุุปสรรคในการดำำ�เนิินกิิจกรรมกลุ่่�ม
ทางผู้้� ส อนได้้ให้้ดำำ� เนิิ นกิิ จกรรมผ่่ า นทางโปรแกรม
Zoom เพื่่�อทำำ�การ VDO conference และให้้ผู้้�เรีียน
สามารถประชุุม แลกเปลี่่�ยนความคิิด และร่่วมกััน
ดำำ�เนิินการโครงการ ร่่วมถึึงให้้ข้้อเสนอแนะในการแก้้
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการพััฒนาระบบ ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนมีี
ความเห็็นความหากต้้องมีีการดำำ�เนิินการเรีียนการสอน
ในรููปแบบออนไลน์์ 100% และรายวิิชานั้้�นเป็็นวิิชา
ด้้านคอมพิิวเตอร์์ที่่�ต้้องเข้้า Lab เพื่่�อพััฒนาระบบด้้วย
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คอมพิิวเตอร์์และเป็็นกระบวนวิิชาที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�เรีียน
มาก เป็็นการยากมากที่่�จะดำำ�เนิินกิิจกรรม active
learning ให้้เกิิดประสิิทธิิ ดัังนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด

แก่่ผู้้�เรีียนกระบวนวิิชาดัังกล่่าวควรมีีการวางแผนเพื่่�อ
แบ่่งกลุ่่�มตอนเรีียนให้้มีีขนาดเล็็กลงไม่่เกิิน 50 รายอาจ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผลในการเรีียนรู้้ข� องผู้้�
เรีียนได้้มากขึ้้�น
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21, Open Worlds, กรุุงเทพฯ.
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การจัดการเรียนรู้ Active Learning กับวิชา อาหารฮาลาล (Halal Food)
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ศศิธร ใบผ่อง1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
E-mail: sasitorn.bai@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้้�เป็็นการเสนอแนวทางในการจััดการเรีียนรู้้�และการสนัับสนุุนด้้านนวััตกรรมการเรีียนการสอน
สำำ�หรัับอาจารย์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในปีีการศึึกษาที่่� 2562 ภายใต้้โครงการสนัับสนุุนงบประมาณการจััดการ
เรีียนการสอน แบบ Type A โดยกระบวนวิิชา 601322 อาหารฮาลาล ปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนในรููปแบบ
Active Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้ลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน เพื่่�อให้้เกิิดการแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้วิ� ธีิ ปี ฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ ด้้ี านการจััดการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาล
ใจแก่่ผู้้�สอนให้้ปรัับวิิธีีเรีียนเปลี่่�ยนวิิธีีสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ มีีผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
เป็็นรููปธรรมชััดเจน การจััดการเรีียนรู้้ส� ามารถปรัับได้้ตามบริิบทของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และผู้้เ� รีียนมีีศักั ยภาพ
พอที่่�จะเรีียนรู้้�ได้้ภายในกี่่�ชั่่�วโมงขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลพิินิิจของผู้้�สอน และปััจจััยเอื้้�อด้้านต่่างๆ ที่่�มีีอยู่่�ในสถานการณ์์ และ
เพื่่�อเสนอตััวอย่่างการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกที่่�ใช้้เวลาเหมาะสมและทำำ�ได้้จริิง ได้้แก่่ การลงมืือปฏิิบััติิจริิง
(Learning by Doing) การเรีียนรู้้�ผ่่านเกมส์์ และกรณีีตััวอย่่าง (Case Study) เมื่่�อสิ้้�นสุุดการเรีียนรู้้�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดความกระตืือรืือร้้น การคิิดและวิิเคราะห์์ การประยุุกต์์เนื้้�อหาในห้้องเรีียนไปสู่่�ชีีวิิตจริิงได้้อย่่างดีี การประเมิิน
ในรููปแบบผ่่านกิิจกรรมมากกว่่าสอบ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนไม่่เครีียดในการอ่่านหนัังสืือสอบ แต่่ได้้รัับการประเมิินจากการ
มีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมซึ่ง่� เป็็นการกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมเพิ่่�มมากขึ้้�น ผลประเมิินโดยรวมของชั้้�นเรีียนอยู่่�
ในเกณฑ์์ดีีมาก (เกรด A) ร้้อยละ 43.90 ซึ่่�งมากกว่่าผลประเมิินของชั้้�นเรีียนจากการสอนรููปแบบเดิิม
คำำ�สำำ�คััญ: อาหารฮาลาล ศาสนาอิิสลาม
1. บทนำำ�
	ทัักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่่� 21 (21st
Century Skills) เป็นทัักษะที่่�จํําเป็นต่อการดํํารงชีีวิิต
ของประชาชนคนไทย ในฐานะการเป็นพลเมืืองของ
โลก ภายใต�ความเป็นโลกเทคโนโลยีีและโลกาภิิวััตน์
คนส่่วนมากยัังขาดการใช�เทคโนโลยีีที่่�มีีการผลิิตและ
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พััฒนาใช�งานอย่างต่อเนื่่�อง สิ่่�งเหล่านี้้�เป็นโจทยที่่�
จำำ� เป็็ น ต้้องมีี ก ารจัั ด การศึึ ก ษารองรัั บ ความเป็ น
ศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อทํําให�คนไทยมีีคุณ
ุ ลัักษณะด�านการ
เรีียนรููที่่�สามารถปรัับตััวได�อย่างชาญฉลาด เท่าทััน
มีีภาวะความเป็นผููนํําด�านการทํํางานที่่�สามารถชี้้�นํํา
ตนเองในการพััฒนาการสร�างงานและอาชีีพ และตรวจ
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สอบการเรีียนรูู�ของตนเองได�อย่างมีีสติิ และด�านศีีล
ธรรม ที่่�ให�ความเคารพซึ่่�งกัันและกััน สื่่�อสััตย์ และ
เป็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณค่า [1]
	ทัั ก ษะที่่�สำำ�คัั ญ ในการใช้้ชีี วิิ ต และทำำ� งานใน
ศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม
ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อ เทคโนโลยีี ทัักษะชีีวิติ และอาชีีพ
โดยทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม ประกอบด้้วย คิิด
สร้้างสรรค์์ ใส่่ใจนวััตกรรม มีีวิิจารณญาณ แก้้ปััญหา
เป็็น สื่่�อสารดีี เต็็มใจร่่วมมืือ ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อ
เทคโนโลยีี ประกอบด้้วย อััพเดตทุุกข้้อมููลข่่าวสาร รู้้�
เท่่าทัันสื่่�อ รอบรู้้�เทคโนโลยีีสารสนเทศ ฉลาดในการ
สื่่�อสาร และ ทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ ประกอบด้้วย มีี
ความยืืดหยุ่่�น รู้้�จัักปรัับตััว ริิเริ่่�มสิ่่�งใหม่่ ใส่่ใจและดููแล
ตััวเอง รู้้จั� กั เข้้าสัังคม เรีียนรู้้วั� ฒ
ั นธรรม มีีความเป็็นผู้้นำ� ำ�
รัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� พััฒนาอาชีีพ และหมั่่�นหาความรู้้�
รอบด้้าน [2]
	ศูู น ย์์ น วัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ หรืือ Teaching and Learning
Innovation Center Chiang Mai University (TLIC)
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อประกอบภารกิิจหลััก หนึ่่�งในภารกิิจ
หลายๆ ด้้าน คืือ การจััดให้้มีีโครงการพััฒนาอาจารย์์
ให้้มีี ก ารใช้้กระบวนการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 รวมถึึงการนำำ�เทคโนโลยีี
การเรีียนการสอน ในขณะเดีียวกััน การสร้้างรููปแบบ
การศึึกษาที่่�พยายามให้้ผู้้�เรีียนมีีทักั ษาการเรีียนรู้้ต� ลอด
ชีี วิิ ต ด้้วยสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
มหาวิิทยาลััย ตลอดจนภายในประเทศและภายนอก
ประเทศที่่�มีีแนวโน้้มเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และฉัับ
พลัันในหลากหลายมิิติิ ในขณะเดีียวกัันการเร่่งปรัับตััว
ให้้ทัันต่่อสภาวการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเปลี่่�ยน แปลง
อย่่ า งรวดเร็็ ว ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิ จ เทคโนโลยีี และ
โครงสร้้างประชากร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้จััดตั้้�ง
"วิิทยาลััยการศึึกษาตลอดชีีวิติ มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่"
หรืือ "CMU School of Lifelong Education" เพื่่�อ

สนองตอบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในด้้านการพััฒนา
และเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์และการสร้้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสัังคม
2. รููปแบบของบทความ
แนวคิิดการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ เสนอกระบวนทััศน์์
ที่่�กว้้างขวางด้้านการเรีียนรู้้�ที่่�ลึึกซึ้้�งที่่�ต้้องการ ทั้้�งการ
เข้้าถึึ ง ที่่�เปิิ ด กว้้างต่่ อ บริิ ก ารการศึึ ก ษา แต่่ ยัั ง ต้้อง
ปรัับปรุุงแรงจููงใจของกลุ่่�มเยาวชนที่่�จะเรีียนรู้้� และมีี
ขีีดความสามารถที่่�จะเรีียนโดยอิิสระ การประยุุกต์์ใช้้
กระบวนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้เ� รีียนมีีส่ว่ นร่่วมจึึงมีี
ความสำำ�คััญ
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning เป็็นก
ระบวนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม
และมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั กิิจกรรมการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการปฏิิบัติั ิ
ที่่�หลากหลายรููปแบบ เช่่น การวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์
การระดมสมอง การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และการ
ทำำ�กรณีีศึึกษา เป็็นต้้น โดยกิิจกรรมที่่�นำำ�มาใช้้ควรช่่วย
พัั ฒ นาทัั ก ษะการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ การคิิ ด อย่่ า งมีี
วิิ จ ารณญาณ การสื่่�อสาร/นำำ� เสนอ และการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างเหมาะสม ส่่วนบทบาทของ
ผู้้�เรีียนนอกจากการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมดัังกล่่าวข้้าง
ต้้นแล้้ว ยัังต้้องมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�สอนและผู้้�เรีียนกัับผู้้�
เรีียนด้้วยกัันด้้วย ผู้้ส� อนควรลดบทบาทในการถ่่ายทอด
ความรู้้�แก่่ผู้้�เรีียนในลัักษณะการบรรยายลง และเพิ่่�ม
บทบาทในการกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�
จะทำำ�กิิ จ กรรมต่่ า งๆ รวมถึึ ง การจัั ด เตรีี ย มสภาพ
แวดล้้อมที่่�เหมาะสมในการเรีียนรู้้�
	ลัักษณะของการเรีียนแบบ Active Learning
ประกอบด้้วย 1) เป็็นการพััฒนาศัักยภาพการคิิดการ
แก้้ปััญหาและการนำำ�ความรู้้ไ� ปประยุุกต์์ใช้้ 2) ผู้้เ� รีียนมีี
ส่่วนร่่วมในการจััดระบบการเรีียนรู้้แ� ละสร้้างองค์์ความ
รู้้�โดยมีีปฏิิสััมพัันธ์์ร่่วมกัันในรููปแบบของความร่่วมมืือ
มากกว่่าการแข่่งขััน 3) เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม
ในกระบวนการเรีียนรู้้สู� งู สุุด 4) เป็็นกิิจกรรมที่่�ให้้ผู้้�เรีียน
บููรณาการข้้อมููลข่่าวสารสารสนเทศสู่่�ทัักษะการคิิด
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วิิเคราะห์์สัังเคราะห์์และประเมิินค่่า 5) ผู้้�เรีียนได้้เรีียน
รู้้�ความมีีวิินััยในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น 6) ความรู้้�เกิิด
จากประสบการณ์์และการสรุุปของผู้้�เรีียน และ 7) ผู้้�
สอนเป็็นผู้้อำ� ำ�นวยความสะดวกในการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�ปฏิิบััติด้้ิ วยตนเอง [3]
การจัั ด การเรีี ย นการสอนมีี ก ารประยุุ ก ต์์ ใช้้
แนวคิิดหลากหลายในโครงการนี้้� ได้้แก่่ 1) การจััดการ
เรีียนการสอนแบบ Flip classroom โดยผู้้�สอนมอบ
หมายงานหรืื อ กิิ จ กรรมให้้ผู้้� เรีี ย นไปศึึ ก ษา ผู้้� เรีี ย น
ค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับบทเรีียนที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากนั้้�นผู้้�เรีียนนำำ�เสนองานหน้้าชั้้�นเรีียน เพื่่�อให้้เพื่่�อน
ร่่วมชั้้�นเรีียนอภิิปรายร่่วมกััน (การนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นอาจ
มีีการใช้้ Zoom และ Microsoft team เป็็นสื่่�อช่่วย
การเรีี ย นการสอน) 2) การจัั ด การเรีี ย นการสอน
ออนไลน์์ ผ่่านโปรแกรมซููม (Zoom) และบัันทึึกบท
เรีียนเป็็นคลิิปวีีดีีโอ แยกตามเนื้้�อหาแต่่ละหััวข้้อเพื่่�อ
ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนและทบทวนย้้อนหลัังได้้ 3) การ
มอบหมายงานและให้้ผู้้�เรีียนส่่งงานทาง MS Teams
และ/หรืือ Facebook group 4) การใช้้ MS form ใน
การสอบเก็็บคะแนน หรืือ quiz เพื่่�อประเมิินผู้้�เรีียน
และ 5) การใช้้เกมส์์เพื่่�อกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
เช่่น Kahoot
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
การจััดการเรีียนการสอน/กิิจกรรมการเรีียนการ
สอนใหม่่ รููปแบบ Active Learning ซึ่่�งเป็็นกระบวน
การเรีี ย นการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ส่่วนร่่ วมและมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิที่่�
หลากหลายรููปแบบ ดัังแสดงในตารางที่่� 1 โดยบทบาท
ของผู้้เ� รีียนนอกจากการมีีส่ว่ นร่่วมในกิิจกรรมดัังกล่่าว
ข้้างต้้นแล้้ว ยัังต้้องมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�สอนและผู้้�เรีียน
กัับผู้้�เรีียนด้้วยกัันด้้วย ผู้้�สอนควรลดบทบาทในการ
ถ่่ายทอดความรู้้�แก่่ผู้้�เรีียนในลัักษณะการบรรยายลง
และเพิ่่�มบทบาทในการกระตุ้้� น ให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ค วาม
กระตืือรืือร้้นที่่�จะทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ รวมถึึงการจััด
เตรีียมสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมในการเรีียนรู้้�
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ตารางที่่� 1 การเปรีียบเทีียบแผนการเรีียนการสอน
แบบเดิิมและรููปแบบ Active Learning
หััวข้้อ

แบบเดิิม

1.บทนำำ� ความสำำ�คััญ การสอน: ผู้้�สอน
ของอาหารฮาลาล
บรรยายในห้้องเรีียน
เอกสารการสอนคำำ�
สอน และ power
point

แบบ Active
Learning
การสอน: ผู้้�สอนจััดทำำ�
คลิิปการสอน มอบ
หมายให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา
ล่่วงหน้้า

ผู้้�สอนกำำ�หนดคำำ�ถาม
โดยให้้ผู้้�เรีียนสืืบค้้น
ประเมิินผล: การสอบ ข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููล
ที่่�เชื่่�อถืือได้้ และการนำำ�
และการบ้้าน
เสนอหน้้าชั้้�นเรีียนเพื่่�อ
อภิิปรายร่่วมกััน
ประเมิินผล: การสอบ
การบ้้าน และการมีี
ส่่วนร่่วมในการ
อภิิปราย

2. ตลาดอาหาร ฮาลาล การสอน: ผู้้�สอน
ระดัับ ประเทศและ บรรยายในห้้องเรีียน
ระดัับสากล
เอกสารการสอนคำำ�
สอน และ power
point

การสอน: ผู้้�สอนจััดทำำ�
คลิิปการสอน มอบ
หมายให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา
ล่่วงหน้้า

ผู้้�สอนกำำ�หนดหััวข้้อ
ย่่อยให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้า
ประเมิินผล: การสอบ เพิ่่�มเติิม และการ
อภิิปรายร่่วมกััน
และการบ้้าน
ประเมิินผล: การสอบ
การบ้้าน และการมีี
ส่่วนร่่วมในการ
อภิิปราย

3. กฎระเบีียบและ
การสอน: ผู้้�สอน
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ บรรยายในห้้องเรีียน
อาหารฮาลาล
เอกสารการสอนคำำ�
สอน และ power
point
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การสอน: ผู้้�สอนจััดทำำ�
คลิิปการสอน มอบ
หมายให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา
ล่่วงหน้้าและการสรุุป
สาระการเรีียนรู้้� การ
มอบหมายงานเสริิม
นอกชั้้�นเรีียน นำำ�เสนอ
ประเมิินผล : การสอบ หน้้าชั้้�นเรีียนเพื่่�อ
อภิิปรายร่่วมกััน
ประเมิินผล: การสอบ
การบ้้าน และการมีี
ส่่วนร่่วมในการ
อภิิปราย

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand
หััวข้้อ
4. ข้้อกำำ�หนดทั่่�วไป
เกี่่�ยวกัับการผลิิต
อาหารฮาลาล

แบบเดิิม

แบบ Active
Learning
การสอน: ผู้้�สอน
การสอน: ผู้้�สอนจััดทำำ�
บรรยายในห้้องเรีียน คลิิปการสอน มอบ
เอกสารการสอนคำำ� หมายให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา
สอน และ power
ล่่วงหน้้า การแบ่่งกลุ่่�ม
point
ทำำ�กิิจกรรม ผู้้�เรีียนจััด
ทำำ�ข้้อมููลรููปแบบ
PowerPoint/video
ประเมิินผล: การสอบ สำำ�หรัับนำำ�เสนอหน้้าชั้้�น
การบ้้าน
เรีียน การตั้้�งคำำ�ถาม
เพื่่�อนร่่วมชั้้�น
ประเมิินผล: การสอบ
ชิ้้�นงาน และการมีีส่่วน
ร่่วมในการอภิิปราย

5. ความแตกต่่าง
การสอน: ผู้้�สอน
ระหว่่างอาหารโคเชอร์์ บรรยายในห้้องเรีียน
ฮาลาล มัังสวิิรััติิ
เอกสารการสอนคำำ�
สอน และ power
point

การสอน: ผู้้�สอนจััดทำำ�
คลิิปการสอน มอบ
หมายให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา
ล่่วงหน้้า การแบ่่งกลุ่่�ม
ทำำ�กิิจกรรมทั้้�งในและ
นอกชั้้�นเรีียน

ประเมิินผล: การสอบ การเล่่นเกมส์์ การ
สะท้้อนบทเรีียน และ
การนำำ�เสนอหน้้าชั้้�น
เรีียนเพื่่�ออภิิปรายร่่วม
กััน
ประเมิินผล: การสอบ
การบ้้าน และการมีี
ส่่วนร่่วมในการ
อภิิปราย
6. ข้้อกำำ�หนดเฉพาะ การสอน: ผู้้�สอน
เกี่่�ยวกัับการผลิิต
บรรยายในห้้องเรีียน
อาหาร ฮาลาล ได้้แก่่ เอกสารการสอนคำำ�
เนื้้�อสััตว์์และผลิิตภััณฑ์์ สอน ข้้อกำำ�หนดเฉพาะ
นมและผลิิตภััณฑ์์นม เกี่่�ยวกัับการผลิิต
วััตถุุเจืือปนอาหาร ปลา อาหารฮาลาล (ฉบัับ
และอาหารทะเล
ภาษาอัังกฤษ) และ
ธััญพืืชและอาหาร
power point
หวาน และอื่่�นๆ

การสอน: ผู้้�สอนมอบ
หมายข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยว
กัับการผลิิตอาหารฮา
ลาลให้้กัับผู้้�เรีียนเพื่่�อ
แปลเอกสารเป็็นภาษา
ไทย ผู้้�เรีียนนำำ�เสนอ
งานหน้้าชั้้�นเรีียนรููป
แบบ PowerPoint /
video การจััดทำำ�
infographic การเล่่น
ประเมิินผล : การสอบ เกมส์์ การสะท้้อนบท
การนำำ�เสนองานหน้้า เรีียน
ชั้้�นเรีียน ไฟล์์นำ�ำ เสนอ

หััวข้้อ

แบบเดิิม

แบบ Active
Learning
และการนำำ�เสนอหน้้า
ชั้้�นเรีียนเพื่่�ออภิิปราย
ร่่วมกััน การเล่่นเกมส์์
การสะท้้อนบทเรีียน ผู้้�
สอนจััดทำำ�คลิิปสรุุป
เนื้้�อหาบทเรีียน
ประเมิินผล: การสอบ
ชิ้้�นงาน และการมีีส่่วน
ร่่วมในการอภิิปราย

ในการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อการกระตุ้้�นให้้
ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม จึึงได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยน
สััดส่่วนการประเมิินโดยเน้้นสััดส่่วนการประเมิินผ่่าน
การสอบ ร้้อยละ 50 และการประเมิินจากกิิจกรรม
ต่่างๆ ร้้อยละ 50 (แสดงในตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 2 รููปแบบกิิจกรรมและสััดส่่วนการประเมิิน
กิิจกรรม คะแนน (%)
1. การนำำ�เสนองานเดี่่�ยวและงาน 25
กลุ่่�ม
2.
กิิจกรรมกลุ่่�ม
15
3.
การสอบกลางภาค
25
4. การ quiz (ผ่่านการเล่่นเกมส์์
10
Kahoot)
5.
การสอบปลายภาค
25
เนื่่�องจากการเรีี ย นการสอนอยู่่�ในกรณีี ที่่�
สถานการณ์์การระบาดของโรค Covid-19 ยัังส่่งผลก
ระทบกัับการเปิิดสอนในชั้้�นเรีียนปกติิ แนวทางการ
สอนแบบ Active Online Learning การจััดการเรีียน
การสอนผ่่าน MS Teams และ Facebook group ผู้้�
เรีียนสามารถเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์โดยไม่่ต้้องนั่่�ง
เรีียนในชั้้�นเรีียน การสอนผ่่าน Zoom และการจััดทำำ�
คลิิปการสอนอััพโหลดให้้กัับผู้้เ� รีียนศึึกษาได้้ในภายหลััง
สลัับกัับการจััดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน โดยเข้้ม
งวดเรื่่�องมาตรฐานการเว้้นระยะห่่างและสวมหน้้ากาก
อนามัั ย การส่่ ง เสริิ ม ให้้ผู้้� เรีี ย นสามารถเรีี ย นรู้้� ผ่่าน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สืบคนขอมูลจากเวบไซต ยูทูปเพื่อนำมาประกอบการ MS Team, Facebook การจัดทำคลิปการสอนดวย
การนำเทคโนโลยี
จกรรมการเรี
ยน และ
ไดแกการ
มอบหมายจากผู
สอน
สอนจั
ดหาสืป วิ่อดการเรี
ยนการ
การเลในนกิ
เกมส
เชน Kahoot
นำเสนอ
และผู
 เ รี ยผูนจั
ดทำคลิ
ีโอตามหั
วขอที่ PowerPoint
CMU21 (2021)
โปรแกรม
Zoom
างกลุมชั้นเรียนผาน
สอนและจั
ดMai
ส งให
ผ ู  เ รีการแลกเปลี
ย นโดยตรง
ย นสามารถ
Chiang
University,
Thailandผู่ ย เ รีนความคิ
ประเมิ
นผลความรู
ดวยการสร
MS Form
ได
ร ั บ มอบหมาย
ด เห็ น การใช
สืบคระหว
นขอามูงผูลจากเวบไซต
ทูปาเพื
สอนกับผูเรียยูนผ
นช่ออนำมาประกอบการ
งทางออนไลนและใน MS Team, Facebook การจัดทำคลิปการสอนดวย
นำเสนอ
ทำคลิ ปบวิมอบหมายจากผู้้
ดีโอตามหั วขอที�ส่ อน PowerPoint การเลนเกมส เชน Kahoot และ การ
ชักิิ้นจเรีกรรมนอกชั้้�นเรีี
ยและผู
น  เ รี ย นจัยดนที่่�ได้้รัั
อนจััดหาสื่่�อการเรีี
ยนการสอนและจัั
ดส่่ดงให้้ผู้้�
ได รผู้้ั บ�สมอบหมาย
การแลกเปลี
่ ย นความคิ
เห็ นเรีียน ประเมินผลความรูดวย MS Form
ผู้้เ� รีีบยผูนสามารถสืื
ลจากเวบไซต์์
4โดยตรง
ายผลที
ับ านชบอค้้นข้้อมูู
ระหว
าอธิ
งผูสบอนกั
เ่ไรีดยรนผ
งทางออนไลน
และในยููทูปู
ชั้นเรีเพื่่�ยนอนำำ�มาประกอบการนำำ�เสนอ และผู้้เ� รีียนจััดทำำ�คลิิป
นผลการเรี
ยนรูของผูการแลกเปลี่่�
เรีย น แสดงใน
วิิดีการประเมิ
ีโอตามหััวข้้อที่่�ได้้รัั
บมอบหมาย
ยน
อมูบลผู้้ในการประเมิ
ผล
4 ตารางที
อธิ
บายผลที
่ไนดระหว่่
รนับการแสดงข
ความคิิ
ด่ 3เห็็เป
างผู้้�สอนกัั
�เรีียนผ่่านช่่อนงทาง
และในชั้้�
เรีียน คะแนน เกรดของผูเรียน
เชิออนไลน์์
งปริมาณ
เชน นจำนวน
การประเมิ
น
ผลการเรี
ยนรูของผูมเการมอบหมายให
รีย น แสดงใน
เปรี
บเที
ยบกับการสอนแบบเดิ
4. ยอธิิ
บายผลที่่�
ได้้รัับ
ตารางที
อมูลมในการประเมิ
นผลเวลา
ผูเรียน่ 3การประเมิิ
ไดเปแนกการแสดงข
งานคู
 งานกลุ
เรีย�เรีีนจะใช
นผลการเรีี
ยนรู้้ซึ�ข่งผูองผู้้
ยน แสดงใน
เชิงนอกชั
ปริ
มาณ
นเป็็จำนวน
คะแนนลเกรดของผู
เรีนยโดยมี
น ง
ตารางที่่�
3ยนทำกิ
นการแสดงข้้อมูู
ในการประเมิิ
ผลเชิิ
้นเรีเช
จกรรมโดยเฉลี
่ย 2-3 ชั่วโมง
เปรีผูยปริิ
ยบกัาเช่่รบนวการสอนแบบเดิ
ม เกรดของผู้้
การมอบหมายให
าณ
จำำ�จนวน
คะแนน
ยบ
เบเที
รียมนเข
มกิ
กรรมทั
้งหมด
(รูปที่ 1-3)�เรีียสนเปรีี
วนการ
ผูเรีเรียเทีีนยยนการสอนในชั
ได
งานคู งานกลุ
ม ซึการมอบหมายให้้ผู้้�
่งผูาผูเรีเยรีนจะใช
เวลาเรีียน
บกััแบกการสอนแบบเดิิ
้นเรียนพบว
ยนบางคนขาด
นอกชั
เรียงานคู่่�
นทำกิงานกลุ่่�
จ้งกรรมโดยเฉลี
่ยยนขาดเรี
2-3 ชั่วโมง
ผู้้เ� รีีเยรีนจะใช้้เวลานอกชั้้�
ยน
เรีได้้แก่่
ย้นนในบางครั
แตมไมซึ่่�พงบผู
ยนเมืโดยมี
่อมีนกเรีีาร
�กิิจากรรมโดยเฉลี่่�
ย ้ง2-3
นเข้้าร่่วม
ผูเรีเรียทำำนเข
รวมกิจกรรมทั
หมดชั่่�ว(รูโมง
ปทีโดยมีี
่ 1-3)ผู้้ส�เรีีวยนการ
ยนการสอนผ
าน zoom
กิิจกรรมทั้้�งหมด้น(รูู
1-3) าส่่ผูวเนการเรีี
ยนการสอนใน
เรียนการสอนในชั
เรีปยที่่�นพบว
รี ยนบางคนขาด
ชั้้�นเรีียนพบว่่
าผู้้�เไรีีมยพนบางคนขาดเรีี
่ 3 ้งการเปรี
ยบผู
บเทีเรียยบผลประเมิ
นของผู
เงรียแต่่
น
เรียตารางที
นในบางครั
แต
นขาดเรียยนในบางครั้้�
นเมื
่อมีการ
ไม่่พบผู้้
�เรีียานขาดเรีี
การเรีียนการสอนผ่่
าน
างการจั
การเรียยนเมื่่�อมีี
นการสอนแบบเดิ
มและการ
เรียระหว
นการสอนผ
นดzoom
zoom active learning
สอนแบบ
ตารางที่่�
3 การเปรีี
ยบผลประเมิิ
นของผู้้
ตารางที
่ 3รูปการเปรี
ยบเทียยบเทีี
บผลประเมิ
นมของผู
เรีการสอนแบบ
ยน�เรีียน
แบบ
การสอนแบบเดิ
การเรี
ยนการสอน
learning
างการจัั
ดการเรีี
ยนการสอนแบบเดิิ
มactive
และการ
ระหวระหว่่
างการจั
ดการเรี
ยนการสอนแบบเดิ
มและการ
ผูเรียน (คน) active learning 56
41
สอนแบบ
สอนแบบ
active learning 60.31
คะแนนต่ำสุด
71.58
รูปแบบ
คะแนนสู
งสุด
การเรี
ยนการสอน
คะแนนเฉลี
่ย
ผูเรียผูนเรี(คน)
ยนไดเกรด A
คะแนนต่
สุด เกรด B+
ผูเรียำนได
คะแนนสู
สุด เกรด B
ผูเรียงนได
คะแนนเฉลี
่ย เกรด C+
ผูเรียนได
ผูเรียผูนได
กรดเกรด
A C
เรียเนได
ผูเรียนไดเกรด B+
ผูเรียนไดเกรด B
ผูเรียนไดเกรด C+
ผูเรียนไดเกรด C

การสอนแบบเดิ
86.96 ม
74.33
5626.79%
60.31
21.43%
86.96
25.00%
74.33
17.86%
26.79%
7.14%
21.43%
25.00%
17.86%
7.14%

การสอนแบบ
84.58
active learning
78.89
4143.90%
71.58
51.22%
84.584.88%
78.89 43.90%51.22%
4.88%
-

การนำำ�เทคโนโลยีีในกิิจกรรมการเรีียน ได้้แก่่ การใช้้
โปรแกรม Zoom การสร้้างกลุ่่�มชั้้�นเรีียนผ่่าน MS
Team, Facebook การจัั ด ทำำ� คลิิ ป การสอนด้้วย
PowerPoint การเล่่นเกมส์์ เช่่น Kahoot และ การ
ประเมิินผลความรู้้�ด้้วย MS Form
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รูปที่ 1 กิจกรรมการรวมเลนเกมสและมอบของรางวัล

รููปที่่� 1 กิิจกรรมการร่่วมเล่่นเกมส์์และมอบของรางวััล
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รูChiang
ปที่ 1 กิMai
จกรรมการร
วมเลนThailand
เกมสและมอบของรางวัล
University,

รูปที่ 2 กิจกรรมการทำงานของผูเรียนภายนอกชั้นเรียน

ชิ้นงานจัดทำคูมือฮาลาลเพื่อการรับรอง
	ชิ้้�นงานจััดทำำ�คู่่�มืือฮาลาลเพื่่�อการรัับรอง โดยผู้้�
โดยผูเรียนทำงานเปนคูไดรับหัวขอหรือผลิตภัณฑที่
เรีียนทำำ�งานเป็็นคู่่�ได้้รัับหััวข้้อหรืือผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับ
ได
รับการรั
บรองมาตรฐานฮาลาลเป
นตัาวงในการจัั
อยางในการ
การรัั
บรองมาตรฐานฮาลาลเป็็
นตััวอย่่
ดทำำ�
จัคู่่�มืื
ดทำคู
มือฮาลาล
อฮาลาล

รูปที่ 2 กิจกรรมการทำงานของผูเรียนภายนอกชั้นเรียน

ชิ้นงานจัดทำคูมือฮาลาลเพื่อการรับรอง
โดยผูเรียนทำงานเปนคูไดรับหัวขอหรือผลิตภัณฑที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลเปนตัวอยางในการ
จัดทำคูมือฮาลาล

างวัล

รูปที่ 3 กิจกรรมการรีวิวรานอาหารฮาลาล

รูปรููทีป่ ที่่�2 กิ2จกรรมการทำงานของผู
เรียนภายนอกชั
้นเรียน น
กิิจกรรมการทำำ�งานของผู้้
�เรีียนภายนอกชั้้�

รููปที่่� 3 กิิจกรรมการรีีวิิวร้้านอาหารฮาลาล
ี โ อ ความยาว
	จััจัดทำำด�ทำคลิ
คลิิปวิิดีปีโอวิ ดความยาว
2-3 นาทีี2-3
เนื้้�อนาที
หา:
เนื1)้อหา:
1) สัมเจ้้าของร้้าน
ภาษณเจาของร
านน(ประเด็
สััมภาษณ์์
(ประเด็็
คำำ�ถาม:นคำถาม:
อาหาร
อาหารมุ
สลิมปลอดภั
ยอยอาหารฮาลาลเหมาะสำำ
างไร อาหารฮาลาลเหมาะ
มุุสลิิมปลอดภัั
ยอย่่างไร
�หรัับ
ชาวมุุบสชาวมุ
ลิิมเท่่สานั้้�ลินมหรืื
เป็็นอต้้น)
สำหรั
เทาอนัไม่่้นหรื
ไม เป2)นรีีตวินิว)เมนูู
2) เรีด่่วนิวของ
เมนู
2-3 าเมนูู
(ส่่วนประกอบ
เตรีียมอย่่าเตรี
งไรให้้ฮาลาล)
เดร้้าน
นของร
น 2-3
เมนู (สวนประกอบ
ยมอยางไร
มภาษณ์์
(ถ้้าเป็็ลนูกไปได้้)
ให3)ฮสััาลาล)
3)ลูสัูกมค้้าภาษณ
คา (ถาเปนไปได)

เรีียน

ชิ้นงานจัดทำคูมือฮาลาลเพื่อการรับรอง
โดยผูเรียนทำงานเปนคูไดรับหัวขอหรือผลิตภัณฑที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลเปนตัวอยางในการ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผ
ในโครงกา
ผูเรียนพัฒ
ระหวางผูเ
การมีเ ทค
ประสิทธิภ
เพื่อออกไป
ความสามา
ทักษะกระ
ขึ้น มีมุมม
ทางสติป ญ
ความสาม

สำหรับชาวมุสลิมเทานั้นหรือไม เปนตน) 2) รีวิวเมนู
เด
นของร(2021)
าน 2-3 เมนู (สวนประกอบ เตรียมอยางไร
CMU21
Chiang
Mai3)University,
ให
ฮาลาล)
สัมภาษณThailand
ลูกคา (ถาเปนไปได)

รููปที่่� 4 ตััวอย่่างคลิิปวิิดีีโอ
ผลลััพธ์์ต่่อผู้้�เรีียนที่่�เป็็นเป้้าหมาย/เข้้าร่่วมใน
โครงการ ผลกระทบที่่�มีีต่่อผู้้�เรีียน สามารถช่่วยให้้ผู้้�
เรีียนพััฒนาฝึึกฝนทัักษะ ดัังนี้้� การมีีปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�เรีียนด้้วยกัันและบุุคคลทั่่�วไปนอกชั้้�นเรีียน การมีี
เทคนิิ คการติิ ดต่่ อสื่่� อสารระหว่่ างบุุ คคลที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ จึึงกล่่าวได้้ว่่าเป็็นการเตรีียมผู้้�เรีียนเพื่่�อ
ออกไปทำำ�งานร่่วมกัับผู้้อื่่�� น ซึ่ง่� จะได้้ทัักษะความรู้้ค� วาม
สามารถ การควบคุุมจิิตใจ ควบคุุมตนเอง และทัักษะ
กระบวนการกลุ่่�ม ช่่วยให้้เป็็นผู้้�มีีความรู้้�มากขึ้้�น มีีมุุม
มองหลากหลาย อัั น นำำ� ไปสู่่�ความสามารถทางสติิ
ปััญญา การรัับรู้้� ความเข้้าใจ ความจดจำำ� ความสามารถ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นดีีขึ้้�น เพิ่่�มความสามารถในการ
วิิเคราะห์์และทัักษะการสื่่�อสาร ช่่วยให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
แบบร่่วมมืือกัันในกลุ่่�มของผู้้�เรีียน ซึ่่�งผู้้�เรีียนแต่่ละคน
จะแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน
ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ผู้้�สอน
เปิิดโอกาสการเรีียนรู้้�ให้้แก่่ผู้้�เรีียน โดยการสนัับสนุุน
แนะนำำ� เตรีียมสิ่่�งที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเข้้าถึึงแหล่่งเรีียน
รู้้�ต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็นได้้ สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
โดยจััดโครงสร้้างการเรีียน สร้้างแบบ แนะนำำ�การ
ทำำ�งานให้้แก่่ผู้้เ� รีียน กระตุ้้น� ผู้้เ� รีียนในการเรีียนรู้้� โดยใช้้
กระบวนการรู้้� คิิ ด ของตนเอง และประเมิิ น ความ
ก้้าวหน้้า วิินิิจฉััยปััญหาที่่�เกิิด และให้้ผลย้้อนกลัับแก่่
ผู้้�เรีียน
	ผู้้�เรีียนทำำ�งานกิิจกรรมที่่�ได้้รัับมอบหมายในชั้้�น
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ประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวาเปนการเตรียมผูเรียน
เพื่อออกไปทำงานรวมกับผูอื่น ซึ่งจะไดทักษะความรู
ความสามารถ การควบคุมจิตใจ ควบคุมตนเอง และ
ทักษะกระบวนการกลุม ชวยใหเปนผูมีความรูมาก
นเรีียน โดยให้้ผู้้�
เรีียนมีีโคอกาสสร้้างงาน
ขึเรีี้นยนและนอกชั้้�
มีมุมมองหลากหลาย
อันนำไปสู
วามสามารถ
โดยการออกแบบด้้วยตนเองหรืื
อเป็็นาใจ
กลุ่่�มความจดจำ
และส่่งงาน
ทางสติ
ป ญ ญา การรับ รู ความเข
ทางออนไลน์์โดยการส่่งกลััวบมกั
มายัับงผูผู้้�ส ออน
ความสามารถทำงานร
ื ่ น ดีและแชร์์
ข ึ ้ น เพิใ่ มห้้
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน ตลอดจนนำำ
อนร่่่วอมชั้้�
ความสามารถในการวิ
เคราะหแ�เสนอให้้เพื่่�
ละทักษะการสื
สารน
เรีียนได้้ศึึกษาพร้้อมกััน
ชว ยใหเกิดการเรีย นรูแบบรว มมือกัน ในกลุมของ
ผลลััพธ์์ (Outcome) ที่่�ผู้้เ� รีียนควรจะได้้จากวิิชา
ผูเรียน ซึ่งผูเรียนแตละคนจะแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
นี้้� ได้้แก่่ ทัักษะการศึึกษาด้้วยตนเอง โดยสามารถ
กัวิินเ คราะห์์
และกันแ ละประเมิิ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหาร เพื่่�อระบุุ
ผลลัพธตอคณาจารย
ี่เขารวมโครงการ ผูสอนน
สถานะฮาลาลหรืื
อไม่่ มีีคทวามเข้้าใจเนื้้�อหามากขึ้้�
เป
ดโอกาสการเรี
ยนรูใยหนออนไลน์์
แกผูเรียน โดยการสนั
บสนุน
เนื่่�องจากมีี
สื่่� อการเรีี
ที่่� เรีี ย นได้้สะดวก
แนะนำ
ย มสิ่งที่จ ะชว ยให
ผ ูเงรียผู้้นเข
ถึงแหลง
สามารถศึึเตรี
กษาทบทวนได้้บ่่
อยครั้้�
�เรีียานสามารถ
เรีประยุุ
ยนรูกตต์์าใช้้ความรู้้
ง ๆ ที่จำเป
นได สนั
นการเรีกยต์์นรู
ที่่�� ได้้จากชั้้�
นเรีีบยสนุ
นไปประยุุ
กับั ขชีีอง
วิติ
ัน หรืืดอโครงสร
สถานการณ์์
จำำ�ลอง
ผู้้�เารีีงแบบ
ยนสามารถจัั
ผูประจำำ
เรียน�วัโดยจั
างการเรี
ยน สร
แนะนำด
ทำำ�ระบบมาตรฐานอาหารฮาลาลได้้
ผู้้�เรีียนมีีคยวาม
การทำงานให
แกผูเรียน กระตุนผูเรียนในการเรี
นรู
ชำำ�นาญในการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและประเมิ
การค้้นคว้้าน
โดยใช
กระบวนการรู  คิ ด ของตนเอง
ข้้อมููลทางวิิชาการที่่�น่่าเชื่่�อถืือ ผู้้�เรีียนสามารถสืืบค้้น
เนื้้�อหาการเรีียนที่่�สำำ�คััญและสื่่�อสาร/ถ่่ายทอดให้้กัับผู้้�
อื่่�นได้้อย่่างดีี และผู้้�เรีียนมีีการฝึึกฝนด้้านคุุณธรรม
จริิยธรรม จากการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม ให้้ความร่่วมมืือ
ทำำ�งานกัับเพื่่�อน มีีการแสดงความคิิดเห็็นของตนอย่่าง
เสรีี และไม่่เอาเปรีียบเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
ผลงานที่่�จะเป็็นแนวทางการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ใหม่่ของคณะในอนาคต ได้้แก่่ สื่่�อการสอนที่่�สามารถ
สอนออนไลน์์ มีีความยืืดหยุ่่�นให้้ผู้้�เรีียนสามารถได้้ทุุก
ที่่�ทุุกเวลา ชิ้้�นงานของผู้้�เรีียน เช่่น คลิิปวิิดีีโอ รายงาน
ที่่�สามารถใช้้เป็็นกรณีีศึกึ ษาหรืือตััวอย่่างสำำ�หรัับผู้้เ� รีียน
รุ่่�นต่่อไปได้้
5. สรุุป
กระบวนวิิชา 601322 อาหารฮาลาล ภายใต้้
หลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหาร คณะ
อุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้ปรัับรููป
แบบการเรีียนการสอนเป็็นรููปแบบ Active Learning
ช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้อย่่างดีี ผลการ
ประเมิินของผู้้�เรีียนส่่วนใหญ่่อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีมากเมื่่�อ
เทีียบกัับรููปแบบการสอนแบบเดิิมที่่�เน้้นการประเมิิน
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จากผลสอบเป็็นหลััก ผลงานที่่�รวบรวมจากกระบวน
วิิชานี้้�จะนำำ�มาใช้้เป็็นตััวอย่่างและจะมีีการจััดการเรีียน
การสอนรููปแบบ Active Learning ในวิิชาเดีียวกััน
และขยายผลในกระบวนวิิชาอื่่�นๆ ในปีีการศึึกษาต่่อไป

6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผููวิิจััยขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� (Teaching and Learning Innovation
Center) สำำ�นัั ก บริิ ก ารเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ให�การสนัับสนุุนโครงการส่่ง
เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กระบวนวิชา 356102 สัตว์น้ำ�สวยงาม ภาคเรียนที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2563
ศิริพร โทลา และ มินตรา ศีลอุดม

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ� คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
E-mail: siriporn.tola@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา 356102 (สััตว์์น้ำำ��สวยงาม) แบบ active learning ซึ่่�ง
ผู้้�เรีียนจะใช้้เวลาทำำ�กิิจกรรม (ฝึึกการเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��สวยงามจริิง) นอกห้้องเรีียนมากกว่่าการนั่่�งฟัังบรรยาย อาจารย์์
ผู้้ส� อนทำำ�หน้้าเป็็นโค้้ชให้้กัับผู้้เ� รีียน ผู้้เ� รีียนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 254 คน สามารถเลืือกที่่�เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� (Project-based
learning) ผ่่านการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ สวยงามตลอดภาคการศึึกษา การประเมิินผล ได้้แก่่ ทำำ�คลิิปวิิดีีโอและแฟ้้ม
สะสมงาน และการทำำ�แบบทดสอบ เป็็นต้้น รายละเอีียดมีีดัังนี้้� กระบวนวิิชา 356102 (สััตว์์น้ำ��ำ สวยงาม) มีีเนื้้�อหา
ของกระบวนวิิชาเป็็นความพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับสััตว์์น้ำำ��สวยงาม เช่่น การจััดจำำ�แนกสััตว์์น้ำำ��สวยงาม ชีีววิิทยาบางประการ
ของสััตว์์น้ำำ��สวยงาม การจััดการ การเลี้้�ยงและการดููแลสััตว์์น้ำำ��สวยงาม การเพาะและขยายพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��สวยงาม
และการทำำ�ธุุรกิิจสััตว์์น้ำำ��สวยงาม เป็็นต้้น เป้้าหมายของกระบวนวิิชานี้้�มีีความคาดหวัังให้้นัักศึึกษาที่่�เรีียนจบ
กระบวนวิิชานี้้�จัักสััตว์์น้ำำ��สวยงามมากขึ้้�น มีีทักั ษะในการจััดการดููแลและเพาะขยายพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��สัตั ว์์น้ำำ��สวยงามได้้
ได้้อย่่างน้้อย 1 ชนิิด และสามารถผลิิตอาหารเม็็ดสำำ�เร็็จรููป นัักศึึกษาต้้องรู้้�จัักแหล่่งผลิิตและจำำ�หน่่าย และแหล่่ง
แสดงพัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��สวยงามที่่�สำำ�คัญ
ั ในจัังหวััดเชีียงใหม่่และในประเทศไทย และเข้้าใจกลไกการของการทำำ�ธุรุ กิิจสััตว์์
น้ำำ��สวยงาม รููปแบบวิิธีีการเรีียนการสอนจะเป็็นในรููปแบบของการทำำ�กิิจกรรมแบบ project-based learning ที่่�
มีีการสร้้างตััวเลืือก (choice) โดยให้้นัักศึึกษาสามารถเลืือกชนิิดสััตว์์น้ำำ��เพื่่�อทำำ�โครงงานตามความสนใจและความ
ถนััดของตััวเอง อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ว่่าผู้้�เรีียนจะเลืือกสััตว์์น้ำ��ำ ชนิิดใด แกนของเนื้้�อหาในกระบวนวิิชาที่่�ผู้้�เรีียนจะต้้อง
เรีียนรู้้�และเข้้าใจจะเหมืือนกัันคล้้ายคลึึงกัันทั้้�งหมด ระหว่่างการทำำ�กิิจกรรมการเรีียนการสอนตลอด 15 สััปดาห์์
ผู้้�เรีียนจะมีีโอกาสฝึึกฝนทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานเป็็นทีีมเพื่่�อทุุกคนในชั้้�นเรีียนทำำ�ให้้ภารกิิจสำำ�เร็็จด้้วยดีี อััน
ได้้แก่่ ทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น (Collaboration) ทัักษะการสื่่�อสาร (Communication) ทัักษะการคิิด
วิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหา (Critical thinking) และการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ (Creativity) เป็็นต้้น
คำำ�สำำ�คััญ: กระบวบวิิชาสััตว์์น้ำำ��สวยงาม, active learning, นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
1. บทนำำ�
แนวคิิดการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ในกระบวน
วิิชา 356102 สััตว์์น้ำำ��สวยงาม ให้้อยู่่�ในรููปแบบ active
learning โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�ผ่่านการ
ทำำ�กิจิ กรรมและลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง โดยลดจำำ�นวนชั่่�วโมง
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นั่่�งการนั่่�งฟัังบรรยายเพีียงอย่่างเดีียวในชั้้�นเรีียน มีี
อาจารย์์ผู้้ส� อนประจำำ�กระบวนวิิชาทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนโค้้ช
ให้้กัับผู้้�เรีียน
	รููปแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบ active
learning นี้้� ได้้มาจากการที่่�นัักศึึกษาที่่�เป็็นผู้้�เรีียนใน

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ยุุคปััจจุุบัันเป็็นผู้้�ที่่�มีีความคิิดเป็็นของตััวเอง มีีความ
กล้้าคิิด กล้้าทำำ� และกล้้าที่่�จะแสดงออกมากขึ้้�น และ
ผู้้�เรีียนแต่่ละคนยัังมีีรููปแบบการเรีียนรู้้� (learning
style) ที่่�แตกต่่างกัันออกไป นอกจากนี้้� กระบวนวิิชา
356102 จััดเป็็นวิิชา General education (GE) ที่่�
เปิิดรัับนัักศึึกษาตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 1-4 จากทุุกคณะของ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ นัักศึึกษาที่่�เข้้ามาเรีียนในวิิชานี้้�
มีีพื้้�นฐานความรู้้เ� กี่่�ยวกัับสััตว์์น้ำำ��มากน้้อยไม่่เท่่ากััน ดััง
นั้้�น อาจารย์์ผู้้ส� อนจึึงตระหนัักและใช้้จุุดเด่่นของผู้้เ� รีียน
ในจุุ ด นี้้�สร้้างโอกาสในการออกแบบรูู ป แบบของ
กิิจกรรมการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับสไตล์์ของ
ผู้้�เรีียนมากขึ้้�น
2. วิิธีีการดำำ�เนิินการจััดกิิจกกรมการเรีียนการสอน
	หััวใจสำำ�คััญของรููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนในกระบวนวิิชานี้้� คืือ การสร้้างตััวเลืือก (choice)
ให้้กัับผู้้�เรีียน ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกที่่�จะทำำ�กิิจกรรม
เพื่่�อเรีียนรู้้�บทเรีียน (เนื้้�อหา, unit) ให้้เหมาะสมกัับ
ความถนััด ความสนใจ และวิิธีีการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
(learning style)
2.1 วััตถุุประสงค์์
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนจะมีีโอกาสฝึึกฝนทัักษะที่่�จำำ�เป็็น
ในการทำำ� งานเป็็ น ทีี ม เพื่่�อทุุ ก คนในชั้้�นเรีี ย นทำำ� ให้้
ภารกิิจสำำ�เร็็จด้้วยดีี ได้้แก่่ ทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�
อื่่�น (Collaboration) ทัั ก ษะการสื่่� อสาร
(Communication) ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไข
ปัั ญหา (Critical thinking) และการใช้้ความคิิ ด
สร้้างสรรค์์ (Creativity) เป็็นต้้น
2.2 รููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอน
	รููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอนในกระบวน
วิิชานี้้� คืือ การสร้้างตััวเลืือกให้้กัับผู้้�เรีียน ให้้ผู้้�เรีียน
สามารถเลืือกที่่�จะทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อเรีียนรู้้�บทเรีียน ให้้
เหมาะสมกัับความถนััด ความสนใจ และวิิธีีการเรีียนรู้้�
ด้้วยตััวเองของผู้้�เรีียนแต่่ละคน โดยมีีโค้้ชคอยชี้้�แนะ
และให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนทำำ�ภารกิิจให้้บรรลุุเป้้า
หมาย ผลิิ ต ผลงานและผลลัั พ ธ์์ (Output and

Outcome) ให้้ได้้ตามที่่�วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา
ได้้ตั้้�งไว้้ ทั้้�งนี้้� ระหว่่างการทำำ�กิจิ กรรมการเรีียนการสอน
ผู้้�เรีียนจะมีีโอกาสฝึึกฝนทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งาน
เป็็นทีีมเพื่่�อทุุกคนในชั้้�นเรีียนทำำ�ให้้ภารกิิจสำำ�เร็็จด้้วยดีี
อัันได้้แก่่ ทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ทัักษะการ
สื่่�อสาร ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหา และ
การใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ เป็็นต้้น กิิจกรรมตลอด 15
สััปดาห์์ มีีดัังนี้้�
	สััปดาห์์ที่่� 1 อาจารย์์ผู้้�สอนชี้้�แจงวิิธีีการเรีียนรู้้�
และทำำ�กิจิ กรรม และบรรยายเนื้้�อหาภาพรวมที่่�จะเรีียน
ตลอดภาคการศึึกษา (overview)
	สััปดาห์์ที่่� 2 ให้้ผู้้�เรีียนออกไปสำำ�รวจและเยี่่�ยม
ชมสััตว์์น้ำำ��สวยงามในสถานที่่�ใดก็็ได้้และเขีียนรายงาน
ในมุุมมองบุุคคลทั่่�วไปที่่�ไม่่มีีความรู้้�ทางวิิชาการ
	สััปดาห์์ที่่� 3-13 ให้้ผู้้�เรีียนและสมาชิิกในกลุ่่�ม
(กลุ่่�มละ 4 คน) เลืือกหััวข้้อทำำ�โครงงาน ให้้เลืือกชนิิด
สััตว์์น้ำ��ำ สวย 1 ชนิิด เพื่่�อนำำ�ไปทำำ�โครงงาน (นำำ�กลัับไป
เลี้้�ยงที่่�หอพัักตลอดภาคการศึึกษา) จนถึึงสััปดาห์์ที่่� 15
อาจารย์์ผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนโค้้ช แนะนำำ�แนวทาง
และส่่งเสริิมวิิธีีการเรีียนให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ด้้วยเอง
ผ่่านบทเรีียน (tutorial) ที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนเป็็นผู้้�เตรีียม
ไว้้ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น คลิิปวิิดีีโอสั้้�น ๆ เอกสารอ่่าน
เพิ่่�มเติิม และผู้้�เรีียนจะต้้องทำำ�แบบทดสอบหลัังการ
เรีียนรู้้� (การสอบย่่อย) ผู้้เ� รีียนสามารถถามข้้อสงสััยและ
ศึึ ก ษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิ ม นอกเหนืื อ จาก tutorial ที่่�
อาจารย์์ผู้้�สอนได้้เตรีียมไว้้ให้้ได้้ตลอดเวลา
	สััปดาห์์ที่่� 12-13 ออกสำำ�รวจสถานแสดงพัันธุ์์�
สััตว์์น้ำำ��สวยงาม ตลาดปลาสวยงามในจัังหวััดเชีียงใหม่่
พร้้อมสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการ สืืบค้้นและรวบรวม
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับตลาดสััตว์์น้ำ��ำ สวยงามออนไลน์์
	สััปดาห์์ที่่� 14-15 จััดแสดงนิิทรรศการสััตว์์น้ำำ��
สวยงาม พร้้อมขายสััตว์์น้ำำ��สวยงามที่่�เพาะเลี้้�ยงได้้ ใน
กาดโก้้งโค้้ง มีีการเปิิดรัับโหวตจากประชาชนทั่่�วไปและ
นัักศึึกษาเพื่่�อหาสััตว์์น้ำำ��สวยงามที่่�ได้้รัับการโหวตสููงสุุด
และส่่งแฟ้้มสะสมงานที่่�ได้้รวบรวมจากการทำำ�โครงงาน
(งานเดี่่�ยว) ส่่งคลิิปวิิดีีโอ และสอบปลายภาค
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. ผลการจััดรููปแบบกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ
ใหม่่ (active learning)
ผลการเปรีียบเทีียบการทำำ�กิิจกรรมการเรีียน
การสอนแบบเก่่า (passive learning) และแบบใหม่่
(active learning) มีีดัังนี้้�
3.1 บทบาทของอาจารย์์ผู้้�สอน
- แบบเก่่า เป็็นผู้้�สอนและป้้อนข้้อมููลทุุกอย่่าง
ทางเดีียว มีีช่่องว่่างระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียน
- แบบใหม่่ ผู้้�สอนเป็็นโค้้ช เป็็นพี่่�และเป็็นเพื่่�อน
คอยสัังเกตและประเมิินพััฒนาการของผู้้เ� รีียน และรัับ
ฟัังเสีียงสะท้้อนและปััญหาของผู้้�เรีียน
3.2 บทบาทของผู้้�เรีียน
- แบบเก่่า รัับฟัังการบรรยาย รัับข้้อมููลทางเดีียว
- แบบใหม่่ นอกจากเนื้้�อหาในตำำ�รา เรีียนรู้้�ผ่่าน
สื่่�อต่่างๆ ที่่�หลากหลาย
3.3 สื่่�อการเรีียนการสอน (tutorial materials)
- แบบเก่่า ตำำ�ราและเอกสารประกอบการสอน
และPowerPoint
- แบบใหม่่ ตำำ�ราและเอกสารประกอบการสอน
PowerPoint คลิิปวิิดีีโอ แบบทดสอบ อุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ใน
การเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��
3.4 กิิจกรรมในห้้องเรีียน
- แบบเก่่า นั่่�งฟัังบรรยายในชั้้�นเรีียน 100%
สอบข้้อเขีียนในชั้้�นเรีียน
- แบบใหม่่ นั่่�งฟัังบรรยายในชั้้�นเรีียน 30% สอบ
ข้้อเขีียนในชั้้�นเรีียน ใช้้เวลาทำำ�กิิจกรรมและภาระกิิจ
นอกชั้้�นเรีียน 70%
3.5 รููปแบบการประเมิิน
- แบบเก่่า สอบข้้อเขีียน และส่่งรายงาน
- แบบใหม่่ สอบข้้อเขีียน สอบปากเปล่่า แฟ้้ม
สะสมงาน สอบปฏิิบััติิ
3.6 วิิ ธีี ก ารเรีี ย นรู้้� เ ฉพาะบุุ ค คล (Activity
learning style)
- แบบเก่่า ไม่่มีี และไม่่ให้้ความสำำ�คััญ
- แบบใหม่่ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนใช้้วิิธีีการของ
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ตััวเอง ขึ้้�นอยู่่�กัับสไตล์์ของผู้้�เรีียน อย่่างไรก็็ตาม จะมีี
การประเมิินจาก ผลงานและผลลััพธ์์ (Output and
Outcome)
3.7 ตััวเลืือกให้้กัับผู้้�เรีียน (Choice)
- แบบเก่่า ไม่่มีตัี วั เลืือก (choice) ให้้ผู้้�เรีียน และ
ผู้้�เรีียนไม่่มีีสิิทธิ์์�เลืือก
- แบบใหม่่ ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกจาก menu ที่่�
ผู้้�สอนเป็็นผู้้�ออกแบบให้้
3 . 8 ทัั ก ษ ะ ก า ร ทำำ� ง า น ร่่ ว ม กัั บ ผู้้� อื่่� น
(Collaboration)
- แบบเก่่า มีีโอกาสได้้ฝึึกน้้อย เนื่่�องจากการ
ทำำ�งานเป้้นกลุ่่�ม มัักจะทำำ�กัันระยะสั้้�น ๆ ในระยะเวลา
ไม่่เพีียงกี่่�สััปดาห์์
- แบบใหม่่ ผู้้�เรีียนต้้องทำำ�งานร่่วมกัับเพื่่�อนใน
ชั้้�นเรีียนเพื่่�อทำำ�ภาระกิิจให้้สำำ�เร็็จ
3.9 ทัักษะการสื่่�อสาร (Communication)
- แบบเก่่า ไม่่มีีโอกาสได้้ฝึึก
- แบบใหม่่ เมื่่�อผู้้�เรีียนต้้องทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม จะ
ต้้องใช้้ทัักษะการสื่่�อสารกัับสมาชิิกในกลุ่่�มเพื่่�อทำำ�ภาระ
กิิจให้้สำำ�เร็็จ ในฐานะที่่�เป็็นทั้้�งผู้้�พููดและผู้้�ฟัังที่่�ดีี
3.10 ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
(Critical thinking)
- แบบเก่่า ไม่่มีีโอกาสได้้ฝึึก
- แบบใหม่่ ระหว่่างการทำำ�ภารกิิจผู้้�เรีียนและ
สมาชิิกในกลุ่่�มจะต้้องระดมความคิิดและวิิเคราะห์์
โจทย์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหาเพื่่�อทำำ�ภาระกิิจให้้สำำ�เร็็จ
3.11 ทัั ก ษะการใช้้ความคิิ ด สร้้างสรรค์์
(Creativity)
- แบบเก่่า ไม่่มีีโอกาสได้้ฝึึก
- แบบใหม่่ ผู้้เ� รีียนต้้องช่่วยการออกแบบการทำำ�
โครงงานและการจััดแสดงนิิทรรศการหลัังจากปิิด
คอร์์สกระบวนวิิชานี้้�
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4. เทคโนโลยีี ICT และหรืือ Digital Tools ใน
กิิจกรรมการเรีียน
4.1 ห้้องเรีียนออนไลน์์
Facebook group เป็็นช่่องทางในการสื่่�อสาร
ระหว่่างผู้้เ� รีียนและผู้้ส� อน เนื่่�องจากผู้้เ� รีียนมีี account
ส่่วนตััว และผู้้เ� รีียนใช้้ Facebook ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ซึ่ง่�
จะมีีการเช็็คข้้อความเป็็นประจำำ�ทุุกวััน
Microsoft teams เนื่่�องจากนัักศึึกษามหา
วิิทยาเชีียงใหม่่ทุุกคนมีี account ผู้้�ใช้้ของ Microsoft
ซึ่่� ง ประกอบด้้วยข้้อมูู ล พื้้�นฐานของนัั ก ศึึ ก ษา และ
Microsoft teams นี้้�ยัั ง จำำ�กัั ด เฉพาะนัั ก ศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ด้้วย และสามารถตรวจสอบ
ย้้อนกลัับได้้สะดวกและแม่่นยำำ� ดัังนั้้�นกระบวนวิิชา
356102 จึึงใช้้ Microsoft teams ในการมอบหมาย
ภารกิิจ (assignment) และการทำำ�ข้้อสอบออนไลน์์
โดยใช้้ Microsoft form
Zoom meeting เป็็นเครื่่�องมืือใช้้ในกรณีีที่่�คนจำำ�นวน
มากไม่่สามารถรวมกลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมพร้้อมกัันได้้ และ
ในกรณีีที่่�นัักศึึกษาไม่่สะดวกที่่�จะนำำ�เสนอผลงานใน
ชั่่�วโมงเรีียนที่่�ทำำ�ในชั้้�นเรีียนได้้
4.2 แบบทดสอบ
Kahoot เพื่่�อสร้้างบรรยากาศในชั้้�นเรีียน รวม
ทั้้�งเป็็นการสอบทวนความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้�อหาที่่�ผู้้�
เรีียนได้้เรีียนในชั้้�นเรีียน
MS form ใช้้ในการทำำ�ข้้อสอบออนไลน์์ และ
การรวมรวบ assignment ของนัักศึึกษา
4.3 สื่่�อการเรีียนการสอน (Tutorial materials)
Sli.do ใช้้เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็น
ร่่วมโหวตกิิจกรรมที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิินอยู่่�แบบ real time
และเป็็นช่่องทางให้้ผู้้�เรีียนได้้ช่่วยกัันออกข้้อสอบร่่วม
กัับผู้้�สอนหลัังจากการบรรยายแต่่ละคาบ วิิธีีการนี้้�จะ
ทำำ�ให้้ผู้้�สอนได้้ทราบว่่าผู้้�เรีียนมีีความสนใจหััวข้้อหรืือ
เรื่่�องใดที่่�ผู้้�สอนได้้ทำำ�การบรรยายไปในแต่่ละคาบ
จััดรููปแบบ

Zoom video และ youtube ผู้้�สอนจะเตรีียม
สื่่�อการสอนสำำ�เร็็จรููป ในรููปแบบของการอััดคลิิปวิิดีีโอ
สั้้�น ๆ ความยาว 5-10 นาทีี ต่่อ 1 เรื่่�อง จััดให้้ผู้้�เรีียน
สามารถเข้้ามาเรีียนและทำำ�แบบสอบถามไม่่เกิิน 10 ข้้อ
หลัังจากเรีียนจบในคลิิปนั้้�นๆ
Youtube ระหว่่างการทำำ�โครงงานตลอดภาคการ
ศึึกษา ผู้้�เรีียนต้้องถ่่ายทำำ�คลิิปวิิดีีโอและตััดต่่อคลิิป
วิิดีีโอสั้้�น ๆ ที่่�มีีความยาว 3-5 นาทีี และโพสต์์ใน
youtube เมื่่�อการทำำ�โครงงานสิ้้�นสุุดลง
5. ผลงาน (output) และผลลััพธ์์ (outcome)
5.1 ผลงาน (output) ที่่�ได้้จากนัักศึึกษาจาก
การทำำ� active learning
(1) สััตว์์น้ำ��ำ สวยงามที่่�ได้้จากการเพาะเลี้้�ยงโดย
ผู้้� เรีี ย นตลอดภาคการศึึ ก ษา (2) แฟ้้ ม สะสมงาน
ประกอบด้้วย (3) รายงานเกี่่�ยวกัับชีีววิิทยาและวิิธีกี าร
เพาะสััตว์์น้ำำ��สวยงามของผู้้�เรีียนและช่่องทางการขาย
สััตว์์น้ำำ�� (ตลาดสััตว์์น้ำำ��สวยงาม) (4) นิิทรรศการตู้้แ� สดง
พัันธุ์์�สััตว์์น้ำำ��สวยงานและพรรณไม้้น้ำำ��จัดั โดยผู้้เ� รีียน (5)
คลิิปวิิดีีโอสั้้�น ๆ 3-5 นาทีี จััดทำำ�โดยผู้้�เรีียนเกี่่�ยวกัับ
การเลี้้�ยงและดููแลสััตว์์น้ำำ��ของตััวเองตลอดภาคการ
ศึึกษา (6) Infographic เพื่่�อโฆษณาขายสิินค้้าสััตว์์น้ำำ��
สวยงามของผู้้�เรีียน
5.2 ผลลััพธ์์ (outcome)
5.3 ผลการประเมิินกระบวนวิิชาโดยนัักศึึกษา
(1) มีีทักั ษะเป็็นการผู้้ป� ระกอบการในธุุรกิิจสััตว์์
น้ำำ��สวยงาม (2) มีีทัักษะการเป็็นผู้้�ผลิิตสััตว์์น้ำำ��สวยงาม
บางชนิิ ด ได้้แก่่ การดูู แ ลและการจัั ด การสัั ต ว์์ น้ำำ��
สวยงาม การผลิิตอาหารสััตว์์น้ำำ�� การบรรจุุสิินค้้าสััตว์์
น้ำำ�� การหาตลาดและการทำำ�โฆษณา (3) มีีทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นในการทำำ�งานเป็็นทีีม ได้้แก่่ การทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้อื่่�� น (Collaboration) การสื่่�อสาร (Communication)
การคิิ ด และวิิ เ คราะห์์ เ พื่่�อแก้้ไขปัั ญ หา (Critical
thinking) และการใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ (Creativity)
เป็็นต้้น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(Communication) การคิดและวิเคราะหเพื่อแกไข
ป ญ หา (Critical thinking) และการใช ค วามคิ ด
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Mai (Creativity)
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สร
างสรรค
เปนตน
ลำำ�ดัับที่่�
2

tcome)
กศึ ก ษาจาก
3

าะเลี้ยงโดย
มสะสมงาน
ววิ ท ยาและ
และชองทาง
วยงาม) (4)
ละพรรณไม
ๆ 3-5 นาที
ดูแลสัตวน้ำ
nfographic
งผูเรียน

นักศึกษา

รูปที่ 1 การฝกและสอบปฏิบัติการมัดถุงปลา

รูปที่ 2 การฝกและสอบปฏิบัติการทำอาหารปลา

ตารางที่่� 1 ผลการประเมิินกระบวนวิิชา โดยนัักศึึกษา
ที่่�ทำำ�การประเมิินจำำ�นวน 137 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
68.50 (ร้้อยละค่่าเฉลี่่�ยการประเมิินเต็็ม 100, ค่่าเฉลี่่�ย
การประเมิินเต็็ม 5)
ลำำ�ดัับที่่�
1
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รายการประเมิิน

ร้้อยละค่่า ค่่าเฉลี่่�ย
เฉลี่่�ยการ การ
ประเมิิน ประเมิิน
การแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบ 94.6
4.73
อย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับ
วััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชา แผนการสอน
(course syllabus) วิิธีีการ
ประเมิินผลการเรีียน เกณฑ์์
การให้้คะแนน และเอกสาร
อ่่านประกอบ

รายการประเมิิน

ร้้อยละค่่า ค่่าเฉลี่่�ย
เฉลี่่�ยการ การ
ประเมิิน ประเมิิน
94.6
4.73

เนื้้�อหาในการสอน
สอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�สอน
(course outline) ของ
กระบวนวิิชา
การอธิิบายให้้เห็็นถึึงความ 93.43
สััมพัันธ์์ของวิิชาที่่�เรีียนกัับ
วิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือ
การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้

4.67

4

การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิด 93.14
และค้้นคว้้าด้้วยตนเอง
และกระตุ้้�นให้้ได้้ฝึึกการคิิด
วิิเคราะห์์

4.66

5

วิิธีีการและเกณฑ์์ในการ 92.26
วััดผลเหมาะสมกัับเนื้้�อหา
กระบวนวิิชา และการ
วััดผลสอดคล้้องกัับ
วััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�ของ
กระบวนวิิชา
ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรมที่่� 89.34
กำำ�หนดให้้ทำำ�นอกเหนืือ
จากเวลาเรีียนสอดคล้้องกัับ
ระยะเวลา
สื่่�อการสอนและเอกสาร 92.41
ประกอบการสอนสนัับสนุุน
ต่่อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน

4.61

6

7

4.47

4.62

6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุณคณาจารย์์และบุุคลากรภาค
วิิ ช าสัั ต วศาสตร์์ แ ละสัั ต ว์์ น้ำำ�� คณะเกษตรศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ช่ว่ ยให้้การจััดกิิจกรรมรููปแบบ
active learning สำำ�เร็็จลุุล่่วงด้้วยดีี และขอบคุุณศููนย์์
นวัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ การ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในการ
สนัับสนุุนเงิินเพื่่�อจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบ
ใหม่่มา ณ ที่่�นี้้�
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7. เอกสารอ้้างอิิง
แนวคิิดการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา
356102 สััตว์์น้ำำ��สวยงาม ให้้อยู่่�ในรููปแบบ active
learning โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�ผ่่านการ
ทำำ�กิจิ กรรมและลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง โดยลดจำำ�นวนชั่่�วโมง
นั่่�งการนั่่�งฟัังบรรยายเพีียงอย่่างเดีียวในชั้้�นเรีียน มีี
อาจารย์์ผู้้ส� อนประจำำ�กระบวนวิิชาทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนโค้้ช
ให้้กัับผู้้�เรีียน
	รููปแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบ active
learning นี้้� ได้้มาจากการที่่�นัักศึึกษาที่่�เป็็นผู้้�เรีียนใน
ยุุคปััจจุุบัันเป็็นผู้้�ที่่�มีีความคิิดเป็็นของตััวเอง มีีความ
กล้้าคิิด กล้้าทำำ� และกล้้าที่่�จะแสดงออกมากขึ้้�น และ
ผู้้�เรีียนแต่่ละคนยัังมีีรููปแบบการเรีียนรู้้� (learning
style) ที่่�แตกต่่างกัันออกไป นอกจากนี้้� กระบวนวิิชา
356102 จััดเป็็นวิิชา General education (GE) ที่่�
เปิิดรัับนัักศึึกษาตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 1-4 จากทุุกคณะของ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ นัักศึึกษาที่่�เข้้ามาเรีียนในวิิชานี้้�
มีีพื้้�นฐานความรู้้เ� กี่่�ยวกัับสััตว์์น้ำำ��มากน้้อยไม่่เท่่ากััน ดััง
นั้้�น อาจารย์์ผู้้ส� อนจึึงตระหนัักและใช้้จุุดเด่่นของผู้้เ� รีียน

ในจุุ ด นี้้�สร้้างโอกาสในการออกแบบรูู ป แบบของ
กิิจกรรมการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับสไตล์์ของผู้้�
เรีียนมากขึ้้�น หััวใจสำำ�คัญ
ั ของรููปแบบกิิจกรรมการเรีียน
การสอนในกระบวนวิิ ช านี้้� คืื อ การสร้้างตัั ว เลืื อ ก
(choice) ให้้กัับผู้้เ� รีียน ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกที่่�จะทำำ�
กิิจกรรมเพื่่�อเรีียนรู้้�บทเรีียน (เนื้้�อหา, unit) ให้้เหมาะ
สมกัับความถนััด ความสนใจ และวิิธีกี ารเรีียนรู้้ด้้� วยตััว
เอง (learning style) ของผู้้�เรีียนแต่่ละคน โดยมีีโค้้ช
คอยชี้้�แนะและให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนทำำ�ภารกิิจ
ให้้บรรลุุเป้้าหมาย ผลิิตผลงานและผลลััพธ์์ (Output
and Outcome) ให้้ได้้ตามที่่�วััตถุุประสงค์์ของกระบวน
วิิชาได้้ตั้้�งไว้้ ทั้้�งนี้้� ระหว่่างการทำำ�กิจิ กรรมการเรีียนการ
สอน ผู้้�เรีียนจะมีีโอกาสฝึึกฝนทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในการ
ทำำ�งานเป็็นทีีมเพื่่�อทุุกคนในชั้้�นเรีียนทำำ�ให้้ภารกิิจสำำ�เร็็จ
ด้้วยดีี อัั น ได้้แก่่ ทัั ก ษะการทำำ� งานร่่ ว มกัั บ ผู้้� อื่่� น
( C o l l a b o r a t i o n ) ทัั ก ษ ะ ก า ร สื่่� อ ส า ร
(Communication) ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อแก้้ไข
ปัั ญหา (Critical thinking) และการใช้้ความคิิ ด
สร้้างสรรค์์ (Creativity) เป็็นต้้น

7.1 ตััวอย่่างการอ้้างอิิงบทความจากวารสาร (Journal)
[1] Settles, B. (2009). Active learning literature survey. University of Wisconsin-Madison
Department of Computer Sciences.
[2] Felder, R. M., & Brent, R. (2009). Active learning: An introduction. ASQ higher education
brief, 2(4), 1-5.
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การจัดทำ�คลิปสื่อการสอนในวิชา 951100 (ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน)
วิชาศึกษาทั่วไปของสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวสู่ CMU 21st Century Learning
1

ศุภรดา ประภาวงศ์1

ศุภรดา ประภาวงศ์ (สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์,
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail suparada.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบผสมผสาน โดยศึึกษาจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากการวิิจััยเชิิงสำำ�รวจและ
จากการวิิจััยเชิิงทดลองด้้วยการจััดทำำ�สื่่�อการสอนวิิชา 95110 (ชีีวิิตสมััยใหม่่กัับแอนนิิเมชััน) ซึ่่�งเป็็นวิิชาศึึกษา
ทั่่�วไปของสาขาวิิชาแอนนิิเมชัันและวิิชวลเอฟเฟกต์์ วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ การ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 มีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก กลุ่่�มตััวอย่่างชอบการใช้้สื่่�อใน
การเรีียนการสอน เช่่น สไลด์์ คลิิป ภาพยนตร์์ ฯลฯ ร้้อยละ 61.5 และการใช้้สื่่�อในการเรีียนการสอนช่่วยให้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีผลการเรีียนที่่�ดีี ร้้อยละ 40.8 โดยความยาวของคลิิปสื่่�อการสอนที่่�กลุ่่�มเป้้าหมายมีีความพึึงพอใจ ได้้แก่่
ความยาว 1-5 นาทีี ร้้อยละ 59.3 และความยาว 6-10 นาทีี ร้้อยละ 41
คำำ�สำำ�คััญ: คลิิปสื่่�อการสอน, ความพึึงพอใจ, ประสิิทธิิภาพ
1. บทนำำ�
	ผู้้�วิิจััยได้้รัับทุุนสนัับสนุุน Type A – Active
Learning จากศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
(TLIC) สำำ�นัั ก บริิ ก ารเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เป็็นครั้้�งแรกในปีีนี้้� ผนวกกัับ
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�อุุบััติิ
ขึ้้�นทั่่�วโลก ซึ่่�งส่่งผลโดยตรงต่่อการเรีียนการสอนที่่�ต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงไป เนื่่�องจากวิิชาที่่�ผู้้�วิิจััยดููแลรัับผิิดชอบ
เป็็นวิิชาศึึกษาทั่่�วไปที่่�รองรัับนัักศึึกษาประมาณ 150
คน ต่่อ 1 กลุ่่�มเรีียน โดยมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 2 กลุ่่�มเรีียน
ซึ่่�งก็็คืือการรองรัับนัักศึึกษาจำำ�นวนประมาณ 300
คนในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 ปััจจััยต่่างๆ
เหล่่ า นี้้�จึึ ง เป็็ น ตัั ว แปรต้้นที่่�ทำำ� ให้้ผู้้� วิิ จัั ย ไม่่ ส ามารถ
จััดการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนได้้ตามเดิิม เนื่่�องจาก
208

มาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดที่่�ต้้องเว้้นระยะห่่าง
ระหว่่างบุุคคลอย่่างน้้อย 1-2 เมตร ผนวกกัับความไม่่
มั่่�นใจว่่าทุุกคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเรีียนการสอนในวิิชา
นี้้�ได้้เดิินทางไปยัังพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการระบาดของโรคโค
วิิด 19 ก่่อนการเข้้าร่่วมในชั้้�นเรีียนหรืือไม่่ จึึงมีีการใช้้
แผนสำำ� รองคืื อ การเรีี ย นการสอนออนไลน์์ ผ่่ า น
โปรแกรม Zoom ที่่�ทางมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้จััดหา
และอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับบุุคลากรและนัักศึึกษา
ทุุกคน
นอกจากช่่ อ งทางในการสื่่�อสารที่่�ทาง
มหาวิิทยาลััยได้้จััดเตรีียมไว้้ให้้เพื่่�อรองรัับวิิกฤตการณ์์
ครั้้�งนี้้�แล้้ว อีี ก ปัั ญ หาสำำ�คัั ญ ที่่�ต้้องเตรีี ย มพร้้อมให้้
สามารถดำำ�เนิินการจััดการเรีียนการสอนได้้ใกล้้เคีียงกัับ
สถานการณ์์ปกติิให้้มากที่่�สุุด โดยสิ่่�งที่่�ขาดสำำ�หรัับวิิชา
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นี้้�คืือสื่่�อการสอนที่่�จะเป็็นตััวช่่วยสำำ�คััญสำำ�หรัับหลาก
หลายปััญหาดัังต่่อไปนี้้� 1) ปััญหาการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 ดัังที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้น 2) ปััญหาในกรณีีที่่�
ระบบนอิินเทอร์์เน็็ตเกิิดความไม่่เสถีียรจนส่่งผลต่่อการ
สื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอนและนัักศึึกษา สื่่�อการสอนก็็เป็็น
อีีกตััวช่่วยที่่�ทำำ�ให้้การเรีียนการสอนสามารถดำำ�เนิินต่่อ
ไปได้้ โดยจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนแผนการในการสื่่�อสารตาม
สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�บ้้าง แต่่เป็็นการปรัับเพีียงเล็็ก
น้้อย 3) ปััญหานัักศึึกษาติิดธุุระหรืือภารกิิจเร่่งด่่วน จึึง
ไม่่สามารถเข้้าเรีียนหรืือรัับชมการเรีียนการสอนผ่่าน
ทางโปรแกรม Zoom ได้้ นัักศึึกษาก็็สามารถหาโอกาส
ไปศึึกษาผ่่านสื่่�อการสอนด้้วยตััวเองในภายหลัังหรืือ
ล่่วงหน้้าได้้ 4) ปััญหาการเพิ่่�มหรืือการถอนในระบบ
สำำ�นัักทะเบีียนที่่�บางครั้้�งนัักศึึกษาไม่่ได้้เข้้าเรีียนตั้้�งแต่่
สััปดาห์์แรกๆของการเปิิดภาคเรีียน การเข้้าเรีียนภาย
หลัังนัักศึึกษาคนอื่่�นจะทำำ�ให้้เกิิดรอยต่่อของการปููพื้้�น
ฐานความรู้้ที่่�น้้
� อยลงได้้จากการศึึกษาด้้วยสื่่�อการสอน
เหล่่านี้้�ด้้วยตััวเอง เพื่่�อการปรัับพื้้�นฐานให้้เท่่าเทีียมกัับ
เพื่่�อนนัั ก ศึึ ก ษาที่่�ได้้เข้้าเรีี ย นตั้้�งแต่่ สัั ป ดาห์์ แรก 5)
ปััญหาการไม่่เข้้าใจในบทเรีียนก็็สามารถแก้้ไขได้้ด้้วย
สื่่�อการสอนที่่�ช่่วยให้้นัักศึึกษาสามารถศึึกษาด้้วยตััวเอง
เพิ่่�มเติิมเมื่่�อใดก็็ได้้ ผู้้�วิิจััยจึึงได้้จััดทำำ�คลิิปสื่่�อการสอน
ครั้้�งนี้้�ขึ้้�น เพื่่�อช่่วยอำำ�นวยความสะดวกในการเรีียนการ
สอนให้้กัับทั้้�งอาจารย์์และนัักศึึกษาได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น
แต่่เนื่่�องจากการได้้รัับทุุนสนัับสนุุนในการจััดทำำ�
สื่่�อการสอนครั้้�งนี้้�จึึงอยู่่�ระหว่่างภาคการศึึกษา จึึงไม่่ได้้
มีีการเตรีียมคลิิปสื่่�อการสอนไว้้ให้้กัับนัักศึึกษาก่่อนการ
เปิิดภาคการศึึกษาได้้ทััน แต่่ได้้มีีการเผยแพร่่ให้้กัับ
นัักศึึกษาได้้ใช้้ในการเตรีียมตััวเพื่่�อการสอบปลาย สื่่�อ
การสอนชิ้้�นนี้้�จึึงอาจยัังไม่่สมบููรณ์์เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััด
ทางด้้านระยะเวลาและขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบ
หมายในการสอนที่่�วิิชาประกอบไปด้้วยคณาจารย์์ผู้้�
เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน 3 ท่่าน ที่่�อีีก 2 ท่่านไม่่ได้้เป็็นผู้้�
วิิจััยร่่วมในโครงการนี้้� ผู้้�วิิจััยเป็็นหนึ่่�งในคณาจารย์์ผู้้�
สอนในวิิชานี้้� โดยได้้รัับมอบหมายให้้สอนเกี่่�ยวกัับ

ประวััติศิ าสตร์์และขั้้�นตอนการเตรีียมการก่่อนการผลิิต
สื่่�อแอนนิิเมชััน สื่่�อการสอนชิ้้�นนี้้�จึึงครอบคลุุมเฉพาะ
ในส่่วนที่่�ผู้้�วิิจััยรัับผิิดชอบเท่่านั้้�น
2. วััตถุุประสงค์์และของเขตของการวิิจััย
2.1 เพื่่�อศึึกษาถึึงความสำำ�คััญของการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
2.2 เพื่่�อศึึกษาถึึงการจััดทำำ�คลิิปสื่่�อการสอนที่่�
ตรงตามความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
3. ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิ จัั ย ครั้้�งนี้้�เป็็ น การวิิ จัั ย แบบผสมผสาน
(Mixed Methods Research) โดยเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ใน
การศึึ ก ษาครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ การศึึ ก ษาจากเอกสารที่่�
เกี่่�ยวข้้อง (Documentary Research) การศึึกษาจาก
การวิิจััยเชิิงสำำ�รวจ (Survey Research) จากการเก็็บ
แบบสอบถามจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 400 ชุุด จากสููตรคำำ�นวณ
หากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ระดัับความเชื่่�อมั่่�นร้้อยละ 95 และ
ยอมให้้เกิิดความคลาดเคลื่่�อนของการสุ่่�มตััวอย่่างร้้อย
ละ 5 ของทาโร่่ยามาเน [2] ที่่�ใช้้การสุ่่�มตััวอย่่างแบบ
ง่่าย (Simple Random Sampling) ด้้วยการสร้้าง
แบบสอบถามและแชร์์ ใ นระบบออนไลน์์ เ พื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด
19 และเพื่่�อการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีความกว้้างใน
เชิิงมิิติิและมีีความหลากหลายในเชิิงพื้้�นที่่�มากยิ่่�งขึ้้�น
นอกจากนี้้�ยัังมีีการวิิจััยเชิิงทดลอง (Experimental
Research) ด้้วยการจััดทำำ�สื่่�อการสอนวิิชา 95110
(ชีีวิิตสมััยใหม่่กัับแอนนิิเมชััน) ซึ่่�งเป็็นวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
ของสาขาวิิชาแอนนิิเมชัันและวิิชวลเอฟเฟกต์์ วิิทยาลััย
ศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ผู้้�
วิิจััยมีีส่่วนในการสอนวิิชานี้้� 1 ใน 3 ส่่วนของการเรีียน
การสอนทั้้�งหมด ซึ่่�งทางศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� (TLIC) สำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เป็็นผู้้�เก็็บข้้อมููลในการประเมิิน
สื่่�อการสอนในครั้้�งนี้้�
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4. สรุุปผลการวิิจััย
เนื่่�องจากงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�เป็็นการวิิจััยแบบผสม
ผสาน ผลการวิิจััยจึึงแบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วนตามเครื่่�อง
มืือที่่�ใช้้ในการศึึกษาดัังต่่อไปนี้้�
4.1 ผลการศึึ ก ษาจากเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(Documentary Research)
เพื่่�อศึึกษาถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 และเพื่่�อศึึกษา
ถึึงการจััดทำำ�คลิิปสื่่�อการสอนที่่�ตรงตามความต้้องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ค้้นพบหลัักการ ทฤษฎีีและ
แนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังต่่อไปนี้้�
4.1.1 ความหมายและบทบาทของการสื่่�อสาร
การสื่่�อสาร หมายถึึง กระบวนการทางสัังคม ซึ่ง่�
ปััจเจกชนใช้้สััญลัักษณ์์ในการกำำ�หนดและตีีความหมาย
ในสภาพแวดล้้อมหนึ่่�งๆ (West and Turner, 2021:
5 อ้้างถึึงใน สุุรพงษ์์ โสธนะเสถีียร, 2557: 2) หรืือการ
ถ่่ายโอนความหมาย (meaning transfer) ระหว่่างผู้้�
สื่่�อสาร (communicators/ communicants) ซึ่่�งผู้้�
สื่่�อสารหมายถึึงทั้้�งผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสารไม่่ว่่าจำำ�นวน
เท่่าใด เพื่่�อพยายามทำำ�ให้้พวกเขาเข้้าใจในความหมาย
เดีียวกััน [5] โดยแบบจำำ�ลองในการสื่่�อสารหรืือแบบ
จำำ�ลอง SMCR ของ David K. Berlo ได้้กล่่าวว่่า
กระบวนการในการสื่่�อสารประกอบไปด้้วยผู้้ส่� ง่ สาร (S:
sender) สาร (M: message) ช่่องทางในการสื่่�อสาร
(C: channel) และผู้้�รัับสาร (R: receiver) [1] ที่่�มีี
ปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อกััน นอกจากนี้้�อีีกปััจจััยสำำ�คััญคืือ การ
ตอบกลัับ (F: feedback) ที่่�มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการประเมิิน
ว่่าผู้้�ส่่งสารและผู้้�รัับสารเข้้าใจในความหมายเดีียวกััน
หรืือไม่่หรืือการสื่่�อสารนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ โดย
ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�
ส่่ ง สารและผู้้� รัั บ สารก็็ คืื อ องค์์ ป ระกอบส่่ ว นบุุ ค คล
(field) ซึ่ง่� แตกต่่างกัันไป ได้้แก่่ ความเชื่่�อ ค่่านิิยม ปทััส
ถาน ทััศนคติิ ประสบการณ์์ ลัักษณะเฉพาะของแต่่ละ
คนซึ่่�งแตกต่่างกัันไป.. นอกจากนี้้�ยัังมีีสิ่่�งที่่�เรีียกว่่า
เครื่่�องกรอง (filter) ซึ่่�งได้้แก่่บรรดาการเลืือกรัับรู้้�ทั้้�ง
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หลาย (selective perception) อัันเป็็นผลมาจาก
กระบวนการสัังคมประกิิต อคติิ ผลประโยชน์์ ฯลฯ [6]
สำำ�หรัับงานวิิจััยชิ้้�นนี้้� ผู้้�ส่่งสาร (S: sender) คืือผู้้�วิิจััย
ที่่�เป็็นอาจารย์์ผู้้�สอนในวิิชานี้้� สาร (M: message) คืือ
เนื้้�อหาที่่�ใช้้ในการเรีียนการสอน ช่่องทางในการสื่่�อสาร
(C: channel) คืือคลิิปสื่่�อการสอนและผู้้�รัับสาร (R:
receiver) คืือนัักศึึกษาที่่�เรีียนวิิชานี้้�
4.1.2 ทฤษฎีีการใช้้และความพึึงพอใจในสื่่�อ
(uses and gratifications theory)
ทฤษฎีีนี้้�เชื่่�อว่่าผู้้�รัับสารถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีความ
กระตืือรืือร้้นและต้้องการไปสู่่�เป้้าหมาย ผู้้�รัับสารมีี
ความรัับผิิดชอบในการเลืือกสื่่�อเพื่่�อสนองต่่อความ
ต้้องการของตนและใช้้สิ่่�งที่่�ได้้มาเป็็นหนทางในการ
สร้้างความพึึงพอใจ (Palmgreen, 1984 อ้้างถึึงใน สุุ
รพงษ์์ โสธนะเสถีียร, 2557: 292-293) โดยตััวแปร
สำำ�คัั ญ ที่่�ส่่ ง ผลต่่ อ การใช้้และความพึึ ง พอใจคืื อ
คุุณลัักษณะที่่�หลากหลายของคนในสัังคม (individual
differences perspectives)
4.1.3 ทฤษฎีีเทคโนโลยีีสื่่�อสารเป็็นตััวกำำ�หนด
(communication technology determinism)
ทฤษฎีีนี้้�จากมุุมมองของ McLuhan คืือการ
ต้้องการหาคำำ� ตอบว่่ า มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งการ
เปลี่่�ยนแปลงรูู ปแบบของสื่่�อกัั บประสบการณืื ด้้ าน
ผััสสะ (sense) ของมนุุษย์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการเห็็น การ
ได้้ยิิน การสััมผััสในกาละและเทศะต่่างๆอย่่างไรบ้้าง
เขาไม่่ได้้สนใจว่่า “คนเรามีีประสบการณ์์กัับอะไร”
(What we experience) แต่่กลัับสนใจว่่า “คนเรามีี
ประสบการณ์์อย่่างไร” (How we experience) หาก
พููดในภาษาการสื่่�อสารก็็คืือ McLuhan ไม่่ได้้สนใจ
“เนื้้�อหาของข่่าวสาร” (content) หากแต่่สนใจ “รููป
แบบของสื่่�อ” (form/media) จากข้้อสรุุปของเขาที่่�
กล่่าวว่่า “เพีียงแค่่ตััวสื่่�อก็็เป็็นสารแล้้ว” (Medium is
the Message) [4] เมื่่�อพิิจารณาจากทฤษฎีีนี้้�จะเห็็น
ได้้ว่่าการจััดทำำ�คลิิปสื่่�อการสอนถืือเป็็นการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ที่่�รููปแบบ
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ของสื่่�อหรืือการสื่่�อสารระหว่่างอาจารย์์และนัักศึึกษา
ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปและการเลืือกใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีีที่่�
เหมาะสมก็็ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความสะดวก
สบายในการสื่่�อสารเพื่่�อการเรีียนการสอนได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
4.1.4 การวิิเคราะห์์ผู้้�รัับสาร (audience analysis)
McQuail (1994) ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิเคราะห์์
ผู้้�รัับสารและได้้แบ่่งพััฒนาการของทััศนะที่่�มีีต่่อผู้้�รัับ
สารออกเป็็น 4 แนวคิิดใหญ่่ๆ ดัังนี้้� [3]
1) ทัั ศ นะที่่�มองผู้้� รัั บ สารเป็็ น “ผู้้� ดูู ผู้้� ช ม”
(spectators) ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้ส่� ง่ สาร (อาจารย์์)
และผู้้รั� บั สาร (นัักศึึกษา) จะเป็็นการสื่่�อสารภายในกลุ่่�ม
(group communication) ที่่�ทั้้�งสองฝ่่ า ยต่่ า งมีี
ปฏิิกิิริิยาตอบโต้้ต่่อกััน ซึ่่�งทััศนะแบบนี้้�จะพบได้้ทั้้�งใน
รููปแบบการเรีียนการสอนแบบเก่่าที่่�เน้้นการบรรยาย
และการเรีี ย นการสอนแบบใหม่่ ที่่�สื่่� อสารกัั บ ผ่่ า น
โปรแกรมสัังคมออนไลน์์
2) ทััศนะที่่�มองผู้้�รัับสารเป็็น “กลุ่่�มสาธารณะ”
(public) ที่่�ผู้้�รัับสาร (นัักศึึกษา) ติิดตามผลงานของ
ผู้้�ส่่งสาร (อาจารย์์) อย่่างจริิงจัังและสม่ำำ��เสมอ
3) ทััศนะที่่�มองผู้้รั� บั สารเป็็น “มวลชน” (mass)
ที่่�มีีลัักษณะเป็็นกลุ่่�มขนาดใหญ่่ที่่�มีีปริิมาณมาก เป็็นก
ลุ่่�มที่่�อยู่่�กระจััดกระจายตามที่่�ต่่างๆ ไม่่ได้้รวมอยู่่�ในที่่�
เดีียวกััน เป็็นกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้มีีความสััมพัันธ์์ต่อ่ กััน ต่่างคน
ต่่างอยู่่� ไม่่รู้้จั� กั กััน เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีลักั ษณะหลากหลาย ไม่่
ว่่าจะเป็็นหลายเพศ หลายวััย หลายอาชีีพและเป็็นก
ลุ่่�มที่่�มีีลักั ษณะชั่่�วครั้้�งชั่่�วคราว ซึ่ง่� ก็็มีคี วามใกล้้เคีียงกัับ
ลัักษณะของนัักศึึกษาที่่�ใช้้สื่่�อคลิิปการสอนครั้้�งนี้้�
4) ทััศนะที่่�มองผู้้รั� บั สารเป็็นตลาดหรืือผู้้บ� ริิโภค
(market) ที่่�เป็็นระบบธุุรกิิจอย่่างเต็็มตััวและมีีการ
แข่่งขัันเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง ทิิศทางการผลิิตสื่่�อต้้องคำำ�นึึง
ถึึงความต้้องการของตลาด ผู้้ช� มเป็็นสำำ�คัญ
ั โดยในกรณีี
นี้้�ทางผู้้�วิิจััยก็็ได้้ให้้ความสำำ�คััญและทำำ�การสำำ�รวจผู้้�
บริิโภคก่่อนการออกแบบและทดลองจััดทำำ�คลิิปสื่่�อ
การสอนชิ้้�นนี้้� ซึ่่�งจะมีีการกล่่าวถึึงต่่อไปในผลการวิิจััย
เชิิงสำำ�รวจ

ออกแบบและทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนชิ้น
นี้ ซึ่งจะมีการกลาวถึงตอไปในผลการวิจั ยเชิง
สำรวจ
4.2 ผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
4.2 ผลการวิิบจัแบบสอบถามจำนวนทั
ยั เชิิงสำำ�รวจ (Survey Research)
จากการเก็
้ งสิ้น 400
แบบสอบถามจำำ
�นวนทั้้�งสิ้้�Random
น 400
ชุด ทีจากการเก็็
่ใชการสุมตับวอย
างแบบงาย (Simple
ชุุSampling)
ด ที่่�ใช้้การสุ่่�มดตััววยการสร
อย่่างแบบง่่
าย (Simple Randomใน
างแบบสอบถามและแชร
Sampling)
ด้้วยการสร้้างแบบสอบถามและแชร์์
ระบบออนไลน
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณกในาร
ระบบออนไลน์์เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การ
แพร ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 และเพื ่ อ การเข า ถึ ง
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และเพื่่�อการเข้้าถึึงกลุ่่�ม
กลุมเปาหมายที่มีความกวางในเชิงมิติและมีความ
เป้้าหมายที่่�มีีความกว้้างในเชิิงมิิติิและมีีความหลาก
หลากหลายในเชิ
งพื้นงขึ้้�ทีน่มากยิ
อยาคน
งทั้ง
หลายในเชิิ
งพื้้�นที่่�มากยิ่่�
กลุ่่�ม่งตััขึว้นอย่่กลุ
างทั้้�มงตัว400
ขอมูลเชิงประชากรศาสตร
มีี400
ข้้อมููลคนมี
เชิิงประชากรศาสตร์์
ดัังต่่อไปนี้้�ดังตอไปนี้

เกิิดของกลุ่่�
มตััาวงอย่่าง
รูปทีรูู่ 1ปที่่�ปเ1กิดปีีของกลุ
มตัวอย
กลุ่่�มตััวอย่่าง 400 คน ประกอบไปด้้วยผู้้�ที่่�ใน
มตัรวะหว่่
อยาง 400
วยผูอายุุ
ที่ใน
ขณะนี้้�มีีกลุอายุุ
57-75คนปีีประกอบไปด
จำำ�นวน 15 คน
ระหว่่
าง ้ม42-56
ปีี จำำ�านวน
52 คนป อายุุ
ระหว่่15างคน
24-41
ขณะนี
ีอายุระหว
ง 57-75
จำนวน
อายุ
ปีีระหว
จำำ�นวน
133 คนและอายุุ
24ระหว
ปีี จำำ�านวน
าง 42-56
ป จำนวน น้้52อยกว่่
คน าอายุ
ง 24200
โดยเป็็น133
การแบ่่
งกลุ่่�มประชากรตามแนวคิิ
41 ปคนจำนวน
คนและอายุ
น  อ ยกว า 24ดป
ของนัักเศรษฐศาสตร์์ที่่�ได้้แบ่่งกลุ่่�มออกเป็็นกลุ่่�ม Baby
Boomer กลุ่่�ม Gen X กลุ่่�ม Gen Y และกลุ่่�ม Gen Z
ที่่�เกิิดและเติิมโตมาในช่่วงเวลาที่่�แตกต่่างกััน จึึงจะส่่ง
ผลต่่อทััศนคติิที่่�แตกต่่างกัันออกไป โดยเป็็นการเก็็บ
แบบสอบถามจากกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่�มีี บ้้ านเกิิ ด อยู่่�ใน
จัังหวััดต่่างๆทั่่�วประเทศไทย 59 จัังหวััด โดยประกอบ
ไปด้้วยจัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ 129 คน (32.25%)
กรุุงเทพมหานคร 77 คน (19.25%) จัังหวััดเชีียงราย
26 คน (6.5%) จัังหวััดลำำ�ปางและจัังหวััดแพร่่ จัังหวััด
ละ 14 คน (3.5%) จัังหวััดลำำ�พููน 13 คน (3.25%)
จัังหวััดพะเยา 8 คน (2%) จัังหวััดกำำ�แพงเพชร 7 คน
(1.75%) จัังหวััดนนทบุุรีี จัังหวััดสมุุทรปราการและ
จัังหวััดพิิษณุุโลก จัังหวััดละ 6 คน (1.5%) จัังหวััดน่่าน
จัังหวััดราชบุุรีี จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี จัังหวััด
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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129 คน (
(19.25%)
ลำปางและ
จังหวัดลำพ
(2%) จังห
นนทบุรี จ
จังหวัดละ
จั ง หวั ด ส
นครศรีธรร
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นครศรีีธรรมราชและจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััดละ
4 คน (1%) และจัังหวััดนครราชสีีมา จัังหวััดนครปฐม
จัังหวััดกาญจนบุุรีี จัังหวััดเพชรบุุรีี จัังหวััดบุุรีีรััมย์์
จัั ง หวัั ด ลพบุุ รีี จัั ง หวัั ด กระบี่่� จัั ง หวัั ด ตาก จัั ง หวัั ด
นครพนม จัังหวััดพััทลุุง จัังหวััดนครสวรรค์์ จัังหวััด
อุุดรธานีี จัังหวััดภููเก็็ต ฯลฯ อีีกจำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 59
จัังหวััดจากทุุกภููมิิภาค จัังหวััดละ 1-3 คน (0.250.75%) ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าเป็็นการเก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�ม
ตััวอย่่งาานทำ
งในทุุกภููจำนวน
มิิภาคของประเทศไทย
การมี
213 คน (53.3%) และการ
เป้้าหมายสำำ�คััญของกลุ่่�มตััวอย่่างต่่อการเรีียน
เรียนเพื่อการเรียนใหจบ จำนวน 212 คน (53%) สิ่ง
ของพวกเขาที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างสามารถตอบได้้มากกว่่า 1
นี้สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญใหความสำคั ญและ
คำำ�ตอบ คำำ�ตอบที่่�ได้้รัับการเลืือกสููงสุุดโดยเรีียงตาม
เห็ลำำ�ดั
น ความสำคั
ญ ของการเรี
ย น จึ ง พิ จ ารณาได
ว า
ับ ได้้แก่่ การเรีี
ยนเพื่่�อการได้้งานดีี
ๆทำำ� จำำ�นวน
คำตอบของกลุ
 ม ตั วการเรีี
อย า งนัยนเพื่่�อหาเลี้้�ยงครอบครัั
้ น จะเป น ประโยชน ต อ
268 งคน
(67%)
การมี
านทำ
จำนวน
213 คน (53.3%) และการว
การศึ
กษาในงานวิ
ัยชิ้นนี้ การเรีียนเพื่่�อการมีีงานทำำ�
จำำ�นวน
231 คน จ(57.8%)
เรียนเพื่อการเรียนใหจบ จำนวน 212 คน (53%) สิ่ง
จำำ�นวน 213 คน (53.3%) และการเรีียนเพื่่�อการเรีียน
นี้สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญใหความสำคั ญและ
ให้้จบ จำำ�นวน 212 คน (53%) สิ่่�งนี้้�สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
เห็
น ความสำคั
ญ ของการเรี
ย น จึนงความสำำ
พิ จ ารณาได
ว า
คนส่่
วนใหญ่่ให้้ความสำำ
�คััญและเห็็
�คััญของ
คำตอบของกลุ
 ม ตั ว อย าางนั
น จะเป น ประโยชน
ต อน
การเรีียน จึึงพิิจารณาได้้ว่่
คำำ�้ตอบของกลุ่่�
มตััวอย่่างนั้้�
การศึ
ชิ้นนี้ กษาในงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�
จะเป็็กนษาในงานวิ
ประโยชน์์ต่จ่อัยการศึึ

รู ป ที ่ 2 เป า หมายของการเรี ย นของกลุ ม
ตัวอยาง

สร้้างสรรค์์ จำำ�นวน 213 คน (53.3%) การแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น จำำ�นวน 207 คน (51.7%) และการ
ทดลอง จำำ�นวน 189 คน (47.3%) ส่่วนรููปแบบการ
จััดการเรีียนการสอนที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างไม่่ชอบในลำำ�ดัับ
ต้้นๆ ได้้แก่่ การแจกโครงงาน จำำ�นวน 186 คน (46.5%)
การบรรยาย จำำ�นวน 141 คน (35.3%) และการแสดง
บทบาทสมมุุติิ จำำ�นวน 100 คน (25%) รููปแบบการ
จััดการเรีียนการสอนที่่�ทำำ�ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีผลการเรีียน
ดีีในลำำ�ดัับต้้นๆ
การใช้้สื่่�
ยนการสอน
ภาพยนตร
ฯลฯได้้แก่่
จำนวน
163อในการเรีี
คน (40.8%)
การ
เช่่น สไลด์์ คลิิป ภาพยนตร์์ ฯลฯ จำำ�นวน 163 คน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 143 คน (35.8%)
(40.8%) การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น จำำ�นวน 143
การเนนการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค จำนวน
คน (35.8%) การเน้้นการแสดงออกถึึ ง ความคิิ ด
123
คน (30.8%)
122 คน
สร้้างสรรค์์
จำำ�นวนและการทดลอง
123 คน (30.8%)จำนวน
และการทดลอง
(30.5%)
การให
ค ะแนนความพึ
ง พอใจและความ
จำำ�นวน 122
คน
ภาพยนตร
ฯลฯ(30.5%)
จำนวนการให้้คะแนนความพึึ
163 คน (40.8%)งพอใจ
การ
เขและความเข้้าใจระหว่่
าใจระหวางการจั ดาการเรี
า ที่
งการจััยดนการสอนแบบเก
การเรีียนการสอนแบบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 143 คน (35.8%)
เนเก่่นาการบรรยายและการจั
ดการเรี
ยนการสอนที
่ ใช
ที่่�เน้้นการบรรยายและการจัั
ดการเรีี
ยนการสอนที่่�
การเนนการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค จำนวน
ดีียนเป็็เครืนเครื่่�
ช่่วยในการสอน
สืใช้้สื่่�
่อมัลอติมััมลีเติิดีมียีเเป
่องมือองมืืชวอยในการสอน
ดังรูดััปงทีรูู่ป3ที่่�
123
คน
(30.8%)
และการทดลอง
จำนวน
122 คน
3 และ
และ
4 4
(30.5%) การให ค ะแนนความพึ ง พอใจและความ
เขาใจระหวางการจั ดการเรียนการสอนแบบเกา ที่
เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ ใช
สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน ดังรูปที่ 3
และ 4

คำถามในแบบสอบถามประกอบไปดวยคำถาม
ถึงการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางได เคยมี
ประสบการณ
่งมีาคหมายของการเรี
ำตอบเปนจำนวนมาก
แบบที
่ 2าซึหมายของการเรีี
เป
รููปรูที่่�ป2ทีเป้้
ยนของกลุ่่�ย มนของกลุ
ตััรูปวอย่่
าง  ม่
กลุ
างชอบในลำดับตนๆ ไดแก การใชส�ื่อถาม
ใน
ตั	คำำ
วมอยตัาวงอย�ถามในแบบสอบถามประกอบไปด้้วยคำำ
การเรี
ยนการสอน
น สไลด คลิปมภาพยนตร
ฯลฯ
ถึึงการจัั
ดการเรีียเช
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ความคิดสรางสรรค จำนวน 213 คน (53.3%) การ การบรรยายและการจัดการเรี ยนการสอนที่ ใชสื่อ
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องมืือช่่วยในการสอน
และการทดลอง จำนวน 189 คน (47.3%) ส ว น
การเรียนการสอน เชน สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ
รูปที่ 3 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความพึง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอย างไม
st นการแสดงออกถึง
จำนวน
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(61.5%)
การเน
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การแจกโครงงาน
จำนวนประจำ�ปีพอใจระหว
ความคิดสรางสรรค จำนวน 213 คน (53.3%) การ การบรรยายและการจัดการเรี ยนการสอนที่ ใชสื่อ
186 คน (46.5%) การบรรยาย จำนวน 141 คน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 207 คน (51.7%) มัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน
(35.3%) และการแสดงบทบาทสมมุติ จำนวน 100
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ไปจนจบ ผูวิจัยไดทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนตาม
ขั้นตอนกระบวนการในการผลิตสื่อดังตอไปนี้
4.3.1 ก ร ะ บ ว น ก า ร ก  อ น ก า ร ผ ล ิ ต ( PreProduction)
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เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ ใช
สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน
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ผูวิจัยไดพยายามจัดทำคลิปสื่อการสอนที่มีความยาว จอคอมพิ ว เตอร ห รื อ จอโทรทั ศ น ท ี ่ ม ี ร ู ป ร า งเป นได้้
สอนเดิิม แต่่มีีการจััดแบ่่งว่่าจะสอนหััวข้้อไหนกี่่�นาทีี จากการถ่่ายทำำ� โดยโปรแกรมที่่�ผู้้�วิิจััยใช้้ในการตััดต่่อ
ไมเกินคลิปละ 10 นาที โดยยึดพื้นฐานจากสไลดการ สี่เหลี่ยมผืนผาเปนหลัก เพื่อใหเห็นรายละเอียดของ
และจะเล่่าเรื่่�องด้้วยวิิธีีไหนให้้นัักศึึกษาสามารถเข้้าใจ คืือโปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่ง่� ใช้้งานไม่่ยาก
สอนเดิม แตมีการจัดแบงวาจะสอนหัวขอไหนกี่นาที ภาพไดชัดเจนมากกวาการถายแนวตั้งแลวฉายบนจอ
ได้้ง่่ายและต้้องการติิดตามคลิิปสื่่�อการสอนคลิิปนั้้�นๆ และมีีข้้อดีีคืือในช่่องตััดต่่อภาพและเสีียงสามารถใส่่
และจะเล
วยวิธีไหนใหดนทำำัก�ศึคลิิกษาสามารถเข
าใจ ทีข้้อมูู
่เปนลแนวนอนที
ยพืล้นลงไปได้้
ที่ทางดหมายถึึ
านซายและขวา
ไปจนจบาเรืผู้้�วิ่อิจังดัยได้้ทดลองจัั
ปสื่่�อการสอนตาม
ได้้มากกว่่า่จ1ะเสีข้้อมูู
ง สามารถ
ไดขั้้�นงาตอนกระบวนการในการผลิิ
ยและตองการติดตามคลิปตสืสื่่�่ออการสอนคลิ
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เช่่น ภาพฉากพื้้�นหลัังอาคาร CAMT เป็็นชั้้�นด้้านหลััง
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หมายถึ(2021)
ง สามารถมี ภ าพปรากฎบนจอมากกว า 1
CMU21
Chiang
ภาพหรืMai
อ 1 University,
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เชน ภาพฉากพื้นหลังอาคาร
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ป
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เสีียยงเพลงและ
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โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพิ ่ ม เติ ม ได ทาง
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ผู้้� วิิ จัั ย ยัั ง เป็็ น รูู ป แบบที่่�มีี ป ฏิิ กิิ ริิ ย าตอบโต้้ของทั้้�ง
อาจารย์์และผู้้เ� รีียนเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจความหมายที่่�
ตรงกัันมากยิ่่�งขึ้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้พยายามจััดทำำ�สื่่�อให้้มีีความ
น่่ า สนใจเพื่่�อการยอมรัั บ และติิ ด ตามผลงานจาก
นัักศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องและคลิิปสื่่�อการสอนชิ้้�นนี้้�ก็็
สามารถใช้้ได้้กัับคนกลุ่่�มใหญ่่ที่่�มีีความแตกต่่างหลาก
หลายในหลายมิิติิ นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจััยยัังมองว่่านัักศึึกษา
เป็็นตลาดหรืือผู้้บ� ริิโภคที่่�ต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั และหาวิิธีี
สร้้างความพึึงพอใจให้้กัับพวกเขาจึึงได้้ทำำ�การวิิจััยเชิิง
สำำ�รวจ
จากผลการวิิจัยั เชิิงสำำ�รวจ (Survey Research)
จากการกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง 400 คน ได้้ค้้นพบว่่ า กลุ่่�ม
ตััวอย่่างชอบการใช้้สื่่�อในการเรีียนการสอน เช่่น สไลด์์
คลิิป ภาพยนตร์์ ฯลฯ ร้้อยละ 61.5 และการใช้้สื่่�อใน
การเรีียนการสอนช่่วยให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีผลการเรีียนที่่�
ดีี ร้้อยละ 40.8 โดยความยาวของคลิิปสื่่�อการสอนที่่�
กลุ่่�มเป้้าหมายมีีความพึึงพอใจ ได้้แก่่ ความยาว 1-5
นาทีี ร้้อยละ 59.3 และความยาว 6-10 นาทีี ร้้อยละ
41 ผู้้�วิิจััยจึึงได้้ตััดสิินใจทดลองจััดทำำ�คลิิปสื่่�อการสอน
ที่่�มีีความยาวไม่่เกิิน 10 นาทีี โดยปรัับความยาวตาม
ประเด็็นที่่�ต้้องการนำำ�เสนอเป็็นสำำ�คััญ
ผู้้� วิิ จัั ย ได้้ทำำ� การวิิ จัั ย เชิิ ง ทดลอง (Experimental
Research) ด้้วยการทดลองจััดทำำ�คลิิปสื่่�อการสอนใน
วิิชา 951100 (ชีีวิิตสมััยใหม่่กัับแอนนิิเมชััน) จำำ�นวน
10 คลิิป ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ชื่่�อ ความยาวและจำำ�นวนผู้้�รัับชม
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่่�อ
Ani100 Ep.01_01
Ani100 Ep.01_02
Ani100 Ep.02_01
Ani100 Ep.02_02
Ani100 Ep.03_01
Ani100 Ep.03_02
Ani100 Ep.03_03
Ani100 Ep.04_01

ความยาว
3.20 นาทีี
3.45 นาทีี
3.50 นาทีี
9.01 นาทีี
7.34 นาทีี
6.00 นาทีี
6.03 นาทีี
7.37 นาทีี

ผู้้�รัับชม
370 คน
242 คน
337 คน
330 คน
302 คน
289 คน
233 คน
260 คน

9

ชื่่�อ
Ani100 Ep.04_02

10

Ani100 Ep.04_03

ความยาว ผู้้�รัับชม
10.40 236 คน
นาทีี
9.51 นาทีี 202 คน

	ผู้้�อ่า่ นสามารถติิดตามช่่อง Youtube ของผู้้วิ� จัิ ยั
ชื่่�อช่่อง “Aj.MM’s MOOC” ได้้ที่่�ลิิงค์์ต่อ่ ไปนี้้� https://
www.youtube.com/channel/
UC0ITrsIzvP18RJfZqKjZv4w/featured
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of Embedded Systems and Mobile Application”
และ “Motion Capture and Motion Analysis
Laboratory” รวมถึึ ง วิิ ท ยาลัั ย ศิิ ล ปะ สื่่�อ และ
เทคโนโลยีีและมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ขอขอบคุุณผู้้ต� อบแบบสอบถามทุุกท่่านที่่�กรุุณา
ให้้ข้้อมููลอัันเป็็นประโยชน์์ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการ

จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
	สุุดท้้ายนี้้�ขอขอบคุุณครอบครััว เพื่่�อนฝููง เพื่่�อน
ร่่วมงานและนัักศึึกษาที่่�มีีส่่วนร่่วมส่่งแรงพลัังทั้้�งทาง
กายและทางใจให้้กัับผู้้�วิิจััยมาโดยตลอด หวัังว่่างาน
วิิจััยชิ้้�นนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�อื่่�นไม่่มากก็็น้้อย
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การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ในกระบวนวิชา การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร
1

สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา1

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ตำ�บลแม่เหียะ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
E-mail ksorraya@gmail.com

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนการสอนนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษที่่� 21 ในภาคการศึึกษาที่่� 1 สำำ�หรัับกระบวนวิิชา 604352 การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานในอุุตสาหกรรม
อาหาร ซึ่่�งเป็็นการจััดการเรีียนการสอนโดยมีีผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (การเรีียนรู้้�โดยให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางของ
การเรีียนรู้้� หรืือ Student-centered learning approaches) กิิจกรรมภายในห้้องเรีียนจึึงมุ่่�งเน้้นไปที่่�การเรีียน
รู้้�ของนัักศึึกษา โดยมีีอาจารย์์ผู้้�สอนบรรยายเนื้้�อหาและทฤษฎีีในเบื้้�องต้้นเพื่่�อประกอบการเรีียนรู้้� อาจารย์์ผู้้�สอน
ใช้้เทคโนโลยีีและสารสนเทศต่่างๆ รวมถึึงสื่่�อสัังคมออนไลน์์มาประกอบการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
มากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น Kahoot, Google Form, Youtube และ Facebook เป็็นต้้น ในด้้านการประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ของนัักศึึกษานอกเหนืือจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ยัังมีีการประเมิินตามสภาพจริิงของนัักศึึกษา
ร่่วมด้้วยเพื่่�อให้้ได้้รัับผลการประเมิินที่่�ถููกต้้องและสอดคล้้องกัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�มากที่่�สุุด นอกจากนี้้�นัักศึึกษา
ยัังมีีโอกาสได้้ประเมิินเพื่่�อนร่่วมชั้้�น (peer evaluation) ในกิิจกรรมการจััดทำำ�คลิิปวีีดิิโออีีกด้้วย
คำำ�สำำ�คััญ: Student-centered learning, การเรีียนรู้้�แบบใหม่่, การประเมิินตามสภาพจริิง
1. บทนำำ�
การจััดการเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิมมัักเป็็นการ
สอนแบบบรรยายโดยอาจารย์์ผู้้�สอน โดยที่่�ผู้้�สอนจะ
บรรยายถึึงหลัักการ ความสำำ�คััญ และเนื้้�อหาทาง
ทฤษฎีี หากเนื้้�อหาการเรีี ย นรู้้� มีี ก ารคำำ� นวณทาง
คณิิตศาสตร์์ ผู้้�สอนจะแสดงการคำำ�นวณบนกระดาน
ไวท์์บอร์์ดหรืือทางโปรแกรมต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
Microsoft Excel หรืือ Minitab เป็็นต้้น ดัังนั้้�นการ
เรีียนแบบดั้้�งเดิิมนั้้�น นัักศึึกษาจะเป็็นฝ่่ายรัับข้้อมููล
เพีียงฝ่่ายเดีียวโดยที่่�ไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมแต่่อย่่างใด หาก
นัักศึึกษาไม่่เข้้าใจจึึงจะถามผู้้�สอนซึ่่�งพบว่่านัักศึึกษา
ไทยส่่วนใหญ่่ขาดความสนใจและกระตืือรืือร้้น ไม่่ถาม
ในชั้้�นเรีียน และส่่งผลให้้การเรีียนรู้้�ขาดประสิิทธิิภาพ

เท่่าที่่�ควร อย่่างไรก็็ตามการจััดการเรีียนการสอนใน
ศตวรรษที่่� 21 มัักจะมีีลัักษณะเน้้นที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนแสวงหาองค์์ความรู้้ด้้� วยตััวเอง
มีีส่่วนร่่วมในการค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ และสรุุปข้้อมููล
ต่่างๆ ซึ่่�งผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนที่่�ได้้จะดีีกว่่าการ
เรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิมที่่�มีีผู้้�สอนเป็็นศููนย์์กลางของ
ชั้้�นเรีียน
กระบวนวิิชาที่่�เข้้าร่่วมในโครงการส่่งเสริิมการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่�21 นี้้�
ได้้แก่่กระบวนวิิชา 604352 การจััดการห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
ในอุุตสาหกรรมอาหาร ได้้มีีการจััดกิิจกรรมในรููปแบบ
ต่่างๆ ที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาได้้คิิด วิิเคราะห์์ และลงมืือ
ปฏิิ บัั ติิ ด้้ วยตนเอง มีี ก ารทำำ� งานกัั น เป็็ น กลุ่่�ม และ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน โดยมีีการนำำ�
เทคโนโลยีี แ ละสารสนเทศต่่ า งๆ รวมถึึ ง สื่่�อสัั ง คม
ออนไลน์์มาประกอบการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ในการประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ของนัักศึึกษาจะประเมิินจากทั้้�งการสอบ การเข้้าร่่วม
กิิจกรรม ผลงาน การทำำ�งานร่่วมกััน และการประเมิิน
ตามสภาพจริิง
2. การจัั ด การเรีี ย นการสอนโดยให้้ ผู้้� เรีี ย นเป็็ น
ศููนย์์กลางของการเรีียนรู้้�
การจัั ด การเรีี ย นการสอนโดยให้้ผู้้� เรีี ย นเป็็ น
ศูู น ย์์ ก ลางของการเรีี ย นรู้้� (Student-centered
learning approaches) เป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนการ
สอนโดยจะเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีโอกาสแสวงหาองค์์ความรู้้�
ด้้วยตััวเอง มีีการฝึึกหััด ปฏิิบััติิการค้้นคว้้ามากขึ้้�น
แทนที่่�จะรอให้้ผู้้�สอนนำำ�ความรู้้�มอบให้้ผู้้�เรีียนเพีียง
อย่่างเดีียว ผู้้เ� รีียนจะมีีส่ว่ นร่่วมในการค้้นคว้้า วิิเคราะห์์
และสรุุปข้้อมููลต่่างๆ ซึ่่�งผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนที่่�ได้้
จะดีีกว่่าการเรีียนการสอนแบบดั้้�งเดิิมที่่�มีีผู้้�สอนเป็็น
ศููนย์์กลางของชั้้�นเรีียน และเน้้นการเรีียนการสอนแบบ
บรรยายและการท่่องจำำ� ซึ่่�งในกระบวนวิิชานี้้�มีีการนำำ�
เอาการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�เป็็ น การผสมผสาน
ระหว่่างการบรรยายในห้้องเรีียนและการเรีียนรู้้�แบบ
Student-centered learning โดยให้้นัั ก ศึึ ก ษา
หาความรู้้�เพิ่่�มเติิมจากแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือต่่างๆ
และนำำ�เสนอให้้นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนฟััง มีีการมอบ
หมายงานและให้้นัักศึึกษาอภิิปรายร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน
การจัั ด การเรีี ย นการสอนในลัั ก ษณะ Studentcentered learning approaches จะเน้้นให้้ผู้้�เรีียน
มีีโอกาสแสวงหาองค์์ความรู้้ด้้� วยตััวเอง ผู้้เ� รีียนจะมีีส่ว่ น
ร่่วมในการค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ และสรุุปข้้อมููลต่่างๆ ซึ่่�ง
ผลการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนที่่�ได้้จะดีีกว่่าการเรีียนการสอน
แบบดั้้�งเดิิมที่่�มีีผู้้�สอนเป็็นศููนย์์กลาง ผลงานที่่�ได้้จาก
การจััดการเรีียนการสอนแบบนี้้�เป็็นประโยชน์์ทั้้�งต่่อ
นัักศึึกษาและอาจารย์์ผู้้�สอน
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3. รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชา
604352
3.1 คำำ�อธิิบายกระบวนวิิชา
กระบวนวิิ ช า 604352 การจัั ด การห่่ ว งโซ่่
อุุ ป ทานในอุุ ต สาหกรรมอาหาร (Supply Chain
Management in Food Industry) เป็็นกระบวน วิิชา
ที่่�จัั ด การเรีี ย นการสอนสำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาสาขาวิิ ช า
วิิศวกรรมอาหาร ชั้้�นปีีที่่� 3 ในภาคการศึึกษาที่่� 1
สำำ� หรัั บภาคการศึึ ก ษาที่่� 1 ปีี ก ารศึึ ก ษา 2653 นี้้�
กระบวนวิิชา 604352 จััดการเรีียนการสอนทุุกวััน
อัังคารและศุุกร์์ เวลา 9.30-11.00 น. มีีนัักศึึกษาลง
ทะเบีียนทั้้�งหมด 69 คน อาจารย์์ผู้้�สอนได้้บรรยาย
เนื้้�อหาวิิชาลงในคลิิปวีีดิิโอและเผยแพร่่บน Youtube
ทุุกวัันอัังคาร เพื่่�อให้้นัักศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจก่่อนชั้้�น
เรีียน ซึ่่�งคลิิปวีีดิิโอนี้้�ตั้้�งค่่าความเป็็นส่่วนตััวให้้เฉพาะ
นัักศึึกษาที่่�มีีลิ้้�งค์์เท่่านั้้�นจึึงจะสามารถรัับชมได้้ สำำ�หรัับ
การเรีียนวัันศุุกร์์อาจารย์์ได้้นััดนัักศึึกษาให้้มาที่่�ชั้้�น
เรีียน เพื่่�อมาทบทวนและทำำ�กิิจกรรม ซึ่่�งเนื้้�อหาใน
กระบวนวิิชานี้้�ประกอบไปด้้วยหััวข้้อต่่อไปนี้้�
1. การจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานเบื้้�องต้้น
2. การจััดซื้้�อจััดหาในอุุตสาหกรรมอาหาร
3. การจััดการสิินค้้าคงคลัังในอุุตสาหกรรม
อาหาร
4. การจััดการคลัังสิินค้้าในอุุตสาหกรรมอาหาร
5. การกระจายสิินค้้าในอุุตสาหกรรมอาหาร
6. การจััดการโลจิิสติิกส์์ในอุุตสาหกรรมอาหาร
7. กรณีีศึึกษา
3.2 การจััดการเรีียนการสอน
โดยปกติิ แ ล้้วการจัั ด การเรีี ย นการสอนใน
กระบวนวิิชานี้้�เป็็นแบบบรรยายโดยอาจารย์์ผู้้�สอน
เท่่านั้้�น ในหััวข้้อการบรรยายบางหััวข้้อมีีการคำำ�นวณ
ทางคณิิตศาสตร์์รวมอยู่่�ด้้วย ผู้้ส� อนจะบรรยายถึึง หลััก
การ ความสำำ�คััญ และเนื้้�อหาทางทฤษฎีีก่่อน แล้้วจึึง
แสดงการ คำำ�นวณบนกระดานไวท์์บอร์์ดหรืือ ทาง
โปรแกรม Microsoft Excel ดัังนั้้�นผู้้�เรีียนจะเป็็น ฝ่่าย

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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รัับข้้อมููล เพีียงฝ่่ายเดีียวโดยที่่�ไม่่ได้้มีีส่ว่ นร่่วม แต่่อย่่าง
ใด หากนัักศึึกษาไม่่เข้้าใจจึึงจะถามผู้้�สอน ซึ่่�งพบว่่า
นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่จะไม่่ถามในชั้้�นเรีียน และทำำ�ให้้การ
เรีียนรู้้�ขาดประสิิทธิิภาพเท่่าที่่�ควร
	ดัังนั้้�นในภาคการศึึกษา 1/2563 นี้้� อาจารย์์
ผู้้� ส อนได้้มีี ก ารปรัั บ รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนให้้
นัักศึึกษาได้้มีีส่่วนร่่วมในห้้องเรีียนมากขึ้้�น ได้้แก่่
- การจััดการเรีียนการสอนจากเดิิมที่่�สอนใน
ห้้องเรีียน 100% เปลี่่�ยนเป็็นการผสมผสานระหว่่าง
สอนในห้้องเรีี ย นและผ่่ า นคลิิ ป วีี ดิิ โ อ ซึ่่� ง นัั ก ศึึ ก ษา
สามารถดููย้้อนหลัังเพื่่�อทบทวนให้้เกิิดความเข้้าใจเพิ่่�ม
ขึ้้�นได้้ ซึ่่� ง ในบางครั้้�งได้้จัั ด การเรีี ย นการสอนผ่่ า น
โปรแกรมออนไลน์์ zoom ทำำ�ให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�นโดย
เฉพาะการเรีียนการสอนในสถานการณ์์การแพร่่ของ
โรคระบาด Covid-19
- การสื่่�อสารระหว่่ า งอาจารย์์ ผู้้� ส อนและ
นัักศึึกษาจะเป็็นการสื่่�อสารสองทาง โดยอยู่่�ในรููปแบบ
ดัังนี้้� -1)การสื
พบปะในห้้องเรีี
2) Facebook
กลุ่่�มปิิด
่ อสารกั บ นั กยศึนกษาผ
านทาง Facebook
สำำ� หรัั บ กระบวนวิิ ช านี้้� ดัั ง นั้้�นนัั ก ศึึ ก ษาสามารถ
ทั้งในดานการถามตอบ การมอบหมายงาน และการ
สอบถามเนื้้�อหาที่่�ไม่่เข้้าใจได้้ภายในและภายนอกชั้้�น
สงงาน
เรีี ย น ซึ่่� ง การสื่่�อสารในช่่ อ งทาง Facebook นั้้�น
- การจั
ดทำวีดิโอคลิ
ปของผู
ดวยการอัดจาก
อาจารย์์
ผู้้�สอนจะใช้้สื่่�
อสารกัั
บนัักสศึึอน
กษาภายนอกเวลา
เรีีหนยนา จอคอมพิ
เช่่น อััปโหลดไฟล์์
นการสอน
ว เตอรเหอกสารการเรีี
รื อ ไอแพดยแล
ว นำขึ้ นการ
บน
การแจ้้งประกาศต่่
กศึึากไปศึ
ษาทราบ
YouTube เพื่อใหานงๆ
ักศึให้้นัั
กษาเข
กษา เป็็นต้้น
3.3 การใช้้เทคโนโลยีีและสารสนเทศ
- การวั ด ผล จะมี ก ารเก็ บ คะแนนย อ ยโดยใช
ในกระบวนวิิชา 604352 นี้้�ได้้มีีการใช้้เทคโนโลยีี
Kahoot
หรื อ Google
และสารสนเทศ
ดัังนี้้� Form เพื่ อ วั ด ความเข า ใจ
และกระตุ
น ใหอนสารกัั
ักศึกษาทบทวนบทเรี
ยนเปFacebook
นระยะๆ
- การสื่่�
บนัักศึึกษาผ่่านทาง
ทั้้�งในด้้านการถามตอบ
และการ
- แหลงขอมูล นักศึการมอบหมายงาน
กษาคนควาทางอินเตอร
เน็ต
ส่่เพืงงาน
่อเขาถึงแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
- การจััดทำำ�วีีดิิโอคลิิปของผู้้�สอน ด้้วยการอััด
นอกจากนี
กศึกษาบางกลุ
มใชแล้้วนำำ
โปรแกรมตั
จากหน้้าจอคอมพิิ้ นัวเตอร์์
หรืือไอแพด
�ขึ้้�นบนด
ตอวีดิโอในการจั
ดทำคลิ
ปวีดิโอ เชนกษา
Kinemaster
YouTube
เพื่่�อให้้นัั
กศึึกษาเข้้าไปศึึ
- การวััดผล จะมีีการเก็็บคะแนนย่่อยโดยใช้้
4 กิจกรรมในกระบวนวิชา 604352
Kahoot หรืือ Google Form เพื่่�อวััดความเข้้าใจและ
การจัดการเรียนการสอนที่อาจารยผูสอนนำมาใช
ในกระบวนวิ ช า 604352 นั้ น เน น ให ผู เ รี ย นเป น
ศู น ย ก ลางของการเรี ย นรู โดยประกอบไปด ว ย
กิจกรรมตางๆ ดังนี้

กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาทบทวนบทเรีียนเป็็นระยะๆ
- แหล่่งข้้อมููล นัักศึึกษาค้้นคว้้าทางอิินเตอร์์เน็็ต
เพื่่�อเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
- นอกจากนี้้� นัักศึึกษาบางกลุ่่�มใช้้โปรแกรมตััด
ต่่อวีีดิิโอในการจััดทำำ�คลิิปวีีดิิโอ เช่่น Kinemaster
4. กิิจกรรมในกระบวนวิิชา 604352
การจััดการเรีียนการสอนที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนนำำ�มาใช้้ใน
กระบวนวิิชา 604352 นั้้�นเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง
ของการเรีียนรู้้� โดยประกอบไปด้้วยกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
4.1 กิิจกรรมการนำำ�เสนอในชั้้�นเรีียน
ในกิิจกรรมนี้้� อาจารย์์ผู้้�สอนมอบหมายงานให้้
นัักศึึกษาทำำ�งานกัันเป็็นกลุ่่�มนำำ�เสนอการจััดซื้้�อจััดหา
สำำ�หรัับบริิษัทั ที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมอาหาร โดยนัักศึึกษา
ต้้องค้้นคว้้าและศึึกษาข้้อมููลจากแหล่่งออนไลน์์ ได้้
อภิิปรายร่่วมกััน และสรุุปผลงาน จากนั้้�นนำำ�เสนอผล
งานเป็็นภาษาอัังกฤษทั้้�งในห้้องเรีียนและอััดเป็็นคลิิป
วีีดิิโอ แสดงในรููปที่่� 1-2

รูปที่ 1 การนำเสนอหนาชั้น

รูปที่ 2 การถายทำคลิปวีดิโอการนำเสนอ
4.2 กิจกรรมการเลนเกมตอบคำถาม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
219
กิจกรรมนี้เปนการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหา
ขอมูลดวยตัวเอง มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นและ

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

4.2 กิิจกรรมการเล่่นเกมตอบคำำ�ถาม
	กิิจกรรมนี้้�เป็็นการส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้า
หาข้้อมููลด้้วยตััวเอง มีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เพื่่�อนร่่วมชั้้�นและ
อาจารย์์ผู้้�สอน นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการทบทวนบทเรีียน
ก่่อนการสอบกลางภาค รููปแบบของกิิจกรรมเป็็นการ
เล่่นเกมกัันตอบคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาในกระบวน
วิิชา จัับเป็็นกลุ่่�มกลุ่่�มละ 3 คน ในแต่่ละข้้อนัักศึึกษา
มีีเวลาในการปรึึกษาหรืือคำำ�นวณเพื่่�อหาคำำ�ตอบก่่อน
จะส่่งคำำ�ตอบใน Google form ภายหลัังนัักศึึกษาส่่ง
คำำ�ตอบ อาจารย์์ผู้้�สอนจะเฉลยคำำ�ตอบพร้้อมอธิิบาย
นัักศึึกษาสามารถสอบถามหากมีีข้้อสงสััยเพิ่่�มเติิม
แสดงในรููปที่่� 3-4
รูปที่ 3 การเลนเกมตอบคำถาม

รูปที่ 3 การเลนเกมตอบคำถาม
รูปที่ 3 การเลนเกมตอบคำถาม

4.3 กิิจกรรมการจััดทำำ�วีีดิิโอคลิิป
ในกิิจกรรมนี้้� ได้้ให้้นัักศึึกษาจัับกลุ่่�มตามความ
สมััครใจกลุ่่�มละไม่่เกิิน 8 คน ได้้รัับมอบหมายให้้จััดทำำ�
คลิิ
ดิิ โ อในเรื่่�อง อ“การจัั
ด การห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน
นักปศึกวีี ษาสามารถเลื
กสถานประกอบการใดก็
ไดที่
อุุตสาหกรรมอาหารในสถานการณ์์ COVID-19” โดย
อยูในอุตสาหกรรมอาหาร กลุมนักศึกษาไดรับ การ
นัักศึึกษาสามารถเลืือกสถานประกอบการใดก็็ได้้ที่่�อยู่่�
จั ด สรรงบประมาณเพื
งานดสรร
เช น
ในอุุ
ตสาหกรรมอาหาร กลุ่่�่ อมใชนััใกนการดำเนิ
ศึึกษาได้้รัับนการจัั
จัดหาอุปกรณประกอบฉาก ค�าเนิิเดินนงาน
ทาง เปเช่่นนตนจัั ดคลิหาป
งบประมาณเพื่่�อใช้้ในการดำำ
ิโอนี้ มปีกระกอบฉาก
ำหนดการสค่่างเดิิ
ผลงานสั
อุุวีปดกรณ์์
นทาง เป็็ปนดาห
ต้้น สคลิิุด ทปวีีาดิยของ
ิโอนี้้�
กษางและนั
ศึปกดาห์์
ษาทุสุกุดคนได
รับชมผลงาน
นักำกำ�ศึหนดการส่่
กษาสามารถเลื
อกกสถานประกอบการใดก็
ไดที่
มีีภาคการศึ
ผลงานสัั
ท้้ายของภาคการ
อื่ นกในวั
น สุกอดคนได้้รัั
ท า ยของการเรี
นการสอน
ศึึของกลุ
กกษา
ศึึกษาทุุ
บชมผลงานของกลุ่่�
อื่่�ดนที่
ใศึนอุ
ต มสาหกรรมอาหาร
กลุ
มนักศึกยษาได
รับมไการ
นัอยู
กและนัั
ษาสามารถเลื
กสถานประกอบการใดก็
ในวัั
สุุนดตท้้ายของการเรีี
ยนการสอนร่่
แสดงในรูู
รอยู
แสดงในรู
ปที่ 5-6
จัวดมกั
่ อ ใชกลุ
ในการดำเนิ
น งาน
เชปน
ในสรรงบประมาณเพื
นอุ
สาหกรรมอาหาร
มนัวกมกัั
ศึกนษาได
รับ การ
ที่่� ด5-6
ปกรณประกอบฉาก
าเดินทาง เปนนงาน
ตน คลิ
จั หาอุ
สรรงบประมาณเพื
่ อ ใชคในการดำเนิ
เช ปน
โอนี้ปมีกรณ
กำหนดการส
งผลงานสั
ดาหเปสุดนทตานยของ
จัวีดิหาอุ
ประกอบฉาก
คาเดินปทาง
คลิป
ษา และนักงศึผลงานสั
กษาทุกคนได
วีภาคการศึ
ดิโอนี้ มีกกำหนดการส
ป ดาหรสับุดชมผลงาน
ท ายของ
ของกลุ ม อืก่ นษาในวัและนั
น สุ ดกทศึากยของการเรี
ภาคการศึ
ษาทุกคนไดรยับนการสอน
ชมผลงาน
รวมกัน  มแสดงในรู
ของกลุ
อื่ น ในวัปนทีสุ่ ด5-6
ท า ยของการเรี ย นการสอน
รวมกัน แสดงในรูปที่ 5-6
รูปที่ 5 คลิปวีดิโอ

รูปที่ 5 คลิปวีดิโอ
รูปที่ 5 คลิปวีดิโอ
รูปที่ 4 รูปแบบของเกมตอบคำถาม

รูปที่ 6 นักศึกษาชมคลิปวีดิโอรวมกัน

4.4 การจััดทำำ�สื่่�อการสอน
4.3 กิจกรรมการจัดทำวีดิโอคลิป
4.4 การจั
ดทำสื่อการสอน
ในกระบวนวิิ
ชานี้้� ได้้มีีการจััดทำำ�สื่่�อการสอนให้้
ในกิ จกรรมนี้ ไดให นักศึกษาจับ กลุมตามความ
ในกระบวนวิ
ชานี้ บไดความไม่่
มีการจัดแทำสื
่อการสอนให
เป็็ น คลิิ
ป ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั
น่่ น อนในห่่
ว งโซ่่
สมั ค รใจกลุ ม ละไม เกิ น 8 คน ได รับ มอบหมายให อุุเปปนทาน
คลิ ป ทีหรืื่ เกีอ่ ย วข
อ งกั บgame
ความไมซึ่แ่� ง เป็็
น นนอนในห
งโซ
Beer
การจำำ�วลอง
จัดทำคลิรูปปวีทีด่ ิโ4อในเรื
่อง “การจัดการหวงโซอุปทาน อุ ป ท านรูปหที่ รื6อนัBeer
รูปแบบของเกมตอบคำถาม
game ปซึ่วีงดเปิโอรนวการจำล
กศึกษาชมคลิ
มกัน อง
อุตสาหกรรมอาหารในสถานการณ
COVID-19” โดย
มศึกษาในเรื
รูผลการจั
ปที่ 4 รูดปการเรี
แบบของเกมตอบคำถาม
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ทีท่ 6ี่เปนันกทีศึ่นกิยษาชมคลิ
ปวีด่อิโงการจั
อรวมกัดนการหวง
4.3 กิจกรรมการจัดทำวีดิโอคลิป
4.4 การจัดทำสื่อการสอน
จกรรมนี้ ได
ใหนดักิโอคลิ
ศึกษาจั
4.3 ในกิ
กิจกรรมการจั
ดทำวี
ป บ กลุมตามความ 4.4 ในกระบวนวิ
านี้ ไดมีการจัดทำสื่อการสอนให
การจัดทำสื่อชการสอน
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สถานการณ์์
ยมศึึกษาในเรื่่�
องการจััดการห่่กวั บง
โซ
อุ ป ทาน ที่่�ซึ่ เงป็็สืน่ อที่่�นิิ
การสอนนี
้ ส ามารถนำไปใช
ทาน กซึ่่�ารศึ
ง สื่่�อการสอนนี้้�สามารถนำำ
นัโซ่่กศึอุกุ ปษาในป
กษาตอไปได แสดงในรูป�ทีไปใช้้กัั
่ 7-8 บ
รู
ป
ที
่
7
การจั
ด
ทำสื
่
อ
การสอน
นัักศึึกษาในปีีการศึึกษาต่่อไปได้้ แสดงในรููปที่่� 7-8

5.1 ฟลิปชาร
ฟลิิซึปท่งชาร์์
ท มใหมีทัศนคติที่ดีกับกระบวน
ประสิท5.1
ธิภาพ
สงเสริ
วิชานี้ โดยผลงานในวิชาจะนี้ประกอบดวย

ร
5.1 ฟลิปชารท
รูปที่ 7 การจัดทำสื่อการสอน
รูปที่ 8 อุปกรณในสื่อการสอน
5 ผลงานจากกระบวนวิชา 604352
นักศึกษาไดรับมอบหมายงานจากอาจารยผูสอน
ในรูปแบบตาง โดยนักศึกษาตองคนควาหาความรู
เพิ่ ม เติ ม จากแหล งข อ มู ล ต า งๆ ที่ น าเชื่ อ ถื อ นำมา
วิเคราะห ซึ่ งส งเสริ มให นั กศึ กษาได ฝ กทั กษะ เช น
การหาความรูจากแหลงขอมูลที่เหมาะสม การสรุป
บทความรูการวิ
ทความ
การใชเทคโนโลยี
ปที่ 8เคราะห
อุปกรณบในสื
่อการสอน
สารสนเทศ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกการทำงาน
5.
ผลงานจากกระบวนวิิชา 604352
5 ร ผลงานจากกระบวนวิ
ว ม กั น เป น ก ลุ ม แ ชลาะ 604352
ก ารน ำเส น อ อ ย างมี
	นัักศึึกษาได้้รัับมอบหมายงานจากอาจารย์์ผู้้�
นักศึปกแบบต่่
ษาไดราับงมอบหมายงานจากอาจารย
ผูสอน
สอนในรูู
โดยนัักศึึกษาต้้องค้้นคว้้าหาความ
ในรู
ปแบบต
าง โดยนั
กศึลกต่่ษาต
รู้้�เพิ่่�มเติิ
มจากแหล่่
งข้้อมูู
างๆองค
ที่่�น่่นาคว
เชื่่�าอหาความรู
ถืือ นำำ�มา
เพิ
่ ม เติ ม จากแหล
อ มู ลกตศึึกา งๆ
ที่ นก าทััเชืก่ อษะถื อเช่่นำมา
วิิเคราะห์์
ซึ่ง่� ส่่งเสริิงมขให้้นัั
ษาได้้ฝึึ
น การ
วิหาความรู้้
เคราะห ซึ� จ่ งากแหล่่
ส งเสริ มงให
นั กลศึที่่�เหมาะสม
กษาได ฝ กทั กการสรุุ
ษะ เช นป
ข้้อมูู
การหาความรู
จากแหล
มูลที่เหมาะสม
การสรุป
บทความ การวิิ
เคราะห์์งขบอทความ
การใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศการวิ
นอกจากนี้้�นัั
ศึึกษาจะได้้ฝึึ
�งาน
บทความ
เคราะห บกทความ
การใชกเการทำำ
ทคโนโลยี
ร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�
ม และการนำำ
างมีีฝกปการทำงาน
ระสิิทธิิภาพ
สารสนเทศ
นอกจากนี
้นักศึ�เสนออย่่
กษาจะได
มให้้มีี
กระบวนวิิ
รซึ่่�วงส่่มงกัเสริิ
น เป
น กทัลุัศ นคติิ
ม แ ที่่�ดี
ล ะีกักับารน
ำเส นชอานี้้�อ ยโดยผล
างมี
งานในวิิชาจะนี้้�ประกอบด้้วย

รูปที่ 9 ตัวอยางฟลิปชารทการวิเคราะห
5.2 คลิิ
คลิปปวีีวีดิดิโิโออ
5.2

5.3 สื่อการส

รูปที่ 9 ตัวอยางฟลิปชารทการวิเคราะห

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รูปที่ 12 ตัวอยางคลิปวีดิโอ (3)
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รููปที่่� 12 ตััวอย่่างคลิิปวีีดิิโอ (3)
5.3 สื่อการสอน
5.3 สื่่�อการสอน

ความถูกตอง ครบถวน ของคำตอบ
- ควิซในหองเรียน งานเดี่ยวและงานกลุมที่ ให
นั ก ศึ ก ษาทำในรู ป แบบการอภิ ป ราย เป น สั ด ส ว น
25% ของคะแนนรวม โดยประเมินจากความถูกตอง
ครบถ- วควิิ
น ซการสรุ
ป ผลและความสามารถในการ
ในห้้องเรีี
ยน งานเดี่่�ยวและงานกลุ่่�มที่่�ให้้
นััวิกเศึึคราะห
กษาทำำ�ในรููปแบบการอภิิปราย เป็็นสััดส่่วน 25%
ของคะแนนรวม
จากความถููกต้้องครบ
- การเขารวโดยประเมิิ
มกิจ กรรมนการนำเสนอ
และคลิ ป
ถ้้วน
เคราะห์์
วี ดิ โการสรุุ
อ เป นปสัผลและความสามารถในการวิิ
ด ส ว น 25% ของคะแนนรวม
โดยจะ
การเข้้าร่่
ว
มกิิ
จ
กรรม
การนำำ
�
เสนอ
และคลิิ
ประเมินจากความตั
้งใจในการเข
ารวม ความสมบูปรวีีณ
รู
ป
ที
่
13
ภาพจากสื
่
อ
การสอน
ดิิโอ เป็็นสััดส่่วน 25% ของคะแนนรวม โดยจะประเมิิน
ถู กต องของไฟล น ำเสนอและคลิป วีดิโอ ความสวย
จากความตั้้�งใจในการเข้้าร่่วม ความสมบููรณ์์ถููกต้้อง
งาน เขานำใจได
งาย คุณภาพของวี
ดิโอ เชน ภาพเข้้าใจ
เสียง
ของไฟล์์
ำ�เสนอและคลิิ
ปวีีดิิโอ ความสวยงาน
นการทำควิดิซิโอ อาจารย
ได้้ง่่ายทัคุุ้งนีณ้ใภาพของวีี
เช่่น ภาพผูสเสีีอนได
ยง ใช Kahoot
	ทั้้�งนี้้�
ในการทำำform
�ควิิซ อาจารย์์
อนได้้ใช้้
Kahootซ
และ Google
เปนเครืผู้้่อส� งมื
อในการทำควิ
และ
Google
แสดงในรู
ปทีform
่ 14-15เป็็นเครื่่�องมืือในการทำำ�ควิิซ แสดง
ในรููปที่่� 14-15

14 ตััตัววอย่่
อยาางการควิิ
งการควิซด้้
ซดวย
วย Kahoot
Kahoot
รููรูปปที่่�ที่ 14
6 การประเมินผล
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู ใ นกระบวนวิ ช านี้
ประกอบไปดวยหลายวิธี ดังนี้
- การสอบ ทั้งสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
เปนสัดสวน 50% ของคะแนนรวม โดยประเมินจาก
ความถูกตอง ครบถวน ของคำตอบ
- ควิซในห องเรียน งานเดี่ ยวและงานกลุมที่ ให
นั ก ศึ ก ษาทำในรู ป แบบการอภิ ป ราย เป น สั ด ส ว น
25% ของคะแนนรวม
โดยประเมิ
นจากความถูกตอง
ภาพจากสื่่�
รูรููปทีที่่�่ 13 ภาพจากสื
่ อการสอน
ครบถ ว น การสรุ ป ผลและความสามารถในการ
6. การประเมิินผล
วิเคราะห

การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชานี้้�
- การเข าร วมกิธีจี ดัักรรม
ประกอบไปด้้วยหลายวิิ
งนี้้� การนำเสนอ และคลิ ป
วี ด-ิ โการสอบ
อ เป น สั ดทั้้�สงสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
ว น 25% ของคะแนนรวม โดยจะ
จากความตั
้งใจในการเขาโดยประเมิิ
รวม ความสมบู
เป็็นสััประเมิ
ดส่่วนน50%
ของคะแนนรวม
นจากรณ
ถู กกตต้้อง
องของไฟล
น ำเสนอและคลิ
ความถูู
ครบถ้้วน
ของคำำ�ตอบ ป วีดิโอ ความสวย
งาน เขาใจไดงาย คุณภาพของวีดิโอ เชน ภาพ เสียง

รูปที่ 15 ตัวอยางการควิซดวย Google form

รููปที่่� 15 ตััวอย่่างการควิิซด้้วย Google form

สำหรั บ การประเมิ น คลิ ป วี ดิ โ อจะมาจากทั้ ง
ทั้งนี้ในการทำควิซ อาจารย
st ผูสอนไดใช Kahoot
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ู ส อนและนั กศึ กษาประเมิ น รว มกั น โดย
และ Google form เปนเครื่องมือในการทำควิซ
นักศึกษาแตละคนไดรับมอบหมายใหประเมินผลงาน
แสดงในรูปที่ 14-15
ของเพื่ อ นคนละ 3 กลุ ม ใน Google form โดยมี

รูปที่ 15

สำหร
อาจารยผูส
นักศึกษาแต
ของเพื่ อ น
เกณฑการป
- เน
- เร
- คุณ
- อุป
- คว
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	สำำ� หรัั บ การประเมิิ น คลิิ ป วีี ดิิ โ อจะมาจากทั้้�ง
อาจารย์์ผู้้�สอนและนัักศึึกษาประเมิินร่่วมกััน โดย
นัักศึึกษาแต่่ละคนได้้รัับมอบหมายให้้ประเมิินผลงาน
ของเพื่่�อนคนละ 3 กลุ่่�มใน Google form โดยมีีเกณฑ์์
การประเมิินดัังนี้้�
- เนื้้�อหาถููกต้้อง ครบถ้้วน
- เรื่่�องราวและรููปแบบมีีความน่่าสนใจ
-	คุุณภาพของภาพและเสีียง คนชััด ชััดเจน
-	อุุปกรณ์์ประกอบฉากเหมาะสม
- ความคิิดริิเริ่่�ม

รูปที่ 16 Google form สำหรับประเมินคลิปวีดิโอ
รููปที่่� 16 Google form สำำ�หรัับประเมิินคลิิปวีีดิิโอ
7 ปญหาและอุปสรรค
- หาและอุุ
จำนวนนั
ก ศึ ก ษามี ม าก อาจจะท ำให
7. ปััญ
ปสรรค
กิ จ กรรมและให
-	จำำยากลำบากในการจั
� นวนนัั ก ศึึ ก ษามีี ม ากดอาจจะทำำ
� ให้้ยาก
นักศึกดษามี
สวนรวมอยางครบทุ
กคนส่่วนร่่วม
ลำำ�บากในการจัั
กิิจกรรมและให้้นัั
กศึึกษามีี
- เนืก้อคน
หาที่บรรยายในวีดิโอคลิปมีมาก ทำให
อย่่างครบทุุ
- เนื้้�ไมอสหาที่่�
บรรยายในวีี
ดิโิ อคลิิ
าก ทำำ�ให้้ไม่่
ามารถจบได
ในคลิ
ปเดีปยมีีวมอาจารย
ตอง
สามารถจบได้้ในคลิิ
ปเดีี่มยเติว มอาจารย์์
องมาบรรยาย
มาบรรยายเพิ
ในชั้นเรียต้้นวั
นศุกร ทำให
เพิ่่�มเติิมในชั้้�
นเรีี่ทยำกิ
นวััจนกรรมน
ศุุกร์์ ทำำอ�ยลง
ให้้เวลาที่่�ทำำ�กิิจกรรม
เวลาที
น้้อยลง
- หลายหั ว ข อ อาจหากิ จ กรรมที่ ส ามารถ
ดำเนินการในชั้นเรียนไดลำบาก
8 ผลการดำเนินงาน
ผลจากการเรียนรูพบวานักศึกษามีความรูความ

- หลายหััวข้้อ อาจหากิิจกรรมที่่�สามารถดำำ�เนิิน
การในชั้้�นเรีียนได้้ลำำ�บาก
8. ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลจากการเรีียนรู้้พ� บว่่านัักศึึกษามีีความรู้้ค� วาม
เข้้าใจในเนื้้�อหาความรู้้ใ� นหััวข้้อต่่างๆ ดีีขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
การเรีี ย นการสอนแบบเดิิ ม ในปีี ก ารศึึ ก ษาก่่ อ นๆ
นัั ก ศึึ ก ษาได้้มีี ก ารฝึึ ก การค้้นคว้้าหาข้้อมูู ล จากฐาน
ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ทั้้�งจากห้้องสมุุดของมหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่และสื่่�อทางอิินเตอร์์เน็็ตได้้อย่่างเหมาะสม
และถููกต้้อง อีีกทั้้�งสามารถวิิเคราะห์์และประมวลผล
จากข้้อมูู
ที่่�ได้้จากการค้้นคว้้า
กษะการนำำ
มหาวิทลยาลั
ย เชี ย งใหมแ ละสืและสร้้างทัั
่ อ ทางอิ น เตอร
เน็ ต ได�
เสนอจากการนำำ
�เสนอให้้กัั
มชั้้�น นอกจากนี้้�
อยางเหมาะสมและถู
กตอบงเพื่่�อีอกนร่่ทั้งวสามารถวิ
เคราะห
ผลจากการประเมิินรายวิิชาโดยนัักศึึกษาพบว่่าได้้รัับ
และประมวลผลจากขอมูลที่ไดจากการคนควา และ
คะแนนประเมิินที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ผลจากการพููดคุุยกัับ
สรางทักษะการนำเสนอจากการนำเสนอใหกับเพื่อน
นัักศึึกษาและการสัังเกต พบว่่านัักศึึกษาชอบและ
รวมชัอ้นรืือนอกจากนี
นรายวิ
กระตืื
ร้้นกัับการเรีี้ผลจากการประเมิ
ยนที่่�ตััวนัักศึึกษาได้้มีี
ส่่วชนร่่าโดย
วม
นั
ก
ศึ
ก
ษาพบว
า
ได
ร
ั
บ
คะแนนประเมิ
น
ที
่
ส
ู
ง
ขึ
้
น
ทั
มากกว่่า เช่่น การได้้ลงมืือปฏิิบััติิทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้ลุุ้งกนี้
ดคุวยมลงมืื
กับนักอศึกัักบษาและการสั
พบวา
ขึ้้�ผลจากการพู
นจากที่่�นั่่�ง ได้้ร่่
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นงเกต
ส่่วนการ
ศึ ก ษาชอบและกระตื
กั บอการเรี
่ ตั ว
เรีีนัยกนการสอนที่่�นัั
กศึึกษาดููคอลิิปรื อวีีดิรโินอหรืื
ร่่วมอภิิย นที
ปราย
นั้้�นันกนััศึกกศึึษาได
กษาบางส่่
วนอาจไม่่
ให้้ความสนใจอย่่
างเต็็
มที่่�อ
มี ส ว นร
ว มมากกว
า เช น การได
ล งมื
ปฏิบัติทำใหนักศึกษาไดลุกขึ้นจากที่นั่ง ไดรวมลงมือ
กับเพื่อนรวมชั้น สวนการเรียนการสอนที่นักศึกษาดู
คลิป วีดิโอหรือรวมอภิป รายนั้น นั กศึกษาบางสว น
อาจไมใหความสนใจอยางเต็มที่
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การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของการสั่นสะเทือน
และคลื่นโดยอาศัยห้องเรียนกลับด้านและการทำ�ให้สมการทางคณิตศาสตร์
จับต้องได้ด้วยเซ็นเซอร์และสื่อพิมพ์สามมิติ
Active Learning on Physics of Vibrations and Waves via Flipped Classroom and Embodiment
ofMathematical Equations using Sensors and 3D Printings
1

สุกฤต สุจริตกุล1

ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail: sukrit.sucharitakul@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
ในการเรีียนวิิชาฟิิสิิกส์์ให้้เป็็นไปได้้อย่่าางมีีประสิิทธิิภาพนั้้�นพื้้�นฐานทางคณิิตศาสต์์นั้้�นเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญมาก
วิิชาฟิิสิิกส์์ของการสั่่�นและคลื่่�น (Physics of Vibrations and Waves) นั้้�นจึึงถููกออกแบบมาเพื่่�อให้้นัักศึึกษาใน
ระดัับชั้้�นปีีที่่�สองประจำำ�ภาควิิชาฟิิสิกิ ส์์และวััสดุุศาสตร์์ สาขาวิิชาฟิิสิกิ ส์์ได้้เรีียนรู้้ลั� กั ษณะทางกายภาพของสมการ
อนุุพัันธ์์แบบปกติิแบบเชิิงเส้้น (Linear Ordinary Differential Equation) และความสััมพัันธ์์ของออยเลอร์์
(Euler’s relation) เพื่่�อใช้้ในการศึึกษาวิิชาฟิิสิิกส์์ชั้้�นสููงในลำำ�ดัับต่่อๆไปเช่่นวิิชา แม่่เหล็็กไฟฟ้้า กลศาสตร์์ควอน
ตััม ไปจนถึึงวิิชาฟิิสิิกส์์ประยุุกต์์เช่่นธรณีีฟิิสิิกส์์ ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่เกี่่�ยวพัันกัับคลื่่�นและสมการคลื่่�น อย่่างไรก็็ตาม
สมการทางฟิิสิิกส์์หลายๆสมการและทฤษฏีีต่่างๆ ในหลายๆส่่วนนั้้�นยากที่่�จะทำำ�ให้้สััมผััสได้้ ในการสอนวิิชาวิิชา
ฟิิสิกิ ส์์ของการสั่่�นและคลื่่�นนี้้� ผู้้ส� อนจึึงจััดการสอนฟิิสิกิ ส์์ แบบ Active Learning ผ่่าน ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped
Classroom) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้สััมผััสหลัักการต่่างๆด้้วยตััวเองอย่่างมากที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้ โดยจะมีีการใช้้สื่่�อ
ต่่างๆเช่่น YouTube Video และแอพพลิิเคชัันต่่างๆ เช่่น Science Journal บนมืือถืือ ตลอดจนสื่่�อพิิมพ์์สามมิิติิ
เพื่่�อสร้้างบรรยากาศ Embodiment ของสมการอนุุพัันธ์์ต่่างๆให้้จัับต้้องได้้ผ่่านประสบการณ์์ใน Flipped
Classroom และทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาพื้้�นฐานสำำ�คััญทางคณิิตศาสตร์์ต่่างๆเกี่่�ยวกัับการสั่่�นแบบ Simple
Harmonic Oscillations, Wave Equations, Euler’s relation และ Coupled Differential Equations
ซึ่่�งเป็็นคอนเซปต์์ที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มศึึกษาวิิชาฟิิสิิกส์์
คำำ�สำำ�คััญ: สมการอนุุพัันธ์์, เซนเซอร์์, สื่่�อพิิมพ์์สามมิิติิ, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน
1. บทนำำ�
การเรีียนรู้้�ทางฟิิสิิกส์์นั้้�นมีีพื้้�นฐานหลัักๆจาก
การใช้้สมการทางคณิิตศาสตร์์เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจและ
ใช้้พิิจารณาระบบต่่างๆ กระบวนวิิชา 207203 Physics
of Vibrations and Waves (ฟิิสิิกส์์ของการสั่่�น
สะเทืือนและคลื่่�น) เป็็นกระบวนวิิชาบัังคัับของสาขา
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ฟิิสิิกส์์ เพื่่�อปรัับพื้้�นฐานความรู้้�ทางคณิิตศาสตร์์ของผู้้�
เรีียนให้้เข้้าใจกัับคอนเซปต์์ทางคณิิตศาสตร์์ต่่างๆที่่�มีี
การใช้้ในฟิิสิิกส์์ขั้้�นสููงๆต่่อไปเช่่นวิิชา แม่่เหล็็กไฟฟ้้า
กลศาสตร์์ควอนตััม ไปจนถึึงวิิชาฟิิสิิกส์์ประยุุกต์์เช่่น
ธรณีีฟิสิิ กิ ส์์ ซึ่ง่� ล้้วนแล้้วแต่่เกี่่�ยวพัันกัับคลื่่�นและสมการ
คลื่่�น อย่่างไรก็็ตามสมการทางฟิิสิิกส์์หลายๆสมการ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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และทฤษฏีีต่่างๆ ในหลายๆส่่วนนั้้�นยากที่่�จะทำำ�ให้้
สััมผััสได้้ เพราะผู้้�เรีียนที่่�มีีความรู้้�ในระดัับปริิญญาตรีี
ชั้้�นปีีที่่�สอง จะผ่่านการเรีียนวิิชาแคลคููลััสมาแล้้วสอง
กระบวนวิิชา แต่่การแก้้สมการอนุุพัันธ์์ ก็็ยัังถืือว่่าเป็็น
คอนเซปต์์ใหม่่ที่่�ผู้้เ� รีียนหลายๆคน ยัังต้้องใช้้เวลาในการ
ปรัับตััว และทำำ�ความคุุณเคย เพราะคอนเซปต์์ดังั กล่่าว
แตกต่่างจากความรู้้เ� ชิิงพีีชคณิิตผู้้เ� รีียนหลายๆคนมีีการ
ใช้้งานและคุ้้�นเคยมาอย่่างดีีในการศึึกษาระดัับมััธยม
อย่่างไรก็็ดีี ความรู้้แ� คลคููลัสั ที่่�ผู้้เ� รีียนหลายคนไม่่คุ้้น� เคย
จำำ�เป็็นต้้องใช้้ตลอดหลัักสููตรการศึึกษาในทางฟิิสิิกส์์
การส่่งต่่อคอนเซปต์์ดัังกล่่าวให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจและมีีพื้้�น
ฐานที่่�มั่่�นคงนั้้�นจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั มาก เพราะการเรีียน
การสอนในลำำ�ดัับขั้้�นสููงๆต่่อไปอาจเกิิดการติิดขััดได้้
หากกระบวนการ ส่่งต่่อด้้านคอนเซปต์์ทางคณิิตศาสตร์์
พื้้�นฐานดัังกล่่าวที่่�ใช้้ในการพิิจารณาระบบทางฟิิสิิกส์์
ในการสอนวิ
ผู  ส อนจึ
งจัดการ
ไม่่ได้้เกิิ
ดขึ้้�นอย่่างต่่ชอาเนื่่�207203
อง และทำำนี�้ ให้้ผู้้�
เรีียนเข้้าถึึ
งได้้
ในการสอนวิิ
ชา 207203
ผู้้ส�  เอนจึึ
สอนฟ
ส ิ ก ส แบบมี
ผ ู  เ รี ยนี้้�นรู
ป น ศูงจัันดยการสอนฟิิ
ก ลาง หรืสิกิอส์์
แบบมีีผู้้Learning
�เรีียนรู้้�เป็็นผศููานย์์หกอลาง
อ Active
Learning
Active
งเรียหรืื
นกลั
บดาน (Flipped
ผ่่าน ห้้องเรีียเพื
นกลัั
เพื่่�อ
Classroom)
่อใหบนด้้าน
ักศึก(Flipped
ษาไดสัมผัClassroom)
สหลักการตางๆ
กษาได้้สัั
มผััสหลัั
วเองอย่่
ดให้้นัั
วยตักวศึึเองอย
างมากที
่สุดกเทการต่่
าที่เปางๆด้้วยตัั
นไปได เนื
่องจากาง
ด เท่่ า ที่่�เป็็ น ไปได้้
า หมายของ
เปมากที่่�สุุ
าหมายของกระบวนวิ
ชาดัเนื่่�องจากเป้้
งกลาวคือการนำความรู
กระบวนวิิชาดัังกล่่าวคืือการนำำ�ความรู้้�และคอนเซปต์์
และคอนเซปตเรื่องของการแกสมการอนุพันธแบบ
เรื่่�องของการแก้้สมการอนุุพัันธ์์แบบปกติิแบบเชิิงเส้้น
ปกติ แ บบเชิ ง เส น ระบบสมการต า งๆ ตลอดจน
ระบบสมการต่่างๆ ตลอดจนความสััมพัันธ์์ของออยเลอ
ความสั
มพันนคอนเซปต์์
ธของออยเลอร
ซึ่งเปก ารทำำ
นคอนเซปต
ี่หากมี
ร์์ ซึ่่� ง เป็็
ที่่� หากมีี
� ให้้เห็็ นทภาพได้้
การทำให
เ ห็ น ภาพได
(Visualization)
จะทำให ง
(Visualization)
จะทำำ�ให้้ผู้้�
เรีียนได้้เข้้าใจเนื้้�อหาดัั
ผูกล่่
เรียานได
วได้้ดีีเขยิ่่�างใจเนื
ขึ้้�น ้อหาดังกลาวไดดียิ่งขึ้น

แผนภาพของการจััดกิดจกิิกรรมห
จกรรมห้้องเรีี
ยนกลัั
รูรููปปทีที่่�่ 11แผนภาพของการจั
องเรียนกลั
บบ
ด้้าน (Flipped
ดาน Classroom)
(Flipped Classroom)
2 หลักการและรูปแบบการเรียนการสอน
สำหรั บ หลั ก การและรู ป แบบการสอนใน

2. หลัักการและรููปแบบการเรีียนการสอน
	สำำ� หรัั บ หลัั ก การและรูู ป แบบการสอนใน
กระบวนวิิชา 207203 ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการ
ศึึกษา 2563 นี้้� มีีจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนจนสุุด
ภาคการศึึกษาอยู่่�จำำ�นวนทั้้�งหมด 29 คน รููปแบบการ
เรีียนการสอนในกระบวนวิิชานี้้�จะเป็็นการสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) โดยมีีการ
ใช้้แอพพลิิเคชััน Science Journal และสื่่�อพิิมพ์์สาม
มิิติใิ นการสนัับสนุุนการเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าถึึงคอน
เซปต์์ทางคณิิตศาสตร์์ต่่างๆที่่�อาจเข้้าได้้ถึึงได้้ยาก โดย
รายละเอีียดจะเป็็นดัังต่่อไปนี้้�
2.1 ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom)
ในกระบวนการสอนในโครงงานนี้้� ผู้้�สอนได้้ใช้้
ระบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) ซึ่่�ง
เป็็นหนึ่่�งในกระบวนการ Active Learning ที่่�เหมาะ
สมกัับผู้้�เรีียนใน Gen Z ที่่�มีีการค้้นหาข้้อมููลได้้ด้้วยตััว
เองได้้ดีี โดยเนื้้�อหาทั้้�งหมดได้้มีีการอััพโหลดผ่่านสื่่�อ
ออนไลน์์เช่่นยููทููบ [1] เพื่่�อให้้นัักศึึกษาศึึกษาได้้ด้้วย
ตนเองนอกคาบผ่่านการสื่่�อสารทางเดีียว แล้้วทำำ�โจทย์์
หรืือกิิจกรรมต่่างๆร่่วมกัันในห้้อง เพื่่�อดึึงประโยชน์์
สููงสุุดจากการสื่่�อสารสองทางที่่�มีีผู้้�สอนเป็็นผู้้�นำำ�คลาส
ให้้เหมาะสมกัับผู้้เ� รีียนแต่่ละคน [2](ดัังแสดงในรููปที่่� 1)
2.2 การใช้้เซนเซอร์์ในโทรศััพท์์ผ่า่ นแอพลิิเคชััน
Science Journal
แอพพลิิ เ คชัั น Science Journal เป็็ น ตัั ว
แอพพลิิเคชัันที่่�ได้้รัับการพััฒนาจากบริิษััทกููเกิิล (ซึ่่�ง
ต่่อมาได้้รัับการพััฒนาต่่อโดย บริิษััท Arduino) เพื่่�อ
ดึึงศัักยภาพของเซนเซอร์์ต่่างๆที่่�อยู่่�แล้้วในมืือถืือสมา
ร์์ ท โฟนทุุ ก ๆเครื่่�องมาเพื่่�อใช้้ในการออกแบบการ
ทดลองทางวิิทยาศาสตร์์ ซึ่่�งมีีฟัังก์์ชัันที่่�หลากหลาย
และสามารถดึึ ง มาใช้้งานได้้ง่่ า ย มีี ก ารสื่่�อสารกัั บ
เซนเซอร์์ในมืือถืือได้้โดยตรงตั้้�งแต่่ Accelerometer,
Magnetometer, Barometer หรืือ แม้้แต่่เซนเซอร์์
วััดความสว่่าง ฯลฯ ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการออกแบบการ
ทดลอง [2] โดยฟัังก์์ชัันที่่�ใช้้ในการออกแบบกิิจกรรม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เอียดจะเปน
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(Real time measurement and display) ซึ ่ ง แม
ห้้องเรีียนกลัั
ฟัังก์์ชัันของ งAccelerometer
แอพพลิ
เคชันบดัด้้านคืื
งกลาอวจะสามารถดึ
ขอมูลมาแสดง
เพื่่�อนำำโ�ดยทั
มาใช้้ในการวัั
ดความเร่่งเพื่่�อคำำ�เคราะห
นวณแรงจาก
ผลได
น ที และสามารถทำการวิ
โ ดย
แท่่
ง
เพีี
ย
โซ
ทำำ
�
ให้้ได้้ข้้อมูู
ล
การวัั
ด
แบบตามเวลาจริิ
เบื้องตนไดโดยงาย การวิเคราะหเชิงลึกนั้น อาจทำ ง
(Real time measurement and display) ซึ่่�งแม้้
ได โ ดยอาศั ย ซอฟตแวรน อกเชน Microsoft Excel
แอพพลิิเคชัันดัังกล่่าวจะสามารถดึึงข้้อมููลมาแสดงผล
หรื อ Origin ภายหลั ง การส ง ออก (Export) ของ
ได้้โดยทัันทีี และสามารถทำำ�การวิิเคราะห์์โดยเบื้้�องต้้น
ขอมูลที่เก็บมาไดดวยมือถือ
ได้้โดยง่่าย การวิิเคราะห์์เชิิงลึึกนั้้�น อาจทำำ�ได้้โดยอาศััย
ซอฟต์์แวร์์นอกเช่่น Microsoft Excel หรืือ Origin ภาย
2.3
การใช
สื่อพิ(Export)
มพสามมิของข้้อมูู
ติเพื่อชวยในการเรี
ยนรู
หลัังการส่่
งออก
ลที่่�เก็็บมาได้้ด้้วย
มืือถืือเนื่องจากในบทเรียนมีเนื้อหาเรื่องการควบคูกัน
ของตัวกวั
แกวง ซึอ่งพิิเปมนพ์์เนืสามมิิ
้อหาที
ดวยวิธีกยารนรู้้�
2.3ดการใช้้สื่่�
ติเิ ่ตพื่่�อองแก
ช่่วยในการเรีี
เขียนสมการการเคลื
่อนที
่ใหเอนื้้�ยูอ ใหาเรื่่�
นรูปอเมทริ
กส เ พื่ อ น
เนื่่�องจากในบทเรีี
ยนมีี
งการควบคู่่�กัั
แก ป  ญวหาแบบออยเกนแวลู
 กระบวนการนี ้ เ ธีปีกนาร
ของตัั
กวััดแกว่่ง ซึ่่�งเป็็นเนื้้�อวหาที่่�ต้้องแก้้ด้้วยวิิ
กระบวนการที
่มีการประยุ
ตใชใเนรูู
ยอะมากในเนื
เขีี
ยนสมการการเคลื่่�
อนที่่�ใกห้้อยู่่�
ปเมทริิกส์์เ้อพื่่�หา
อแก้้
สิกหาแบบออยเกนแวลูู
สขั้นสูง จึงไดมีการใชว์์ กระบวนการนี้้�
เครื่องพิมพสามมิ
ิในการ
ปััฟญ
เป็็นตกระบวน
ทำให กการหาค
ม ั ล โหมดซึ่ ง เปอนหาฟิิ
คำตอบของ
การที่่�มีี
ารประยุุา นอร
กต์์ใช้้เยอะมากในเนื้้�
สิกิ ส์์ขั้้�นสููง
จึึระบบตั
งได้้มีีการใช้้เครื่่�
องพิิง ทีมพ์์่ มสี กามมิิ
ติใิ นการทำำ
ว กวั ด แกว
ารแกว
ง ไปด�วให้้การหาค่่
ยกั น ด ว ย า
นอร์์
มัลั ่คโหมดซึ่
ความถี
าหนึ่งๆง่� เป็็นคำำ�ตอบของระบบตััวกวััดแกว่่งที่่�มีี
การแกว่่งไปด้้วยกัันด้้วยความถี่่�ค่่าหนึ่่�งๆ

รููปที่่� 2 ภาพการใช้้สื่่�อพิิมพ์์สามมิิติิสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�
เรื่่�องตััวกวััดแกว่่งแบบคู่่�ควบและนอร์์มััลโหมด [4]
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รูปที่ 2 ภาพการใชสื่อพิมพสามมิติสำหรับการเรียนรู
เรื่องตัวกวัดแกวงแบบคูควบและนอรมัลโหมด [4]
2.4 การใช ร ะบบ Microsoft Team สำหรั บ
2.4 การใช้้ระบบ Microsoft Team สำำ�หรัับ
Active Online Learning ชวง Covid-19
Active Online Learning ช่่วง Covid-19
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนนี้อยูในชวง
เนื่่�องจากการจััดการเรีียนการสอนนี้้�อยู่่�ในช่่วง
การแพร
ะบาดของCovid-19
Covid-19ทางผู้้
ทางผู
สอนจึ
มีการ
การแพร่่รระบาดของ
�สอนจึึ
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ด
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ActiveLearning
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านระบบMicrosoft
Microsoft
Online
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างมหาวิทยาลัั
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Teams
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กใหกบับนัันักกศึึศึกกษาที่่�อาจไม่่
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(ตัั(ตัววอย่่
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งดังงแสดงในรูู
แสดงในรูปปที่่�ที่ 3)3)

รู ป ที ่ 3 ตั ว อย า งการออกแบบตั ว กวั ด แกว ง ที่
รููนัปกที่่�ศึก3ษาใช
ตััวอย่่ในการเก็
างการออกแบบตัั
วกวััดแกว่่งงที่่�นัั
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บขอมูลของความเร
ตอกเวลา
ใช้้ในการเก็็บข้้อมููลของความเร่่งต่่อเวลา ที่่�ทำำ�มาจาก
ทำมาจากบ า นโดยใช Online Active Learning
บ้้านโดยใช้้ Online Active Learning ผ่่าน Microsoft
ผาน Microsoft Teams
Teams
3.3 กระบวนการเรีี
กระบวนการเรียยนรู้้�
นรูขของผู้้�
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ดานนัน้นทำำทำให
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อหาบรรยาย
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ผ ูเรีย นดูวก่ี ด่อี โนอ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมห้้องเรีียนกลัับด้้าน ทุุกๆคาบจะมีีการ
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ตอบคำำ�ถามชิิงรางวััลเล็็กๆน้้อยๆก่่อนเริ่่�มเรีียนผ่่าน
ทุกๆคาบจะมีการตอบคำถามชิงรางวัลเล็กๆนอยๆ
kahoot ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถคาดเดาได้้ว่่าผู้้เ� รีียน
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เป็็นการเปิิดโอกาสให้้มีีการพููดคุุย ซัักถามเกี่่�ยวกัับ
เนื้้�อหาเล็็กเชอร์์ประมาณ 15-20 นาทีีช่ว่ งต้้นคาบความ
ยาวคาบละ 90 นาทีี หลัังจากนั้้�นกิิจกรรมห้้องเรีียน
กลัับด้้านก็็จะเริ่่�มต้้นขึ้้�น โดยขึ้้�นอยู่่�กัับเนื้้�อหาในแต่่ละ
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4. ผลที่่�ได้้รัับและผลการประเมิินจากผู้้�เรีียน
ในระหว่่างกิิจกรรมการเรีียนรู้้�นี้้�ได้้มีีการวััดผล
ซึ่่�งในที่่�นี้้�จะแบบเป็็นสองส่่วนคืือการรัับผลประเมิิน
ระหว่่างการสอนจากผู้้�เรีียนโดยตรง และ การวััดผล
ด้้วยการสอบกลางภาค
4.1 ผลการประเมิินจากผู้้�เรีียนระหว่่างเทอม
ในระหว่่างคาบเรีียน เพื่่�อปรัับปรุุงให้้การเรีียน
การสอนนั้้�นตอบโจทย์์และมีีประสิิทธิิภาพในการเรีียน
รู้้�ที่่�เหมาะสม ในระหว่่างเทอมก่่อนที่่�จะถึึงสอบกลาง
ภาค โดยภาพรวมพบว่่านัักศึึกษามีีความพึึงพอใจกัับ
บการเรียนรูดวยกระบวนการที
่ใชดังแสดงใน
การเรีียพอใจกั
นรู้้�ด้้วยกระบวนการที่่�
ใช้้ดัังแสดงในรูู
ปที่่� 5
รูปที่ 5
4.2 การสอบและผลการสอบ
4.2 การสอบและผลการสอบ
ในการสอบกลางภาคซึ่่�
งเป็็นตันวตััวัดวผลของการ
วััดผลของการ
ในการสอบกลางภาคซึ่งเป
พอใจกั
บเรีการเรี
ยการออกข้้อสอบเป็็
นรูดการออกข
วยกระบวนการที
่ใกชผสมของ
ดังแสดงใน
เรีียนการสอน
นลููนกลูผสมของอัั
ตนััย
ย นการสอน
อ สอบเป
ตนัย ปรนัธีีทำ
ย �ำ แสดงวิ
ธีทำอยายงละเอี
ยด การบรรยายโดยได้้
รูปรนัั
ปที่ 5ย อัแสดงวิิ
อย่่างละเอีี
ด การบรรยาย
โดยได
มีการแบ
บความยากง
ายตามความ กต์์
มีีการแบ่่
งแยกลำำ
�ดัับงแยกลำดั
ความยากง่่
ายตามความประยุุ
4.2
การสอบและผลการสอบ
ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ห  ไ ด  ข อ ง เ น ื ้ อ ห า ด  ว ย Bloom’s
ให้้ได้้ของเนื้้�
อหา ด้้วย Bloom’s
[5] โดย
ในการสอบกลางภาคซึ
่งเปนtaxonomy
ววัดผลของการ
taxonomy [5] โดยตัวขอสอบจะมี
กตัารกระจายของ
กการออกข
ารกระจายของลำำ
เรีตััยวข้้อสอบจะมีี
นการสอน
นนัความยากง่่
ลูกกศึกผสมของ
ลำดับความยากง
าย พอๆกัอนสอบเป
ผลที่ไ�ดั
ดคือับ
ษามี าย
นคะแนนสอบกระจายตั
ผลที่่�
ด้้คืือ นััธกีทศึึำอย
กวษามีี
คะแนนสอบกระจายตัั
ว
ออกมาแบบการกระจายตั
ว
อัพอๆกัั
ตนัย ปรนั
ย ไแสดงวิ
างละเอี
ยด การบรรยาย
ปกติดังแสดงในรูปที่ 5 วปกติิดัังแสดงในรููปที่่� 5
ออกมาแบบการกระจายตัั
โดยไดมีการแบงแยกลำดับความยากงายตามความ
ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ห  ไ ด  ข อ ง เ น ื ้ อ ห า ด  ว ย Bloom’s
taxonomy [5] โดยตัวขอสอบจะมีการกระจายของ
ลำดับความยากงาย พอๆกัน ผลที่ไดคือ นักศึกษามี
คะแนนสอบกระจายตัวออกมาแบบการกระจายตัว
รูปที่ 4 ภาพตัวอยางบรรยากาศกิจกรรมในหองเรียน
ปกติดังแสดงในรูปที่ 5
กลับดานของวิชา 207203

คาบ ผู้้�เรีียนจะมีีการผััดเปลี่่�ยนกัันไประหว่่างการทำำ�
โจทย์์ (ซึ่ง่� ผู้้ส� อนจะทำำ�การเดิินตรวจเช็็คการการเรีียนรู้้�
ของผู้้เ� รีียนเป็็นรายคนระหว่่างทำำ�โจทย์์ และทำำ�การถก
เถีียงเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจอย่่างทั่่�วถึึง) การออกแบบ
ตัั ว กวัั ด แกว่่ ง ภายใต้้เงื่่�อนไขต่่ า งๆ เพื่่�อทำำ� การวัั ด
ความเร่่งที่่�มีีลัักษณะเป็็นคาบที่่�มีีการลดหย่่อนแบบ
เอ็็กส์์โพเนนเชีียลของค่่าแอมปลิิจููดภายใต้้เงื่่�อนไข
ต่่างๆ เพื่่�ออธิิบายผลเฉลยที่่�ได้้ด้้วยหลัักการทางฟิิสิกิ ส์์
ควบคู่่�ไปกัับการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ รวมไปถึึงการอััด
วีี ดีี โ อเพื่่�อสัั ง เกตลัั ก ษณะของการแกว่่ ง เพื่่�อศึึ ก ษา
คุุณลัักษณะของระบบนอร์์มััลโหมด และตััวกวััดแกว่่ง
แบบต่่างๆที่่�นัักศึึกษาได้้ออกแบบและแก้้สมการมา
ภาพบรรยากาศในห้้องกิิจกรรมดัังแสดงในรููปที่่� 4

4 ผลที่ไดรับและผลการประเมินจากผูเรียน
ในระหวางกิจกรรมการเรียนรูนี้ไดมีการวัดผล
ซึ่งในที่นี้จะแบบเปนสองสวนคือการรับผลประเมิน
ระหวางการสอนจากผูเรียนโดยตรง และ การวัดผล
ดวยการสอบกลางภาค
4.1 ผลการประเมินจากผูเรียนระหวางเทอม
ในระหวางคาบเรียน เพื่อปรับปรุงใหการเรียน
ภาพตััวอย
วอย่่างบรรยากาศกิ
างบรรยากาศกิิ
จกรรมในห้้องเรีี
ยธินภาพในการ
รูปรููปทีที่่�่ 44ภาพตั
จกรรมในห
การสอนนั้น ตอบโจทย
และมีอปงเรี
ระสิยทน
ป ที ่ 5 ผลการประเมิ
น ระหว
า งภาคการเรี
ย น วน
รููปที่่� 5รูผลการประเมิิ
นระหว่่
างภาคการเรีี
ยนบางส่่
207203
กลักลัับบดด้้านของวิิ
านของวิชชา า207203
เรียนรูที่เหมาะสม ในระหวางเทอมกอนที่จะถึงสอบ
บางสวนและคะแนนมิ
ดเทอมของนั
ดเทอมของนัั
กศึึกษากศึกษา
กลางภาค โดยภาพรวมพบวานักศึกษามีความพึและคะแนนมิิ
ง

4 ผลที่ไดรับและผลการประเมินจากผูเรียน
ในระหวางกิจกรรมการเรียนรูนี้ไดมีการวัดผล
ซึ่งในที่นี้จะแบบเปนสองสวนคือการรับผลประเมิน
ระหวางการสอนจากผูเรียนโดยตรง และ การวัดผล
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5. สรุุป
การเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านใน
วิิชา 207203 ได้้ถููกจััดทำำ�ในปีีการศึึกษา 2563 ภาค
การเรีียนที่่� 1 ในส่่วนของครึ่่�งเทอมแรก และการดำำ�เนิิน
งานประสบผลสำำ�เร็็จไปได้้อย่่างราบรื่่�น
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุณ รศ ดร พรรััตน์์ วััฒนกสิิวิิชช์์ ผู้้�
สอนวิิชา 207203 ในปีีก่อ่ นที่่�ผู้้ส� อนได้้มีีโอกาสมาสอน

วิิชานี้้� ที่่�กรุุณาแบ่่งปััน source materials และแบ่่ง
ปัันข้้อเสนอแนะ ไอเดีียดีีๆให้้โครงการนี้้�ลุุล่่วงไปได้้
และ ผศ ดร พิิพัฒ
ั น์์ เรืือนคำำ� ผู้้ส� อนร่่วมในวิิชา 207203
ในส่่วนครึ่่�งหลัังที่่�ได้้กรุุณาให้้คำำ�ชี้้�แนะ และขอบพระคุุณ
ศููนย์์ TLIC CMU ที่่�ให้้การสนัับสนุุนทุุนส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนอาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะการเรีียนการ
สอนในศตวรรษที่่� 21 ทำำ�ให้้งานนี้้�ลุุล่่วงไปได้้ด้้วยดีี

7. เอกสารอ้้างอิิง
[1] 207203 Playlist,
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi7mswUjHGuMQ7nP6yx0xGWYIXH_p0-Rt
[2] King, Alison (1993). "From sage on the stage to guide on the side". College Teaching.
41 (1): 30–35. doi:10.1080/87567555.1993.9926781
[3] Science Journal, https://sciencejournal.withgoogle.com/
[4] Double Pendulum Chaos Machine, https://www.thingiverse.com/thing:2913927
[5] Hoy, Anita Woolfolk (2007). Educational psychology (10th ed.). Boston: Pearson/Allyn
and Bacon. pp. 530–531, 545. ISBN 978-0205459469. OCLC 68694368
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ประจำ�ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:
การเรียนรู้เชิงรุกและนอกชั้นเรียนตอบสนองแนววิถีใหม่
กระบวนวิชา 601351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
(Food Legislation and standards)
สุคันธา โอศิริพันธุ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 หมู่ 2 ตำ�บลแม่เหียะ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
E-mail Sukhuntha@hotmail.com, Sukhuntha.o@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การพััฒนาผู้้เ� รีียนด้้านการเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสภาวะความเป็็นจริิงในและพร้้อมสำำ�หรัับการออกไป
ทำำ�งานในวิิชาชีีพซึ่่�งเป็็นทัักษะสำำ�คัญ
ั แห่่งศตวรรษที่่� 21 โดยความรู้้�ด้้านกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเป็็น
ความรู้้�สำำ�คััญที่่�นัักอุุตสาหกรรมเกษตรควรทราบ ดัังนั้้�น การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบเชิิงรุุก (Active
learning) ด้้วยรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped-Classroom) ที่่�เน้้นกิิจกรรม
ส่่งเสริิมความรู้้�และความเข้้าใจด้้วยการนำำ�เสนอข้้อมููลเป็็นปััจจุุบัันด้้านกฎหมายและมาตรฐานอาหารสำำ�คััญเพื่่�อ
สร้้างการจดจำำ� ทำำ�การมอบหมายงานเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน ทำำ�การสร้้างโจทย์์พื้้�นฐานเพื่่�อสร้้าง
กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ การใช้้การเรีียนรู้้จ� ากปััญหาและการมอบหมายงานอภิิปรายปััญหาและการประยุุกต์์ใช้้
ความรู้้�เพื่่�อการสัังเคราะห์์และการใช้้ความรู้้�สร้้างผลงานเพื่่�อการตกผลึึกทางปััญญา ผลลััพธ์์ในการจััดการเรีียนรู้้�
พบว่่านัักศึึกษามีีความสนใจที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนและการแก้้ไขโจทย์์ต่่างๆและสามารถทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อ
ร่่วมกัันหาแนวทางในการตอบโจทย์์และนำำ�ความรู้้�มาประยุุกต์์ใช้้กัับวิิชาชีีพได้้ต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน, การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, การเรีียนรู้้�แนววิิถีีใหม่่, กฎหมายและมาตรฐาน
อาหาร
1. บทนำำ�
กระบวนวิิชา 601351 กฎหมายและมาตรฐาน
อาหาร เป็็นหนึ่่�งในกระบวนวิิชาของคณะอุุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�เน้้นการพััฒนาทัักษะ
การเป็็นมืืออาชีีพของนัักศึึกษาเมื่่�อจบการศึึกษา เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาที่่�ผ่่านกระบวนวิิชาได้้เป็็น Active and
Lifelong Learner สามารถนำำ�ความรู้้�ไปประกอบ
วิิชาชีีพในการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณภาพและความ
ปลอดภััยอาหาร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งระเบีียบ มาตรฐาน

และกฎหมายอาหารที่่�สำำ�คัั ญ ในปัั จ จุุ บัั น มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงและมีีความทัันสมััยมากยิ่่�งขึ้้�น การเป็็นผู้้�
ใฝ่่เรีียนรู้้�จะช่่วยให้้มีีการพััฒนาความรู้้�และติิดตาม
ความรู้้� ใ หม่่ ที่่�ทัั น สมัั ย ด้้านกฎหมายและมาตรฐาน
อาหารสำำ�คััญของประเทศ ต่่างประเทศและระดัับ
สากลได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
2. หลัักการ
	ทัั ก ษะที่่�คาดหวัั ง ในศตวรรษที่่� 21 สำำ� หรัั บ
นัักศึึกษาที่่�เรีียนรู้้�ผ่่านหลัักสููตรที่่�เป็็นสหวิิทยาการดััง
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เช่่น คณะอุุตสาหกรรมเกษตร จึึงเป็็นการบููรณาการที่่�
ยึึดโครงงานเป็็นฐาน (Project- based learning) และ
ทัักษะอื่่�นๆ อัันเป็็นสมรรถนะที่่�คาดหวัังโดยเน้้นเรื่่�อง
1) ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม (learning
and innovation skills)
2) ทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ (life and career
skills)
3) ทัั ก ษะสารสนเทศ สื่่�อ และเทคโนโลยีี
(information, media and technology skills)
โดยสมรรถนะต่่างๆ ที่่�คาดหวัังว่่าจะเกิิดขึ้้�นได้้
ย่่อมมาจากความร่่วมมืือ (collaboration) ในการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (critical thinking)
ในปััญหาที่่�ซัับซ้้อน การนำำ�เสนอด้้วยวาจาและด้้วยการ
เขีียน การใช้้เทคโนโลยีี ความเป็็นพลเมืืองดีี รวมทั้้�ง
การฝึึกปฏิิบััติิอาชีีพและการวิิจััยในด้้านอุุตสาหกรรม
เกษตร ดัังนั้้�น ลัักษณะของหลัักสููตรในศตวรรษที่่� 21
จะเน้้นคุุณลัักษณะเชิิงวิิพากษ์์ (critical attributes)
เชิิงสหวิิทยาการ (interdisciplinary) การยึึดโครงงาน
เป็็นฐาน (project-based) และขัับเคลื่่�อนด้้วยการวิิจัยั
(research-driven) [1,2]
2.1 ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม
เป็็นทัักษะที่่�ทุุกคนในศตวรรษที่่� 21 ควรต้้อง
เรีียนรู้้�เพราะโลกมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เร็็วมากขึ้้�น จึึง
จำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้โ� ดยการสร้้างการเรีียนรู้้ขึ้้�� นโดยตนเอง
และการเรีียนรู้้�แบบเป็็นทีีมอาศััยทัักษะในการเรีียนรู้้�
และทัักษะในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งต่่างๆ ให้้ดีี
ขึ้้�น [1,3]
2.2 ทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ
ในยุุคที่่�ข่่าวสารมีีมากมายและหลากหลายทำำ�ให้้
เกิิดการแข่่งขัันกัันในระดัับโลก การมีีทัักษะการดำำ�รง
ชีีวิิตและอาชีีพที่่�เพีียงพอจะนำำ�ไปสู่่�การประสบความ
สำำ�เร็็จในอาชีีพ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยทัักษะความยืืนหยุ่่�น
และ การปรัับตััว (Flexibility and Adaptability),
ทัักษะการริิเริ่่�ม และ นำำ�พาตนเอง (Initiative and
Self-direction), ทัักษะทางสัังคมและความต่่างใน
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วััฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills),
ทัักษะการสร้้างผลิิตผลและความสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ
(Productivity and Accountability) และทัักษะ
ภาวะผู้้�นำำ� และ ความรัับผิิดชอบ (Leadership and
Responsibility) [1,3]
2.3 ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อและเทคโนโลยีี
	ยุุคศตวรรษที่่� 21 แวดล้้อมไปด้้วยเทคโนโลยีีที่่�
หลากหลาย มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารผ่่านทาง
สื่่�อและเทคโนโลยีีมากมาย การมีีวิิจารณญาณและมีี
ทัักษะต่่างๆ ได้้แก่่ ทัักษะการเข้้าถึึงแหล่่งความรู้้�และ
สื่่�อต่่างๆ ทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและทัักษะ
ในการประเมิินความถููกต้้องของความรู้้�และสื่่�อต่่างๆ
ที่่�ได้้เข้้าถึึงจึึงมีีความสำำ�คััญเพื่่�อการจััดการข้้อมููลได้้
อย่่างถููกต้้อง มีีจริิยธรรมและเป็็นไปตามที่่�กฎหมาย
บััญญััติิไว้้ รวมทั้้�งทัักษะการผลิิตสื่่�อจากข้้อมููลต่่างๆ ที่่�
ได้้รัับได้้อย่่างถููกต้้องภายใต้้บริิบทสภาพแวดล้้อมที่่�
แตกต่่างและความหลากหลายทางวััฒนธรรม ศาสนา
เชื้้�อชาติิและภาษา [1,3]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบเชิิงรุุก
(Active learning) สำำ�หรัับกระบวนวิิชา 601351
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร เน้้นการจััดกิิจกรรม
เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้แ� ละความเข้้าใจของนัักศึึกษาทั้้�ง
4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการจำำ� การคิิดวิิเคราะห์์ ด้้านการ
สัังเคราะห์์และด้้านการประยุุกต์์ใช้้ โดยการใช้้วิิธีีการ
สำำ�คัญ
ั ในการจััดการเรีียนรู้้ที่่�� เริ่่�มตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนดัังต่่อไป
นี้้� [4,5,6,7]
- การนำำ� เสนอข้้อมูู ล ที่่�สำำ�คัั ญ ด้้านกฎหมาย
อาหารและมาตรฐานอาหารที่่�สำำ�คััญและเป็็นปััจจุุบััน
แก่่นัักศึึกษาเพื่่�อสร้้างการจดจำำ�
- การใช้้การเรีี ย นรู้้� จากการทำำ� งาน (Workbased learning) เพื่่�อสร้้างกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์
- การใช้้การเรีี ย นรู้้� จ ากปัั ญ หา (Problembased learning) เพื่่�อสร้้างการสัังเคราะห์์
- การใช้้การเรีียนรู้้ที่่�� ใช้้วิิธีสี ร้้างผลงานที่่�เกิิดขึ้้�น
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จากการตกผลึึ ก ทางปัั ญ ญา (Crystal-based
approach)
การจััดการเรีียนการสอนดัังกล่่าวทำำ�ร่ว่ มกัับการ
จััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped-Classroom ด้้วย
กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบการนำำ�ตนเอง (Self-Directed
Learning) ทั้้�งนี้้� คะแนนที่่�คิิดจากกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
นี้้�โดยใช้้วิิธีีสอบข้้อเขีียนร้้อยละ 40 โดยมีีรายละเอีียด
ขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
-	ชี้้�แจงถึึงรููปแบบกระบวนการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่ให้้แก่่นัักศึึกษาในเบื้้�องต้้น
- ฝึึกทัักษะที่่�สำำ�คััญให้้แก่่ผู้้�เรีียน ได้้แก่่ การเช้้า
ใช้้โปรแกรม CMU Online, E-Learning courseware
ต่่างๆ
-	นำำ� กระบวนการจัั ด การเรีี ย นการสอนเข้้า
ทดลองใช้้กัับผู้้�เรีียนและประเมิินผล
การจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อการเสริิมสร้้าง
กรอบคิิดใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ทำำ�โดยใช้้กระบวนการ
เรีียนรู้้ที่่�� จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษาเป็็น Active and Lifelong
Learner ที่่�ประกอบด้้วยกระบวนการ 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
3.1 การนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�สำำ�คััญด้้านกฎหมาย
อาหารและมาตรฐานอาหารที่่�สำำ�คััญและเป็็นปััจจุุบััน
แก่่นัักศึึกษาเพื่่�อสร้้างการจดจำำ�
- ทำำ� การบรรยายโดยผู้้� ส อนในห้้องพร้้อม
เอกสารประกอบการสอนโดยเน้้น Active learning
ควบคู่่�กัับการศึึกษาด้้วยตนเองผ่่านวีีดีโี อสื่่�อการสอนที่่�
จััดทำำ�โดยอาจารย์์และสื่่�อวีีดีีโอออนไลน์์จากแหล่่ง
ภายนอกที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องและน่่าเชื่่�อถืือ
3.1 การใช้้การเรีียนรู้้�จากการทำำ�งาน (Workbased learning) เพื่่�อสร้้างกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์
เป็็นขั้้�นการให้้ผู้้�เรีียนเล่่นเกมหรืือกิิจกรรมที่่�เน้้นการ
สร้้างเสริิมกรอบคิิดจากกระบวนการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
-อาจารย์์สร้้างกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แก่่
นัักศึึกษาโดยการจััดการแข่่งขัันจากการนำำ�แนวคิิดที่่�ได้้
มาปฏิิบััติิจริิงเพื่่�อหาแนวคิิดที่่�มีีประสิิทธิิผลที่่�สุุด
-นัักศึึกษาทำำ�การนำำ�แนวคิิดที่่�ได้้มาขยายผลเพื่่�อ

หาแนวทางปฏิิบัติั จิ ริิงและศึึกษาหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหา
3.2 การใช้้การเรีียนรู้้�จากปััญหา (Problembased learning) เพื่่�อสร้้างการสัังเคราะห์์
ซึ่่� ง เป็็ น ขั้้�นที่่�ผู้้� เ รีี ย นสะท้้อนการสัั ง เกต
สถานการณ์์ ปัั ญ หากลัั บ ไปยัั ง ประสบการณ์์ เ ดิิ ม ที่่�
ประสบ โดยจะทำำ�การกํําหนดประเด็็นวิิเคราะห์์วิจิ ารณ์์
เฉพาะ ผู้้�เรีียนจะได้้แสวงหาความรู้้�แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็น และความรู้้�สึึกของตนเองกัับสมาชิิกในกลุ่่�มที่่�
ต่่างไปจากตนเพื่่�อฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์ เปรีียบเทีียบ
และแยกแยะปััญหา ดัังนี้้�
- อาจารย์์ ส ร้้างประเด็็ น ปัั ญ หาที่่�น่่ า สนใจ
ท้้าทายแก่่นัักศึึกษา ได้้แก่่ โจทย์์ปััญหาวิิจััยจริิงจาก
ภาคอุุตสาหกรรม/โจทย์์ที่่�กำำ�ลัังเป็็นประเด็็นตามสื่่�อ
ออนไลน์์ตามแหล่่งที่่�น่่าเชื่่�อถืือในรอบไม่่เกิินห้้าปีีที่่�ผ่า่ น
มาเพื่่�อกระตุ้้น� ให้้เกิิดความอยากรู้้แ� ละค้้นคว้้าหาข้้อมููล
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้� รููปแบบข้้อมููลของ
ประเด็็นปััญหาดัังกล่่าวอาจได้้จากประเด็็นปััญหาจริิง
ของผู้้ป� ระกอบการและประเด็็นปััญหาที่่�มีีการนำำ�เสนอ
รายงานในรููปข่่าวสารหรืือรายงานวิิจััยต่่างๆ
- นัักศึึกษาตอบประเด็็นปััญหาเหล่่านั้้�นด้้วย
ตนเองจากประสบการณ์์ที่่�มีี เช่่น จากการศึึกษาสื่่�อการ
สอนออนไลน์์ ด้้ วยตนเองแล้้วให้้นัั ก ศึึ ก ษาทำำ� การ
วิิเคราะห์์สรุุปผลที่่�ได้้เพื่่�อนำำ�เสนอแลกเปลี่่�ยนแนว
ความคิิดกัับผู้้�อื่่�นในกลุ่่�ม
- นัักศึึกษาทำำ�การศึึกษาหาข้้อมููลเชิิงลึึกเพื่่�อ
ตอบประเด็็นปััญหาเหล่่านั้้�น ทำำ�การแลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็นกัับสมาชิิกในกลุ่่�มที่่�เห็็นต่่างออกไป
- อาจารย์์ ทำำ� การกำำ� หนดประเด็็ น วิิ เ คราะห์์
วิิจารณ์์เฉพาะที่่�น่่าสนใจเพิ่่�มเติิมภายหลัังการแลก
เปลี่่�ยนประสบการณ์์ภายในกลุ่่�มรวมทั้้�งชี้้�ให้้เห็็นถึึง
หลัักการและวิิธีกี ารวิิเคราะห์์ที่่�ถูกู ต้้องเป็็นขั้้�นที่่�ผู้้เ� รีียน
นํํ า ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์์ ข อ ง ต น ม า แ ล ก เ ป ลี่่� ย น กัั บ
ประสบการณ์์ของผู้้�อื่่�น เพื่่�อกํําหนดเป็็นหััวข้้อในการ
อภิิปราย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.3 การใช้้การเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้วิิธีีสร้้างผลงานที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากการตกผลึึ
ญ ญา (Crystal-based
กลุ
มและระหวางกลุกมทางปัั
โดยการนำเสนอหน
าชั้นเรียน
approach)
หรื
อแลกเปลี่ ยนความเห็ น กัน ทางออนไลน บนหนา
นขั้้�นการสรุุปความรู้้�จากแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เฟสบุคเป็็(facebook)
ที่่�ได้้จากประสบการณ์์ในอดีีต จากการกระทํํา จากผู้้�
ฝึึก จากผู้้
วชาญ จากสื่่�
อต่่ยางๆ
3.4
สรุ�เปชี่่�ยผลการจั
ดการเรี
นรู จากการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� และการนํําเสนอของผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�ม แล้้วนํํา
เป น ขั้ น การขั้ น สะท อ นกรอบคิ ด ใฝ เรี ย นรู
มากํําหนดเป็็นแนวคิิดของตน ดัังต่่อไปนี้้�
ตลอดชีวิต เปนขั้นที่ใหผูเรียนสะทอนความคิดจาก
-อาจารย์์ ทำำ� การสรุุ ป แนวคิิ ด ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ
การฝ
ก
ิ เพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจ ดังนีน้
ประเด็็ปฏิ
นปัับญัตหาที่่�ได้้จากนัั
กศึึกษาทั้้�งหมดภายในชั้้�
เรีียน -อาจารย ส รุ ป แนวคิ ด และเสนอข อ คิ ด เพื่ อ
สนับสนุ-นัันกสิศึึ่งกทีษาทำำ
่ผูเรีย�การสรุุ
นไดจากการฝ
ปฏิบัติโดยอาศั
ปแนวคิิดกของตนแล้้วทำำ
�การย
แนวคิ
ดที่ไดอจแลกเปลี่่�
ากการศึยกนเรีี
ษาคยนนรู้้คว�ระหว่่
าเรียานรู
ดวยตนเอง
นำำ�เสนอเพื่่�
งสมาชิิ
กในกลุ่่�ม
และระหว่่
งกลุ่่�มปโดยการนำำ
�เสนอหน้้าชั้้�
เรีียนหรืือ
-นักศึกาษาสรุ
สิ่งที่ไดจากการปฏิ
บัติแนละแนวทาง
ยนความเห็็
กัันปทางออนไลน์์
บนหน้้าเฟสบุุค
ทีแลกเปลี่่�
่ เป น ประโยชน
เพื่ อนแก
 ญ หาต อไปในอนาคตโดย
(facebook)าชั้นเรียนหรือถายทอดลงบน facebook
นำเสนอหน
สรุุปผลการจััดการเรีียนรู้้�
ของกลุ3.4
ม 601351
เป็็นขั้้�นการขั้้�นสะท้้อนกรอบคิิด ใฝ่่เรีียนรู้้ต� ลอด
เป็็นขั้้�นดที่่�กระบวนการเรี
ให้้ผู้้�เรีียนสะท้้อนความคิิ
ดจากการฝึึก
4ชีีวิิตผลการจั
ยนรู
ปฏิิบััติิ เพื่่�อตรวจสอบความรู้้�ความเข้้าใจ ดัังนี้้�
การจั ด การเรี ย นการสอนด ว ยกระบวนการ
-อาจารย์์ ส รุุ ป แนวคิิ ด และเสนอข้้อคิิ ด เพื่่�อ
เรี ย น รู ที่ จะเป ลี่ ย น นั กศึ ก ษ าเป น Active and
สนัับสนุุนสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนได้้จากการฝึึกปฏิิบััติิโดยอาศััย
Lifelong
Learner โดยเน
น Flipped-Classroom
แนวคิิดที่่�ได้้จากการศึึ
กษาค้้นคว้้าเรีี
ยนรู้้�ด้้วยตนเอง
เพื่อการเสริ
างกรอบคิ
ดใฝเรียนรูตลอดชีวบัิตั ติิ แ ละ
-นัั ก ศึึมสร
ก ษาสรุุ
ป สิ่่�งที่่�ได้้จากการปฏิิ
แนวทางที่่�
เป็็นประโยชน์์อเพื่่�มูอลแก้้ปัั
ญหาต่่
4.1
การนำเสนอข
ที่ ส ำคั
ญ ดอาไปในอนาคต
นกฎหมาย
โดยนำำ�อาหารและมาตรฐานอาหารที
เสนอหน้้าชั้้�นเรีี ย นหรืื อ ถ่่ า ยทอดลงบน
่ ส ำคั ญ และ
facebook
เปนปของกลุ่่�
จจุบันมแก601351
นักศึกษาเพื่อสรางการจดจำ
4. ผลการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�
ผูสการจัั
อนทำการวางแผนการจั
ดการเรียนการสอน
ดการเรีียนการสอนด้้วยกระบวนการเรีี
ยน
ออกเป
น 4ยนนัั
ชวงกได
ก น Active and Lifelong
รู้้�ที่่�จะเปลี่่�
ศึึกแษาเป็็
Learner โดยเน้้น Flipped-Classroom เพื่่�อการเสริิม
- ชวงกดอใฝ่่
นเป
ภาคการศึ
สร้้างกรอบคิิ
เรีียดนรู้้
�ตลอดชีีวิกิตษา ผูส อนจัดทำสื่อ
วี ดี โ ออออนไลน
นะนำรายวิ
้ อ หาสรุ ป
4.1 การนำำแ�เสนอข้้อมูู
ลที่่�สำำช าและเนื
�คััญด้้านกฎหมาย
เบื
้ อ งต น ให แ ก นั ก ศึ ก ษาก อ นเป
ภาคการศึ
อาหารและมาตรฐานอาหารที่่�สำำ
�คััญด และเป็็
นปััจกจุุบัษาัน
ลแก่่วงหน
ปดาห� โดยใชหองอีซี่สตูดิโอ
นัักศึึากประมาณสองสั
ษาเพื่่�อสร้้างการจดจำำ
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ผู้้�สอนทำำ�การวางแผนการจััดการเรีียนการสอนออก
เป็็
น 4 ญช่่วชวนให
ง ได้้แก่่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเขารวม
และเชิ
- ช่่ชวงก่่
อนเปิิ
ดภาคการศึึของกลุ
กษา ผู้้ม�สอนจัั
ดทำำ�สื่่�(รูอวีีป
กลุมรายวิ
าบน
facebook
601351
ดีีทีโ่ ออออนไลน์์
แนะนำำ�รายวิิชาและเนื้้�อหาสรุุปเบื้้�องต้้น
4-1)
ให้้แก่่ นัั ก ศึึ ก ษาก่่ อ นเปิิ ด ภาคการศึึ ก ษาล่่ ว งหน้้า
- ช ว งต นปของการเป
ด ภาคการศึ
ในช วญง
ประมาณสองสัั
ดาห์์ โดยใช้้ห้้องอีี
ซี่่�สตููดิกิโษา
อ และเชิิ
ชวนให้้นัั
ลงทะเบีียนเรีียนเข้้าร่่
มรายวิิชา
เริ่มตน 1กศึึเดืกอษาที่่�
นแรกของภาคการศึ
กษาวมกลุ่่�
ผูสอนทำการ
บน
facebook
ของกลุ่่�ม 601351 (รููปที่่� 4-1)
บรรยายพร
อมเอกสารประกอบการสอนที
่เนนในหอง
- ช่่วงต้้นของการเปิิดภาคการศึึกษา ในช่่
วงเริ่่�ม
พร อ มเอกสารประกอบการสอนโดยเน
น Active
ต้้น
1 เดืือเพืนแรกของภาคการศึึ
ผู้้�สอนทำำ
�การ
learning
่ อ ให ศึ ก ษาควบคู กกั บษาการศึ
ก ษาด
วย
บรรยายพร้้อมเอกสารประกอบการสอนที่่�
เน้้นในห้้อง
ตนเองผานวีดีโอสื่อการสอนที่จัดทำโดยอาจารย
และ
พร้้อมเอกสารประกอบการสอนโดยเน้้น Active
สื่ อ วี ดี โ อออนไลน จ ากสำนั ก งานคณะกรรมการ
learning เพื่่�อให้้ศึึกษาควบคู่่�กัับการศึึกษาด้้วยตนเอง
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผ่่านวีีดีโี อสื่่�อการสอนที่่�จััดทำำ�โดยอาจารย์์และสื่่�อวีีดีโี อ
ออนไลน์์
ากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ช วจงกลางของภาคกลางศึ
ก ษา เริ่ ม มี ก าร
กระทรวงสาธารณสุุ
ข แบบใชขอสอบคิดเปนรอยละ
ประเมินผลการเรียนรู
- ช่่ ว งกลางของภาคกลางศึึ ก ษา เริ่่� ม มีี ก าร
40 ของการคิ ด คะแนนลำดั บ ขั้ น ควบคู กั บ การ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้แ� บบใช้้ข้้อสอบคิิดเป็็นร้้อยละ 40
ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ
ของการคิิดคะแนนลำำ�ดัับขั้้�นควบคู่่�กัับการประเมิินผล
ใหมรอยยละ
60 ธีของการคิ
ดคะแนนลำดั
บขั้นร้้อยละ 60
การเรีี
นรู้้ด้้� วยวิิ
กี ารจััดการเรีี
ยนรู้้แ� บบใหม่่
ของการคิิ
คะแนนลำำ�ดัับขั้้�น กษา มี ก ารสรุป ผล
- ชวดงปลายของภาคการศึ
- ช่่วงปลายของภาคการศึึกษา มีีการสรุุปผล
การจัดการเรียนรูแบบใหมพรอมทั้งมีการประเมินผล
การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่พร้้อมทั้้�งมีีการประเมิินผล
การเรียนรูของนักศึกษา
การเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา

รููปรูปที่่�ที4-1
่ 4-1สื่่�อสืวีี่อดีวีีโดอออนไลน์์
ีโอออนไลนจากอาจารย์์
จากอาจารยผู้้�สผอน
ูสอน
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อบคำถามแลกขอรางวั
มรายวิชาทาง
นัเกมส
กศึ กตษาทำการนำแนวคิ
ดที่ ไดลมในกลุ
าขยายผลเพื
่ อหา
เฟสบุค หัวขบอัติมาตรฐาน
แนวทางปฏิ
จริงและศึกGood
ษาหาขHygiene
อมูลเพิ่มPractice
เติมเพื่อ
CMU21 (2021)
Chiang
University,
และ
Good
แก
ไขปมาตรฐาน
ญMaiหาจากแหล
งขThailand
อมูManufacturing
ลทางวิชาการตาPractice
งๆ เพื่อ
ความแตกต
างหรือโดยพบว
ไม ซึ่ง จากผลการจั
ยนรู
มาร
วมตอบคำถาม
านักศึกษาใหดคการเรี
วามสนใจ
การใช้้การเรีี
ยนรู้้าดงดี
�จทีากการทำำ
�งาน (Workนั กศึ กค4.2
ษาทำการนำแนวคิ
่ ไ(รูด มปาขยายผลเพื
่ อหา
และให
วามร
วมมือเปนอย
ที่ 4-2)
based
learning)
อสร้้างกระบวนการคิิ
แนวทางปฏิ
บัติจริเพื่่�งและศึ
กษาหาขอมูลเพิด่มวิิเเติคราะห์์
มเพื่อ
ผู้้แก
�สอนจัั
ดการเรีี
ยนรู้้�โดยการให้้ผู้้�
เรีียชนเล่่
นเกมส์์
อบ่อ
ไขปญ
หาจากแหล
งขอมูลทางวิ
าการต
างๆตเพื
คำำมาร
�ถามแลกขอรางวัั
ในกลุ่่�มรายวิิ
ค หััวข้้อ
วมตอบคำถามลโดยพบว
านักชศึาทางเฟสบุุ
กษาใหความสนใจ
มาตรฐาน Good Hygiene Practice และ มาตรฐาน
และใหความรวมมือเปนอยางดี (รูปที่ 4-2)
Good Manufacturing Practice ความแตกต่่างหรืือ
ไม่่ ซึ่่�ง จากผลการจััดการเรีียนรู้้�นัักศึึกษาทำำ�การนำำ�
แนวคิิดที่่�ได้้มาขยายผลเพื่่�อหาแนวทางปฏิิบัติั จิ ริิงและ
ศึึ กษาหาข้้อมูู ลเพิ่่�มเติิ มเพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาจากแหล่่ ง
ข้้อมููลทางวิิชาการต่่างๆ เพื่่�อมาร่่วมตอบคำำ�ถาม โดย
พบว่่านัักศึึกษาให้้ความสนใจและให้้ความร่่วมมืือเป็็น
อย่่างดีี (รููปที่่� 4-2)

รูปที่ 4-2 กิจกรรมการเลนเกมสตอบคำถาม
4.3 การใช ก ารเรี ย นรู จ ากป ญ หา (Problembased learning) เพื่อสรางการสังเคราะห
รููรูปปที่่�ที่ 4-2
�ถาม
4-2 กิิกิจจกรรมการเล่่
กรรมการเลนนเกมส์์
เกมสตตอบคำำ
อบคำถาม
4.3 การใช้้การเรีียนรู้้�จากปััญหา (Problembased learning) เพื่่�อสร้้างการสัังเคราะห์์
4.3 การใช ก ารเรี ย นรู จ ากป ญ หา (Problem	ผู้้�สอนทำำ�การกํําหนดประเด็็นวิิเคราะห์์วิิจารณ์์
based learning) เพื่อสรางการสังเคราะห
เฉพาะ เรื่่�อง แนวทางและวิิธีีการยื่่�นใบขอนุุญาตเป็็น
สถานที่่�ผลิิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพื่่�อ
ขออนุุญาตผลิิตอาหารที่่�ถููกต้้องกัับสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อให้้
นัั ก ศึึ ก ษาเกิิ ด การคิิ ด วิิ เ คราะห์์ เปรีี ย บเทีี ย บและ
แยกแยะปััญหา ซึ่่�งนัักศึึกษาตอบประเด็็นปััญหาเหล่่า
นั้้�นด้้วยตนเองจากประสบการณ์์ที่่�มีี เช่่น จากการ
ศึึกษาสื่่�อการสอนออนไลน์์ด้้วยตนเองแล้้วให้้นัักศึึกษา
ทำำ�การวิิเคราะห์์สรุุปผลที่่�ได้้เพื่่�อนำำ�เสนอแลกเปลี่่�ยน
แนวความคิิ ด กัั บ ผู้้� อื่่� นในกลุ่่�ม เกิิ ด ประเด็็ น หัั ว ข้้อ
อภิิปรายระหว่่างผู้้เ� รีียนและผู้้ส� อนบน facebook ของ
กลุ่่�ม 601351 (รููปที่่� 4-3)

นักศึกษาเกิเคราะห
ดการคิสดรุวิปเคราะห
ย บเที ย บ
นัเพืก่อศึให
กษาทำการวิ
ผลที่ได เเปรี
พื่ อนำเสนอ
และแยกแยะป
ญหา ซึ่งดนักักบศึผูกอษาตอบประเด็
นปญหา
แลกเปลี
่ยนแนวความคิ
ื่นในกลุม เกิดประเด็
น
้นดวปยตนเองจากประสบการณ
ที่มี สเชอนบ
น จาก
หัเหล
ว ขาอนัอภิ
รายระหว า งผู เ รี ย นและผู
น
การศึ ก ษาสืของกลุ
่ อการสอนออนไลน
ว ให
facebook
ม 601351 (รูดป วทียตนเองแล
่ 4-3)
นักศึกษาทำการวิเคราะห สรุป ผลที่ได เพื่ อนำเสนอ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผูอื่นในกลุม เกิดประเด็น
หั ว ข อ อภิ ป รายระหว า งผู เ รี ย นและผู ส อนบ น
facebook ของกลุม 601351 (รูปที่ 4-3)

ที่ 4-3
ผลงานของนั
ศึกษาเพื
ปการขอญาต
รููปที่่�รูป4-3
ผลงานของนัั
กศึึกกษาเพื่่�
อสรุุ่อปสรุ
การขออนุุ
่ผลิตอาหารและขออนุ
สถานที่่�อนุ
ผลิิญตาตสถานที
อาหารและขออนุุ
ญาตผลิิตภััณฑ์์ญอาต
าหาร
กัับสำำ�นัผลิักตงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวง
ภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ
สาธารณสุุอาหารและยา
ข
กระทรวงสาธารณสุข
ยนรู้้กศึ�ที่่�กใช้้วิิ
ธีีสร้้างผลงานที่่�
รูปที4.4่ 4-3การใช้้การเรีี
ผลงานของนั
ษาเพื
่อสรุปการขอเกิิด
ขึ้้�นจากการตกผลึึ
ก ทางปัั
ญา (Crystal-based
อนุญาตสถานที
่ผลิตญอาหารและขออนุ
ญาต
4.4
การใช ก ารเรี ย นรู ที่ ใ ช วิ ธี ส ร า งผลงานที่
approach)
ผลิตภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ
	ผู้้�เกิสอนทำำ
บประเด็็
ด ขึ้ น�การสรุุ
จ า ก กปแนวคิิ
า รต ดกที่่�ผเกี่่�ลึยกวข้้องกัั
ท า งป
ญ ญ นา
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ปััญหาที่่�ได้้จากนัั
กศึึกษาทั้้�งหมดภายในชั้้�นเรีี
ยนใน
(Crystal-based
approach)
หัั ว ข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ การประยุุ ก ต์์ ใช้้ความรู้้� ด้้ าน6
กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพื่่�อการขอ
4.4 การใช ก ารเรี ย นรู ที่ ใ ช วิ ธี ส ร า งผลงานที่
อนุุญาตเป็็
เกิ นดสถานที่่�
ขึ้ น จ าผกลิิตกอาหารและการขอเลขสารบบ
า รต ก ผ ลึ ก ท า งป ญ ญ า
อาหารสำำ�หรัับอาหารแต่่ละประเภทได้้ โดยแต่่ละกลุ่่�ม
(Crystal-based approach)
จะได้้รัับโจทย์์ประเภทของผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�แตกต่่าง
กัันเพื่่�อให้้เห็็นความแตกต่่างกัันระหว่่างข้้อมููลสำำ�คััญ6
ได้้แก่่ ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการจำำ�แนกประเภทของ
อาหารที่่�ถูู ก ต้้องตามกฎหมายอาหาร ข้้อมูู ล ด้้าน
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น การแสดงฉลาก ชนิิดบรรจุุ
ภััณฑ์์อาหารและการแสดงฉลากโภชนาการ เป็็นต้้น
-นัักศึึกษาทำำ�การสรุุปแนวคิิดของตนแล้้วทำำ�การนำำ�
เสนอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ร� ะหว่่างสมาชิิกในกลุ่่�มและ
ระหว่่างกลุ่่�มโดยการนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียนหรืือแลก
เปลี่่�ยนความเห็็ น กัั น ทางออนไลน์์ บ นหน้้าเฟสบุุ ค
(รููปที่่� 4-4)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กี่ ย วข อ งกั บ
มดภายในชั้น
ยุกตใชความรู
ารเพื่อการขอ
การขอเลขสา
ภทได โดยแต
ภัณฑอาหารที่
งกั น ระหว า ง
พื่อการจำแนก
หมายอาหาร
ารแสดงฉลาก
แส ดงฉล าก

องตนแลวทำ
วางสมาชิกใน
อหนาชั้นเรียน
นไลน บนหน า

รููปที่่� 4-4 ผลงานการออกแบบ Infographic ของ
่ 4-4 อผลงานการออกแบบ
Infographic ของ อ
นัักรูศึึปกทีษาเพื่่�
อธิิบายและตีีความกฎหมายอาหารเพื่่�
นักศึกษาเพื
่ออธิบตายและตี
ความกฎหมายอาหารเพื
่อ
การขออนุุ
ญาตผลิิ
น้ำำ��นมโคพร้้อมดื่่�
ม
4.5การขออนุ
สรุุปผลการจัั
ดการเรีี
ยนรู้้� อมดื่ม
ญาตผลิ
ตน้ำนมโคพร
เป็็นขั้้�นการขั้้�นสะท้้อนกรอบคิิด ใฝ่่เรีียนรู้้ต� ลอด
ชีี4.5
วิิต เป็็สรุ
นขั้้�ปนผลการจั
ที่่�ให้้ผู้้�เรีีดยการเรี
นสะท้้อนความคิิ
ดจากการฝึึก
ยนรู
ปฏิิบััติิ เพื่่�
วามเข้้าใจดดัังใฝนี้้� เรี ย นรู
เปอนตรวจสอบความรู้้
ขั้ น การขั้ น สะท อ�คนกรอบคิ
และเสนอข้้อคิิ
เพื่่�อ
ตลอดชี-อาจารย์์
วิต เปนขัส้นรุุทีป่ใแนวคิิ
หผูเรียดนสะท
อนความคิดดจาก
สนัั
บสนุุกปฏิ
นสิ่่�บงัตที่่�ผู้้ิ เพื�เรีี่อยตรวจสอบความรู
นได้้จากการฝึึกคปฏิิ
บััติิโาดยอาศัั
การฝ
วามเข
ใจ ดังนีย้
แนวคิิดที่่�-อาจารย
ได้้จากการศึึ
ษาค้้นคว้้าเรีี
ยนรู้้�ด้้วยตนเอง
ส รุ ปกแนวคิ
ด และเสนอข
อ คิ ด เพื่ อ
-นัั ก ศึึ ก ษาสรุุ ป สิ่่�งที่่�ได้้จากการปฏิิ บัั ติิ แ ละ
สนับสนุนสิ่งที่ผูเรียนไดจากการฝกปฏิบัติโดยอาศัย
แนวทางที่่�เป็็นประโยชน์์เพื่่�อแก้้ปััญหาต่่อไปในอนาคต
แนวคิดที่ไดจากการศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง
โดยนำำ� เสนอหน้้าชั้้�นเรีี ย นหรืื อ ถ่่ า ยทอดลงบน
-นักศึกษาสรุปสิ่งที่ไดจากการปฏิบัติและแนวทาง
facebook ของกลุ่่�ม 601351 CMU Online Flipped
ที่เป น ประโยชน เพื่ อแก ป ญ หาต อไปในอนาคตโดย
Class
นำเสนอหนาชั้นเรียนหรือถายทอดลงบน facebook
5. สรุุปผลและข้้อเสนอแนะ
ของกลุม 601351 CMU Online Flipped Class
การจัั ด การเรีี ย นการสอนดัั ง กล่่ า วเป็็ น การ
เปลี่่�ยนจาก Teaching-based เป็็น Learning-based
ทำำ5�ให้้เกิิ
การเรีียนรู้้
� (Learning) มากกว่่าการรัับรู้้�
สรุปดผลและข
อเสนอแนะ
(Knowing) เมื่่�อร่่วมด้้วยกัับการใช้้ ICT-Integrated
Learning เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจใฝ่่รู้้เ� พิ่่�ม
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มากขึ้้�นและส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทััศนคติิที่่�ดีีในการเป็็น
ผู้้� ส นใจเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเองอย่่ า งยั่่�งยืื น อัั น จะนำำ� ไปสู่่�
Active and Lifelong Learner และการนำำ�ตนเอง
ทั้้�งนี้้�ผู้้เ� รีียนจะมีีประสิิทธิิภาพที่่�ดีีในการเรีียนรู้้จำ� ำ�เป็็นที่่�
จะต้้องได้้รัับการฝึึกฝนจาการทำำ�งานจริิงและการแก้้ไข
ปััญหาจริิง มีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดกัับเพื่่�อนร่่วมงาน
จะก่่อให้้เกิิดมุุมมองในการทำำ�งานที่่�ดีีขึ้้�นและได้้ฝึึก
ทัั ก ษะการทำำ� งานเป็็ นทีี ม และการแก้้ไขปัั ญ หาการ
ทำำ�งานได้้ต่่อไปในอนาคต
5.1 สรุุปผลการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�
1) การจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิด
การเรีียนรู้้จ� าการทำำ�งานจริิงเพื่่�อสร้้างกระบวนการคิิด
วิิเคราะห์์คำำ�ถามจากการสร้้างโจทย์์จริิงในสถานการณ์์
ปััจจุุบันั ของการเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งใหม่่ขึ้้�นในข้้อกฎหมาย
อาหารที่่�นัักศึึกษาควรทราบ ด้้วยการจััดกิิจกรรมเล่่น
เกมส์์ตอบคำำ�ถามช่่วยกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการคิิดตาม
ในเนื้้�อหาของรายวิิชาและเห็็นประโยชน์์ที่่�ใช้้ได้้จริิงของ
รายวิิชากัับวิิชาชีีพและชีีวิติ ประจำำ�วันั ของนัักศึึกษาได้้
2) การจััดการเรีียนรู้้จ� ากปััญหาด้้วยการที่่�ผู้้ส� อน
กำำ�หนดประเด็็นวิิเคราะห์์เฉพาะเรื่่�องเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
การเรีี ย นรู้้� เชิิ ง ลึึ ก จากการสัั ง เคราะห์์ ข้้ อมูู ล ที่่�ต้้อง
ประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิงเมื่่�อต้้องทำำ�การศึึกษาข้้อกฏหมาย
อาหารและมาตรฐานอาหารเพื่่�อสรุุปให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจได้้
ง่่ายในรููปแบบ infographic ที่่�สวยงามและมีีเนื้้�อหา
ครบถ้้วนถููกต้้องจะช่่วยกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�การค้้นคว้้า
หาข้้อมููลเพิ่่�มทัักษะการเป็็นผู้้�ใฝ่่รู้้�และเพิ่่�มความมั่่�นใจ
จากการเรีียนรายวิิชานี้้�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ผู้้อื่่�� นและต่่อ
ตนเองในด้้านการทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจมากยิ่่�งขึ้้�นเมื่่�อต้้อง
มีีการอธิิบายให้้ผู้้�อื่่�นเข้้าใจ จะผลัักดัันให้้ผู้้�เรีียนจะต้้อง
ศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจเนื้้�อหาได้้อย่่างครบถ้้วนและ
ถููกต้้องจึึงสามารถถ่่ายทอดให้้ผู้้�อื่่�นได้้
3) การเรีียนรู้้�จาการสร้้างผลงานที่่�เกิิดจาการ
ตกผลึึกทางปััญญา ด้้วยการให้้นัักศึึกษาออกแบบ
Infographic ของผลิิตภััณฑ์์อาหารตามแต่่ละโจทย์์ที่่�
กลุ่่�มได้้รัับเพื่่�อตกผลึึกเป็็นผลงานที่่�แสดงถึึงความเข้้าใจ
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ขั้้�นที่่�สููงขึ้้�นของการสามารถที่่�จะอธิิบายและตีีความ
กฎหมายอาหารเพื่่�อการขออนุุญาตผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ได้้อย่่างถููกต้้องเพื่่�อถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�อื่่�นได้้
เข้้าใจได้้ง่่าย เป็็นระบบและน่่าสนใจ
4) อาจารย์์ ผู้้� ส อนได้้ฝึึ ก ทัั ก ษะการจัั ด
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษาเป็็น Active
and Lifelong Leaner โดยจััดกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนแบบเชิิงรุุก (Active learning) ด้้วยรููปแบบการ
จัั ด การเรีี ย นการสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน
(Flipped-Classroom) ด้้วยวิิธีกี ารเรีียนการสอนแบบ
Problem-Based Learning (PBL)
5.2 ข้้อเสนอแนะ
1) การจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์มีี
ประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในช่่วงสถานการณ์์ระบาดของโรคโค
วิิด-19 ระลอกใหม่่ ผู้้�สอนมีีความมั่่�นใจมากขึ้้�นที่่�จะ
จััดการเรีียนการสอนได้้จนจบภาคการศึึกษา เนื่่�องจาก
ได้้มีีการวางแผนล่่วงหน้้า ดัังนั้้�น โครงการนี้้� ได้้การ
สร้้างห้้อง EZ Studio ประจำำ�แต่่ละคณะและการ
จััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ครั้้�งนี้้�จึึงจััดเป็็นเครื่่�องมืือ
หนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้นัักศึึกษายัังคงได้้รัับความรู้้�จากเนื้้�อหา
อย่่างครบถ้้วนและมีีคุุณภาพได้้ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน

2) การจััดการเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบใหม่่ครั้้�งนี้้�ช่ว่ ยให้้
นัักศึึกษามีีความรู้้�และแนวทางการประยุุกต์์ใช้้เรื่่�อง
กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารสำำ�หรัับวิิชาชีีพต่่อ
ไปในอนาคต รวมถึึงการสืืบค้้นหาแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ เพื่่�อ
การได้้มาซึ่ง่� ข้้อมููลที่่�ทัันสมััยและมีีความถููกต้้องครบถ้้วน
เป็็นการค้้นคว้้าหาความรู้้�เพื่่�อพััฒนาตนเองอัันนำำ�ไปสู่่�
การพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้�ที่่�รู้้�จัักศึึกษาค้้นคว้้าและใฝ่่
เรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ ตามทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21
6. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�วิิจััยขอขอบคุุณทีีมงาน TLIC ศููนย์์นวััตกรรม
การสอนและการเรีียนรู้้� (TLIC) และสำำ�นัักบริิการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศฯ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�สนัับสนุุนทุุนโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 และขอ
ขอบคุุณการสนัับสนุุนอุุปกรณ์์การจััดทำำ�สื่่�อการสอน
ออนไลน์์ จากห้้อง EZ Studio ของ วิิทยาลััยการศึึกษา
และการจัั ด การทางทะเล มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
วิิทยาเขตสมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาครและห้้อง EZ
Studio ของ คณะอุุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลััย
เชีี ย งใหม่่ ซึ่่� ง ได้้รัั บ การสนัั บ สนุุ น การสร้้างจาก
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่เป็็นอย่่างยิ่่�ง
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การจัดการเรียนการสอน Active Learning ในรายวิชา
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Technology)
1

สุมาลี สง่าเมือง1

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
กระบวนวิิชา 951231 เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่ายเป็็นวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาหลัักสููตรแอนนิิเมชัันและ
เกม มีีเนื้้�อหาที่่�กล่่าวถึึงพื้้�นฐานโทรคมนาคมและการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย รููปแบบการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย และส่่วน
ประกอบของเครืือข่่ายท้้องถิ่่�น เนื่่�องจากวิิชาดัังกล่่าวเป็็นการสอนเชิิงทฤษฎีี 45 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ และเป็็นเนื้้�อหา
ที่่�ค่่อนข้้างเฉพาะทาง ไม่่ดึึงดููดความสนใจของนัักศึึกษาเท่่าที่่�ควร ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในด้้านความไม่่ตั้้�งใจเรีียนของ
นัักศึึกษา การขาดเรีียนของนัักศึึกษา รวมไปถึึงการสอบตกในกระบวนวิิชานี้้� ผู้้�สอนจึึงได้้มีีการนำำ�การเรีียนการ
สอนแบบ Active Learning เข้้ามาใช้้ในกระบวนวิิชาโดยจััดการเรีียนการสอนให้้เป็็นแบบเน้้นแก้้ปััญหา การหา
กรณีีศึึกษาเกี่่�ยวกัับเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาเกมในปััจจุุบััน เน้้นให้้นัักศึึกษาแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นในชั้้�นเรีียน โดยในรายงานฉบัับนี้้�จะนำำ�เสนอประสิิทธิิภาพของการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning ในกระบวนวิิชา โดยการวััดผลจากผลการเรีียนของนัักศึึกษา คะแนนการประเมิินวิิชาและคำำ�แนะนำำ�
ของนัักศึึกษาจากระบบ CMU-MIS โดยเทีียบปีีการศึึกษาที่่� 2/63 ที่่�ใช้้การเรีียนการสอนแบบ Active Learning
กัับปีีการศึึกษาที่่� 2/62 ที่่�ใช้้การเรีียนการสอนแบบการบรรยายเต็็ม 45 ชั่่�วโมง จากการศึึกษาพบว่่า การเรีียนการ
สอนแบบ Active Learning มีีประสิิทธิ์์�ภาพสููง และได้้รัับความสนใจจากผู้้�เรีียนในปััจจุุบัันมากกว่่าการเรีียนการ
สอนในรููปแบบเดิิมที่่�เน้้นการบรรยาย
คำำ�สำำ�คััญ: เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย, Active Learning
1. บทนำำ�
กระบวนวิิชา 951231 เทคโนโลยีีการเชื่่�อมต่่อ
เครืือข่่าย ซึ่่�งเป็็นวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาหลัักสููตรแอนนิิ
เมชัันและเกม มีีเนื้้�อหาที่่�กล่่าวถึึงพื้้�นฐานโทรคมนาคม
และการเชื่่�อมต่่ อ เครืื อ ข่่ า ย แบบจำำ� ลองเครืื อ ข่่ า ย
รููปแบบการเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย และส่่วนประกอบของ
เครืือข่่ายท้้องถิ่่�น พื้้�นฐานข้้อมููลและสััญญาณ การส่่ง
ผ่่านข้้อมููลดิิจิิทััลและส่่วนต่่อประสาน สื่่�อกลางส่่ง
ข้้อมูู ล และการมัั ล ติิ เ พล็็ ก ซ์์ การตรวจจัั บ และการ
ควบคุุ ม ความผิิ ด พลาดและการไหลของข้้อมูู ล

เครืือข่่ายท้้องถิ่่�น เครืือข่่ายท้้องถิ่่�นแบบไร้้สาย โพรโท
คอลควบคุุ ม การส่่ ง โพรโทคอลอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต และ
อิินเทอร์์เน็็ต โพรโทคอลในชั้้�นสื่่�อสารขนส่่งและชั้้�น
สื่่�อสารโปรแกรมประยุุกต์์ ความปลอดภััยของเครืือ
ข่่ายและวิิทยาการเข้้ารหััสลัับ
เนื่่�องจากวิิชาดัังกล่่าวเป็็นการสอนเชิิงทฤษฎีี
45 ชั่่�วโมงต่่อสััปดาห์์ และเป็็นเนื้้�อหาที่่�ค่่อนข้้างเฉพาะ
ทาง ไม่่ดึงึ ดููดความสนใจของนัักศึึกษาเท่่าที่่�ควร ทำำ�ให้้
เกิิดปััญหาในด้้านความไม่่ตั้้�งใจเรีียนของนัักศึึกษา การ
ขาดเรีี ย นของนัั ก ศึึ ก ษา รวมไปถึึ ง การสอบตกใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กระบวนวิิชานี้้� ผู้้�สอนจึึงได้้มีีการนำำ�การเรีียนการสอน
แบบ Active Learning เข้้ามาใช้้ในกระบวนวิิชาโดย
จััดการเรีียนการสอนให้้เป็็นแบบเน้้นแก้้ปััญหา การหา
กรณีีศึึกษาเกี่่�ยวกัับเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการพััฒนาเกมในปััจจุุบััน เน้้นให้้นัักศึึกษาแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นในชั้้�นเรีียน ผู้้ส� อนได้้เริ่่�มทดลองใช้้
เทคนิิคดัังกล่่าวในภาคการศึึกษาที่่� 2/2562 ที่่�ผ่่านมา
โดยจััดการเรีียนการสอนภาคทฤษฎีีในชั้้�นเรีียน 50%
และการเรีียนการสอนแบบ Active Learning 50%
ผลปรากฏว่่านัักศึึกษาให้้ความสนใจในวิิชานี้้�มากขึ้้�น
เมื่่�อเทีียบกัับการสอนเพีียงแค่่ทฤษฎีีทั้้�งหมด
เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของ Covid-19
ในช่่วงภาคการเรีียนที่่� 2/63 ที่่�ผ่่านมาผู้้�สอนจึึงปรัับ
เปลี่่�ยนแผนการสอนจากเดิิมที่่�เป็็นการเน้้นการทำำ�
กิิจกรรมร่่วมกัันภายในชั้้�นเรีียน เป็็นการทำำ�กิิจกรรม
ร่่วมกัันแบบออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม Zoom และ MS
Team โดยแบ่่งการเรีียนการสอนออกเป็็น2 ส่่วนคืือ
ส่่วนที่่�เป็็นทฤษฎีีเน้้นการบรรยายและสอบย่่อยร้้อยละ
50 และส่่วนของการปฏิิบััติิการร้้อยละ 50 ตััดเกรด
นัักศึึกษาแบบอิิงเกณฑ์์
การวััดประสิิทธิิภาพของการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning จากผลการเรีียนของนัักศึึกษา
คะแนนการประเมิินวิิชาและคำำ�แนะนำำ�ของนัักศึึกษา
จากระบบ CMU-MIS โดยเทีียบปีีการศึึกษาที่่� 2/63 ที่่�
ใช้้การเรีียนการสอนแบบ Active Learning กัับปีีการ
ศึึกษาที่่� 2/62 ที่่�ใช้้การเรีียนการสอนแบบการบรรยาย
เต็็ม 45 ชั่่�วโมง โดยผลจากการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning พบว่่าเกรดของนัักศึึกษาในกระบวน
วิิชามีีจำำ�นวนคนได้้ A เยอะขึ้้�น รวมทั้้�งคะแนนเฉลี่่�ยใน
การประเมิินกระบวนวิิชาเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมถึึงร้้อยละ 8
ของคะแนนประเมิินกระบวนวิิชา
2. วิิธีีการดำำ�เนิินงาน
จากสถานการณ์์การระบาดของ Covid-19 ใน
ช่่วงภาคการเรีียนที่่� 2/63 ที่่�ผ่่านมาผู้้�สอนจึึงปรัับ
เปลี่่�ยนแผนการสอนจากเดิิมที่่�เป็็นการเน้้นการทำำ�
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กิิจกรรมร่่วมกัันภายในชั้้�นเรีียน เป็็นการทำำ�กิิจกรรม
ร่่วมกัันแบบออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม Zoom และ MS
Team ซึ่่�งเค้้าโครงกระบวนวิิชา (Course Outline) มีี
รายละเอีียดเป็็นไปตามตารางที่่� 1 ซึ่่�งแบ่่งการเรีียนการ
สอนออกเป็็น 2 ช่่วงคืือ
	ช่่วงที่่� 1 การเรีียนการสอนก่่อนการสอบกลาง
ภาค ในช่่วงนี้้�จะเน้้นความรู้้�พื้้�นฐานสำำ�หรัับเทคโนโลยีี
การเชื่่�อมต่่อเครืือข่่าย
	ช่่วงที่่� 2 การเรีียนการสอนหลัังการสอบกลาง
ภาค จะเน้้นแบบฝึึกหััดและการปฏิิบััติิการจริิงในห้้อง
แลปเพื่่�อสนัับสนุุนทฤษีีที่่�ได้้เรีียนรู้้�ในช่่วงก่่อนสอบ
กลางภาค
ตารางที่่� 1 เค้้าโครงกระบวนวิิชา
วัันที่่�

2020, 1st Dec
2020, 3rd Dec

2020, 8th Dec
2020, 15th Dec

2020, 17th Dec
2020, 22rd Dec
2021, 5th Jan
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เนื้้�อหา

Chapter 1 Course
Introductions
Chapter 2 Network
Basics: communication
systems
Chapter 3 Network
Basics: communication
channels
Chapter 4 Network
Basics: network
topology
Chapter 5 Network
Basics: network nodes
Chapter 6 Network
Basics: communication
protocols
Chapter 7 Class
activities

จำำ�นวน
ชั่่�วโมง
บรรยาย
1.5
1.5

1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
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วัันที่่�
2021, 7th Jan

เนื้้�อหา
Chapter 8
Standardization within
Computer Networks

2021, 12rd Jan Chapter 9 The
Internet: IP address
and subnet mark
2021, 14th Jan Chapter 10 The
Internet: assignments I

จำำ�นวน
ชั่่�วโมง
บรรยาย
1.5

1.5
1.5

2021, 19th Jan Chapter 11 The
1.5
Internet: assignments II
2021, 21st Jan Chapter 12 Domain
1.5
Names
th
2021, 16 Feb Midterm
Chapter
17
1.5
Exam
Class 13activities
2021, 2rd Feb Chapter
TCP/IP
1.5
the application
2021, 18th Feb Model:
Chapter
18
1.5
layer
Multiprotocol
2021, 4th Feb Chapter
14 TCP/IP
1.5
Labelthe transport
Model:
layer
Switching
2021, 9th Feb Chapter
1.5
(MPLS)15 TCP/IP
Model: the network
2021, 23rd Feb layer
Chapter 19
1.5
MPLS:16 TCP/IP
2021, 11st Feb Chapter
1.5
Model:
the link layer
assignments
I
2021, 16th
17 Class
2021,
25th Feb
Feb Chapter
Chapter
20
activities
MPLS:
2021, 18th Feb Chapter 18
assignments II
Multiprotocol Label
2021, 2nd Mar Switching
Chapter
21
(MPLS)
MPLS:19 MPLS:
2021, 23rd Feb Chapter
assignments
I III
assignments
2021, 25th Feb Chapter 20 MPLS:
2021, 4th Mar assignments
Chapter II22
Workgroup
and Simple
File Sharing
2021, 9th Mar Chapter 23
FTP File

วัันที่่�

เนื้้�อหา

จำำ�นวน
ชั่่�วโมง
บรรยาย
1.5

2021, 2nd Mar Chapter 21 MPLS:
assignments III
2021, 4th Mar Chapter 22 Workgroup 1.5
and Simple File
Sharing
2021, 9th Mar Chapter 23 FTP File
1.5
Sharing
2021, 11st Mar Chapter 24 File Hosting 1.5
Services
Final Exam

2.1 การเรีียนการสอนก่่อนการสอบกลางภาค
การเรีียนการสอนก่่อนการสอบกลางภาค ใน
นฐานสำำ�หรัั
บเทคโนโลยีี
การเชื่่�
ม
เชืช่่ว่องนี้้�มตจอะเน้้นความรู้้
เครือขาย พื้้�� โดยในแต
ละคาบใช
เวลาเรี
ยนอ90
ต่่อเครืืโดยลดการบรรยายลงเหลื
อข่่าย โดยในแต่่ละคาบใช้้เวลาเรีี
90 นาทีี
นาที
อเพียง ย40น นาที
และ
โดยลดการบรรยายลงเหลืือเพีียง 40 นาทีี และเวลาที่่�
เวลาที่เหลือ 50 นาทีใชทำกิจกรรมรวมกันภายในชั้น
เหลืือ 50 นาทีีใช้้ทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัันภายในชั้้�นเรีียน
เรีโดยแบ่่
ยน โดยแบ
นชวงเวลาดั
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�หรัับบ
การนำำ�เสนองานแบบตอบโต้้
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ลางภาค
บกลางภาค
คโนโลยีการ

รูChiang
ปที่ 1 Mai
แสดงหน
าจอคำถามด
วยซอฟตแวร สำหรับ
University,
Thailand
การนำเสนองานแบบตอบโต

ในการสอนภาคทฤษฎีีแต่่ละคาบเรีียนอาจมีีเวลาเหลืือ
ประมาณ 20 – 30 นาทีี ก่่อนหมดคาบเรีียน ในช่่วง
เวลาที่่�เหลืือผู้้�สอนจะตั้้�งคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับบทเรีียนใน
คาบเรีียนนั้้�น และกำำ�หนดให้้นัักศึึกษาคิิดวิิเคราะห์์ หา
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านโปรแกรม
ดังานผ่่
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การนำเสนองานแบบตอบโต Mentimeter 1 โดย
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กหััยดนการสอนหลั
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1 https://www.mentimeter.com/
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	สำำ�หรัับโจทย์์ปัญ
ั หาเกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีการเชื่่�อม
ต่่อเครืือข่่ายดัังแสดงตััวอย่่างในรููปที่่� 5 ผู้้�สอนจะเริ่่�ม
จากโครงสร้้างการเชื่่�อมต่่อ Topology อย่่างง่่ายก่่อน
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเข้้าใจพื้้�นฐานของการสื่่�อสารข้้อมููลใน
เครืือข่่ายโดยเราเตอร์์ และให้้นัักศึึกษาฝึึกการเซตค่่า
IP Address ด้้วยตนเอง จากความรู้้�พื้้�นฐานที่่�ได้้เรีียน
มาในช่่วงก่่อนสอบกลางภาค ซึ่ง่� Topology อย่่างง่่าย
นี้้�จะเริ่่�มต้้นด้้วยการเชื่่�อมแต่่แบบเป็็นเส้้นตรง เพื่่�อ
ให้้การส่่งข้้อมููลไปได้้ทางเดีียวก่่อน และค่่อยๆ ทำำ�ให้้
Topology ซัับซ้้อนขึ้้�นเป็็นส่่งได้้มากกว่่า 1 ทางดััง
รููปที่่� 5
ในช่่วงของการสอนภาคปฏิิบััติินี้้� ผู้้�สอนจะเดิิน
ตรวจนัักศึึกษารายคน เพื่่�อเช็็คว่่านัักศึึกษาเข้้าใจในบท
เรีียน และสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิจริิงได้้ แต่่เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ Covid-19 ระรอกที่่� 2 จำำ�เป็็นต้้องทำำ�การ
เรีียนการสอนแบบออนไลน์์ ผู้้�สอนจึึงปรัับเปลี่่�ยนให้้
เป็็นการเรีียนการสอนผ่่านทาง Zoom โดยกิิจกรรม
ในห้้องเรีียนทั้้�งหมดถููกเปลี่่�ยนเป็็นออนไลน์์ทั้้�งหมด ซึ่่�ง
การเช็็คชื่่�อและการตรวจงาน ผู้้ส� อนจะให้้นัักศึึกษาแชร์์
หน้้าจอของตััวเองขึ้้�นมา เพื่่�อส่่งงาน พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอ
งานให้้ผู้้�สอนและเพื่่�อนๆในห้้องฟััง
3. เกณฑ์์การให้้คะแนนและการวััดผลของวิิชา
3.1 เกณฑ์์การให้้คะแนน
การให้้คะแนนแบ่่งเป็็น 5 ส่่วน (ตารางที่่� 2) คืือ
1 คะแนนสอบย่่อย (Quiz) การสอบย่่อยจะสุ่่�ม
สอบ 2 – 3 คาบต่่อครั้้�ง ผ่่านทาง Mentimeter คิิด
เป็็น 5%
2 คะแนนความสนใจเรีียน (Class Attendance)
ความสนใจเรีียนจะวััดจากการเข้้าห้้องเรีียน การมีีส่ว่ น
ร่่วมกัับกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนคิิดเป็็น 10%
3 คะแนนการร่่วมกิิจกรรม (Class Activities)
วัั ด จากคุุ ณ ภาพของงานและความตั้้�งใจในแต่่ ล ะ
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนคิิดเป็็น 20%
4 คะแนนงานในชั้้�นเรีียน (Assignments) วััด
จากความถููกต้้อง และสมบููรณ์์ของชิ้้�นงานคิิดเป็็น 25%

5 การสอบปลายภาค (Final Examination)
การสอบปลายภาคจะเป็็นการวััดผลความรู้้ท� างทฤษฎีี
ที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ในช่่วงแรก คิิดเป็็น 40%
ตารางที่่� 2 เกณฑ์์การให้้คะแนน
1
Quiz
5%
2
Class Attendance
10%
3
Class Activities
20%
4
Assignments
25%
5
Final Examination
40%
รวม 100%
3.2 การวััดผล
เนื่่�องจากมีีนักั ศึึกษาในชั้้�นเรีียนเพีียงแค่่ 27 คน
ดัังนั้้�นการวััดผลจึึงใช้้เป็็นแบบอิิงเกณฑ์์ ดัังแสดงเกณฑ์์
สำำ�หรัับวััดผลตามตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 เกณฑ์์การวััดผล
ช่่วงคะแนน
เกรด
0-49
F
50-54
D
55-59
D+
60-64
C
65-69
C+
70-74
B
75-79
B+
80-100
A
4. ประเมิินประสิิทธิิภาพของการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning
	ผู้้�สอนวััดประสิิทธิิภาพของการเรีียนการสอน
แบบ Active Learning จากผลการเรีียนของนัักศึึกษา
คะแนนการประเมิินวิิชาและคำำ�แนะนำำ�ของนัักศึึกษา
จากระบบ CMU-MIS โดยเทีียบปีีการศึึกษาที่่� 2/63 ที่่�
ใช้้การเรีียนการสอนแบบ Active Learning กัับปีีการ
ศึึกษาที่่� 2/62 ที่่�ใช้้การเรีียนการสอนแบบการบรรยาย
เต็็ม 45 ชั่่�วโมง
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ตารางที่่� 4 ผลการเรีียนของนัักศึึกษาในรายวิิชา
เกรด
ร้้อยละของจำำ�นวนคน
ปีีการศึึกษา
ปีีการศึึกษา
2/62
2/63
A
31.58
39.29
B+
36.84
21.43
B
10.53
17.86
C+
15.79
14.29
C
0
7.14
D+
5.26
0
D
0
0
W
0
0
จากการเปรีียบเทีียบผลการเรีียนของนัักศึึกษา
ในตารางที่่� 4 จะเห็็นว่่าในภาคการเรีียนที่่� 2/63 จำำ�นวน
นัักศึึกษาที่่�ได้้ A เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการศึึกษา 2/62 จากเดิิม
ร้้อยละ 31.58 เป็็นร้้อยละ 39.29 และไม่่มีีนัักศึึกษาที่่�
ได้้เกรดต่ำำ��กว่่า C ในภาคการศึึกษา 2/63 ที่่�ใช้้การเรีียน
การสอนแบบ Active Learning
ตารางที่่� 5 รายงานผลการประเมิินกระบวนวิิชา
เกรด
ร้้อยละของจำำ�นวนคน
ปีีการศึึกษา ปีีการศึึกษา
2/62
2/63
4.32
4.63
1 การแจ้้งให้้นัักศึึกษา
ทราบอย่่างชััดเจนเกี่่�ยว
กัับวััตถุุประสงค์์ของ
กระบวนวิิชา แผนการ
สอน (course
syllabus) วิิธีีการ
ประเมิินผลการเรีียน
เกณฑ์์การให้้คะแนน
และเอกสารอ่่าน
ประกอบ
2 เนื้้�อหาในการสอน
4
4.48
สอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�
สอน (course outline)
ของกระบวนวิิชา
242

เกรด

ร้้อยละของจำำ�นวนคน
ปีีการศึึกษา ปีีการศึึกษา
2/62
2/63
3 การอธิิบายให้้เห็็นถึึง
3.89
4.37
ความสััมพัันธ์์ของวิิชาที่่�
เรีียนกัับวิิชาอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องหรืือการนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้
4.11
4.48
4 การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
คิิดและค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง และกระตุ้้�นให้้ได้้
ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์
4
4.52
5 วิิธีีการและเกณฑ์์ใน
การวััดผลเหมาะสมกัับ
เนื้้�อหากระบวนวิิชา
และการวััดผลสอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์การ
เรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา
4.32
4.56
6 ปริิมาณงานหรืือ
กิิจกรรมที่่�กำำ�หนดให้้ทำำ�
นอกเหนืือจากเวลาเรีียน
สอดคล้้องกัับระยะเวลา
7 สื่่�อการสอนและ
เอกสารประกอบการ
สอนสนัับสนุุนต่่อการ
เรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
คะแนนการประเมิิน
เฉลี่่�ยคิิดเป็็นร้้อยละ

4.05

4.44

81.95

89.95

จากตารางที่่� 5 เป็็นการเปรีียบเทีียบรายงานผล
การประเมิินกระบวนวิิชาของภาคการเรีียนที่่� 2/63 ที่่�
ใช้้การสอนแบบ Active Learning เปรีียบเทีียบกัับ
รายงานผลการประเมิินกระบวนวิิชาของภาคการเรีียน
ที่่� 2/62 จะเห็็นได้้ว่่าร้้อยละของคะแนนที่่�ได้้ในทุุก
หััวข้้อในรายงานการประเมิินของปีีการศึึกษาที่่�2/63
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เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีการศึึกษาที่่� 2/62 อย่่างเห็็นได้้ชััดเจน
รวมร้้อยละของคะแนนการประเมิินเฉลี่่�ยยัังเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีการศึึกษาที่่� 2/62 ที่่�ได้้ 81.95 เป็็น 89.95
ในส่่วนของข้้อคิิดเห็็นในการประเมิินนัักศึึกษา
ชอบการเรีียนการสอนแบบแสดงความคิิดเห็็น ปรึึกษา
กัันในชั้้�นเรีียน มากกว่่าการนั่่�งฟัังผู้้ส� อนบรรยายวัันละ
90 นาทีีต่่อคาบ นัักศึึกษาต้้องการให้้ผู้้�สอนตอบข้้อ
สงสััยในหััวข้้อที่่�ตนเองไปศึึกษาทางอิินเตอร์์เน็็ต และ
นำำ�มาเล่่าสู่่�กัันฟัังกัับเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน และแลกเปลี่่�ยน
ข้้อคิิดเห็็นกััน
5. สรุุป
	ผู้้� ส อนจึึ ง ได้้มีี ก ารนำำ� การเรีี ย นการสอนแบบ
Active Learning เข้้ามาใช้้ในกระบวนวิิชาโดยจััดการ
เรีียนการสอนให้้เป็็นแบบเน้้นแก้้ปััญหา การหากรณีี
ศึึกษาเกี่่�ยวกัับเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การพััฒนาเกมในปััจจุุบันั เน้้นให้้นัักศึึกษาแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็นในชั้้�นเรีียน โดยในรายงานฉบัับนี้้�จะนำำ�
เสนอประสิิทธิิภาพของการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning ในกระบวนวิิชา โดยการวััดผลจากผลการ
เรีียนของนัักศึึกษา คะแนนการประเมิินวิิชาและคำำ�
แนะนำำ�ของนัักศึึกษาจากระบบ CMU-MIS โดยเทีียบ
ปีีการศึึกษาที่่� 2/63 ที่่�ใช้้การเรีียนการสอนแบบ Active
Learning กัับปีีการศึึกษาที่่� 2/62 ที่่�ใช้้การเรีียนการ
สอนแบบการบรรยายเต็็ม 45 ชั่่�วโมง จากการศึึกษา
พบว่่า การเรีียนการสอนแบบ Active Learning มีี
ประสิิทธิ์์�ภาพสููง และได้้รัับความสนใจจากผู้้�เรีียนใน
ปััจจุุบันั มากกว่่าการเรีียนการสอนในรููปแบบเดิิมที่่�เน้้น
การบรรยาย ชั่่�วโมง โดยผลจากการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning พบว่่าเกรดของนัักศึึกษาในกระบวน
วิิชามีีจำำ�นวนคนได้้ A เยอะขึ้้�น รวมทั้้�งคะแนนเฉลี่่�ยใน
การประเมิินกระบวนวิิชาเพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมถึึงร้้อยละ 8
ของคะแนนประเมิินกระบวนวิิชา

6. กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจััยฉบัับนี้้�สำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้ด้้วยดีี ด้้วยความ
กรุุณาช่่วยเหลืือด้้านทุุนวิิจััยจากศููนย์์นวััตกรรมการ
สอนและการเรีียนรู้้สำ� ำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
รวมทั้้�งสถานที่่�และนัั ก ศึึ ก ษาในการทำำ�วิิ จัั ย จาก
วิิทยาลััยศิิลปะ สื่่�อ และเทคโนโลยีี มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่
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การเรียนรู้แบบริช (R.I.C.H. Learning) และการสอนออนไลน์เชิงรุก
(Active Online Learning) ในกระบวนวิชาแคลคูลัสขั้นสูง
1

อติชาต เกตตะพันธุ1์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail kettapun@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิิจััยนี้้�ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ที่่�หลากหลายผ่่าน (1) การเรีียนรู้้�แบบริิช
(R.I.C.H. Learning) ที่่�เน้้นความสุุขของผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ (2) การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning) ผ่่านการจััด
กิิจกรรมในห้้องเรีียน (Activity Based Learning) ห้้องเรีียนกลัับทาง (Flipped Classroom) และการเรีียนรู้้�ที่่�
เน้้นโครงงานเป็็นฐาน (Project Based Learning) และ (3) การสอนแบบออนไลน์์ 100% ในกระบวนวิิชาแคลคููลัสั
ขั้้�นสููง (Advanced Calculus) สำำ�หรัับนัักศึึกษาสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ ภาควิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
จากผลสำำ�รวจความคิิดเห็็นนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�ได้้รัับจากการเรีียนการสอน ความพึึงพอใจกัับการเรีียนการสอน
แบบ R.I.C.H. Learning, Active Learning และ การสอนออนไลน์์และการใช้้เทคโนโลยีี นัักศึึกษาให้้คะแนนเฉลี่่�ย
อยู่่�ในระดัับสููง 15 หััวข้้อย่่อย และระดัับสููงมาก 14 หััวข้้อย่่อย ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพในการจััดการเรีียน
การสอนรููปแบบใหม่่ได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่�งเข้้าใจง่่ายและสามารถถููกนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ต่่อได้้
คำำ�สำำ�คััญ: R.I.C.H. Learning, Active Learning, Flipped Classroom, Activity Based Learning, Project
Based Learning, Online Learning
1. บทนำำ�
จากประสบการณ์์ของผู้้�วิิจััยพบว่่า นัักศึึกษา
จำำ�นวนมากมาเรีียนหนัังสืืออย่่างไม่่มีคี วามสุุข จึึงตั้้�งใจ
ที่่�จะพััฒนาวิิธีกี ารจััดการเรีียนการสอนที่่�ให้้นัักศึึกษามีี
ความสุุขมากขึ้้�น และดึึงศัักยภาพของนัักศึึกษาออกมา
ได้้อย่่างเต็็มที่่�
ในงานวิิจัยั นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้เลืือกระบวนวิิชาแคลคููลัสั
ขั้้�นสููง (Advanced Calculus) ซึ่่�งเป็็นกระบวนวิิชา
สำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาสาขาวิิ ช าคณิิ ต ศาสตร์์ ภาควิิ ช า
คณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิยาลััยเชีียงใหม่่
ซึ่่�งนัักศึึกษาจำำ�นวนมากที่่�เรีียนกระบวนวิิชานี้้� มัักจะว่่า
คิิดเนื้้�อหายาก เยอะ น่่าเบื่่�อ รวมทั้้�งไม่่เห็็นประโยชน์์
244

การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ การทำำ�งานวิิจััยนี้้�จึึงท้้าท้้ายกัับผู้้�
วิิจััยมาก ในการทำำ�วิจัิ ัยนี้้�ได้้จััดทำำ�ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีี
การศึึกษา 2563 โดยมีีนักั ศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2-4 ลงทะเบีียน
เรีียนจำำ�นวน 12 คน
เป้้าหมายก่่อนทำำ�วิิจััยก็็คืือ หากผู้้�วิิจััยสามารถ
สอนให้้นัักศึึกษากระบวนวิิชานี้้�มีีความสุุข ได้้เรีียนรู้้�
แบบมีีส่ว่ นร่่วม รวมทั้้�งเป็็นการสอนออนไลน์์ในทุุกคาบ
เรีียน (ซึ่ง่� ผู้้วิ� จัิ ยั ยัังไม่่เคยสอนเต็็มรููปแบบเช่่นนี้้�มาก่่อน)
จะเป็็นการเปิิดมุุมมองใหม่่ในวงการการศึึกษาได้้หลาย
ด้้าน ทั้้�งเรื่่�องการสอนที่่�เน้้นความสุุขของผู้้�เรีียน การ
สอนแบบ Active Learning ในกระบวนวิิชาบรรยาย
เชิิ ง ทฤษฎีี ไ ด้้ และการสอนออนไลน์์ 100% ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพสููง

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

ในกระบวนวิชาบรรยายเชิงทฤษฎีได และการสอน
ออนไลน(2021)
100% ที่มีประสิทธิภาพสูง
CMU21
Chiang Mai University, Thailand

2 หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช
ยนรูแบบที่่�นำ
R.I.C.H.
2.2.1หลัักการเรี
การและทฤษฎีี
ำ�มาใช้้Learning
แบบจำลองริ
Model)
เปนแนวคิด
2.1 การเรีียนรู้้ช �แ(R.I.C.H.
บบ R.I.C.H.
Learning
แบบจำำ
�ลองริิ่มชีอ(R.I.C.H.
Model)ญ เป็็4นดแนวคิิ
ในการพั
ฒนาคนที
งคประกอบสำคั
าน นัด่น
ในการพัั
ประกอบสำำ�คั
ค ื อ ก ฒา รนาคนที่่�มีี
ท บ ท วอนงค์์(Review)
แ รัญง บ4ั นด้้าน
ด า ลนั่่�ในจ
คืื(Inspiration)
อ การทบทวนการโค
(Review)
แรงบัันดาลใจและ
(Inspiration)
ช (Coaching)
ความสุ ข
การโค้้ช
(Coaching)
ข (Happiness)
(Happiness)
(ดู ร ู ปและ
ที ่ 1 ความสุุ
ประกอบ)
แนวคิ ด นี ้(ดูู
ไ ด
รููพัปฒที่่�นาไปสู
1 ประกอบ)
นี้้�ได้้พััชฒ(R.I.C.H.
นาไปสู่่�การเรีี
ยนรู้้แ� บ
การเรีแนวคิิ
ยนรูแดบบริ
Learning)
บริิช (R.I.C.H. Learning) ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีความสุุขและ
ที ่ ทำให ผ ู  เ รี ย นมี ความสุ ข และถู กดึ งศั กยภาพของ
ถูู ก ดึึ ง ศัั ก ยภาพของตนเองออกมาอย่่ า งเต็็ ม ที่่�
ตนเองออกมาอยางเต็มที่ ซึ่งเปนการเรียนรูแบบใหม
ซึ่่�งเป็็นการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�คิดิ ค้้นโดย ผศ. ดร.อติิชาต
ที่คิดคนนโดย
ผศ.ดร.ศิิ
ดร.อติ
ชาต เกตตะพัั
เกตตะพันนธุ์์�ธุในปีี
 และพ.ศ.
ดร.
เกตตะพัั
ธุ์์� และ
ริิวรรณ
ศิ ร ิ ว รรณ
เกตตะพั
น ธุ�คั
 ในป
พ.ศ.ละองค์์
2562ป[1]
โดย
2562
[1] โดยหลัั
กการสำำ
ัญของแต่่
ระกอบ
ดััหลั
งนี้้�กการสำคัญของแตละองคประกอบ ดังนี้

รู ปที ่ 1Review
แผนภาพแสดงแบบจำลองการพั
ฒ นาคน
(R) คืือ การทบทวนผ่่านคำำ�ถามเชิิ
งบวก
R.I.C.H.
Model
เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาตนเองและผู้้�อื่่�น เช่่น เทคนิิค After

Action Review (AAR) และ After Learning Review
(R) ดคืละ
อ การทบทวนผ
า นคำถามเชิง
(AAR) Review
ซึ่่�งมีีคำ�ำ ถามชุุ
3 ข้้อเพื่่�อให้้ทบทวนตนเอง
บวก
่อนำไปพั
นาตนเองและผู
อื่น เชงนการเรีี
เทคนิ
หรืื
อกลุ่่�เพืมตนเอง
หลััฒงการทำำ
�กิจิ กรรม และหลัั
ยนค
รู้้� ตามลำำ�ดัับ
	คำำ�ถาม AAR ประกอบด้้วย (1) ทำำ�อะไรได้้ดีี (2)
ทำำ�อะไรให้้ดีีขึ้้�นได้้ (3) นำำ�อะไรไปใช้้ต่่อได้้ และคำำ�ถาม
ALR ประกอบด้้วย (1) ได้้เรีียนรู้้�อะไร (2) อยากเรีียน
รู้้�อะไรเพิ่่�ม (3) ได้้ข้้อคิิดอะไรไปใช้้ต่่อได้้
Inspiration (I) คืือ การสร้้างแรงบัันดาลใจใน
การเปลี่่�ยนแปลงตนเองและผู้้�อื่่�น อาทิิ การตั้้�งเป้้า
หมาย การมีีเหตุุผลในการเรีียนรู้้� การให้้กำำ�ลัังใจ การ
เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี (Idol) และการสร้้างความสััมพัันธ์์

คำถาม AAR ประกอบด ว ย (1) ทำอะไรไดดี
(2) ทำอะไรใหดีขึ้นได (3) นำอะไรไปใชตอได และ
คำถาม ALR ประกอบดวย (1) ไดเรียนรูอะไร (2)
อยากเรียนรูอะไรเพิ่ม (3) ไดขอคิดอะไรไปใชตอได
Coaching
(C) การโค้้ชเพื่่�
ให้้คิิดและตัั
ดสิินนดาลใจใน
ใจที่่�ทรง
Inspiration
(I) คือ อการสร
างแรงบั
พลัั
งด้้วยตนเอง
ซึ่่�งสามารถใช้้ในการเรีี ยอนการสอน
การเปลี
่ ย นแปลงตนเองและผู
ื ่ น อาทิ และ
การ
การทำำ�โครงงาน เป็็นต้้น
ตั ้ ง เป า หมาย การมี เ หตุ ผ ลในการเรี ย นรู การให
Happiness (H) การสร้้างสุุขให้้เกิิดกัับตนเอง
กำลังใจ การเปนตัวอยางที่ดี (Idol) และการสราง
และทุุกคนรอบตััว ในการสอนนั้้�น ผู้้�สอนสามารถเน้้น
ความสัมพันธข ของผู้้� เรีี ย น ผู้้� ส อน และบุุ ค คลอื่่�นที่่�
ไปที่่�ความสุุ
Coaching (C) การโคชเพื่อใหคิดและตัดสินใจ
เกี่่�ยวข้้อง
ที่ทรงพลั
งดวยตนเอง
ซึ่งสามารถใช
ในการเรี
ยนการ
R.I.C.H.
Learning
ได้้ถููกผู้้�สอนนำำ
�ไปใช้้ในการ
และการทำโครงงานบ อนุุ
เปนบตาล
น ประถมศึึ ก ษา
เรีีสอน
ย นการสอนในระดัั
มััธยมศึึHappiness
กษา และระดัั(H)
บมหาวิิ
ทยาลัั
ยั นี้้�ถืือ
การสร
างสุยขโดยงานวิิ
ใหเกิดกับจัตนเอง
เป็็
นการเผยแพร่่
จััยครั้้�งแรกอย่่
งเป็็นทางการน
และทุ
กคนรอบตังวานวิิ
ในการสอนนั
้น ผูสาอนสามารถเน
เกี่่�ไปที
ยวกัั่คบวามสุ
R.I.C.H.
Learning
ข ของผู
เ รีย น ผูส อน และบุคคลอื ่ น ที่
2.2
การเรีี
ย
นรู้้
�เชิิงรุุก (Active Learning)
เกี่ยวของ
การเรีียนรู้้
�เชิิงรุุก เป็็ไดนถการเรีี
ยนที่่�รู้้�จัักกัันในการ
อย่่าง
R.I.C.H.
Learning
ูกผูสอนนำไปใช
แพร่่หลายในหมู่่�นัักการศึึกษา โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ น
เรี ย นการสอนในระดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา
ร่่วมหรืือตื่่�นตััวในการเรีียนรู้้� ในห้้องเรีียน ผู้้�สอนบาง
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยนี้
ส่่ ว นอาจเน้้นการเรีี ย นรู้้� โ ดยใช้้กิิ จ กรรมเป็็ น ฐาน
ถื อ เป น การเผยแพร
ง านวิ จ ัโดยให้้นัั
ย ครั ้ ง แรกอย
า งเป
(Activity
Based Learning)
กศึึกษามีี
ส่่วนน
วกัจิ บกรรม
R.I.C.H.
Learning
ร่่ทางการเกี
วมในการทำำ่ย�กิ
การตอบคำำ
�ถาม การเรีียนรู้้แ� บบ
2.2 อการเรี
นรูเชิงดรุการได้้ดีี
ก (Activeจ ะเป็็
Learning)
กลุ่่�มย่่
ย ซึ่่� งยหากจัั
น การช่่ ว ยให้้
เชิงกรุษะทางอารมณ์์
ก เปนการเรียนที
่รูจักSkill)
กันอยได้้าง
นัักศึึกการเรี
ษาได้้พััยฒนรูนาทัั
(Soft
ดีีแพร
ด้้วยหอาทิิ
การทำำ�นงานเป็็
นทีีกมษาการคิิ
ดสร้้างสรรค์์
ลายในหมู
ักการศึ
โดยเน
นใหผูเรีและ
ยนมี
การนำำ
สวนร�วเสนอ
มหรือตื่นตัวในการเรียนรู ในหองเรียน ผูสอน
ห้้องเรีีนยการเรี
นกลัับยทาง
Classroom)
บางสว2.3
นอาจเน
นรูโ(Flipped
ดยใชกิจกรรมเป
นฐาน
	ห้้องเรีี
ยนกลััLearning)
บทางเป็็นแนวคิิ
(Activity Based
โดยใหดนที่่�ักให้้การจัั
ศึกษามีดสการ
วน
เรีียนที่่�ต่่างจากห้้องเรีียนทั่่�วไป ซึ่่�งนัักศึึกษาจะเรีียนรู้้�
เนื้้�อหาที่่�เรีียนจากการนำำ�เสนอของผู้้�สอนในห้้องเรีียน
จากนั้้�นก็็ไปทำำ�แบบฝึึกหััดหรืือทำำ�ความเข้้าใจต่่อเองที่่�
บ้้าน แต่่สำำ�หรัับห้้องเรีียนกลัับนั้้�น นัักศึึกษาจะไปเรีียน
รู้้�เนื้้�อหาที่่�เรีียนด้้วยตนเองที่่�บ้้าน แล้้วมาทำำ�กิิจกรรม
กัันในห้้องเรีียนกัับผู้้�สอน
ในการให้้นัักศึึกษาไปเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาเองที่่�บ้้านนั้้�น
โดยปกติิจะเน้้นการจััดทำำ�วิิดีีทััศน์์ให้้นัักศึึกษาไปดููเอง
ซึ่ง่� มีีข้้อดีีคือื นัักศึึกษาสามารถดููวิดีิ ทัี ศั น์์ในส่่วนที่่�ไม่่เข้้า
ซ้ำำ��ได้้หลายครั้้�งจนกว่่าจะเข้้าใจ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ในหลัั ก การนี้้�ทำำ� ให้้ผู้้� ส อนสามารถทบทวน
เฉพาะเนื้้�อหาที่่�เข้้าใจได้้ยากในห้้องเรีียน โดยมีีเวลาให้้
นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิิจกรรมในห้้องเรีียน (Activity Based
Learning) และในวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหามาก ก็็ช่่วยให้้ผู้้�สอน
สอนได้้จบตามเวลาที่่�กำำ�หนดได้้ง่่ายขึ้้�นด้้วย
2.4 การเรีียนรู้้ที่่�� เน้้นโครงงานเป็็นฐาน (Project
Based Learning)
การเรีียนรู้้ที่่�� เน้้นโครงงานเป็็นฐาน เป็็นการเรีียน
รู้้�ที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาพััฒนาตนเองในหลายด้้าน เช่่น การ
ประมวลความรู้้ที่่�� เรีียนในกระบวนวิิชา การทำำ�งานเป็็น
ทีีม การคิิดสร้้างสรรค์์ การนำำ�เสนอ และการวางแผน
เป็็นต้้น
หลัักการที่่�ผู้้�สอนจะช่่วยให้้นัักศึึกษาสร้้างผล
งานที่่�มีีคุุณภาพสููงและภาคภููมิิใจในผลงานของตนนั้้�น
ผู้้�สอนจำำ�เป็็นต้้องโค้้ชให้้นัักศึึกษา (1) เห็็นคุุณค่่าของ
โครงงานนั้้�นต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น (2) เลืือกหััวเรื่่�องและ
วิิธีีการนำำ�เสนอได้้หลากหลายตามที่่�สมาชิิกส่่วนใหญ่่
ในกลุ่่�มมีีความหลงใหล (passion) (3) ส่่งงานทีีละส่่วน
และรายงานความคืืบหน้้าเป็็นระยะตามที่่�ผู้้�สอนได้้
กำำ�หนดไว้้เป็็นอย่่างดีี
2.5 การเรีี ย นรู้้� แ บบออนไลน์์ (Online
Learning)
การเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ในสถานการณ์์ที่่�มีีโรค
ระบาดนั้้�นช่่วยให้้ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนปลอดภััย อีีกทั้้�งยััง
ได้้พััฒนาทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีให้้พร้้อมสำำ�หรัับการ
ทำำ� งานในอนาคต ซึ่่� ง ในงานวิิ จัั ย นี้้�ได้้มีี ก ารใช้้ทั้้�ง
โปรแกรม Zoom, Microsoft Teams และ Facebook
ในการใช้้โปรแกรม Zoom นั้้�น นัักศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�
การแบ่่งห้้องย่่อย (breakout room) การนำำ�เสนอผ่่าน
การแชร์์หน้้าจอ (share screen) และการขีีดเขีียนหน้้า
จอร่่วมกัันของผู้้�เรีียนและผู้้�สอน (anotate) เป็็นต้้น
สำำ�หรัับการใช้้โปรแกรม Microsoft Teams ได้้มีีการ
ใช้้งานหลายฟัังก์์ชััน อาทิิ การโพสต์์ประกาศและไฟล์์
ต่่าง ๆ ของกระบวนวิิชา การส่่งการบ้้าน (Assignments)
การทำำ�บัันทึึกการเรีียนประจำำ�วััน (Class Notebook)
เป็็นต้้น
246

	สำำ�หรัับ Facebook จะมีีการใช้้ประกาศข่่าว
และโพสต์์วิดีิ ีทััศน์์ โดยมีีการตั้้�งกลุ่่�มแบบ “การเรีียนรู้้�
ทางโซเชีียล” ทำำ�ให้้สามารถนำำ�วิดีิ ทัี ศั น์์มาเรีียงลำำ�ดับั ได้้
เป็็นอย่่างดีี และนัักศึึกษาสามารถตรวจสอบได้้ว่่า
ตนเองได้้ชมวิิดีีทััศน์์ไหนไปแล้้วบ้้าง
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
3.1 วิิธีีการจััดกิิจกรรมการสอนแบบใหม่่
กิิจกรรมการสอนในช่่วงเตรีียมความพร้้อม
1) ผู้้ส� อนแนะนำำ�ตัวั ให้้นัักศึึกษารู้้จั� กั แนะนำำ�การ
ใช้้โปรแกรมการเรีียนออนไลน์์ อธิิบายเนื้้�อหาที่่�เรีียน
ข้้อตกลงในการสอนและการทำำ�โครงงาน วิิธีีการให้้
คะแนน และเรีียนรู้้�เรื่่�อง AAR และ ALR
2) ผู้้�สอนได้้แจ้้งประโยชน์์ที่่�นัักศึึกษาจะได้้รัับ
จากการเรีียนกระบวนวิิชานี้้� จากนั้้�นให้้นัักศึึกษาตั้้�งเป้้า
หมายในการเรีียนของตนเอง และได้้อธิิบายศััพท์์พื้้�น
ฐานทางคณิิตศาสตร์์ที่่�นัักศึึกษาควรรู้้�
3) ผู้้ส� อนแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาเป็็น 3 กลุ่่�ม และจััด
กิิจกรรมสร้้างสััมพัันธ์์ HIGH10 Hey! เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
แต่่ละกลุ่่�มได้้สร้้างสััมพัันธ์์ และนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม
สร้้างกลุ่่�มไลน์์หรืือเฟสบุ๊๊�คส์์เพื่่�อใช้้ในการติิดต่่อกััน
หลัังจากผ่่านกิิจกรรมเตรีียมความพร้้อม ก็็ทำำ�ให้้
การสอนแต่่ละคาบราบรื่่�น รวดเร็็ว และนัักศึึกษาสนิิท
สนมทำำ�ให้้ทำำ�งานเป็็นทีีมงานได้้ดีี
การบ้้านหลัังการเรีียนในแต่่ละคาบ
1) ทำำ�การบ้้าน AAR หรืือ ALR สลัับกัันไปใน
แต่่ละครั้้�ง
2) ทำำ�แบบฝึึกหััดในหนัังสืือเรีียนตามที่่�กำำ�หนด
ให้้ 3-5 ข้้อ ซึ่ง่� เป็็นการทบทวนเนื้้�อหาที่่�เรีียนโดยเน้้น
ให้้ทำำ�งานเป็็นทีีม เพราะต้้องนำำ�เสนอร่่วมกััน
3) ให้้ดููวิิดีีทััศน์์เนื้้�อหาที่่�ผู้้�สอนจััดทำำ�ไว้้ให้้จาก
กลุ่่�มเฟสบุ๊๊�คส์์ เพื่่�อเตรีียมการเรีียนในคาบถััดไป
ลำำ�ดัับการเรีียนการสอน ในแต่่ละคาบผ่่าน Zoom
1) ประกาศคะแนนกลุ่่�มที่่�นัักศึึกษาได้้รัับจาก
การทำำ� AAR/ALR และการมาเรีียนตรงเวลา
2) นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มนำำ�เสนอการบ้้าน โดย
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แต่่ละกลุ่่�มนำำ�เสนอโจทย์์ที่่�ต่่างกััน นัักศึึกษาทุุกคนให้้
คะแนนเพื่่�อน จากนั้้�นผู้้�สอนจะแจ้้งคะแนนที่่�ผู้้�สอนให้้
พร้้อมเหตุุผล
3) ผู้้ส� อนทบทวนเนื้้�อหาในวิิดีีทัศั น์์ในจุุดสำำ�คัญ
ั
ให้้นัักศึึกษาซัักถามทุุกประเด็็นที่่�ไม่่เข้้าใจ และแย่่งกััน
ตอบคำำ�ถามจากผู้้ส� อน โดยทั้้�งหมดจะมีีการให้้คะแนน
กลุ่่�มเป็็นแรงจููงใจเสมอ
การจััดทำำ�โครงงาน (Project)
1) นัักศึึกษาได้้ทราบถึึงเงื่่�อนไขการทำำ�โครงงาน
การกำำ�หนดเวลาส่่งงาน รวมถึึงเกณฑ์์การให้้คะแนน
อย่่างชััดเจน ตั้้�งแต่่ต้้นภาคเรีียน และได้้รัับการกระตุ้้น�
ให้้เห็็นความสำำ�คััญของโครงงาน เช่่น คะแนนที่่�ได้้รัับ
ความภาคภููมิิใจ และการนำำ�ไปใช้้ในการสมััครงาน
เป็็นต้้น
2) หลัังจากที่่�นัักศึึกษาได้้เปิิดเทอมมาสัักระยะ
นัักศึึกษาสามารถเลืือกสมาชิิกกลุ่่�มโครงงานได้้อย่่าง
อิิสระ ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 4 คน
3) นัักศึึกษาสามารถเลืือกหััวข้้อและแนวทาง
การสร้้างโครงการได้้ตามต้้องการ เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
เลืือกงานที่่�ตนเองสนใจหรืือมีีความรัักหลงใหลมาก
ที่่�สุุด โดยมีีผู้้ส� อนทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยโค้้ชให้้นัักศึึกษาคิิดและ
ตััดสิินใจด้้วยตนเอง รวมทั้้�งคอยกระตุ้้น� และให้้กำำ�ลังั ใจ
ด้้วย
4) มีีการกำำ�หนดระยะเวลาที่่�เหมาะสมกัับการ
ทำำ�งานของนัักศึึกษา เช่่น วัันที่่�ส่่งรายชื่่�อสมาชิิกในกลุ่่�ม
วัั น ที่่�ส่่ ง หัั ว ข้้อและแนวทางการสร้้างโครงงาน วัั น
รายงานความคืืบหน้้า วัันที่่�ส่่งงานสมบููรณ์์ และการนำำ�
เสนอผลงาน เพื่่�อช่่วยให้้นัักศึึกษาทำำ�งานเสร็็จได้้ตาม
ที่่�กำำ�หนดไว้้
3.2 สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
ในการสอนได้้มีีการจััดทำำ�สื่่�อและนวััตกรรมในการ
จััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ ดัังนี้้�
1) มีีการจััดทำำ�วิิดีีทััศน์์เนื้้�อหากระบวนวิิชานี้้�
จำำ�นวน 118 ตอน รวม 23 ชั่่�วโมง 45 นาทีี โดยเฉลี่่�ย
ยาวตอนละ 12 นาทีี

2) มีีวิธีิ กี ารทำำ�ให้้นัักศึึกษารู้้จั� กั การตั้้�งเป้้าหมาย
และการสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนด้้วยกััน
ตั้้�งแต่่คาบแรก เพื่่�อทำำ�ให้้นัักศึึกษาเปิิดใจและตั้้�งใจเรีียน
มากขึ้้�น
3) มีีลำำ�ดับั วิิธีกี ารสอนที่่�ชััดเจนและเหมาะสม ที่่�
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้�ได้้โดยง่่าย
3.3 กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Actvie Learning)
ในการเรีี ย นการสอน ผู้้� ส อนมีี ก ระบวนการทำำ� ให้้
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
1) เน้้นการให้้คะแนนระหว่่างเรีียน อาทิิ จาก
การตอบคำำ�ถาม การถามคำำ�ถาม การนำำ�เสนอ และการ
วิิจารณ์์การนำำ�เสนอของกลุ่่�มอื่่�น เป็็นต้้น
2) ในการสอนผ่่ า น Zoom มีี กิิ จ กรรมใช้้
breakout room เพื่่�อให้้นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มได้้คิิด
ปรึึกษา รวมถึึงวางแผนการนำำ�เสนอร่่วมกััน
3) ในการทำำ�โครงงาน ได้้เน้้นให้้นัักศึึกษาทำำ�งาน
ร่่วมกััน โดยมีีคะแนนการประเมิินการทำำ�งานของแต่่ละ
คนจากเพื่่�อนด้้วย (peer review)
3.4 กระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอด
ชีีวิิตให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning)
ในการเรีียนการสอนมีีวิิธีีการทำำ�ให้้นัักศึึกษาพััฒนา
ทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ดัังนี้้�
1) ในคำำ�ถาม ALR ข้้อที่่� 2 จะถามนัักศึึกษาว่่า
“อยากเรีียนรู้้อ� ะไรเพิ่่�ม” ซึ่ง่� เป็็นการกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษา
อยากรู้้�อยากเห็็น และเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่มากขึ้้�น
2) การให้้นัักศึึกษาได้้เลืือกสร้้างโครงงานที่่�
ตนเองสนใจหรืือรัักหลงใหลอย่่างเต็็มที่่� ทำำ�ให้้เริ่่�มรัักที่่�
จะเรีียนรู้้�สิ่่�งรอบตััวมากขึ้้�น รู้้�สึึกดีีกัับการเรีียนรู้้�
3.5 กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น
ความสุุขผ่่านการเรีียนรู้้�แบบ R.I.C.H. Learning
ในการเรีียนการสอนมีีวิธีิ กี ารทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วม
ในการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�
1) Review (R) ผู้้�สอนกำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนได้้
ทบทวนตนเองในการทำำ� งานกลุ่่�มของตนเองผ่่ า น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คำำ�ถาม AAR และ ALR สำำ�หรัับการเรีียนรายวััน และ
กิิจกรรมในห้้องเรีียน
การทำำ�โครงงาน ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเห็็นสิ่่�งที่่�ตนเองทำำ�ได้้ดีี
ในส่่วนของคะแนนกิิจกรรมในห้้องเรีียน จะแบ่่ง
ชัั ด เจนขึ้้�น สิ่่�งที่่�พัั ฒ นาให้้ดีี ขึ้้� นได้้อย่่ า งมีี ค วามหวัั ง เป็็นก่่อนสอบกลางภาค และหลัังกลางภาค ส่่วนละ
ข้้อคิิดที่่�นำำ�ไปใช้้ได้้กัับชีีวิิตในอนาคต การทบทวนสิ่่�งที่่� 15% (ในแต่่ละส่่วนจะแบ่่งเป็็นคะแนนการทำำ�กิจิ กรรม
ได้้เรีียนรู้้� ความต้้องการที่่�จะเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม และการ ในห้้องเรีียนเป็็นกลุ่่�ม 8% คะแนนการทำำ� AAR ราย
เห็็นคุุณค่่าของการนำำ�เอาความรู้้�ไปใช้้
บุุคคลก่่อนสอบกลางภาคหรืือปลายภาค 2% คะแนน
2) Inspiration (I) ผู้้�สอนกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนตั้้�ง จากการถููกเพื่่�อนในกลุ่่�มประเมิิน 5%)
เป้้าหมายในการเรีียนของตนเอง รู้้�เหตุุผลในการเรีียน 	สำำ�หรัับกลุ่่�มในห้้องเรีียน ผู้้ส� อนได้้แบ่่งนัักศึึกษา
รู้้แ� ต่่ละเรื่่�อง ให้้กำำ�ลังั ใจในการเรีียนด้้วยการสื่่�อสารเชิิง เป็็น 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มละ 4 คน โดยคละเพศ และชั้้�นปีี โดย
บวก เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้นัักศึึกษา (เช่่น การเข้้าเรีียน หลัั ง สอบกลางภาคได้้มีี ก ารปรัั บ กลุ่่�มใหม่่ เพื่่�อให้้
ทำใหนักศึและการแต่่
กษามีพลัง งมีกายที่่�ดีี
ความสุเป็็
ข และได
ผลงานที่ยอด นัักระตื
รือรนจัเมืักเพื่่�
่อเจอสิ
่งแวดล
อมใหมยนมากขึ้้�
ในแตลนะกลุ
ตรงเวลา
นต้้น) และการสร้้าง
กศึึกอษาได้้รู้้�
อนคนอื่่�
นในห้้องเรีี
และม
สััเยีม่ยพััมไปพร
น ธ์์ ร ะหว่่
รืือร้้นเมื่่�อเจอสิ่่�
ละกลุ่่�วหน
มจะา
อมกัานงผู้้� ส อนกัั บ นัั ก ศึึ ก ษาและระหว่่ า ง กระตืื
จะมีกอารกำหนดหน
าทีง่เแวดล้้อมใหม่่
ปน หัวหนากลุในแต่่
ม รองหั
นัักศึึก4)ษาด้้วยกัั
น
�หนดหน้้าที่่�
หััวหน้้ากลุ่่�ม รองหัั
วหน้้ากลุ่่�
Happiness
(H) ผูสอนไดโฟกัสที่ความสุข มีีกลุการกำำ
ม เลขานุ
การกลุเป็็มนและรองเลขานุ
การกลุ
ม โดยม
กศึึกษา เลขานุุ
ก ารกลุ่่�ม
และรองเลขานุุ กาารกลุ่่�ม
โดยทีี ม
ของนัก3)ศึกCoaching
ษาโดยให(C)
นักศึผู้้กส� อนได้้เน้้นการโค้้ชนัั
ษาทำโครงงานในแนวทาง
ทีมเลขานุ
การตองคอยตรวจสอบว
นักศึกษาคนไหน
ในการคิิ
ด สิิ นใจ เโดยเฉพาะอย่่
างยิ่่�งการโค้้ชให้้
การต้้องคอยตรวจสอบว่่
กศึึอกยษาคนไหนมา
ที่ตนเองตด ตััองการได
ต็มที่ ในการสอนได
ย้ำเสมอวา เลขานุุ
มาเรียนตรงเวลา
มาเรียนสายนิาดนััหน
มาเรียนสาย
นัักศึึกษาเลืือกหััวข้้อโครงงานและวิิธีีการนำำ�เสนอเอง เรีียนตรงเวลา มาเรีียนสายนิิดหน่่อย มาเรีียนสายมาก
“โลกนี้ไมมีผูแพ มีแตผูเรียนรู” ทำใหนักศึกษาไม มาก (มาสายมากกวา 15 นาที) หรือขาดเรียน โดย
รวมถึึงการปรัับปรุุงผลงานของตนเอง โดยผู้้�สอนเป็็น (มาสายมากกว่่า 15 นาทีี) หรืือขาดเรีียน โดยผู้้�สอน
กลัวคำวาแพ จึงรูสึกดีกับการแขงขันในการเรียนซึ่ง ผูสอนจะตรวจสอบขอมูลอีกครั้งดวย ทั้งนี้นักศึกษา
คนกระตุ้้�นและให้้กำำ�ลัังใจ การโค้้ชจึึงทำำ�ให้้นัักศึึกษามีี จะตรวจสอบข้้อมููลอีีกครั้้�งด้้วย ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาต้้องเปิิด
เป นง การพั
ฒ นาตนเองที
่ ดีมากยอดเยี่่�
และสยงมไปพร้้อมกัั
พลั งบวกใหน หน้้ากล้้องตลอดการเรีี
ตองเปดหนากลองตลอดการเรี
ยนจึงจะสามารถเข
พลัั
มีีความสุุ
ข และได้้ผลงานที่่�
ยนจึึงจะสามารถเข้้าเรีี
ยนผ่่านา
นักศึกษาเสมอ
เนนคำชื
คำพูดสเชิที่่�งคบวก
เรียนผาได้้
น Zoom ได
4) Happiness
(H) ผู้้่นส� ชม
อนได้้โฟกัั
วามสุุทำให
ขของ Zoom
ษามีความสุ
้น และนำไปสูความสำเร็
นัันักกศึึศึกกษาโดยให้้นัั
กศึึขกมากขึ
ษาทำำ�โครงงานในแนวทางที่่�
ตนเองจ
ในผลการเรียมนด
วย
ต้้องการได้้เต็็
ที่่� ในการสอนได้้ย้ำำ
��เสมอว่่า “โลกนี้้�ไม่่มีผู้้ี �
แพ้้ มีีแต่่ผู้้เ� รีียนรู้้”� ทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่กลััวคำำ�ว่า่ แพ้้ จึึงรู้้สึ� กึ
่ไดงรขััับนในการเรีียนซึ่ง่� เป็็นการพััฒนาตนเองที่่�ดีี
ดีี4กับั ผลที
การแข่่
4.1 และส่่
วิธีกงพลัั
ารประเมิ
นผลการเรี
ยนรูขเน้้นคำำ
องนั�ชื่่�
กศึนกชม
ษาคำำ�
มาก
งบวกให้้นัั
กศึึกษาเสมอ
การแบ
คะแนนสำหรั
บการวัขมากขึ้้�
ดและประเมิ
พููดเชิิงมีบวก
ทำำ�งให้้นัั
กศึึกษามีีความสุุ
น และนำำน�ผล
ไป รูปที่ 2 ภาพบรรยากาศการสอนสดออนไลนผาน
ยนรู
งนี้
สู่่�การเรี
ความสำำ
�เร็็ จดัในผลการเรีี
ยนด้้วย
Zoom ในหองหลัก (Main Session)
1)
คะแนนกิ
จ
กรรมในห
อ
งเรี
ย
น
30
%
4. ผลที่่�ได้้รัับ
2)4.1คะแนนการบ
คคลยนรู้้�ของนัั15กศึึ%กษา
วิิธีีการประเมิิานรายบุ
นผลการเรีี
3) งการทำโครงงานเป
นกลุดและประเมิิ
ม
%
มีีการแบ่่
คะแนนสำำ�หรัับการวัั
น15ผลการ
เรีียนรู้้4)� ดัังคะแนนสอบกลางภาค
นี้้�
20 %
คะแนนกิิจกรรมในห้้องเรีียน
30
5)1) คะแนนสอบปลายภาค
20 %
คะแนนการบ้้านรายบุุ
15 %
กิจ2)กรรมในห
องเรียน คคล
รูปที่ 3 ภาพบรรยากาศการสอนสดออนไลนผาน
3)
การทำำ
�
โครงงานเป็็
น
กลุ่่�
ม
		
15
%
ในส ว นของคะแนนกิ จ กรรมในห องเรี ย น จะ Zoom ในหองยอย (Breakout Room)
20 %สวน
แบงเปน4)กคะแนนสอบกลางภาค
อนสอบกลางภาค และหลังกลางภาค
5) คะแนนสอบปลายภาค		
20 %
การบานรายบุคคล
ละ 15% (ในแต ล ะส ว นจะแบstงเปน คะแนนการทำ
248
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึกการบ
ษา 2563
านเปน สว นที่ ท ำใหน ั ก ศึ ก ษาไดเรี ย นรู
กิจกรรมในหองเรียนเปนกลุม 8% คะแนนการทำ
AAR รายบุคคลกอนสอบกลางภาคหรื อปลายภาค เนื้อหาอยางลึกซึ้ง และเปนการเตรียมตัวในการสอบ
ที่ดี ในสวนของคะแนนการบาน ผูสอนอนุญาตให
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การบ้้านรายบุุคคล
อยางจริการบ้้านเป็็
งจัง การทำการบ
านด
วยตนเองมี
ผลตอยการ
น ส่่ ว นที่่�ทำำ
� ให้้นัั
ก ศึึ ก ษาได้้เรีี
นรู้้�
เขอาหาอย่่
ใจเนื้อาหาที
นไดดีขนึ้นการเตรีียมตััวในการสอบที่่�
เนื้้�
งลึึก่เซึ้้�รีงยและเป็็
นกลุม ผู้้� ส อนอนุุ ญ าตให้้
ดีี ในส่่การทำโครงงานเป
ว นของคะแนนการบ้้าน
นัักศึึกสำหรั
ษาทำำ�บการบ้้านร่่
วมกััน และปรึึ
ม
คะแนนโครงงาน
15%กษาผู้้
ไดแ�สบอนได้้เต็็
งเปน (1)
ที่่�การนำเสนอและความน
แต่่เวลาส่่งต้้องเขีียนด้้วยความเข้้าใจของตนเอง
าสนใจของเนื้อหา 4%หาก
(2)
มีีความถู
การพบการลอกการบ้้านจะหัั
คะแนนอย่่
างจริิงจััง
กตองตามหลักวิชาการ ก4%
(3) การวางแผน
การทำำ
ลต่่อ(4)
การเข้้าใจเนื้้�
อหาที่่�น
และส�งการบ้้านด้้วยตนเองมีี
งานตามกำหนด 3% ผและ
การถูกประเมิ
เรีีการทำงานจากเพื
ยนได้้ดีีขึ้้�น
่ อนในกลุ  มโครงงาน 4% นั่น คือ
การทำำ�โครงงานเป็็นกลุ่่�ม
นักศึกษาในกลุ มเดียวกันอาจจะไดคะแนนตางกั น
	สำำ�หรัับคะแนนโครงงาน 15% ได้้แบ่่งเป็็น (1)
เนื่องจากไดรับคะแนนจากเพื่อนในกลุมตางกัน
การนำำ�เสนอและความน่่าสนใจของเนื้้�อหา 4% (2)
ความถููการสอบ
กต้้องตามหลัักวิิชาการ 4% (3) การวางแผน
ดเปนน
และส่่คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคคิ
งงานตามกำำ�หนด 3% และ (4) การถููกประเมิิ
40% �ของคะแนนทั
้งหมด เพื่อใหนักศึกษาแต
ละคนอ
การทำำ
งานจากเพื่่�อนในกลุ่่�มโครงงาน
4% นั่่�นคืื
ผูสอนเห็ยนวกัั
ถึงความรู
ความสามารถในการ
นััไดกแศึึสดงให
ก ษาในกลุ่่�มเดีี
นอาจจะได้้คะแนนต่่
า งกัั น
เนื่่�
งจากได้้รัับคะแนนจากเพื่่�
อนในกลุ่่�้อหาทั
มต่่างกัั
น
ถาอยถอดความรู
ความเขาใจของเนื
้งกระบวน
วิชาผาการสอบ
นการเขียน ซึ่งทำใหเห็นความสามารถในสวน
คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคคิิ
ดเป็็น
นี้ที่แตกต
างกันของนักศึกษาแตละคน
40%
เพื่่�อให้้นัันกผลศึึกษาแต่่ละคนได้้
4.2 ของคะแนนทั้้�
ขอมูลสำหรังบหมด
การประเมิ
แสดงให้้ผู้้�
สอนเห็็นถึึงความรู้้
คะแนนผลการเรี
ยน �ความสามารถในการถ่่าย
ถอดความรู้้ค� วามเข้้าใจของเนื้้�อหาทั้้�งกระบวนวิิชาผ่่าน
คะแนนเฉลี่ยของกระบวนวิชานี้คือ 85.00/100
การเขีียน ซึ่่�งทำำ�ให้้เห็็นความสามารถในส่่วนนี้้�ที่่�แตก
คือ 97.62/100
คะแนนต่ำสุด คือ
ต่่โดยคะแนนสู
างกัันของนัักงศึึสุกดษาแต่่
ละคน
69.20/100
และส
นเบีบ่ยการประเมิิ
งเบนมาตรฐาน
4.2 ข้้อมูู
ลสำำว�หรัั
นผล คือ 8.11
สคะแนนผลการเรีี
วนรายละเอีย ดคะแนนมี
ด ังนี ้ คะแนนเฉลี่ย
ยน
การสอบ
คื อ 30.02/40
(75.06%)
คะแนนเฉลี่่�
ยของกระบวนวิิ
ชานี้้�คืืคะแนนเฉลี
อ 85.00/100่ ย
กิ จ กรรมในหงสุุอดงเรีคืือย น97.62/100
คื อ 28.04/30
(93.46%)
โดยคะแนนสูู
คะแนนต่ำำ
��สุุด คืือ
69.20/100
คืือ 8.11และ
คะแนนเฉลี่ยและส่่
การบวานเบี่่�
น คืยองเบนมาตรฐาน
12.83/15 (85.50%)
ส่่คะแนนเฉลี
วนรายละเอีี่ ยยโครงงาน
ดคะแนนมีีคืดัังอนี้้�14.11/15
คะแนนเฉลี่่�(94.07%)
ยการสอบ
คืืสรุอป30.02/40
คะแนนเฉลี่่�
ไดวาการวัด(75.06%)
ผลสูงกวา 75%
ทุกดานยกิิจกรรมใน
ห้้องเรีีการเข
ยน คืืาอเรี28.04/30
(93.46%) คะแนนเฉลี่่�ย
ยน
การบ้้าน คืือ 12.83/15 (85.50%) และคะแนนเฉลี่่�ย
นั ก ศึ ก ษาทั ้ ง 12 คน มาเรี ย นครบทุ ก ครั้ ง
โครงงาน คืือ 14.11/15 (94.07%) สรุุปได้้ว่่าการวััดผล
(100%) จำนวน 9 คน มาเรียน 86.96% จำนวน 2
สููงกว่่า 75% ทุุกด้้าน
การเข้้าเรีียน

	นัั ก ศึึ ก ษาทั้้�ง 12 คน มาเรีี ย นครบทุุ ก ครั้้�ง
คน และมาเรี
1 คนจำำ�คินวน
ด เป น2
(100%)
จำำ�นวนย น9 73.91%
คน มาเรีียจำนวน
น 86.96%
คาเฉลี
่ยการมาเรี
นคือ 95.65%
คน
และมาเรีี
ยน ย73.91%
จำำ�นวน 1 คน คิิดเป็็นค่่า
ในเรื่องการเข
เรีย นตรงเวลามีคาเฉลี่ย อยูที่
เฉลี่่�ยการมาเรีี
ยนคืือ า95.65%
องการเข้้าเรีี
ยนตรงเวลามีี
89.83%ในเรื่่�
(หากสายเพี
ย งนิ
ดเดียวจะถือค่ว่าาเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
เขาเรีย น
89.83%
ยงนิิดเดีียาวจะถืื
อว่่าเข้้าเรีียนสาย
สายทันที(หากสายเพีี
) โดยคะแนนการเข
เรียนตรงเวลารายคน
ทััอยูนรทีีะหว
) โดยคะแนนการเข้้าเรีี
าง 70.59-100% ยนตรงเวลารายคนอยู่่�
ระหว่่ผลงานโครงงาน
าง 70.59-100%
นัผลงานโครงงาน
กศึกษาทุกกลุมไดเลือกสรางผลงานในรูปแบบ
	นัักศึึกษาทุุกกลุ่่�มได้้เลืือกสร้้างผลงานในรููปแบบ
วิดีทัศน โดยมีชื่อผลงานดังนี้
วิิดีีทััศน์์ โดยมีีชื่่�อผลงานดัังนี้้�
1) รูปทรงไหนจะไดปริมาตรที่มากที่สุดกันนะ
1) รููปทรงไหนจะได้้ปริิมาตรที่่�มากที่่�สุุดกัันนะ
2)2) ปริ
าย กักัับบนายลากรานจ
ปริิมมาตรตั
าตรตััววรร้้าย
นายลากรานจ์์
3)3) สููสูตตรปริิ
รปริมมาตรทรงกลมและทรงรีี
าตรทรงกลมและทรงรี
ม าจาก
มาจากไหน?
ไหน?กต์์และการประยุ
และการประยุุ
ใช้้จาโคเบีียนกตใชจาโคเบียน

รูปที่ 4 ภาพตัวอยางผลงานวิดีทัศนของนักศึกษา
ผลงานที
่นักกศึศึึกกษาทำได
แสดงออกถึงงความคิ
ผลงานที่่�นัั
ษาทำำ�ได้้แสดงออกถึึ
ความคิิดด
สราางสรรค์์
งสรรคการทำำ
การทำงานเป
ม การวางแผนงานที
สร้้
�งานเป็็นทีีนมทีการวางแผนงานที่่�ดีี
(ทุุก่ดี
(ทุกมกลุ
สงงานตามเวลากำหนด)
รวมถึ
งได�นเนื้้�ำเนื
้อหา
กลุ่่�
ส่่งมงานตามเวลากำำ
�หนด) รวมถึึ
งได้้นำำ
อหาที่่�
เรีีที่เยรีนมาประยุุ
ยนมาประยุกต์์กใตช้้ได้้เป็็
ใชไดเปนนอย่่อยางดีี
างดีโดยผลงานอยู่่�
โดยผลงานอยูใ น
ระดัั
บดีีมบาก
โดย
ระดับบดีีดีเยี่่�เยีย่ยมม2 2ผลงาน
ผลงานและระดัั
และระดั
ดีม1ากผลงาน
1 ผลงาน
ผู้้โดยผู
� อ่่ า นสามารถไปชมวิิ
อานสามารถไปชมวิดีี ดทัีทั ศัศน์์นไได้้ที่่�
ดที่ http://www.
atichart.com/c206331
http://www.atichart.com/c206331
ศึึกษาในกระบวนวิิ
4.3 4.3
ผลลัผลลัั
พธตพอธ์์นัต่ก่อศึนัักกษาในกระบวนวิ
ชาชา
จากการให้้นัักศึึกษาทำำ�แบบประเมิินการเรีียน
จากการใหนักศึกษาทำแบบประเมินการเรียน
การสอนในช่่วงปลายภาคเรีียน นัักศึึกษาเลืือกระดัับ
การสอนในชวงปลายภาคเรียน นักศึกษาเลือกระดับ
ความคิิดเห็็นหรืือความพึึงพอใจได้้ดัังนี้้� 5=มากที่่�สุุด
ความคิด3=ปานกลาง
เห็นหรือความพึ
งพอใจได
ดังนี้ 5=มากที
่ สุ ด
4=มาก
2=น้้อย
1=น้้อยมาก
และได้้

ผลลััพธ์์ตามที่่�แสดงในตารางที่่� 1-4
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ตารางที่่� 1 ความคิิดเห็็นเฉลี่่�ยของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับสิ่่�ง
ที่่�นัักศึึกษาได้้รัับจากการเรีียนการสอน
สิ่่�งที่่�นัักศึึกษาได้้รัับ
ความคิิดเห็็น
1) มีีความเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�เรีียน
4.17 / 5
2) ได้้ฝึึกทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น 4.75 / 5
3) ได้้ฝึึกทัักษะด้้านการสื่่�อสาร
4.58 / 5
4) ได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 4.50 / 5
(Lifelong Learning)
5) ได้้ฝึึกทัักษะด้้านสารสนเทศ สื่่�อ
4.92 / 5
และเทคโนโลยีี
6) ได้้เรีียนรู้้�และตระหนัักถึึงคุุณธรรม 4.75 / 5
จริิยธรรม วิินััย และความรัับผิิดชอบ
7) ได้้ฝึึกทัักษะการคิิด
4.42 / 5
8) ได้้ฝึึกทัักษะการแก้้ไขปััญหา
4.33 / 5
9) เข้้าใจและเห็็นคุุณค่่าของวิิชา
4.33 / 5
คณิิตศาสตร์์และการประยุุกต์์ใช้้
10) ได้้เรีียนรู้้�การสร้้างสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่� 4.42 / 5
น่่าสนใจและมีีประโยชน์์ต่่อผู้้�อื่่�น
11) มีีความพึึงพอใจในภาพรวมกัับ
4.50 / 5
การเรีียนการสอน
ตารางที่่� 2 ความพึึงพอใจเฉลี่่�ยของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนการสอนแบบ R.I.C.H. Learning
วิิธีีหรืือเทคนิิคการเรีียนการสอน
ความพึึง
พอใจ
1) กิิจกรรม After Action Review 4.42 / 5
(AAR)
2) กิิจกรรม After Learning Review
(ALR)
3) การสร้้างเป้้าหมายในการเรีียน
(Study Purpose)
4) การทราบเหตุุผลในการเรีียนรู้้�
(Reasons to Learn)
5) การให้้กำำ�ลัังใจนัักศึึกษา
(Encouragement)
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4.50 / 5
4.08 / 5
4.42 / 5
4.42 / 5

วิิธีีหรืือเทคนิิคการเรีียนการสอน
6) การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
(Relationship)

ความพึึง
พอใจ
4.92 / 5

7) การใช้้หลัักการโค้้ชในการสอนและ 4.50 / 5
การให้้คำำ�ปรึึกษา (Coaching)
8) การพููดภาษาเชิิงบวก

4.75 / 5

9) การโฟกััสที่่�ความสุุข (Focus on 4.33 / 5
Happiness)
10) การยืืดหยุ่่�น (Flexibility)
4.33 / 5
11) ภาพรวมความสุุขที่่�เกิิดขึ้้�นกัับการ 4.25 / 5
เรีียนการสอน
ตารางที่่� 3 ความพึึงพอใจเฉลี่่�ยของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนการสอนแบบ Active Learning
วิิธีีหรืือเทคนิิคการเรีียนการสอน ความพึึงพอใจ
1) Activity Based Learning
4.75 / 5
2) Flipped Classroom
4.17 / 5
3) Project Based Learning
4.33 / 5
4) การใช้้ Peer Review หรืือการให้้ 4.58 / 5
นัักศึึกษาประเมิินเพื่่�อน
ตารางที่่� 4 ความพึึงพอใจเฉลี่่�ยของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การสอนออนไลน์์และการใช้้เทคโนโลยีี
วิิธีีหรืือเทคนิิคการเรีียนการสอน ความพึึงพอใจ
1) การสอนออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม
4.67
Zoom
2) การใช้้ Facebook
4.42
3) การใช้้ MS Teams ในฐานะ
4.75
Learning Management System
และ MS Forms
จากตารางที่่� 1-4 จะเห็็นว่่าผู้้ป� ระเมิินมีีความคิิด
เห็็นหรืือความพึึงพอใจสููง (3.50-4.49) 15 หััวข้้อ และ
สููงมาก (4.50-5.00) 14 หััวข้้อ ซึ่ง่� ในภาพรวมสามารถ
สรุุปได้้ว่่านัักศึึกษาได้้รัับประโยชน์์หลายด้้านจากการ
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เรีียนการสอนสููง พึึงพอใจสููงกัับวิิธีีการจััดการเรีียน
การสอน
นอกจากนี้้�ยัั ง มีี ข้้ อเขีี ย นของนัั ก ศึึ ก ษาที่่�
สนัับสนุุนผลการประเมิินด้้านบนให้้ชััดเจนขึ้้�น โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งความสุุขที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเรีียนการสอน
ผู้้�วิิจััยขอนำำ�เสนอเพีียงบางส่่วน ดัังนี้้�
"ได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ AAR ALR คืือ รู้้�จัักว่่า AAR
ALR นี่่�มัั น สามารถนำำ� ไปใช้้ประโยชน์์ ไ ด้้ยัั ง ไง ซึ่่� ง
ประโยชน์์ที่่�ได้้จากการนำำ�มัันไปใช้้ก็็มีีหลากหลาย เช่่น
ได้้ฝึึกตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวเอง ได้้รู้้�จักั ตััวเองมากขึ้้�น ได้้รู้้�ข้้อ
บกพร่่องของตััวเอง ได้้ทบทวนสิ่่�งที่่�ตััวเองได้้เรีียนมา
ในแต่่ละคาบ แล้้วก็็ได้้รู้้�จัักคิิดวิิเคราะห์์ว่่าสิ่่�งที่่�เราได้้
เรีียนรู้้�ในแต่่ละวััน มัันนำำ�ไปใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
อย่่างไรบ้้าง ซึ่่�งหากเราทำำ�เป็็นประจำำ� ชีีวิิตเราอาจจะ
ดีีขึ้้�นแน่่นอน"
"ได้้เรีียนรู้้ก� ารทำำ�งานเป็็นทีีม ปกติิผมไม่่ค่อ่ ยเจอ
นะครัับ วิิชาคณิิตศาสตร์์ที่่�ได้้ฝึึกให้้เราทำำ�งานเป็็นทีีม
แต่่วิชิ านี้้�ช่่วยให้้เรารู้้จั� กั คำำ�ว่า่ ช่่วยเหลืือคนอื่่�น ไม่่เอาแต่่
เห็็นแก่่ตัวั เพื่่�อนไม่่ได้้อะไรก็็คอยช่่วยเหลืือ อาจจะเป็็น
ช่่วยตอบคำำ�ถามให้้เพื่่�อนก็็ได้้ นอกจากนี้้�ยัังช่่วยฝึึกการ
ทำำ�งานเป็็นทีีมจริิง ๆ ในด้้านการแบ่่งงาน การคุุยกััน
การสื่่�อสารกััน"
"ในความเห็็นส่่วนตััวแล้้วชอบการเรีียนแบบ
ออนไลน์์มากกว่่าในห้้องเรีียน ชอบการเรีียนแบบวิิดีโี อ
มากกว่่า เพราะสามารถย้้อนดููได้้ แล้้วยัังสามารถดููใน
ช่่วงเวลาไหนก็็ได้้ที่่�อยากดูู ทำำ�ให้้มีีความกระตืือรืือร้้น
และมีีสมาธิิในการดููวิิดีีโอ ทำำ�ให้้เข้้าใจมากขึ้้�น ในส่่วน
ของรููปแบบการสอนของอาจารย์์ เป็็นรููปแบบที่่�ใหม่่
แต่่ทำำ�ให้้เข้้าใจง่่ายและยัังมีีความสุุขในการเรีียนอีีกด้้วย
เพราะการพููดบวก ทำำ�บวก ทำำ�ให้้ผู้้�ฟัังมีีความสุุขที่่�จะ
ฟััง และอยากเรีียนด้้วย"
"มีีการให้้นัักศึึกษามีีปฏิิสัมั พัันธ์์กันั ถึึงแม้้จะเป็็น
ชั้้�นเรีียนออนไลน์์ ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้ทำำ�ความรู้้�จัักกััน
เพิ่่�มมากขึ้้�น และมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีต่่อกัันในอนาคต"
"ชอบการสอนของอาจารย์์มากค่่ะ ไม่่เครีียด มีีความ

สุุขกัับการเรีียน และยัังทำำ�ให้้อยากเรีียนมากขึ้้�นด้้วย"
"การให้้กำำ�ลัังใจและการไกด์์การสอนของ อ.
ทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีกำำ�ลัังใจและนัักเรีียนเรีียนในวิิชานี้้�มีี
ความสุุขมากขึ้้�น"
"ขอบคุุณอาจารย์์สำำ�หรัับการช่่วยเหลืือทุุกอย่่างใน
ห้้องเรีียนค่่ะ วิิธีกี ารสอนของอาจารย์์เป็็นวิิธีที่่�ดี
ี มี าก ๆ
ค่่ะ อยากให้้อาจารย์์ทำำ�ต่อ่ ไปเพราะเป็็นการสอนที่่�ช่่วย
ให้้นัักศึึกษารัักการเรีียนและมีีความสุุขในการเรีียนมาก
ขึ้้�น สู้้� ๆ ค่่ะ"
4.4 ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์ผู้้�สอน
1) ผู้้�สอนมีีความมั่่�นใจในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบออนไลน์์ 100% โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องพบผู้้เ� รีียน
เลย เป็็นสิ่่�งที่่�สามารถทำำ�ได้้และมีีประสิิทธิิภาพสููง โดย
คุุณภาพนั้้�นใกล้้เคีียงกัับการสอนปกติิ
2) ผู้้�สอนได้้เห็็นว่่าการจััดการเรีียนการสอน
แบบ R.I.C.H. Learning สามารถช่่วยทำำ�ให้้นัักศึึกษา
มีีความสุุขในการเรีียนการสอนอย่่างชััดเจน
3) ผู้้�สอนเห็็นชััดเจนว่่า Active Learning
สามารถนำำ�มาทดแทนการสอนบรรยายได้้ทั้้�งหมด ผ่่าน
การเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น Activity Based Learning และ
Flipped Classroom ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้สอนแบบ
บรรยายได้้ทุุกกระบวนวิิชา
4) ผู้้�สอนมั่่�นใจว่่าการทำำ�โครงงาน (Project
Based Learning) สามารถนำำ�มาใช้้กัับกระบวนวิิชาที่่�
เน้้นเชิิงทฤษฎีีได้้ดีี และยัังช่่วยให้้นัักศึึกษาพััฒนาเรื่่�อง
การคิิดสร้้างสรรค์์ และการทำำ�งานเป็็นทีีมด้้วย
5. สรุุป
5.1 บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
1) เราสามารถสร้้าง “ความสุุข” ให้้นัักศึึกษา
ในการเรีียนสอนได้้หากเราโฟกััสและตั้้�งใจมากพอ ด้้วย
การใช้้การสอนแบบ R.I.C.H. Learning
2) หากเข้้าใจวิิ ธีี ก ารสอนออนไลน์์ ที่่�ดีี เรา
สามารถประยุุกต์์วิธีิ กี ารสอนออนไลน์์กับั การเรีียนการ
สอนแบบบรรยายทุุกกระบวนวิิชา
3) ในการทำำ�อาหารให้้ลููกค้้าพอใจ เราจำำ�เป็็น
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ต้้องใส่่เครื่่�องปรุุงแต่่ละตััวให้้พอเหมาะ และคำำ�นึึงถึึง
รสชาติิที่่�ถููกปากลููกค้้าด้้วย การสอนก็็เฉกเช่่นเดีียวกััน
เราต้้องจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้พอเหมาะลงตััว รวมทั้้�ง
คำำ�นึึงถึึงจริิตนิิสััยของผู้้�เรีียนด้้วย
5.2 แนวทางในการขยายผล
1) นำำ�การจััดการเรีียนสอนในงานวิิจัยั นี้้�ไปใช้้กัับ
การเรีียนการสอนบรรยายของผู้้�วิิจััยเองในกระบวน
วิิชาอื่่�น
2) นำำ�ผลงานวิิจััยนี้้�ไปเผยแพร่่ให้้กัับครูู
อาจารย์์ได้้รู้้�จัักกัันอย่่างแพร่่หลาย เพื่่�อให้้เห็็นคุุณค่่า
ของ R.I.C.H. Learning, Active Learing รวมทั้้�งการ
สอนออนไลน์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

5.3 ปััญหาและอุุปสรรค
	สิ่่�งที่่�ท้้าทายมากที่่�สุุดในการทำำ�วิจัิ ยั นี้้�คืือการจััด
ทำำ�วิดีิ ทัี ศั น์์ เพราะต้้องใช้้เวลามาก อย่่างไรก็็ตามในการ
สอนกระบวนวิิชานี้้�ในครั้้�งต่่อไปก็็จะประหยััดเวลาได้้
มาก เพราะสามารถใช้้วิิดีีทััศน์์ซ้ำำ��ได้้
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ในการสนัับสนุุนงบ
ประมาณ รวมทั้้�งภาควิิ ช าคณิิ ต ศาสตร์์ คณะ
วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และนัักศึึกษาใน
กระบวนวิิชา ที่่�ให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนการทำำ�
วิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นอย่่างดีี
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