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เกี�ยวกับโครงการส่่งเส่ริมการจััดการเรียนร้�แบบใหม่ทีี่�ส่อดคล�องกับ
ศตวรรษทีี่� 21

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนานักศึกษา ให�เป็นบัณฑิตท่ีมีความพร�อมต่อ

โลกของการทำางาน เพ่ือตอบรับกับส่ิงท่ีจำาเป็นต่อศตวรรษท่ี 21 ท้ังแนวคิด ความรู� และทักษะในด�านต่าง ๆ โดย

ตระหนกัในการเปล่ียนแปลงรปูแบบการจดัการเรียนการสอน ซึ่ึง่ท่ีผ่านมาได�มกีารออกแบบกรอบแนวคดิ สำาหรบั

การพัฒนาอาจารย์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ผ่านทางหลักสูตรต่าง ๆ ได�มีการมอบทุน ในการ

ดำาเนินการพัฒนากระบวนวิชาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึึ่งได�มุ่งเน�นในการจัดการเรียนรู�แนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ได�แก่ (1) 

วิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นการบรรยายท่ีลดลง (2) วิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (3) การใช� ICT 

ในการเรียนการสอน และ (4) การวัดประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียนตามสภาพจริง 

 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�วิธีิปฏิิบัติท่ีดีด�านการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ในศตวรรษท่ี 21 และการ

สนับสนุนด�านนวัตกรรมการเรียนการสอนสำาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีการศึกษาท่ี 2562ซ่ึึ่ง

มหาวิทยาลัยมีโครงการรวมท้ังหมด 5 รูปแบบ ได�แก่ โครงการ Type A เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning ท่ีส่งเสริมให�อาจารย์ลดการบรรยายหน�าช้ันเรียน Type B เป็นการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom ท่ีเน�นส่งเสริมให�อาจารย์นำาเน้ือหาส่วนบรรยายของตนสร�างเป็นส่ือในรูปแบบ Online โครงการ 

Type C เป็นทุนส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการข�ามกระบวนวิชา โดยเป็นจุดเร่ิมต�นของการมอง ภาพรวมของ

การศึกษาอันเป็นหัวใจสำาคัญของการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type 

X: CMU MOOC เป็นทุนส่งเสริมให�อาจารย์ร่วมผลิตส่ือออนไลน์ในระบบเปิด และโครงการ Type X: Innovation 

เป็นทุนหัวข�อเปิดสำาหรับอาจารย์ท่ีต�องการนำานวัตกรรมการเรียนรู�ใหม่มาทดลองใช� และมีศักยภาพในการเป็นต�น

แบบท่ีสามารถนำาไปขยายผลให�กับมหาวิทยาลัยได�ในวงกว�าง

เกี�ยวกับศ้นย์นวัตกรรมการส่อนและการเรียนร้�

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�มีนโยบายในการจัดต้ังศูนย์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center) 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะด�านการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือตอบสนอง

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพันธิกิจหลักของ TLIC มี ท้ังหมด 3 ด�าน 

ได�แก่ ด�านท่ี 1 พัฒนา ค�นคว�า ทดลอง และเผยแพร่ต�นแบบนวัตกรรมการเรียนรู�ท่ีขับเคล่ือน ด�วยเทคโนโลยี ด�าน

ท่ี 2 พัฒนาเทคโนโลยีและบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิิภาพ ลดข้ันตอน สร�างความโปร่งใสใน การบริหารการเรียน

การสอน และด�านท่ี 3 พัฒนาอาจารย์ เสริมสร�างทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช�เทคโนโลยีเป็น

เคร่ืองมือสำาคัญ ประสานความร่วมมือกับส่วนงานท่ีเก่ียวข�องเดิม ได�แก่ สำานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกอง

บริหารงานบุคคล เพ่ือให�การพัฒนาอาจารย์เกิดผลก�าวหน�าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธิรรม
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

สำาหรับโครงการพัฒนาเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร1 
1วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

E-mail krittiya.s@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในช้ันเรียนเป็นวิธีิหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามีประสิทธิิภาพ 

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 น้ี  ผู�สอนได�เลือกใช�วิธีิโครงงานเป็นฐาน (Project-

based learning) ร่วมกับการทำากิจกรรมในช้ันเรียน โดยได�แบ่งวิธีิการเรียนการสอนเป็น 2 ช่วงคือในห�องเรียน 

(Onsite) และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom มีเน้ือหาหลักคือการพัฒนาเกมดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู� โดย

กำาหนดโครงการให�นักศึกษาพัฒนาเกมดิจิทัลเป็นกลุ่ม ท้ังหมด 4 กลุ่มรวม 4 ผลงาน มีการทำากิจกรรมกลุ่มในช้ัน

เรียนและการนำาเสนอผลงานและการประเมินผลงานโดยสมาชิกในช้ันเรียน ซ่ึึ่งผลการประเมินการสอนของอาจารย์

โดยนักศึกษาจากจำานวนนักศึกษาท่ีทำาการประเมินคิดเป็นร�อยละ 100 สรุปผลการประเมินการสอนท้ังวิชา ได�

คะแนนเฉล่ีย  4.29 คิดเป็นร�อยละ 85.83 อยูใ่นระดับดี ส่วนผลการประเมินกระบวนวิชา สรุปผลการประเมิน

การสอนท้ังวิชา ได�คะแนนเฉล่ีย 4.46 คิดเป็นร�อยละ 89.29 อยู่ในระดับดีมาก

คำาสำาคัญ:  Project-based Learning, Active Learning, Digital Game, Game-based Learning

1. บทนำา

 วิธิีการเรียนรู�ด�วยโครงงานเป็นฐาน (Project-

based learning) เป็นวิธีิหน่ึงของการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning ท่ีใช�การเรียนรู�จาก

ประสบการณใ์นการปฏิิบัติงานให�แก่ผู�เรียนเหมอืนกับ

การทำางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เป็นวิธีิการ

หาความรู�ความจริงอย่างมีเหตุผล เพ่ือเปิดโอกาสให�ผู�

เรียนได�มีประสบการณ์ตรง ได�เรียนรู�วิธีิการแก�ปัญหา 

การเรียนรู�ด�วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�

เรียนเป็นสำาคัญรูปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการให�ผู�เรียนได�

ลงมือปฏิิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำารวจ 

ค�นคว�า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค�น โดยผู�สอนหรือครูจะ

เปล่ียนบทบาทจากการเปน็ผู�ให�ความรู� (Teacher) มา

เป็นผู�อำานวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู�ให�คำา

แนะนำา (Guide) ทำาหน�าท่ีออกแบบกระบวนการเรียน

รู�ให�ผู�เรียนทำางานเป็นทีม กระตุ�น แนะนำา และให�คำา

ปรึกษา เพ่ือให�โครงการสำาเร็จลุล่วง [1-2]

 กระบวนวิชาหัวข�อเลือกสรรทางการพัฒนาเกม 

2 (SEL TOPICS IN GAME DEV II) เป็นหน่ึงในวิชา

เลือกของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาแอนนเิมชันและเกม วิทยาลัย

ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาน้ีส่วนใหญ่จะเป็นผู�ท่ีสนใจ

ในงานสายอาชีพเก่ียวกับการพัฒนาเกมดิจิทัล ซ่ึึ่ง

นักศึกษากลุ่มน้ีมีพ้ืนฐานการเรียนในปี 1 และ 2 สาย

วิทยาศาสตร์  คำาอธิิบายรายวิชาของกระบวนวิชาน้ี

ค่อนข�างเปิดกว�างสำาหรับผู�เรียนและผู�สอนท่ีมีความ

สนใจรว่มกัน ในแตล่ะภาคการศกึษาโดยก่อนท่ีจะเปดิ

ได�ทำาการสำารวจความต�องการปีน้ี จึงได�เปิดวิชาหัวข�อ

เลือกสรรทางการพัฒนาเกม 2 โดยในภาคการศึกษา
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น้ีมีเน้ือหาเน�นไปในทางการพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู� 

Game for Learning โดย วิธีิการเรียนรู�ด�วยโครงงาน

เป็นฐาน (Project-based Learning) ร่วมกับการทำา

กิจกรรมในช้ันเรียนซ่ึึ่งด�วยวิธีิการน้ีนักศึกษาจะมี

โอกาสใช�ความรู�และประสบการณ์การทำาโครงงานเม่ือ

ไปฝึึกสหกิจในหลายๆองค์กรหรือทำางานจริงหลังจาก

สำาเร็จการศึกษา 

2. การจัดการเรียนการสอน

 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 น้ีได�แบ่ง

เน้ือหาบทเรียนออกเป็น 5 บทซ่ึึ่งประกอบไปด�วย

 1. ความรู�เบ้ืองต�นสำาหรับเกมและเกมดิจิทัล 

 2. ทบทวนเกมประเภทต่างๆ 

 3.  เกมกระดาน

 4. Game Review

 5. การประยุกต์ใช�เกมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�

 ในส่วนเน้ือหาบทเรียน นอกจากความรู�เร่ือง

หลักการพัฒนาเกมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�แล�ว ยังมี

ตัวอย่างเกมจากการ Review เกมเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู�ท่ีได�รับการพัฒนาจนแล�วเสร็จ และได�ตีพิมพ์

บทความในแหล่งท่ีเช่ือถือได�เรียบร�อยแล�ว ประกอบ

ไปด�วย เกมฝูึงลูกกระบือน�อยพาฉงน เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู�เร่ืองคำาไทยท่ีมักใช�ผิด [6] เกม Chemistry Pop 

เรียนรู�ตารางธิาตุและสารประกอบ [7] และเกม Lanna 

Traveling เพ่ือส่งเสริมความรู�เร่ืองการท่องเท่ียวใน 8 

จังหวัดล�านนา [8]

 การร่วมทำากิจกรรมในช้ันเรียน จะใช� ส่ือ 

Interactive ได�แก่ Facebook Kahoot Zoom 

Mentimeter และ Microsoft Team ในการทำา

กิจกรรมในช้ันเรียนจะให�นักศึกษาร่วมกันทำากิจกรรม

ท้ังเด่ียวและกลุ่ม โดยจะเน�นการมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในช้ันเรียนให�ทุกคนมีโอกาสพูดคุยซัึ่กถามแลกเปล่ียน

ความรู�ท้ังอาจารย์ผู�สอนและเพ่ือนนักศึกษาด�วยกัน 

เพ่ือให�นักศึกษาได�ทบทวนตนเองในส่วนของความรู�

และวิธีิการส่ือสาร ซ่ึึ่งจะช่วยประเมินได�ว่านักศึกษามี

ความรู�ความเข�าใจถูกต�องหรือไม่โดยดูจากการถาม

และตอบ

 การจัดการเรียนการสอนแบบน้ีเพ่ือฝึึกนักศึกษา

ให�เป็น Active Learner โดยให�นกัศึกษามีส่วนร่วมใน

การวางแผนงานเด่ียว งานกลุ่ม ร่วมทำากิจกรรมในช้ัน

เรียนโดยท่ีโครงการท่ีกำาหนด (Project-Based 

Learning) จะมาจากความคิดสร�างสรรค์งานตามอิสระ

ของแต่ละกลุ่ม ภายใน Theme เกมส่งเสริมการเรียนรู�  

โดยให�นักศึกษาศึกษา ออกแบบและพัฒนาเกม

ต�นแบบข้ึนมาใหม่ โดยกำาหนดเป็น Digital Game 

ประเภท Game for Learning หรือ Game-based 

learning นักศึกษาแตล่ะกลุ่มออกแบบรปูแบบวธีิิการ

เล่นตามอิสระ เม่ือพัฒนาแล�วนำาเกมต�นแบบมานำาเสนอ 

โดยให�สมาชิกในช้ันเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นและให�

ความเห็นและประเมินเพ่ือให�แต่ละกลุ่มนำาไปแก�ไข

ปรับปรุงพัฒนางานต่อจนกว่าจะเป็นท่ียอมรับของ

สมาชิกในช้ันเรียน ซ่ึึ่งทำาให�นักศึกษามีโอกาสได�ทำางาน

เป็นทีมเพ่ือฝึึกทักษะการส่ือสารและการนำาเสนอ 

 2.1 กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา 

 ในช่วงเดือนแรก (พ.ย. 63 - ธิ.ค. 63) เป็นการ

เรียนในห�องเรียน (Onsite) โดยนักศึกษาได�เร่ิมทำา

กิจกรรมต้ังแต่สัปดาห์แรกเพ่ือเป็นการสร�างความสนิท

สนมและละลายพฤติกรรมเน่ืองจากนักศึกษาต�อง

ทำางานรว่มกันเป็นกลุ่มโดยเฉพาะการพฒันาโครงการ

ขนาดเล็ก (Mini Project) ท่ีต�องอาศัยความร่วมมือ

ของทุกฝ่ึาย

 โดยทุกกิจกรรมนักศึกษาจะมีสมุดกิจกรรม

ประจำาตัวท่ีอาจารย์ผู�สอนแจกให�โดยแบ่งเป็น 2 สี สี

เขียว สำาหรับ นักศึกษาชาย และ สีชมพู สำาหรับ

นักศึกษาหญิง โดยทุกคร้ังท่ีนักศึกษาร่วมทำากิจกรรม

ต�องจดและส่งให�อาจารย์ตรวจและเซ็ึ่นกำากับ

 

รูปท่ี 1 สมุดสะสมแต�ม (กิจกรรม)

3 

 

เมื ่อพัฒนาแลวนำเกมตนแบบมานำเสนอ โดยให

สมาชิกในชั ้นเร ียนมีสวนรวมในการเลนและให

ความเห็นและประเมินเพื่อใหแตละกลุมนำไปแกไข

ปรับปรุงพัฒนางานตอจนกวาจะเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกในชั ้นเรียน ซึ ่งทำใหนักศึกษามีโอกาสได

ทำงานเปนทีมเพื ่อฝกทักษะการสื ่อสารและการ

นำเสนอ  

2.1 กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา  

ในชวงเดือนแรก (พ.ย. 63 - ธ.ค. 63) เปนการ

เรียนในหองเรียน (Onsite) โดยนักศึกษาไดเริ ่มทำ

กิจกรรมตั้งแตสัปดาหแรกเพื่อเปนการสรางความ

สนิทสนมและละลายพฤติกรรมเนื่องจากนักศึกษา

ตองทำงานรวมกันเปนกลุมโดยเฉพาะการพัฒนา

โครงการขนาดเล็ก (Mini Project) ท่ีตองอาศัยความ

รวมมือของทุกฝาย 

โดยทุกกิจกรรมนักศึกษาจะมีสมุดกิจกรรม

ประจำตัวท่ีอาจารยผูสอนแจกใหโดยแบงเปน 2 สี สี

เขียว สำหรับ นักศึกษาชาย และ สีชมพู สำหรับ

นักศึกษาหญิง โดยทุกครั้งท่ีนักศึกษารวมทำกิจกรรม

ตองจดและสงใหอาจารยตรวจและเซ็นกำกับ 

 
รูปท่ี 1 สมุดสะสมแตม (กิจกรรม) 

เดือนที่ 2 (ม.ค. 64) เปนการเรียน online จึง

ไดเรียน Lecture เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน

Zoom โดยมีเก็บรายงานการเช็คชื ่อดวย Zoom 

registration report ในระหวางนั้นไดมีการกำหนด

งานใหนักศึกษาไดวางแผนทำงานกลุ ม ในชวง 2 

เดือนสุดทายของภาคการศึกษา (ก.พ.63 - มี.ค.63) 

สถาณการณการแพรระบาดโรคโควิด19 มีแนวโนมท่ี

ดีขึ้น จึงไดกลับมาทำการเรียนการสอนในหองเรียน 

(Onsite) ตามปกติและไดดำเนินการจัดกิจกรรมใน

ชั้นเรียนตอไดจนครบตามท่ีวางแผนไว ดังตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 1 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 2

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 1 
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 เดือนท่ี 2 (ม.ค. 64) เป็นการเรียน online จึง

ได�เรียน Lecture เน้ือหาท่ีเหลือท้ังหมด 4 บท 

ผ่านZoom โดยมีเก็บรายงานการเช็คช่ือด�วย Zoom 

registration report ในระหว่างน้ันได�มีการกำาหนด

งานให�นักศึกษาได�วางแผนทำางานกลุ่ม ในช่วง 2 เดือน

สุดท�ายของภาคการศึกษา (ก.พ.63 - มี.ค.63) สถาณ

การณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 มีแนวโน�มท่ีดีข้ึน จึง

ได�กลับมาทำาการเรียนการสอนในห�องเรียน (Onsite) 

ตามปกติและได�ดำาเนินการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนต่อ

ได�จนครบตามท่ีวางแผนไว� ดังตารางท่ี 1

 

3 

 

เมื ่อพัฒนาแลวนำเกมตนแบบมานำเสนอ โดยให

สมาชิกในชั ้นเร ียนมีสวนรวมในการเลนและให

ความเห็นและประเมินเพื่อใหแตละกลุมนำไปแกไข

ปรับปรุงพัฒนางานตอจนกวาจะเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกในชั ้นเรียน ซึ ่งทำใหนักศึกษามีโอกาสได

ทำงานเปนทีมเพื ่อฝกทักษะการสื ่อสารและการ

นำเสนอ  

2.1 กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา  

ในชวงเดือนแรก (พ.ย. 63 - ธ.ค. 63) เปนการ

เรียนในหองเรียน (Onsite) โดยนักศึกษาไดเริ ่มทำ

กิจกรรมตั้งแตสัปดาหแรกเพื่อเปนการสรางความ

สนิทสนมและละลายพฤติกรรมเนื่องจากนักศึกษา

ตองทำงานรวมกันเปนกลุมโดยเฉพาะการพัฒนา

โครงการขนาดเล็ก (Mini Project) ท่ีตองอาศัยความ

รวมมือของทุกฝาย 

โดยทุกกิจกรรมนักศึกษาจะมีสมุดกิจกรรม

ประจำตัวท่ีอาจารยผูสอนแจกใหโดยแบงเปน 2 สี สี

เขียว สำหรับ นักศึกษาชาย และ สีชมพู สำหรับ

นักศึกษาหญิง โดยทุกครั้งท่ีนักศึกษารวมทำกิจกรรม

ตองจดและสงใหอาจารยตรวจและเซ็นกำกับ 

 
รูปท่ี 1 สมุดสะสมแตม (กิจกรรม) 

เดือนที่ 2 (ม.ค. 64) เปนการเรียน online จึง

ไดเรียน Lecture เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน

Zoom โดยมีเก็บรายงานการเช็คชื ่อดวย Zoom 

registration report ในระหวางนั้นไดมีการกำหนด

งานใหนักศึกษาไดวางแผนทำงานกลุ ม ในชวง 2 

เดือนสุดทายของภาคการศึกษา (ก.พ.63 - มี.ค.63) 

สถาณการณการแพรระบาดโรคโควิด19 มีแนวโนมท่ี

ดีขึ้น จึงไดกลับมาทำการเรียนการสอนในหองเรียน 

(Onsite) ตามปกติและไดดำเนินการจัดกิจกรรมใน

ชั้นเรียนตอไดจนครบตามท่ีวางแผนไว ดังตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 1 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 2

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 1 

3 

 

เมื ่อพัฒนาแลวนำเกมตนแบบมานำเสนอ โดยให

สมาชิกในชั ้นเร ียนมีสวนรวมในการเลนและให

ความเห็นและประเมินเพื่อใหแตละกลุมนำไปแกไข

ปรับปรุงพัฒนางานตอจนกวาจะเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกในชั ้นเรียน ซึ ่งทำใหนักศึกษามีโอกาสได

ทำงานเปนทีมเพื ่อฝกทักษะการสื ่อสารและการ

นำเสนอ  

2.1 กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา  

ในชวงเดือนแรก (พ.ย. 63 - ธ.ค. 63) เปนการ

เรียนในหองเรียน (Onsite) โดยนักศึกษาไดเริ ่มทำ

กิจกรรมตั้งแตสัปดาหแรกเพื่อเปนการสรางความ

สนิทสนมและละลายพฤติกรรมเนื่องจากนักศึกษา

ตองทำงานรวมกันเปนกลุมโดยเฉพาะการพัฒนา

โครงการขนาดเล็ก (Mini Project) ท่ีตองอาศัยความ

รวมมือของทุกฝาย 

โดยทุกกิจกรรมนักศึกษาจะมีสมุดกิจกรรม

ประจำตัวท่ีอาจารยผูสอนแจกใหโดยแบงเปน 2 สี สี

เขียว สำหรับ นักศึกษาชาย และ สีชมพู สำหรับ

นักศึกษาหญิง โดยทุกครั้งท่ีนักศึกษารวมทำกิจกรรม

ตองจดและสงใหอาจารยตรวจและเซ็นกำกับ 

 
รูปท่ี 1 สมุดสะสมแตม (กิจกรรม) 

เดือนที่ 2 (ม.ค. 64) เปนการเรียน online จึง

ไดเรียน Lecture เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน

Zoom โดยมีเก็บรายงานการเช็คชื ่อดวย Zoom 

registration report ในระหวางนั้นไดมีการกำหนด

งานใหนักศึกษาไดวางแผนทำงานกลุ ม ในชวง 2 

เดือนสุดทายของภาคการศึกษา (ก.พ.63 - มี.ค.63) 

สถาณการณการแพรระบาดโรคโควิด19 มีแนวโนมท่ี

ดีขึ้น จึงไดกลับมาทำการเรียนการสอนในหองเรียน 

(Onsite) ตามปกติและไดดำเนินการจัดกิจกรรมใน

ชั้นเรียนตอไดจนครบตามท่ีวางแผนไว ดังตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 1 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 2

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 1 

3 

 

เมื ่อพัฒนาแลวนำเกมตนแบบมานำเสนอ โดยให

สมาชิกในชั ้นเร ียนมีสวนรวมในการเลนและให

ความเห็นและประเมินเพื่อใหแตละกลุมนำไปแกไข

ปรับปรุงพัฒนางานตอจนกวาจะเปนที่ยอมรับของ

สมาชิกในชั ้นเรียน ซึ ่งทำใหนักศึกษามีโอกาสได

ทำงานเปนทีมเพื ่อฝกทักษะการสื ่อสารและการ

นำเสนอ  

2.1 กิจกรรมตลอดภาคการศึกษา  

ในชวงเดือนแรก (พ.ย. 63 - ธ.ค. 63) เปนการ

เรียนในหองเรียน (Onsite) โดยนักศึกษาไดเริ ่มทำ

กิจกรรมตั้งแตสัปดาหแรกเพื่อเปนการสรางความ

สนิทสนมและละลายพฤติกรรมเนื่องจากนักศึกษา

ตองทำงานรวมกันเปนกลุมโดยเฉพาะการพัฒนา

โครงการขนาดเล็ก (Mini Project) ท่ีตองอาศัยความ

รวมมือของทุกฝาย 

โดยทุกกิจกรรมนักศึกษาจะมีสมุดกิจกรรม

ประจำตัวท่ีอาจารยผูสอนแจกใหโดยแบงเปน 2 สี สี

เขียว สำหรับ นักศึกษาชาย และ สีชมพู สำหรับ

นักศึกษาหญิง โดยทุกครั้งท่ีนักศึกษารวมทำกิจกรรม

ตองจดและสงใหอาจารยตรวจและเซ็นกำกับ 

 
รูปท่ี 1 สมุดสะสมแตม (กิจกรรม) 

เดือนที่ 2 (ม.ค. 64) เปนการเรียน online จึง

ไดเรียน Lecture เนื้อหาที่เหลือทั้งหมด 4 บท ผาน

Zoom โดยมีเก็บรายงานการเช็คชื ่อดวย Zoom 

registration report ในระหวางนั้นไดมีการกำหนด

งานใหนักศึกษาไดวางแผนทำงานกลุ ม ในชวง 2 

เดือนสุดทายของภาคการศึกษา (ก.พ.63 - มี.ค.63) 

สถาณการณการแพรระบาดโรคโควิด19 มีแนวโนมท่ี

ดีขึ้น จึงไดกลับมาทำการเรียนการสอนในหองเรียน 

(Onsite) ตามปกติและไดดำเนินการจัดกิจกรรมใน

ชั้นเรียนตอไดจนครบตามท่ีวางแผนไว ดังตารางท่ี 1 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 1 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรมเกมกระดานแบบดั้งเดิม 2

 
รูปท่ี 4 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 1 

รูปท่ี 3 กิจกรรเกมกระดานแบบด้ังเดิม

รูปท่ี 4 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม่ 1

ตารางท่ี 1 กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 2/63

สัปดาห์ท่ี กิจกรรม/เน้ือหา วิิธีีการ/รายละเอียด หมายเหตุ

1,3 บทท่ี 1 เรียน Lecture (Slide) ผ่าน Ms-team สร�าง Facebook Group On site
2 เล่นเกมการ์ด เกม

ท่ี1

เล่นเกมแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน /จดแต�ม นับ

คะแนนบันทึกลงสมุดกิจกรรมเล่มเล็กท่ีอาจารย์แจกให�ทุกคน 

ประกาศผู�ชนะแต่ละกลุ่ม

On site

4 เล่นเกมการ์ด เกม

ท่ี2

เล่นเกมแบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม สมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน /จดแต�ม นับ

คะแนน บันทึกลงสมุดกิจกรรมเล่มเล็ก ประกาศผู�ชนะแต่ละกลุ่ม

On site

5 บทท่ี 2 เรียน Lecture (Slide) ผ่าน Ms-team/Zoom/Fb Online
6 บทท่ี 3 เรียน Lecture (Slide) ผ่าน Ms-team/Zoom/Fb Online
7 บทท่ี 4 เรียน Lecture (Slide) ผ่าน Ms-team/Zoom/Fb Online
8 บทท่ี 5 เรียน Lecture (Slide) ผ่าน Ms-team/Zoom/Fb Online
9 เล่นเกมกระดาน

แบบด้ังเดิม [3]

เล่นเกม โดยใช�สถานท่ีห�องเรียน แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม สมาชิกกลุ่ม

ละ 3-4 คน /จดแต�ม นับคะแนน บันทึกลงสมุดกิจกรรมเล่มเล็ก 

ประกาศผู�ชนะแต่ละกลุ่ม

On site

10 เล่นเกมกระดาน

แบบสมัยใหม่ 

เล่นเกมโดยใช�สถานท่ีห�องสมุดของวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือ และ เทคโน

โลยยี มช แบ่งกลุ่มโดยให� นศ เลือกกันเอง สมาชิกกลุ่มละ 3-4 คน 

/จดแต�ม นับคะแนน บันทึกลงสมุดกิจกรรมเล่มเล็ก ประกาศผู�ชนะ

แต่ละกลุ่ม

On site
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สัปดาห์ท่ี กิจกรรม/เน้ือหา วิิธีีการ/รายละเอียด หมายเหตุ

11 Review เกม

กระดานเพ่ือส่ง

เสริมการเรียนรู�

งานเด่ียวให�นักศึกษาค�นคว�าโดยอิสระและนำาเสนอเกมดิจิทัลคนละ 

1 เกมโดยในช้ันเรียนมีการถาม-ตอบและโหวตให�คะแนน  

(Mentimeter) ซ่ึึ่งกันและกันโดยอาจารย์ให�รางวัลผู�ท่ีได�รับการ

โหวตสูงสุด

On site

12 Review เกม

ดิจิทัล

[4- 5]

งานเด่ียวให�นักศึกษาค�นคว�าโดยอิสระและนำาเสนอเกมดิจิทัลคนละ 

1 เกมโดยในช้ันเรียนมีการถาม-ตอบและโหวตให�คะแนน  

(Mentimeter) ซ่ึึ่งกันและกันโดยอาจารย์ให�รางวัลผู�ท่ีได�รับการ

โหวตสูงสุด

On site

13 Group Project 

Presentation 

(คร้ังท่ี 1)

นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ทำา Mini project โดยให�พัฒนา

เกมต�นแบบ (Prototype Game) ท่ีเป็น Game for Learning โดย

แบ่ง การนำาเสนอเป็น 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 นำาเสนอโครงร่างและเกมใน

เฟส ท่ี 1 (พอเล่นได�แต่ยังไม่สมบูรณ์) คร้ังท่ี 2 นำาเสนอเกมในเฟสท่ี 

2 ซ่ึึ่งเป็นเกมต�นแบบท่ีค่อนข�างสมบูรณ์และได�ดำาเนินการแก�ไขตาม 

Comment ท่ีอาจารย์และเพ่ือนๆกลุ่มอ่ืนเสนอแนะ หลังจากนำา

เสนองานครบทุกกลุ่มให�นักศึกษาทุกคนร่วมโหวตเกมท่ีชอบท่ีสุด ซ่ึึ่ง

อาจารย์มีรางวัลให�ผู�ท่ีได�รับการโหวตสูงสุด ท�ายสุดได�สำารวจความ

คิดเห็นโดยเฉพาะปัญหาการทำางานและอุปสรรคของนักศึกษาใน

การพัฒนาเกมต�นแบบของแต่ละกลุ่ม

On site

14 Group Project 

Presentation 

(คร้ังท่ี 2)

On site

15 Quiz and 

Review all

ทำาแบบทดสอบเน้ือหาบทท่ี 1-5 โดยใช� Mentimeter เป็นการ 

Review บทเรียน สรุปการเรียนการสอนภาค 2/63

On site

5 

 

 
รูปท่ี 5 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 2 

 
รูปท่ี 6 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 3 

 
รูปท่ี 7 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 1 

 
รูปท่ี 8 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 2 

2.2 วิธีการเก็บคะแนน 

สัดสวนการใหคะแนน ในภาคการศึกษานี้ดัง

ตาราง ท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สัดสวนการใหคะแนน 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน 

1.โครงการกลุม (Mini 
Project) 

15 30% 

2.งานเดี่ยว (Proposal, 
Game review) 

13 20% 

3.การทำกิจกรรมกลุมและ
แบบฝกหัด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

4.การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวมในช้ันเรียน การ
ใหความรวมมือเขาประเมิน
การเรยีนการสอน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5.สอบปลายภาค 16 20% 

3 ผลการทำกิจกรรมและการประเมินผล 

ผลงาน เกม เพ ื ่ อ ก า ร เ ร ี ยนร ู   ( Game for 

Learning) ซึ่งนักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อเปนตัวตนแบบ

มีท้ังหมด 4 ผลงาน ไดแก 

3.1 เกมหมากฮอสธาต ุ

เปนเกมกระดานแบบดิจิทัล 2 มิตเิพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูเรื่องธาตุเคมี มีวิธีเลนคลายหมาก

ฮอสแบบฮอสกิน โดยผูเลนตองจับกลุมธาตุใหไดตาม

ภารกิจท่ีกำหนดซ่ึงจะเก่ียวกับการรวมธาตุเปน

สารประกอบเชนรวม H+H+O = H2O 

 
รูปท่ี 9 การนำเสนอผลงานเกมหมากฮอสธาตุ 

 

5 

 

 
รูปท่ี 5 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 2 

 
รูปท่ี 6 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 3 

 
รูปท่ี 7 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 1 

 
รูปท่ี 8 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 2 

2.2 วิธีการเก็บคะแนน 

สัดสวนการใหคะแนน ในภาคการศึกษานี้ดัง

ตาราง ท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สัดสวนการใหคะแนน 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน 

1.โครงการกลุม (Mini 
Project) 

15 30% 

2.งานเดี่ยว (Proposal, 
Game review) 

13 20% 

3.การทำกิจกรรมกลุมและ
แบบฝกหัด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

4.การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวมในช้ันเรียน การ
ใหความรวมมือเขาประเมิน
การเรยีนการสอน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5.สอบปลายภาค 16 20% 

3 ผลการทำกิจกรรมและการประเมินผล 

ผลงาน เกม เพ ื ่ อ ก า ร เ ร ี ยนร ู   ( Game for 

Learning) ซึ่งนักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อเปนตัวตนแบบ

มีท้ังหมด 4 ผลงาน ไดแก 

3.1 เกมหมากฮอสธาต ุ

เปนเกมกระดานแบบดิจิทัล 2 มิตเิพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูเรื่องธาตุเคมี มีวิธีเลนคลายหมาก

ฮอสแบบฮอสกิน โดยผูเลนตองจับกลุมธาตุใหไดตาม

ภารกิจท่ีกำหนดซ่ึงจะเก่ียวกับการรวมธาตุเปน

สารประกอบเชนรวม H+H+O = H2O 

 
รูปท่ี 9 การนำเสนอผลงานเกมหมากฮอสธาตุ 
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 2.2 วิธีิการเก็บคะแนน

 สัดส่วนการให�คะแนน ในภาคการศึกษาน้ีดัง

ตาราง ท่ี 2

ตารางท่ี 2 สัดส่วนการให�คะแนน
วิิธีีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน

สัดส่วิน

1.โครงการกลุ่ม (Mini Project) 15 30%
2.งานเด่ียว (Proposal, Game 

review)

13 20%

3.การทำากิจกรรมกลุ่มและแบบ

ฝึึกหัด

ตลอดภาค

การศึกษา

20%

4.การเข�าช้ันเรียน
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน การให�

ความร่วมมือเข�าประเมินการ

เรียนการสอน

ตลอดภาค

การศึกษา

10%

5.สอบปลายภาค 16 20%

3. ผลการทำากิจกรรมและการประเมินผล

 ผลงานเกมเพ่ือการเรียนรู�  (Game for 

Learning) ซึ่ึ่งนักศึกษาพัฒนาข้ึนเพ่ือเป็นตัวต�นแบบ

มีท้ังหมด 4 ผลงาน ได�แก่

 3.1 เกมหมากฮอสธิาตุ

 เป็นเกมกระดานแบบดิจิทัล 2 มิติเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู�เร่ืองธิาตุเคมี มีวิธีิเล่นคล�ายหมากฮอสแบบ

ฮอสกิน โดยผู�เล่นต�องจับกลุ่มธิาตุให�ได�ตามภารกิจท่ี

กำาหนดซ่ึึ่งจะเก่ียวกับการรวมธิาตุเป็นสารประกอบ

เช่นรวม H+H+O = H2O

 

รูปท่ี 9 การนำาเสนอผลงานเกมหมากฮอสธิาตุ

 3.2 เกมว่ิงล่าท�าเลข

 เป็นเกมดิจิทัล 3 มิติท่ีมีลักษณะการเล่นเป็น  

เกมประเภทไม่รู�จบ (Endless Game) คล�ายกับเกมท่ี

เล่นตามตู�เกม (Arcade Game) หรอืเกมหยอดเหรยีญ

ในห�าง โดยเพ่ิมการส่งเสริมการเรียนรู�เร่ืองการบวกลบ

คูณหารเข�าไปด�วย โดยใช�ทักษะความไวว่ิงข�ามร้ัว โดย

มีภารกิจคิดเลขเร็วตามโจทย์ไปด�วย

 

รูปท่ี 10 การนำาเสนอผลงานเกมว่ิงล่าท�าเลข

 3.3 เกมกีฬาน่ารู� (หนูๆรู�จักไหม)

 เป็นเกมดิจิทัล 2 มิติเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�เร่ือง

กีฬา มีวิธีิเล่นเป็นเกมจับคู่ภาพอุปกรณ์กีฬาท่ีเหมือน

กัน ทักษะท่ีใช�คือความจำาและความไวเน่ืองจากต�องใน

เวลาจำากัด

 

รูปท่ี 11 การนำาเสนอผลงานเกมกีฬาน่ารู�

 3.4 เกมแฮงค์แมนทายศัพท์

 เป็นเกมดิจิทัล 3 มิติเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�เร่ือง

ศัพท์ภาษาอังกฤษ โหมด สี (Color) และสตัว์ (Animal) 

มีวิธีิเล่นเป็นเกมทายอักษร ทักษะท่ีใช�คือความรู�ศัพท์
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รูปท่ี 5 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 2 

 
รูปท่ี 6 กิจกรรมเกมกระดานแบบสมัยใหม 3 

 
รูปท่ี 7 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 1 

 
รูปท่ี 8 กิจกรรมรีวิวเกมดิจิทัล 2 

2.2 วิธีการเก็บคะแนน 

สัดสวนการใหคะแนน ในภาคการศึกษานี้ดัง

ตาราง ท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สัดสวนการใหคะแนน 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวน 

1.โครงการกลุม (Mini 
Project) 

15 30% 

2.งานเดี่ยว (Proposal, 
Game review) 

13 20% 

3.การทำกิจกรรมกลุมและ
แบบฝกหัด 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

4.การเขาช้ันเรียน 
การมีสวนรวมในช้ันเรียน การ
ใหความรวมมือเขาประเมิน
การเรยีนการสอน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

5.สอบปลายภาค 16 20% 

3 ผลการทำกิจกรรมและการประเมินผล 

ผลงาน เกม เพ ื ่ อ ก า ร เ ร ี ยนร ู   ( Game for 

Learning) ซึ่งนักศึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อเปนตัวตนแบบ

มีท้ังหมด 4 ผลงาน ไดแก 

3.1 เกมหมากฮอสธาต ุ

เปนเกมกระดานแบบดิจิทัล 2 มิตเิพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูเรื่องธาตุเคมี มีวิธีเลนคลายหมาก

ฮอสแบบฮอสกิน โดยผูเลนตองจับกลุมธาตุใหไดตาม

ภารกิจท่ีกำหนดซ่ึงจะเก่ียวกับการรวมธาตุเปน

สารประกอบเชนรวม H+H+O = H2O 

 
รูปท่ี 9 การนำเสนอผลงานเกมหมากฮอสธาตุ 
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3.2 เกมว่ิงลาทาเลข 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติที ่มีลักษณะการเลนเปน  

เกมประเภทไมรูจบ (Endless Game) คลายกับเกม

ที ่เลนตามตู เกม (Arcade Game) หรือเกมหยอด

เหรียญในหาง โดยเพิ่มการสงเสริมการเรียนรูเรื ่อง

การบวกลบคูณหารเขาไปดวย โดยใชทักษะความไว

วิ่งขามรั้ว โดยมีภารกิจคิดเลขเร็วตามโจทยไปดวย 

 
รูปท่ี 10 การนำเสนอผลงานเกมวิ่งลาทาเลข 

3.3 เกมกีฬานารู (หนูๆรูจักไหม) 

เปนเกมดิจิทัล 2 มิตเิพ่ือสงเสริมการเรียนรูเรื่อง

กีฬา มีว ิธ ีเล นเปนเกมจับคู ภาพอุปกรณก ีฬาท่ี

เหมือนกัน ทักษะที ่ ใช ค ือความจำและความไว

เนื่องจากตองในเวลาจำกัด 

 
รูปท่ี 11 การนำเสนอผลงานเกมกีฬานารู 

3.4 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติเพื ่อสงเสริมการเรียนรู

เรื่องศัพทภาษาอังกฤษ โหมด สี (Color) และสัตว 

(Animal) มีวิธีเลนเปนเกมทายอักษร ทักษะที่ใชคือ

ความรูศัพท 

 
รูปท่ี 12 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

หลังจากที่นักศึกษาทุกคนทุกกลุมไดนำเสนอ

ผลงานของตัวเอง ได พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนก ับ ท้ัง

อาจารยและสมาชิกในชั ้นเรียนรวมถึงโหวต ให

คะแนนผลงานที่ชอบที่สุด  ซึ่งไดแก เกมหมากฮอส

ธาตุ (รูปที่) โดยสวนใหญไดใหเหตุผลวา เกมทาทาย 

กติกาเปนท่ีรูกัน สีสันสวยงาม นาเลน  

ผลการประเม ินการสอนของอาจารย  โดย

นักศึกษาจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 12 คน 

มีจำนวนนักศึกษาที่ทำการประเมิน 12 คน คิดเปน

รอยละ 100 สรุปผลการประเมินการสอนทั้งวิชา ได

คะแนนเฉลี ่ย  4.29 คิดเปนรอยละ 85.83 อยู ใน

ระดับดี สวนผลการประเมินกระบวนวิชา สรุปผล

การประเมินการสอนทั้งวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 

คิดเปนรอยละ 89.29 อยูในระดับดีมาก 

 
รูปท่ี 13 ผลโหวตเกม 
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3.2 เกมว่ิงลาทาเลข 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติที ่มีลักษณะการเลนเปน  

เกมประเภทไมรูจบ (Endless Game) คลายกับเกม

ที ่เลนตามตู เกม (Arcade Game) หรือเกมหยอด

เหรียญในหาง โดยเพิ่มการสงเสริมการเรียนรูเรื ่อง

การบวกลบคูณหารเขาไปดวย โดยใชทักษะความไว

วิ่งขามรั้ว โดยมีภารกิจคิดเลขเร็วตามโจทยไปดวย 

 
รูปท่ี 10 การนำเสนอผลงานเกมวิ่งลาทาเลข 

3.3 เกมกีฬานารู (หนูๆรูจักไหม) 

เปนเกมดิจิทัล 2 มิตเิพ่ือสงเสริมการเรียนรูเรื่อง

กีฬา มีว ิธ ีเล นเปนเกมจับคู ภาพอุปกรณก ีฬาท่ี

เหมือนกัน ทักษะที ่ ใช ค ือความจำและความไว

เนื่องจากตองในเวลาจำกัด 

 
รูปท่ี 11 การนำเสนอผลงานเกมกีฬานารู 

3.4 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติเพื ่อสงเสริมการเรียนรู

เรื่องศัพทภาษาอังกฤษ โหมด สี (Color) และสัตว 

(Animal) มีวิธีเลนเปนเกมทายอักษร ทักษะที่ใชคือ

ความรูศัพท 

 
รูปท่ี 12 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

หลังจากที่นักศึกษาทุกคนทุกกลุมไดนำเสนอ

ผลงานของตัวเอง ได พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนก ับ ท้ัง

อาจารยและสมาชิกในชั ้นเรียนรวมถึงโหวต ให

คะแนนผลงานที่ชอบที่สุด  ซึ่งไดแก เกมหมากฮอส

ธาตุ (รูปที่) โดยสวนใหญไดใหเหตุผลวา เกมทาทาย 

กติกาเปนท่ีรูกัน สีสันสวยงาม นาเลน  

ผลการประเม ินการสอนของอาจารย  โดย

นักศึกษาจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 12 คน 

มีจำนวนนักศึกษาที่ทำการประเมิน 12 คน คิดเปน

รอยละ 100 สรุปผลการประเมินการสอนทั้งวิชา ได

คะแนนเฉลี ่ย  4.29 คิดเปนรอยละ 85.83 อยู ใน

ระดับดี สวนผลการประเมินกระบวนวิชา สรุปผล

การประเมินการสอนทั้งวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 

คิดเปนรอยละ 89.29 อยูในระดับดีมาก 

 
รูปท่ี 13 ผลโหวตเกม 
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รูปท่ี 12 เกมแฮงค์แมนทายศัพท์

 หลังจากท่ีนกัศึกษาทุกคนทุกกลุ่มได�นำาเสนอผล
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นักศึกษาจากจำานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 12 คน มี

จำานวนนักศึกษาท่ีทำาการประเมิน 12 คน คิดเป็นร�อย

ละ 100 สรุปผลการประเมินการสอนท้ังวิชา ได�คะแนน
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สอนท้ังวิชา ได�คะแนนเฉล่ีย 4.46 คิดเป็นร�อยละ 

89.29 อยูใ่นระดับดีมาก

รูปท่ี 13 ผลโหวตเกม

4. ปัญหาและอุปสรรค

 เน่ืองจากการเรียนการสอนมี 2 ช่วงคือ ช่วง 

Onsite และ Online จึงทำาให�ต�องปรับวิธีิการสอน โดย

ปรับช่วงเวลาเรียนกับกิจกรรมแยกกันเป็นคนละช่วง

ทำาให�หลายกิจกรรมซ่ึึ่งควรจะอยู่ต่อจากเน้ือหาการ
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เกมกระดาน กิจกรรมท่ีต่อจากน้ันความเป็นเกม

กระดานแต่ต�องเก็บไว�จนกว่าช่วงเวลาปกติซ่ึึ่งไม่อาจ

วางแผนได�อยา่งแน่ชัดต�องปรบัไปตลอดภาคการศกึษา 

เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด 

รวมถึงข�อจำากัดด�านเวลาของผู�สอนซ่ึึ่งต�องใช�เวลา ใช�

พลังในการจัดการเตรียมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนจาก

ปกติค่อนข�างมาก เน่ืองจากการให�ทำากิจกรรมในช้ัน

เรียนต�องอาศัยปัจจัยหลายอย่างท้ังส่ือการสอน และ

วิธีิการสอนท่ีเปล่ียนไป

5. แนวิทางในการขยายผล

 สามารถใช�แนวทางท่ีสอน Active Learning ใน

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563 น้ีไปใช�ต่อยอดใน

ปีการศึกษาต่อไปได� ซ่ึึ่งเหมาะกับวิชาท่ีมีจำานวน

นักศึกษาไม่มากนักจะมีประสิทธิิภาพท่ีดีกว่า การทำา

กิจกรรมโดยการเล่นเกมกระดานร่วมกันเป็นกลุ่มจะ

ช่วยละลายพฤติกรรมโดยช่วยให�นักศึกษามีความร่วม

มือกันในการทำาโครงงานกลุ่มด�วยกันได�มากข้ึน รวม

ท้ังการส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษาโดยให�ทุก

กลุ่มได�นำาเสนอผลงานท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่มเป็น

เร่ืองท่ีควรทำาต่อในวิชาอ่ืนๆท่ีสามารถทำาได� เพราะใน

วัยน้ีของนักศึกษา นักศึกษามีพลัง มีความกระตือรือร�น

และแสวงหาการได�รับการยอมรับและมีตัวตนในสังคม 

การสนับสนุนและส่งเสริมให�แสดงออก นักศึกษาจะให�

ความร่วมมือและเปิดใจในการเรียนและการร่วม

กิจกรรมกับผู�สอนมากข้ึน

6. สรุป

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

เป็นวิธีิการท่ีดี มีประสิทธิิภาพ ทำาให�นักศึกษามีความ

กระตือรือร�นในการเรียนมากข้ึน ซ่ึึ่งถ�าเปรียบเทียบกับ

การเรียน Lecture เป็นหลัก การสอนแบบ Active 

Learning ส่งเสริมให�นักศึกษามีโอกาส มีส่วนร่วมใน

การเรียน การทำากิจกรรม และการประเมินผล โดยไม่

ได�กังวลกับผลการสอบมากท่ีผ่านมาในวิชาท่ีเรียน 

Lecture และสอบเป็นหลัก
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3.2 เกมว่ิงลาทาเลข 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติที ่มีลักษณะการเลนเปน  

เกมประเภทไมรูจบ (Endless Game) คลายกับเกม

ที ่เลนตามตู เกม (Arcade Game) หรือเกมหยอด

เหรียญในหาง โดยเพิ่มการสงเสริมการเรียนรูเรื ่อง

การบวกลบคูณหารเขาไปดวย โดยใชทักษะความไว

วิ่งขามรั้ว โดยมีภารกิจคิดเลขเร็วตามโจทยไปดวย 

 
รูปท่ี 10 การนำเสนอผลงานเกมวิ่งลาทาเลข 

3.3 เกมกีฬานารู (หนูๆรูจักไหม) 

เปนเกมดิจิทัล 2 มิตเิพ่ือสงเสริมการเรียนรูเรื่อง

กีฬา มีว ิธ ีเล นเปนเกมจับคู ภาพอุปกรณก ีฬาท่ี

เหมือนกัน ทักษะที ่ ใช ค ือความจำและความไว

เนื่องจากตองในเวลาจำกัด 

 
รูปท่ี 11 การนำเสนอผลงานเกมกีฬานารู 

3.4 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติเพื ่อสงเสริมการเรียนรู

เรื่องศัพทภาษาอังกฤษ โหมด สี (Color) และสัตว 

(Animal) มีวิธีเลนเปนเกมทายอักษร ทักษะที่ใชคือ

ความรูศัพท 

 
รูปท่ี 12 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

หลังจากที่นักศึกษาทุกคนทุกกลุมไดนำเสนอ

ผลงานของตัวเอง ได พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนก ับ ท้ัง

อาจารยและสมาชิกในชั ้นเรียนรวมถึงโหวต ให

คะแนนผลงานที่ชอบที่สุด  ซึ่งไดแก เกมหมากฮอส

ธาตุ (รูปที่) โดยสวนใหญไดใหเหตุผลวา เกมทาทาย 

กติกาเปนท่ีรูกัน สีสันสวยงาม นาเลน  

ผลการประเม ินการสอนของอาจารย  โดย

นักศึกษาจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 12 คน 

มีจำนวนนักศึกษาที่ทำการประเมิน 12 คน คิดเปน

รอยละ 100 สรุปผลการประเมินการสอนทั้งวิชา ได

คะแนนเฉลี ่ย  4.29 คิดเปนรอยละ 85.83 อยู ใน

ระดับดี สวนผลการประเมินกระบวนวิชา สรุปผล

การประเมินการสอนทั้งวิชา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 

คิดเปนรอยละ 89.29 อยูในระดับดีมาก 

 
รูปท่ี 13 ผลโหวตเกม 
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เนื่องจากตองในเวลาจำกัด 

 
รูปท่ี 11 การนำเสนอผลงานเกมกีฬานารู 

3.4 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

เปนเกมดิจิทัล 3 มิติเพื ่อสงเสริมการเรียนรู

เรื่องศัพทภาษาอังกฤษ โหมด สี (Color) และสัตว 

(Animal) มีวิธีเลนเปนเกมทายอักษร ทักษะที่ใชคือ

ความรูศัพท 

 
รูปท่ี 12 เกมแฮงคแมนทายศัพท 

หลังจากที่นักศึกษาทุกคนทุกกลุมไดนำเสนอ

ผลงานของตัวเอง ได พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนก ับ ท้ัง

อาจารยและสมาชิกในชั ้นเรียนรวมถึงโหวต ให

คะแนนผลงานที่ชอบที่สุด  ซึ่งไดแก เกมหมากฮอส

ธาตุ (รูปที่) โดยสวนใหญไดใหเหตุผลวา เกมทาทาย 

กติกาเปนท่ีรูกัน สีสันสวยงาม นาเลน  
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ผลดีท่ีได�อยา่งหน่ึงสำาหรับผู�สอนคือได�ฝึึกการวางแผน

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นใน

สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ได�แลกเปล่ียนเรียนรู�และรู�จัก

นักศึกษามากข้ึน ท้ังน้ีท้ังน้ันการจัดการเรียนการสอน 

แบบ Active Learning จะสำาเร็จได�ด�วยความร่วมมือ

ของนักศึกษาเป็นสำาคัญ
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รูปแบบการเขียนบทควิามเพื่อนำาเสนอ 

ในงาน CMU 21st Century Learning Day  

ศูนย์นวิัตกรรมการสอนและการเรียนรู้  

สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่

จิรันธีนิน กิติกา1

1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

บทคัดย่อ

 ท่ามกลางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ภายใต�การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 ทำาให�การเรียนการ

สอนตามศตวรรษท่ี 21 น้ันเป็นส่ิงสำาคัญท่ีทำาให�ผู�สอนและผู�เรียนปรับตัวให�เข�ากับการเปล่ียนแปลงท้ังแนวโน�ม

โลกภายใต�ดิจิตอลดิสรัปช่ัน (digital disruption) และการเว�นระยะห่างทางสังคม (social distancing) วิชา 

804322 – Theory & Philosophy of Contemporary Thai Arts and Architecture ซ่ึึ่งเป็นการสอนนักศึกษา

หลักสูตรนานาชาติช้ันปีท่ี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยท่ีเน�นไปท่ีการสร�างกระบวนการ

คิดถึงปรัชญาของความร่วมสมัย จากกระบวนทัศน์สมัยใหม่ในระดับสากล มาสู่การศึกษาการเกิดข้ึนของสภาวะ

ร่วมสมัยบนบริบทของประเทศไทย และเชียงใหม่ โดยการเรียนการสอนจะเน�นให�ผู�เรียนค�นคว�าและต้ังคำาถาม

จากส่ิงรอบตัวเก่ียวกับ ส่ิงของท่ีใช�ในชีวิตประจำาวัน (Everyday life product) เพ่ือศึกษาไปสู่กลไกการสร�างชีวิต

ประจำาวัน (Everyday life production) จากทฤษฎีหลังโครงสร�างนิยม เพ่ือให�ผู�เรียนศึกษารูปลักษณ์และความ

หมายของการออกแบบต่างๆ ท่ีเกิดจากความร่วมสมัยของแนวคิดสมัยใหม่และบริบทสังคมวัฒนธิรรมไทย โดย

โครงการเรียนในแนวศตวรรษท่ี 21 น้ีผู�สอนจัดรูปแบบการสอนเป็นก่ึงออนไลน์อตัราส่วน (ออนไลน์ 70 : กายภาพ 

30) คือ ในช่วงสภาวะแพร่ระบายโควิด19 ปรับให�เป็น Online classroom ผ่านโปรแกรม Zoom meeting 

จำานวน 18 คร้ัง และสอนปกติในห�องเรียน 7 คร้ัง นอกจากน้ีผู�สอนยงัสร�างพ้ืนท่ีห�องเรียนสาธิารณะคือ Facebook 

page ท่ีใช�ช่ือว่า “Chiang Mai street culture” เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเผยแพร่ผลงานในห�องเรียน รับฟังความคิดเห็น

จากสาธิารณะ และสง่ต่อความรู�นอกห�องเรียนจากการแชร์ข�อมูล เพ่ือทำาให�เกิดการเรียนรู�เชิงรุก (Active learning) 

และทำาให�เกิดกิจกรรมใหม่ๆท่ีเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู�ตลอดชีวิต (Life-long learning) คือ การผลิตส่ือการเรียน

การสอนท่ีเกิดข้ึน จากการถ่ายทอดสดการนำาเสนอผลงานออนไลน์ผ่าน Youtube Live จำานวน 5 คลิป , คลิป

บันทึกจากห�องเรียนออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting เลคเชอร์ว่าด�วยทฤษฏีิหลังสมัยใหม่และการออกแบบ

ความร่วมจำานวน 1 คลิป, และคลิปผลงานข้ันสุดท�าย Thai street film ของผู�เรียนจำานวน 4 คลิป ทำาให�ผู�เรียน

เกิดทักษะการทำางานรูปแบบดิจิตอลและรับส่งงานผ่าน Google drive ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ 

 จากการได�ปรับการเรียนการสอนภาคการศึกษาน้ีไปสู่รูปแบบการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 พบว่าได�รับการ

ประเมนิการสอนท่ีดข้ึีน เพราะนักศึกษาสามารถจดัการเวลาเรียนออนไลน์ร่วมกับวิชาอ่ืนในแตล่ะวันได�ดีข้ึน ทำาให�

เกิดการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ิในห�องเรียนรูปแบบใหม่บนเฟซึ่บุ๊คเพจ ผลงานได�เผยแพร่ต่อสาธิารณะมากข้ึน อีก

ท้ังไม่เส่ียงมาโรงเรียนท่ามกลางการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด19 ด�วย ในการเป็นผู�สอนก็สามารถเก็บข�อมูลท่ีเกิด
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จากส่ือการเรียนการสอนในภาคการศึกษาน้ีไว�เป็นข�อมูล และการแพร่เผยทางส่ือออนไลน์ก็ทำาให�ผู�สอนสามารถ

เข�าถึงสถิติการใช�งานและการเข�าชมผลงานของนักศึกษาได�อย่างดี 

คำาสำาคัญ:  Active learning, Online presentation, Digital disruption

1. บทนำา

เอกสารฉบับน้ีจัดทำาข้ึนเพ่ืออธิิบายและสรุปการจัดรูป

แบบการเรียนการสอนรายวิชา 804322 – Theory & 

Philosophy of Contemporary Thai Arts and 

Architecture เน่ืองด�วยวิชาน้ีเปิดสอนในภาคการ

ศึกษาท่ี 02/2563 ได�เผชิญกับสถาวะการแพ่ระบาด

ของเช้ือโควิด19 ทำาให�การเรียนออนไลน์เป็นการเรียน

ท่ีทำาให�เกิดระยะห่างทางสังคม และกระตุ�นให�เกิดรูป

แบบการเรียนการสอนตามศตวรรษท่ี 21 จากรูปแบบ

การสอนเป็นบรรยายคาบเลคเชอร์และสอบวัดผล ไป

สู่การเรียนออนไลน์ในเชิงการสัมมนาและนำาเสนอผล

งาน ผ่านพ้ืนท่ีโซึ่เชียลเน็ตเวิร์คได�แก่ เฟซึ่บุ๊คเพจ 

(Facebook page) และยูทูปไลฟ์ (Youtube Live) 

ทำาให�เกิดการเรียนท่ีเน�นการเรียนเชิงรุกท่ามกลาง

บริบทดิจิตอลดิสรัปช่ันเป็นการเรียนออนไลน์ 18 คาบ

เรียน และส่ือการเรียนในรูปแบบคลิปท่ีเผยแพร่สู่

สาธิารณะจำานวน 10 คลิป ท่ีเน�นพัฒนาศักยภาพของ

ผู�สอนและผู�เรียนให�เกิดความอัจฉริยะตามแนวคิด 

Smart CMU ด�วย  

2. หลักการและแนวิคิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่

 จากเดิมท่ีผู�สอนให�นักเรียนฟังเลคเชอร์เร่ือง

ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบร่วมสมัย จากการ

บรรยาย และให�นักศึกษาทำารายงานผ่านกรณีศึกษา

น้ัน ในภาคเรียนน้ีผู�สอนวางรูปแบบการเรียนการสอน

ใหม่ตามจุดประสงค์ของรายวิชาออกเป็น 2 ส่วนตาม

การเรียนการสอนคือ ส่วนแรกคือการศึกษาในระดับ

ศิลปะและชีวิตประจำาวัน และส่วนท่ีสองการศึกษาใน

ระดับสถาปัตยกรรมและเมือง ซ่ึึ่งสอดคล�องกับการ

เรียนในโรงเรียนสถาปัตยกรรมในยุคหลังสมัยใหม่ท่ี

เน�นการสร�างความเข�าใจการออกแบบจากบริบทของ

พ้ืนท่ีและสังคม มากกว่าการศึกษาจากภาพรวมและ

วิธีิการทำาซึ่ำ้างานออกแบบในอดีต [3]  ทำาให�เกิดการ

เรียนการสอนรูปแบบใหม่ในภาคเรียนน้ีคือ ในคร่ึง

เทอมแรกการวางแบบฝึึกหัดให�นักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์

ร่วมกับทฤษฎีและปรัชญาร่วมสมัยในคาบเรียน โดย

เน�นไปท่ีความสัมพันธ์ิของการสร�างอำานาจผ่านการ

ออกแบบ ตามทฤษฎีว่าด�วยอำานาจของฟูโกต์ท่ีปรากฏิ

ผ่านร่างกายและความรู� [4] ในคร่ึงเทอมหลังน้ันสร�าง

โ จ ท ย์ ค ว า ม ร่ ว ม ส มั ย ข อ ง ตั ว เ อ ง เ พ่ื อ ศึ ก ษ า

ประวัติศาสตร์และบริบททางสังคมท่ีทำาให� เ กิด

สถาปัตยกรรมและพ้ืนท่ีเมืองในเชียงใหม่ จากการถอด

บทเรียนการเข�าใจการออกแบบจากบริบทของพ้ืนท่ี

ของงานโรเบิร์ตแวทูร่ี [5]  เพ่ือนำามาสร�างเป็นผลงาน

ข้ันสุดท�ายท่ีเป็นการเก็บข�อมูลความร่วมสมัยบนการ

ออกแบบทางสถาปัตยกรรมในเมืองท่ีปรากฏิข้ึนจริง

ผ่าน สตรีทฟิล์ม (Street film) ซ่ึึ่งสะท�อนการออกแบบ

ร่วมสมัย ท่ี สัม พัน ธ์ิระ ว่างอำานาจและ รูปแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนในเชียงใหม่ การวางรูปแบบ

การเรียนการสอนใหมน้ี่ทำาให�นักเรียนจะต�องเรียนรู�เชิง

รุก (Active Learning) มากกว่าการเป็นผู�รับสาร 

(Passive learning) แต่เป็นคนสร�างประเด็นการ

ออกแบบร่วมสมัยของตัวเอง จากการเลือกศิลปะและ

งานออกแบบนชีวิตประจำาวันข้ึนมา เพ่ือเป็นโจทย์ใน

การสร�างประเด็นการศึกษาเฉพาะตัว ซ่ึึ่งเป็นการให�ผู�

เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู�และเรียนรู�อย่าง

มีปฏิิสัมพันธ์ิจนเกิดความรู� ความเข�าใจนำาไปประยุกต์

ใช�สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ 

สร�างสรรค์ส่ิงต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็มความ

สามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู�ให�เขา

ได�มีโอกาสร่วมอภิปรายให�มีโอกาสฝึึกทักษะ [1] จึง
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ทำาให�คาบเลคเชอร์น้ัน กลายเป็นการนำาเสนอปรัชญา

และทฤษฎีในส่วนต�นของคาบเรียนจากผู�สอนเท่าน้ัน 

แล�วผลักดันให�ผู�เรียนนำาเสนอการศึกษานอกห�องเรียนท่ี

ได�ทำามาประกอบกันไป ซ่ึึ่งทำาให�เกิดการเรียนและการ

สัมมนา แบ่งเป็นประเด็นและคาบเรียนออนไลน์ดังน้ี

 • ทฤษฎีและปรัชญาแนวคิดสมัยใหม่กับความ

งามเชิงศิลป์   4 คาบเรียน 

 • ทฤษฎีและปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม่ กับ

ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำาวัน 6 คาบเรียน

 • ทฤษฎีและปรัชญาตะวันตกในไทย กับกรณี

ศึกษาในเมือง 3 คาบเรียน

 • การวิพากษ์งานสถาปัตยกรรมและสตรีทฟิล์ม 

4 คาบเรียน

 2.1 กิจกรรมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

 ห�องเรียนออนไลน์ เป้นการใช�โปรแกรม Zoom 

meeting เป็นช่องทางหลักในการจัดการเรียนการสอน

ประจำาสัปดาห์ ซ่ึึ่งการเผยแพร่ข�อมูลและข่าวสารของ

คาบเรียนจำาเป็นจะต�องใช�ช่องการการสร�างเฟซึ่บุ๊คเพจ

ช่ือ “Chiang Mai Street Culture” เพ่ือปล่อยส่ือการ

เรียนและข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง และสร�างกลุ่มไลน์ (Line 

group) เพ่ือรวบรวมรายช่ือและติดต่อนักศึกษาราย

บุคคลได� ซ่ึึ่งนอกเหนือจากเกิดการเรียนออนไลน์แล�ว

น้ัน ผู�สอนยังบันทึกคาบเรียนเป็นคลิปวิดีโอเพ่ือ

อัพโหลดลง Youtube channel เพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียน

และทบทวนนอกเวลาอีกด�วย   

 

ภาพท่ี 1: การโพสข�อมูลในคาบเรียนลงเฟซึ่บุ๊คเพจ 

Chiang Mai Street culture 

 

ภาพท่ี 2: การเรียนการสอนบนห�องเรียนออนไลน์ 

Zoom meeting

 2.2 การนำาเสนอผลงานรูปแบบใหม่เพ่ือ

สอดคล�องกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 

 เน่ืองด�วยการนำาเสนอผลงานของนักศึกษาใน

ห�องเรียนออนไลน์น้ัน จะต�องทำาผลงานเป็นไฟล์

ดิจิตอลเพ่ือท่ีจะส่งผลงานและแสดงผลงานได� ทำาให�

เกิดการนำาเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบการ

ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live ท่ีนำาไปเผยแพร่ลง

บนเฟซึ่บุ๊คเพจของรายวิชาอีกต่อหน่ึงอีกด�วย 

 

ภาพท่ี 3-5: ภาพการถ่ายทอดการเลคเชอร์และผลงาน

ของนักศึกษาในรูปแบบ Youtube Live 

   

 

 

บนการออกแบบทางสถาปตยกรรมในเมืองที่ปรากฏ

ข้ึนจริงผาน สตรีทฟลม (Street film) ซ่ึงสะทอนการ

ออกแบบรวมสมัยท่ีส ัมพันธ ระว างอำนาจและ

รูปแบบสถาปตยกรรมท่ีเกิดขึ้นในเชียงใหม การวาง

รูปแบบการเรยีนการสอนใหมนี้ทำใหนักเรียนจะตอง

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มากกวาการเปน

ผ ู  ร ับสาร  (Passive learning) แต  เป นคนสร  าง

ประเด็นการออกแบบรวมสมัยของตัวเอง จากการ

เลือกศิลปะและงานออกแบบนชีวิตประจำวันขึ้นมา 

เพ ื ่อเป นโจทย ในการสร างประเด ็นการศ ึกษา

เฉพาะตัว ซึ ่งเปนการใหผู เร ียนมีบทบาทในการ

แสวงหาความรูและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิด

ความร ู   ความเข าใจนำไปประย ุกต ใช สามารถ

วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือ สรางสรรคสิ่ง

ตางๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง

การจดัประสบการณการเรียนรูใหเขาไดมีโอกาสรวม

อภิปรายให ม ีโอกาสฝ กทักษะ [1] จ ึงทำใหคาบ

เลคเชอรนั้น กลายเปนการนำเสนอปรัชญาและทฤษฎี

ในสวนตนของคาบเรียนจากผูสอนเทานั้น แลวผลักดัน

ใหผู เรียนนำเสนอการศึกษานอกหองเรียนที่ไดทำมา

ประกอบกันไป ซึ่งทำใหเกิดการเรียนและการสัมมนา 

แบงเปนประเด็นและคาบเรียนออนไลนดังนี้ 

• ทฤษฎีและปรัชญาแนวคิดสมัยใหมกับความ

งามเชิงศิลป   4 คาบเรียน  

• ทฤษฎีและปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม กับ

ผลิตภัณฑในชีวิตประจำวัน 6 คาบเรียน 

• ทฤษฎีและปร ัชญาตะว ันตกในไทย กับ

กรณีศึกษาในเมือง 3 คาบเรียน 

• การวิพากษงานสถาปตยกรรมและสตรีท

ฟลม 4 คาบเรียน 

 

2.1 กิจกรรมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

หองเรียนออนไลน เปนการใชโปรแกรม Zoom 

meeting เปนชองทางหลักในการจัดการเรียนการ

สอนประจำส ัปดาห ซ ึ ่งการเผยแพรข อม ูลและ

ขาวสารของคาบเรียนจำเปนจะตองใชชองการการ

สรางเฟซบุคเพจชื่อ “Chiang Mai Street Culture” 

เพื่อปลอยสื่อการเรียนและขอมูลที่เกี ่ยวของ และ

สรางกลุ มไลน (Line group) เพื ่อรวบรวมรายชื่อ

และติดตอนักศึกษารายบุคคลได ซึ่งนอกเหนือจาก

เกิดการเรียนออนไลนแลวนั้น ผูสอนยังบันทึกคาบ

เรียนเป นคล ิปว ิด ีโอเพ ื ่ออ ัพโหลดลง Youtube 

channel เพื ่อใหผู เร ียนไดเรียนและทบทวนนอก

เวลาอีกดวย    

 
ภาพที่ 1: การโพสขอมูลในคาบเรียนลงเฟซบุคเพจ 

Chiang Mai Street culture  

 
ภาพที่ 2: การเรียนการสอนบนหองเรียนออนไลน 

Zoom meeting 

   

 

 

บนการออกแบบทางสถาปตยกรรมในเมืองที่ปรากฏ

ข้ึนจริงผาน สตรีทฟลม (Street film) ซ่ึงสะทอนการ

ออกแบบรวมสมัยท่ีส ัมพันธ ระว างอำนาจและ

รูปแบบสถาปตยกรรมท่ีเกิดขึ้นในเชียงใหม การวาง

รูปแบบการเรยีนการสอนใหมนี้ทำใหนักเรียนจะตอง

เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) มากกวาการเปน

ผ ู  ร ับสาร  (Passive learning) แต  เป นคนสร  าง

ประเด็นการออกแบบรวมสมัยของตัวเอง จากการ

เลือกศิลปะและงานออกแบบนชีวิตประจำวันขึ้นมา 

เพ ื ่อเป นโจทย ในการสร างประเด ็นการศ ึกษา

เฉพาะตัว ซึ ่งเปนการใหผู เร ียนมีบทบาทในการ

แสวงหาความรูและเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธจนเกิด

ความร ู   ความเข าใจนำไปประย ุกต ใช สามารถ

วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาหรือ สรางสรรคสิ่ง

ตางๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง

การจดัประสบการณการเรียนรูใหเขาไดมีโอกาสรวม

อภิปรายให ม ีโอกาสฝ กทักษะ [1] จ ึงทำใหคาบ

เลคเชอรนั้น กลายเปนการนำเสนอปรัชญาและทฤษฎี

ในสวนตนของคาบเรียนจากผูสอนเทานั้น แลวผลักดัน

ใหผู เรียนนำเสนอการศึกษานอกหองเรียนที่ไดทำมา

ประกอบกันไป ซึ่งทำใหเกิดการเรียนและการสัมมนา 

แบงเปนประเด็นและคาบเรียนออนไลนดังนี้ 

• ทฤษฎีและปรัชญาแนวคิดสมัยใหมกับความ

งามเชิงศิลป   4 คาบเรียน  

• ทฤษฎีและปรัชญาแนวคิดหลังสมัยใหม กับ

ผลิตภัณฑในชีวิตประจำวัน 6 คาบเรียน 

• ทฤษฎีและปร ัชญาตะว ันตกในไทย กับ

กรณีศึกษาในเมือง 3 คาบเรียน 

• การวิพากษงานสถาปตยกรรมและสตรีท

ฟลม 4 คาบเรียน 

 

2.1 กิจกรรมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม 

หองเรียนออนไลน เปนการใชโปรแกรม Zoom 

meeting เปนชองทางหลักในการจัดการเรียนการ

สอนประจำส ัปดาห ซ ึ ่งการเผยแพรข อม ูลและ

ขาวสารของคาบเรียนจำเปนจะตองใชชองการการ

สรางเฟซบุคเพจชื่อ “Chiang Mai Street Culture” 

เพื่อปลอยสื่อการเรียนและขอมูลที่เกี ่ยวของ และ

สรางกลุ มไลน (Line group) เพื ่อรวบรวมรายชื่อ

และติดตอนักศึกษารายบุคคลได ซึ่งนอกเหนือจาก

เกิดการเรียนออนไลนแลวนั้น ผูสอนยังบันทึกคาบ

เรียนเป นคล ิปว ิด ีโอเพ ื ่ออ ัพโหลดลง Youtube 

channel เพื ่อใหผู เร ียนไดเรียนและทบทวนนอก

เวลาอีกดวย    

 
ภาพที่ 1: การโพสขอมูลในคาบเรียนลงเฟซบุคเพจ 

Chiang Mai Street culture  

 
ภาพที่ 2: การเรียนการสอนบนหองเรียนออนไลน 

Zoom meeting 

 

 

   

 

 

2.2 การนำเสนอผลงานร ูปแบบใหม  เ พ่ื อ

สอดคลองกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม  

เนื่องดวยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาใน

หองเรียนออนไลนนั ้น จะตองทำผลงานเปนไฟล

ดิจิตอลเพื่อที่จะสงผลงานและแสดงผลงานได ทำให

เกิดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบการ

ถายทอดสดผาน Youtube Live ที่นำไปเผยแพรลง

บนเฟซบุคเพจของรายวิชาอีกตอหนึ่งอีกดวย  

 

 

 
ภาพที ่ 3-5: ภาพการถายทอดการเลคเชอรและ

ผลงานของนักศึกษาในรูปแบบ Youtube Live  

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

ผูสอนพยายามกระตุนการเรียนในภาคเรียนนี้

ดวยแนวคิดหลัก 2 แนวคิดคือ การเรียนเชิงรุก และ

ดิจิตอลดิสรัปชั่น ดังนี้ 

 

3.1 การเรียนเชิงรุก (Active Learning) 

เปนการเรียนที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผู เรียน ผู สอน

วางโครงการเรียนใหนักศึกษามีประเด็นแลกเปลี่ยน

ในทุกคาบ เพื่อจะใหน้ำหนักไปที่ผู เรียนไดคิดและ

ปฏิบัติ และสรางความรูจากสิ่งที่ปฏิบัติในระหวาง

การเร ียนการ สอน โดยเน นการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถที่ตรงกับพื้นฐานความรูเดิม สงผลให

ผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมจากการแลปเปลี่ยนและ

สรางประเด็นจากขอคิดเห็นรวมกันในคาบ 

 
ภาพที ่ 6: ภาพบรรยากาศแลกเปลี ่ยนขอคิดเห็น

ระหวางคาบในประเด็นการออแบบอยางไทย  

 

3.2 ยุคสมัยแหงด ิจ ิตอลด ิสร ัปชั ่น (Digital 

Disruption) 

ดิจิตอลดิสรัปชั่น คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกจิท่ี

เกิดขึ้นใหม แพลตฟอรม และนวัตกรรมตางๆ ที่อิง

เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ ่งสงผลกระทบหลายภาคสวน 

การศึกษาก็เปนสวนที่ไดรับผลกระทบเชนกัน ทำให

เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหมที่อิงเทคโนโลยี

ดิจ ิทัลเปนหลัก เมื ่อโมเดลของดิจิตอลดิสรัปชั่น

ประสบความสำเร็จ จะสรางผลลัพธ 3 อยางคือ เกิด

การเปลี่ยนแปลงในตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฏ
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3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

 ผู�สอนพยายามกระตุ�นการเรียนในภาคเรียนน้ี

ด�วยแนวคิดหลัก 2 แนวคิดคือ การเรียนเชิงรุก และ

ดิจิตอลดิสรัปช่ัน ดังน้ี

 3.1 การเรียนเชิงรุก (Active Learning)

 เป็นการเรียนท่ีเน�นการจดักิจกรรมการเรียนรู�ท่ี

เน�นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู�เรียน ผู�สอนวาง

โครงการเรียนให�นักศึกษามปีระเดน็แลกเปล่ียนในทกุ

คาบ เพ่ือจะให�นำ้าหนักไปท่ีผู�เรียนได�คิดและปฏิิบัติ 

และสร�างความรู�จากส่ิงท่ีปฏิิบัติในระหว่างการเรียน

การ สอน โดยเน�นการพัฒนาทักษะ ความสามารถท่ี

ตรงกับพ้ืนฐานความรู�เดิม ส่งผลให�ผู�เรียนเช่ือมโยง

ความรู�ใหม่จากการแลปเปล่ียนและสร�างประเด็นจาก

ข�อคิดเห็นร่วมกันในคาบ

  

ภาพท่ี 6: ภาพบรรยากาศแลกเปล่ียนข�อคิดเห็น

ระหว่างคาบในประเด็นการออแบบอย่างไทย 

 3.2 ยุคสมัยแห่งดิจิตอลดิสรัปช่ัน (Digital 

Disruption)

 ดิจิตอลดิสรัปช่ัน คือ การเปล่ียนแปลงของส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุิรกิจท่ี

เกิดข้ึนใหม่ แพลตฟอร์ม และนวัตกรรมต่างๆ ท่ีอิง

เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึึ่งส่งผลกระทบหลายภาคส่วน การ

ศึกษาก็เป็นส่วนท่ีได�รับผลกระทบเช่นกัน ทำาให�เกิดรูป

แบบการเรียนการสอนใหม่ท่ีอิงเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

หลัก เม่ือโมเดลของดิจิตอลดิสรัปช่ันประสบความ

สำาเร็จ จะสร�างผลลพัธ์ิ 3 อย่างคือ เกิดการเปล่ียนแปลง

ในตลาด เกิดการเปล่ียนแปลงในวัฏิจักรและการ

หมุนเวียนในตลาด และเกิดการเปล่ียนแพลตฟอร์ม

การให�บริการ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อโมเดลตลาด

ด้ังเดิม [2] หากวิเคราะห์มาท่ีการเรียนการสอน 

กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะทำาให�เกิดการ

เรียนรู�และการสอนรูปแบบใหม่ ท่ีทำาให�ห�องเรียนกลาย

เป็นพ้ืนท่ีสังคมดิจิทัล ผู�เรียนผู�สอนไม่จำาเป็นจะต�องอยู่

ในท่ีเดียวกัน เกิดสภาวะการไร�สถานท่ีหรือไร�ท่ีต้ังของ

ห�องเรียนกายภาพ (locationless) แต่กลายเป็น

ห�องเรียนออนไลน์ต่างๆ เช่น Zoom meeting, 

Google classroom, Line video call เป็นต�น 

 รูปแบบของห�องเรียนดิจิตอลดิสรัปช่ันน้ี

สามารถแลกเปล่ียนและสร�างวัฏิจักรของการเรียนรู�

ท่ีมากกว่าคนลงทะเบียนเรียน ทำาให�ห�องเรียนเปิดพ้ืนท่ี

สาธิารณะออนไลน์ได� ทำาให�เกิดการเผยแพร่ผลงาน

ผ่านการรับชมออนไลน์ได� อาทิ YouTube live, 

Facebook Live เป็นต�น วัฏิจักรของการทำาห�องเรียน

ให�กลายเป็นส่ือแล�วสามารถส่งออกเพ่ือเผยแพร่ได�น้ี 

ทำาให�เกิดการรับส่งข�อมูลในและนอกมหาวิทยาลัย เกิด

การสร�างสังคมแห่งการเรียนรู�ต่อไป การหมุนเวียนของ

รูปแบบการเรียนการสอนใหม่น้ีทำาให�เกิดทักษะของผู�

เรียนใหม่ คือการเข�าถึงข�อมูลใหม่ๆ ด�วยทักษะของการ

ใช�เทคโนโลยีผ่านโปรแกรมสัมมนาออนไลน์อาทิ 

Google classroom, Zoom meeting, Line video 

call นอกจากน้ีทักษะของการแปลงผลงานการ

ออกแบบท้ังการสเกชและการทำาหุ่นจำาลอง จากรูป

แบบกายภาพไปเป็นรูปแบบดิจิทัลอาทิ Adobe 

photoshop, Adobe Illustration, Sketch up, 

Rhino, เป็นต�น รวมไปถึงทักษะของการนำาเสนอรูป

แบบใหม่ๆ ผ่านการใช�โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ อาทิ 

Adobe premiere, Song Vegas, iMovie เป็นต�น

  ภาพท่ี 7-8: ทักษะของการใช�โปรแกรมเพ่ือการเรียน

การสอนรูปใหม่อาทิ Sketch up model ในการทำา

หุ่นจำาลอง และ imovie ในการตัดต่อวิดีโอตามลำาดับ

 

 

   

 

 

2.2 การนำเสนอผลงานร ูปแบบใหม  เ พ่ื อ

สอดคลองกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม  

เนื่องดวยการนำเสนอผลงานของนักศึกษาใน

หองเรียนออนไลนนั ้น จะตองทำผลงานเปนไฟล

ดิจิตอลเพื่อที่จะสงผลงานและแสดงผลงานได ทำให

เกิดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบการ

ถายทอดสดผาน Youtube Live ที่นำไปเผยแพรลง

บนเฟซบุคเพจของรายวิชาอีกตอหนึ่งอีกดวย  

 

 

 
ภาพที ่ 3-5: ภาพการถายทอดการเลคเชอรและ

ผลงานของนักศึกษาในรูปแบบ Youtube Live  

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

ผูสอนพยายามกระตุนการเรียนในภาคเรียนนี้

ดวยแนวคิดหลัก 2 แนวคิดคือ การเรียนเชิงรุก และ

ดิจิตอลดิสรัปชั่น ดังนี้ 

 

3.1 การเรียนเชิงรุก (Active Learning) 

เปนการเรียนที่เนนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี

เนนบทบาทและการมีสวนรวมของผู เรียน ผู สอน

วางโครงการเรียนใหนักศึกษามีประเด็นแลกเปลี่ยน

ในทุกคาบ เพื่อจะใหน้ำหนักไปที่ผู เรียนไดคิดและ

ปฏิบัติ และสรางความรูจากสิ่งที่ปฏิบัติในระหวาง

การเร ียนการ สอน โดยเน นการพัฒนาทักษะ 

ความสามารถที่ตรงกับพื้นฐานความรูเดิม สงผลให

ผูเรียนเชื่อมโยงความรูใหมจากการแลปเปลี่ยนและ

สรางประเด็นจากขอคิดเห็นรวมกันในคาบ 

 
ภาพที ่ 6: ภาพบรรยากาศแลกเปลี ่ยนขอคิดเห็น

ระหวางคาบในประเด็นการออแบบอยางไทย  

 

3.2 ยุคสมัยแหงด ิจ ิตอลด ิสร ัปชั ่น (Digital 

Disruption) 

ดิจิตอลดิสรัปชั่น คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกจิท่ี

เกิดขึ้นใหม แพลตฟอรม และนวัตกรรมตางๆ ที่อิง

เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ ่งสงผลกระทบหลายภาคสวน 

การศึกษาก็เปนสวนที่ไดรับผลกระทบเชนกัน ทำให

เกิดรูปแบบการเรียนการสอนใหมที่อิงเทคโนโลยี

ดิจ ิทัลเปนหลัก เมื ่อโมเดลของดิจิตอลดิสรัปชั่น

ประสบความสำเร็จ จะสรางผลลัพธ 3 อยางคือ เกิด

การเปลี่ยนแปลงในตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฏ
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4. ผลท่ีได้รับ

 4.1 ส่ือการเรียนการสอนใหม่

 จากการสอนออนไลนน้ั์น ข�อดีคือความสามารถ

ของโปรแกรมท่ีเก็บบันทึกการสอนเป็นคลิปวิดีอได� 

ทำาให�ผู�สอนสามารถบันทึกการสอนออนไลนฺและ

สามารถเผยแพร่ผลงานรูปแบบดิจิทัลของผู�เรียนให�

กลายเป็นส่ือการเรียนการสอนใหม่ซ่ึึ่งได�เผยแพร่ลงบน 

Youtube ทำาให�เกิดส่ือใหม่จำานวน 10 คลิปท่ีมีการเข�า

ชมเป็นข�อมูลเชิงสถิติดังตารางท่ี 1 ดังน้ี

ตารางท่ี 1 ข�อมูลสถิติของคลิปท่ีเป็นส่ือการเรียนการ

สอนจากรายวิชา 804322 บนยูทูป (จากการสำารวจ

เม่ือ 1 เมษายน 2564)
คลิปบน youtube ยอดชม

1. Contemporary Design in Everyday 

Life (1/4) – Staedtler pencil

30

2. Contemporary Design in Everyday 

Life (2/4) – Lock & Keys

18

3. Contemporary Design in Everyday 

Life (3/4) – Vaping

16

4. Contemporary Design in Everyday 

Life (4/4) – Thai Pop song

21

5. Lecture “modern-postmodern” 

thought in Thai context

25

6. Seminar “Street Film Chiang Mai” 15

7. Final Film 01: Thai Pop Love 18
8. Final Film 02: Public/Private 14
9. Final Film 03: During The cold wars 12

10. Final Film 04: Grey Area 12

 4.2 กิจกรรมออนไลน์และข�อมูลเชิงสถิติ

 ผู�สอนได�เปิดเฟซึ่บุ๊คเพจน้ีเพ่ือทำาการเผยแพร่

ข�อมูลจากรายวิชา และส่ือท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ผู�เรียน

และบุคคลท่ัวไปเข�าถึงความรู�ได� โดยเป็นแนวคิดท่ีได�

มาจากการเรียนรู�ตลอดชีพ ท่ีเน�นให�เกิดการเรียนรู�นอก

ห�องเรียนและเช่ือมโยงได� ผู�สอนสรุปข�อมูลเชิงสถิติ

เฉพาะข�อมูลจากรายวิชาท่ีได�ทำาการโพสลงเฟซึ่บุ๊คเพจ

ตามตารางท่ี 2 ดังน้ี

ตารางท่ี 2 ข�อมูลสถิติของโพสจากรายวิชา 804322 

ด�วยการติดแฮชแทก #THAICONTEM (จากการ

สำารวจเม่ือ 1 เมษายน 2564)
โพสบนเฟซึ่บุ๊คเพจ ยอดการเข�าถึง

(11/01/2564) On-site study: Learning 

the Old city

98

(15/01/2564) Case Study: Tamarind 

Village  

13,814

(29/01/2564) Contemporary Design 

in Everyday Life (1/4) – Staedtler 

pencil

20

(01/02/2564) Contemporary Design 

in Everyday Life (2/4) – Lock & Keys

22

(03/02/2564) Contemporary Design 

in Everyday Life (3/4) – Vaping

18

(04/02/2564) Contemporary Design 

in Everyday Life (4/4) – Thai Pop 

song

18

(04/02/2564) Assignment 01 “Body & 

mind” 

53

(09/02/2564) Final Film 01: Thai Pop 

Love

13

(12/09/2564) Final Film 02: Public/

Private

15

(16/02/2564) Final Film 03: During 

The cold wars

16

(19/02/2564) Final Film 04: Grey Area 16

 จากข�อมูลเชิงสถิติจากท้ังโพสในเฟซึ่บุ๊คเพจพบ

ว่ามียอดการเข�าถึงโพสท่ีกระโดดไปถึง 13,813 ผู�เข�า

ชม เน่ืองจากเป็นเน้ือหาของการลงพ้ืนท่ีและวิเคราะห์

อาคารกรณีศึกษาโรงแรม tamarind village ซ่ึึ่งถูก

แชร์ไปยงัเพจอ่ืน ทำาให�มีคนเข�าถึงข�อมุลจากรายวิชาน้ี

ไปมากถึงหม่ืนกว่าผู�ใช�งานเฟซึ่บุ๊ค ซ่ึึ่งทำาให�เป็นส่ิงท่ีน่า
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สนใจอย่างยิ่งและสอดคล�องกับการสร�างพ้ืนท่ีสังคม

การเรียนรู�ตลอดชีวิตด�วย ซ่ึึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับยอด

การเข�าถึงของโพสอ่ืนๆ พบว่าโพสอ่ืนๆ ไม่ได�เป้นท่ีนิยม

และดึงดูดคนนอกสาขาวิชามากนัก อีกท้ังจากข�อ

สังเกตของผู�สอนคาดว่าน่าจะเป้นโพสข�อมูลภาษา

อังกฤษซ่ึึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการอ่านของคนไทย

ในเฟซึ่บุ๊คเช่นกัน 

 

   

ภาพท่ี 9: โพสบนเฟซึ่บุ๊คเพจของรายวิชา 804322  

ท่ีมียอดผู�เข�าชม 13,813 ผู�เข�าชม

 

 

ภาพท่ี 10: โพสบนเฟซึ่บุ๊คเพจของรายวิชา 804322 

ท่ีส่วนใหญ่เป็นข�อมูลภาษาอังกฤษ

5. บทสรุป

 5.1 ทักษะใหม่ของผู�เรียน

 ผู�สอนขอสรุปทักษะใหม่ท่ีผู�เรียนไปได�จากการ

เรียนคาบวิชาน้ีได�แก่ 3 ทักษะ (1) ทักษะการทำางาน

ในรูปแบบดิจิทัล (2) ทักษะการนำาเสนอผลงาน

ออนไลน์ (3) ทักษะการเป็นผู�เรียนเชิงรุก  

 5.2 ทักษะใหม่ของผู�สอน

การเรียนแบบใหม่น้ีทำาให�ผู�สอนต�องพัฒนาตัวเองท้ังใน

เร่ืองทักษะการใช�โปรแกรมเพ่ือการส่ือสาร โปรแกรม

เพ่ือการทำางานรูปแบบดิจิตอลเช่น การรับส่งผลงาน

ผ่าน Google Drive การอัพโหลดไฟล์และส่ือลง 

Youtube, Facebook และสุดท�ายคือทักษะท่ีผู�สอน

   

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9: โพสบนเฟซบุคเพจของรายวิชา 804322 ท่ี

มียอดผูเขาชม 13,813 ผูเขาชม 

 

 

 
ภาพที่ 10: โพสบนเฟซบุคเพจของรายวิชา 804322 

ท่ีสวนใหญเปนขอมูลภาษาอังกฤษ 

5 บทสรุป 

5.1 ทักษะใหมของผูเรียน 

ผูสอนขอสรุปทักษะใหมที่ผูเรียนไปไดจากการ

เรียนคาบวิชานี้ไดแก 3 ทักษะ (1) ทักษะการทำงาน

ในรูปแบบดิจ ิท ัล (2) ทักษะการนำเสนอผลงาน

ออนไลน (3) ทักษะการเปนผูเรียนเชิงรุก   

5.2 ทักษะใหมของผูสอน 

การเรียนแบบใหมนี ้ทำใหผู สอนตองพัฒนา

ตัวเองทั ้งในเรื ่องทักษะการใชโปรแกรมเพื ่อการ

สื่อสาร โปรแกรมเพื่อการทำงานรูปแบบดิจิตอลเชน 

การรับสงผลงานผาน Google Drive การอัพโหลด

   

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9: โพสบนเฟซบุคเพจของรายวิชา 804322 ท่ี

มียอดผูเขาชม 13,813 ผูเขาชม 

 

 

 
ภาพที่ 10: โพสบนเฟซบุคเพจของรายวิชา 804322 

ท่ีสวนใหญเปนขอมูลภาษาอังกฤษ 

5 บทสรุป 

5.1 ทักษะใหมของผูเรียน 

ผูสอนขอสรุปทักษะใหมที่ผูเรียนไปไดจากการ

เรียนคาบวิชานี้ไดแก 3 ทักษะ (1) ทักษะการทำงาน

ในรูปแบบดิจ ิท ัล (2) ทักษะการนำเสนอผลงาน

ออนไลน (3) ทักษะการเปนผูเรียนเชิงรุก   

5.2 ทักษะใหมของผูสอน 

การเรียนแบบใหมนี ้ทำใหผู สอนตองพัฒนา

ตัวเองทั ้งในเรื ่องทักษะการใชโปรแกรมเพื ่อการ

สื่อสาร โปรแกรมเพื่อการทำงานรูปแบบดิจิตอลเชน 

การรับสงผลงานผาน Google Drive การอัพโหลด
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สร�างสร�างสังคมของการเรียนรู�ไปสู่การเรียนตลอดชีพ

ท่ีเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

 5.3 ข�อเสนอแนะ

 เน่ืองจากทักษะของโปรแกรมบางอย่างเช่น การ

ตัดต่อวิดีโอ Adobe premiere และการสเกชและทำา

หุ่นจำาลองผ่านโปรแกรมเฉพาะอาทิ Adobe 

illustration, Sketch up น้ัน จำาเป็นจะต�องมีการสอน

หรือเวิร์คชอป หากมหาวิทยาลัยสามารถสร�างคอร์ส

สำาหรับน.ศ.ท่ีสนใจลงเรียนนอกเวลาเพ่ือหาความรู�ใช�

ในการเรียนจริงจะดีไม่น�อย 

 ข�อเสนอแนะเก่ียวกับวิชาอ่ืนๆ ท่ีได�รับทุน

ศตวรรษท่ี 21 อยากให�แต่ละวิชาบูรณาการร่วมกัน 

เพ่ือสร�างสังคมการเรียนรู�ตลอดชีพให�เกิดข้ึนได�อยา่งมี

ปริทธิิภาพ  

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�สอนขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ท่ีสนับสนุนทุนในคร้ังน้ี ทำาให�ผู�เรียนและผู�

สอนในรายวิชา 804322 น้ีได�พัฒนาและประยุกต์ใช�

เทคโนโลยีไปกับการเรียนการสอนภายใต�สถานการณ์

การแพร่เช้ือโควิด19 และมีทักษะใหม่ในการเข�าไปสู่

มหาวิทยาลัยช้ันนำาต่อไป 
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กระบวินการเรียนการสอนด้วิย Project Based Learning  

ในวิิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 (605302) 

สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่

ชิตาพัณณ์ ใบงิ้วิ1, ยุทธีนา พิมลศิริผล1 และ สุวิรรณา เดชะรัตนางกูร1

1 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

E-mail : shitapan.b@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู�โดยใช�เทคนิคการสอนแบบ Project based learning 

ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิิทางการสร�างผลิตภัณฑ์ใหม่และการทำางานร่วมกันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จำานวน 58 

คน ซ่ึึ่งได�แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 10 กลุ่ม โดยให�นักศึกษาได�ลงมือสร�างผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต�หัวข�อ 1) ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท�องถ่ิน 2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในยุค New Normal โดยมีอาจารย์คอยเป็นท่ีปรึกษาใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ยังคงมีบทบาทในห�องเรียนบรรยาย และมีการลดการบรรยายลงบางส่วน เพ่ือเปิด

โอกาสให�นักศึกษาได�ศึกษาค�นคว�าร่วมกัน และทำาปรึกษาอาจารย์เป็นรายกลุ่มตลอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในบาง

ช่วงมีการนำาข�อมูลมานำาเสนอต่อเพ่ือนเพ่ืออภิปรายร่วมกัน  จากผลการปรับใช�กระบวนการ Active learning ใน

กระบวนวิชา พบว่านักศึกษามีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากข้ึน โดยประเมินจากลำาดับคะแนนในวิชา ท่ีมี

สัดส่วนจำานวนนักศึกษาได� A เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท้ังน้ีอาจผลส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะงานอาจารย์

ประเมินจากผลงานมากกว่าการสอบ นอกจากน้ีทำาให�นักศึกษาสามารถสร�างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได�ท้ังหมด 10 

ผลิตภัณฑ์ท่ีได�รับการยอมรับจากผู�บริโภค  เทคนิคการสอนแบบ Project based learning ยังมีส่วนช่วยให�

นักศึกษาได�ฝึึกการทำางานร่วมกันเป็นทีมมากข้ึนอีกด�วย

คำาสำาคัญ:  ผลิตภัณฑ์ใหม่, ออกแบบ , การเรียน , ความคิดสร�างสรรค์

1. บทนำา

วิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 เป็นวิชาท่ี

เก่ียวข�องกับการเรียนรู�กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และสร�างนวัตกรรมอาหารให�ตอบโจทย์ความต�องการ

ของผู�บริโภค โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต�นแบบ การ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ วางแผนและควบคุมผลิตภัณฑ์

สุดท�าย การข้ึนทะเบียน อย. การเลือกและการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขยายขนาดการผลิต การ

วิเคราะห์ต�นทุนและราคา การสร�างแบรนด์และการนำา

เสนอ (Pitching) ซ่ึึ่งจะเน�นการเรียนรู�ด�วยตนเอง ผ่าน

การทำาโปรเจคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังน้ันจึงมี

แนวคิดในการใช�การเรียนรู�แบบ Active learning ใน

รูปแบบ Project based Learning ให�นักศึกษาได�มี

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
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Skills) ซ่ึึ่งเป็นทักษะท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของ

ประชาชนคนไทยให�มีคุณลักษณะด�านการเรียนรู�ท่ี

สามารถปรับตัวได�อย่างเท่าทัน มีภาวะความเป็นผู�นำา

ในการทำางาน สามารถพัฒนาการสร�างงาน และ

สามารถทำางานเปน็ทีมได�อยา่งมีประสิทธิิภาพเพ่ือเปน็

พลเมืองท่ีมีคุณค่า

 Active learning เปน็กระบวนการจดัการเรียน

รู� ต า ม แ น ว คิ ด ก า ร ส ร� า ง ส ร ร ค์ ท า ง ปั ญ ญ า 

(Constructive) ท่ีเน�นกระบวนการเรียนรู�มากกว่า

เน้ือหาวชิา เพ่ือช่วยให�ผู�เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู� 

หรือสร�างความรู�ให�เกิดข้ึนในตนเองด�วยการลงมือ

ปฏิิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู� (โปรเจค) โดยมี

อาจารยเ์ป็นผู�แนะนำา กระตุ�น และอำานวยความสะดวก

ให� การเรียนรู�จะทำาให�ผู�เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และประเมินค่าจากส่ิงท่ีได�รับจากกิจกรรมการเรียนรรู� 

ทำาให�การเรียนรู�เป็นไปอยา่งมีความหมายและนำาไปใช�

ในอนาคตได�อย่างมีประสิทธิิภาพ [1]

 ดังน้ันจึงนำาการใช� Project based learning 

ซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในกิจกรรมแบบ Active learning มา

ประยุกต์ใช�ในการเรียนรู�กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงผ่านหัวข�อต่าง ๆ ท่ี

อาจารย์ได�ให�นักศึกษารวมกลุ่มช่วยกันคิดสร�างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ข้ึนมาให�ตอบโจทย์ความต�องการของผู�

บริโภคปัจจุบัน 

2. หลักการการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

Project Based Learning (PBL)

 การจัดการเรียนรู�โดยใช�โครงการเป็นฐาน 

(Project-Based Learning) หมายถึง การจัดการเรียน

รู�ท่ีมีผู�สอนเป็นผู�กระตุ�นเพ่ือนำาความสนใจท่ีเกิดจากตัว

นักศึกษามาใช�ในการทำากิจกรรมค�นคว�าหาความรู�ด�วย

ตัวนักศึกษาเอง นำาไปสู่การเพ่ิมความรู�ท่ีได�จากการ

ลงมือปฏิิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู�เช่ียวชาญ 

โดยนักศึกษามีการเรียนรู�ผ่านกระบวนการทำางาน

เป็นกลุ่มท่ีจะนำามาสู่การสรุปความรู�ใหม่ มีการเขียน

กระบวนการจดัทำาโครงการและไดผลการจดักิจกรรม

เป็นผลงานแบบรูปธิรรม [2]

ลักษณะสำาคัญของการเรียนรู�ด�วยโครงการ ประกอบ

ด�วย 1) หาประเด็นปัญหาท่ีจะจัดโครงงาน เป็นเร่ืองท่ี

ผู�เรียนสนใจ 2) วิธีิการหาคำาตอบ ซ่ึึ่งเป็นการศึกษาด�วย

ตนเองท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบโดยมี

ผู�สอนเป็นท่ีปรึกษาตลอดกระบวนการทำางาน 3) ค�น

พบองค์ความรู�หรือข�อสรุปจากโครงงาน ซ่ึึ่งมีลักษณะ

ท่ีกระตุ�นให�ต�องการศึกษาคำาตอบอย่างต่อเน่ือง 

สามารถนำาไปใช�ในชีวิตประจำาวัน และสามารถแลก

เปล่ียนเรียนรู�กับผู�อ่ืนได� 

 ธีิรพัฒน์ และเฉลิมขวัญ (2020) วิจัยการจัดการ

เรียนรู�แบบใช�โครงงานเป็นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�ด�วย

การนำาตนเอง พบว่าการจัดการเรียนรู�แบบโครงงานเป็น

ฐานช่วยพัฒนาการเรียนรู�ด�วยการนำาตนเองของนสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาในด�าน การจัดการตนเอง การตรวจ

สอบตนเอง และการเปล่ียนแปลงตนเองได� [3] 

 ประภัสสร และคณะ (2560) วิจัยการพัฒนา

ทักษะการอ่านจับใจความ ทักษะการเขียน และทักษะ

การนำาเสนอสาระภาษาอังกฤษ โดยใช�โครงงานเป็น

ฐาน นักเรียนช้ันมัธิยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมี

ความสามารถด�านทกัษะการอา่นจับใจความ การเขียน 

การนำาเสนอสูงกว่ากลุ่มนักเรียนท่ีได� รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�โดยวิธีิปกติ โดยนักเรียนท่ีได�รับการ

จัดกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก 

3. กระบวินการเรียนรู้ในวิิชา 

 ใช�การจัดการเรียนรู�หลักเป็นแบบ Project 

based learning โดยให�นักศึกษาเรียนผ่านการสร�าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่เอง จะทำาให�เด็กได�เรียนรู�ด�วยตนเอง 

เรียนแต่ละหัวข�อผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีคิดข้ึนมา จน

สุดท�ายนักศึกษาจะได�ผลิตภัณฑ์ต�นแบบ โดยมีอาจารย์

คอยให�คำาแนะนำา (Coaching) ทำาให�การเรียนการสอน

เกิดผ่านการปฏิิบัติจริง นักศึกษากระตือรือร�น และรู�สึก

ภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของตน และเม่ือเห็นถึงปัญหาท่ีพบ

เจอ จะนำามาอภิปรายกันในห�องเรียนร่วมกัน  ทำาให�มี

การแลกเปล่ียนมุมมองในผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย
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 3.1 วิธีิการ

 กลุ่มเปา้หมายท่ีใช�ในการวจัิยคร้ังน้ี คือนักศึกษา

ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ท่ี เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ (605302) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2563 จำานวน 58 คน

 ให�นักศึกษาแบ่งกลุ่มท้ังหมด 10 กลุ่ม กลุ่มละ 

5-6 คน โดยเป้าหมายคือให�พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี

ตอบโจทย์ผู�บริโภค ซ่ึึ่งในการเรียนรู�ช่ัวโมง Lecture 

จะมีการบรรยายปรับให�ลดลง 50% จากเดิม และให�

มีการอภิปรายร่วมกันของแต่ละกลุ่มเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึึ่ง

การเรียนการสอนจะจัดท้ังแบบ Onsite และ Online 

โดยการเรียน Online น้ันจะใช�ช่องทางผ่าน CMU 

Online, Microsoft Team และมีการเรียนการสอน

และการอภิปรายกลุ่มผ่านโปรแกรม Zoom

 3.2 กระบวนการท่ีทำาให�นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 3.2.1 การเรียนรู�แบบร่วมมือ (Collaboration 

learning group)

 จัดกิจกรรมโดยให�นักศึกษารวมกลุ่มกันต้ังแต่

ต�นเทอมเพ่ือเรียนรู�แต่ละหัวข�อในการเรียนการสอน

ร่วมกันผ่านการทำางาน Assignment โดยผู�สอนจะ

บรรยายก่อน จากน้ันผู�สอนจะให�นักศึกษารวมกลุ่ม

แล�วทำา Assignment รวมกนั แล�วมีการนำามาอภปิราย

ร่วมกับอาจารย์ โดยกิจกรรมน้ีจะมีการจัดท้ังแบบ

ภายในวิชาเรียน และมอบหมายให�ทำาเป็นการบ�าน

 

รูปท่ี 1 บรรยากาศในการรวมกลุ่มทำางานด�วยกันของ

นักศึกษา

 

รูปท่ี 2 การนำาข�อมูลมาอภิปรายร่วมกับอาจารย์

 3.2.2 การเรียนรู�แบบใช�โครงงานเป็นฐาน 

Project Based Learning (PBL)
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เสนองานผา่นการ Pitching แข่งขันกันเพ่ือให�นักศึกษา
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นวัตกรรม 2) ผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได�ทางธุิรกิจและ

สร�างมูลค่าเพ่ิมได� 3) นักศึกษาสามารถนำาเสนอ 

(Pitching) ได�อยา่งดี 4) นักศึกษาเข�าใจผลิตภัณฑ์และ

สามารถตอบข�อคำาถามได� 5) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพท่ีดี

   

 

 

ประภัสสร และคณะ (2560) วิจัยการพัฒนา

ทักษะการอานจับใจความ ทักษะการเขียน และ

ทักษะการนำเสนอสาระภาษาอ ังกฤษ โดยใช

โครงงานเปนฐาน นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 

พบวานักเรียนมีความสามารถดานทักษะการอานจับ

ใจความ การเขียน การนำเสนอสูงกวากลุมนักเรียนท่ี

ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยวิธีปกติ โดย

นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก  

3 กระบวนการเรียนรูในวิชา  

ใชการจัดการเร ียนรูหลักเปนแบบ Project 

based learning โดยใหนักศึกษาเรียนผานการสราง

ผลิตภัณฑใหมเอง จะทำใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง 

เรียนแตละหัวขอผานผลิตภัณฑใหมที่คิดขึ้นมา จน

สุดทายนักศึกษาจะไดผลิตภัณฑตนแบบ โดยมี

อาจารยคอยใหคำแนะนำ (Coaching) ทำใหการ

เรียนการสอนเกิดผานการปฏิบัติจริง นักศึกษา

กระตือรือรน และรูสึกภูมิใจกับผลิตภัณฑของตน 

และเมื่อเห็นถึงปญหาที่พบเจอ จะนำมาอภิปรายกัน

ในหองเรียนรวมกัน  ทำใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง

ในผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย 

 

3.1 วิธีการ 

กลุ มเป าหมายที ่ ใช  ในการว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้  คือ

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการ

พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ   คณะอ ุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ (605302) ในภาคเร ียนที ่ 2 ป

การศึกษา 2563 จำนวน 58 คน 

ใหนักศึกษาแบงกลุมทั้งหมด 10 กลุม กลุมละ 

5-6 คน โดยเปาหมายคือใหพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ี

ตอบโจทยผูบริโภค ซ่ึงในการเรียนรูชั่วโมง Lecture 

จะมีการบรรยายปรับใหลดลง 50% จากเดิม และให

มีการอภิปรายรวมกันของแตละกลุมเพิ่มมากขึ้น ซ่ึง

การเร ียนการสอนจะจ ัดท ั ้ งแบบ  Onsite และ 

Online โดยการเรียน Online นั้นจะใชชองทางผาน 

CMU Online, Microsoft Team และม ีการเร ียน

การสอนและการอภิปรายกลุมผานโปรแกรม Zoom 

 

3.2 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

3.2.1 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboration 

learning group) 

จัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษารวมกลุ มกัน

ตั้งแตตนเทอมเพ่ือเรียนรูแตละหัวขอในการเรียนการ

สอนรวมกันผานการทำงาน Assignment โดยผูสอน

จะบรรยายกอน จากนั ้นผ ู สอนจะใหน ักศ ึกษา

รวมกลุ มแลวทำ Assignment รวมกัน แลวมีการ

นำมาอภิปรายรวมกับอาจารย โดยกิจกรรมนี้จะมี

การจัดท้ังแบบภายในวิชาเรียน และมอบหมายใหทำ

เปนการบาน 

 
รูปที ่ 1 บรรยากาศในการรวมกลุมทำงานดวยกัน

ของนักศึกษา 
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นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการ

พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ   คณะอ ุตสาหกรรมเกษตร 
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3.2 กระบวนการที่ทำใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การเรียนรู (Active Learning) 

3.2.1 การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboration 

learning group) 

จัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษารวมกลุ มกัน

ตั้งแตตนเทอมเพ่ือเรียนรูแตละหัวขอในการเรียนการ

สอนรวมกันผานการทำงาน Assignment โดยผูสอน

จะบรรยายกอน จากนั ้นผ ู สอนจะใหน ักศ ึกษา

รวมกลุ มแลวทำ Assignment รวมกัน แลวมีการ

นำมาอภิปรายรวมกับอาจารย โดยกิจกรรมนี้จะมี
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รูปที ่ 1 บรรยากาศในการรวมกลุมทำงานดวยกัน

ของนักศึกษา 
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รูปท่ี 3 การให�คำาปรึกษาในระหว่างกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

 

รูปท่ี 4 การลงมือปฏิิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

รูปท่ี 5 การนำาเสนอผลงานของนักศึกษา

4. ผลการเรียนรู้

 ผลการเรียนรู�แสดงในรูปของผลงานจาก

นักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จำานวน 10 ผลิตภัณฑ์จาก

ท้ังหมด 10 กลุ่ม โดยนักศึกษาเป็นผู�คิดค�นและพัฒนา

ท้ังในสว่นของตวัผลิตภัณฑ์และบรรจภัุณฑ์ดังแสดงใน

รูปท่ี 6

 

 

 

   

 

 

รูปท่ี 2 การนำขอมูลมาอภิปรายรวมกับอาจารย 

 

3.2.2 การเร ียนร ู แบบใช โครงงานเป นฐาน 

Project Based Learning (PBL) 

น ักศ ึกษาจะแบ  งกล ุ  มก ัน เพ ื ่ อพ ัฒนา

ผลิตภัณฑโดยมีหัวขอ 2 หัวขอใหเลือกในการพัฒนา

ไดแก 1) ผลิตภัณฑนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) ผลิตภัณฑนวัตกรรมในยุค New Normal โดย

นักศึกษาไดทำการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑเบื้องตน

มาตั ้งแตกระบวนการวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผล ิตภัณฑ   1 (605301) ในภาคการศ ึกษาท ี ่  1 

จากนั ้นนำแนวคิดดังกลาวมาทำการพัฒนาจนได

ผลิตภัณฑตนแบบที่เปนที่พึงพอใจของผูบริโภคใน

ภาคเรียนท่ี 2 ในวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2 (605302) โดยนักศึกษาไดฝ กกระบวนการวาง

แผนการทดลอง การลงม ือทำการทดลองโดย

ประยุกตนำองคความรูในวิชากระบวนการแปรรูป 

และมีการวัดวิเคราะห ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

โดยใชองคความรูเรื ่องการวิเคราะหคุณภาพ การ

ทดสอบทางประสาทสัมผัส เขามารวมดวย โดยผาน

การอภิปรายร วมกับอาจารย ประจำว ิชาในทุก

ส ัปดาห ท ั ้งแบบ Onsite และ Online อาจารย

ประจำวิชาจะคอยแนะแนวทางในการพัฒนา และ

คอยใหคำปรึกษา จนเมื่อไดผลิตภัณฑสุดทายจึงได

จัดใหมีการนำเสนองานผานการ Pitching แขงขัน

กันเพื่อใหนักศึกษาเกิดการกระตุน และตั้งใจที่จะ

เสนองานท่ีดี โดยการนำเสนอโปรเจค อาจารยผูสอน

จะประเมินผลผูเรียนแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) 

ผลิตภัณฑมีความเปนนวัตกรรม 2) ผลิตภัณฑมีความ

เปนไปได ทางธ ุรก ิจและสร างม ูลค าเพิ ่มได  3) 

นักศึกษาสามารถนำเสนอ (Pitching) ไดอยางดี 4) 

นักศึกษาเขาใจผลิตภัณฑและสามารถตอบขอคำถาม

ได 5) ผลิตภัณฑมีคุณภาพท่ีดี 

 

 
รูปท่ี 3 การใหคำปรึกษาในระหวาง

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

 
รูปท่ี 4 การลงมือปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

 
รูปท่ี 5 การนำเสนอผลงานของนักศึกษา 

4 ผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรูแสดงในรูปของผลงานจากนักศึกษา

เปนผลิตภัณฑใหมจำนวน 10 ผลิตภัณฑจากทั้งหมด 

10 กลุม โดยนักศึกษาเปนผูคิดคนและพัฒนาทั้งใน

 

 

   

 

 

รูปท่ี 2 การนำขอมูลมาอภิปรายรวมกับอาจารย 

 

3.2.2 การเร ียนร ู แบบใช โครงงานเป นฐาน 

Project Based Learning (PBL) 

น ักศ ึกษาจะแบ  งกล ุ  มก ัน เพ ื ่ อพ ัฒนา

ผลิตภัณฑโดยมีหัวขอ 2 หัวขอใหเลือกในการพัฒนา

ไดแก 1) ผลิตภัณฑนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

2) ผลิตภัณฑนวัตกรรมในยุค New Normal โดย

นักศึกษาไดทำการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑเบื้องตน

มาตั ้งแตกระบวนการวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผล ิตภัณฑ   1 (605301) ในภาคการศ ึกษาท ี ่  1 

จากนั ้นนำแนวคิดดังกลาวมาทำการพัฒนาจนได

ผลิตภัณฑตนแบบที่เปนที่พึงพอใจของผูบริโภคใน

ภาคเรียนท่ี 2 ในวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2 (605302) โดยนักศึกษาไดฝ กกระบวนการวาง

แผนการทดลอง การลงม ือทำการทดลองโดย

ประยุกตนำองคความรูในวิชากระบวนการแปรรูป 

และมีการวัดวิเคราะห ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

โดยใชองคความรูเรื ่องการวิเคราะหคุณภาพ การ

ทดสอบทางประสาทสัมผัส เขามารวมดวย โดยผาน

การอภิปรายร วมกับอาจารย ประจำว ิชาในทุก

ส ัปดาห ท ั ้งแบบ Onsite และ Online อาจารย

ประจำวิชาจะคอยแนะแนวทางในการพัฒนา และ

คอยใหคำปรึกษา จนเมื่อไดผลิตภัณฑสุดทายจึงได

จัดใหมีการนำเสนองานผานการ Pitching แขงขัน

กันเพื่อใหนักศึกษาเกิดการกระตุน และตั้งใจที่จะ

เสนองานท่ีดี โดยการนำเสนอโปรเจค อาจารยผูสอน

จะประเมินผลผูเรียนแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) 

ผลิตภัณฑมีความเปนนวัตกรรม 2) ผลิตภัณฑมีความ

เปนไปได ทางธ ุรก ิจและสร างม ูลค าเพิ ่มได  3) 
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สวนของตัวผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑดังแสดงในรูปท่ี 

6 

 
ผลิตภัณฑ Puff Mak พัฟเคกขาวหมาก 

 
ผลิตภัณฑ Tama Satay สเปรดสะเตะ 

จากเมล็ดมะขาม 

 
ผลิตภัณฑ Meat Miang ไสกรอกเม่ียง 

 
ผลิตภัณฑ HiYaShi ซุปหม่ีเย็นเสริมคอลลาเจน 

 
ผลิตภัณฑ On Sour Sauce 

ซอสปลาสมเอนกประสงค 

  
ผลิตภัณฑ Grub Grub สเปรดดวงมะพราว 
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 4.1 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

การประเมนิผลการเรียนรู�ของนักศึกษาประเมนิโดยใช�

การสอบ 30% การทำางานเด่ียว 30% การทำางานกลุ่ม 

35% และประเมินการทำางานร่วมกันจากเพ่ือนสมาชิก

ในกลุ่ม 5%

 การสอบจะเป็นการสอบในหัวข�อเร่ือง การ

ขยายขนาดการผลิต การวิเคราะห์ต�นทุนและราคา 

การสร�างแบรนด์ และการวางแผนการวางตลาด 

 สำาหรับการประเมินการวางแผนและควบคุม

ผลิตภัณฑ์สุดท�าย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะมี

การให� Assignment นักศึกษาทำางานเด่ียว โดยให�

อาจารย์ประเมินว่านักศึกษาสามารถวางแผนวัด

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท�ายได�อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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ซอสปลาสมเอนกประสงค 

  
ผลิตภัณฑ Grub Grub สเปรดดวงมะพราว 

 

 

 

   

 

 

ผลิตภัณฑ Gellyte เยลลี่ใหพลังงานสำหรับ

นักกีฬา จากผักกาดดอง 

 
ผลิตภัณฑ Jackky Nuggets  

นักเก็ตเนื้อเทียมจากขนุนออน 

 
ผลิตภัณฑ Shiitake crispy pork 

หมูกรอบเทียมจากพืช 

 
ผลิตภัณฑ Kon Muang 

ขาวปนลาบเหนือหอดวยผักแผน 

รูปท่ี 6 ผลิตภัณฑใหมท่ีนักศึกษาไดสรางข้ึนใน

กระบวนวิชา 605302  

 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การประเม ินผลการเร ียนร ู ของน ักศ ึกษา

ประเมินโดยใชการสอบ 30% การทำงานเดี่ยว 30% 

การทำงานกล ุ ม 35% และประเม ินการทำงาน

รวมกันจากเพ่ือนสมาชิกในกลุม 5% 

การสอบจะเปนการสอบในหัวขอเรื่อง การขยาย

ขนาดการผลิต การวิเคราะหตนทุนและราคา การสราง

แบรนด และการวางแผนการวางตลาด  

สำหร ับการประเม ินการวางแผนและควบคุม

ผลิตภัณฑสุดทาย และการออกแบบบรรจุภัณฑ จะมี

การให Assignment นักศึกษาทำงานเดี ่ยว โดยให

อาจารย ประเม ินว าน ักศ ึกษาสามารถวางแผนวัด

วิเคราะหผลิตภัณฑสุดทายไดอยางเหมาะสมหรือไม 

ส ามารถออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ  โดย ใช  โปรแกรม 

Powerpoint ไดดีอยางไร 

 สำหรับการเตรียมขอมูลสำหรับการขึ้นทะเบียน 

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ และการทดสอบผลิตภัณฑ 

ประเมินจากงานกลุ มหรือโปรเจคที ่น ักศึกษาไดทำ

รวมกัน โดยประเมินจากหลายดาน ไดแก งานกลุมที่

มอบหมายใหวางแผนคิดวิเคราะหรวมกันในการวาง

แผนการพ ัฒนาผล ิ ตภ ัณฑ   การ เข ี ยนอภ ิปราย

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑผานรายงาน การนำเสนอ

ผลงานสุดทาย 

 

4.2 ผลลัพธตอนักศึกษา 

นักศึกษาที่ผานกระบวนการวิชานี้ จะไดผล

งานเปนผลิตภัณฑใหม ท่ีนักศึกษาไดพัฒนาเองตั้งแต

เร ิ ่มตน จนถึงการทำตนแบบผลิตภัณฑใหเปนท่ี

ยอมรับของกลุ มผ ู บร ิโภคเป าหมาย และหากมี

ศักยภาพในการแขงขันในตลาดจริง ก็จะสามารถเขา

รวมการแขงขันนวัตกรรมอาหารระดับชาติ จะทำให

นักศึกษาไดเรียนรู ดวยการปฏิบัติจริง วิเคราะห

ส ังเคราะห ข อม ูลป ญหาที ่ เก ิดระหว างพ ัฒนา
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รวมกันจากเพ่ือนสมาชิกในกลุม 5% 

การสอบจะเปนการสอบในหัวขอเรื่อง การขยาย

ขนาดการผลิต การวิเคราะหตนทุนและราคา การสราง

แบรนด และการวางแผนการวางตลาด  

สำหร ับการประเม ินการวางแผนและควบคุม

ผลิตภัณฑสุดทาย และการออกแบบบรรจุภัณฑ จะมี

การให Assignment นักศึกษาทำงานเดี ่ยว โดยให

อาจารย ประเม ินว าน ักศ ึกษาสามารถวางแผนวัด

วิเคราะหผลิตภัณฑสุดทายไดอยางเหมาะสมหรือไม 

ส ามารถออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ  โดย ใช  โปรแกรม 

Powerpoint ไดดีอยางไร 

 สำหรับการเตรียมขอมูลสำหรับการขึ้นทะเบียน 

การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ และการทดสอบผลิตภัณฑ 

ประเมินจากงานกลุ มหรือโปรเจคที ่น ักศึกษาไดทำ

รวมกัน โดยประเมินจากหลายดาน ไดแก งานกลุมที่

มอบหมายใหวางแผนคิดวิเคราะหรวมกันในการวาง

แผนการพ ัฒนาผล ิ ตภ ัณฑ   การ เข ี ยนอภ ิปราย

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑผานรายงาน การนำเสนอ

ผลงานสุดทาย 

 

4.2 ผลลัพธตอนักศึกษา 

นักศึกษาที่ผานกระบวนการวิชานี้ จะไดผล

งานเปนผลิตภัณฑใหม ท่ีนักศึกษาไดพัฒนาเองตั้งแต

เร ิ ่มตน จนถึงการทำตนแบบผลิตภัณฑใหเปนท่ี

ยอมรับของกลุ มผ ู บร ิโภคเป าหมาย และหากมี

ศักยภาพในการแขงขันในตลาดจริง ก็จะสามารถเขา

รวมการแขงขันนวัตกรรมอาหารระดับชาติ จะทำให

นักศึกษาไดเรียนรู ดวยการปฏิบัติจริง วิเคราะห

ส ังเคราะห ข อม ูลป ญหาที ่ เก ิดระหว างพ ัฒนา
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สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช� โปรแกรม 

Powerpoint ได�ดีอย่างไร

  สำาหรบัการเตรยีมข�อมูลสำาหรบัการข้ึนทะเบยีน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต�นแบบ และการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ ประเมินจากงานกลุ่มหรือโปรเจคท่ี

นักศึกษาได�ทำาร่วมกัน โดยประเมินจากหลายด�าน 

ได�แก่ งานกลุ่มท่ีมอบหมายให�วางแผนคิดวิเคราะห์ร่วม

กันในการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเขียน

อภิปรายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านรายงาน 

การนำาเสนอผลงานสุดท�าย

 4.2 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษา

 นักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการวชิาน้ี จะได�ผลงาน

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีนักศึกษาได�พัฒนาเองต้ังแต่เร่ิม

ต�น จนถึงการทำาต�นแบบผลิตภัณฑ์ให�เป็นท่ียอมรับ

ของกลุ่มผู�บริโภคเป้าหมาย และหากมีศักยภาพในการ

แข่งขันในตลาดจริง ก็จะสามารถเข�าร่วมการแข่งขัน

นวัตกรรมอาหารระดับชาติ จะทำาให�นักศึกษาได�เรียน

รู�ด�วยการปฏิิบัติจริง วิเคราะห์สังเคราะห์ข�อมูลปัญหา

ท่ีเกิดระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาข�อมูลหา

แนวทางการแก�ไขปัญหาโดยมีอาจารย์คอยช่วยแนะนำา 

จะทำาให�มีความเข�าใจอย่างถ่องแท� ลดเวลาเรียน

บรรยาย เพ่ือเพ่ิมเวลาลงมือเรียนรู�ด�วยตนเองมากข้ึน 

นอกจากได�ความรู�ในด�านของกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แล�ว ยังได�ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด

อยา่งมีเหตุผล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู�เรียนให�พร�อมปฏิิบัติ

งานจริงในอนาคต ซ่ึึ่งจากผลการเรียนของนักศึกษาใน

ภาคเรียนน้ี พบว่านักศึกษามีลำาดับข้ัน A จำานวน 17 

คน B+ จำานวน 13 คน B จำานวน 16 คน C+ จำานวน 

12 คน ซ่ึึ่งสัดส่วนดังกล่าวมีนักศึกษาได�คะแนนสูงกว่า

ในปีท่ีผ่านมา และผลิตภัณฑ์ท่ีออกมาเป็นท่ียอมรับ

ของผู�บริโภค โดยจะเห็นว่าเม่ือนำาไปทดสอบการ

ยอมรับของผู�บริโภคผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได�รับการ

ยอมรับมากกว่า 70% ท้ังน้ีนักศึกษาต�องศึกษาเพ่ิมเติม

ในด�านการตลาดเพ่ือจะต่อยอดนำาไปขายจริงเชิง

พาณิชย์ 

นอกจากน้ีนักศึกษายงัได�เรียนรู�การทำางานร่วมกันโดย

ใช�วิธีิการให�ประเมินการทำางานเป็นทีมโดยประเมิน

ด�านความร่วมมือกัน การแสดงความคิดเห็น ความรับ

ผิดชอบ และความมีนำ้าใจ ผลการประเมินเฉล่ียอยู่ใน

ระดับดี-ดีมาก ในทุกหัวข�อท่ีประเมิน อาจจะมี

นักศึกษาบางคนเท่าน้ันท่ีได�คะแนนตำ่ากว่าค่าเฉล่ีย ซึ่ึง่

อาจจะมีการเรียกมาสอบถาม ปรับความเข�าใจ เพ่ือ

สร�างให�นักศึกษาสามารถปรับตัวทำางานร่วมกับอ่ืนได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ

 4.3 ผลลัพธ์ิต่ออาจารย์

จากการจัดการเรียนด�วย Project based learning 

ทำาให�อาจารย์ต�องให�ความสำาคัญกับนักศึกษาแต่ละ

กลุ่มมากข้ึน ต้ังแต่เร่ิมต�นจนได�ผลิตภัณฑ์ มีการ

อภิปรายร่วมกันถึงการวางแผนการทดลองพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในแต่ละข้ันตอน แสดงให�เห็นถึงแนวทางใน

การพัฒนา ส่งผลให�อาจารย์ได�ตระหนักถึงแนวทางการ

ให�องค์ความรู� โดยต�องใส่ใจรายละเอียดแต่ละกลุ่ม เข�า

อกเข�าใจถึงปัญหาของนักศึกษาท่ีต�องเจอในระหว่าง

กระบวนการพฒันา และรว่มคิดหาทางแก�ไขปัญหาไป

พร�อม ๆ  กัน ทำาให�อาจารย์ต�องปรับตัวและหากลยุทธ์ิ

ในการคุยกับนักศึกษาเพ่ือส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน 

และปรับตัวในการใช�ช่องทาง Online พูดคุยกับ

นักศึกษาในระหว่างวิกฤตโควิด 19 ท่ีเกิดข้ึน

5. สรุป

 ในกระบวนวชิาเทคโนโลยกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2 (605302) เป็นวิชาท่ีเน�นให�นักศึกษามีทักษะในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได�ผลิตภัณฑ์ต�นแบบ ท้ังการ

วางแผนทดลอง กระบวนการแปรรูป การวัดวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ท้ังทางเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัส จึง

ได�ประยกุต์การเรียนแบบ Active learning ในรปูแบบ 

Project based learning มาใช�ในกระบวนวิชาโดยให�

หัวข�อนักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหัวข�อ 1) ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท�องถ่ิน 2) ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมในยุค New Normal นักศึกษาจะได�ฝึึกการ

ทำางานร่วมกัน และเรียนรู�กระบวนการสร�างผลิตภัณฑ์
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ใหม่ผ่านการปฏิิบัติจริงโดยมีอาจารย์ให�เน้ือหาการ

บรรยายส่วนหน่ึง และอาจารย์คอยให�คำาปรึกษาใน

ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมด�วย ส่งผลให�สุดท�าย

นักศึกษาสามารถสร�างผลิตภัณฑ์ท่ีได�รับการยอมรับ

จากผู�บริโภคท้ังหมด 10 ผลิตภัณฑ์และนักศึกษามี

ความพงึพอใจในกระบวนวชิาในระดบัดี (4.13 คะแนน

จาก 5 คะแนน) ดังน้ันจึงเห็นว่ากระบวนการเรียน 

Active learning น่าจะทำาให�นักศึกษาได�รับความ

เข�าใจและเพ่ิมทักษะในการทำางานได�ดียิ่งข้ึน

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณหน่วยงานศูนย์นวัตกรรมการสอน

และการเรียนรู� (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ท่ีสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสร�างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
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โครงการบูรณาการข้ามวิิชาแบบ Active Learning  

การรู้จำาแบบ และ สถาปัตยกรรมคอมพิวิเตอร์

ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

บทคัดย่อ

 โครงการน้ีเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข�ามวิชาระหว่าง 2 กระบวนวิชา ในภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได�แก่ การรู�จำาแบบ (Pattern Recognition) 

และ การจดัการระบบและสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์(Computer Organization and Architecture) โดยสอน

แบบ Active Learning ท้ัง 2 กระบวนวิชา ในกิจกรรมบูรณาการน้ันเป็นการเช่ือมโยงและเปรียบเทียบแนวคิด

ของการออกแบบวงจรไฟฟา้โดยใช�แนวคดิท่ีแตกตา่งกันจากตา่งวิชากันได�แก่ การออกแบบโดยใช�มนุษย ์และ การ

ออกแบบโดยใช� ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผลลัพธ์ิท่ีได�จากโครงการ นักศึกษาจากแต่ละวิชาได�เรียนรู�ศาสตร์ใหม่จาก

ต่างวิชา ได�มองเห็นภาพรวมการออกแบบวงจรไฟฟ้า และสามารถบูรณาการความรู�จากต่างวิชามาใช�ร่วมกันได�

เป็นอย่างดี

คำาสำาคัญ:  การรู�จำาแบบ (Pattern Recognition), สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Architecture)  

1. บทนำา

 เน่ืองจากปัจจุบันน้ี ความรู�ทางด�าน วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ได�แตกย่อย

เน้ือหาออกเป็นหลากหลายสาขา เช่น วิทยาการข�อมูล 

(Data Science) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence หรือ AI) การรู�จำาแบบ (Pattern 

Recogn i t ion)  สถาปัตยกรรมคอมพิว เตอ ร์ 

(Computer Architecture) เป็นต�น เน่ืองด�วย

หน่วยกิตท่ีจำากัดของวิชาเลือก การท่ีนักศึกษาจะสำาเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรน้ี โดยได�ศึกษาครบทุกสาขา

ยอ่ยเป็นเร่ืองยาก ยิง่ไปกว่าน้ัน การบูรณาการระหว่าง

วิชายังไม่มีโครงการใดในภาควิชาท่ีดำาเนินการ แรง

บันดาลใจในการขอโครงการวิจัยน้ี คือโครงการ

ต�นแบบในการบูรณาการระหว่างวิชาในสาขาต่างกัน 

เพ่ือให�ผู�เรียนได�เห็นภาพการเช่ือมโยงความรู�ในสาขา

ต่าง ๆ เข�าด�วยกัน เพ่ือแก�ปัญหาในโลกแห่งความเป็น

จริง  ในโครงการวิจัยน้ีเป็นการบูรณาการวิชาการรู�จำา

แบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เข�าด�วยกัน

 การรู�จำาแบบเป็นวิชาท่ีศึกษาเทคนิคสำาคัญใน

วิทยาการข�อมูลสำาหรับสังเกตรูปแบบเหตุการณ์ใน

อดีตท่ีเกิดข้ึนซึ่ำ้าแล�วซึ่ำ้าเล่า เพ่ือทำานายเหตุการณ์ใน

อนาคต โปรแกรมประยุกต์ทางด�านน้ี เช่น การสร�าง 

AI ในเกมส์คอมพิวเตอร์ สำาหรับเรียนรู�สไตล์การเล่นท่ี

หลากหลายของมนุษย์แล�วหาวิธีิตอบโต�ท่ีเหมาะสม 

ตัวอย่างอ่ืน ๆ ได�แก่ การทำานายหุ�น การวินิจฉัยโรค

มะเร็งเต�านม การคาดเดา GPA ของนักศึกษา และ การ

ตรวจจับผู�บุกรุกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เป็นต�น 

 การออกแบบระบบและสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์เป็นวิชาท่ีศึกษาหน�าท่ีการทำางานของ

ฮาร์ดแวร์ท่ีสำาคัญท่ีสุดในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได�แก่ 

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 
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ว่ามีการทำางานสอดประสานกันกับฮาร์ดแวร์ตัวอ่ืน ๆ 

อย่างไร มีการถ่ายโอนและส่งข�อมูลหากันด�วยวิธีิการ

ไหน นอกจากน้ียังศึกษาการออกแบบวงจรทางไฟฟ้า  

ได�แก่ วงจรพีชคณิตบูลีน โดยใช�เทคนิคการออกแบบ

ท่ีเรียกว่า K-map

2. หลักการและทฤษฎีี

 โครงการบูรณาการน้ีมีการนำาหลักการและ

ทฤษฏีิต่าง ๆ มาประยุกต์ใช�กับการเรียนการสอน ดัง

ต่อไปน้ี

 2.1 การเรียนรู� โดยใช� กิจกรรมเป็นฐาน 

(Activity-based Learning)

 โครงการมีกิจกรรมหรือเกมส์ท่ีเก่ียวข�องทุกคาบ 

แล�วโยงไปสู่ทฤษฎีท่ีกำาลังจะสอน มีการแจกรางวัล

สำาหรับผู� ร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือกระตุ�นให�

นักศึกษามีส่วนร่วม และอยากโต�ตอบกับผู�สอนใน

ห�องเรียน การส่ือสารในคาบเรียนเป็นแบบสองทิศทาง 

มีการวิพากษ์ข�อดีข�อเสียต่าง ๆ ของเน้ือหาท่ีเรียนใน

แต่ละคาบเรียน

 โครงการน้ีมีการปรับการเรียนการสอนจากรูป

แบบเดิม ได�แก่ การเรียนรู�โดยการบรรยายเป็นฐาน 

(Lecture-based Learning) ซึ่ึ่งเป็นการบรรยาย

ทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว อาจทำาให�บรรยากาศการ

เรียนของนักศึกษามีความน่าเบ่ือหน่าย ขาดความสนใจ

ในการเรียน นอกจากน้ี การเรียนการสอนยังเป็นไปใน

แบบทศิทางทางเดยีว กล่าวคือ ผู�สอนสง่ข่าวสารให�กบั

ผู�เรียนเพียงอย่างเดียว

 2.2 การเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem-

based Learning)

 โครงการน้ี เร่ิมต�นกระบวนการสอนในแต่ละ

คาบเรียนโดยการอธิิบายเน้ือหาและทฤษฎีต่าง ๆ

พร�อมท้ังต้ังคำาถามและอภิปรายถึงข�อดีข�อเสียของ

เทคนิคต่าง ๆ มีการวิพากษ์และแลกเปล่ียนความคิด

เห็นระหว่างนักศึกษาด�วยกันเองและอาจารย์ผู�สอน

ภายในช้ันเรียน จากน้ันจึงทำาการแก�ปัญหาโดยการ

ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งข�อมูลออนไลน์ โดยใช�

ซึ่อฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข�อง [1]

 โครงการน้ีมีการปรับการเรียนการสอนจากรูป

แบบเดิม ได�แก่ การเรียนรู�โดยใช�การฝึึกฝึนเป็นฐาน 

(Practice-based Learning) ท่ีอาจารย์ผู�สอนมีหน�า

ท่ีสอนการใช�งานซึ่อฟต์แวร์แล�วให�นักศึกษาปฏิิบัติตาม

คู่มือการใช�งาน ส่วนการแก�ปัญหาอาจารย์เป็นผู�

อธิิบายแต่ละข้ันตอนให�นักศึกษาทำาตาม ซ่ึึ่งมีข�อเสีย

คือนักศึกษาจะขาดทักษะการคิดเคราะห์แก�ไขปัญหา

 2.3 ห�องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom 

Approach)

 โครงการน้ีมีการนำาห�องเรียนกลับทางมาใช�ใน

บางคาบเรียน โดยให�นักศึกษาเรียนเน้ือหาเบ้ืองต�นด�วย

ตนเองจากวีดีโอท่ีผลิตโดยอาจารย์ผู�สอนเอง ข�อดีคือ

การเรียนรู�น้ีเกิดข้ึนท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได�ทุกเวลา โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเม่ืออยู่ท่ีบ�านในเวลากลางคืน เพราะ

เป็นช่วงท่ีปลอดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ รบกวน ทำาให�มี

สมาธิิในการเรียนรู� ส่วนในห�องเรียนมีการทบทวน เน�น

ยำ้าถึงเน้ือหาท่ีสำาคัญต่าง ๆ รวมถึงมีการแลกเปล่ียน

และอภิปรายจากนักศึกษา ซ่ึึ่งได�ประโยชน์ท้ังการเรียน

รู�ท่ีสร�างสรรค์ และการเรียนรู�เชิงวิพากษ์ [2]

 โครงการน้ีมีการปรับการเรียนการสอนจากรูป

แบบเดิม ได�แก่ ห�องเรียนด้ังเดิม (Traditional 

Classroom) ท่ีผู�สอนรับหน�าท่ีเป็นส่ือกลางในการถา่ย

โอนความรู�จากหนังสือ โดยท่ี กระบวนการเรียนรู�เร่ิม

ต�นและสุดในคาบเรียนเท่าน้ัน

 2 . 4 ก า รประ เ มิ น ผล เ พ่ื อ ก า รปรั บป รุ ง 

(Formative Evaluation)

 การประเมินผลในโครงการน้ีเกิดข้ึนระหว่างการ

เรียนการสอน ยังไม่จบหลักสูตร มีวัตถุประสงค์และ

ประโยชน์หลายประการ ได�แก่ เป็นการตรวจสอบ

นักศึกษาและผู�สอน ว่ายังคงอยู่บนเส�นทางท่ีถูกต�อง

มุ่งไปหาเป้าหมายอยู่หรือไม่ และในจังหวะจะโคน 

ความเร็ว ตามความเหมาะสมหรือไม่ เป็นการประเมิน

แบบ กระทำาขณะดำาเนินการ (On the Run) ว่าการ

จัดประสบการณ์การเรียนการสอนเป็นเช่นไร ผู�เรียน
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ยังอยู่ดีมีสุข และก�าวหน�าไปตามท่ีผู�สอนต้ังใจหรือไม่ 

หลักสูตรของผู�สอนใช�ได�หรือไม่ในทางปฏิิบัติ ต�องแก�ไข

ปรับปรุง หรือว่ามีความเหมาะสม [3]

 การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงถูกนำามาใช�

แทนท่ีการประเมินผลแบบสรุป (Summative 

Evaluation) ท่ีประเมินผลเม่ือการเรียนการสอนส้ิน

สุดลงแล�ว ไม่สามารถทำาการแก�ไขใด ๆ ได� เพราะทุก

กระบวนการได�จบส้ินลงไปหมดแล�ว

3. โครงการ

 จากหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ในหัวข�อก่อน

หน�าท่ีถูกนำามาประยุกต์ใช�ในการเรียนการสอนรูปแบบ

ใหม่ ส่งผลให�นักศึกษามีคุณลักษณะเป็น ผู�เรียนรู�เชิง

รุก (Active Learner) และ ผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learner) เน่ืองจาก มีการเรียนรู�ผ่าน

กิจกรรมท่ีกระตุ�นให�นักศึกษาแก�ปัญหาท่ีเก่ียวข�องกับ

บทเรียนในแต่ละคาบทำาให�นักศึกษามีการโต�ตอบกับ

อาจารย์ในช้ันเรียน รวมถึงมีการเรียนรู�นอกห�องเรียน

ผ่านห�องเรียนกลับทางเพ่ือให�เห็นปัญหาจริงในโลก

ปัจจุบันทำาให�นักศึกษาถูกกระตุ�นให�ต�องแสวงหาความ

รู�อยู่ตลอดเวลา ซ่ึึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนรูป

แบบเดิมท่ีนักศึกษาเป็นเพียง ผู�เรียนรู�เชิงรับ (Passive 

Learner) เพราะนักศึกษาเป็นเพียงผู�รับความรู�จาก

อาจารย์ในการส่ือสารท่ีเป็นแบบทิศทางเดียวเท่าน้ัน

ส่ือการสอนท้ังหมดท่ีใช�ในโครงการน้ี ได�แก่ พาวเวอร์

พ�อย อินเตอร์เน็ต วีดีโอเกมส์ และ ตำารา นอกจากน้ี

ยังมีการนำาเอาเทคโนโลยี ICT และ Digital Tools มา

ใช�ในการเรียนการสอน เพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจการ

ทำางานของแต่ละทฤษฎีได�ชัดเจนยิง่ข้ึน ยกตัวอยา่งเช่น

มีการใช� Software ท่ีจำาลองการทำางานของตัวแบบ

เพ่ือให�เห็นแต่ละข้ันตอนของเทคนิควิธีิการท่ีกำาลังสอน

ในห�องเรียนขณะน้ัน อีกท้ังยงัมีการแนะนำาให�นักศึกษา

ใช� CMU MOOC ร่วมในกระบวนการการเรียนการ

สอนด�วย อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีดำาเนินโครงการ 

สถานการณ์การระบาดของไวรัสยงัไม่มแีนวโน�มท่ีดีข้ึน 

จึงมีการนำาโปรแกรม Zoom มาใช�ในกระบวนวิชาด�วย

โครงการน้ีเป็นการบูรณาการข�ามวิชา เน่ืองจาก

วิชาการรู�จำาแบบ (204453) เป็นวิชาทางด�านวิทยาการ

ข�อมูลและเอไอ ในขณะท่ี วิชาการจัดการระบบและ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(203231) เป็นวิชาทาง

ด�านการออกแบบลอจกิเกต เม่ือทำาการหลอมรวมสอง

วิชาน้ีเข�าด�วยกันได� นักศึกษาจะได�เห็นภาพการแก�

ปัญหาการออกแบบฮาร์ดแวร์โดยศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน

อย่างส้ินเชิง ได�แก่ การแก�ปัญหาโดยมนุษย์ และ การ

แก�ปัญหาโดย AI นอกจากน้ี นักศึกษาจะได�อภิปราย

ถึงข�อดีข�อเสีย ของวิธีิแก�ปัญหาท่ีแตกต่างกันดังกล่าว 

รวมถงึการประยกุต์การแก�ปัญหาโดยใช�มนุษย์และ AI 

เข�าด�วยกัน ซ่ึึ่งเป็นจุดประสงค์ของการบูรณาการข�าม

วิชาในโครงการน้ี

 3.1 กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning 

Activity)

 ในแต่ละวิชา มีการใช� Active Learning ร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอน มีการบรรยายแทรกกับ

การต้ังคำาถาม วิพากษ์ อภิปราย อย่างต่อเน่ือง บาง

คาบมีเกมส์ท่ีเก่ียวข�องกับทฤษฎีท่ีเรียนในขณะน้ัน ดัง

ตัวอย่างของคาบเรียนต่อไปน้ี

 คาบเรียนเร่ืองความแม่นยำาของตัวพยากรณ์ 

เร่ิมต�นโดยการท่ีอาจารยย์กตัวอยา่งเคร่ืองมือตรวจหา

วัตถุระเบิด GT200 ท่ีมีความแม่นยำาในการทำานายถูก

ต�อง 20% จากการทดลองของ รองศาสตราจารย์ ดร. 

เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ุิ หลังจากน้ัน อาจารย์สร�าง

สถานการณจ์ำาลองประกอบไปด�วยกล่อง 4 กล่อง และ

มีเพียงกล่องเดียวท่ีซ่ึ่อนวัตถุระเบิดไว�โดยท่ีนักศึกษา

ไม่ทราบ นักศึกษาแต่ละคนทำาการทำานายโดยการสุ่ม

เลือกกล่อง ถ�าเจอกล่องท่ีมีระเบิดจะถือว่าทำานายได�

อย่างถูกต�อง นักศึกษาคำานวณความแม่นยำาในการ

ทำานายของนักศึกษา จากการทดลองซึ่ำ้าจำานวน 10 

คร้ัง แล�วเปรียบเทียบกับความแม่นยำาของเคร่ือง 

GT200 นักศึกษาวิพากษ์ประสิทธิิภาพของ GT200 ดี

กว่าหรือแย่กว่าการเดาสุ่มอย่างไร ให�หาเหตุผล

ประกอบ โดยให�นักศึกษาโต�เถียงกันถึงเหตุผลของ



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         33

แต่ละคน นักศึกษาและอาจารยห์าข�อสรุปทางวิชาการ

ร่วมกัน ของการวัดประสิทธิิภาพของเคร่ืองมือวัดเม่ือ

เปรียบเทียบกับการเดาสุ่ม กิจกรรมน้ีมีเป้าหมาย 

ในการเปล่ียนนักศึกษาเป็นผู�เรียนรู�เชิงรุก แสดงตาม

รูปท่ี 1

 

รูปท่ี 1. กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก

 3.2 กิจกรรมบูรณาการ (Integrated Activity)

 โครงสร�างของกิจกรรมบูรณาการท่ีได�ออกแบบ

ไว�แสดงตามรูปท่ี 2 โดยท่ีวิชาในโครงการมีการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช� Active Learning และ Flipped 

Classroom ร่วมกัน กิจกรรน้ีมีการแบ่งกลุ่มโดยท่ี

แต่ละกลุ่มต�องมีนักศึกษาท่ีมาจากท้ังสองกระบวนวิชา

ผสมกัน มีจุดประสงค์เพ่ือบูรณาการความรู�ของสอง

วิชาน้ีเข�าด�วยกัน

 

รูปท่ี 2. โครงการบูรณาการข�ามวิชา

 สำาหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ห�องเรียนกลับทาง

ถูกนำามาใช�โดยการมอบหมายให�ไปศึกษาล่วงหน�าจาก

วีดีโอบันทึกการสอนของอาจารย์และตำาราท่ีอาจารย์

ได�แต่งไว� ส่วนในคาบเรียนบรรยายน้ัน อาจารย์จะ

บรรยายรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยเน�นท่ีการสรุปและ

การต่อยอดส่ิงท่ีได� นอกจากน้ีนักศึกษาต�องอภิปราย

เน้ือหาวิชาเรียนท่ีได�ศึกษามาด�วย

 สำาหรับเน้ือหาในอีกวิชาหน่ึงท่ีนักศึกษาไม่ได�

เรียน อาจารย์จะจัดคาบเรียนพิเศษ เรียกว่าคาบเรียน

บูรณาการ เพ่ือสอนเน้ือหาท่ีจำาเปน็ต�องใช�ในโครงงาน 

เพ่ือช้ีให�เห็นถึงการเช่ือมโยงความรู�ระหว่างสองวิชาได� 

นอกจากน้ี อาจารย์จะมีเอกสารการสอนและตำารา เพ่ือ

ใช�ศึกษาได�ด�วยตนเองได�

 หลังจากนักศึกษาได�มีความรู�ในวิชาท่ีตนเองลง

ทะเบียนเป็นอย่างดีแล�ว และมีความรู�ท่ีจำาเป็นต�องใช�

ในการแก�ปัญหาของอีกวิชาหน่ึง โดยอาจารย์จะจัดโครง

งานบูรณาการท่ีแบ่งกลุ่มโดยรวมนักศึกษาจากสองวิชา

เข�าด�วยกัน นักศึกษาแต่ละวิชาจะต�องมาอภิปรายข�อดี

ข�อเสียของเทคนิคจากวิชาตนเอง และเทคนิคจากอีก

วิชาหน่ึง จุดประสงค์เพ่ือให�เห็นมุมมองท่ีแตกต่างกัน

ของสองกระบวนวิชา และสามารถหลอมรวมเทคนิค

จากศาสตร์ท่ีต่างกัน มาประยุกต์แก�ปัญหาเดียวกันได� 

ซ่ึึ่งเป็นจุดประสงค์ของโครงการบูรณาการน้ี

 นักศึกษาจากวิชา 204231 (Computer 

Architecture) จะแก�ปัญหาโดยมนุษย์ กล่าวคือ จะ

ออกแบบวงจรโดยใช�วิธีิ Simplify หรือ K-map เพ่ือ

ออกแบบวงจรหรือบูลีนฟังก์ชันท่ีทำางานตรงกับ ข�อมูล

เข�า และ ข�อมูลออก ในตารางค่าความจริง

 นักศึกษาจากวิชา 204453 (Pattern 

Recognition) จะแก�ปัญหาโดย AI โดยใช�วิธีิการเรียน

รู�ของ Perceptron Learning Algorithm เพ่ือเรียนรู�

การปรับค่าเวกเตอร์ท่ีใช�ในการสร�างฟังก์ชัน เพ่ือ

อธิิบายการทำางานของตารางค่าความจริงน้ี

 จะเห็นได�ว่านักศึกษาท้ังสองกลุ่ม แก�ปัญหา

เดียวกัน โดยใช�ศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน ในกจิกรรม 

 

 

   

 

 

ของวิธีแกปญหาที่แตกตางกันดังกลาว รวมถึงการ

ประยุกตการแกปญหาโดยใชมนุษยและ AI เขา

ดวยกัน ซึ่งเปนจุดประสงคของการบูรณาการขาม

วิชาในโครงการนี้ 

3.1 ก ิ จกรรมการ เ ร ี ยนร ู  เ ช ิ ง ร ุ ก  (Active 

Learning Activity) 

ในแตละวิชา มีการใช Active Learning รวมใน

กระบวนการเรียนการสอน มีการบรรยายแทรกกับ

การตั้งคำถาม วิพากษ อภิปราย อยางตอเนื่อง บาง

คาบมีเกมสที่เกี่ยวของกับทฤษฎีที่เรียนในขณะนั้น 

ดังตัวอยางของคาบเรียนตอไปนี้ 

คาบเรียนเรื ่องความแมนยำของตัวพยากรณ 

เร ิ ่มตนโดยการที ่อาจารยยกตัวอยางเครื ่องมือ

ตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ที่มีความแมนยำในการ

ทำนายถ ูกต อง 20% จากการทดลองของ รอง

ศาสตราจารย ดร. เจษฎา เดนดวงบริพันธุ หลังจาก

นั้น อาจารยสรางสถานการณจำลองประกอบไปดวย

กลอง 4 กลอง และมีเพียงกลองเดียวที ่ซอนวัตถุ

ระเบิดไวโดยที่นักศึกษาไมทราบ นักศึกษาแตละคน

ทำการทำนายโดยการสุมเลือกกลอง ถาเจอกลองท่ีมี

ระเบิดจะถือวาทำนายไดอยางถูกตอง นักศึกษา

คำนวณความแมนยำในการทำนายของนักศึกษา 

จากการทดลองซ้ำจำนวน 10 ครั้ง แลวเปรียบเทียบ

กับความแมนยำของเครื่อง GT200 นักศึกษาวิพากษ

ประสิทธิภาพของ GT200 ดีกวาหรือแยกวาการเดา

สุมอยางไร ใหหาเหตุผลประกอบ โดยใหนักศึกษา

โตเถียงกันถึงเหตุผลของแตละคน นักศึกษาและ

อาจารยหาขอสรุปทางวิชาการรวมกัน ของการวัด

ประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดเมื่อเปรียบเทียบกับ

การเดาสุ ม กิจกรรมนี ้มีเปาหมายในการเปลี ่ยน

นักศึกษาเปนผูเรียนรูเชิงรุก แสดงตามรูปท่ี 1 

 

รูปท่ี 1. กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

3.2 กิจกรรมบูรณาการ (Integrated Activity) 

โครงสรางของกิจกรรมบูรณาการที่ไดออกแบบ

ไวแสดงตามรูปที ่ 2 โดยที ่ว ิชาในโครงการมีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช Active Learning และ 

Flipped Classroom ร  วมก ั น  ก ิ จกรรน ี ้ ม ี การ

แบงกลุมโดยที่แตละกลุมตองมีนักศึกษาที่มาจากท้ัง

สองกระบวนวิชาผสมกัน มีจุดประสงคเพื่อบูรณา

การความรูของสองวิชานี้เขาดวยกัน 

 

รูปท่ี 2. โครงการบูรณาการขามวิชา 
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Active Learning นักศึกษาท้ังสองกลุ่มต�องแบ่งปัน

ความรู�ในวิชาตัวเอง รวมถึงฝึึกฝึนและแก�ปัญหาโจทย์

เดียวกัน แต่ใช�ความรู�จากอีกวิชาหน่ึง นอกจากน้ี ยังมี

การจัดอภิปราย จุดแข็ง จุดอ่อน ของการแก�ปญัหาโดย

มนุษย์ และ เอไอ และสังเคราะห์ความรู�ใหม่ท่ีได�โดย

การใช�เทคนิคผสมระหว่างมนุษย์และเคร่ืองจักรซ่ึึ่งเป็น

ผลลัพธ์ิของการบูรณาการน้ี

 สำาหรับรายละเอียดของโครงงานน้ัน คือแบ่ง

กลุ่มยอ่ย ให�แก�ปัญหาท่ีอาจารยต้ั์งโจทยข้ึ์นมาใหม ่โดย

เป็นโจทย์ท่ีนักศึกษาไม่เคยเห็นมาก่อน แต่จำาเป็นต�อง

ประยุกต์ทฤษฎีในแต่ละกระบวนวิชา นอกจากน้ี ใน

แต่ละกลุ่ม จะได�รับโจทยท่ี์แตกต่างกันเพ่ือป้องกันการ

คัดลอก นอกจากน้ี ยงัต�องมาต้ังกลุ่มยอ่ยอภิปราย จุด

แข็ง จุดอ่อน ของแต่ละเทคนิค  แสดงตามรูปท่ี  3

 

รูปท่ี 3. กิจกรรมบูรณาการ

4. ผลท่ีได้รับ

 โครงการบูรณาการข�ามวิชาน้ีให� ผลงาน 

(Output) ท่ีได�จากนักศึกษา ได�แก่ รายงานโครงงานบู

รณาการ และให� ผลลัพธ์ิ (Outcome) ท่ีนักศึกษาได�

จากวิชาน้ี ได�แก่ คุณลักษณะ ผู�เรียนรู�เชิงรุก (Active 

Learner) และ ผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต (Lifelong Learner) 

นอกจากน้ี โครงการบูรณาการระหว่างสองกระบวน

วิชา ซ่ึึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช�ปัญหาและกิจกรรม

เป็นฐานและ ห�องเรียนกลับทางเข�าด�วยกัน เพ่ือให�วิชา

อ่ืนในคณะใช�เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่ของคณะในอนาคต

 สำาหรับผลกรประเมินการเรียนการสอนท่ีได�

จากโครงการน้ี วิชาการรู�จำาแบบ (204453) ได�คะแนน

ประเมินเฉล่ีย 4.85 จาก 5.00 ซ่ึึ่งอยู่ในระดับดี และ 

วิชาการจัดการระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

(204231) ได�คะแนนประเมนิเฉล่ีย 4.91 จาก 5.00 ซึ่ึง่

อยู่ในระดับดี สำาหรับความคิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีได�จาก

นักศึกษามีดังต่อไปน้ี 

 • อาจารย์นำาเสนอเน้ือหาในแง่มุมท่ีทำาให�

นักเรียนเข�าใจง่าย มีกิจกรรมประกอบการสอนเพ่ือให�

นักศึกษาทุกคนได�มีส่วมร่วมและเน้ือหาในห�องเรียน

สามารถนำาไปใช�ได�จริง 

 • วิธีิการสอนท่ี อ ใช�สอนดีมากๆเลยค่ะ อ ใจดี 

เป็นกันเอง ทำาให�กล�าท่ีจะตอบคำาถาม

 • สอนเร็วไปบางคร้ัง แต่ก็เรียนสนุกอยูค่รับ 

 • อยากให�น่ารัก และใจดีกับนักศึกษาแบบน้ี

ตลอดไปเลยค่า

 • อาจารย์สอนดีมากค่ะ รู�สึกเรียนแล�วสนุก  

มีเทคนิคให�เข�าใจมากข้ึน มีความเข�าใจนศ.สูงมาก

5. สรุป

 โครงการบูรณาการข�ามวิชาน้ี ทำาการหลอมรวม

เน้ือหาของวิชา 204231 และ 204453 เข�าด�วยกันผ่าน

กิจกรรมบูรณาการท่ีผสมผสานนักศึกษาจากท้ังสอง

วิชาเข�าด�วยกัน เพ่ือแลกเปล่ียนความเห็นศาสตร์ท่ีแตก

ต่างกันได�แก่ ศาสตร์ท่ีแก�ปัญหาโดยมนุษย ์และ ศาสตร์

ท่ีแก�ปัญหาโดยเอไอ ด�วยการสอนแบบ Active 

Learning และ Flippped Classroom ส่งผลให�

นักศึกษาเกิดคุณลักษณะเป็น Active Learner และ 

Lifelong Learner ผลการประเมนิผู�สอนได�รับคะแนน

ในระดับดีท้ังสองวิชา แสดงให�เห็นว่าโครงการน้ีได�รับ

การตอบรับท่ีดีจากนักศึษา

 อยา่งไรก็ตามในช่วงการระบาดของ COVID-19 

ทำาให�จำาเป็นต�องเรียนออนไลน์ในหลายคาบ ส่งผล

ให�การสอนโดยใช� Active Learning ไม่เป็นไปตามท่ี

คาดหวังมากเท่าท่ีควร สำาหรับงานในอนาคตในกรณี

ท่ีได�รับทุนน้ีอีกในปีการศึกษาหน�า จะปรับโครงการให�

มีเน้ือหาท่ีบูรณาการมากกว่าน้ี

 

   

 

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หองเรียนกลับทาง

ถูกนำมาใชโดยการมอบหมายใหไปศึกษาลวงหนา

จากวีดีโอบันทึกการสอนของอาจารยและตำราท่ี

อาจารยไดแตงไว  ส วนในคาบเรียนบรรยายนั้น 

อาจารยจะบรรยายรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเนนท่ี

การสรุปและการตอยอดสิ่งที่ได นอกจากนี้นักศึกษา

ตองอภิปรายเนื้อหาวิชาเรียนท่ีไดศึกษามาดวย 

สำหรับเนื้อหาในอีกวิชาหนึ่งที่นักศึกษาไมได

เรียน อาจารยจะจัดคาบเรียนพิเศษ เรียกวาคาบ

เรียนบูรณาการ เพื่อสอนเนื้อหาที่จำเปนตองใชใน

โครงงาน เพ่ือชี้ใหเห็นถึงการเชื่อมโยงความรูระหวาง

สองวิชาได นอกจากนี้ อาจารยจะมีเอกสารการสอน

และตำรา เพ่ือใชศึกษาไดดวยตนเองได 

หลังจากนักศึกษาไดมีความรูในวิชาที่ตนเอง

ลงทะเบ ียนเป นอย  างด ีแล ว  และม ีความร ู  ท่ี

จำเปนตองใชในการแกปญหาของอีกวิชาหนึ่ง โดย

อาจารยจะจัดโครงงานบูรณาการที่แบงกลุมโดยรวม

นักศึกษาจากสองวิชาเขาดวยกัน นักศึกษาแตละวิชา

จะตองมาอภิปรายขอดีขอเสียของเทคนิคจากวิชา

ตนเอง และเทคนิคจากอีกวิชาหนึ ่ง จุดประสงค

เพ่ือใหเห็นมุมมองท่ีแตกตางกันของสองกระบวนวิชา 

และสามารถหลอมรวมเทคนิคจากศาสตรที่ตางกัน 

มาประยุกตแกปญหาเดียวกันได ซึ่งเปนจุดประสงค

ของโครงการบูรณาการนี้ 

น ักศ ึกษาจากว ิชา 204231 (Computer 

Architecture) จะแกปญหาโดยมนุษย กลาวคือ จะ

ออกแบบวงจรโดยใชวิธี Simplify หรือ K-map เพ่ือ

ออกแบบวงจรหรือบูลีนฟงกช ันที ่ทำงานตรงกับ 

ขอมูลเขา และ ขอมูลออก ในตารางคาความจริง 

 

น ั ก ศ ึ ก ษ า จ า ก ว ิ ช า  2 0 4 4 5 3  ( Pattern 

Recognition) จะแกปญหาโดย AI โดยใชว ิธ ีการ

เรียนรูของ Perceptron Learning Algorithm เพ่ือ

เรียนรูการปรับคาเวกเตอรที่ใชในการสรางฟงกชัน 

เพ่ืออธิบายการทำงานของตารางคาความจริงนี้ 

จะเห็นไดวานักศึกษาทั ้งสองกลุม แกปญหา

เดียวกัน โดยใชศาสตรที ่แตกตางกัน ดังนั ้น ใน

กิจกรรม Active Learning นักศึกษาทั ้งสองกลุม

ตองแบงปนความรูในวิชาตัวเอง รวมถึงฝกฝนและ

แกปญหาโจทยเดียวกัน แตใชความรูจากอีกวิชาหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอภิปราย จุดแข็ง จุดออน ของ

การแกปญหาโดยมนุษย และ เอไอ และสังเคราะห

ความรูใหมที่ไดโดยการใชเทคนิคผสมระหวางมนษุย

และเครื่องจักรซ่ึงเปนผลลัพธของการบูรณาการนี้ 

สำหร ับรายละเอ ียดของโครงงานน ั ้น คือ

แบงกลุมยอย ใหแกปญหาที่อาจารยตั้งโจทยขึ้นมา

ใหม โดยเปนโจทยที่นักศึกษาไมเคยเห็นมากอน แต

จำเปนตองประยุกตทฤษฎีในแตละกระบวนวิชา 

นอกจากนี้ ในแตละกลุม จะไดรับโจทยท่ีแตกตางกัน

เพ่ือปองกันการคัดลอก นอกจากนี้ ยังตองมาตั้งกลุม

ยอยอภิปราย จุดแข็ง จุดออน ของแตละเทคนิค  

แสดงตามรูปท่ี  3 

 

รูปท่ี 3. กิจกรรมบูรณาการ 



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         35

รูปท่ี 4. ถ่ายรูปรวมวันปิดคอร์ส

6. กิตติกรรมประกาศ

 โครงการบูรณาการข�ามวิชาน้ีจะไม่สามารถ

สำาเร็จลุล่วงไปได� ถ�าไม่ได�รับความความอนุเคราะห์

จากผู�มีพระคุณดังต่อไปน้ี ผู� มี พ ร ะ คุ ณ ท่ า น แ ร ก 

ท่ี ข� า พ เ จ� า ใ ค ร่ ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ คื อ  

ผู� ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ  

 

 

   

 

 

4 ผลท่ีไดรับ 

โครงการบ ูรณาการข ามว ิชาน ี ้ ให   ผลงาน 

(Output) ท่ีไดจากนักศึกษา ไดแก รายงานโครงงาน

บูรณาการ และให ผลลัพธ (Outcome) ที่นักศึกษา

ไดจากวิชานี ้ ไดแก คุณลักษณะ ผู เร ียนรู เช ิงรุก 

( Active Learner) และ  ผ ู  เ ร ี ย น ร ู  ต ล อดช ี วิ ต 

(Lifelong Learner) นอกจากนี้ โครงการบูรณาการ

ระหวางสองกระบวนวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยใชปญหาและกิจกรรมเปนฐานและ หองเรียน

กลับทางเขาดวยกัน เพื่อใหวิชาอื่นในคณะใชเปน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหมของคณะ

ในอนาคต 

สำหรับผลกรประเมินการเรียนการสอนที่ได

จากโครงการนี ้  ว ิชาการรู จำแบบ (204453) ได

คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.85 จาก 5.00 ซ่ึงอยูในระดับ

ดี และ วิชาการจัดการระบบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร (204231) ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 

4.91 จาก 5.00 ซ ึ ่ งอย ู  ในระด ับดี สำหร ับความ

คิดเห็นอ่ืน ๆ ท่ีไดจากนักศึกษามีดังตอไปนี้  

• อาจารยนำเสนอเนื้อหาในแงมุมที่ทำใหนักเรียน

เขาใจงาย มีกิจกรรมประกอบการสอนเพื่อให

น ักศึกษาทุกคนไดม ีส วมรวมและเนื ้อหาใน

หองเรียนสามารถนำไปใชไดจริง  

• วิธีการสอนที่ อ ใชสอนดีมากๆเลยคะ อ ใจดี 

เปนกันเอง ทำใหกลาท่ีจะตอบคำถาม 

• สอนเร็วไปบางครั้ง แตก็เรียนสนุกอยูครับ  

• อยากใหน าร ัก และใจดีก ับนักศึกษาแบบนี้

ตลอดไปเลยคา 

• อาจารยสอนดีมากคะ รู สึกเรียนแลวสนุก มี

เทคนิคใหเขาใจมากข้ึน มีความเขาใจนศ.สูงมาก 

5 สรุป 

โครงการบูรณาการขามวิชานี้ ทำการหลอมรวม

เนื้อหาของวิชา 204231 และ 204453 เขาดวยกัน

ผานกิจกรรมบูรณาการที่ผสมผสานนักศึกษาจากท้ัง

สองวิชาเขาดวยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นศาสตร

ที ่แตกตางกันไดแก ศาสตรที ่แกปญหาโดยมนุษย 

และ ศาสตรที่แกปญหาโดยเอไอ ดวยการสอนแบบ 

Active Learning แ ล ะ  Flippped Classroom 

สงผลให น ักศ ึกษาเก ิดค ุณลักษณะเป น Active 

Learner และ Lifelong Learner ผลการประเมิน

ผูสอนไดรับคะแนนในระดับดีทั้งสองวิชา แสดงให

เห็นวาโครงการนี้ไดรับการตอบรับท่ีดีจากนักศึษา 

อยางไรก็ตามในชวงการระบาดของ COVID-19 

ทำใหจำเปนตองเรียนออนไลนในหลายคาบ สงผลให

การสอนโดยใช Active Learning ไมเปนไปตามท่ี

คาดหวังมากเทาที่ควร สำหรับงานในอนาคตในกรณี

ที่ไดรับทุนนี้อีกในปการศึกษาหนา จะปรับโครงการ

ใหมีเนื้อหาท่ีบูรณาการมากกวานี ้

 

รูปท่ี 4. ถายรูปรวมวันปดคอรส 

อาจารย์ท่ีปรึกษาในระหว่างท่ีข�าพเจ�ากำาลังศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก ท่ีถ่ายทอดวิชาความรู�ทางด�านการ

รู�จำาแบบ ให�แก่ข�าพเจ�า ผู�มีพระคุณท่านต่อไปคือ ผู�ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ หัวหน�าภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต�น

สังกัดของข�าพเจ�าท่ีได�ให�การสนับสนุนโครงการน้ีเป็น

อยา่งดี ผู�มีพระคุณท่านสุดท�ายคือ ผู�ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วัฒนา จินดาหลวง เพ่ือนร่วมงานของข�าพเจ�า ท่ี

สละเวลาอันมีคา่ในการช่วยเหลือ ดำาเนินโครงการวิจยั

และแก�ไขข�อบกพร่องต่าง ๆ ด�วยความเอาใจใส่ในทุก

ข้ันตอน เพ่ือให�โครงการน้ีสมบูรณ์มากท่ีสุด เหนือส่ิง

อ่ืนใด ข�าพเจ�าขอขอบพระคุณบุคคลทุกท่าน ซ่ึึ่งไม่อาจ

จะนำามากล่าวได�ท้ังหมด ท่ีได�ให�ความช่วยเหลือ

สนับสนุนและให�กำาลังใจด�วยดีตลอดมา
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บทคัดย่อ

 วิชาเคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 เป็นวิชาสำาหรับนักศึกษาปี 2 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิชาน้ีมีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในสัตว์

ทะเลหลังการตายและการควบคุม เอนไซึ่ม์ 8 ชนิด ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของสัตว์ทะเล การประยุกต์ใช�เอนไซึ่ม์ใน

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ผลของการแปรรูป 7 กระบวนการท่ีมีต่อองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์ทะเลและการป้องกัน 

ชีวพิษทางทะเล และสมบัติเชิงหน�าท่ีของโปรตีนในผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซ่ึึ่งนักศึกษาจำาเป็นต�องมีความเข�าใจใน

เน้ือหาดังกล่าวเพ่ือใช�ในการเรียนข้ันสูงและใช�ประกอบวิชาชีพ วิชาน้ีจึงมีความสำาคัญมาก แต่จากเน้ือหาท่ีมีความ

ยากแก่ความเข�าใจ การสอนแบบ active learning ในวิชาน้ีอาจช่วยให�นักศึกษาได�ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ได�ตาม

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา โดยผู�สอนได�ใช�เทคนิคการสอนแบบบรรยายร่วมกับจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได�มีการ

แจกเอกสารคำาสอนล่วงหน�าเพ่ือให�นักศึกษาทำาความเข�าใจล่วงหน�า จัดกิจกรรมเสวนากลุ่มพร�อมกับให�สร�างสรรค์

ส่ือการเรียนรู� อีกท้ังยังมีการทบทวนบทเรียนผ่านการเล่นเกมด�วย application มีกิจกรรม problem-based 

learning โดยนำาเอาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีอยูแ่ล�วในท�องตลาดมาวิเคราะห์ถึงเทคนิคการแปรรูป ทำานายถึงส่ิงท่ีจะ

เกิดข้ึนในระหว่างการเก็บรักษา พร�อมนำาเสนอผลงาน โดยได�ผลลัพธ์ิคือ ส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์ (ท่ีมีท้ังคลิป

วีดีโอ infographic และอ่ืนๆ) และใบสรุปผลงาน โดยนักศึกษาได�แลกเปล่ียนความคิดระหว่างสมาชิกกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่ม ได�เห็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ในท�องตลาด เกิดการฝึึกฝึนการคิดวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามพบอุปสรรค

คือการะบาดของ COVID-19 ทำาให�จัดเสวนากลุ่มไม่ได� และนักศึกษาบางคนไม่ให�ความสนใจในบางกิจกรรม ซ่ึึ่ง

เป็นหน�าท่ีของผู�สอนในการปรับปรุงกิจกรรมและเพ่ิมความสนใจของผู�เรียนต่อไป   

คำาสำาคัญ:  active learning, problem-based learning, การเล่นเกม, ส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์
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1. บทนำา

 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน�นผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังทางด�านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

และมีจริยธิรรม สามารถตอบสนองความต�องการ

ทรัพยากรบุคคลของประเทศโดยเฉพาะด�าน

อุตสาหกรรมอาหารทะเล ซ่ึึ่งต�องการความเช่ียวชาญ

เฉพาะด�าน หลักสูตรเทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ทางทะเลจึง

ได�กำาหนดให�นักศึกษาต�องเรียนวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล 2 (Marine Product Chemistry 2; 606264) 

ซ่ึึ่งมีเน้ือหาท่ีค่อนข�างยาก ซ่ึึ่งหลักสูตรเดิมเคยกำาหนด

ให�เรียนตอนช้ันปีท่ี 3 อีกท้ังเน้ือหาบางส่วนในหลักสูตร

ท่ีใกล�เคียงมักสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้ือหา

ส่วนแรก (ก่อนสอบกลางภาค) มีความยากและ

นักศึกษาไม่เคยมีพ้ืนฐานมาก่อน ได�แก่ หัวข�อการ

เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในสัตว์ทะเลหลังการตายและ

การควบคุม เอนไซึ่ม์ 8 ชนิด ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ

สัตว์ทะเล และการประยกุต์ใช�เอนไซึ่ม์ในผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล ซ่ึึ่งในเน้ือหาส่วนน้ีอาจารยผู์�สอนจะให�นักศึกษา

ทำาความเข�าใจมาล่วงหน�าจากเอกสารคำาสอน และ

สอนแบบบรรยายเป็นหลัก โดยนักศึกษาจะต�องนำา

เน้ือหาท่ียากเหล่าน้ีหัวข�อใดหัวข�อหน่ึงไปจัดทำาเป็นส่ือ

การเรียนรู�สร�างสรรค์นำามาสอนเพ่ือนท่ีได�จัดทำาใน

หัวข�ออ่ืน นักศึกษาต�องทำาความเข�าใจอย่างถ่องแท�ถึง

เน้ือหาท่ีตนรบัผิดชอบเน่ืองจากต�องถ่ายทอดให�เพ่ือน

ในช้ัน 

 เน้ือหาช่วงปลายภาคจะเก่ียวกับผลของการ

แปรรูป 7 กระบวนการท่ีมีต่อองค์ประกอบทางเคมีของ

สัตว์ทะเลและการปอ้งกัน ชีวพิษทางทะเล และสมบติั

เชิงหน�าท่ีของโปรตนีในผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่ึง่เน้ือหา

บางส่วนนักศึกษาจะเคยได�เรียนรู�มาก่อนแล�วในวิชา

อ่ืน ดังน้ันผู�สอนจะลดการบรรยายลงและให�นักศึกษา

ทำากิจกรรมกลุ่มมากข้ึน โดยให�กิจกรรม problem-

based learning โดยนำาเอาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีอยู่

แล�วในท�องตลาดมาวิเคราะห์ถึงเทคนิคการแปรรูป 

ทำานายถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการเก็บรักษา 

พร�อมนำาเสนอผลงาน เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�จาก

ของจริง โดยจะมีอาจารย์คอยให�คำาปรึกษา นอกจาก

น้ีเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ทำาให�ต�องสอน

ออนไลน์และไม่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มได�ในช่วงต�น

ของการเรียนการสอน (กอ่นสอบกลางภาค) จึงจำาเปน็

ให�นักศึกษาทำากิจกรรมเด่ียวในการสร�างสรรค์ส่ือการ

เรียนรู� และได�เพ่ิมกิจกรรมการทบทวนความรู�ผ่านการ

เล่นเกมผ่าน application พร�อมแจกของรางวัล 

 การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

แบบ Type A: Active Learning น้ี จึงมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให�นักศึกษาได�ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของรายวิชา 

สามารถพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาได�ถูกจุด 

ทักษะการใช�เทคโนโลยี ทักษะสร�างวิธีิการแก�ปัญหา

อยา่งสร�างสรรค์และทักษะการส่ือสารและทำางานร่วม

กับผู�อ่ืน ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบ ได�แก่ การสร�างสรรค์

ส่ือการเรียนรู�แบบเพ่ือนสอนเพ่ือน การทบทวนความ

รู�ผ่านการเล่นเกม และ กิจกรรม problem-based 

learning

2. หลักการและหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้

 วิิธีีการเรียนรู้แบบเพ่ือนสอนเพ่ือน

 วิธีิท่ีใช�ในการเรียนการสอนวิชาน้ีไม่พบปรากฏิ

ว่ามีหลักการหรือทฤษฎีรองรับโดยตรง อาจมีใกล�เคียง

อยู่บ�างคือ วิธีิการเรียนรู�แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-

assisted learning strategies) ซ่ึึ่งหมายถึงการเรียน

รู�ท่ีนักศึกษามีโอกาสช่วยเหลือและร่วมกันพัฒนา

ทักษะของตนเองโดยการจบัคู่ ผู�สอนจะเลือกนักศึกษา

ท่ีผลการเรียนดีจับคู่กับนักศึกษาท่ีผลการเรียนอ่อน 

เพ่ือให�เพ่ือนท่ีผลการเรียนดีได�ช่วยเหลือและพัฒนา

ความรู�ให�เพ่ือนท่ี อ่อนกว่า ผู�สอนจะให�คำาแนะนำา และ

กระตุ�นให�เกิดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�

อย่างต่อเน่ือง [1]

 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการเรียนรู�แบบเพ่ือน

สอนเพ่ือนท่ีใช�ในวิชาน้ีจะทำาโดยผ่านการสร�างส่ือการ

เรียนรู�สร�างสรรค์แล�วนำามาสอนเพ่ือนอีกคร้ัง ซ่ึึ่งผู�สอน
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ได�นำาประสบการณ์การสอนมาปรับได� โดยพบว่าการ

ท่ีจะสอนคนอ่ืนได�น้ันตนเองจะต�องมคีวามเข�าใจอยา่ง

ถ่องแท�ในเน้ือหาท่ีตนกำาลังจะสอน ดังริชาร์ด ฟิลลิปส์ 

ไฟน์แมน นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได�กล่าวไว� “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 

 กิจกรรมน้ีนักศึกษายังต�องใช�ทักษะการใช�

เทคโนโลยเีพ่ือสร�างส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์ นักศึกษา

ยังต�องแลกเปล่ียนความรู�กันจึงเป็นการพัฒนาทักษะ

การส่ือสารและทำางานร่วมกับผู�อ่ืน

 การสอนโดยใช้เกม

 การสอนโดยใช�เกม ไมเ่พียงแต่จะได�ความรู�และ

ผลสัมฤทธ์ิิท่ีสูงข้ึนเท่าน้ัน แต่ผู�เรียนยังจะได�รับความ

สนุกสนานเพลิดเพลินอีกด�วย การสอนโดยใช�เกมจึง

เป็นอีกวิธีิหน่ึงท่ีจะทำาให�ผู�เรียนสนุกสนานในการเรียน

และทำาให�ผู�เรียนเข�าใจเน้ือหาจากบทเรียนได�ดียิ่งข้ึน

 ทิศนา แขมมณี [2] กล่าวว่า วิธีิสอนโดยใช�เกม 

คือ กระบวนการท่ีผู�สอนใช�ในการช่วยให�ผู�เรียนเกิด

การเรียนรู�ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด โดยการให�ผู�

เรียนเล่นเกมตามกติกา และนำาเน้ือหาและข�อมูลของ

เกม พฤติกรรมการเล่น วิธีิการเล่น และผลการเล่นเกม

ของผู�เรียนมาใช�ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู�  

นอกจากน้ียังได�อธิิบายองค์ประกอบของวิธีิการสอน

โดยใช�เกม ดังน้ี

 1. มีผู�สอนและผู�เรียน

 2. มีเกม และกติกาการเล่น

 3. มีการเล่นเกมตามกติกา

 4. มีการอภิปรายเก่ียวกับผลการเล่น วิธีิการ

เล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู�เล่นหลังการเล่น

 5. มีผลการเรียนรู�ของผู�เรียน

 ทิศนา  แขมมณี [2] กล่าวถึงข�อดีและข�อจำากัด

ของวิธีิสอนโดยใช�เกม ดังน้ี

ข้อดี

 - เป็นวิธีิสอนท่ีช่วยให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู�สูง ผู�เรียนได�รับความ

 - สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู�จากการเล่น

 - เป็นวิธีิสอนท่ีช่วยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� โดย

การเห็นประจักษ์แจ�งด�วยตนเองทำาให�การเรียนรู�น้ันมี

ความหมายและอยูค่งทน

 - เป็นวิธีิสอนท่ีผู�สอนไม่เหน่ือยแรงมากขณะ

สอนและผู�เรียนชอบ

ข้อจำากัด

 - เป็นวิธีิสอนท่ีใช�เวลามาก

 - เป็นวิธีิสอนท่ีมค่ีาใช�จ่าย เน่ืองจากเกมบางเกม

ต�องซ้ืึ่อหามาโดยเฉพาะเกมจำาลองสถานการณบ์างเกม

มีราคาสูงมาก เน่ืองจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ ผู�เรียน

ทุกคนต�องมีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเฉพาะตน

 - เป็นวิธีิสอนท่ีข้ึนกับความสามารถของผู�สอน 

ผู�สอนจำาเป็นต�องมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการ

สร�างเกม จึงจะสามารถสร�างได�

 - เป็นวิธีิสอนท่ีต�องอาศัยการเตรียมการมาก 

เกมเพ่ือการฝึึกทักษะ แม�จะไม่ยุ่งยากซัึ่บซึ่�อนนัก แต่

ผู�สอนจำาเป็นต�องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่นให�

ผู�เรียนจำานวนมาก เกมการศึกษา และเกมจำาลอง

สถานการณ์ ผู�สอนจำาเป็นต�องศึกษาและทดลองใช�จน

เข�าใจ ซ่ึึ่งต�องอาศัยเวลามาก โดยเฉพาะเกมท่ีมีความ

ซัึ่บซึ่�อนมาก และผู�เล่นจำานวนมากยิง่ต�องใช�เวลามาก

ข้ึนอีก

 - เป็นวิธีิสอนท่ีผู�สอนต�องมทัีกษะในการนำาการ

อภิปรายท่ีมีประสิทธิิภาพจึงจะสามารถช่วยให�ผู�เรียน

ประมวลและสรุปการเรียนรู�ได�ตามวัตถุประสงค์

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based 

Learning: PBL)

 การเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem-

based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู�ท่ี

เ กิด ข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู�แบบ

สร�างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให�ผู�เรียนสร�าง
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ความรู�ใหม่ จากการใช�ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในโลกเป็น

บริบทของการเรียนรู� (Learning Context) เพ่ือให�ผู�

เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก�ปัญหา 

รวมท้ังได�ความรู�ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา ไป

พร�อมกันด�วย การเรียนรู�โดยใช�ปัญหาเป็นฐานจึงเป็น

ผลมาจากกระบวนการทำางานท่ีต�องอาศัยความเข�าใจ

และการแก�ไขปัญหาเป็นหลัก ถ�ามองในแง่ของ

ยุทธิศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่ง

เสรมิให�ผู�เรียนได�ลงมอืปฏิิบัติด�วยตนเอง เผชญิหน�ากับ

ปัญหาด�วยตนเอง จะทำาให�ผู�เรียนได�ฝึึกทักษะในการ

คิดหลายรูปแบบ เช่นการคดิวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ 

การคิดสังเคราะห์ การคิดสร�างสรรค์ ฯลฯ [3]

ลักษณะสำาคัญของการเรียนรู�แบบ PBL

 รูปแบบของการจดัการเรียนรู�แบบการใช�ปัญหา

เป็นฐาน หรือ PBL มีลักษณะสำาคัญดังน้ี [3]

  1. ให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู�อย่าง

แท�จริง (student-centered learning)

 2. จัดผู�เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ให�มีจำานวนกลุ่ม

ละประมาณ 5–8 คน

 3. ผู�สอนทำาหน�าท่ี เป็นผู�อำานวยความสะดวก 

(facilitator) หรือผู�ให�คำาแนะนำา (guide)

  4. ใช�ปัญหาเป็นตัวกระตุ�น (ส่ิงเร�า) ให�เกิดการ

เรียนรู�

 5. ลักษณะของปัญหาท่ีนำามาใช� ต�องมีลักษณะ

คลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีิแก�ไขปัญหาได�อย่างหลาก

หลาย อาจมีคำาตอบได�หลายคำาตอบ

 6. ผู�เรียนเป็นผู�แก�ปญัหาโดยการแสวงหาข�อมูล

ใหม่ ๆ ด�วยตนเอง (self-directed learning)

 7. การประเมินผล ใช�การประเมินผลจาก

สถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจาก

ความสามารถในการปฏิิบัติของผู�เรียนในขณะทำา

กิจกรรมการเรียนรู� (Learning process) และพิจารณา

จากผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู� (Learning 

product)

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

 วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 การเรียนการสอนของวชิาน้ีประกอบได�ด�วยการ

สอนแบบเดิมคือการบรรยายร�อยละ 50 และอีกร�อย

ละ 50 มาจากกิจกรรม 3 กิจกรรมได�แก่

 1. กิจกรรมสร�างส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์เพ่ือ

ให�เพ่ือนสอนเพ่ือน

 2. กิจกรรมทบทวนความรู�โดยการเล่นเกม

 3. กิจกรรม problem-based learning โดย

แบ่งกลุ่ม 4-5 คน นำาเอาผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีอยู่แล�ว

ในท�องตลาดมาวิเคราะห์ถึงเทคนิคการแปรรูป ทำานาย

ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการเก็บรักษา พร�อมนำา

เสนอผลงาน

 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่

ส่ือท่ีใช�ได�แก่

 1. เอกสารคำาสอน 340 หน�า คนละ 1 เล่ม

 2. สไลด์ power point

 3. เกมโดย application Kahoot พร�อมของ

รางวัล

 4. ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีน่าสนใจในท�องตลาด

 กระบวนการท่ีทำาให�นักศึกษามาส่วนร่วมในการ

เรียนรู� (Active Learning)

 1. ช้ีแจงถึงความสำาคัญของกิจกรรม และการ

คิดคะแนน

 2. มีการใช�เกมและแจกของรางวัล

 3. มีการใช�ผลิตภัณฑ์อาหารจริง นักศึกษาได�มี

โอกาสชิม และเรียนรู�จากส่ิงท่ีจับต�องได�

 กระบวนการท่ีสร�างทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต

ให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

 1. นักศึกษาต�องค�นคว�าข�อมูลผ่านฐานข�อมูล

ต่างๆ รวมท้ังช่องทางออนไลน์

 2. นักศึกษาต�องเรียนรู�ในการใช�งานโปรแกรม

หรือ application ในการสร�างส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์

 3. ฝึึกฝึนนักศึกษาให�มีทักษะการวิเคราะห์
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ปัญหาได�ถูกจุด ทักษะการใช�เทคโนโลย ีทักษะสร�างวิธีิ

การแก�ปัญหาอย่างสร�างสรรค์และทักษะการส่ือสาร

และทำางานร่วมกับผู�อ่ืน ผ่านกิจกรรมท้ัง 3

4. ผลท่ีได้รับ

 วิธีิการการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 1. คะแนนสอบ

 2. คุณภาพและความถูกต�องของส่ือการเรียนรู�

สร�างสรรค์

 3. พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน

 4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

 5. คุณภาพและความถกูต�องของใบสรปุผลงาน

 6. คุณภาพของการนำาเสนอผลงาน

ท้ังน้ีได�ส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์ จำานวน 24 ผลงาน 

 ซ่ึึ่งประกอบได�ด�วยคลิปวีดีโอ infographic และส่ือ

ชนิดอ่ืนๆ

 ผลลัพธ์ีต่อนักศ้กษาท่ีเป็นเป้าหมาย

 นั ก ศึกษา ได� คะแนนในช่ ว ง  57 . 35  – 

80.05คะแนน และคะแนนเฉล่ียของวิชาน้ีคือ 69.41 

คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) โดยนักศึกษาได�ลำาดับข้ัน

ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ ร�อยละ 

29.17 ได�เกรด B และกว่าร�อยละ 75 ได�เกรดระหว่าง 

C+ ถึง B+ และไม่มีนักศึกษาได�เกรด D และ F เลย 

โดยนักศึกษาท่ีได�เกรด D+ ท้ัง 3 คน ขาดการเข�าร่วม

กิจกรรมโดยไม่มีใบลา จึงได�รับคะแนนในส่วนน้ีน�อย 

ขณะนักศึกษาท่ีได�เกรด A มีเพียง 1 คน ซ่ึึ่งอาจเป็น

เพราะคะแนนกิจกรรมมีสัดส่วนท่ีสูง (65 คะแนน) 

นักศึกษาท่ีโดดเดน่ในการสอบจงึไม่สามารถทำาเกรดได�

ดีนัก ประกอบกับจำาเป็นต�องสอนออนไลน์หลาย

สัปดาห์จากการระบาดของ COVID-19 ผลลัพธ์ิการ

เรียนรู�ในการสอนออนไลน์จึงน�อยกว่าแบบเจอหน�า

ตารางท่ี 1 ลำาดับข้ันของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา 

606264 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
ลำาดับข้ัน ช่วงคะแนน จำานวน

คน

ร�อยละ

A  > 80.00 1 4.16

ลำาดับข้ัน ช่วงคะแนน จำานวน

คน

ร�อยละ

B+ 75.00 – 79.99 5 20.83
B 70.00 – 74.99 7 29.17

C+ 65.00 – 69.99 6 25.00
C 60.00 – 64.99 2 8.33

D+ 55.00 – 59.99 3 12.50
D 50.00 – 54.99 - -
F < 50.00 - -

 ตัวอย่างภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน

 1. กิจกรรมสร�างส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์เพ่ือ

ให�เพ่ือนสอนเพ่ือน

   

รูปท่ี 1 เอกสารประกอบคำาสอน

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างผลงานส่ือการเรียนรู�สร�างสรรค์จาก

นักศึกษา

 

 

   

 

 

3. ฝกฝนนักศึกษาให มีทักษะการวิเคราะห

ปญหาได ถูกจุด ทักษะการใชเทคโนโลยี  

ทักษะสรางวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค

และทักษะการสื่อสารและทำงานรวมกับ

ผูอ่ืน ผานกิจกรรมท้ัง 3 

4 ผลท่ีไดรับ 

วิธีการการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คะแนนสอบ 

2. คุณภาพและความถูกตองของสื่ อการ

เรียนรูสรางสรรค 

3. พฤติกรรมและการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

4. การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

5. คุณภาพและความถูกตองของใบสรุป

ผลงาน 

6. คุณภาพของการนำเสนอผลงาน 

ท้ังนี้ไดสื่อการเรียนรูสรางสรรค จำนวน 24 

ผลงาน ซ่ึงประกอบไดดวยคลิปวีดีโอ infographic 

และสื่อชนิดอ่ืนๆ 

 

ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเปนเปาหมาย 

นักศึกษาไดคะแนนในชวง 57.35 – 80.05

คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของวิชานี้ คือ 69.41 

คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) โดยนักศึกษาไดลำดับ

ข้ันดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยนักศึกษาสวนใหญ รอย

ละ 29.17 ไดเกรด B และกวารอยละ 75 ไดเกรด

ระหวาง C+ ถึง B+ และไมมีนักศึกษาไดเกรด D 

และ F เลย โดยนักศึกษาท่ีไดเกรด D+ ท้ัง 3 คน 

ขาดการเขารวมกิจกรรมโดยไม มีใบลา จึงไดรับ

คะแนนในสวนนี้นอย ขณะนักศึกษาท่ีไดเกรด A มี

เพียง 1 คน ซ่ึงอาจเปนเพราะคะแนนกิจกรรมมี

สัดสวนท่ีสูง (65 คะแนน) นักศึกษาท่ีโดดเดนในการ

สอบจึงไมสามารถทำเกรดได ดีนัก ประกอบกับ

จำเปนตองสอนออนไลนหลายสัปดาหจากการ

ระบาดของ COVID-19 ผลลัพธการเรียนรูในการ

สอนออนไลนจึงนอยกวาแบบเจอหนา 

 

ตารางท่ี 1 ลำดับข้ันของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา 

606264 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
ลำดับขั้น ชวงคะแนน จำนวนคน รอยละ 

A         > 80.00 1 4.16 

B+ 75.00 – 79.99 5 20.83 

B 70.00 – 74.99 7 29.17 

C+ 65.00 – 69.99 6 25.00 

C 60.00 – 64.99 2 8.33 

D+ 55.00 – 59.99 3 12.50 

D 50.00 – 54.99 - - 

F < 50.00 - - 

 

ตัวอยางภาพกิจกรรมในการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมสรางสื่อการเรียนรูสรางสรรค

เพ่ือใหเพ่ือนสอนเพ่ือน 

 

 

 

รูปท่ี 1 เอกสารประกอบคำสอน 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  
 

รูปท่ี 2 ตัวอยางผลงานสื่อการเรียนรูสรางสรรค

จากนักศึกษา 

 

2. กิจกรรมทบทวนความรูโดยการเลนเกม 

  

  

  
 

รูปท่ี 3 บรรยากาศกิจกรรมทบทวนความรูโดย

การเลนเกม และการแจกของรางวัล 

 

 

 

3. กิจกรรม problem-based learning 

  

  

  
 

รูปท่ี 4 บรรยากาศกิจกรรม problem-based 

learning 

 

  

  
 

รูป ท่ี 5 การนำเสนอในกิจกรรม  problem-

based learning 

  

ผลลัพธตอคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ 
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2. กิจกรรมทบทวนความรู�โดยการเล่นเกม

   

   

 

  

รูปท่ี 3 บรรยากาศกิจกรรมทบทวนความรู�โดยการ

เล่นเกม และการแจกของรางวัล

3. กิจกรรม problem-based learning

   

   

 

  

รูปท่ี 4 บรรยากาศกิจกรรม problem-based 

learning

   

   

รูปท่ี 5 การนำาเสนอในกิจกรรม problem-based 

learning

 ผลลัพธ์ีต่อคณาจารย์ท่ีเข้าร่วิมโครงการ

 ผู�สอนได�ผลการประเมินการเรียนการสอน

ออนไลน์ 4.47 คะแนน จาก 5 คะแนน และกระบวน

วิชาได�รับคะแนนประเมนิ 4.37 คะแนนจาก 5 คะแนน 

(ดีมาก) โดยมีนักศึกษา 23 คน จาก 24 คน ได�ทำาการ

ประเมิน

 อาจารย์ผู�สอนได�รับประสบการณ์ในการสอน

แบบ active learning ทราบปัญหาและจุดบกพร่อง

ท่ีจะนำาไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงปรับใช�

ในกระบวนวิชาอ่ืนต่อไป

5. สรุป

 กิจกรรมท่ีจัดข้ึนท้ัง 3 กิจกรรม มีส่วนกระตุ�น

ความสนใจในการเรียนวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 

ซ่ึึ่งปกติเป็นวิชาท่ีมีเน้ือหายากและค่อนข�างน่าเบ่ือ การ

มอบเอกสารคำาสอนไปอ่านก่อนยังไม่ได�ผลมากนัก 

เน่ืองจากบางคนไม่สนใจอ่านมาล่วงหน�า ควรหา

กิจกรรมอ่ืนช่วยกระตุ�นให�มีการศึกษาล่วงหน�า เช่น 
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สนใจจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ เกิดการคิดวิเคราะห ์โดย

อาศัยเน้ือหาท่ีได�เรียนไปแล�วผนวกกับความรู�และ

ข�อมูลจากแหล่งวิทยาการอ่ืนๆ รวมท้ังช่องทาง

ออนไลน ์ให�ผลลพัธ์ิการเรียนรู�ค่อนข�างด ีโดยสังเกตได�

จากการตอบคำาถามระหว่างการนำาเสนอ และการทำา

ข�อสอบ อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาบางคนไม่ให�ความ

สนใจ และไม่เข�าร่วมกิจกรรม ผู�สอนจึงต�องหาทาง

ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให�ดีข้ึนต่อไป

 อุปสรรคคือการเกิดการระบาดของ COVID-19 

ระลอก ท่ี 2 ท่ีทำาให�จำาเป็นต�องเปล่ียนรูปแบบการเรียน

การสอนเปน็แบบออนไลน ์และจำาเป็นต�องงดกิจกรรม

กลุ่มและเปล่ียนให�เป็นกิจกรรมเด่ียว ผู�สอนพยายาม

ชดเชยด�วยการเสริมกิจกรรมทบทวนความรู�ผ่านการ

เล่นเกม แต่ก็อาจให�ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ไม่เป็นไปตามท่ี

คาดหวังไว� 

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีให�ทุนใน

การดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active 

learning ขอขอบคณุคณะอตุสาหกรรมเกษตรและเจ�า

หน�าท่ีทุกคนท่ีอำานวยความสะดวก และขอบคุณ

นักศึกษาท่ีเข�าร่วมกิจกรรมทุกคนท่ีให�ความร่วมมือ 
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การเรียนรู้โดยใช้กูเกิล เอิร์ธี โปร ในการสำารวิจธีรณีแปรสัณฐานโลก  

Learning by Using Google Earth Pro to Explore Global Tectonics

นิติ มั่นเข็มทอง1  และ เศรษฐ์ สันติธีรางกูร1

1ภาควิชาธิรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

niti.m@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 ธิรณีแปรสัณฐานเป็นสาขาวิชาทางธิรณีวิทยาเพ่ือสร�างความเข�าใจวิวัฒนาการและกลไกการขับเคล่ือนของ

แผ่นเปลือกโลกและช้ันใต�เปลือกโลก การเรียนเน้ือหาของกระบวนวิชา นอกจากจะเรียนรู�เก่ียวกับทฤษฎีพ้ืนฐาน

ของแต่ละรูปแบบธิรณีแปรสัณฐานจากการบรรยายโดยอาจารย์ผู�สอนแล�ว ผู�เรียนจำาเป็นต�องศึกษาจากตัวแทน

ของธิรณแีปรสัณฐานมีพลังรูปแบบต่างๆ ประกอบด�วย 1) ธิรณีแปรสัณฐานทวีปแยก 2) ธิรณีแปรสัณฐานพ้ืนทะเล

แผ่ 3) ธิรณีแปรสัณฐานการมุดตัว 4) ธิรณีแปรสัณฐานการก่อเทือกเขา และ 5) ธิรณีแปรสัณฐานการเล่ือนตาม

แนวระดับ การเรียนรู�ระดับภูมิภาคโลกไม่สามารถสำาเร็จได�โดยการออกภาคสนามธิรณีวิทยา การสำารวจระยะไกล

ผ่านโปรแกรมกูเกิล เอิร์ธิ โปร รูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ ในรูปแบบของภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ี เส�นช้ันความ

สูง ตำาแหนง่ หรอืภาพเวลาผา่นพ�น ท่ีเผยแพรโ่ดยองคก์รทางธิรณวิีทยาท่ัวโลก ถูกใช�เป็นเคร่ืองมอืหลักในการเรียน

รู�รูปแบบใหม่และวิจัยในช้ันเรียนผ่านกิจกรรมการค�นคว�าอิสระ ผู�เรียนเป็นผู�กำาหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีนัยยะทาง

ธิรณีแปรสัณฐานครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ของโลก เพ่ือสามารถบ่งช้ีให�เห็นถึงลักษณะเด่นและความแตกต่างของ

แต่ละรูปแบบของธิรณีแปรสัณฐาน ผลการศึกษาท่ีถูกนำาเสนอบนโปรแกรม กูเกิล เอิร์ธิ โปร มีประสิทธิิผลต่อการ

เรียนรู�มาก ผู�รับสารได�มีส่วนร่วมในการสำารวจธิรณีแปรสัณฐานโลก มากกว่าการเรียนรู�หรือรับฟังการนำาเสนอใน

รูปแบบเดิม นอกจากน้ีชุดข�อมูลท่ีสร�างข้ึนยังสามารถเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ท่ีสามารถเข�าถึงชุดข�อมูลธิรณี

แปรสัณฐานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือนำาองค์ความรู�ดังกล่าวไปประยุกต์ใช�ในงานวิจัยสาขาโลกศาสตร์อ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข�อง 

คำาสำาคัญ:  ธิรณีแปรสัณฐาน, ธิรณีวิทยา, เสมือนจริง 3 มิติ, กูเกิลเอิร์ธิ, การเรียนรู�แบบใหม่ 

1. บทนำา

 แผนท่ีธิรณีแปรสัณฐาน หมายถึงแผนท่ีท่ีแสดง

ขอบเขตและพลวตัของแผ่นเปลือกโลกซ่ึึ่งมาประกอบ

แผนท่ีแผ่นธิรณีแปรสัณฐานเป็นข�อมูลท่ีเกิดจากการบู

รณาการของทุกแขนงวิชาทางธิรณีศาสตร์อย่างเป็น

ระบบและมีแบบแผน เพ่ือแสดงเร่ืองราวและการ

เปล่ียนแปลงของแผ่นเปลือกโลกท่ีบันทึกไว�ในหินโผล่

ลงบนข�อมูลแผนท่ีในรูปแบบ 2 มิติ ซ่ึึ่งเป็นฐานข�อมูล

ท่ีสามารถเข�าถึงจากช่องทางปกติ เช่น ส่ือออนไลน์หรือ

ส่ือส่ิงพิมพ์ 

 การแสดงข�อมูลธิรณแีปรสณัฐานเสมอืนจรงิรูป

แบบ 3 มิติ (3D virtual model) เป็นการประยุกต์

ความรู�ทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ (Pavlis 

และ Mason, 2017) ซ่ึึ่งสามารถแสดงผลร่วมกับแบบ

จำาลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model) 

หรือโปรแกรมกูเกิล เอิร์ธิ โปร โดยสามารถแสดง
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธิรณีสัณฐาน และโครงสร�าง

เสมือนจริงรูปแบบ 3 มิติ (Walsh, 2009) กูเกิล เอิร์ธิ 

โปร เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยบริษัทกูเกิล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่ีสามารถแสดงภาพถ่ายทางอากาศ

พร�อมท้ังแผนท่ีข�อมูลดินแดนการปกครอง เส�นทางการ

เดินทางและผังเมืองซึ่�อนทับลงบนภาพถ่ายทางอากาศ

ในรูปแบบ 3 มิติ (Triantafyllou และคณะ, 2017) 

และเข�าถึงได�โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดย

ไม่เสียค่าใช�จ่ายในการขออนุญาตใช�โปรแกรม 

 การถ่ายทอดข�อมูลเสมือนจริงบนโปรแกรมกู

เกิล เอิร์ธิ โปร โดยสร�างช้ันข�อมูลทางธิรณีวิทยาเป็น

ส่ิงท่ีท�าท�ายต่อการการเรียนรู�ในปัจจุบัน (Brown และ

คณะ, 2009) ซ่ึึ่งองค์ความรู�จากการเรียนรู�รูปแบบใหม่

จะช่วยให�บุคคลในกลุ่มเป้าหมายสามารถใช�ประโยชน์

จากข�อ มูลทางธิรณีแปรสัณฐานได�สะดวก ข้ึน 

(Jianming และคณะ, 2018) 

2. กรอบแนวิคิดการเรียนรู้  (Conceptual 

framework)

 กรอบแนวความคิดการเรียนรู�โดยใช�กูเกิล เอิร์ธิ 

โปร ในการสำารวจแผน่ธิรณแีปรสณัฐานโลก เปน็การบู

รณาการข�อมูลทางธิรณีวิทยามาประยุกต์ในการเรียน

การสอนหรือการนำาเสนอผลงานบนแพลตฟอร์มของ

โปรแกรม กูเกิล เอิร์ธิ โปร (ตารางท่ี 1) โดยมีเป้าหมาย

ท่ีสำาคัญคือการนำาเสนอข�อมูลในรูปแบบเสมือนจริง 3 

มิติ ท่ีผู�ฟังสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู�หรือนำาเสนอ 

ข�อมูลท่ีถูกนำาเสนอสามารถแก�ไขหรือเปล่ียนแปลงได�

ง่ายข้ึนอยูกั่บนัยยะทางธิรณแีปรสัณฐานท่ีต�องการนำา

เสนอเ น่ืองจากชุดข�อมูลท้ังหมดถูกจัดเรียงใน

แพลตฟอร์มเดียวกัน ตารางท่ี 1 สามารถแสดงถึงความ

แตกต่างของกรอบแนวความคิดระหว่างการเรียนรู�ใน

รูปแบบเดิมและแบบใหม่ได�ดังน้ี 

การเรียนรู้แบบเดิม การเรียนรู้แบบใหม่
1) ค�นคว�าข�อมูลจากบทความวิชาการเป็นหลัก ซ่ึึ่งเป็น

ข�อมูลภาพน่ิง รูปแบบ 2 มิติ

1) ค�นคว�าข�อมูลจากส่ือออนไลน์เป็นหลัก ซ่ึึ่งลักษณะ

ของข�อมูลจะเน�นข�อมูลเสมือนจริง รูปแบบ 3 มิติ

2) ทำาความเข�าใจจากบทความวิชาการนานาชาติ เป็น

หลัก

2) ทำาความเข�าใจ สังเคราะห์ และบูรณาการข�อมูล 

จากแหล่งข�อมูลออนไลน์ ซ่ึึ่งความน่าเช่ือถือของข�อมูล

มีหลายระดับ

3) สรุปใจความสำาคัญจากข�อมูลในบทความวิชาการนำา

เสนอผลการศึกษาผ่านโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์  

3) สรุปใจความสำาคัญจากข�อมูลในรูปแบบ active 

presentation การนำาเสนอผลการศึกษาผ่าน

โปรแกรมกูเกิล เอิร์ธิ โปร รวมถึงโปรแกรมนำาเสนอ

ออนไลน์ เช่น ไมโครซึ่อฟท์ ทีม

4) ผลงานการนำาเสนอถูกเก็บในไฟล์นามสกุล .ppt ซ่ึึ่ง

การจำากัดเข�าถึงข�อมูล

4) ผลงานการนำาเสนอถูกเก็บในไฟล์นามสกุล .kmz ซ่ึึ่ง

ทุกคนสามารถเข�าถึงข�อมูลภายหลังได� และสามารถ

เผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์

ตารางท่ี 1 แสดงถึงความแตกต่างของกรอบแนวความคิดระหว่างการเรียนรู�ในรูปแบบเดิมและแบบใหม่
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3. ภาพเสมือนจริงบนโปรแกรมกูเกิล เอิร์ธี โปร 

(Virtual image on Google Earth Pro)

 โปรแกรมกูเกิล เอิร์ธิ โปร ได�นำาเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริงท่ีใช�แบบจำาลองธิรณีใต�พ้ืนผิว 3 มิติ มา

ช่วยนำาเสนอภาพเสมือนจริงของธิรณีสัณฐานวิทยาบน

พ้ืนผิว รวมถึงส่ิงก่อสร�างท่ีเกิดจากมนุษย์ โปรแกรมกู

เกิล เอิร์ธิ โปร เป็นโปรแกรมท่ีไม่มีฟังก์ชันการ

วิเคราะห์และไม่ได� ถูกออกแบบมาเพ่ือทดแทน

ซึ่อฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ (GIS software) แต่มี

ความสามารถในการผสมผสาน ท่ีทำาให�ระบบ

สารสนเทศเข�าถึงได�สะดวกมากข้ึนสำาหรับผู�ท่ีไม่มี

ความเช่ียวชาญเป็นการนำาข�อมูลจากภาพถ่ายทาง

อากาศ และภาพถา่ยจากดาวเทยีมมาสร�างเป็นแผนท่ี 

โดยใช�เทคโนโลยีสตรีมม่ิง (streaming) เข�ามาช่วย 

อย่างไรก็ตามการแสดงผลข�อมูลทางธิรณีวิทยาผ่าน

เครือข่ายกูเกิล เอิร์ธิ โปร น้ันไม่สามารถทำาได�โดยตรง 

ต�องอาศัยตัวกลางเช่น โปรแกรมสเก็ตช์อัพ หรือโปร

แกรมอาร์คแมพ ในการนำาข�อมูลจากแหล่ง

 ท่ีรวบรวมไว�ไปท่ี กูเกิล เอิร์ธิ โปร (ลลิต แซ่ึ่พร่า

น, 2564) นอกจากน้ีตัวโปรแกรมยังอนุญาตให�ผู�ใช�งาน

สามารถเพ่ิมหรือดัดแปลงข�อมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร�าง

ข�อมูลในรูปแบบไดนามิกส์โดยใช� Keyhole Markup 

Language (kml) โดยสามารถรองรับเน้ือหาแบบ จุด 

เส�น รูปหลายเหล่ียม และแผนท่ี ข้ึนอยู่กับแหล่งท่ีมา

และจุดประสงค์ของการนำาเสนอข�อมูล 

4. แหล่งท่ีมาข้อมูล (Data source)

 ข�อมูลทางธิรณวิีทยา ธิรณฟิีสิกส์ และธิรณวิีทยา

พิบัติภัยสำาหรับการเรียนรู�ถูกนำามาบูรณา-การ ตาม

แนวทางของ Goodell (2015) และสามารถแสดง

ข�อมูล แหล่งท่ีมาข�อมูล และตัวอย่างการนำาเสนอ

ข�อมูล (ตารางท่ี 2 และ รูปท่ี 1) ได�ดังน้ี 

5. การเรียนรู้ผ่านกูเกิล เอิร์ธี โปร (Studying via 

Google Earth Pro)

 การเรียนรู�ผ่านกูเกิล เอิร์ธิ โปร จะใช�จำานวน

และลักษณะชุดข�อมูลท่ีแตกต่างกัน ในแต่ละรูปแบบ

ธิรณีแปรสัณฐาน และปัญหาหรือประเด็นท่ีน่านใจทาง

ธิรณีวิทยาในระดับภูมิภาค ซ่ึึ่งอยู่ในการดูแลของ

อาจารย์ผู�สอนกระบวน จุดประสงค์ของการเรียนรู�คือ 

ผู�ศึกษาสามารถแยกรูปแบบธิรณีแปรสัณฐาน ตาม

ลำาดับวิวัฒนาการของแผน่เปลือกโลก ซึ่ึง่ประกอบด�วย 

1) ธิรณีแปรสัณฐานทวีปแยก (continental rift) เช่น 

East African Rift ในทวีปแอฟริกา 2) ธิรณีแปร

สัณฐานพ้ืนทะเลแผ่ (sea-floor spreading) เช่น Mid-

Atlantic Ridge กลางมหาสมุทรแอตแลนติก 3) ธิรณี

แปรสัณฐานการมุดตัว (subduction) เช่น Chile 

Subduction ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต� และ 

Mariana Subduction ทางตะวันตกของประเทศ

ฟิลิปปินส์ 4) ธิรณีแปรสัณฐานการก่อเทือกเขา 

(orogeny) เช่น Tibeto-Himalaya Orogeny ทาง

ตอนเหนือของประเทศอินเดีย และ Alpine Orogeny 

ในทวีปยุโรป และ 5) ธิรณีแปรสัณฐานการเล่ือนตาม

แนวระดับ (transform) เช่น San Andreas Transform 

ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตารางท่ี 3 ทำาการสรุปแนวปฏิิบัติ ในการเลือกใช�ช้ัน

ข�อมูลเพ่ือการเรียนรู�และหาคำาตอบของนัยยะสำาคัญ

ทางธิรณีแปรสัณฐานท่ีสนใจ การเลือกใช�ข�อมูลท่ี

เหมาะสมจะสามารถแสดงความแตกต่างของ

กระบวนการทางธิรณีแปรสัณฐาน ข�อมูลทาง

ธิรณีวิทยาในแต่ละช้ัน มีความสำาคัญต่อการแปลความ

หมายธิรณีแปรสัณฐาน แตกต่างกัน ช้ันข�อมูลเอาจมี

หรือไม่มีความสำาคัญต่อธิรณีแปรสัณฐานใดๆ (ตาราง

ท่ี 3) เช่น ช้ันข�อมูลภูเขาไฟอาจไม่จำาเป็นต่อการเรียน

รู�แนวรอยต่อธิรณีแปรสัณฐานการก่อเทือกเขา 

เน่ืองจากกระบวนการก่อเทือกเขาไม่สัมพนธ์ิถึงการ

แทรกซึ่อนของหินหลอมเหลวในช้ันเน้ือโลก (mantle) 

ในรายงานการวิจัยน้ี ผู�ศึกษาได�นำาเสนอ 4 ตัวอย่าง

การเรียนรู�จากพ้ืนท่ีท่ีเป็นตัวแทนของรปูแบบธิรณแีปร

สัณฐานท่ีสำาคัญ ดังต่อไปน้ี
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ช้ันข�อมูล ลักษณะข�อมูล ความพิเศษ แหล่งท่ีมาข�อมูล
แผ่นธิรณีแปรสัณฐาน รูปหลายเหล่ียม สร�างจากข�อมูลหลายแหล่ง Sokolowsky (2004)

รอยต่อของแผ่นธิรณีแปร

สัณฐาน

เส�น (lineament) แยกประเภทรอยต่อ ตาม

เฉดสี

Bird (2003); USGS 

(2019)

แนวก่อเทือกเขา เส�น แปลความหมายร่วมกับ

ลักษณะทางสัณฐาน

Bird (2003);

การเคล่ือนไหวแผ่นธิรณี

แปรสัณฐาน

ทิศทางลูกศร (arrow) แสดงข�อมูลการเคล่ือนไหว

สัมพัทธ์ิ 

Bird (2003);

ตำาแหน่งจุดหมุนออยเลอร์ ตำาแหน่ง (station) แสดงท่ีมาของข�อมูล Bird (2003);

วิวัฒนาการของแผ่นธิรณี

แปรสัณฐาน

เวลาผ่านพ�น (time-

lapse) 

แสดงการเคล่ือนตัวของ

แผ่นเปลือกโลก ช่วงระยะ

เวลา 600 ล�านปี

Blakey (2009)

แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ตำาแหน่ง ข�อมูลปี 1986-2015 แบ่ง

เฉดสีตามความลึก 

USGS (2016)

แผ่นดินไหวเวลาจริง ตำาแหน่ง อัปเดตการเกิดแผ่นดินไหว

ปัจจุบัน

USGS (2021)

เหตุการณ์แผ่นดินไหว ตำาแหน่ง แสดงรายละเอียด

เหตุการณ์

NCEI (2020)

ตำาแหน่งสึนามิ ตำาแหน่ง แสดงรายละเอียด

เหตุการณ์

NCEI (2020)

ตำาแหน่งภูเขาไฟ ตำาแหน่ง ข�อมูลการปะทุของภูเขาไฟ 

ปี 1981-2013

Global Volcanism 

Program (2013)

ความผิดปกติแม่เหล็ก แผนท่ี (map ) เก็บข�อมูลท่ีระดับความสูง 

4 กิโลเมตร ความละเอียด 

2 องศา (220 กิโลเมตร)

CIRES (2015)

ความผิดปกติโน�มถ่วง แผนท่ี ข�อมูลจาการสำารวจ

ความถ่วงดาวเทียม

Sandwell และคณะ 

(2014)

ธิรณีพิบัติภัย ตำาแหน่ง เน�นข�อมูลสึนามิ NCEI (2020)

ภูมิประเทศ แผนท่ี รวมภูมิประเทศบนแผ่นดิน

และพ้ืนท�องทะเล

Tharp และ Friedman 

(2002)

ความหนาแผ่นเปลือกโลก แผนท่ี แปลงจากค่าความถ่วง 

EGM08; ความละเอียด

ของข�อมูล 1 องศา (110 

กิโลเมตร)

Tenzer และคณะ (2009)
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ช้ันข�อมูล ลักษณะข�อมูล ความพิเศษ แหล่งท่ีมาข�อมูล
ความลึกของแผ่นมุดตัว เส�นช้ันความสูง (contour 

line)

แสดงเฉดสีตามความลึก Hayes (2018)

อายุแผ่นเปลือกโลก แผนท่ี ท่ีมาของข�อมูล (data 

source) ต่างกัน

Poupinet และ Shapiro 

(2009); Müller และคณะ 

(1997)

ตารางท่ี 2 ช้ันข�อมูลและแหล่งท่ีมาท่ีจะจัดทำาบน กูเกิล เอิร์ธิ โปร เพ่ือการสำารวจธิรณีแปรสัณฐานโลก

 

รูปท่ี 1 A) แผนผังแสดงช้ันของชุดข�อมูลธิรณีวิทยาและธิรณีฟิสิกส์ และตัวอย่างการแสดงผลบนกูเกิล เอิร์ธิ โปร 

เช่น B) แผ่นธิรณีแปรสัณฐาน C) ตำาแหน่งแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ D) ความผิดปกติแม่เหล็ก E) ความผิดปกติโน�ม

ถ่วง F) ความหนาแผ่นเปลือกโลก และ G) อายุแผ่นเปลือกโลก แหล่งท่ีมาข�อมูลแสดงในตารางท่ี 2

ช้ันข�อมูล ความสำาคัญมาก ความสำาคัญปานกลาง ความสำาคัญน�อย
การเคล่ือนไหวแผ่นธิรณี

แปรสัณฐาน

SS, SD, OB, CT HS CT

   

 

 

 

รูปท่ี 1 A) แผนผังแสดงชั้นของชุดขอมูลธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส และตัวอยางการแสดงผลบนกูเกิล เอิรธ 

โปร เชน B) แผนธรณีแปรสัณฐาน C) ตำแหนงแผนดินไหวขนาดใหญ D) ความผิดปกติแมเหล็ก E) ความ

ผิดปกติโนมถวง F) ความหนาแผนเปลือกโลก และ G) อายุแผนเปลือกโลก แหลงท่ีมาขอมูลแสดงในตารางท่ี 2 

ชั้นขอมูล ความสำคัญมาก ความสำคัญปานกลาง ความสำคัญนอย 

การเคล่ือนไหวแผนธรณีแปรสัณฐาน SS, SD, OB, CT HS CT 

ตำแหนงจุดหมุนออยเลอร SS SD, CT OB, CT 

ตำแหนงแผนดินไหวขนาดใหญ CR, SS, SD, OB, CT HS  

ตำแหนงภูเขาไฟ CR, SS, SD, HS  OB, CT 

ความผิดปกติแมเหล็ก SS CR, SD, HS OB, CT 

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

ความหนาแผนเปลือกโลก CR, SS, SD, OB CT, HS  

ความลึกของแผนมุด SD OB CR, SS, CT, HS 

อายุแผนเปลือกโลก SS CR, SD, OB, CT, HS  
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ตำาแหน่งจุดหมุนออยเลอร์ SS SD, CT OB, CT

ตำาแหน่งแผ่นดินไหวขนาด

ใหญ่

CR, SS, SD, OB, CT HS

ตำาแหน่งภูเขาไฟ CR, SS, SD, HS OB, CT

ความผิดปกติแม่เหล็ก SS CR, SD, HS OB, CT

ความผิดปกติโน�มถ่วง CR, SS, SD, OB, CT, HS

ความหนาแผ่นเปลือกโลก CR, SS, SD, OB CT, HS

ความลึกของแผ่นมุด SD OB CR, SS, CT, HS

อายุแผ่นเปลือกโลก SS CR, SD, OB, CT, HS

 ตารางท่ี 3 แสดงความสำาคัญข�อมูลทางธิรณีวทิยาและธิรณีฟสิกิส์ ท่ีสมัพันธ์ิกบัการแปลความหมายรูปแบบ

ธิรณีแปรสัณฐาน (หมายเหตุ ความหมายของอักษรย่อภาษาอังกฤษ CR, ธิรณีแปรสัณฐานทวีปแยก; SS, ธิรณี

แปรสัณฐานพ้ืนทะเลแผ่; SD ธิรณีแปรสัณฐานมุดตัว; OB, ธิรณีแปรสัณฐานการก่อเทือกเขา; CT, ธิรณีแปรสัณฐาน

การเล่ือนตามแนวระดับ; HS ธิรณีแปรสัณฐานจุดร�อน)

  ธิรณีแปรสัณฐานทวีปแยก พ้ืนท่ีศึกษาแอฟริกา

ตะวันออก ซ่ึึ่งเป็นสามทางแยกอะฟาร์ (Afar Triple 

Junction) (รูปท่ี 2) ข�อมูลแผ่นดินไหวสามารถแสดง

รอยต่อของแผ่นธิรณีแปรสัณฐาน แต่ข�อมูลภูเขาไฟ

และอายุแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีป สัมพันธ์ิกับ

วิวัฒนาการของแขนทรุด (rifted arm) สามารถบ่งช้ี

อัตราการแยกตัวของแผ่นสูง และการเกิดข้ึนของแผ่น

ทวีปมหาสมุทรใหม่ ข�อมูลสามารถบ่งช้ีถึงการเกิดข้ึน

ของแผ่นมหาสมุทรซ่ึึ่งสัมพันธ์ิกับการเปล่ียนแปลงจาก

ธิรณีแปรสัณฐานทวีปแยกกลายเป็นธิรณีแปรสัณฐาน

ทะเลแผ่ ส่วนแขนทรุดทางตะวันออกเฉียงเหนือ (Red 

Sea) และตะวนัตกเฉยีงใต� (East African Rift) ปรากฏิ

ข�อมูลภูเขาไฟอายุอ่อนบนแผ่นทวีป บ่งช้ีถึงความเป็น

ธิรณีแปรสัณฐานแบบทวีปแยก ท่ีแสดงอัตราการแยก

ตัวตำ่า  

รูปท่ี 2 การเรียนรู�จากช้ันข�อมูลแผ่นดินไหว และอายุ

ของแผ่นเปลือกโลก บนโปรแกรมกเูกิล เอิร์ธิ โปร เพ่ือ

บ่งช้ีวิวัฒนาการการแยกตัวของแขนทรุดของสามทาง

แยกอะฟาร์ แอฟริกาตะวันออก 

 การเรียนรู�ธิรณีแปรสัณฐานพ้ืนทะเลแผ่ 

เป็นการคำานวณความแตกต่างของอัตราการเกิดและ

แยกตัวของแผ่นมหาสมุทรตามแนวสันเขากลาง

มหาสมทุร จากอายขุองแผ่นมหาสมทุรกลางมหาสมทุร

แปซิึ่ฟิก (East Pacific Rise) และกลางมหาสมุทร

 

 

   

 

 

 ตารางที่ 3 แสดงความสำคัญขอมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส ที่สัมพันธกับการแปลความหมาย

รูปแบบธรณีแปรสัณฐาน (หมายเหตุ ความหมายของอักษรยอภาษาอังกฤษ CR, ธรณีแปรสัณฐานทวีปแยก; 

SS, ธรณีแปรสัณฐานพื้นทะเลแผ; SD ธรณีแปรสัณฐานมุดตัว; OB, ธรณีแปรสัณฐานการกอเทือกเขา; CT, 

ธรณีแปรสัณฐานการเลื่อนตามแนวระดับ; HS ธรณีแปรสัณฐานจุดรอน) 

ธรณีแปรสัณฐานทวีปแยก พื ้นที ่ศึกษาแอฟริกา

ตะวันออก ซึ่งเปนสามทางแยกอะฟาร (Afar Triple 

Junction) (รูปท่ี 2) ขอมูลแผนดินไหวสามารถแสดง

รอยตอของแผนธรณีแปรสัณฐาน แตขอมูลภูเขาไฟ

และอายุแผนมหาสมุทรและแผนทวีป สัมพันธกับ

วิวัฒนาการของแขนทรุด (rifted arm) สามารถบงชี้

อัตราการแยกตัวของแผนสูง และการเกิดขึ ้นของ

แผนทวีปมหาสมุทรใหม ขอมูลสามารถบงชี้ถึงการ

เก ิดข ึ ้นของแผ นมหาสม ุทรซ่ึงส ัมพ ันธ ก ับการ

เปลี่ ยนแปลงจากธรณ ีแปรส ัณฐานทว ีปแยก

กลายเปนธรณีแปรสัณฐานทะเลแผ สวนแขนทรุด

ทางตะวันออกเฉียงเหนือ (Red Sea) และตะวันตก

เฉียงใต (East African Rift) ปรากฏขอมูลภูเขาไฟ

อายุออนบนแผนทวีป บงชี ้ถึงความเปนธรณีแปร

สัณฐานแบบทวีปแยก ที่แสดงอัตราการแยกตัวต่ำ 

 
รูปที่ 2 การเรียนรูจากชั้นขอมูลแผนดินไหว 

และอายุของแผนเปลือกโลก บนโปรแกรมกูเกิล 

เอิรธ โปร เพื่อบงชี้วิวัฒนาการการแยกตัวของแขน

ทรุดของสามทางแยกอะฟาร แอฟริกาตะวันออก  

การเรียนรูธรณีแปรสัณฐานพื้นทะเลแผ เปน

การคำนวณความแตกตางของอัตราการเกิดและ

แยกตัวของแผนมหาสมุทรตามแนวสันเขากลาง

มหาสม ุทร จากอาย ุของแผ นมหาสม ุทรกลาง

มหาสมุทรแปซิฟก (East Pacific Rise) และกลาง

มหาสมุทรอารคติก (Gakkel Mid-Oceanic Ridge) 

(รูปที่ 3) ความแตกตางของความกวางของแถบอายุ

แสดงถึงอัตราการเปดของแผนมหาสมุทรท่ีไมเทากัน 

คือประมาณ 15 และ 1.3 เซนติเมตร/ป ตามลำดับ 

นอกจากนี้ อัตราการเปดออกของพื้นทะเลที่ตางกัน

ยังสามารถสังเกตไดจากความแตกตางของธรณี

สัณฐานวิทยาความราบเรียบของพ้ืนสมุทร 

ตัวอยางการประยุกตขอมูลธรณีแปรสัณฐาน

การมุดตัว เปนการเปรยีบเทียบมุมกม (subduction 

angle) ของแผนมุดตัวแปซิฟก บริเวณรองลึกมาเรีย

นา มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก และแผนนาซกา 

บริเวณรองลึกชิลี มหาสมุทรแปซิฟกตะวันออก (รูป

ท่ี 4) ความแตกตางของมุมกมเปนผลมาจากอุณหภูมิ

ของแผนมุดตัวซ่ึงสัมพันธกับอายุของแผนเปลือกโลก

นั ้น แผนแปซิฟกมีอายุแกกวา คือประมาณ 150 

ลานป อุณหภูมิของแผนมุดตัวนอย (เย็น) กวา และ

คาความหนาแนน (หนัก) ส ูงกว า ด ังน ั ้นความ

หนาแนนสัมพัทธระหวางแผนมุดตัวและเกยทับ 

(overriding plate) มากกวา แผนมุดตัวจึงแสดงมุม

กมสูงกวา ซึ่งสัมพัมธกับขอเท็จจริงที่ใหนิยามมาเรีย

นาคือจุด (รอง) ท่ีมีความลึกมากสุดของผิวพ้ืนโลก  
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อาร์คติก (Gakkel Mid-Oceanic Ridge) (รูปท่ี 3) 

ความแตกต่างของความกว�างของแถบอายุแสดงถึง

อัตราการเปิดของแผ่นมหาสมุทรท่ีไม่เท่ากัน คือ

ประมาณ 15 และ 1.3 เซึ่นติเมตร/ปี ตามลำาดับ 

นอกจากน้ี อัตราการเปิดออกของพ้ืนทะเลท่ีต่างกันยงั

สามารถสังเกตได�จากความแตกต่างของธิรณีสัณฐาน

วิทยาความราบเรียบของพ้ืนสมุทร

 ตัวอย่างการประยุกต์ข�อมูลธิรณีแปรสัณฐาน

การมุดตัว เป็นการเปรียบเทียบมุมก�ม (subduction 

angle) ของแผ่นมุดตัวแปซิึ่ฟกิ บริเวณร่องลึกมาเรียนา 

มหาสมุทรแปซิึ่ฟิกตะวันตก และแผ่นนาซึ่กา บริเวณ

   

 

 

 

รูปที่ 3 การเรียนรูโดยใชชั้นขอมูลอายุของแผนเปลือกโลกและการเคลื่อนไหวแผนธรณีแปรสัณฐานบน

โปรแกรมกูเกิล เอิรธ โปร เพื่อแสดงอัตราการขยายตัวของมหาสมุทรจากการเกิดขึ้นใหมของแผนเปลือกโลก

มหาสมุทรตามแนวสันเขากลางมหาสมุทรท่ีมีอัตราเร็วสูงสุด (ซาย) และต่ำสุด (ขวา) ตามลำดับ

 

รูปที่ 4 การเรียนรูจากชั้นขอมูลความลึกของแผนมุดตัวและอายุของแผนมหาสมุทร A) นาซกา และ B) 

แปซิฟกบนโปรแกรมกูเกิล เอิรธ โปร เพ่ือแสดงวิวัฒนาการทางธรณีแปรสัณฐาน (อาย)ุ จากขนาดมุมกม 

ตัวอยางการประยุกตขอมูลธรณีแปรสัณฐาน

แนวก อเท ือกเขาเป นการแสดงแนวการชนกัน

ระหวางแผนอินเดียและยูเรเชีย (รูปที่ 5) นอกจาก

ความแตกตางทางสัณฐานธรณีวิทยาของเทือกเขา

หิมาลัยที ่บงชี้แนวกอเทือกเขา ความซับซอนของ

ความผิดปกติโนมถวง ยังแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึง

สอดคลองกับความซับซ อนทางธรณีว ิทยาและ

โครงสรางของแผนเกยทับยูเรเชีย (Winter, 2009)  

เนื่องจากนักศึกษาจะเปนผูกำหนดพื้นท่ีศึกษา 

และตั ้งประเด็นทางธรณีแปรสัณฐานที่สนใจ เพ่ือ

ออกแบบชั้นขอมูลท่ีสัมพันธกัประเด็นท่ีสรางข้ึนสำห 

รับการนำเสนอรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ ซึ่งผลการ

นำเสนอขั้นสุดทายของการคนควาอิสระในชั้นเรียน

อาจจะแตกตางจากประเด็นท่ีนำเสนอในรายงานการ

วิจัยนี้ ซ่ึงทั้งหมดเปนประโยชนตอการเรียนรูในวิชา 

205421 ธรณีแปรสนัฐาน เปนอยางมาก 

ร่องลึกชิลี มหาสมทุรแปซิึ่ฟิกตะวันออก (รปูท่ี 4) ความ

แตกตา่งของมมุก�มเปน็ผลมาจากอณุหภูมิของแผ่นมุด

ตัวซ่ึึ่งสัมพันธ์ิกับอายุของแผ่นเปลือกโลกน้ัน แผ่น

แปซิึ่ฟิกมีอายุแก่กว่า คือประมาณ 150 ล�านปี อุณหภูมิ

ของแผ่นมุดตัวน�อย (เย็น) กว่า และค่าความหนาแน่น 

(หนัก) สูงกว่า ดังน้ันความหนาแน่นสัมพัทธ์ิระหว่าง

แผ่นมุดตัวและเกยทับ (overriding plate) มากกว่า 

แผ่นมุดตัวจึงแสดงมุมก�มสูงกว่า ซ่ึึ่งสัมพัมธ์ิกับข�อเท็จ

จริงท่ีให�นิยามมาเรียนาคือจุด (ร่อง) ท่ีมีความลึกมาก

สุดของผิวพ้ืนโลก   
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 ตัวอย่างการประยุกต์ข�อมูลธิรณีแปรสัณฐาน

แนวก่อเทือกเขาเป็นการแสดงแนวการชนกันระหว่าง

แผ่นอินเดียและยูเรเชีย (รูปท่ี 5) นอกจากความแตก

ต่างทางสัณฐานธิรณีวิทยาของเทือกเขาหิมาลัยท่ีบ่งช้ี

แนวก่อเทือกเขา ความซัึ่บซึ่�อนของความผิดปกติโน�ม

ถ่วง ยงัแตกตา่งกันอยา่งชัดเจน ซ่ึึ่งสอดคล�องกบัความ

ซัึ่บซึ่�อนทางธิรณีวิทยาและโครงสร�างของแผ่นเกยทับ

ยูเรเชีย (Winter, 2009) 

 เน่ืองจากนักศึกษาจะเป็นผู�กำาหนดพ้ืนท่ีศึกษา 

และต้ังประเด็นทางธิรณีแปรสัณฐานท่ีสนใจ เพ่ือ

ออกแบบช้ันข�อมูลท่ีสัมพันธ์ิกัประเด็นท่ีสร�างข้ึนสำาห 

รับการนำาเสนอรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ ซ่ึึ่งผลการนำา

เสนอข้ันสุดท�ายของการค�นคว�าอิสระในช้ันเรียนอาจ

จะแตกต่างจากประเด็นท่ีนำาเสนอในรายงานการวิจัย

น้ี ซ่ึึ่งท้ังหมดเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู�ในวิชา 

205421 ธิรณีแปรสันฐาน เป็นอย่างมาก

 

 

   

 

 

 

รูปที่ 5 การเรียนรูโดยใชโปรแกรมกูเกิล เอิรธ โปร ของชั้นขอมูลแผนดินไหว และแผนที่ความปกติโนม

ถวงท่ีแสดงแนวการกอเทือกเขาหิมาลัย และโครงสรางซับซอนของแผนเกยทับยูเรเชีย (Winter, 2009) 

6 บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusions and 

recommendation) 

การเร ียนรู โดยใชก ู เก ิล  เอ ิ ร  ธ  โปร จาก

ฐานขอมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสที่ถูกจัดทำ

ขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ เพื่อการสำรวจแผน

ธรณีแปรสัณฐานโลก สามารถนำมาประยุกตใชใน

การเร ียนการสอนกระบวนว ิชา 205421 ตาม

โครงการส งเสร ิมการจ ัดการเร ียนร ู แบบใหมท่ี

สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี ผู เรียน

สามารถมองเห็นภาพแนวรอยตอธรณีแปรสัณฐาน

ระดับภ ูม ิภาคโลกจากการศึกษาระยะไกลผาน

โปรแกรม กูเกิล เอิร ธ โปรซึ ่งเปนขอมูลที ่มีการ

เคลื ่อนไหวและเปนปจจุบันไดมากกวาการศึกษา

แบบเดิมที่เนนการเรียนรูจากการบรรยายหนาชั้น

เรียนโดยใชภาพนิ่งเปนหลัก การคนควาอิสระของ

นักศึกษาในรูปแบบใหมทำใหเห็นถึงความเขาใจใน

ทฤษฎีและกระบวนการทางธรณีแปรสัณฐานของ

นักศึกษาในการเลือกใชชั้นขอมูลที่เหมาะสมในการ

นำเสนอพื้นที ่ที ่เปนตัวแทนของรูปแบบธรณีแปร

สัณฐานที่สนใจ การที่ผูรับฟงสามารถรวมอภิปราย

และสรางประเด็นใหมจากการเขาถึงขอมูลบนกูเกิล 

เอิรธ โปร กอใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษามากกวาเดิม 

ซึ่งบางครั้งสามารถตอยอด กลายเปนประเด็นใหมๆ 

ได สงเสริมหลักการการเรียนรู แบบไมมีที ่ส ิ ้นสุด 

โดยเฉพาะการประยุกตหลักการเร ียนรูร ูปแบบ

ภาพเสมือนจริงนี้ในงานวิจัยของนักศึกษาในอนาคต 

ขอเสนอแนะสำหรับการเรียนรู โดยใชก ูเกิล 

เอิรธ โปร ในการสำรวจแผนธรณีแปรสัณฐานโลก 

คือขอจำกัดของความสามารถหรือสมรรถนะของ

คอมพิวเตอรปฏิบัติการในการประมวลผลชุดขอมูลท่ี

หลากหลายและไฟลมีขนาดใหญมาก อาจสงผลถึง

ความไมตอเนื ่องระหวางการแสดงผล และความ

สะดวกตอการเขาถึงของบุคคลภายนอก ซึ่งผูศึกษา

จำเปนตองอาศัยองคความรูทางเทคโนโลยี มา

แกปญหาขอจำกัดดานขนาดของขอมูลไฟล  

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions and 

recommendation)

 การเรียนรู�โดยใช�กูเกิล เอิร์ธิ โปร จากฐานข�อมูล

ทางธิรณวิีทยาและธิรณฟิีสิกส์ท่ีถูกจัดทำาข้ึนในรปูแบบ

เสมือนจริง 3 มิติ เพ่ือการสำารวจแผ่นธิรณีแปรสัณฐาน

โลก สามารถนำามาประยุกต์ใช�ในการเรียนการสอน

กระบวนวิชา 205421 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ได�เป็น

อย่างดี ผู�เรียนสามารถมองเห็นภาพแนวรอยต่อธิรณี

แปรสัณฐานระดับภูมิภาคโลกจากการศึกษาระยะไกล

ผ่านโปรแกรม กูเกิล เอิร์ธิ โปรซึ่ึ่งเป็นข�อมูลท่ีมีการ

เคล่ือนไหวและเป็นปัจจุบันได�มากกว่าการศึกษาแบบ

เดิมท่ีเน�นการเรียนรู�จากการบรรยายหน�าช้ันเรียนโดย

ใช�ภาพน่ิงเป็นหลัก การค�นคว�าอิสระของนักศึกษาใน

รูปแบบใหม่ทำาให�เห็นถึงความเข�าใจในทฤษฎีและ

กระบวนการทางธิรณีแปรสัณฐานของนักศึกษาในการ

เลือกใช�ช้ันข�อมูลท่ีเหมาะสมในการนำาเสนอพ้ืนท่ีท่ีเป็น

ตัวแทนของรูปแบบธิรณีแปรสัณฐานท่ีสนใจ การท่ีผู�รับ

ฟังสามารถรว่มอภิปรายและสร�างประเด็นใหม่จากการ

เข�าถึงข�อมูลบนกูเกิล เอิร์ธิ โปร ก่อให�เกิดบรรยากาศ

การแลกเปล่ียนทางวิชาการระหว่างอาจารย์และ

นักศึกษามากกว่าเดิม ซ่ึึ่งบางคร้ังสามารถต่อยอด 

กลายเป็นประเด็นใหม่ๆ ได� ส่งเสริมหลักการการเรียน

รู�แบบไม่มีท่ีส้ินสุด โดยเฉพาะการประยุกต์หลักการ

เรียนรู� รูปแบบภาพเสมือนจริงน้ีในงานวิจัยของ

นักศึกษาในอนาคต
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ข�อเสนอแนะสำาหรับการเรียนรู�โดยใช�กูเกิล เอิร์ธิ โปร 

ในการสำารวจแผ่นธิรณีแปรสัณฐานโลก คือข�อจำากัด

ของความสามารถหรือสมรรถนะของคอมพิวเตอร์

ปฏิิบัติการในการประมวลผลชุดข�อมูลท่ีหลากหลาย

และไฟล์มีขนาดใหญ่มาก อาจส่งผลถึงความไม่ต่อเน่ือง

ระหว่างการแสดงผล และความสะดวกต่อการเข�าถึง

ของบุคคลภายนอก ซ่ึึ่งผู�ศึกษาจำาเป็นต�องอาศัยองค์

ความรู�ทางเทคโนโลยี มาแก�ปัญหาข�อจำากัดด�านขนาด

ของข�อมูลไฟล์ 
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E-mail ของผู้เขียนหลัก: niti@eng.cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 กระบวนวิชาวิศวกรรมโรงจักรผลิตไฟฟ้า (254451) ซึ่ึ่งเป็นกระบวนวิชาเอกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได�ทำาการจัดการเรียน

รู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 โดยได�บรรจุกิจกรรมในลักษณะ Active 

Classroom เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลสัมฤทธ์ิิของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี

ประกอบด�วย Assignment ซ่ึึ่งเป็นงานกลุ่มจำานวน 3 งาน ได�แก่ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้า 

การตรวจวัดและสร�างกราฟภาระไฟฟ้า และการสร�างวิดีทัศน์ส้ันเพ่ือใช�อธิิบายกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมตาม

ช่วงวัย นอกจากน้ียังคงมีกิจกรรมการวัดผลในรูปแบบปกติร่วมอยู่ด�วย ได�แก่ การสอบปลายภาค การทำาข�อสอบ

แบบฉับพลัน และการบ�าน เพ่ือให�เกิดการประเมินผลสัมฤทธ์ิิของนักศึกษาแบบรายบุคคลร่วมกับการประเมินผล

สัมฤทธ์ิิแบบกลุ่มซ่ึึ่งประเมินได�จากกิจกรรม Assignment จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิิของนักศึกษาระหว่าง

ของภาคการศึกษาน้ีและภาคการศึกษาเดียวกันของปีท่ีผา่นมาพบว่าผลสัมฤทธ์ิิของนักศึกษาในภาพรวม การกระ

จายลำาดับข้ัน และเกรดเฉล่ียดีข้ึนอย่างชัดเจน

คำาสำาคัญ: Active Classroom, การเรียนรู�แบบศตวรรษท่ี 21, วิศวกรรมโรงจักรผลิตไฟฟ้า, การเรียน

การสอนผ่านระบบออนไลน์

1. บทนำา

 กระบวนวิชาวิศวกรรมโรงจักรผลิตไฟฟ้า 

(254451) เป็นกระบวนวิชาเอกบังคับในหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคำาอธิิบายลักษณะ

กระบวนวิชา คือ การวิเคราะห์โหลด เศรษฐศาสตร์

ของโรงจักร เช้ือเพลิงและการสันดาป โรงจักรไอนำ้า 

โรงจักรเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน โรงจักรกังหันแก๊ส 

และโรงจักรพลังนำ้า เคร่ืองมือและการควบคุม ท่ีผ่าน

มาได�จัดการเรียนการสอนและการสอบในรปูแบบปกติ

ท่ัวไป กล่าวคือ เน�นการเรียนการสอนในห�องเรียนเพียง

อยา่งเดียว แต่เน่ืองด�วยสถานการณ์การระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัส

 โคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแต่ช่วงปลาย

เดือนธัินวาคม 2562 (ภาคการศึกษาท่ี 2/2562) ทุก

กระบวนวิชาในมหาวิทยาลัยจำาเป็นต�องปรับเปล่ียนรูป

แบบการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผล

ให�สอดคล�องกับสถานการณ์ในขณะน้ัน ด�วยเหตุน้ีจึง
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เสมือนเป็นเหตุกระตุ�นให�เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือ

สร�างการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 ในหลายกระบวนวิชาในมหาวิทยาลัย

และกระบวนวิชาน้ีด�วย กระบวนวิชาวิศวกรรมโรงจักร

ผลิตไฟฟ้าจึงได�ออกแบบและปรับเปล่ียนการเรียนการ

สอนเป็นแบบ Active Classroom ผ่านการเรียนการ

สอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และเพ่ิมการประเมิน

ผลผ่านระบบออนไลน์ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

และได�นำาผลลพัธ์ิท่ีได�รับมาวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงเพ่ือ

ลดปัญหาและเพ่ิมประสิทธิิผลการเรียนรู�ของกระบวน

วิชาในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 และต่อไปในอนาคต

ในขณะเดียวกันน้ัน เน่ืองด�วยทางศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Teaching & Learning 

Innovation Center, TLIC) และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ได�สนับสนุนและส่งเสริมให�มกีารจัดการเรียน

รู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ทางกระบวน

วิชาจึงได�เข�าร่วมโครงการฯ และได�จัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่เป็นท่ีแล�วเสร็จในภาคการศกึษาท่ี 

2/2563

2. ภาพรวิมการจัดการเรียนการสอน

 เน้ือหาในกระบวนวิชาแบ่งเป็น 10 บท [1] การ

เรียนการสอนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได�แก่ (1) การเรียน

การสอนแบบตามเวลาจริงผ่านโปรแกรม Zoom 

จำานวน 6 บท และ (2) การเรียนการสอนผา่นการศึกษา

ด�วยตัวเองจากไฟล์ VDO [2] ซ่ึึ่งนักศึกษาสามารถ

ดาวน์โหลดได�จากโปรแกรม Microsoft Teams และ

ร่วมกันสรุปเน้ือหาท่ีได�รับในห�องเรียนจริงก่อนช่วง

สอบกลางภาคและช่วงสอบปลายภาค การประเมินผล

การเรียนรู�แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได�แก่ (1) Assignment 

แบบทำาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จำานวน 3 งาน โดยถือ

เป็นกิจกรรมหลกัตามรูปแบบการเรียนรูปแบบ Active 

Classroom (2) การสอบปลายภาคตามรูปแบบปกติ 

(3) การทำาข�อสอบแบบฉับพลัน (Quiz) และ  

(4) การบ�าน โดยการประเมินตามลักษณะท่ี (1) 

เป็นการประเมินผลการเรียนรู�รายกลุ่ม ในขณะท่ีการ

ประเมินลักษณะท่ี (2) ถึง (4) เป็นการประเมินผลการ

เรียนรู�รายบุคคล ด�วยเหตุน้ีนักศึกษาจึงได�รับการ

ประเมินสมรรถนะท้ังในด�านความสามารถเฉพาะตัว

และความสามารถในการทำางานร่วมกับผู�อ่ืนซ่ึึ่งเป็น

ทักษะท่ีสำาคัญในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม 

สัดส่วนคะแนนของการประเมินผลในแต่ละลักษณะ

แสดงดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 สัดส่วนคะแนนของการประเมินผล
การประเมินผล คะแนน

Assignment 1 20%

Assignment 2 20%
Assignment 3 25%

การสอบปลายภาค 25%

Quiz 5%

การบ�าน 5%

รวม 100%

3. การดำาเนินการในส่วิน Active Classroom

 การ เ รี ยนการสอนในรูปแบบ Ac t i ve 

Classroom ในกระบวนวิชาน้ีอยู่ ในส่วนของ 

Assignment จำานวน 3 งาน โดยแต่ละ Assignment 

จะเก่ียวข�องกับเน้ือหาท่ีนักศึกษากำาลังศึกษาอยู่ใน

ขณะน้ัน รายละเอียดของแต่ละ Assignment มีดังน้ี

 3.1 Assignment 1: การประเมินทาง

เศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้า

 วัตถุประสงค์ของ Assignment 1 ได�แก่ 

 (1) เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�เก่ียวกับการ

ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้าเบ้ืองต�น

ผ่านการศึกษาด�วยตัวเอง (2) เพ่ือให�นักศึกษาได�ทักษะ

ในการสร�างรายการคำานวณ และการทำางานร่วมกัน

เป็นกลุ่ม ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ท่ีทำางาน

ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Teams (3) เพ่ือให�

นักศึกษาได�ทักษะในการค�นคว�าหาข�อมูลท่ีจำาเป็นต่อ

การประเมินต�นทุนของโรงจักรไฟฟ้า และ (4) เพ่ือให�
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นักศึกษาได�ฝึึกฝึนทักษะด�าน Leadership และ 

Teamwork

 โจทย์ท่ีให�แก่นักศึกษาโดยสรุป คือ สร�าง

สถานการณส์มมติว่าโรงงานแห่งหน่ึงต�องการเพ่ิมกำาลัง

การผลิตข้ึนจากท่ีมีอยู่เดิม วิศวกรของโรงงานคาด

การณ์ว่าโรงงานมีความต�องการพลังงานไฟฟ้า จำานวน

หน่ึง ดังน้ันผู�บริหารโรงงานจงึมีแนวความคดิท่ีจะสร�าง

โรงจักรไฟฟ้าเป็นของตัวเองสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า

ตามความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวน้ี โรงงานจึงได�ว่า

จ�างกลุ่มวิศวกร (นักศึกษาภายในกลุ่ม) ทำาการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการน้ี โดยหลังจากทำาการ

ประเมินแล�วเสร็จ กลุ่มวิศวกรต�องนำาเสนอผลการ

ประเมินและข�อเสนอแนะแก่ผู�บริหารระดับสูงของ

โรงงาน โดยทางโรงงานได�กำาหนดแนวทางการประเมนิ

ทางเศรษฐศาสตรไ์ว� 2 แนวทาง ได�แก่ (1) ซ้ืึ่อท่ีดินนอก

เขตพ้ืนท่ีอำาเภอเมืองเชียงใหม่เพ่ือสร�างโรงจักรไฟฟ้า

และเดนิสายส่งตามแนวถนนมายงัโรงงาน และ (2) ซ้ืึ่อ

ไฟฟ้าส่วนท่ีต�องการเพ่ิมเติมน้ีจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคโดยไม่ต�องสร�างโรงจักรไฟฟ้าเป็นของตัวเอง 

ท้ังน้ี การประเมนิทางเศรษฐศาสตรท้ั์งหมดต�องอ�างองิ

มูลค่าต�นทุนตามจรงิในปัจจุบันและต�องปรากฏิการหา

ข�อมูลและการอ�างอิงท่ีมาอย่างถูกต�อง

 งานท่ีนักศึกษาต�องทำาร่วมกันแบ่งเป็น 4 ส่วน 

ได�แก่ (1) การรวบรวมและแลกเปล่ียนข�อมูล การ

คำานวณ การสรุปผล และการระบุท่ีมาของข�อมูล 

กำาหนดให�ทำาร่วมกันบน Excel Spreadsheet ท่ี

ทำางานบน Microsoft Teams เพ่ือเป็นการฝึึกฝึนการ

จัดการข�อมูลแบบ Team Collaboration (2) การนัด

หมาย การพูดคุย และประชุมกลุ่ม กำาหนดให�ทำาผ่าน 

Channel ส่วนตัวของแต่ละกลุ่มท่ีกระบวนวิชาสร�าง

ให�ผ่าน Microsoft Teams (3) การจัดทำาไฟล์ 

PowerPoint สำาหรับการนำาเสนอ และส่งผ่าน 

Microsoft Teams และ (4) การนำาเสนอผลท่ีได�รับ

ผ่านทาง Zoom โดยผู�นำาเสนอของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 

2 คน โดยแต่ละกลุ่มมีเวลานำาเสนอไม่เกิน 10 นาที 

และเวลาถามตอบไม่เกิน 5 นาที

ผลการเรียนรู�ประเมินโดยคณะกรรมการประจำาวิชา 2 

ท่าน และผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน โดยแบ่ง

สัดส่วนของคะแนน ดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 สัดส่วนคะแนน Assignment 1
หัวข�อการประเมินผล คะแนน

ความถูกต�องของการประเมินฯ 20%

ความน่าใช�งานของ Spreadsheet 10%

การนำาเสนอของผู�นำาเสนอ 30%

การตอบคำาถามของผู�นำาเสนอ 20%

Team Collaboration 20%

รวม 100%

 3.2 Assignment 2: ภาระไฟฟ้าชาญฉลาด

วัตถุประสงค์ของ Assignment 2 ได�แก่ 

 (1) เพ่ือให�นักศึกษาได�รับความรู�ด�วยตนเองใน

เร่ืองกราฟภาระไฟฟ้า (2) เพ่ือให�นักศึกษาได�ทักษะใน

การเก็บข�อมูล และจัดการข�อมูล โดยใช� Google Form 

และ Google Sheet และ (3) เพ่ือให�นักศึกษาได�ฝึึกฝึน

ทักษะด�าน Teamwork และ Leadership

 โจทย์ท่ีให�แก่นักศึกษาโดยสรุป คือ นักศึกษา

ปฏิิบัติหน�าท่ีเหมือนวิศวกรควบคุมสถานีกระจายไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค โดยมีหน�าท่ีออกสำารวจเสาไฟฟ้าและ

มิเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช�งานจริงภายในเขตพ้ืนท่ีฝัึ�งห�วยแก�ว

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเสา

ไฟฟ้าหน่ึงต�นและมิเตอร์ไฟฟ้า 1 ยูนิต โดยแต่ละกลุ่ม

ต�องจัดเวรเพ่ือจดบันทึกการใช�ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้า

ทุกๆ 1 ช่ัวโมง ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง จำานวนท้ังส้ิน 4 

วัน โดยแบ่งเป็น วันทำาการ 2 วัน และวันหยุด 2 วัน 

เพ่ือศึกษาความแตกต่างของกราฟภาระไฟฟ้าระหว่าง

กลางวันและกลางคืน และระหว่างวันทำาการและวัน

หยุด จากน้ันให�นักศึกษาส่งข�อมูลเข�าสู่ฐานข�อมูลรวม

ของกระบวนวิชาผ่าน Google Form

 งานท่ีนักศึกษาต�องทำาร่วมกันแบ่งเป็น 4 ส่วน 

ได�แก่ (1) การจดบันทึกการใช�ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้า 
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และการส่งข�อมูลเข�าสู่ฐานข�อมูล (2) การนัดหมาย การ

พูดคุย และประชุมกลุ่ม กำาหนดให�ทำาผ่าน Channel 

ส่วนตัวของแต่ละกลุ่มท่ีกระบวนวิชาสร�างให�ผ่าน 

Microsoft Teams (3) การจัดทำาไฟล์ PowerPoint 

สำาหรับการนำาเสนอ และส่งผ่าน Microsoft Teams 

และ (4) การนำาเสนอผลท่ีได�รับผ่านทาง Zoom โดย

ผู�นำาเสนอของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน โดยต�องไม่เป็น

คนเดียวกับผู�นำาเสนอใน Assignment 1 และแต่ละ

กลุ่มมีเวลานำาเสนอไมเ่กิน 10 นาท ีและเวลาถามตอบ

ไม่เกิน 5 นาที

 ผลการเรียนรู�ประเมินโดยคณะกรรมการประจำา

วิชา 2 ท่าน และผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน โดย

แบ่งสัดส่วนของคะแนน ดังตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 สัดส่วนคะแนน Assignment 2
หัวข�อการประเมินผล คะแนน

ไฟล์ประกอบการนำาเสนอ 20%

การนำาเสนอของผู�นำาเสนอ 30%

การตอบคำาถามของผู�นำาเสนอ 30%

Team Collaboration 20%

รวม 100%

 3.3 Assignment 3: รู�สักนิดกับโรงจักรไฟฟ้า

พลังนำ้า

 วัตถุประสงค์ของ Assignment 3 ได�แก่ 

 (1) เพ่ือให�นักศึกษามีความรู�เก่ียวกับโรงจักร

ไฟฟ้าพลังนำ้าผ่านการศึกษาด�วยตัวเอง (2) เพ่ือให�

นักศึกษาได�ฝึึกฝึนทักษะการนำาเสนอและการอธิิบาย

งานทางวิศวกรรมเคร่ืองกลในรูปแบบท่ีสามารถส่ือสาร

ให�ผู�ชมท่ีไม่มีความรู�เก่ียวกับวิศวกรรมสามารถเข�าใจ

ได�ง่าย (3) เพ่ือให�นักศึกษาได�ทักษะเก่ียวกับการทำา 

Short VDO Clip เพ่ือการนำาเสนอ และ (4) เพ่ือให�

นักศึกษาได�ฝึึกฝึนทักษะด�าน Leadership และ 

Teamwork

 โจทย์ท่ีให�แก่นักศึกษาโดยสรุป คือ สร�าง

สถานการณ์สมมติว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นวิศวกรท่ี

ทำางานรว่มกันในบรษัิท Consulting เก่ียวกับงานด�าน

วิศวกรรมเคร่ืองกล ซ่ึึ่งมีความเช่ียวชาญด�านการ

ออกแบบ การควบคุมงาน และการสร�างโรงจักรต�น

กำาลังทุกประเภท ในขณะเดยีวกัน โรงเรียนมัธิยมศึกษา

ตอนต�นแห่งหน่ึงต�องการวา่จ�างหน่วยงานภายนอกใน

การผลิตส่ือการสอนแบบ Short VDO Clip เพ่ือใช�

ประกอบการเรียนการสอนในรปูแบบ e-Learning ให�

แก่นักเรียนช้ันมัธิยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีกำาหนดขอบเขต

งาน (Term of Reference) ดังน้ี (1) หน่วยงานผู�รับ

จ�างต�องผลิต Short VDO Clip ความยาวไม่เกิน 10 

นาที เพ่ือให�ความรู�เร่ืองการผลิตไฟฟ้าและโรงจักร

ไฟฟ้าพลังนำ้า ท่ีมีเน้ือหาเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน

มัธิยมศึกษาปีท่ี 1 (2) เน้ือหาใน Short VDO Clip ต�อง

ประกอบด�วย 2 ส่วนหลัก ได�แก่ (ก) ความรู�เบ้ือง

ต�นทางวิทยาศาสตร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานนำ้า และ (ข) แนะนำาข�อมูลเบ้ืองต�นของโรงจักร

ไฟฟา้พลังนำ้าในประเทศไทย (3) Short VDO Clip ต�อง

ประกอบด�วยการบรรยายจากผู�บรรยาย โดยต�องมีช่วง

เวลาท่ีผู�บรรยายปรากฏิตัวใน Short VDO Clip ท้ังน้ี 

ผู�บรรยายแต่ละคนจะปรากฏิพร�อมกันหรือไม่ และจะ

ปรากฏิตลอด Clip หรือไม่ ให�ข้ึนอยู่กับการออกแบบ

รูปแบบการดำาเนินรายการของแต่ละหน่วยงาน (4) 

เน้ือหาสำาหรับจัดทำา Short VDO Clip มีท้ังหมด 2 

เร่ือง โดยหน่ึงหน่วยงานสามารถผลติได�เพียงหน่ึงเร่ือง

เท่าน้ัน และ (5) หน่วยงานผู�รับจ�างจะต�องดำาเนินการ

จัดทำา Short VDO Clip ในรูปแบบไฟล์ MP4 โดยต�อง

ส่งไฟล์ผ่านช่องทาง และเข�าร่วมการนำาเสนอ ตาม

ท่ีทางโรงเรียนฯ ได�กำาหนดไว�

 งานท่ีนักศึกษาต�องทำาร่วมกันแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ได�แก่ (1) การจัดทำา Short VDO Clip ในรูปแบบไฟล์ 

MP4 และส่งผ่าน Google Form และ (2) การนำาเสนอ 

Short VDO Clip และการนำาเสนอจุดเด่นผ่านทาง 

Zoom โดยผู�นำาเสนอของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 

โดยท่ีแต่ละกลุ่มมีเวลานำาเสนอไม่เกิน 10 นาที และ

เวลาถามตอบไม่เกิน 5 นาที
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ผลการเรียนรู�ประเมินโดยคณะกรรมการประจำาวิชา 2 

ท่าน และผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน โดยแบ่ง

สัดส่วนของคะแนน ดังตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 สัดส่วนคะแนน Assignment 3
หัวข�อการประเมินผล คะแนน

เน้ือหาถูกต�องและครบถ�วน 25%

การส่ือสารท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย 30%
ความสวยงามและความดึงดูดใจ 15%

ความคิดสร�างสรรค์และเทคนิคพิเศษ 15%
การบรรยายของผู�นำาเสนอ 15%

รวม 100%

4. ผลงานนักศ้กษาในส่วิน Active Classroom

 ตัวอย่างผลงานของนักศึกษามีดังน้ี รูปท่ี 1 ถึง 

6 เป็นตัวอย่างผลงานท่ีได�รับจาก Assignment 1 รูป

ท่ี 7 ถึง 9 เปน็ตัวอยา่งผลงานท่ีได�รับจาก Assignment 

2 และ รูปท่ี 10 ถึง 12 เป็นตัวอย่างผลงานท่ีได�รับจาก 

Assignment 3

 

รูปท่ี 1 การวางแผนการทำางานร่วมกันผ่าน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams

 

รูปท่ี 2 การประเมินเบ้ืองต�นเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟ้าท่ีเหมาะสม

 

รูปท่ี 3 การวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน

 

รูปท่ี 4 Spreadsheet สำาหรับคำานวณเก่ียวกับ

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์

 

รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีได�รับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร์

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams 

 
รูปท่ี 2 การประเมินเบื้องตนเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน 

 

 
รูปท่ี 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเก่ียวกับ 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams 

 
รูปท่ี 2 การประเมินเบื้องตนเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน 

 

 
รูปท่ี 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเก่ียวกับ 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams 

 
รูปท่ี 2 การประเมินเบื้องตนเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน 

 

 
รูปท่ี 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเก่ียวกับ 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams 

 
รูปท่ี 2 การประเมินเบื้องตนเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน 

 

 
รูปท่ี 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเก่ียวกับ 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams 

 
รูปท่ี 2 การประเมินเบื้องตนเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน 

 

 
รูปท่ี 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเก่ียวกับ 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
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รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด

รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอร์ไฟฟ้าท่ีกลุ่มรับ

ผิดชอบในการจดบันทึกการใช�ไฟฟ้า

 

รูปท่ี 8 การวิเคราะห์ภาระไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

ของวันทำาการ

 

รูปท่ี 9 การวิเคราะห์ภาระไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ

ของวันหยุด

 

รูปท่ี 10 การจำาแนกประเภทของพลังงานนำ้า

 

รูปท่ี 11 การอธิิบายหลักการทำางานและอุปกรณ์ท่ี

สำาคัญในโรงจักรไฟฟ้าพลังนำ้า

 

รูปท่ี 12 การอธิิบายแนะนำาเข่ือน

ท่ีมีโรงจักรไฟฟ้าพลังนำ้าในประเทศไทย

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 1 การวางแผนการทำงานรวมกันผาน 

Microsoft Excel บน Microsoft Teams 

 
รูปท่ี 2 การประเมินเบื้องตนเพ่ือเลือกรูประเภทของ

โรงจักรไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 

 
รูปท่ี 3 การวิเคราะหมูลคาการลงทุน 

 

 
รูปท่ี 4 Spreadsheet สำหรับคำนวณเก่ียวกับ 

การประเมินทางเศรษฐศาสตร 

 

 
รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบผลท่ีไดรับจากการประเมิน

ทางเศรษฐศาสตร 

 
รูปท่ี 6 การสรุปแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาท่ีกลุม

รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันทำการ 

 

 
รูปท่ี 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันหยุด 

 

 
รูปท่ี 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ 

 

 
รูปท่ี 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณท่ี

สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ 

 

 

 
รูปท่ี 12 การอธิบายแนะนำเข่ือน 

ท่ีมีโรงจักรไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย 

5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ผลการป ระ เมิ น ในส วนของ  Assignment 

จำแนกรายกลุมแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment 

Assignment ท่ี กลุมท่ี 

   

 

 

 
รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาท่ีกลุม

รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันทำการ 

 

 
รูปท่ี 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันหยุด 

 

 
รูปท่ี 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ 

 

 
รูปท่ี 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณท่ี

สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ 

 

 

 
รูปท่ี 12 การอธิบายแนะนำเข่ือน 

ท่ีมีโรงจักรไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย 

5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ผลการป ระ เมิ น ในส วนของ  Assignment 

จำแนกรายกลุมแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment 

Assignment ท่ี กลุมท่ี 

   

 

 

 
รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาท่ีกลุม

รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันทำการ 

 

 
รูปท่ี 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันหยุด 

 

 
รูปท่ี 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ 

 

 
รูปท่ี 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณท่ี

สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ 

 

 

 
รูปท่ี 12 การอธิบายแนะนำเข่ือน 

ท่ีมีโรงจักรไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย 

5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ผลการป ระ เมิ น ในส วนของ  Assignment 

จำแนกรายกลุมแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment 

Assignment ท่ี กลุมท่ี 

   

 

 

 
รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาท่ีกลุม

รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันทำการ 

 

 
รูปท่ี 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันหยุด 

 

 
รูปท่ี 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ 

 

 
รูปท่ี 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณท่ี

สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ 

 

 

 
รูปท่ี 12 การอธิบายแนะนำเข่ือน 

ท่ีมีโรงจักรไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย 

5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ผลการป ระ เมิ น ในส วนของ  Assignment 

จำแนกรายกลุมแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment 

Assignment ท่ี กลุมท่ี 
   

 

 

 
รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาท่ีกลุม

รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันทำการ 

 

 
รูปท่ี 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันหยุด 

 

 
รูปท่ี 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ 

 

 
รูปท่ี 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณท่ี

สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ 

 

 

 
รูปท่ี 12 การอธิบายแนะนำเข่ือน 

ท่ีมีโรงจักรไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย 

5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ผลการป ระ เมิ น ในส วนของ  Assignment 

จำแนกรายกลุมแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment 

Assignment ท่ี กลุมท่ี    

 

 

 
รูปท่ี 7 การระบุพิกัด GPS ของมิเตอรไฟฟาท่ีกลุม

รับผิดชอบในการจดบันทึกการใชไฟฟา 

 

 
รูปท่ี 8 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันทำการ 

 

 
รูปท่ี 9 การวิเคราะหภาระไฟฟาในรูปแบบตางๆ 

ของวันหยุด 

 

 
รูปท่ี 10 การจำแนกประเภทของพลังงานน้ำ 

 

 
รูปท่ี 11 การอธิบายหลักการทำงานและอุปกรณท่ี

สำคัญในโรงจักรไฟฟาพลังน้ำ 

 

 

 
รูปท่ี 12 การอธิบายแนะนำเข่ือน 

ท่ีมีโรงจักรไฟฟาพลังน้ำในประเทศไทย 

5 ผลการประเมินและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ผลการป ระ เมิ น ในส วนของ  Assignment 

จำแนกรายกลุมแสดงดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment 

Assignment ท่ี กลุมท่ี 
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5. ผลการประเมินและผลสัมฤทธ์ิีของนักศ้กษา

ผลการประเมินในส่วนของ Assignment จำาแนกราย

กลุ่มแสดงดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 ผลการประเมิน Assignment

Assignment ท่ี กลุ่มท่ี

1 2 3 4
1 (เต็ม 20) 10.5 12.2 12.7 16.0
2 (เต็ม 20) 12.5 13.4 15.2 17.8

3 (เต็ม 25) 17.3 16.6 19.6 22.3

รวม (เต็ม 65) 40.3 42.2 47.5 56.1

 จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิิของนักศึกษาราย

บุคคลในกระบวนวิชาพบว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ท้ังหมด 16 คน ได�รับลำาดับข้ันดังน้ี A = 2 คน, B+ = 

3 คน, B = 2 คน, C+ = 3 คน, และ C = 6 คน เกรด

เฉล่ีย 2.75 เม่ือนำาไปเปรียบเทียบกับการประเมินผล

สัมฤทธ์ิิในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ซ่ึึ่งยงัจัดการเรียน

การสอนในรูปแบบปกติพบว่า นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนท้ังหมด 16 คน ได�รับลำาดับข้ันดังน้ี A = 1 คน, 

B+ = 2 คน, B = 0 คน, C+ = 9 คน, C = 2 คน, D+ 

= 1 คน, W = 1 คน เกรดเฉล่ีย 2.60 จากการเปรียบ

เทียบเห็นได�ว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Classroom ท่ีนักศึกษาได�เรียนรู�ผ่านกิจกรรม

ท่ีต�องลงมือปฏิิบัติจริง ค�นคว�าด�วยตัวเอง ระดมสมอง 

ทำางานเป็นทีม และได�ใช�ความรู�ในการแก�ปัญหาจาก

สถานการณใ์กล�เคียงความเปน็จริง ส่งผลให�ผลสมัฤทธ์ิิ

ของนักศึกษาในภาพรวมสูงข้ึน ท้ังในแง่ของการกระ

จายลำาดับข้ัน และเกรดเฉล่ีย

6. สรุป

 การจัดการเรียนรูปแบบ Active Classroom 

ในกระบวนวชิาวิศวกรรมโรงจกัรผลิตไฟฟ้า (254451) 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 ตามโครงการการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 เป็นการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีการผสมผสานท้ังรูปแบบการ

เรียนการสอนในส่วนของเน้ือหาท่ีมีท้ังสอนโดยการ

บรรยายผ่านระบบออนไลน์และการศึกษาด�วยตัว

นักศึกษาเองก่อนการสรุปเน้ือหาร่วมกันในช้ันเรียน 

และมีการผสมผสานรูปแบบของกิจกรรมวัดผลซ่ึึ่ง

ประกอบด�วยกิจกรรมท่ีเน�นการทำางานร่วมกันเป็นทีม

ในสถานการณ์จำาลองเสมือนจริงและกิจกรรมการ

วัดผลในรูปแบบปกติร่วมกัน ซ่ึึ่งได�แก่ การสอบปลาย

ภาค การทำาข�อสอบแบบฉับพลัน และการบ�าน ท้ังน้ี

เพ่ือให�เกิดการประเมินผลสัมฤทธ์ิิของนักศึกษาแบบ

รายบุคคลนอกเหนือจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิิของ

การทำางานเป็นกลุ่ม จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิิ

ของนักศึกษาระหว่างของภาคการศึกษาน้ีและภาคการ

ศึกษาเดียวกันของปีท่ีผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธ์ิิของ

นักศึกษาในภาพรวม การกระจายลำาดับข้ัน และเกรด

เฉล่ียดีข้ึนอย่างชัดเจน 

 แนวทางในการขยายผลทำาได�โดยการเพ่ิม

กิจกรรมใหม่และทำาการสลับหมุนเวียนกิจกรรมใน

แต่ละภาคการศึกษาเพ่ือให�เกิดความหลากหลายแก่

นักศึกษามากข้ึน นอกจากน้ียังสามารถขยายผล

แนวทางของการเรียนรู�ในลักษณะน้ีไปยังกระบวนวิชา

อ่ืนๆ ของภาควิชาฯ ได�ต่อไป

 ปัญหาและอุปสรรคหลัก คือ ผู�สอนต�อง

ทำาความเข�าใจกับนักศึกษา และต�องอธิิบายเหตุผลและ

ความสำาคัญของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดัง

กล่าวน้ีให�ชัดเจนต้ังแต่เร่ิมภาคการศึกษา มิฉะน้ัน

นักศึกษาจะไม่เข�าใจว่าเหตุใดปริมาณงานหรือกิจกรรม

ท่ีต�องทำาถึงมีจำานวนมากเม่ือเทียบกับในกระบวนวิชา

อ่ืน ส่วนปัญหาและอุปสรรครอง คือ ความทันสมัยของ

ส่ือการสอน เน่ืองจากผู�สอนไมส่ามารถอธิิบายเพ่ิมเตมิ

ในส่วนของเน้ือหาท่ีนักศึกษาต�องไปศึกษาค�นคว�าด�วย

ตัวเองในขณะน้ันๆ ได�โดยทันที ดังน้ันส่ือการสอนจึง

ต�องมีการปรับปรุงให�เหมาะสมกบับริบทท่ีเป็นปัจจุบัน

โดยตลอดเวลา
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การเรียนรู้แบบบูรณาการระหวิ่างวิิชา 252353 และ วิิชา 604431 

ผ่านกระบวินการการทำาโครงงาน

บุญศรี แก้วิคำาอ้าย1 และ นพพล เล็กสวิัสดิ์2
1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

2สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 239 ถนน ห้วยแก้ว ตำาบล สุเทพ อำาเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200

E-mail boonsri.k@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 บทความน้ีเป็นการรายงานผลของการเรียนการสอนโดยใช�การเรียนรู�ผ่านการทำาโครงงาน โดยบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างสองสาขาวิชา ได�แก่ วิชาระบบควบคุม (EE353) ดำาเนินการสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และ วิชาการควบคุมกระบวนการในวิศวกรรมอาหาร (FE431) ดำาเนินการสอนโดยสาขาวิศวกรรม

อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในรายงานน้ีจะกล่าวถึงในส่วนของผลดำาเนินการและผลการประเมินท่ีได�จาก

การทำาโครงงานซึ่ึง่เป็นส่วนท่ีบูรณาการร่วมกัน เพ่ือนำามาใช�ในการพัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นของนักศึกษาต่อการเรียน

รู�ในศตวรรษท่ี 21 โดยเร่ิมจากการนำาหัวข�อกรณีศึกษาของวิชา FE431 ท่ีใช�ในการศึกษาพลศาสตร์กระบวนการ

อาหาร มาใช�เป็นโจทย์ปัญหาให�กับวิชา EE353 ในการสร�างช้ินงานพร�อมท้ังออกแบบระบบควบคุม ทักษะสำาคัญ

ท่ีพิจารณาประกอบด�วย ทักษะการทำางานเป็นทีมระหว่างบุคคลท่ีมาจากสาขาเดียวกันและจากต่างสาขา ทักษะ

ของการเรียนรู�ด�วยตนเองภายนอกห�องเรียนท่ีช่วยพัฒนาให�นักศึกษาใส่ใจในเร่ืองของการเรียนรู�ตลอดชีวิต จาก

ผลการประเมินโดยผู�สอนผ่านกระบวนการต่างๆ ปรากฏิว่า นักศึกษาท้ังสองสาขามีผลประเมินอยูใ่นเกณฑ์เฉล่ีย

ท่ีดี เป็นท่ีน่าพอใจ 

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�แบบบูรณาการ, การเรียนรู�ผ่านกระบวนการทำาโครงงาน, การเรียนรู�แบบตลอดชีวิต

1. บทนำา

ในปัจจุบันระบบการศึกษาได�มีการพัฒนาเพ่ือให�ทัน

ตามยุคสมัยมากข้ึน เป็นท่ีรู�กันว่าการพัฒนาการเรียน

รู�เพ่ือให�นักศึกษาเป็นผู�ท่ีมีทักษะท่ีพึงมีในศตวรรษท่ี 

21 เป็นเร่ืองท่ีจำาเป็น ดังน้ันการออกแบบการเรียนการ

สอนเพ่ือให�สอดคล�อง และเพ่ิมทักษะท่ีจำาเป็นเข�าไป

ในกระบวนการเรียนการสอนจงึเป็นส่ิงสำาคัญ และเช่ือ

ว่าผู�สอนหลายท่านได�เร่ิมทดลองทำากระบวนการบาง

อย่างไปแล�วบ�างตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือ 

มีการปรับเปล่ียนเน่ืองจากเล็งเห็นความสำาคัญของ

นักศึกษาเป็นสำาคัญ  แต่อย่างไรก็ตาม ในอดีตการแลก

เปล่ียนหรือแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได�ทดลอง

อาจจะมไีม่มากเทา่กับในปจัจุบัน หลายหนว่ยงานกไ็ด�

มีการเปิดช่องทางเพ่ือแลกเปล่ียนแนวคิดมากมายใน

เร่ืองการพัฒนาการเรียนการสอน ทำาให�ผู�สอนได�มี

โอกาส ท่ีจะแบ่งปันวิธีิการท่ีได�นำาไปทดลองใช�ในการ

เรียนการสอน ซ่ึึ่งในบทความน้ีก็ได�ทดลองพัฒนาการ

เรียนการสอน โดยการนำากระบวนการเรียนรู�ผ่านการ

ทำาโครงงาน (project based learning) มาใช�เพ่ือ

เสริมสร�างทักษะท่ีจำาเป็นให�กับนักศึกษาเพ่ือเตรียม

พร�อมให�สามารถนำาไปใช�งานได�เม่ือจบการศึกษา ในท่ี

น้ีได�นำามาผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม 

ท่ีเรียกกันว่า การเรียนแบบบรรยายหน�าช้ันเรียน ท้ังน้ี

ผู�สอนมองเห็นว่า ในวิชาท่ีรับผิดชอบอยู่ยังคงมีความ
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จำาเป็นท่ีจะเรียนบรรยายหน�าช้ันเรียน เพ่ือให�นกัศึกษา

ได�เข�าใจถึงทฤษฎีพ้ืนฐานต่างๆ เก่ียวกับกระบวนวิชา 

ก่อนท่ีจะสามารถนำาไปใช�งานในส่วนของการทำาโครง

งาน พร�อมกันน้ี ยังคงต�องมีการเสริมความเข�าใจด�วย

การทำาการบ�านประกอบ สำาหรับในส่วนของการเรียน

รู�ผ่านการทำาโครงงาน ผู�สอนมีแนวคิดท่ีว่า นักศึกษา

ควรจะสามารถนำาส่ิงท่ีเรียนมาใช�ประโยชน์ได�จริงเพ่ือ

ตอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีสนใจ และเม่ือมีโอกาสได�

คุยกับผู�สอนจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร จึงนำามาซึ่ึง่

การทำางานร่วมกันระหว่าง 2 หลักสูตรท่ีต่างกัน น่ันก็

คือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(วิชาระบบควบคุม, 252353 (EE353)) และ สาขา

วิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิชาการ

ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น วิ ศ ว ก ร ร ม อ า ห า ร , 

604431(FE431))  ในเบ้ืองต�นจะร่วมกันบูรณาการใน

ส่วนของการทำาโครงงานเท่าน้ัน (ในส่วนการเรียนการ

สอนอ่ืนจะแยกกนั ดังจะกลา่วในรายละเอยีดในหวัข�อ

ถัดไป) ในการทำาโครงงานจำาเป็นต�องมีการกำาหนด

หัวข�อเร่ืองท่ีต�องศึกษา จึงได�นำาหัวข�อเร่ืองกรณีศึกษา

ของวิชา FE431 มาเปน็หัวข�อโครงงานของวชิา EE353 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของท้ัง 2 กระบวนวิชา คือ การ

ทำางานแบบบูรณาการร่วมกัน ในส่วนของผลลัพธ์ิท่ี

ต�องการ จะแบง่ออกเปน็ (1) ฝัึ�งของคณะอตุสาหกรรม

เกษตร (FE431)  เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ

วิชา คือ ต�องการให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�เก่ียวกับ

พลศาสตร์ของกระบวนการทางด�านอาหาร แต่เน่ือง

ด�วยปัจจุบันการเรียนรู�แค่พลศาสตร์ของกระบวนการ

น้ันไม่เพียงพอต่อการทำางาน จึงจำาเป็นต�องเรียนรู�ถึง

การควบคุมร่วมด�วย อีกท้ังส่ิงท่ีต�องการพัฒนาทักษะ

เพ่ิมเติม คือ ในเร่ืองของความสามารถทำางานร่วมกับ

นักศึกษาต่างคณะ (2) ในฝัึ�งของวิศวกรรมไฟฟ้า 

(EE353) จากวัตถุประสงค์ของวิชา คือ ต�องสามารถ

ทำาการออกแบบระบบควบคุมได� โดยในปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา (2/2562) แม�ว่าจะทำาการทดลองนำาการเรียน

รู�ผ่านโครงงานมาใช�แล�ว ซ่ึึ่งหัวข�อโครงงานผู�สอนจะ

กำาหนดข้ึนมา แต่ยงัไม่เคยนำาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสาขา

อ่ืนมาใช� ซ่ึึ่งการนำาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความต�องการ

ของสาขาอ่ืนมาเปน็โจทย ์แล�วให�นักศึกษาทำาการสร�าง

กลไกบางอย่างเพ่ือแก�ไขปัญหา พร�อมท้ังการออกแบบ

เพ่ือสนับสนุนให�ทำางานได�ง่ายข้ึน รวมไปถึง การฝึึก

ทักษะให�นักศึกษาสามารถอธิิบายกลไกการทำางานท่ีใช�

ด�วยภาษาท่ีเข�าใจง่าย จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 

2. แนวิคิดของกระบวินการจัดการเรียนการสอน

 ในอดีตการเรียนการสอนในวิชาระบบควบคุม 

(EE353) ซ่ึึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เน�นการเรียนการสอน

แบบบรรยายหน�าช้ันเรียน มีวิธีิการประเมินวัดผลโดย

ใช�การสอบ การทำาการบ�าน และ การเข�าช้ันเรียน ผล

ท่ีได�แม�จะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี แต่กลับพบว่า นักศึกษากลับ

ไม่สามารถนำาไปประยุกต์ใช�งานได�จริง ท้ังน้ีเม่ือ

นักศึกษาได�ผ่านวิชาน้ีไปแล�ว นักศึกษาต�องลงเรียน

กระบวนวิชาปฏิิบัติการในภาคการศึกษาถัดไป บ่อย

คร้ังท่ีพบว่า นักศึกษาไม่สามารถนำาส่ิงท่ีเรียนมาใช�ได� 

เน่ืองจากบางส่วนลืมเม่ือสอบเสร็จ บางส่วนไม่ได�ลืม 

แต่ยงัไม่เข�าใจความหมายทางด�านกายภาพมากนัก ใน

ฐานะผู�สอนจึงได�พยายามหากลไกใหม่ๆ มาใช� เพ่ือ

ทำาให�นักศึกษาได�เข�าใจมากข้ึน ในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่าน

มา ได�มีโอกาสเข�าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการเรียน

รู�ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัย และ 

ได�มีโอกาสได�เข�าร่วมอมรมในส่วนของคณะฯ ในเร่ือง

ของการประกันคุณภาพการศึกษา ทำาให�ได�แนวคิดท้ัง

ในเร่ืองของกระบวนการท่ีสามารถนำามาใช�ในการ

พัฒนาทักษะต่างๆของนักศึกษา รวมไปถึงวิธีิการ

ประเมินผลการเรียนรู� ท่ีนอกเหนือจากแนวทางท่ีเคย

ปฏิิบัติกันมา แต่อย่างไรก็ตาม แม�จะมีกระบวนการ

ต่างๆ มากมาย แต่ส่ิงท่ีต�องพิจารณา คือ ลักษณะและ

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา ควบคู่ไปกับจำานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน เน่ืองจากในการจัดกิจกร

รมใดๆ จำาเป็นต�องสอดคล�องกันด�วย นอกจากน้ี ผล

การสอบถามของนักศึกษา ทำาให�ได�ข�อมูลท่ีสำาคัญและ
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มีประโยชน์ แต่ทักษะต่างๆ อาจจะไม่สามารถนำามา

เสริมในวิชาน้ีได�ท้ังหมด ดังน้ันจึงจำาเป็นต�องพิจารณา

เลือกกิจกรรมท่ีจะสามารถนำามาปรับใช�เพ่ือให�บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา  

 ในปีการศึกษา 2/2561 ได�ทดลองปรับเปล่ียน

กระบวนการเรียนรู� โดยใช�การเรียนรู�ผ่านโครงงาน เป็น

คร้ังแรก โดยได�ออกแบบให�นักศึกษาได�เรียนรู�ผ่านการ

ลงมือปฏิิบัติจริง เร่ิมจาก (1) พัฒนาทักษะของการ

ทำางานเป็นทีม (2) พัฒนาทักษะของการวางแผนงาน 

(3) พัฒนาทักษะได�ด�านการเรียนรู�ด�วยตัวเอง เป็นการ

เรียนรู�นอกห�องเรียน โดยอาศัยส่ือเทคโนโลยต่ีางๆ (4) 

พัฒนาทักษะของการสร�างผลงานให�สามารถทำางานได�

จริงตามวัตถุประสงค์ ในปีการศึกษาถัดมา (2/2562)  

มีโอกาสได�ทำาขอทุนจาก TLIC ประเภท Type A ซ่ึึ่ง

ได�รับเงินสนับสนุนมาจำานวนหน่ึง ในคร้ังน้ี ยังคงการ

ทำางานผ่านโครงงาน แต่ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ประเมินผล และ หัวข�อโครงงาน ท้ังน้ีได�นำาผลการ

ประเมินจากปีการศึกษา 2/2561 มาพิจารณาด�วย 

ในปีการศึกษา 2/2563 ได�นำาแนวคิดการเรียนรู�แบบ

บูรณาการระหว่างสาขามาประยุกต์ใช� โดยมีการใช�

โจทยห์รือปัญหาท่ีมาจากสาขาอ่ืน เพ่ือนำามาเปน็หัวข�อ

โครงงาน ท้ังน้ีได�เล็งเห็นว่า นอกเหนือจากการฝึึก

ทักษะต่างๆ ตามท่ีกล่าวไว� 4 ข�อข�างต�น ยังเพ่ิมการ

พัฒนาทักษะในการนำาความรู�มาประยกุต์ใช�ในการแก�

ปัญหาสำาหรับงานในสาขาอ่ืน รวมไปถึงฝึึกทักษะการ

ทำางานร่วมกับคนอ่ืนท่ีมาจากต่างสาขาได�อีกด�วย 

สำาหรับในหัวข�อต่อไปจะกล่าวถึงกระบวนของการ

จัดการเรียนสอนท่ีเกิดข้ึนท้ัง 2 สาขา โดยเน�นใน

กระบวนการของการเรียนรู�ผ่านโครงงาน

3. กระบวินการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ

การประเมินผล

 การเรียนการสอนสำาหรับปีการศึกษา 2/2563 

เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยมีความร่วมมือ 

ระหว่าง 2 สาขาวิชา คือ วิชาระบบควบคุม (EE353) 

ซ่ึึ่งเปิดสอนสำาหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ วิชาการควบคุม

กระบวนการในวิศวกรรมอาหาร (FE431) ท่ีเปิดสอน

โดยสาขาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

แต่เน่ืองด�วยปัจจัยภายนอกในเร่ืองของเวลาเรียนและ

จำานวนนักศึกษา การจัดการเรียนสอนร่วมกันจะมี

เพียงในส่วนของการเรียนรู�ผ่านการทำาโครงงานเท่าน้ัน 

และ สามารถสรุปได�ดังน้ี คือ  (1) วิชา EE353 จะ

ทำาการประเมินผลคิดเป็น 40% มาจากการทำาโครง

งาน (2) วิชา FE431 จะทำาการประเมินผล คิดเป็น 

25% มาจากการผลการรายงานการเรียนรู�ในเร่ืองของ

ระบบควบคุมท่ีทำางานร่วมกับนักศึกษาภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

 3.1 การเรียนการสอนและการประเมินผลใน

กระบวนวิชาระบบควบคุม (EE353)

 ใ นก า ร จั ด ก า ร เ รี ยนก า รสอนขอ ง วิ ช า 

EE353แบ่งออกเป็น (1) การเรียนแบบบรรยายหน�า

ช้ันเรียน ซ่ึึ่งในส่วนน้ีเป็นส่วนของการเรียนรู�ทางทฤษฎี 

เพ่ือให�ครบตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของกระบวน

วิชา ในส่วนน้ีจะทำาการประเมิน โดยใช�กลไกของการ

สอบและการบ�าน รวมคิดเป็น 60%  (2) การเรียนรู�

ผ่านการทำาโครงงาน ในส่วนน้ีเป็นการฝึึกทักษะท่ี

นักศึกษาพึงมีคือ (ก) ทักษะในการวางแผน (ข) ทักษะ

ในการทำางานเป็นทีม ท้ังท่ีมาจากสาขาเดียวกัน ซ่ึึ่งมี

พ้ืนฐานความรู�ท่ีเหมือนกัน และ ต่างสาขาท่ีมีความรู�

พ้ืนฐานท่ีต่างกัน เพ่ือฝึึกทักษะในการสร�างความร่วม

มือ (cooperation skill) รวมไปถึงการได�เรียนรู�งาน

ของสาขาท่ีแตกต่าง (cross-disciplinary learning) 

(ค) ทักษะการพดู เพ่ือให�นักศึกษาพัฒนาทักษะในการ

อธิิบายหรือบอกเล่าความรู�ให�นักศึกษาต่างสาขาความ

เข�าใจและเพ่ือสร�างสรรคผ์ลงานร่วนกัน (ง) ทักษะของ

การเรียนรู�นอกห�องเรียนท่ีต�องใช�การเรียนรู�ด�วยตนเอง

เพ่ือแก�ปัญหาท่ีได�รับ ซ่ึึ่งแตกต่างจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในช้ันเรียน โดยการเรียนรู�ในส่วนน้ีจะส่งเสริมให�

นักศึกษาตระหนักถึงการเรียนรู�ตลอดชีวิต (lifelong 

learning) เน่ืองจากความรู�เดิม อาจจะไม่เพียงพอต่อ
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การแก�ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงจำาเป็นต�องทำาการเรียนรู�จาก

ส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่นอกห�องเรียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วน

ของการทำาโครงงาน จะทำาการประเมินโดยใช� รายงาน 

(มีท้ังหมด 3 คร้ัง) คลิปวิดโีอการนำาเสนอ (2 คร้ัง) และ 

ส่ิงประดิษฐ์ช้ินงานสำาเร็จท่ีสามารถทำางานได� รวมคิด

เป็น 40% ของการประเมินลำาดับข้ัน

 3.2 การเรียนการสอนและการประเมินผลใน

กระบวนวิชาการควบคุมกระบวนการในวิศวกรรม

อาหาร (FE431)

 การจัดการเรียนการสอนในวิชา FE431 

เป็นการเรียนแบบบรรยายคู่กับการเรียนแบบปฏิิบัติ

การ โดย (1) การเรียนแบบบรรยายจะเป็นการเรียน

ในห�องเรียน (2) การเรียนแบบปฏิิบัติการ นักศึกษาจะ

ได�รับหัวข�อกรณีศึกษาจากผู�สอน (ในส่วนน้ีจะทำางาน

เป็นทีม) เพ่ือนำาไปออกแบบการทดลองและทำาการ

ทดลองในห�องปฏิิบัติการเพ่ือหาพลศาสตร์ของ

กระบวนการ ตามวัตถุประสงค์ของกรณีศึกษาท่ีได�

กำาหนดไว� การประเมินผล แบ่งออกเป็น (ก) การสอบ 

35% (ข) จิตพิสัย 10% (ค) การทำางานท่ีได�รับมอบ

หมายจากกรณีศึกษา 55% แต่สำาหรับในปีการ 

2/2563 ได�ทำาการปรับเปล่ียนเกณฑ์การให�คะแนนใน

ส่วนของการทำางานท่ีได�รับมอบหมาย เป็น การทำางาน

ท่ีได�รับมอบหมายจากกรณศึีกษา 30% (จากเดมิ 55%) 

และ การทำาโครงงาน 25% 

4. การเรียนรู้ผ่านโครงงานท่ีบรูณาการร่วิมกัน และ

การดำาเนินงาน

 ในส่วนน้ีจะกล่าวถึง กิจกรรมท่ีได�วางแผนต้ังแต่

ก่อนเร่ิมปีการศึกษาในสว่นของการทำาโครงงาน คือ (1) 

จัดให�นักศึกษาท้ังสองสาขาพบปะกัน เพ่ือพูดคุย และ 

รายงานความก�าวหน�า (2) จัดอบรมความรู�ใหม่ให�กับ

นักศึกษา ในด�านของเทคโนโลยีดิจิตอล และ AI แต่

แผนท่ีวางไว�ดังกล่าวต�องได�มีการปรับเปล่ียนให�เหมาะ

สม เน่ืองจาก (1) นักศึกษารวมท้ังสองสาขามีจำานวน

มาก ทำาให�การหาเวลาท่ีตรงกันมาพบปะกันยาก (หลัง

จากท่ีมีการสำารวจเม่ือทำาการพบปะกันในคร้ังแรก 

ตอนเร่ิมกิจกรรม ดังแสดงในรูปท่ี 1) และเม่ือเจอ

สถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกท่ี 2  จึงแก�ปัญหา

โดยให�นักศึกษาทำาการพบปะโดยใช�กลุ่มยอ่ย ผ่านการ

ส่ือสารต่างๆ ตามท่ีกลุ่มหรือทีมได�ตกลงกันไว� แล�ว

กำาหนดให�ส่งรายงานความก�าวหน�าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ตามท่ีกำาหนดไว� (2) การอบรมความรู�ใหม่ได�

ป รับ เป ล่ียนเ ป็นแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  

Zoom แทน

 

รูปท่ี 1ก-1ข บรรยากาศการพบปะกันคร้ังแรกของ

นักศึกษา ท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 กิจกรรมแรกท่ีจัดข้ึน คือ การพบปะกันโดยจัด

ข้ึนท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในการพบกันคร้ังน้ี  

ผู�สอนท้ังสองกระบวนวิชา ได�ให�รายละเอียดและ

แนะนำาหัวข�อกรณีศึกษา เป้าหมายของการทำากิจกรรม

ในคร้ังน้ี คือ อยากให�นักศึกษาท้ังสองสาขาได�พบปะ

กันเพ่ือทำาความรู�จักกัน และ ตกลงชอ่งทางท่ีจะส่ือสาร

กัน  ดังแสดงในรูปท่ี 1 

   

 

 

AI แตแผนที่วางไวดังกลาวตองไดมีการปรับเปลี่ยน

ใหเหมาะสม เนื่องจาก (1) นักศึกษารวมท้ังสองสาขา

มีจำนวนมาก ทำใหการหาเวลาท่ีตรงกันมาพบปะกัน

ยาก (หลังจากที่มีการสำรวจเมื่อทำการพบปะกันใน

ครั้งแรก ตอนเริ่มกิจกรรม ดังแสดงในรูปที่ 1) และ

เมื่อเจอสถานการณโควิด-19 ระบาดระลอกที่ 2  จึง

แกปญหาโดยใหนักศึกษาทำการพบปะโดยใชกลุม

ยอย ผานการสื่อสารตางๆ ตามที่กลุมหรือทีมไดตก

ลงกันไว แลวกำหนดใหสงรายงานความกาวหนาผาน

ชองทางออนไลนตามที ่กำหนดไว (2) การอบรม

ความรู ใหมไดปรับเปลี ่ยนเปนแบบออนไลนผาน

โปรแกรม Zoom แทน 

 
(1ก) 

 
(1ข) 

รูปท่ี 1ก-1ข บรรยากาศการพบปะกันครั้งแรกของ

นักศึกษา ท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 

กิจกรรมแรกที่จัดขึ้น คือ การพบปะกันโดยจัด

ขึ้นที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ในการพบกันครั ้งนี้ 

ผู สอนทั้งสองกระบวนวิชา ไดใหรายละเอียดและ

แนะนำหัวข อกรณีศึกษา เปาหมายของการทำ

กิจกรรมในครั้งนี้ คือ อยากใหนักศึกษาทั้งสองสาขา

ไดพบปะกันเพ่ือทำความรูจักกัน และ ตกลงชองทาง

ท่ีจะสื่อสารกัน  ดังแสดงในรูปท่ี 1  

ตารางท่ี 1 แผนการทำงานของท้ังสองสาขา 

นักศึกษา อก. นักศึกษาวิศวฯไฟฟา 

เริ่มออกแบบการ

ทดลองหัวขอ

กรณีศึกษาท่ีไดรับ 

ติดตอพูดคุยเพ่ือนำเสนอ

ผลการดำเนินในการ

ทำงานครั้งท่ี 1 (รูปท่ี 3) 

สงใหผูสอนตรวจ 

และเริ่มลงมือทำการ

ทดลอง 

สังเกตการณ พูดคุย 

วางแผน และ ออกแบบ

ระบบควบคุม รายงาน

ความกาวหนาครั้งท่ี 2  

จัดทำรายงานใน

หัวขอกรณีศึกษาใน

เรื่องพลศาสตรใน

กระบวนการอาหาร  

ทำการซ้ือของเพ่ือทำ

ชิ้นงาน และ เริ่ม

ประดิษฐชิ้นงาน 

ปรับปรุงชิ้นงาน ทำการ

แสดงผลพรอมท้ัง 

อธิบายการทำงานของ

ชิ้นงานใหกับฝง นศ. อก. 

จัดทำรายงาน เพ่ือ

รายงานผลการเรียนรู

ในเรื่องของระบบ

ควบคุม 

สงชิ้นงาน รายงานและ 

วิดีโอนำเสนอผลงาน 

 

เมื ่อนักศึกษาไดทำความรู จักกัน และ เลือก

หัวขอเรียบรอยแลว สิ ่งที ่ต องทำตอไป คือ การ

กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังรายละเอียดใน

ตารางที่ 1  เพื่อใหนักศึกษาไดวางแผน (ในสวนนี้ 

ผู สอนของแตละวิชาจะเปนคนกำหนดวันสง) จาก

ตารางแผนการทำงาน เมื่อนักศึกษาฝง อก. ไดทำ
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ตารางท่ี 1 แผนการทำางานของท้ังสองสาขา
นักศึกษา อก. นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า

เร่ิมออกแบบการทดลอง

หัวข�อกรณีศึกษาท่ีได�รับ

ติดต่อพูดคุยเพ่ือนำาเสนอ

ผลการดำาเนินในการ

ทำางานคร้ังท่ี 1 (รูปท่ี 3)
ส่งให�ผู�สอนตรวจ และเร่ิม

ลงมือทำาการทดลอง

สังเกตการณ์ พูดคุย 

วางแผน และ ออกแบบ

ระบบควบคุม รายงาน

ความก�าวหน�าคร้ังท่ี 2 

จัดทำารายงานในหัวข�อ

กรณีศึกษาในเร่ือง

พลศาสตร์ในกระบวนการ

อาหาร 

ทำาการซ้ืึ่อของเพ่ือทำาช้ิน

งาน และ เร่ิมประดิษฐ์ช้ิน

งาน ปรับปรุงช้ินงาน 

ทำาการแสดงผลพร�อมท้ัง 

อธิิบายการทำางานของช้ิน

งานให�กับฝัึ�ง นศ. อก.

จัดทำารายงาน เพ่ือ

รายงานผลการเรียนรู�ใน

เร่ืองของระบบควบคุม

ส่งช้ินงาน รายงานและ 

วิดีโอนำาเสนอผลงาน

 เม่ือนักศึกษาได�ทำาความรู�จักกัน และ เลือก

หัวข�อเรียบร�อยแล�ว ส่ิงท่ีต�องทำาต่อไป คือ การกำาหนด

แนวทางการดำาเนินงานดังรายละเอียดในตารางท่ี 1  

เพ่ือให�นักศึกษาได�วางแผน (ในสว่นน้ี ผู�สอนของแตล่ะ

วิชาจะเป็นคนกำาหนดวันส่ง) จากตารางแผนการ

ทำางาน เม่ือนักศึกษาฝัึ�ง อก. ได�ทำาการออกแบบ 

นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้าก็ได�ทำาการรวบรวมข�อมูลเพ่ือทำา

รายงานความก�าวหน�า ดังตัวอย่างในรูปท่ี 2 และได�

ทำาการนำาเสนอผลงานคร้ังท่ี 1 ดังตัวอย่างในรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างการพบปะ เพ่ือนำามาซ่ึึ่งการนำาเสนอ

การรายงานคร้ังท่ี 1

รูปท่ี 3ก-3ข ตัวอย่างการนำาเสนอรายงานคร้ังท่ี 1 

ของนักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า

 สำาหรับรายงานความก�าวหน�าคร้ังท่ี 2 เน่ืองจาก

เกิดการระบาดโควิด-19 รอบท่ี 2 ทำาให�นักศึกษาฝัึ�ง 

อก. ต�องเล่ือนการทำาการทดลองออกไป (ประมาณ 1 

เดือน) ส่งผลทำาให�แผนท่ีวางไว� มีเหตุต�องล่าช�า และ 

ได�ปรับเปล่ียนการนำาเสนอเป็นแบบออนไลน์ โดย

กำาหนดส่งเป็นรายงานพร�อมคลิปวิดีโอแทน เม่ือ

สถานการณ์กลับมาคล่ีคลายอีกคร้ัง นักศึกษาวิศวฯ

ไฟฟ้าได�เร่ิมทำาการจัดหาวัสดุ และลงมือประดิษฐ์ช้ิน

งาน ดังรูปท่ี 4 และ รูปท่ี 5 เป็นตัวอย่างแสดงช้ินงาน

สมบูรณ์ 

 สำาหรับกิจกรรมสุดท�ายท่ีได�กำาหนดไว�ต้ังแต่การ

ดำาเนินแผนงาน คือ การอบรมความรู�ในด�านของ

เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ท่ีในปัจจุบันมีความสำาคัญ

ต่อการพฒันาศกัยภาพทางด�านดจิิตอลให�กบันักศึกษา 

และเน่ืองจากเหตุการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกท่ี 2 

ทำาให�ต�องปรับเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Zoom แทน ดังแสดงในรูปท่ี 6

 

 

   

 

 

การออกแบบ นักศึกษาวิศวฯไฟฟาก็ได ทำการ

รวบรวมขอมูลเพื ่อทำรายงานความกาวหนา ดัง

ตัวอยางในรูปที่ 2 และไดทำการนำเสนอผลงานครั้ง

ท่ี 1 ดังตัวอยางในรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางการพบปะ เพ่ือนำมาซ่ึงการนำเสนอ

การรายงานครั้งท่ี 1 

 
(3ก) 

 
(3ข) 

รูปท่ี 3ก-3ข ตัวอยางการนำเสนอรายงานครั้งท่ี 1 

ของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา 

 

สำหรับรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 เนื่องจาก

เกิดการระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ทำใหนักศึกษาฝง 

อก. ตองเลื่อนการทำการทดลองออกไป (ประมาณ 1 

เดือน) สงผลทำใหแผนที่วางไว มีเหตุตองลาชา และ 

ไดปรับเปลี่ยนการนำเสนอเปนแบบออนไลน โดย

กำหนดสงเปนรายงานพรอมคลิปวิดีโอแทน เม่ือ

สถานการณกลับมาคลี่คลายอีกครั้ง นักศึกษาวิศวฯ

ไฟฟาไดเริ ่มทำการจัดหาวัสดุ และลงมือประดิษฐ

ชิ ้นงาน ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 เปนตัวอยางแสดง

ชิ้นงานสมบูรณ  

สำหรับกิจกรรมสุดทายท่ีไดกำหนดไวตั้งแตการ

ดำเนินแผนงาน คือ การอบรมความรูในดานของ

เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ท่ีในปจจุบันมีความสำคัญ

ต อการพัฒนาศ ักยภาพทางด านดิจ ิตอลใหกับ

นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด

ระลอกที่ 2 ทำใหตองปรับเปนการอบรมออนไลน

ผานโปรแกรม Zoom แทน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลดลง

ของกอนน้ำแข็ง 

 
รูปท่ี 5 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลด

อุณหภูมิของเนยระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง 

 

 

 

   

 

 

การออกแบบ นักศึกษาวิศวฯไฟฟาก็ได ทำการ

รวบรวมขอมูลเพื ่อทำรายงานความกาวหนา ดัง

ตัวอยางในรูปที่ 2 และไดทำการนำเสนอผลงานครั้ง

ท่ี 1 ดังตัวอยางในรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางการพบปะ เพ่ือนำมาซ่ึงการนำเสนอ

การรายงานครั้งท่ี 1 

 
(3ก) 

 
(3ข) 

รูปท่ี 3ก-3ข ตัวอยางการนำเสนอรายงานครั้งท่ี 1 

ของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา 

 

สำหรับรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 เนื่องจาก

เกิดการระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ทำใหนักศึกษาฝง 

อก. ตองเลื่อนการทำการทดลองออกไป (ประมาณ 1 

เดือน) สงผลทำใหแผนที่วางไว มีเหตุตองลาชา และ 

ไดปรับเปลี่ยนการนำเสนอเปนแบบออนไลน โดย

กำหนดสงเปนรายงานพรอมคลิปวิดีโอแทน เม่ือ

สถานการณกลับมาคลี่คลายอีกครั้ง นักศึกษาวิศวฯ

ไฟฟาไดเริ ่มทำการจัดหาวัสดุ และลงมือประดิษฐ

ชิ ้นงาน ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 เปนตัวอยางแสดง

ชิ้นงานสมบูรณ  

สำหรับกิจกรรมสุดทายท่ีไดกำหนดไวตั้งแตการ

ดำเนินแผนงาน คือ การอบรมความรูในดานของ

เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ท่ีในปจจุบันมีความสำคัญ

ต อการพัฒนาศ ักยภาพทางด านดิจ ิตอลใหกับ

นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด

ระลอกที่ 2 ทำใหตองปรับเปนการอบรมออนไลน

ผานโปรแกรม Zoom แทน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลดลง

ของกอนน้ำแข็ง 

 
รูปท่ี 5 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลด

อุณหภูมิของเนยระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง 
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รูปท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ในเร่ืองของพลศาสตร์การลดลง

ของก�อนนำ้าแข็ง

รูปท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ในเร่ืองของพลศาสตร์การลด

อุณหภูมิของเนยระหว่างกระบวนการแช่เยือกแข็ง

 

(6ก)

 

รูปท่ี 6ก-6ข ตัวอย่างภาพการอบรมสัมมนาเร่ือง

เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI ผ่านโปรแกรม Zoom

5. ผลสรุปของการดำาเนินการและปัญหาท่ีเกิดข้้น

ระหว่ิางการดำาเนินการ

ในหัวข�อน้ีจะนำาเสนอผลท่ีได�จากกิจกรรมท่ีจัดทำาข้ึน

และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดำาเนินโครงการ

 5.1 ผลการดำาเนินงาน 

 จากท่ีกล่าวมาแล�วในตอนต�นว่า ในการบูรณา

การระหว่างสองสาขา จะมีในส่วนเฉพาะของการทำา

โครงงาน ดังน้ันในท่ีน้ีจะนำาเสนอผลการดำาเนินงานใน

ส่วนของการทำาโครงงานเท่าน้ัน

 สำาหรับผลการประเมินของนักศึกษาฝัึ�ง อก.  

ท่ีมีสัดส่วนการประเมิน 25% แบ่งออกเป็นการ

ประเมินความรู�ความเข�าใจในเร่ืองของระบบควบคุม 

และ ประเมินทักษะของการมีปฏิิสัมพันธ์ิ ความร่วมมือ

กับนักศึกษาต่างสาขา จากผลการประเมินของผู�สอน

พบว่า ทักษะความรู�ในเร่ืองระบบควบคุม ถ�าเทียบกับ

ปีก่อนๆ พบว่ามีความรู�ในด�านน้ีจากเดิม คิดเป็น ร�อย

ละ 80 สำาหรับทักษะในด�านของการปฏิิสัมพันธ์ิหรือ

การทำางานร่วมกับนักศึกษาต่างสาขา เน่ืองจากเป็นปี

แรกท่ีทำางานร่วมกัน จึงไม่มีตัวเปรียบเทียบ แต่ถ�าวัด

จากผลงานท่ีได�รับมอบหมายก็ถือได�ว่า สามารถทำาได�

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คิดเป็นร�อยละ 90

 สำาหรับการประเมินของนักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า ท่ี

มีสัดส่วนการประเมินคิดเป็น 40% ของการคิดลำาดับ

ข้ัน โจทย์ของโครงงานเป็นโจทย์ท่ีได�มาจากสาขาทาง

ด�านวิศวกรรมอาหาร ซึ่ึ่งเป็นโจทย์ท่ีค่อนข�างท�าทาย

ในเร่ืองของการแก�ปัญหา และการสร�างระบบควบคุม 

การประเมินจะประเมินทักษะต่างๆ 4 ด�าน คือ ทักษะ

ในการวางแผน ทักษะในการทำางานเป็นทีม ท้ังท่ีมา

จากสาขาเดียวกันและต่างสาขา ทักษะการนำาเสนอ 

และทักษะการเรียนรู�นอกห�องเรียน ผลการประเมิน

ทักษะในด�านของการวางแผนและการทำางานเป็นทีม 

ท้ังท่ีมาจากสาขาเดียวกันและต่างสาขา พบว่า 

นักศึกษาสามารถทำาได�ดี เน่ืองจากนักศึกษาสามารถ

ทำางานได�เสร็จทันตามกำาหนด ไม่มีปัญหาอะไรกับผู�

ร่วมทีม สำาหรับกลุ่มของนักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า อาจจะ

 

 

   

 

 

การออกแบบ นักศึกษาวิศวฯไฟฟาก็ได ทำการ

รวบรวมขอมูลเพื ่อทำรายงานความกาวหนา ดัง

ตัวอยางในรูปที่ 2 และไดทำการนำเสนอผลงานครั้ง

ท่ี 1 ดังตัวอยางในรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางการพบปะ เพ่ือนำมาซ่ึงการนำเสนอ

การรายงานครั้งท่ี 1 

 
(3ก) 

 
(3ข) 

รูปท่ี 3ก-3ข ตัวอยางการนำเสนอรายงานครั้งท่ี 1 

ของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา 

 

สำหรับรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 เนื่องจาก

เกิดการระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ทำใหนักศึกษาฝง 

อก. ตองเลื่อนการทำการทดลองออกไป (ประมาณ 1 

เดือน) สงผลทำใหแผนที่วางไว มีเหตุตองลาชา และ 

ไดปรับเปลี่ยนการนำเสนอเปนแบบออนไลน โดย

กำหนดสงเปนรายงานพรอมคลิปวิดีโอแทน เม่ือ

สถานการณกลับมาคลี่คลายอีกครั้ง นักศึกษาวิศวฯ

ไฟฟาไดเริ ่มทำการจัดหาวัสดุ และลงมือประดิษฐ

ชิ ้นงาน ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 เปนตัวอยางแสดง

ชิ้นงานสมบูรณ  

สำหรับกิจกรรมสุดทายท่ีไดกำหนดไวตั้งแตการ

ดำเนินแผนงาน คือ การอบรมความรูในดานของ

เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ท่ีในปจจุบันมีความสำคัญ

ต อการพัฒนาศ ักยภาพทางด านดิจ ิตอลใหกับ

นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด

ระลอกที่ 2 ทำใหตองปรับเปนการอบรมออนไลน

ผานโปรแกรม Zoom แทน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลดลง

ของกอนน้ำแข็ง 

 
รูปท่ี 5 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลด

อุณหภูมิของเนยระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง 

 

 

 

   

 

 

การออกแบบ นักศึกษาวิศวฯไฟฟาก็ได ทำการ

รวบรวมขอมูลเพื ่อทำรายงานความกาวหนา ดัง

ตัวอยางในรูปที่ 2 และไดทำการนำเสนอผลงานครั้ง

ท่ี 1 ดังตัวอยางในรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางการพบปะ เพ่ือนำมาซ่ึงการนำเสนอ

การรายงานครั้งท่ี 1 

 
(3ก) 

 
(3ข) 

รูปท่ี 3ก-3ข ตัวอยางการนำเสนอรายงานครั้งท่ี 1 

ของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา 

 

สำหรับรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 เนื่องจาก

เกิดการระบาดโควิด-19 รอบที่ 2 ทำใหนักศึกษาฝง 

อก. ตองเลื่อนการทำการทดลองออกไป (ประมาณ 1 

เดือน) สงผลทำใหแผนที่วางไว มีเหตุตองลาชา และ 

ไดปรับเปลี่ยนการนำเสนอเปนแบบออนไลน โดย

กำหนดสงเปนรายงานพรอมคลิปวิดีโอแทน เม่ือ

สถานการณกลับมาคลี่คลายอีกครั้ง นักศึกษาวิศวฯ

ไฟฟาไดเริ ่มทำการจัดหาวัสดุ และลงมือประดิษฐ

ชิ ้นงาน ดังรูปที่ 4 และ รูปที่ 5 เปนตัวอยางแสดง

ชิ้นงานสมบูรณ  

สำหรับกิจกรรมสุดทายท่ีไดกำหนดไวตั้งแตการ

ดำเนินแผนงาน คือ การอบรมความรูในดานของ

เทคโนโลยีดิจิตอล และ AI ท่ีในปจจุบันมีความสำคัญ

ต อการพัฒนาศ ักยภาพทางด านดิจ ิตอลใหกับ

นักศึกษา และเนื่องจากเหตุการณโควิด-19 ระบาด

ระลอกที่ 2 ทำใหตองปรับเปนการอบรมออนไลน

ผานโปรแกรม Zoom แทน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลดลง

ของกอนน้ำแข็ง 

 
รูปท่ี 5 สิ่งประดิษฐในเรื่องของพลศาสตรการลด

อุณหภูมิของเนยระหวางกระบวนการแชเยือกแข็ง 

 

   

 

 

 
(6ก) 

 
(6ข) 

รูปท่ี 6ก-6ข ตัวอยางภาพการอบรมสัมมนาเรื่อง

เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI ผานโปรแกรม Zoom 

5 ผลสรุปของการดำเนินการและปญหาที่เกิดข้ึน

ระหวางการดำเนินการ 

ในหัวขอนี ้จะนำเสนอผลที่ไดจากกิจกรรมท่ี

จัดทำขึ้นและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนิน

โครงการ 

5.1 ผลการดำเนินงาน  

จากที่กลาวมาแลวในตอนตนวา ในการบูรณา

การระหวางสองสาขา จะมีในสวนเฉพาะของการทำ

โครงงาน ดังนั้นในที่นี้จะนำเสนอผลการดำเนินงาน

ในสวนของการทำโครงงานเทานั้น 

สำหรับผลการประเมินของนักศึกษาฝง อก. ท่ี

ม ีส ัดส วนการประเม ิน 25% แบ งออกเป นการ

ประเมินความรูความเขาใจในเรื่องของระบบควบคุม 

และ ประเมินทักษะของการมีปฏิสัมพันธ ความ

รวมมือกับนักศึกษาตางสาขา จากผลการประเมิน

ของผูสอนพบวา ทักษะความรูในเรื่องระบบควบคุม 

ถาเทียบกับปกอนๆ พบวามีความรูในดานนี้จากเดิม 

คิดเปน รอยละ 80 สำหรับทักษะในดานของการ

ปฏิสัมพันธหรือการทำงานรวมกับนักศึกษาตางสาขา 

เนื ่องจากเปนปแรกที ่ทำงานรวมกัน จึงไมมีตัว

เปรียบเทียบ แตถาวัดจากผลงานท่ีไดรับมอบหมายก็

ถือไดวา สามารถทำไดอยูในเกณฑท่ีดี คิดเปนรอยละ 

90 

สำหรับการประเมินของนักศึกษาวิศวฯไฟฟา ท่ี

มีสัดสวนการประเมินคิดเปน 40% ของการคิดลำดับ

ขั้น โจทยของโครงงานเปนโจทยที่ไดมาจากสาขา

ทางดานวิศวกรรมอาหาร ซึ่งเปนโจทยที่คอนขางทา

ทายในเรื่องของการแกปญหา และการสรางระบบ

ควบคุม การประเมินจะประเมินทักษะตางๆ 4 ดาน 

คือ ทักษะในการวางแผน ทักษะในการทำงานเปน

ทีม ทั้งที่มาจากสาขาเดียวกันและตางสาขา ทักษะ

การนำเสนอ และทักษะการเรียนรูนอกหองเรียน ผล

การประเมินทักษะในดานของการวางแผนและการ

ทำงานเปนทีม ทั้งที่มาจากสาขาเดียวกันและตาง

สาขา พบวา นักศึกษาสามารถทำไดดี เนื ่องจาก

นักศึกษาสามารถทำงานไดเสร็จทันตามกำหนด ไมมี

ปญหาอะไรกับผูรวมทีม สำหรับกลุมของนักศึกษา

วิศวฯไฟฟา อาจจะมีบางกลุมท่ีสมาชิกถอนกระบวน

วิชา ทำใหมีคนทำงานไมมาก หรืออาจจะมีทะเลาะ

กันบาง ในกรณีที ่ความคิดเห ็นไมตรงกัน แตก็

สามารถทำเสร็จไดทันเวลาทุกกลุ ม สำหรับการ

ประเมินทักษะในเร ื ่องของการนำเสนอ เพื ่อให

นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอธิบายหรือบอกเลา

ความรู สำหรับว ิธีการประเม ินทักษะที ่ เก ิด ข้ึน

ระหวางสาขา จะพิจารณาจากการสามารถอธิบายให
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มีบางกลุ่มท่ีสมาชิกถอนกระบวนวิชา ทำาให�มีคน

ทำางานไม่มาก หรืออาจจะมีทะเลาะกันบ�าง ในกรณีท่ี

ความคดิเห็นไม่ตรงกัน แตก็่สามารถทำาเสรจ็ได�ทันเวลา

ทุกกลุ่ม สำาหรับการประเมินทักษะในเร่ืองของการนำา

เสนอ เพ่ือให�นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอธิิบายหรือ

บอกเล่าความรู� สำาหรับวิธีิการประเมินทักษะท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างสาขา จะพิจารณาจากการสามารถอธิิบายให�

นักศึกษาต่างสาขามีความเข�าใจ และเพ่ือสร�างสรรค์

ผลงานร่วนกัน ในส่วนน้ีนักศึกษาสามารถทำาได�ดีมาก 

(การประเมินนักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า ต�องดูผลจากการ

ประเมินของฝัึ�ง นักศึกษา อก. โดยพบว่าผลประเมินท่ี

ได�อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก และในทำานองเดียวกัน สำาหรับ

การประเมินนักศึกษา อก. ก็ถือได�ว่าทำาได�ดีมากเช่น

กัน เน่ืองจาก นักศึกษาวิศวฯไฟฟ้า สามารถนำาส่ิงท่ีได�

คุยกัน มาสร�างเป็นช้ินงานได�สำาเร็จ) สุดท�าย คือการ

ประเมินทักษะของการเรียนรู�นอกห�องเรียนท่ีต�องใช�

การเรียนรู�ด�วยตนเองเพ่ือแก�ปัญหาท่ีได�รับ เน่ืองจาก

หัวข�อกรณีศึกษาท่ีได�มาจาก ฝัึ�ง อก. จะใช�ทดลองใน

ส่วนการหาพลศาสตร์ของกระบวนการทางวิศวกรรม

อาหารเท่าน้ัน  แต่ถ�าจะสร�างระบบควบคุม นักศึกษา

มีความจำาเป็นต�องมองภาพโดยรวมให�ออก และถือ

เป็นการยากอีกอันหน่ึงสำาหรับนักศึกษาท่ีเพ่ิงเรียน

ระบบควบคุมเป็นคร้ังแรก แต่หากมองมุมกลับจะพบ

ว่า เป็นการฝึึกทักษะของการเรียนรู�ตลอดชีวิตได�ดี 

เน่ืองจากเป็นความรู�ท่ีต�องเรียนรู�ใหม่เพ่ิมเติมจากท่ี

เรียนในสาขาของตัวเอง ดังน้ันผู�สอนอาจจำาเป็นท่ีจะ

ต�องออกแบบวธีิิการบางอยา่งเพ่ือท่ีจะชว่ยให�นกัศึกษา

เข�าใจได�ง่ายข้ึน ในท่ีน้ีจะใช�วิธีิการสร�างคำาถาม เพ่ือให�

นักศึกษาหาคำาตอบ จากผลการประเมินพบว่า

นักศึกษาสามารถทำาได�ดี คิดเป็นร�อยละ 75 ของเป้า

หมายท่ีคิดไว�

 5.2 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดำาเนินงาน

 อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน สามารถสรุปได�ดังน้ีคือ (ก) 

จำานวนนักศึกษาท่ีมาก ทำาให�การจัดการเรียนการสอน

ยุ่งยาก โดยเฉพาะในเร่ืองของเวลาเรียนท่ีไม่ตรงกัน 

และการแบ่งจำานวนคนในทีม (ข) การเจอวิกฤตโควิด-

19 ระบาดระลอกท่ีสอง ทำาให�แผนบางอย่างต�องมีการ

เปล่ียนแปลง และมีความล่าช�า โดยช่วงท่ีเกิดโควิด-19 

นักศึกษาทางฝัึ�ง อก. ไม่สามารถเข�าทำางานท่ีห�องปฏิิบัติ

การได� ทำาให�นักศึกษาไม่สามารถอธิิบายส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน

ให�กับทางฝัึ�งวิศวฯไฟฟ้าได� เม่ือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน

ก็ยั ง ไ ม่ ส ามารถทำา ก า รออกแบบได� ต ร งตาม

วัตถุประสงค์ ส่งผลทำาให�การจัดซ้ืึ่ออุปกรณ์ต่างๆ ล่าช�า 

กล่าวโดยสรุปจากการประเมินทักษะต่างๆ ท่ีได�

กำาหนดไว�ในตอนเร่ิมโครงการของท้ังสองฝัึ�งโดยผู�สอน

ถือได�ว่า การทำางานร่วมกันแบบบูรณาการในคร้ังน้ี ถือ

ได�ว่าประสบผลสำาเร็จตามแผน โดยเฉล่ียคิดเป็นร�อย

ละ 80 แม�วา่จะมีปัญหาท้ังในเร่ืองของจำานวนนกัศึกษา 

และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท่ีเป็นปัจจัย

ท่ีไม่สามารถควบคุมได� อย่างไรก็ตามเช่ือได�ว่าการ

ทดลองการเรียนรู�ร่วมกันแบบบูรณาการในคร้ังน้ีจะ

สามารถเป็นตัวอย่างท่ีท้ังสองสาขาสามารถนำาไปใช�

สำาหรับพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ ในสาขา

ได�ต่อไปในอนาคต

 ในส่วนสุดท�าย คือ การสอบถามความคิดเห็น

จากนักศึกษา ซึ่ึ่งสรุปได�ว่า การได�ลงมือปฏิิบัติจริง 

ทำาให�เข�าใจว่า ส่ิงท่ีเรียนมาสามารถนำาไปใช�งานได�

อย่างไร การทำางานเป็นทีม โดยเฉพาะการทำางานร่วม

กันกับนักศึกษาต่างสาขา ทำาให�ได�เรียนรู�อะไรใหม่ๆ 

เพ่ิมข้ึน และ ได�พัฒนาทักษะในเร่ืองการวางแผนงาน 

เพ่ือให�งานเสร็จทันเวลา แต่ปัญหาในเร่ืองของเวลาท่ี

ไม่ตรงกัน ทำาให�การพูดคุยพบปะกัน มีความลำาบาก 

รวมไปถึงวิกฤติโควิด-19 ทำาให�เกิดความล่าช�า ในเร่ือง

ทดลองทางฝัึ�ง อก. ส่งผลให� การดำาเนินงานการซ้ืึ่อของ

เพ่ือสร�างผลงาน ในฝัึ�งวิศวฯไฟฟ้า เกิดความล่าช�า 

เน่ืองจาก อุปกรณ์บางช้ินต�องส่ังจากกรุงเทพฯ เพราะ

ไม่สามารถหาซ้ืึ่อได�ในเชียงใหม่ หรือ หากไม่สามารถ

หาซ้ืึ่อให�ได�ทันเวลา ก็จำาเป็นต�องทำาการปรับเปล่ียน

แผนการใหม่ให�เหมาะสม จึงทำาให�มีความยุ่งยากใน

การดำาเนินงาน  
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6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ TLIC ท่ีเป็นผู�สนับสนุนทุนในการ

ทำาโครงการ ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีสนับสนุนท้ังอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

สถานท่ีในการทำาโครงงาน และขอบคุณครูช่างท่ีดูแล

ในการใช�เคร่ืองมือต่างๆ ขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรม

เกษตร ท่ีเปิดโอกาสให�นักศึกษาได�เข�าไปทำาการทดลอง

และได�เห็นอุปกรณ์ต่างๆ และขอขอบพระคุณ รศ. 

ดร.นิพนธ์ิ ธีิรอำาพน ท่ีสละเวลามาให�ความรู�กับ

นักศึกษา ในเร่ืองของเทคโนโลยีดิจิตอล และ AI  
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กรณีศ้กษารูปแบบการสอนออนไลน์ในรายวิิชา 

การวิิเคราะห์ควิามต้องการทางซอฟต์แวิร์

ปัทมา ลงกานี1 
1ภาควิชาวิศวกรรมซึ่อฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

pattama@camt.info

บทคัดย่อ

 ลักษณะการเรียนรู�ของผู�เรียนในปัจจุบันมีความแตกต่างจากลักษณะการเรียนรู�ในอดีตและในช่วงเวลาโค

วิด-19 (covid-19) เน่ืองจากผู�สอนและผู�เรียนต�องเว�นระยะหา่งระหวา่งกันและผู�เรียนต่างชาตบิางคนไมส่ามารถ

กลับมายังประเทศไทยได� การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนอีกหน่ึงรูปแบบท่ีใช�กันอย่างแพร่

หลาย ผู�สอนและผู�เรียนต�องหาเคร่ืองมือต่าง ๆ  มาช่วยในการศึกษาและการทำางานร่วมกัน วิชาการวิเคราะห์ความ

ต�องการทางซึ่อฟต์แวร์เป็นวิชาหน่ึงท่ีสำาคัญต่อการได�มาซ่ึึ่งซึ่อฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิิภาพ ซ่ึึ่งมีความท�าทายในการท่ี

ผู�เรียนจะต�องสามารถทำางานร่วมกันในสถานการณ์ท่ีต�องเว�นระยะห่างระหว่างกัน เน่ืองจากผู�เรียนจะต�องหาความ

ต�องการจากผู�ท่ีเก่ียวข�องกับซึ่อฟต์แวร์ท่ีจะสร�างท้ังหมด บทความน้ีจึงนำาเสนอกิจกรรมท่ีได�ทำาในช้ันเรียนและ

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการสอนออนไลน์ของวิชาการวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ เช่น การใช�วีดีโอ กิจกรรม

การสร�างเน้ือหาร่วมกัน กิจกรรมการระดมความคิด กิจกรรมการทบทวนความรู�ของนักศึกษา รวมถึงข�อดีและข�อ

เสียของเคร่ืองมือแต่ละชนิดจากประสบการณ์การสอนท่ีผู�เขียนพบเจอเพ่ือเป็นการบันทึกและแบ่งปันประสบการณ์

แก่ผู�ท่ีสนใจ

คำาสำาคัญ:  การวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์, การเรียนออนไลน์, การจัดการเรียนรู�แบบใหม่, การเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21, โควิด-19

1. บทนำา

 ในการได�มาซ่ึึ่งซึ่อฟต์แวร์ท่ีตรงกับความต�องการ

ของผู�ใช�กลุ่มเป้าหมายไม่ง่าย กระบวนการผลิต

ซึ่อฟต์แวร์ท่ีดีตามสวีบอกซ์ึ่ (The Guide to Software 

Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)) 

[1,2] กล่าวถึงวงจรของการพัฒนาระบบท่ีดี (Software 

Development Life Cycle - SDLC) ว่ามีข้ันตอนดัง

ต่อไปน้ี  1. การวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ 

(Software Requirement Analysis)  2. การ

ออกแบบโปรแกรม (Software Design)  3. การเขียน

โปรแกรม (Software Implementation)  4. การ

ทดสอบโปรแกรม (Software Testing) และ  5. การ

ดูแลรักษาระบบหลังถูกส่งมอบให�ผู�ใช� (Software 

Maintenance) จะเห็นว่าการวิเคราะห์ความต�องการ

ทางซึ่อฟต์แวร์เป็นข้ันตอนแรกของวงจรของการ

พัฒนาระบบ ถ�าข้ันตอนน้ีทำาได�อยา่งไม่ถูกต�อง ข้ันตอน

ท่ีตามมาจึงเป็นไปไม่ได�ท่ีจะถูกต�อง และทำาให�หลาย

คร้ังผู�สร�างโปรแกรมสร�างโปรแกรมท่ีผู�ใช�งานไม่

ต�องการใช� ความรู�ในวิชาน้ีจึงละเอียดและมีความ

สำาคัญ วิชาการวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์

เป็นวิชาหน่ึงท่ีสำาคัญต่อการได�มาซ่ึึ่งซึ่อฟต์แวร์ท่ีมี

ประ สิท ธิิภาพ วิชา น้ี มี เ น้ือหา ท่ี เ ก่ี ยวข� อง กับ
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กระบวนการหาความต�องการ การสกดัและการลงราย

ละเอียดความต�องการ รวมถึงการใช�เทคนิคต่าง ๆ  เพ่ือ

การรวบรวมความต�องการซ่ึึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญท่ีจะนำา

มาใช�สร�างซึ่อฟต์แวร์ท่ีตอบโจทยผู์�ใช�  กระบวนการต่าง 

ๆ เหล่าน้ีไม่สามารถทำางานคนเดียวได�จึงเป็นส่ิงท่ี

ท�าทายในการสอนในรายวิชาท่ีผู�เรียนต�องสามารถ

ทำางานร่วมกันในสถานการณ์ท่ีต�องเว�นระยะห่าง

ระหว่างกัน และยงัมี ความท�าทายของเน้ือหาท่ีผู�เรียน

จะต�องพัฒนาระบบท่ียังไม่มีใครรู�ว่าคือระบบอะไร  

ผู�เรียนต�องทำาการต้ังเป้าหมายของการผลิตโปรแกรม 

ทำาการกำาหนดกลุ่มผู�ใช� ทำาการสร�างโปรโตไทป 

(Prototype) หรือต�นแบบของโปรแกรม สร�างเอกสาร

การวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์เพ่ือส่ือสาร

กับลูกค�าหรือผู�ใช�งานระบบ และการทำาเอกสารการ

วิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์เพ่ือส่ือสารกับ

ทีมพัฒนาระบบ นอกจากน้ีผู�ท่ีจะสามารถระบุความ

ต�องการการใช�งานระบบได�เป็นอย่างดี คือ ผู�ท่ีใช�งาน

ระบบเป็นประจำา หรือผู�ใช�กลุ่มเป้าหมายท่ีผู�เรียน

ต�องการให�มาใช�งานระบบ ดังน้ันผู�เรียนจึงต�องมีซึ่อฟต์

สกิล (Soft Skills) ในการพูดคุยกับผู�ต�องการใช�งาน

ระบบ และผู�มีส่วนได�ส่วนเสีย (Stakeholders)  

เพ่ือให�ได�มาซึ่ึ่งระบบท่ีผู�ใช�ต�องการใช� และมีการ

ทบทวนความม่ันใจเพ่ือให�ม่ันใจว่าความเข�าใจของผู�ใช�

และผู�เรียนเป็นส่ิงเดียวกัน

 เน่ืองจากรายวิชาเป็นการสอนโดยใช�ภาษา

อังกฤษและมีผู�เรียนชาวจีนเรียนในช้ันเรียนเป็นจำานวน

มาก อีกท้ังในสภาวะโควิด-19 ผู�เรียนชาวจีนหลายคน

ไม่สามารถเข�าร่วมเข�าเรียนในช้ันเรียนได� ทำาให�การ

เรียนการสอนในวิชาน้ีถูกบังคับให�เป็นการสอน

ออนไลน์แบบ 100 % โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ันในรายวิชา 

มีการบันทึกวีดีโอออนไลน์ของผู�สอนสอนเพ่ือให�ผู�เรียน

สามารถศึกษาด�วยตนเองนอกช้ันเรียน มีการให�ผู�สอน

และผู�เรียนสร�างเน้ือหาในการเรียนร่วมกันเพ่ือให�ผู�

เรียนทุกคนรู�สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของช้ันเรียน [3,4] 

มีการใช�การบันทึกกราฟิก (Graphic Record) [5,6] 

ช่วยในการทำาความเข�าใจเน้ือหาก่อนนำาเข�าสู่ทฤษฏีิ มี

การใช�โจทย์จริงเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถสร�างสรรค์

โปรแกรมได�อยา่งเต็มท่ี มีการสะท�อนและแนะนำาส่ิงท่ี

ผู�เรียนทำาผิดพลาดในช้ันเรียน และมีการให�ผู�เรียน

ทบทวนความรู�ท่ีเรียนไปในแตค่าบก่อนส้ินสุดการเรียน

การสอน 

 ในบทความน้ีจะนำาเสนอกิจกรรมท่ีจัดทำาในช้ัน

เรียน เคร่ืองมือท่ีได�นำามาใช� และปัญหาท่ีพบจากการ

เรียนการสอนในการสอนแบบออนไลน์ 100% ของ

วิชาการวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์

2. กิจกรรมในช้ันเรียน

 โดยท่ัวไปกิจกรรมในช้ันเรียนจะเป็นการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ 100% ผ่านโปรแกรมซูึ่ม 

(Zoom) ปัญหาในการเรียนออนไลน์ (Online) ได�แก่ 

ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือ

ผู�เรียนอยู่ท่ีประเทศจีน ทำาให�เสียงของผู�สอนและผู�

เรียนขาดหาย เป็นผลให�ท้ังผู�สอนและผู�เรียนไม่สามาถ

เข�าใจในสารท่ีผู�สอนหรือผู�เรียนส่ือมาได� ผู�สอนจึงต�อง

พกไมโครโฟน Samson Go Mic เสมอ ไม่สามารถใช�

ไมลล์จากคอมพวิเตอรไ์ด�เน่ืองจากผู�เรียนแจ�งว่าฟังไม่รู�

เร่ือง และให�ผู�เรียนสามารถแชท (Chat) เข�ามาแทน

การพูดคุย เพ่ือให�การส่ือสารทำาได�ดีและสะดวกมาก

ข้ึน ท้ังน้ีระหว่างการเรียนการสอนท่ีผ่านมา มีผู�เรียน

โดยเฉพาะผู�เรียนชาวจีนแชทเข�ามา โดยเป็นการแชท

เข�ามาร่วมตอบคำาถาม สอบถามเม่ือไม่เข�าใจ หรือแจ�ง

ปัญหาบางอย่าง เป็นต�ร เป็นการสร�างสีสันให�กับการ

เรียนการสอนของช้ันเรียน ท้ังน้ีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิด

ข้ึนมีดังต่อไปน้ี

 2.1 การใช�วีดีโอ

 ในช้ันเรียนมีการบันทึกวีดีโอออนไลน์ของ

อาจารยผู์�สอนเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถศึกษาด�วยตนเอง

นอกช้ันเรียน เพ่ือลดปัญหาสัญญาณการส่ือสารขาด

หายระหวา่งการเรียน และเพ่ือความเสถยีรในการเปดิ

วีดีโอ ผู�สอนได�นำาวีดีโอใส่ในโปรแกรมยทููป (Youtube) 

อยา่งไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบจำานวนการดูวีดีโอระหว่าง
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วิชาอัลกอริทึมซ่ึึ่งเป็นวิชาคำานวนท่ีจัดการเรียนการ

สอนในภาคการศึกษาก่อน ซ่ึึ่งมีจำานวนการดูวีดีโอ

เกือบ 100% กับจำานวนการดูวีดีโอของวิชาการ

วิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์พบว่า จำานวน

การดูวีดีโอของวิชาการวิเคราะห์ความต�องการทาง

ซึ่อฟต์แวร์มีผู�เรียนกลับไปดูวีดีโอประมาณ 50% 

เท่าน้ัน และไม่มีการเรียกร�องหาวีดีโอจากผู�เรียน

2.2 การสร�างเน้ือหาร่วมกัน

การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีข�อจำากัดจากส่ิง

แวดล�อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียน โดย

ในสถานท่ีท่ีผู�เรียนอยู่ ส่วนมากจะเป็นท่ีบ�านหรือ

หอพักของผู�เรียน จะมีส่ิงยั่วต่าง ๆ ท่ีทำาให�ผู�เรียน

สามารถเสียสมาธิิในการเรียนได�ง่าย เช่น สัตว์เล้ียง ผู�

ปกครอง เตียงนอน เป็นต�น ในการเรียนออนไลน์ จึง

ต�องสร�างกิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู�เรียน ใน

ช้ันเรียนน้ีจึงได�ให�ผู�สอนและผู�เรียนสร�างเน้ือหาในการ

เรียนร่วมกัน มีการใช� การบันทึกกราฟิก ช่วยในการ

ทำาความเข�าใจเน้ือหาก่อนนำาเข�าสู่ทฤษฏีิ ดังรูปท่ี 1 

และ 2

 

รูปท่ี 1 รูปการบันทึกกราฟิกของเน้ือหาโดยการวาด

ภาพท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน

 เน่ืองจากวิชาน้ีเป็นวิชาตัวต่อจากวิชาวิศวกรรม

ซึ่อฟต์แวร์เบ้ืองต�น จึงทำาการทบทวนวงจรของการ

พัฒนาระบบท่ีผู�เรียนได�เรียนมาจากวิชาวิศวกรรม

ซึ่อฟต์แวร์เบ้ืองต�น พร�อมท้ังทดสอบความเข�าใจแก่ผู�

เรียนโดยการถามคำาถาม เช่น วงจรของการพัฒนา

ระบบประกอบด�วยข้ันตอนอะไรบ�าง มีใครเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาระบบบ�าง และแต่ละคนมีบทบาท

อย่างไร หลังจากน้ันจึงนำาคำาตอบของผู�เรียน มาเขียน

บนไอแพด ( Ipad )  โดย โปรแกรมกู ด โ น๊ต5 

(GoodNotes5) และแชร์ผ่านโปรแกรมซูึ่ม ทำาให�

บรรยากาศในช้ันเรียนมีการโต�ตอบกันระหว่างผู�สอน

และผู�เรียน จากรูปท่ี 1 คำาตอบของผู�เรียนจะเป็นใน

ส่วนของตัวหนังสือสีชมพู และสีส�ม ผู�สอนได�มีการ

อธิิบายเพ่ิมเติมจากความรู�ท่ีผู�เรียนช่วยกันสร�างเพ่ือให�

ภาพขององค์ความรู�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน ตามตัว

หนังสือสีฟ้า สีม่วง และสีเหลือง อย่างไรก็ดี ในการ

เรียนการสอนโดยการใช�ไอแพดมีข�อจำากัดในการต่อกับ

คอมพิวเตอร์ โดยจะต�องต่อโดยผ่านวงเครือข่าย 

(Network) วงเดียวกับท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่ออยู่แม�

จะใช�สายในการส่งข�อมูลระหว่างเคร่ือง และหน�าจอ

อาจมีการค�างระหว่างการเรียนการสอนได�ถ�าอาจารย์

มีการหยุดอธิิบายและไม่มีการเขียนท่ีต่อเน่ือง ท้ังน้ีมี

หลายคร้ังท่ีผู�เรียนจีนแจ�งมาว่าจอค�างทำาให�ไม่เห็นส่ิง

ท่ีผู�สอนกำาลังเขียน ทำาให�ผู�สอนต�องทำาการแชร์ระบบ

อีกคร้ัง จากปัญหาท่ีพบทำาให�ผู�สอนเปล่ียนไปใช�

โปรแกรมเอกสารแทน ตามรูปท่ี 2

 

รูปท่ี 2 รูปการบันทึกเน้ือหาเกิดข้ึนในช้ันเรียนโดย

โปรแกรมไมโครซึ่อฟต์เวิร์ด

 จากรูปจะมีการสร�างเน้ือหาตามท่ีผู�เรียนช่วย

กันสร�าง มีการเน�นยำ้าตรงข�อความสำาคัญ และมีการขีด

ฆ่่าในส่วนท่ีผู�เรียนได�ตอบมาแต่ไม่ถูกต�อง โดยผู�สอน

จะมีการบรรยายเพ่ิมเติม ท้ังน้ีจะไมมี่การลบความเหน็

ของผู�เรียนเน่ืองจากคำาตอบของผู�เรียนทุกคนมีความ

สำาคัญ เอกสารเหลา่น้ีจะถกูส่งให�ผู�เรียนหลังส้ินสุดคาบ

 
   

 

 

(Zoom) ปญหาในการเรียนออนไลน (Online) ไดแก 

ปญหาสัญญาณอินเตอรเน็ตไมตอเนื่อง โดยเฉพาะ

เม่ือผูเรียนอยูท่ีประเทศจีน ทำใหเสียงของผูสอนและ

ผูเรียนขาดหาย เปนผลใหทั้งผูสอนและผูเรียนไมสา

มาถเขาใจในสารท่ีผูสอนหรือผูเรียนสื่อมาได ผูสอน

จึงตองพกไมโครโฟน Samson Go Mic เสมอ ไม

สามารถใชไมลลจากคอมพิวเตอรไดเนื่องจากผูเรียน

แจงว าฟงไมร ู  เร ื ่อง และใหผ ู  เร ียนสามารถแชท 

(Chat) เขามาแทนการพูดคุย เพื่อใหการสื่อสารทำ

ไดดีและสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ระหวางการเรียนการ

สอนที่ผานมา มีผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนชาวจีนแชท

เขามา โดยเปนการแชทเขามารวมตอบคำถาม 

สอบถามเมื ่อไมเขาใจ หรือแจงปญหาบางอยาง 

เปนตร เปนการสรางสีสันใหกับการเรียนการสอน

ของชั้นเรียน ท้ังนี้กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนมีดังตอไปนี้ 

 

2.1 การใชวีดีโอ 

ในชั ้นเรียนมีการบันทึกวีด ีโอออนไลนของ

อาจารยผู สอนเพื ่อใหผู เร ียนสามารถศึกษาดวย

ตนเองนอกชั ้นเรียน เพื ่อลดปญหาสัญญาณการ

สื ่อสารขาดหายระหวางการเรียน และเพื ่อความ

เสถียรในการเปดว ีด ีโอ ผู สอนไดนำว ีด ีโอใส ใน

โปรแกรมย ูท ู ป  (Youtube) อย  า ง ไรก ็ ด ี  เ ม่ื อ

เปร ียบเท ียบจำนวนการด ูว ีด ี โอระหว างว ิชา

อัลกอริทึมซึ่งเปนวิชาคำนวนที่จัดการเรียนการสอน

ในภาคการศึกษากอน ซึ่งมีจำนวนการดูวีดีโอเกือบ 

100% กับจำนวนการดูวีดีโอของวิชาการวิเคราะห

ความตองการทางซอฟตแวรพบวา จำนวนการดู

ว ีด ีโอของว ิชาการว ิ เคราะหความตองการทาง

ซอฟตแวรมีผู เร ียนกลับไปดูวีดีโอประมาณ 50% 

เทานั้น และไมมีการเรียกรองหาวีดีโอจากผูเรียน 

2.2 การสรางเนื้อหารวมกัน 

การเรียนการสอนแบบออนไลนมีขอจำกัดจาก

สิ่งแวดลอมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมในการเรียน 

โดยในสถานท่ีท่ีผูเรียนอยู สวนมากจะเปนท่ีบานหรือ

หอพักของผูเรียน จะมีสิ ่งยั ่วตาง ๆ ที่ทำใหผูเรียน

สามารถเสียสมาธิในการเรียนไดงาย เชน สัตวเลี้ยง 

ผูปกครอง เตียงนอน เปนตน ในการเรียนออนไลน 

จึงตองสรางกิจกรรมเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผูเรียน 

ในชั้นเรียนนี้จึงไดใหผูสอนและผูเรียนสรางเนื้อหาใน

การเรียนรวมกัน มีการใช การบันทึกกราฟก ชวยใน

การทำความเขาใจเนื้อหากอนนำเขาสูทฤษฏี ดังรูปท่ี 

1 และ 2 

 

 
 

รูปท่ี 1 รูปการบันทึกกราฟกของเนื้อหาโดยการวาด

ภาพท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

 

เนื ่องจากวิชานี ้เปนวิชาตัวตอจากวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวรเบื้องตน จึงทำการทบทวนวงจรของการ

พัฒนาระบบท่ีผูเรียนไดเรียนมาจากวิชาวิศวกรรม

ซอฟตแวรเบื้องตน พรอมทั้งทดสอบความเขาใจแก

ผูเรียนโดยการถามคำถาม เชน วงจรของการพัฒนา

ระบบประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง มีใครเกี่ยวของ

กับการพัฒนาระบบบาง และแตละคนมีบทบาท

 

 

 

 
   

 

 

อยางไร หลังจากนั ้นจึงนำคำตอบของผู เรียน มา

เข ียนบนไอแพด (Ipad) โดยโปรแกรมกูดโน ต5 

(GoodNotes5) และแชรผานโปรแกรมซูม ทำให

บรรยากาศในชั้นเรียนมีการโตตอบกันระหวางผูสอน

และผูเรียน จากรูปที่ 1 คำตอบของผูเรียนจะเปนใน

สวนของตัวหนังสือสีชมพู และสีสม ผูสอนไดมีการ

อธิบายเพิ ่มเติมจากความรู ท่ีผู เรียนชวยกันสราง

เพื่อใหภาพขององคความรูมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตาม

ตัวหนังสือสีฟา สีมวง และสีเหลือง อยางไรก็ดี ใน

การเรียนการสอนโดยการใชไอแพดมีขอจำกัดในการ

ตอกับคอมพิวเตอร  โดยจะตองต อโดยผ านวง

เ ค ร ื อ ข  า ย  (Network) ว ง เ ด ี ย ว ก ั บท ี ่ เ ค ร ื ่ อ ง

คอมพิวเตอรตออยู แมจะใชสายในการสงขอมูล

ระหวางเครื่อง และหนาจออาจมีการคางระหวางการ

เรียนการสอนไดถาอาจารยมีการหยุดอธิบายและไม

มีการเขียนที่ตอเนื่อง ทั้งนี้มีหลายครั้งท่ีผู เรียนจีน

แจงมาวาจอคางทำใหไมเห็นสิ่งที่ผูสอนกำลังเขียน 

ทำใหผูสอนตองทำการแชรระบบอีกครั้ง จากปญหา

ที่พบทำใหผูสอนเปลี่ยนไปใชโปรแกรมเอกสารแทน 

ตามรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 รูปการบันทึกเนื้อหาเกิดข้ึนในชั้นเรียนโดย

โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

จากรูปจะมีการสรางเนื ้อหาตามท่ีผู  เร ียน

ชวยกันสราง มีการเนนย้ำตรงขอความสำคัญ และมี

การขีดฆาในสวนท่ีผูเรียนไดตอบมาแตไมถูกตอง โดย

ผูสอนจะมีการบรรยายเพิ่มเติม ทั้งนี้จะไมมีการลบ

ความเห็นของผูเรียนเนื่องจากคำตอบของผูเรียนทุก

คนมีความสำคัญ เอกสารเหลานี้จะถูกสงใหผูเรียน

หลังสิ้นสุดคาบเรียน และมีการอางถึงรูปแตละรูปใน

การเรียนการสอนในคาบเรียนอื ่น ๆ เมื ่อมีความ

จำเปน เปนการเชื่อมโยงความคิดของผูเรียนกับสิ่งท่ี

เรียนรูมาในอดีต ชวยใหผูเรียนเขาในเนื้อหาบทเรียน

ได ด ีข ึ ้น [7] ท ั ้ งนี้ เน ื ่องสมองของเราสามารถ

ประมวลผลขอมูลรูปภาพไดเร็วมากกวาขอมูลที่เปน

ตัวอักษร [6] และภาพกราฟจท่ีไดจากชั้นเรียนอาจมี

เนื้อหาที่มากเกินไปและอาจเกิดความสับสนในการ

เรียนรูเม่ือผูเรียนมาทบทวนในภายหลังจึงมีการสราง

เนื้อหาที่เรียนบางสวนเปนกราฟกเพื่อใหงายในการ

อานและการเรียนรูตอไปดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 รูปการบันทึกกราฟกของเนื้อหาบางสวนใน

บทเรียน 
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เรียน และมีการอ�างถึงรูปแต่ละรูปในการเรียนการสอน

ในคาบเรียนอ่ืน ๆ  เม่ือมีความจำาเปน็ เป็นการเช่ือมโยง

ความคิดของผู�เรียนกับส่ิงท่ีเรียนรู�มาในอดีต ช่วยให�ผู�

เรียนเข�าในเน้ือหาบทเรียนได�ดีข้ึน [7] ท้ังน้ีเน่ืองสมอง

ของเราสามารถประมวลผลข�อมูลรูปภาพได�เร็ว

มากกว่าข�อมูลท่ีเป็นตัวอักษร [6] และภาพกราฟจิท่ีได�

จากช้ันเรียนอาจมีเน้ือหาท่ีมากเกินไปและอาจเกิด

ความสับสนในการเรียนรู�เม่ือผู�เรียนมาทบทวนในภาย

หลังจึงมีการสร�างเน้ือหาท่ีเรียนบางส่วนเป็นกราฟิก

เพ่ือให�ง่ายในการอ่านและการเรียนรู�ต่อไปดังรูปท่ี 3

 

รูปท่ี 3 รูปการบันทึกกราฟิกของเน้ือหาบางส่วนใน

บทเรียน

 2.3.การทำางานกลุ่ม

 เพ่ือการควบคุมช้ันเรียนท่ีมีผู�เรียนหลายคนให�

ง่าย เพ่ือฝึึกผู�เรียนให�มีทักษะในการส่ือสารและมีความ

สามารถในการทำางานรว่มกับผู�อ่ืนซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในซึ่อฟต์

สกิลท่ีสำาคัญ อีกท้ังเป็นการควบคุมความสนใจของผู�

เรียน  ช้ันเรียนจึงได�แบ่งผู�เรียนออกเป็นกลุ่มและให�ผู�

เรียนทำางานรว่มกันเป็นกลุ่มผ่านเบรคเอาทรู์ม (Break 

Out Room) ผ่านโปรแกรมซูึ่ม และมีการสร�างแฟ้ม

ข�อมูลให�แต่ละกลุ่มทำางานร่วมกันผ่านทางกูเกิลไดรฟ์ 

(Google Drive)  

 

รูปท่ี 4 รูปตัวอย่างงานในช้ันเรียนท่ีผู�เรียนช่วยกันทำา

ผ่านกูเกิลไดรฟ

ผู�เรียนสามารถใช�กูเกิลไดรฟ์ในการแชร์ข�อมูลและหน�า

จอการทำางานภายในกลุ่ม เม่ือผู�เรียนมีปัญหาก็สามารถ

เรียกผู�เรียนเข�าไปคุยผ่านเบรคเอาท์รูมได�โดยไม่

รบกวนกลุ่มอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แบบกลุ่มพบว่ากูเกิลไดรฟ์ช่วยให�ผู�เรียนทำางานร่วมกัน

แบบตามเวลาจริง (Real Time) ได�เป็นอย่างดี ทุกกลุ่ม

ผลงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ หลายคร้ังท่ีผู�สอนเข�าไป

ทักทายตามแต่ละห�องแต่ผู�เรียนไม่มีคำาถามเน่ืองจาก

กำาลังถกเถียงกันอยู่ และหลายคร้ังเช่นกันผู�สอนท่ี

เข�าไปในห�องและผู�เรียนมีคำาถามผู�สอนก็สามารถตอบ

คำาถามตามลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม โดยไม่เป็นการ

รบกวนการทำางานของกลุ่มอ่ืน นอกจากน้ีเน่ืองผู�สอน

สามารถเห็นความก�าวหน�าของตัวงานท่ีผู�เรียนกำาลัง

ช่วยกันทำา เม่ือเห็นข�อผิดพลาดผู�สอนสามารถแนะนำา

ผู�เรียนได�ทันที

 เน่ืองจากการวิเคราะห์ความต�องการของ

โปรแกรมเป็นต�นทางของการได�มาซึ่ึ่งโปรแกรมท่ีมี

ประสทิธิิภาพ ตอบสนองความต�องการของผู�ใช�ท่ีหลาก

หลาย อีกท้ังยงัอาจเป็นต�นกำาเหนิดของนวัตกรรมท่ีนัก

ลงทุนต�องการ ในการทำางานของผู�เรียน นอกจากจะ

เป็นการทำางานตามเน้ือหาของบทเรียนแล�ว จึงยังมี

การเสริมสร�างกระบวนคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) ให�อิสระแก่ผู�เรียนในการออกแบบโปรแกรม 

เลือกเคร่ืองมือท่ีจะใช� และมีการให�ผู�เรียนนำาเสนอผล

งานของกลุ่ม เน่ืองจากในปีน้ีเป็นการสอนออนไลน์

แบบ 100% การนำาเสนอจึงเป็นการนำาเสนอผ่าน

โปรแกรมซูึ่ม มีการระดมความรู�และมีการทำา

แบบสอบถามออนไลน์เป็นต�น ตามรูปท่ี 5 และ 6 

 

รูปท่ี 5 ผู�เรียนใช�โปรแกรม stormboard.com ในการ

 

 

 

 
   

 

 

อยางไร หลังจากนั ้นจึงนำคำตอบของผู เรียน มา

เข ียนบนไอแพด (Ipad) โดยโปรแกรมกูดโน ต5 

(GoodNotes5) และแชรผานโปรแกรมซูม ทำให

บรรยากาศในชั้นเรียนมีการโตตอบกันระหวางผูสอน

และผูเรียน จากรูปที่ 1 คำตอบของผูเรียนจะเปนใน

สวนของตัวหนังสือสีชมพู และสีสม ผูสอนไดมีการ

อธิบายเพิ ่มเติมจากความรู ท่ีผู เรียนชวยกันสราง

เพื่อใหภาพขององคความรูมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ตาม

ตัวหนังสือสีฟา สีมวง และสีเหลือง อยางไรก็ดี ใน

การเรียนการสอนโดยการใชไอแพดมีขอจำกัดในการ

ตอกับคอมพิวเตอร  โดยจะตองต อโดยผ านวง

เ ค ร ื อ ข  า ย  (Network) ว ง เ ด ี ย ว ก ั บท ี ่ เ ค ร ื ่ อ ง

คอมพิวเตอรตออยู แมจะใชสายในการสงขอมูล

ระหวางเครื่อง และหนาจออาจมีการคางระหวางการ

เรียนการสอนไดถาอาจารยมีการหยุดอธิบายและไม

มีการเขียนที่ตอเนื่อง ทั้งนี้มีหลายครั้งท่ีผู เรียนจีน

แจงมาวาจอคางทำใหไมเห็นสิ่งที่ผูสอนกำลังเขียน 

ทำใหผูสอนตองทำการแชรระบบอีกครั้ง จากปญหา

ที่พบทำใหผูสอนเปลี่ยนไปใชโปรแกรมเอกสารแทน 

ตามรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 รูปการบันทึกเนื้อหาเกิดข้ึนในชั้นเรียนโดย

โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 

จากรูปจะมีการสรางเนื ้อหาตามท่ีผู  เร ียน

ชวยกันสราง มีการเนนย้ำตรงขอความสำคัญ และมี

การขีดฆาในสวนท่ีผูเรียนไดตอบมาแตไมถูกตอง โดย

ผูสอนจะมีการบรรยายเพิ่มเติม ทั้งนี้จะไมมีการลบ

ความเห็นของผูเรียนเนื่องจากคำตอบของผูเรียนทุก

คนมีความสำคัญ เอกสารเหลานี้จะถูกสงใหผูเรียน

หลังสิ้นสุดคาบเรียน และมีการอางถึงรูปแตละรูปใน

การเรียนการสอนในคาบเรียนอื ่น ๆ เมื ่อมีความ

จำเปน เปนการเชื่อมโยงความคิดของผูเรียนกับสิ่งท่ี

เรียนรูมาในอดีต ชวยใหผูเรียนเขาในเนื้อหาบทเรียน

ได ด ีข ึ ้น [7] ท ั ้ งนี้ เน ื ่องสมองของเราสามารถ

ประมวลผลขอมูลรูปภาพไดเร็วมากกวาขอมูลที่เปน

ตัวอักษร [6] และภาพกราฟจท่ีไดจากชั้นเรียนอาจมี

เนื้อหาที่มากเกินไปและอาจเกิดความสับสนในการ

เรียนรูเม่ือผูเรียนมาทบทวนในภายหลังจึงมีการสราง

เนื้อหาที่เรียนบางสวนเปนกราฟกเพื่อใหงายในการ

อานและการเรียนรูตอไปดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 รูปการบันทึกกราฟกของเนื้อหาบางสวนใน

บทเรียน 

 

 

 

 
   

 

 

2.3.การทำงานกลุม 

เพื่อการควบคุมชั้นเรียนที่มีผูเรียนหลายคน

ใหงาย เพื่อฝกผูเรียนใหมีทักษะในการสื่อสารและมี

ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นซึ่งเปนหนึ่ง

ในซอฟตสกิลที่สำคัญ อีกทั้งเปนการควบคุมความ

สนใจของผูเรียน  ชั้นเรียนจึงไดแบงผูเรียนออกเปน

กลุมและใหผูเรียนทำงานรวมกันเปนกลุมผานเบรค

เอาทรูม (Break Out Room) ผานโปรแกรมซูม และ

มีการสรางแฟมขอมูลใหแตละกลุมทำงานรวมกัน

ผานทางกูเกิลไดรฟ (Google Drive)   

 

 
 

รูปท่ี 4 รูปตัวอยางงานในชั้นเรียนท่ีผูเรียนชวยกัน

ทำผานกูเกิลไดรฟ 

ผู เร ียนสามารถใชกูเกิลไดรฟในการแชร

ขอมูลและหนาจอการทำงานภายในกลุม เมื่อผูเรียน

มีปญหาก็สามารถเรียกผูเรียนเขาไปคุยผานเบรค

เอาทรูมไดโดยไมรบกวนกลุมอื่น ในการจัดการเรียน

การสอนออนไลนแบบกลุมพบวากูเกิลไดรฟชวยให

ผูเรียนทำงานรวมกันแบบตามเวลาจริง (Real Time) 

ไดเปนอยางดี ทุกกลุมผลงานเปนที ่น าพึงพอใจ 

หลายครั้งท่ีผู สอนเขาไปทักทายตามแตละหองแต

ผูเรียนไมมีคำถามเนื่องจากกำลังถกเถียงกันอยู และ

หลายครั้งเชนกันผูสอนที่เขาไปในหองและผูเรียนมี

คำถามผูสอนก็สามารถตอบคำถามตามลักษณะงาน

ของแตละกลุม โดยไมเปนการรบกวนการทำงานของ

กลุ มอ ื ่ น  นอกจากนี้ เน ื ่ องผ ู  สอนสามารถเห็น

ความกาวหนาของตัวงานท่ีผูเรียนกำลังชวยกันทำ 

เมื่อเห็นขอผิดพลาดผูสอนสามารถแนะนำผูเรียนได

ทันที 

เนื่องจากการวิเคราะหความตองการของ

โปรแกรมเปนตนทางของการไดมาซึ่งโปรแกรมที ่มี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผู ใชท่ี

หลากหลาย อีกทั ้งย ังอาจเป นต นกำเหนิดของ

นวัตกรรมที ่นักลงทุนตองการ ในการทำงานของ

ผูเรียน นอกจากจะเปนการทำงานตามเนื้อหาของ

บทเรียนแลว จึงยังมีการเสริมสรางกระบวนคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ใหอิสระแกผูเรียนใน

การออกแบบโปรแกรม เลือกเครื่องมือท่ีจะใช และมี

การใหผูเรียนนำเสนอผลงานของกลุม เนื่องจากในป

นี้เปนการสอนออนไลนแบบ 100% การนำเสนอจึง

เปนการนำเสนอผานโปรแกรมซูม มีการระดมความรู

และมีการทำแบบสอบถามออนไลนเปนตน ตามรูปท่ี 

5 และ 6  

 

 
รูปที่ 5 ผูเรียนใชโปรแกรม stormboard.com ใน

การระดมความคิด (brainstorm) ในการเตร ียม

คำถามในการส ัมภาษณล ูกค ากล ุ มเป าหมาย

 
   

 

 

2.3.การทำงานกลุม 

เพื่อการควบคุมชั้นเรียนที่มีผูเรียนหลายคน

ใหงาย เพื่อฝกผูเรียนใหมีทักษะในการสื่อสารและมี
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รูปท่ี 4 รูปตัวอยางงานในชั้นเรียนท่ีผูเรียนชวยกัน
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คำถามผูสอนก็สามารถตอบคำถามตามลักษณะงาน

ของแตละกลุม โดยไมเปนการรบกวนการทำงานของ

กลุ มอ ื ่ น  นอกจากนี้ เน ื ่ องผ ู  สอนสามารถเห็น

ความกาวหนาของตัวงานท่ีผูเรียนกำลังชวยกันทำ 

เมื่อเห็นขอผิดพลาดผูสอนสามารถแนะนำผูเรียนได

ทันที 

เนื่องจากการวิเคราะหความตองการของ

โปรแกรมเปนตนทางของการไดมาซึ่งโปรแกรมที ่มี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผู ใชท่ี

หลากหลาย อีกทั ้งย ังอาจเป นต นกำเหนิดของ

นวัตกรรมที ่นักลงทุนตองการ ในการทำงานของ

ผูเรียน นอกจากจะเปนการทำงานตามเนื้อหาของ

บทเรียนแลว จึงยังมีการเสริมสรางกระบวนคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ใหอิสระแกผูเรียนใน

การออกแบบโปรแกรม เลือกเครื่องมือท่ีจะใช และมี

การใหผูเรียนนำเสนอผลงานของกลุม เนื่องจากในป

นี้เปนการสอนออนไลนแบบ 100% การนำเสนอจึง

เปนการนำเสนอผานโปรแกรมซูม มีการระดมความรู

และมีการทำแบบสอบถามออนไลนเปนตน ตามรูปท่ี 

5 และ 6  
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ระดมความคิด (brainstorm) ในการเตรียมคำาถามใน

การสัมภาษณ์ลูกค�ากลุ่มเป้าหมายเน่ืองจากในการ

สร�างโปรแกรมจะมีข้ันตอนหลายข้ันตอนท่ีต�องการ

การระดมความคิด (Brainstorm) และหน่ึงในวิธีิท่ีนิยม

ใช�ในการระดมความคิดคือการใช�โพสอิท (Post It) 

เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีหาได�ง่าย สามารถเคล่ือนย�าย

และจัดกลุ่มความคิดได�ง่าย อีกท้ังเป็นเคร่ืองมือท่ีทุก

คนในทีมพัฒนาสามารถเห็นข�อมูลไปพร�อมกันได� ใน

การสอนออนไลน์ได�มีการใช�โปรแกรม stormboard.

com ในการสร�างโพสอิทออนไลน์ โดยนักศึกษา

สามารถช่วยกันสร�างแนวคิดลงบนแผ่นโพสอิทออน

ไลน์ได� สามารถเคล่ือนไหวจัดกลุ่มแนวคิดได� ทุกคนใน

ทีมพัฒนาสามารถเห็นข�อมูลไปพร�อมกันได� สามารถ

ใช�ทดแทนการระดมสมองในช้ันเรียนได�

 

 

รูปท่ี 6 ผู�เรียนใช�โปรแกรม surveymonkey.com 

ในการสอบถามความต�องการของลูกค�าออนไลน์ 

 นอกจากน้ี ในข้ันตอนท่ีนักศึกษาต�องไป

สัมภาษณ์ผู� ใช�ก ลุ่มเ ป้าหมาย และมีการสร�าง

แบบสอบถามรวมถึงการเตรียมคำาถามท่ีใช�ในการ

สัมภาษณ์เพ่ือให�ได�มาซ่ึึ่งความต�องการและปญัหาของ

ผู�ใช�และนำาไปพัฒนาระบบ ซึ่ึ่งในส่วนของการทำาเก็บ

ข�อมูลจากแบบสอบถาม ช้ันเรียนไม่ได�จำากัดการใช�

เคร่ืองมือท่ีใช�เพ่ือให�ได�มาซ่ึึ่งข�อมูล จึงมีผู�เรียนบางคน

ได�ใช�ข�อมูลรวมถึงการต้ังคำาถามท่ีน่าสนใจ โดยผู�เรียน

ได�ใช�บริการของเว็บไซึ่ด์

https://www.surveymonkey.com/ เพ่ือเกบ็ข�อมูล

จากแบบสอบถามออนไลน ์ทำาให�ได�มุมมองใหมใ่นการ

เก็บข�อมูลแบบสอบถามออนไลน์

 ในการนำาเสนองานของผู�เรียน จะเป็นการนำา

เสนอผ่านโปรแกรมซึู่ม อย่างไรก็ตาม การนำาเสนอ

ออนไลน์จะมีข�อจำากัดในเร่ืองการได�เห็นบุคคลิกภาพ

ของผู�เรียนในการนำาเสนองาน ซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในทักษะท่ี

ผู�เรียนควรมี และมีข�อจำากัดในการให�นักศึกษาทุก

คนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการนำาเสนอเน่ือจากข�อจำากัด

ทางอุปกรณ์ของนักศึกษา โดยตัวอย่างการนำาเสนอ

งานของนักศึกษาได�ถูกแสดงในรูปท่ี 7

 

รูปท่ี 7 บรรยากาศการนำาเสนองานออนไลน์

 2.4. การทบทวนความรู�ท่ีเรียน

 ในท�ายคาบเรียนจะมีการให�ผู�เรียนได�สรุปส่ิงท่ี

เรียนในแต่คาบ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู�ของผู�เรียน

ท่ีเรียนไปในแต่ละคร้ัง และในบางคร้ังมีการเพ่ิมคำาถาม

ท่ีเก่ียวข�องกับบทเรียนท่ีจำาเป็นเพ่ือฝึึกการส่ือสารโดย

การเขียนซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในซึ่อฟท์สกิลและเพ่ือให�ผู�เรียน

ต้ังใจเรียน โดยผู�สอนจะใช�เวลาประมาณ 15 นาทก่ีอน

หมดคาบให�ผู�เรียนเขียนส่ิงท่ีเรียนมาอย่างน�อย 3 ส่ิง 

โดยตัวอย่างของคำาตอบของผู�เรียนผ่ากูเกิลฟอร์ม

ตารางท่ี 1 เป็นการสะท�อนส่ิงท่ีผู�เรียนพบจากการท่ีให�

ผู�เรียนลองเขียนเอกสารการวิเคราะห์ความต�องการ

ด�วยตัวเองโดยยังไม่มีความรู�ใด ๆ ได�มีการวิเคราะห์

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากเอกสารเหล่าน้ัน มีการพูดคุย

 

 

 

 
   

 

 

เนื่องจากในการสรางโปรแกรมจะมีขั ้นตอนหลาย

ขั้นตอนที่ตองการการระดมความคิด (Brainstorm) 

และหนึ่งในวิธีที่นิยมใชในการระดมความคิดคือการ

ใชโพสอิท (Post It) เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีหาไดงาย 

สามารถเคลื่อนยายและจัดกลุมความคิดไดงาย อีก

ทั้งเปนเครื่องมือที่ทุกคนในทีมพัฒนาสามารถเห็น

ขอมูลไปพรอมกันได ในการสอนออนไลนไดมีการใช

โปรแกรม stormboard.com ในการสร างโพสอิ

ทออนไลน โดยนักศึกษาสามารถชวยกันสรางแนวคิด

ลงบนแผนโพสอิทออนไลนได สามารถเคลื่อนไหวจัด

กลุมแนวคิดได ทุกคนในทีมพัฒนาสามารถเห็นขอมูล

ไปพรอมกันได สามารถใชทดแทนการระดมสมองใน

ชั้นเรียนได 

 

 

 
รูปที่ 6 ผูเรียนใชโปรแกรม surveymonkey.com 

ในการสอบถามความตองการของลูกคาออนไลน  

 

นอกจากนี ้ ในขั ้นตอนที่นักศึกษาตองไป

ส ัมภาษณผ ู  ใช กล ุ มเป าหมาย และม ีการสร าง

แบบสอบถามรวมถึงการเตรียมคำถามที่ใชในการ

สัมภาษณเพ่ือใหไดมาซึ่งความตองการและปญหา

ของผูใชและนำไปพัฒนาระบบ ซ่ึงในสวนของการทำ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ชั้นเรียนไมไดจำกัดการ

ใชเครื่องมือท่ีใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล จึงมีผูเรียนบาง

คนไดใชขอมูลรวมถึงการตั้งคำถามที่นาสนใจ โดย

ผูเรียนไดใชบริการของเว็บไซด 

https://www.surveymonkey.com/ เ พ ื ่ อ เ ก็ บ

ขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ทำใหไดมุมมอง

ใหมในการเก็บขอมูลแบบสอบถามออนไลน 

ในการนำเสนองานของผูเรียน จะเปนการ

นำเสนอผานโปรแกรมซูม อยางไรก็ตาม การนำเสนอ

ออนไลนจะมีขอจำกัดในเรื่องการไดเห็นบุคคลิกภาพ

ของผูเรียนในการนำเสนองาน ซ่ึงเปนหนึ่งในทักษะท่ี

ผูเรียนควรมี และมีขอจำกัดในการใหนักศึกษาทุกคน

ในกลุมมีสวนรวมในการนำเสนอเนื่อจากขอจำกัด

ทางอุปกรณของนักศึกษา โดยตัวอยางการนำเสนอ

งานของนักศึกษาไดถูกแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 บรรยากาศการนำเสนองานออนไลน 

  

2.4. การทบทวนความรูท่ีเรียน 

ในทายคาบเรียนจะมีการใหผูเรียนไดสรุปสิ่งท่ี

เร ียนในแตคาบ เพื ่อเปนการทบทวนความรู ของ

 

 

 

 
   

 

 

เนื่องจากในการสรางโปรแกรมจะมีขั ้นตอนหลาย

ขั้นตอนที่ตองการการระดมความคิด (Brainstorm) 

และหนึ่งในวิธีที่นิยมใชในการระดมความคิดคือการ

ใชโพสอิท (Post It) เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีหาไดงาย 

สามารถเคลื่อนยายและจัดกลุมความคิดไดงาย อีก

ทั้งเปนเครื่องมือที่ทุกคนในทีมพัฒนาสามารถเห็น

ขอมูลไปพรอมกันได ในการสอนออนไลนไดมีการใช

โปรแกรม stormboard.com ในการสร างโพสอิ

ทออนไลน โดยนักศึกษาสามารถชวยกันสรางแนวคิด

ลงบนแผนโพสอิทออนไลนได สามารถเคลื่อนไหวจัด

กลุมแนวคิดได ทุกคนในทีมพัฒนาสามารถเห็นขอมูล

ไปพรอมกันได สามารถใชทดแทนการระดมสมองใน

ชั้นเรียนได 

 

 

 
รูปที่ 6 ผูเรียนใชโปรแกรม surveymonkey.com 

ในการสอบถามความตองการของลูกคาออนไลน  

 

นอกจากนี ้ ในขั ้นตอนที่นักศึกษาตองไป

ส ัมภาษณผ ู  ใช กล ุ มเป าหมาย และม ีการสร าง

แบบสอบถามรวมถึงการเตรียมคำถามที่ใชในการ

สัมภาษณเพ่ือใหไดมาซึ่งความตองการและปญหา

ของผูใชและนำไปพัฒนาระบบ ซ่ึงในสวนของการทำ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ชั้นเรียนไมไดจำกัดการ

ใชเครื่องมือท่ีใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล จึงมีผูเรียนบาง

คนไดใชขอมูลรวมถึงการตั้งคำถามที่นาสนใจ โดย

ผูเรียนไดใชบริการของเว็บไซด 

https://www.surveymonkey.com/ เ พ ื ่ อ เ ก็ บ

ขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ทำใหไดมุมมอง

ใหมในการเก็บขอมูลแบบสอบถามออนไลน 

ในการนำเสนองานของผูเรียน จะเปนการ

นำเสนอผานโปรแกรมซูม อยางไรก็ตาม การนำเสนอ

ออนไลนจะมีขอจำกัดในเรื่องการไดเห็นบุคคลิกภาพ

ของผูเรียนในการนำเสนองาน ซ่ึงเปนหนึ่งในทักษะท่ี

ผูเรียนควรมี และมีขอจำกัดในการใหนักศึกษาทุกคน

ในกลุมมีสวนรวมในการนำเสนอเนื่อจากขอจำกัด

ทางอุปกรณของนักศึกษา โดยตัวอยางการนำเสนอ

งานของนักศึกษาไดถูกแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 บรรยากาศการนำเสนองานออนไลน 

  

2.4. การทบทวนความรูท่ีเรียน 

ในทายคาบเรียนจะมีการใหผูเรียนไดสรุปสิ่งท่ี

เร ียนในแตคาบ เพื ่อเปนการทบทวนความรู ของ
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เก่ียวกับส่ิงท่ีผู�มีส่วนได�ส่วนเสีย (รูปท่ี 3) แต่ละคน

ต�องการ และแนวทางการปรับเอกสารการวิเคราะห์

ความต�องการเพ่ือแก�ปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน เป็นต�น ผู�

สอนได�การเก็บข�อมูลส่ิงท่ีนักศึกษาได�เรียนรู�โดยใช�สอง

วิธีิการซ่ึึ่งมีข�อดีและข�อเสียดังต่อไปน้ี 1.การเก็บข�อมูล

โดยใช�กูเกิลฟอร์ม โดยข�อจำากัดของการใช�งานกูเกิล

ฟอร์มคือผู�สอนต�องทำางานสองข้ันตอนคือสร�างลิงค์

จากกูเกิลฟอร์มแล�วเอาลิงค์น้ันมาใส่ในกูเกิลคลาสรูม 

ผู�เรียนไม่สามารถเห็นข�อความของผู�เรียนคนอ่ืน แต่ผู�

เรียนทุกคนจะทำาตามคำาส่ังอย่างต้ังใจ  ดังตัวอย่างคำา

ตอบท่ีได�มาตามตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างคำาตอบท�ายคาบเรียนของผู�

เรียนผ่านกูเกิลฟอร์ม 
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. 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.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.We realized that our 

document missing many 

details. 2.The information is 

not extensive enough. 3.

Need to improve our team 

coordination

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 

test case

2. Some component missing

3. Forget to add stakeholde

1. I learn how to improve 

requirement from another 

group

2. I learn what should i add 

in requirement

3. I learn how to work with 

team more efficiently

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

 อย่างไรก็ตามในช้ันเรียนได�ใช�วิธีิการเรียนการ

สอนผ่านกูเกิลคลาสรูม (google classroom) จึงได�มี

การทดลองให�ผู�เรียนส่งการทบทวนความรู�ท�ายคาบ

ผ่านฟังก์ช่ันการส่ังงานของกูเกิลคลาสรูม อย่างไร

ก็ตาม ผู�เรียนส่วนใหญ่ไม่ส่งงานตามช่องส่งงาน แต่ส่ง

งานผ่านการคอมเมนต์ (comment) ใต�คำาส่ังงานแทน 

เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเห็นข�อความของผู�เรียนคนอ่ืน 

ข�อดีคือผู�สอนสามารถสร�างงานจากกูเกิลคลาสรูมได�

โดยตรง แต่อาจมีเหตุการณ์ท่ีผู�เรียนส่งงานไม่ตรงช่อง 

และไม่ส่งงานตามตำาส่ังเน่ืองจากเพ่ือนก็ไม่ทำาเหมือน

กัน ตามรูปท่ี 8
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รูปท่ี 8  แสดงตัวอย่างคำาตอบท�ายคาบเรียนของผู�

เรียนผ่านกูเกิลคลาสรูม 

 อย่างไรก็ดี ผู�สอนสามารถแจ�งผู�เรียนให�ส่งงาน

ตามช่องทางการส่งงานของกูเกิลคลาสรูมได� แต่ใน

รายวิชาน้ีเห็นว่าการให�ผู�เรียนทบทวนบทเรียนหลังจบ

คาบเรียนเป็นการกระตุ�นให�ผู�เรียนสนใจการเรียน

ออนไลน์ และไม่ได�เป็นตัววัดความสามารถของผู�เรียน

ในด�านองค์ความรู�ในรายวิชา ผู�สอนประจำาวิชาจึงไม่

ได�เคร่งกับการตอบคำาถามของผู�เรียนว่าต�องมีครบสาม

คำาถาม และเหน็ว่าการท่ีผู�เรียนเห็นข�อความของเพ่ือน

อาจช่วยให�ผู�เรียนได�เห็นมุมมองท่ีแตกตากจากตนเอง

ได� จึงให�ผู�เรียนทบทวนความรู�ผ่านกูเกิลคลาสรมูต่อไป 

นอกจากน้ีในการส่งงานของผู�เรียนแต่ละคร้ัง ผู�สอนจะ

พยายามส่งผลการตรวจพร�อมคำาแนะนำากลับไปให�ทัน

ยังคาบต่อไป เน่ืองจากในปีการศึกษาก่อนหน�าผู�สอน

เคยให�ข�อเสนอแนะผู�เรียนช�า และผู�เรียนติดภาพของ

การเขียนเอกสารท่ีไม่ถูกต�องไป ท้ังน้ีได�มีการใช�เวลา

ประมาณ 15 นาทีก่อนเข�าคาบเรียน ในการวิพากย์จุด

บกพร่องในงานของผู�เรียนเพ่ือไม่ให�เกิดข้ึนอีก 

 2.5. การสอบ

 เน่ืองจากการสอบผู�เรียนออนไลน์มีความ

ท�าทายในการป้องกันการทุจริตในการสอบ จึงมีการ

แจ�งให�ผู�เรียนทุกคนต�องใช�กล�องจำานวน 2 ตัวในการ

สอบ โดยกล�องตัวท่ี 1 จะเป็นกล�องท่ีแสดงภาพของ

ผู�เรียนท่ีผ่านโปรแกรมซูึ่มโดยปกติ และกล�องอีกตัวจะ

เป็นการแสดงภาพด�านข�างของผู�เรียน โดยแสดงให�เห็น

หน�าจอคอมพิวเตอร์ของผู�เรียนด�วย นักศึกษาจะต�อง

เปิดไมโครโฟนและกล�องตลอดเวลา ห�ามมีสัตว์เล้ียง

หรือบุคคลอ่ืนอยู่ในห�อง อาจารย์จะปิดเสียงและปิด

กล�องเพ่ือไม่ให�นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์กำาลังทำาอะไร 

มีการแจ�งนักศึกษาว่าจะมีการอัดวีดีโอ มีการใช�จอ

คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 จอ เพ่ือให�สามารถเห็น

นักศึกษาได�ทุกราย เม่ือนักศึกษามีคำาถาม จะมีการ

แยกไปพูดคุยในห�องเบรคเอาท์รูมเพ่ือไม่ให�รบกวน

นักศึกษาท่านอ่ืนและเพ่ือให�นักศึกษาสามารถแชร์หน�า

จอได� โดยจะทำาเบรกเอาท์รูมให�มีจำานวนห�องเท่ากับ

จำานวนนักศึกษาท่ีสอบ เน่ืองจากหลายคร้ังนักศึกษา

ไม่ออกจากห�องและอาจมีข�อมูลในการคุยกับนักศึกษา

คนหลงเหลืออยูใ่นห�อง โดยปกตถิ�าต�องคุมคนเดียวจะ

ใช�คอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง โดยมีโน๊ตบุ๊คหน่ึงเคร่ือง 

เน่ืองจากถ�าไฟดับ การสอบจะยังสามารถดำาเนินการ

ต่อไปได� และถ�าต�องแยกคุยกบันักศึกษา คอมพิวเตอร์

อีกเคร่ืองจะยังสามารถเห็นบรรยากาศการสอบได�  

วิชาการวิเคราะห์ความต�องการทางซึ่อฟต์แวร์ใช�การ

สอบออนำาไลน์ผ่านโปรแกรมซีึ่เอ็มยูมูเดิล (Cmu 

Moodle) เน่ืองจากสามารถจัดข�อสอบออกเป็นหมวด

หมู่ตามองค์ความรู�ท่ีต�องการทดสอบ และสามารถสุ่ม

ข�อสอบจากกลุ่มข�อสอบของแต่ละกลุ่มองค์ความรู�

แบบสุ่มเพ่ือสร�างข�อสอบท่ีไม่ซึ่ำ้ากันได� ถ�าคำาตอบใน

การทำาข�อสอบมีไม่มาก ผู�เรียนสามารถตอบลงใน

ข�อสอบได�โดยตรง แต่ถ�าคำาตอบไหนยาววิชาน้ีจะ

กำาหนดให�ผู�เรียนสามารถเขียนคำาตอบลงในกระดาษ

และสามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านกูเกิลไดรฟ์ได� ท้ังน้ีได�

เขียนในคำา ส่ังไม่ให� ส่งคำาตอบในระบบโดยตรง 

เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา ไม่ได�มีการกำาหนดและผู�เรียน

ส่งคำาตอบมาหลายรูปแบบ เช่น เขียนตำาตอบส่งใน

ระบบซีึ่เอ็มยูมูเดิลโดยตรง ถ่ายรูปคำาตอบแล�วส่งเข�า

มาในระบบกูเกิลไดรฟ์ และผู�เรียนบางท่านส่งคำาตอบ

มาท้ังสองรูปแบบ ทำาให�เกิดความยุ่งยากต่อผู�สอนใน

 

 

 

 
   

 

 

 

 
รูปที่ 8  แสดงตัวอยางคำตอบทายคาบเรียน

ของผูเรียนผานกูเกิลคลาสรูม  

 

อยางไรก็ดี ผูสอนสามารถแจงผูเรียนใหสง

งานตามชองทางการสงงานของกูเกิลคลาสรูมได แต

ในรายวิชานี้เห็นวาการใหผู เรียนทบทวนบทเรียน

หลังจบคาบเรียนเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจการ

เรียนออนไลน และไมไดเปนตัววัดความสามารถของ

ผูเรียนในดานองคความรูในรายวิชา ผูสอนประจำ

วิชาจึงไมไดเครงกับการตอบคำถามของผูเรียนวา

ตองมีครบสามคำถาม และเห็นวาการท่ีผูเรียนเห็น

ขอความของเพื่อนอาจชวยใหผูเรียนไดเห็นมุมมองท่ี

แตกตากจากตนเองได จึงใหผูเรียนทบทวนความรู

ผานกูเกิลคลาสรูมตอไป  

นอกจากนี้ในการสงงานของผูเรียนแตละ

คร ั ้ ง ผ ู สอนจะพยายามส งผลการตรวจพร อม

คำแนะนำกลับไปใหทันยังคาบตอไป เนื่องจากในป

การศึกษากอนหนาผูสอนเคยใหขอเสนอแนะผูเรียน

ชา และผู เรียนติดภาพของการเขียนเอกสารที ่ไม

ถูกตองไป ทั้งนี้ไดมีการใชเวลาประมาณ 15 นาที

กอนเขาคาบเรียน ในการวิพากยจุดบกพรองในงาน

ของผูเรียนเพ่ือไมใหเกิดข้ึนอีก  

 

2.5. การสอบ 

เนื่องจากการสอบผูเรียนออนไลนมีความทา

ทายในการปองกันการทุจริตในการสอบ จึงมีการ

แจงใหผูเรียนทุกคนตองใชกลองจำนวน 2 ตัวในการ

สอบ โดยกลองตัวที่ 1 จะเปนกลองที่แสดงภาพของ

ผูเรียนที่ผานโปรแกรมซูมโดยปกติ และกลองอีกตัว

จะเปนการแสดงภาพดานขางของผูเรียน โดยแสดง

ใหเห็นหนาจอคอมพิวเตอรของผูเรียนดวย นักศึกษา

จะตองเปดไมโครโฟนและกลองตลอดเวลา หามมี

สัตวเลี ้ยงหรือบุคคลอื ่นอยูในหอง อาจารยจะปด

เสียงและปดกลองเพื่อไมใหนักศึกษาเห็นวาอาจารย

กำลังทำอะไร มีการแจงนักศึกษาวาจะมีการอัดวีดีโอ 

มีการใชจอคอมพิวเตอรมากกวา 1 จอ เพื ่อให

สามารถเห็นนักศึกษาไดทุกราย เมื ่อนักศึกษามี

คำถาม จะมีการแยกไปพูดคุยในหองเบรคเอาทรูม

เพื ่อไมให รบกวนนักศึกษาทานอื ่นและเพื ่อให

นักศึกษาสามารถแชรหนาจอได โดยจะทำเบรกเอาท

รูมใหมีจำนวนหองเทากับจำนวนนักศึกษาที่สอบ 

เนื่องจากหลายครั้งนักศึกษาไมออกจากหองและอาจ

มีขอมูลในการคุยกับนักศึกษาคนหลงเหลืออยูในหอง 

โดยปกติถาตองคุมคนเดียวจะใชคอมพิวเตอร 2 

เครื่อง โดยมีโนตบุคหนึ่งเครื่อง เนื่องจากถาไฟดับ 

การสอบจะยังสามารถดำเนินการตอไปได และถา

ตองแยกคุยกับนักศึกษา คอมพิวเตอรอีกเครื่องจะยัง

สามารถเห ็นบรรยากาศการสอบได  ว ิชาการ

วิเคราะหความตองการทางซอฟตแวรใชการสอบออ

นำไลนผานโปรแกรมซีเอ็มยูมูเดิล (Cmu Moodle) 
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การรวบรวมข�อมูลและเพ่ิมโอกาสของความผิดพลาด

ในการรวบรวมข�อสอบ ท้ัง น้ี ได� มีการทดลอง

สถานการณ์ทำาข�อสอบจำาลองก่อนการทำาข�อสอบจริง

เพ่ือเป็นการซึ่�อมผู�เรียนในการทำาข�อสอบ ตรวจเช็ค

ความพร�อมของอุปกรณ์ของผู�เรียน และเป็นการซึ่�อม

ท้ังผู�สอนในการคุมสอบเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

ในการสอบในวันจริง  ท้ังน้ีในการสอบท่ีผ่านมายังไม่

เจอความผิดปกติของคำาตอบในข�อสอบของผู�เรียนแต่

อย่างใด

3. บทสรุป

 จากการประเมินการเรียนการสอนของผู�เรียน

เม่ือเทียบกับการดำาเนินการสอนในสองปีท่ีผ่านมา ซ่ึึ่ง

เป็นการสอนในช้ันเรียน ตามตารางท่ี 2 พบว่าผลการ

ประเมินการเรียนไม่ได�แตกต่างกันมากนักและอาจมี

ผลการประเมินท่ีมากกว่าเดิม แปลว่าผู�เรียนรู�สึกพึง

พอใจต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีผู�สอนจัด

เตรียมไว�ให�

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินรายวิชาในสามปีท่ี

ผ่านมา 

ปี จำานวนผู�เรียน ผลการ

ประเมินผู�

สอน

ผลการ

ประเมิน

รายวิชา

2561 94.74%

(36/38 คน)

4.06 4.12

2562 100%

(38/38 คน)

4.45 4.39

2563 88.24%

(15/17 คน)

4.56 4.61

 อยา่งไรก็ดีตามตารางท่ี 3 จะเห็นได�ว่าเกรดและ

คะแนนของผู�เรียนท่ีได�ดำาเนินการสอนแบบออนไลน์

จะน�อยกว่าปีท่ีผ่านมาเลก็น�อย แสดงให�เห็นถึงคุณภาพ

ของการเรียนการสอนท่ีลดลงแต่ไม่ต่างจากการเรียน

การสอนในห�องเรียนมากนัก

ตารางท่ี 3 แสดงภาพรวมของเกรดผู�เรียนในรายวิชา

ในสามปีท่ีผ่านมา 
ปี 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

 ท้ัง น้ี ผู�สอนยังคงคาดหวังให� มีการพัฒนา

คุณภาพของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป

4. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี

รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีให�ความรู� และการ

สนับสนุน พร�อมท้ังเปิดโอกาสให�สามารถจัดเตรียมการ

สอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของการ

จัดการเรียนการสอนของผู�เรียน และอาจารย์
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บทคัดย่อ

 วิชาเทคโนโลยีขนมหวาน เป็นวิชาเอกเลือก ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีการบรรยาย 2 หน่วยกิต และปฏิิบัติการ 1 หน่วยกิต  การจัดการเรียน

การสอนเป็นแบบผสมผสานร่วมกันระหว่างการบรรยาย การฝึึกปฏิิบัติการ กิจกรรมแบบห�องเรียนกลับทาง และ

โครงงานการพัฒนา ผลิต และจำาหน่ายขนมหวาน  การเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับทาง และแบบโครงงาน 

เป็นการส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ แก�ปัญหา การจัดการงาน และการทำางานเป็นทีมได�อยา่งดี  แต่ผู�สอนควร

กำาหนดช่วงและระยะเวลาในการทำากิจกรรมให�เหมาะสม เพ่ือให�นักศึกษาต้ังใจทำา และไม่รู�สึกว่าทำางานมากเกิน

ไป  กิจกรรมต�องการให�ผู�สอนติดตามงาน ให�ข�อเสนอแนะ และมกีารประเมนิผลในแตล่ะข้ันตอนของการทำากิจกรรม  

การประเมินกิจกรรมใช�แบบเกณฑ์การให�คะแนน หรือ rubric scoring ด�วย 5 ระดับคะแนน ซ่ึึ่งควรมีส่วนท่ี

ประเมินความสามารถเป็นรายบุคคลด�วย ไม่ควรประเมินและให�คะแนนนักศึกษาแบบกลุ่มเพียงอย่างเดียว  

เน่ืองจากจะทำาให�ผลระดับคะแนนท่ีนักศึกษาได�ข้ึนอยู่กับคะแนนสอบเป็นหลัก หรือไม่สามารถแบ่งแยกความ

สามารถของนักศึกษาได� การประเมินกิจกรรมเป็นรายบุคคลจะช่วยส่งเสริมให�นักศึกษาท่ีต้ังใจเรียนรู�ด�วยตนเอง 

และมีทักษะในการทำางาน ได�ผลการประเมินการเรียนรู�ท่ีดีข้ึน

คำาสำาคัญ:  ขนมหวาน, โครงงาน, ทักษะการทำางาน  

1. บทนำา

 วิชา 605340 เทคโนโลยีขนมหวาน (Dessert 

technology) ประกอบด�วยภาคบรรยาย 2 หน่วยกิต 

และภาคปฏิิบัติการ 1 หน่วยกิต  เป็นวิชาเอกเลือกของ

หลักสูตรเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มีเน้ือหากระบวนวิชาอย่างสรุป

คือ ความสำาคัญและตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน 

สมบัติเชิงหน�าท่ีของส่วนผสม และเทคโนโลยีการผลิต

ขนมไทย และความเป็นไปได�ในระดับอุตสาหกรรม  

สมบัติเชิงหน�าท่ีของส่วนผสมและเทคโนโลยีการผลิต

ขนมหวานตะวันตก   การผลิตไอศกรีม  การผลิตลูก

กวาดและช็อกโกแลต  รวมท้ังการออกแบบและ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ขนมหวาน บรรจุภัณฑ์และการจัด

แสดงผลิตภัณฑ์   

 การเรียนการสอบแบบเดิมประกอบด�วย การ

บรรยายในห�องเรียนด�วยส่ือการสอนคือ โปรแกรม 

PowerPoint   และภาคปฏิิบัติการให�นักศึกษาได�เรียน

รู�การทำาขนมหวานแบบตา่งๆ ผ่านข้ันตอนในบทปฏิิบัติ

การท่ีอาจารยจั์ดทำาข้ึน  รวมถงึนักศึกษาได�ทำาโครงงาน

ซ่ึึ่งใช�เวลาไม่มากนักและมีการประเมินผลเพียง

พิจารณาจากผลงานสุดท�ายเท่าน้ัน  
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 เพ่ือพัฒนาให�นักศึกษาเรียนรู�หลักการ และ

สามารถผลิตขนมหวานในแต่ละหัวข�อได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ จึงมีการใช�กิจกรรมแบบห�องเรียนกลับ

ทาง (Flipped-classroom) เข�ามาเสริมร่วมกับการ

บรรยาย และการเข�าร่วมปฏิิบัติการ

สำาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

(Project based learning) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ�น 

และส่งเสริมให�นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู�และทักษะ

ด�วยตนเอง โดยนักศึกษาทำาโครงงานสร�างผลิตภัณฑ์

ขนมหวานตามหัวเร่ืองท่ีกำาหนด และจำาหน่ายแบบผ่า

นระบบดิจิตัล  นักศึกษาสามารถพัฒนาด�านการใช�

ความคิดสร�างสรรค์  การเรียนรู�และฝึึกทักษะในการ

แก�ปัญหา การวางแผนและการทำางานเป็นทีม  รวมท้ัง

ได�เรียนรู�จากประสบการณ์จริงในการจำาหน่ายสินค�า

แบบออนไลน์  โดยมีอาจารย์เป็นผู�ประเมินผลและให�

ข�อเสนอแนะกลับแก่นักศึกษาตลอดกิจกรรมย่อย

ภายในโครงงาน      

2. หลักการและหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้    

 การเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับทาง (flipped-

classroom) คือรูปแบบท่ีแตกต่างจากการเรียนการ

สอนแบบด้ังเดิมหรือการบรรยายหน�าช้ันเรียน  แล�ว

ให�การบ�านนักศึกษากลับไปทำาเองท่ีบ�าน   รูปแบบ

ห�องเรียนกลับทางคือ การให�นักศึกษาเรียนรู�ด�วย

ตนเอง เช่น จากวีดีโอ  แล�วนำาข�อสงสัย หรือประเด็น

ท่ีสำาคัญมาพูดคุยกับอาจารย์ในช้ันเรียน  เพ่ือให�

อาจารย์แนะนำาให�ส่วนท่ีนักศึกษาเข�าใจผิดได� ทำาให�

นักศึกษาได�เรียนรู�ในส่ิงท่ีถูกต�อง และตอบข�อสงสัย

ของนักศึกษาได� บทบาทของอาจารย์เปล่ียนจากครูผู�

สอน เป็นโค�ชผู�ให�การสนับสนุนให�นักศึกษาเรียนรู�มาก

ยิ่งข้ึน การกลับทางห�องเรียน ช่วยให�การเรียนรู�แบบ

โครงงาน หรือ Project-based learning ทำาได�สะดวก

ข้ึน เพราะสามารถใช�เวลาในช้ันเรียนทำาโครงงาน และ

อาจารย์มีส่วนช่วยแนะนำา หรือเป็นโค�ชได� [2]

3. กระบวินการเรียนรู้

 ในกระบวนวิชาน้ี แบบด้ังเดิมมีการจัดการเรียนการ

สอนแบบบรรยายในช้ันเรียน ร่วมกับการฝึึกปฏิิบัติการ  

ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีการเพ่ิมเติมการเรียน

รู�แบบห�องเรียนกลับทาง และเพ่ิมกระบวนการท่ีทำาให�

นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเองแบบ 

Project based learning ซ่ึึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

 3.1 การผสมผสานการเรียนรู�แบบห�องเรียน

กลับทาง (Flipped-classroom)

 การเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับทาง เร่ิมจากการ

บรรยายหลักการบางส่วน กำาหนดแบบฝึึกหัดเพ่ือให�

นักศึกษาหาคำาตอบด�วยตนเอง  โดยมีข�อเสนอแนะจาก

อาจารย ์และส่ือการสอนแบบวดีีโอคลปิท่ีจัดทำาข้ึนเพ่ือ

ช่วยให�นักศึกษาได�เรียนรู�มากยิง่ข้ึนหลังจากท่ีนกัศึกษา

ส่งงาน จะมีการอธิิปรายคำาตอบร่วมกันระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา ช้ีแจงส่วนท่ีถูกและผิด ตัวอย่าง

เช่น แบบฝึึกหัดให�นักศึกษากำาหนดรสชาติ และสูตร

ไอศกรีมนมด�วยตนเอง หรือแบบฝึึกหัดท่ีให�นักศึกษา

สุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ลูกกวาดและชอกโกแลตหลาก

หลายชนิดท่ีอาจารย์จัดมาให� เพ่ือบอกชนิด สูตรและ

การผลิตของขนมดังกล่าว

 สำาหรับปฏิิบัติการการผลิตขนมต่างๆ มีการเพ่ิม

เติมให�นักศึกษาสร�าง ประยุกต์ และปรับปรุงสูตรขนม

ด�วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การนำาสูตรไอศกรีมนมท่ี

นักศึกษากำาหนดเองในห�องเรียน  มาสู่การผลิตในห�อง

ปฏิิบัติการ รวมถึงการให�คะแนนในระหว่างทำาปฏิิบัติ

การด�วยรูปแบบกณฑ์การให�คะแนน หรือ Rubric 

scoring ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 Rubric scoring ท่ีใช�ประเมินกิจกรรม

ห�องเรียนกลับทาง

 

   

 

 

การผลิตในหองปฏิบัติการ รวมถึงการใหคะแนนใน

ระหวางทำปฏิบัต ิการดวยรูปแบบกณฑการให

คะแนน หรือ Rubric scoring ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 Rubric scoring ที่ใชประเมินกิจกรรม

หองเรียนกลับทาง 

 
 

3.2 การ เร ี ยนร ู  ด  วยตนเองแบบโครงงาน 

(Project based learning) 

อาจารยกำหนดห ัวข อโครงงาน เพ ื ่ อให

นักศึกษาสามารถคิดและผลิตขนมหวานเพ่ือจำหนาย

ดวยทีมงานของตนเอง โดยหัวขอของการผลิตขนม  

คือ "Tasty and photogenic sweets"  ใหนักศึกษา

ดำเนินการออกแบบ และผลิตของหวานที่มีรสชาติ

และรูปลักษณที่ดี  เพื่อขายแบบผานระบบดิจิตัล  

โดยจะมีทุนใหนักศึกษาแตละกลุ มในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของหวาน  และทุนสำหรับการสงเสริมการ

ขาย มีการประเมินตนทุน ราคาขาย และกำไรจาก

การจำหนายผลิตภัณฑ  โดยกิจกรรมจะครอบคลุม

ข ั ้นตอนด ั งร ูป ท่ี  1  โดยเร ิ ่ มต ั ้ งแต การสร าง

แนวความคิดผลิตภัณฑ  จนถึงสรางเปนขนมหวานท่ี

สามารถจำหนายได  รวมถึงมีการจัดอบรมใหแก

นักศึกษาในเรื ่อง การถายรูปขนมใหสวยงาม การ

สงเสริมการขายและการจำหนายในระบบดิจิตัล  

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษามีการนำเสนอ

ผลงาน และคณาจารยประเมินกิจกรรม ประเมิน

แบบ Rubric scoring  (ตารางท่ี 2) โดยมีเกณฑการ

ประเมินแบงออกเปน 2 สวน คือดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑขนม และดานกิจกรรมการขาย  

 

 

 
รูปท่ี1 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน 

 

3.3 ส่ือในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม 

สื่อการเรียนการสอนและการสงงาน สงผาน

ชองทาง KC-Moodle และ Microsoft team  โดย  

ว ี ด ี โ อการสอนท ี ่ จ ัดทำข ึ ้นม ี การ โพสในช อง 

youtube.com และส งล ิ ้ งค ผ านท ั ้ ง 2 ช องทาง

ดังกลาวเชนกัน 

การใหคำปรึกษาโครงงานในชวงเวลาท่ีไมมีการ

จัดการเรียนการสอน เชน ชวงการระบาดของโควิด

19 ในเดือนมกราคม 2564  กระทำผานโปรแกรม 

Zoom 
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 3.2 การเรียนรู�ด�วยตนเองแบบโครงงาน 

(Project based learning)

 อาจารย์กำาหนดหัวข�อโครงงาน เพ่ือให�นักศึกษา

สามารถคิดและผลิตขนมหวานเพ่ือจำาหน่ายด�วยทีม

งานของตนเอง โดยหัวข�อของการผลิตขนม  คือ "Tasty 

and photogenic sweets"  ให�นักศึกษาดำาเนินการ

ออกแบบ และผลิตของหวานท่ีมีรสชาติและรูปลักษณ์

ท่ีดี  เพ่ือขายแบบผ่านระบบดิจิตัล  โดยจะมีทุนให�

นักศึกษาแต่ละกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหวาน  

และทุนสำาหรับการส่งเสริมการขาย มีการประเมิน

ต�นทุน ราคาขาย และกำาไรจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์  

โดยกิจกรรมจะครอบคลุมข้ันตอนดังรูปท่ี 1  โดยเร่ิม

ต้ังแต่การสร�างแนวความคิดผลิตภัณฑ์  จนถึงสร�างเป็น

ขนมหวานท่ีสามารถจำาหน่ายได�  รวมถึงมีการจัดอบรม

ให�แก่นักศึกษาในเร่ือง การถ่ายรูปขนมให�สวยงาม การ

ส่งเสริมการขายและการจำาหนา่ยในระบบดจิิตัล  หลัง

จากเสร็จส้ินกิจกรรม นักศึกษามีการนำาเสนอผลงาน 

และคณาจารย์ประเมินกิจกรรม ประเมินแบบ Rubric 

scoring  (ตารางท่ี 2) โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม และ

ด�านกิจกรรมการขาย 

รูปท่ี1 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 3.3 ส่ือในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่

 ส่ือการเรียนการสอนและการส่งงาน ส่งผ่าน

ช่องทาง KC-Moodle และ Microsoft team โดย  

วีดีโอการสอนท่ีจัดทำาข้ึนมีการโพสในช่อง youtube.

com และส่งล้ิงค์ผ่านท้ัง 2 ช่องทางดังกล่าวเช่นกัน

การให�คำาปรึกษาโครงงานในช่วงเวลาท่ีไม่มีการจัดการ

เรียนการสอน เช่น ช่วงการระบาดของโควิด19  

ในเดือนมกราคม 2564  กระทำาผ่านโปรแกรม Zoom

ตารางท่ี 2 Rubric scoring ท่ีใช�ประเมินโครงงานการ

พัฒนาขนมหวานเพ่ือการจำาหน่าย

 3.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

 คะแนนของนักศึกษาเต็ม 100 คะแนน แบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ได�แก่ การสอบ 50%, รายงานปฏิิบัติ

การ 10%, กิจกรรมรูปแบบห�องเรียนกลับทาง 25% 

และโครงงาน (mini project) 15% 

 ในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน  

จะวิเคราะห์ผล ดังน้ี 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิิสหสัมพันธ์ิ หรือ 

Correlation Coefficient (r) โดยแสดงถึงความ

สัมพันธ์ิเชิงเส�นระหว่างชุดข�อมูล 2 ชุด ชุดท่ี 1 คือ 

   

 

 

การผลิตในหองปฏิบัติการ รวมถึงการใหคะแนนใน

ระหวางทำปฏิบัต ิการดวยรูปแบบกณฑการให

คะแนน หรือ Rubric scoring ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 Rubric scoring ที่ใชประเมินกิจกรรม

หองเรียนกลับทาง 

 
 

3.2 การ เร ี ยนร ู  ด  วยตนเองแบบโครงงาน 

(Project based learning) 

อาจารยกำหนดห ัวข อโครงงาน เพ ื ่ อให

นักศึกษาสามารถคิดและผลิตขนมหวานเพ่ือจำหนาย

ดวยทีมงานของตนเอง โดยหัวขอของการผลิตขนม  

คือ "Tasty and photogenic sweets"  ใหนักศึกษา

ดำเนินการออกแบบ และผลิตของหวานที่มีรสชาติ

และรูปลักษณที่ดี  เพื่อขายแบบผานระบบดิจิตัล  

โดยจะมีทุนใหนักศึกษาแตละกลุ มในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของหวาน  และทุนสำหรับการสงเสริมการ

ขาย มีการประเมินตนทุน ราคาขาย และกำไรจาก

การจำหนายผลิตภัณฑ  โดยกิจกรรมจะครอบคลุม

ข ั ้นตอนด ั งร ูป ท่ี  1  โดยเร ิ ่ มต ั ้ งแต การสร าง

แนวความคิดผลิตภัณฑ  จนถึงสรางเปนขนมหวานท่ี

สามารถจำหนายได  รวมถึงมีการจัดอบรมใหแก

นักศึกษาในเรื ่อง การถายรูปขนมใหสวยงาม การ

สงเสริมการขายและการจำหนายในระบบดิจิตัล  

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษามีการนำเสนอ

ผลงาน และคณาจารยประเมินกิจกรรม ประเมิน

แบบ Rubric scoring  (ตารางท่ี 2) โดยมีเกณฑการ

ประเมินแบงออกเปน 2 สวน คือดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑขนม และดานกิจกรรมการขาย  

 

 

 
รูปท่ี1 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน 

 

3.3 ส่ือในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม 

สื่อการเรียนการสอนและการสงงาน สงผาน

ชองทาง KC-Moodle และ Microsoft team  โดย  

ว ี ด ี โ อการสอนท ี ่ จ ัดทำข ึ ้นม ี การ โพสในช อง 

youtube.com และส งล ิ ้ งค ผ านท ั ้ ง 2 ช องทาง

ดังกลาวเชนกัน 

การใหคำปรึกษาโครงงานในชวงเวลาท่ีไมมีการ

จัดการเรียนการสอน เชน ชวงการระบาดของโควิด

19 ในเดือนมกราคม 2564  กระทำผานโปรแกรม 

Zoom 

 

 

 

 

 

   

 

 

ตารางท่ี 2 Rubric scoring ที่ใชประเมินโครงงาน

การพัฒนาขนมหวานเพ่ือการจำหนาย 

 

 
 

3.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนของนักศึกษาเต็ม 100 คะแนน แบง

ออกเปน 4 สวน ไดแก การสอบ 50%, รายงาน

ปฏิบัติการ 10%, กิจกรรมรูปแบบหองเรียนกลับทาง 

25% และโครงงาน (mini project) 15%  

ในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน จะ

วิเคราะหผล ดังนี้  

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือ 

Correlation Coefficient (r) โ ด ย แ ส ด ง ถึ ง

ความสัมพันธเชิงเสนระหวางชุดขอมูล 2 ชุด ชุดที่ 1 

คือ คะแนนรวมท้ังหมดของนักศึกษา และชุดท่ี 2 คือ

คะแนนในแตละแตกลุมท่ีประเมินใหกับนักศึกษา 

ผลประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ดวยชวง

คะแนน 1-5 คะแนน และความคิดเห็นของนักศึกษา

ตอกิจกรรมท่ีไดเรียนรู 

 

4 ผลของการจัดการเรียนการสอน 

การเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษามีทั้งแบบ เฉพาะบุคคล และแบบเปนกลุม 

ซึ่งสามารถแบงได 4 กลุม กลุมละ 4-5 คน มีผลการ

เรียนรูดวยวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใหม ดังนี้ 

 

4.1 กิจกรรมของนักศึกษาผานการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับทาง (Flipped-classroom) 

กระบวนการจัดกิจกรรมแบบหองเรียนกลับ

ทาง มีขั ้นตอนแสดงในรูปท่ี2  โดยตัวอยางของ

กิจกรรมดังกลาว  เชน วิเคราะหชนิดและวิธีการผลิต

ของลูกกวาดและชอกโกแลตที่จำหนายอยูในตลาด  

และการผลิตไอศกรีมนมซึ่งนักศึกษากำหนดรสชาติ

และสูตรดวยตนเอง 

 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ

หองเรียนกลับทาง 
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คะแนนรวมท้ังหมดของนักศึกษา และชุดท่ี 2 คือ

คะแนนในแต่ละแต่กลุ่มท่ีประเมินให�กับนักศึกษา

ผลประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ด�วยช่วงคะแนน 

1-5 คะแนน และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

กิจกรรมท่ีได�เรียนรู�

4. ผลของการจัดการเรียนการสอน

 การเรียนรู� และการประเมินผลการเรียนรู�ของ

นักศึกษามีท้ังแบบ เฉพาะบุคคล และแบบเป็นกลุ่ม ซ่ึึ่ง

สามารถแบ่งได� 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน มีผลการเรียน

รู�ด�วยวิธีิจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ดังน้ี

 4.1 กิจกรรมของนักศึกษาผ่านการเรียนรู�แบบ

ห�องเรียนกลับทาง (Flipped-classroom)

 กระบวนการจัดกิจกรรมแบบห�องเรียนกลับทาง 

มีข้ันตอนแสดงในรูปท่ี2  โดยตัวอย่างของกิจกรรมดัง

กล่าว  เช่น วิเคราะหช์นิดและวธีิิการผลติของลกูกวาด

และชอกโกแลตท่ีจำาหน่ายอยู่ในตลาด  และการผลิต

ไอศกรีมนมซ่ึึ่งนักศึกษากำาหนดรสชาติและสูตรด�วย

ตนเอง

 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับทาง

 กิจกรรมการวิเคราะห์ชนิดและวิธีิการผลิตของ

ลูกกวาดและชอกโกแลตท่ีมีจำาหน่ายอยู่แล�วในตลาด 

โดยนักศึกษาในกลุ่มช่วยกันหาข�อมูลเพ่ือวิเคราะห์

ขนมในกล่องปริศนา (รูปท่ี 3) ซ่ึึ่งอาจารยไ์ด�จัดหาขนม

หลากหลายชนิดมาไว�ให�ในกล่อง หลังจากน้ันอาจารย์

จะให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับคำาตอบของนักศึกษา

 

 

รูปท่ี 3 กิจกรรมการวิเคราะห์ชนิดและวิธีิการผลิต

ของลูกกวาดและชอกโกแลตท่ีมีจำาหน่ายอยูใ่นตลาด

 การผลิตไอศกรีมนม เร่ิมจากอาจารย์บรรยาย

เร่ืองสูตร และองค์ประกอบมาตรฐานของไอศกรีม แล�ว

กำาหนดให�นักศึกษาแต่ละคนคิดรสชาติและสูตร

มาตรฐานของตนเองโดยมีวีดีโอท่ีจัดทำาข้ึนให�นักศึกษา

ได�ศึกษาเพ่ิมเติม  อาจารย์แนะนำาและปรับสูตรของ

นักศึกษา จากน้ันให�นักศึกษาในแต่ละกลุ่ม ตกลงเลือก

สูตรจากสูตรของสมาชิกในกลุ่ม 1 สูตร เพ่ือมาผลิต

จริงในห�องปฏิิบัติ ทำาให�สามารถผลิตไอศกรีมได� 4 รส 

ได�แก่  ไอศกรีมรสแกงบวดฟักทอง  รสเมลอน รสคารา

เมลผสมไข่แดงเค็มครัมเบิล รสบานอฟฟี� (รูปท่ี 4 )

 

 

 

   

 

 

ตารางท่ี 2 Rubric scoring ที่ใชประเมินโครงงาน

การพัฒนาขนมหวานเพ่ือการจำหนาย 

 

 
 

3.4 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

คะแนนของนักศึกษาเต็ม 100 คะแนน แบง

ออกเปน 4 สวน ไดแก การสอบ 50%, รายงาน

ปฏิบัติการ 10%, กิจกรรมรูปแบบหองเรียนกลับทาง 

25% และโครงงาน (mini project) 15%  

ในการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน จะ

วิเคราะหผล ดังนี้  

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือ 

Correlation Coefficient (r) โ ด ย แ ส ด ง ถึ ง

ความสัมพันธเชิงเสนระหวางชุดขอมูล 2 ชุด ชุดที่ 1 

คือ คะแนนรวมท้ังหมดของนักศึกษา และชุดท่ี 2 คือ

คะแนนในแตละแตกลุมท่ีประเมินใหกับนักศึกษา 

ผลประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา ดวยชวง

คะแนน 1-5 คะแนน และความคิดเห็นของนักศึกษา

ตอกิจกรรมท่ีไดเรียนรู 

 

4 ผลของการจัดการเรียนการสอน 

การเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษามีทั้งแบบ เฉพาะบุคคล และแบบเปนกลุม 

ซึ่งสามารถแบงได 4 กลุม กลุมละ 4-5 คน มีผลการ

เรียนรูดวยวิธีจัดการเรียนการสอนแบบใหม ดังนี้ 

 

4.1 กิจกรรมของนักศึกษาผานการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับทาง (Flipped-classroom) 

กระบวนการจัดกิจกรรมแบบหองเรียนกลับ

ทาง มีขั ้นตอนแสดงในรูปท่ี2  โดยตัวอยางของ

กิจกรรมดังกลาว  เชน วิเคราะหชนิดและวิธีการผลิต

ของลูกกวาดและชอกโกแลตที่จำหนายอยูในตลาด  

และการผลิตไอศกรีมนมซึ่งนักศึกษากำหนดรสชาติ

และสูตรดวยตนเอง 

 

รูปท่ี 2 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ

หองเรียนกลับทาง 

 

 

   

 

 

กิจกรรมการวิเคราะหชนิดและวิธีการผลิตของ

ลูกกวาดและชอกโกแลตที่มีจำหนายอยูแลวในตลาด 

โดยนักศึกษาในกลุมชวยกันหาขอมูลเพื่อวิเคราะห

ขนมในกลองปริศนา (รูปท่ี 3) ซึ่งอาจารยไดจัดหา

ขนมหลากหลายชนิดมาไวใหในกลอง หลังจากนั้น

อาจารยจะใหข อเสนอแนะเกี ่ยวกับคำตอบของ

นักศึกษา 

 

 

รูปท่ี 3 กิจกรรมการวิเคราะหชนิดและวิธีการผลิต

ของลูกกวาดและชอกโกแลตท่ีมีจำหนายอยูใน

ตลาด 

 

การผลิตไอศกรีมนม เริ่มจากอาจารยบรรยาย

เรื ่องสูตร และองคประกอบมาตรฐานของไอศกรีม 

แลวกำหนดใหนักศึกษาแตละคนคิดรสชาติและสูตร

มาตรฐานของตนเองโดยมีว ีด ีโอที ่จ ัดทำขึ ้นให

นักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติม  อาจารยแนะนำและปรับ

สูตรของนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษาในแตละกลุม 

ตกลงเลือกสูตรจากสูตรของสมาชิกในกลุม 1 สูตร 

เพื ่อมาผลิตจริงในหองปฏิบัติ ทำใหสามารถผลิต

ไอศกรีมได 4 รส ไดแก  ไอศกรีมรสแกงบวดฟกทอง  

รสเมลอน รสคาราเมลผสมไขแดงเค็มครัมเบิล รส

บานอฟฟ (รูปท่ี 4 ) 

 

 

รูปท่ี 4 ไอศกรีมนม 4 รสชาติ ท่ีผลิตจากกิจกรรม 

หองเรียนกลับทาง 

 

การประเมินนักศึกษาจะใชร ูปแบบ Rubric 

scoring ดวย 5 ระดบัคะแนน (ตารางท่ี 1 ) ประเมิน 

3หัวขอไดแก ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การแสดง

ความคิดเห็นและการแกปญหา ความรวมมือและ

ทำงานเปนทีม  ขอคิดเห็นจากการใชการประเมิน

แบบ Rubric scoring คือ การใหคะแนน 3 และ 5 

ระดับคะแนน เหมาะกับการประเมินนักศึกษา ใน

กระบวนวิชานี้เลือกใช 5 ระดับ เนื่องจากเปนชวงท่ีมี

ความกวางอยางเหมาะสม แมวาการใช 3 ระดับ

คะแนน จะงายสำหรับการประเมินมากกวา   รวมถึง
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รูปท่ี 4 ไอศกรีมนม 4 รสชาติ ท่ีผลิตจากกิจกรรม 

ห�องเรียนกลับทาง

 การประเมินนักศึกษาจะใช�รูปแบบ Rubric 

scoring ด�วย 5 ระดับคะแนน (ตารางท่ี 1 ) ประเมิน 

3หัวข�อได�แก่ ความรับผิดชอบต่อหน�าท่ี การแสดง

ความคิดเห็นและการแก�ปัญหา ความร่วมมือและ

ทำางานเป็นทีม  ข�อคิดเห็นจากการใช�การประเมินแบบ 

Rubric scoring คือ การให�คะแนน 3 และ 5 ระดับ

คะแนน เหมาะกับการประเมินนักศึกษา ในกระบวน

วิชาน้ีเลือกใช� 5 ระดับ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีความกว�าง

อย่างเหมาะสม แม�ว่าการใช� 3 ระดับคะแนน จะง่าย

สำาหรับการประเมินมากกว่า   รวมถึงมีการวางแผนใน

การปรับปรุงเกณฑ์การให�คะแนนโดยใช�การถ่วงนำ้า

หนักในการเรียนการสอนคร้ังถัดไป

 4.2 โครงงานการสร�างสรรค์ขนมหวาน Tasty 

and photogenic sweets

 การจัดการเรียนการสอนมีข้ันตอนดังแสดงใน

รูปท่ี1  โดยเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม นักศึกษาได�ผลิตภัณฑ์

ขนมหวานซ่ึึ่งมี product concept ดังน้ี 

 กลุ่มท่ี 1 “ซูึ่ชิข�าวเหนียวมะม่วงและไข่เค็ม” 

เป็นการผสมผสานขนมไทยให�อยู่ในรูปแบบอาหาร

ญ่ีปุ่น เพ่ือให�รับประทานได�ง่ายมากข้ึน ท้ังยงัคงรสชาติ

ด้ังเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีรสหอมหวานจากมะม่วง 

และกะทิท่ีผสมในข�าวเหนียวและเม็ดบีทโรยหน�า 

 (รูปท่ี5 )

ขนมขายกล่องละ 35 บาท ซ่ึึ่งขายได� 55 ชุด และสรุป

ว่าขายขนาดทุน 0.98% ของต�นทุนวัตถุดิบท้ังหมด

 

 

รูปท่ี 5 ซูึ่ชิข�าวเหนียวมะม่วงและไข่เค็ม

 กลุ่มท่ี 2 “แป้งโมจิสดเหนียวนุ่ม คู่กับดิปปิ�ง ค

รัมเบ้ิลไข่แดงเค็ม   กุ�งและมะพร�าวค่ัว  ไส�ถ่ัวเค็ม  และ

งาข้ีม�อน”   ทำาให�อร่อยได�หลากหลายรสชาติตามสไตล์

คุณ อร่อย สนุก ไม่ซึ่ำ้าใคร (รูปท่ี 6 )

 ขนมขายกล่องละ 35 บาท โดยขายได� 100 ชุด 

ได�กำาไร 244.6% ของต�นทุนวัตถุดิบท้ังหมด 

 

รูปท่ี 6 แป้งโมจิสดคู่กับดิปปิ�ง ครัมเบ้ิลไข่แดงเค็ม   

กุ�งและมะพร�าวค่ัว  ไส�ถ่ัวเค็ม  และงาข้ีม�อน

 กลุ่มท่ี 3 “ชูโรส ปาท่องโก๋สัญชาติสเปน ดิปคู่

กับวิปครีมนำ้าเต�าหู�” เน้ือเบานุ่มสุดอร่อย เปล่ียนจาก

ปาท่องโก๋คู่นำ้าเต�าหู�แบบด้ังเดิม เป็นสไตล์อินเทร็นด์

สำาหรับคนรุ่นใหม่ (รูปท่ี 7 )

 ขนมขายชุดละ 39 บาท   ขายได� 70 ชุด  โดย

   

 

 

กิจกรรมการวิเคราะหชนิดและวิธีการผลิตของ

ลูกกวาดและชอกโกแลตที่มีจำหนายอยูแลวในตลาด 

โดยนักศึกษาในกลุมชวยกันหาขอมูลเพื่อวิเคราะห

ขนมในกลองปริศนา (รูปท่ี 3) ซึ่งอาจารยไดจัดหา

ขนมหลากหลายชนิดมาไวใหในกลอง หลังจากนั้น

อาจารยจะใหข อเสนอแนะเกี ่ยวกับคำตอบของ

นักศึกษา 

 

 

รูปท่ี 3 กิจกรรมการวิเคราะหชนิดและวิธีการผลิต

ของลูกกวาดและชอกโกแลตท่ีมีจำหนายอยูใน

ตลาด 

 

การผลิตไอศกรีมนม เริ่มจากอาจารยบรรยาย

เรื ่องสูตร และองคประกอบมาตรฐานของไอศกรีม 

แลวกำหนดใหนักศึกษาแตละคนคิดรสชาติและสูตร

มาตรฐานของตนเองโดยมีว ีด ีโอที ่จ ัดทำขึ ้นให

นักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติม  อาจารยแนะนำและปรับ

สูตรของนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษาในแตละกลุม 

ตกลงเลือกสูตรจากสูตรของสมาชิกในกลุม 1 สูตร 

เพื ่อมาผลิตจริงในหองปฏิบัติ ทำใหสามารถผลิต

ไอศกรีมได 4 รส ไดแก  ไอศกรีมรสแกงบวดฟกทอง  

รสเมลอน รสคาราเมลผสมไขแดงเค็มครัมเบิล รส

บานอฟฟ (รูปท่ี 4 ) 

 

 

รูปท่ี 4 ไอศกรีมนม 4 รสชาติ ท่ีผลิตจากกิจกรรม 

หองเรียนกลับทาง 

 

การประเมินนักศึกษาจะใชร ูปแบบ Rubric 

scoring ดวย 5 ระดบัคะแนน (ตารางท่ี 1 ) ประเมิน 

3หัวขอไดแก ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การแสดง

ความคิดเห็นและการแกปญหา ความรวมมือและ

ทำงานเปนทีม  ขอคิดเห็นจากการใชการประเมิน

แบบ Rubric scoring คือ การใหคะแนน 3 และ 5 

ระดับคะแนน เหมาะกับการประเมินนักศึกษา ใน

กระบวนวิชานี้เลือกใช 5 ระดับ เนื่องจากเปนชวงท่ีมี

ความกวางอยางเหมาะสม แมวาการใช 3 ระดับ

คะแนน จะงายสำหรับการประเมินมากกวา   รวมถึง

 

 

   

 

 

มีการวางแผนในการปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน

โดยใชการถวงน้ำหนักในการเรียนการสอนครั้งถัดไป 

 

4.2 โครงงานการสรางสรรคขนมหวาน Tasty 

and photogenic sweets 

การจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนดังแสดงใน

รูปท่ี1  โดยเม ื ่อเสร ็จส ิ ้นก ิจกรรม นักศึกษาได

ผลิตภัณฑขนมหวานซ่ึงมี product concept ดังนี้  

กลุมที่ 1 “ซูชิขาวเหนียวมะมวงและไขเค็ม” 

เปนการผสมผสานขนมไทยใหอยูในรูปแบบอาหาร

ญี่ปุ น เพื ่อใหรับประทานไดงายมากขึ ้น ท้ังยังคง

รสชาติดั้งเดิมที่เปนเอกลักษณ มีรสหอมหวานจาก

มะมวง และกะทิที่ผสมในขาวเหนียวและเม็ดบีทโรย

หนา (รูปท่ี5 ) 

ขนมขายกลองละ 35 บาท ซึ่งขายได 55 ชุด 

และสรุปวาขายขนาดทุน 0.98% ของตนทุนวัตถุดิบ

ท้ังหมด  

 

 

รูปท่ี 5 ซูชิขาวเหนียวมะมวงและไขเค็ม 

 

 

กลุมที่ 2 “แปงโมจิสดเหนียวนุม คูกับดิปปง 

ครัมเบ้ิลไขแดงเค็ม   กุงและมะพราวคั่ว  ไสถั่วเค็ม  

และงาขี้มอน”   ทำใหอรอยไดหลากหลายรสชาติ

ตามสไตลคุณ อรอย สนุก ไมซ้ำใคร (รูปท่ี 6 ) 

ขนมขายกลองละ 35 บาท โดยขายได 100 ชุด 

ไดกำไร 244.6% ของตนทุนวัตถุดิบท้ังหมด  

 

 

รูปที่ 6 แปงโมจิสดคูกับดิปปง ครัมเบิ้ลไขแดงเค็ม   

กุงและมะพราวค่ัว  ไสถ่ัวเค็ม  และงาข้ีมอน 

 

กลุมที่ 3 “ชูโรส ปาทองโกสัญชาติสเปน ดิป

คูกับวิปครีมน้ำเตาหู” เนื้อเบานุมสุดอรอย เปลี่ยน

จากปาทองโกคู น้ำเตาหูแบบดั้งเดิม เปนสไตลอิน

เทร็นดสำหรับคนรุนใหม (รูปท่ี 7 ) 

ขนมขายชุดละ 39 บาท   ขายได 70 ชุด  โดย

ไดกำไร 262.5% ของตนทุนวัตถุดิบท้ังหมด  

กลุมที่ 4 “ชูครีม (Choux cream) รสหอม

หวาน ราดหนาดวยทอปปงแสนอรอย” ที่มีสี กลิ่น 

และรสเปรี้ยวจากวัตถุดิบธรรมชาติหลากหลายชนิด 

ไดแก เสาวรส กระเจี๊ยบ และมะนาวอัญชัน  ทำให

ไดขนมท่ีมีปลอดภัย และแสนความอรอย (รูปท่ี 8 ) 
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ได�กำาไร 262.5% ของต�นทุนวัตถุดิบท้ังหมด 

 กลุ่มท่ี 4 “ชูครีม (Choux cream) รสหอมหวาน 

ราดหน�าด�วยท๊อปปิ�งแสนอร่อย” ท่ีมีสี กล่ิน และรส

เปร้ียวจากวัตถุดิบธิรรมชาติหลากหลายชนิด ได�แก่ 

เสาวรส กระเจี�ยบ และมะนาวอัญชัน  ทำาให�ได�ขนมท่ี

มีปลอดภัย และแสนความอร่อย (รูปท่ี 8 )

 ขนมขายชุดละ 39 บาท  ได� 179 ชุด ซ่ึึ่งได�กำาไร 

57% ของต�นทุนวัตถุดิบท้ังหมด 

 

รูปท่ี 7 ชูโรส ปาท่องโก๋สัญชาติสเปน ดิปคู่กับวิปครีม

นำ้าเต�าหู�

 

รูปท่ี 8 ชูครีมราดหน�าด�วยท๊อปปิ�งด�วยรสชาติจาก

วัตถุดิบธิรรมชาติ

 เร่ิมแรกสำาหรับการประเมินโครงงาน มีแผนท่ี

ต�องการจะประเมินความก�าวหน�าในแต่ละช่วงของการ

ทำางาน ซ่ึึ่งจะพิจารณาระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ขนมหวานของนักศึกษา ท่ีกระทำาในห�องปฏิิบัติการ 

อยา่งไรก็ตาม การงดการเรียนการสอนในระหว่างเดือน

มกราคม 2564 ทำาให�นักศึกษาต�องแยกแบ่งงานกัน 

และต�องทำาการพัฒนาขนมท่ีบ�านของนักศึกษาเอง โดย

มีอาจารย์สนับสนุนเคร่ืองมือสำาหรับควบคุมสูตร และ

การผลิต ท่ีสามารถส่งไปให�นักศึกษาได� เช่น เคร่ืองช่ัง 

และเทอร์โมมิเตอร์  ดังน้ันการประเมินการทำางานของ

นักศึกษาระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงไม่สามารถ

ทำาได�   การประเมินผลของโครงงานจึงทำาได�จากการ

ประเมินผลงานสุดท�ายของนักศึกษา ซ่ึึ่งเป็นการ

ประเมินแบบ Rubric scoring ด�วย 5 ระดับคะแนน 

การประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การประเมิน

ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน และการประเมินกิจกรรมการ

จำาหน่าย (ตารางท่ี2 ) โดยก่อนการกำาหนดหัวข�อการ

ประเมินต่างๆ อาจารย์เปิดโอกาสให�นักศึกษาได�แสดง

ความคิดเห็น และสามารถตกลงร่วมกันได�

 ผลการทำางานของนักศึกษา นักศึกษามีความ

ร่วมมือกันอยา่งดี มีการทำางานเป็นทีมท่ีดี  และมีความ

สนใจในการทำาโครงงานท่ีดี

 จากการท่ีนักศึกษาให�ความสนใจในการทำาโครง

งานท่ีดี ทำาให�สามารถสรุปกลยุทธ์ิ ได�ดังน้ี

 ช่วงเวลาในการทำางาน และการส่งงาน ควร

กำาหนดให�เหมาะสม  ในกระบวนวิชาน้ีมีแผนงาน ใน

การลดส่วนปฏิิบัติการลง ทำาให�นักศึกษามีเวลาในการ

ทำาโครงงาน 35% ของเวลาในการทำาปฏิิบัติการ

ท้ังหมด  แตเ่น่ืองจากการงดการเรียนการสอนดงักล่าว 

จึงทำาให�ไม่สามารถทำาตามแผนการได�  การกำาหนดการ

ส้ินสุดโครงงาน และการประเมินผลกระทำาในช่วงหลัง

การสอบกลางภาคไม่เกิน 1 เดือน จะไม่กำาหนดในช่วง

ท�ายของการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ี

นักศึกษาต�องเตรียมตัวสอบ และท่ีสำาคัญคืองานท่ี

นักศึกษาต�องทำาหลักคือโครงงานวจัิยสำาหรับนักศึกษา

ปีท่ี 4 เพ่ือจบการศึกษา  ดังน้ันการจัดการประเมินงาน

ในเวลาใกล�เคียงกัน จะทำาให�นักศึกษาเกิดความกังวล

ใจ และจะเลือกทำาในส่ิงท่ีสำาคัญกว่า ทำาให�ความสนใจ

   

 

 

ขนมขายชุดละ 39 บาท  ได 179 ชุด ซึ ่งได

กำไร 57% ของตนทุนวัตถุดิบท้ังหมด  

 

 

รูปที่ 7 ชูโรส ปาทองโกสัญชาติสเปน ดิปคูกับวิป

ครีมน้ำเตาหู 

 

 

รูปที่ 8 ชูครีมราดหนาดวยทอปปงดวยรสชาติจาก

วัตถุดิบธรรมชาติ 

เริ่มแรกสำหรับการประเมินโครงงาน มีแผนท่ี

ตองการจะประเมินความกาวหนาในแตละชวงของ

การทำงาน ซ ึ ่งจะพิจารณาระหว างการพ ัฒนา

ผลิตภัณฑขนมหวานของนักศึกษา ที ่กระทำใน

หองปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม การงดการเรียนการ

สอนในระหวางเดือนมกราคม 2564 ทำใหนักศึกษา

ตองแยกแบงงานกัน และตองทำการพัฒนาขนมท่ี

บ านของนักศึกษาเอง โดยมีอาจารย สน ับสนุน

เคร ื ่องม ือสำหร ับควบคุมส ูตร และการผลิต ท่ี

สามารถสงไปใหนักศึกษาได เชน เครื ่องชั ่ง และ

เทอรโมมิเตอร  ดังนั้นการประเมินการทำงานของ

นักศึกษาระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงไมสามารถ

ทำได   การประเมินผลของโครงงานจึงทำไดจากการ

ประเมินผลงานสุดทายของนักศึกษา ซึ ่งเปนการ

ประเมินแบบ Rubric scoring ดวย 5 ระดับคะแนน 

การประเมินแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ การ

ประเมินผลิตภัณฑขนมหวาน และการประเมิน

กิจกรรมการจำหนาย (ตารางท่ี2 ) โดยกอนการ

กำหนดหัวขอการประเมินตางๆ อาจารยเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และสามารถตกลง

รวมกันได 

ผลการทำงานของนักศึกษา นักศึกษามีความ

รวมมือกันอยางดี มีการทำงานเปนทีมที่ดี  และมี

ความสนใจในการทำโครงงานท่ีดี 

จากการที ่นักศึกษาใหความสนใจในการทำ

โครงงานท่ีดี ทำใหสามารถสรุปกลยุทธ ไดดังนี้ 

ชวงเวลาในการทำงาน และการสงงาน ควร

กำหนดใหเหมาะสม  ในกระบวนวิชานี้มีแผนงาน ใน

การลดสวนปฏิบัติการลง ทำใหนักศึกษามีเวลาใน

การทำโครงงาน 35% ของเวลาในการทำปฏิบัติการ

ทั ้งหมด  แตเน ื ่องจากการงดการเร ียนการสอน
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เคร ื ่องม ือสำหร ับควบคุมส ูตร และการผลิต ท่ี

สามารถสงไปใหนักศึกษาได เชน เครื ่องชั ่ง และ

เทอรโมมิเตอร  ดังนั้นการประเมินการทำงานของ

นักศึกษาระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงไมสามารถ

ทำได   การประเมินผลของโครงงานจึงทำไดจากการ

ประเมินผลงานสุดทายของนักศึกษา ซึ ่งเปนการ

ประเมินแบบ Rubric scoring ดวย 5 ระดับคะแนน 

การประเมินแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ การ

ประเมินผลิตภัณฑขนมหวาน และการประเมิน

กิจกรรมการจำหนาย (ตารางท่ี2 ) โดยกอนการ

กำหนดหัวขอการประเมินตางๆ อาจารยเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น และสามารถตกลง

รวมกันได 

ผลการทำงานของนักศึกษา นักศึกษามีความ

รวมมือกันอยางดี มีการทำงานเปนทีมที่ดี  และมี

ความสนใจในการทำโครงงานท่ีดี 

จากการที ่นักศึกษาใหความสนใจในการทำ

โครงงานท่ีดี ทำใหสามารถสรุปกลยุทธ ไดดังนี้ 

ชวงเวลาในการทำงาน และการสงงาน ควร

กำหนดใหเหมาะสม  ในกระบวนวิชานี้มีแผนงาน ใน

การลดสวนปฏิบัติการลง ทำใหนักศึกษามีเวลาใน

การทำโครงงาน 35% ของเวลาในการทำปฏิบัติการ

ทั ้งหมด  แตเน ื ่องจากการงดการเร ียนการสอน
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ในการทำาโครงงานของวชิาน้ีซ่ึึ่งเปน็วิชาเอกเลอืกลดลง    

การติดตามความก�าวหน�าของการทำางาน และบอก

ความก�าวหน�าของกลุ่มอ่ืนๆ  จะช่วยกระตุ�นให�

นักศึกษาสามารถทำางานได�เสร็จตามเวลา

การให�ข�อเสนอแนะระหว่างการทำางานของนักศึกษา 

จะทำาให�นักศึกษามีผลงานสดุท�ายท่ีดี รวมถงึการให�คำา

ชมเม่ือนักศึกษามีความก�าวหน�าในการทำางาน และ

ความก�าวหน�าน้ันมีคุณภาพท่ีด ีจะทำาให�นักศึกษาต้ังใจ

ทำาโครงงานมากข้ึน

 4.3 การประเมินผลของการจัดการเรียนการ

สอน

 การประ เ มินการ จัดการ เรียนการสอน  

จะประเมินได�ดังน้ี

 4.3.1ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อโครง

งานการผลิตขนมหวานเพ่ือจำาหน่าย

 ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากเสร็จส้ิน

โครงงานคือ ได�เรียนรู� การควบคุมวัตถุดิบและสภาวะ

การผลิต  การแก�ปัญหาในการปรับปรุงสูตรและการ

ผลิต การจัดการบัญชีอยา่งง่าย เรียนรู�การแบ่งงานและ

การทำางานเป็นทีม  ได�ฝึึกวินัยในตนเอง  ฝึึกการใช�

ความอดทน ตะหนักถึงการจัดการเวลาท่ีมีผลการผลิต 

คุณภาพของสินค�าและการจัดจำาหน่าย 

 นักศึกษารู�สึกประทับใจ การทำางานกับสมาชิก

ในทีม การช่วยเหลือกัน ได�ฝึึกทักษะให�ทำาขนมหวาน

ขายได�จริงๆ  และการได�รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค�า 

ปัญหาและอุปสรรคสำาหรับโครงงานน้ีคือ  การ

จำาหน่ายสินค�าแบบออนไลน์ ทำาให�เกิดปัญหาในด�าน

การจัดการเวลาผลิต เวลาในการส่งของ และการหาท่ี

อยู่ของผู�ซ้ืึ่อ  รวมถึงการจัดการปริมาณของวัตถุดิบ 

การจัดการด�านคำาส่ังซ้ืึ่อ และการจัดด�านบัญชี

 4.3.2 การประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา

 การประเมนิการสอนโดยนักศึกษาด�วยช่วง 1-5 

คะแนน  การแสดงผลจะแสดงเพียง 3-5 คะแนน 

เท่าน้ัน  โดย 3 คือ ระดับปานกลาง 4 คือ ระดับดี และ 

5 คือ ระดับดีมาก  การประเมินการสอนแบบบรรยาย 

2 หน่วยกิต แสดงในรูปท่ี 9  และการประเมินปฏิิบัติ

การ 1 หน่วยกิต แสดงในรูปท่ี 10 จะเห็นได�ว่าในเร่ือง

การจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให�นักศึกษาได�คิด 

วิเคราะห์ และแก�ปัญหา รวมถึงเกณฑ์และวิธิีการ

ประเมินผล นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดีถึงดีมาก (4-5 คะแนน)  แต่ในส่วนของปริมาณ

งานท่ีนักศึกษาต�องทำา จะได�รบัการประเมนิด�านความ

พึงพอใจน�อยกว่า แสดงให�เห็นนักศึกษารู�สึกว่ามีภาระ

งานมากข้ึน ดังน้ันจึงควรจัดสรรเวลาให�เหมาะสม โดย

การลดเวลาในห�องเรียน หรือห�องปฏิิบัติการ และต�อง

ช้ีแจงให�นักศึกษาทราบถึงการลดเวลาแล�วดังกล่าว 

และเวลาท่ีนักศึกษาต�องใช�นอกห�องเรียนสำาหรับการ

เรียนรู�หรือการทำากิจกรรมต่างๆ

 

รูปท่ี 9 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษาใน

ส่วนการบรรยาย

 

รูปท่ี 10 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา

ในส่วนปฎิบัติการ

 4.3.3 การหาความสัมพันธ์ิระหว่างคะแนนรวม 

กับคะแนนในแต่ละหัวข�อ

   

 

 

 

รูปท่ี 9 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษาใน

สวนการบรรยาย 

 

 

รูปท่ี 10 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา

ในสวนปฎิบัติการ 

 

4.3.3 การหาความสัมพันธระหวางคะแนนรวม 

กับคะแนนในแตละหัวขอ 

สำหรับการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

แบงออกเปน 4 สวน ได แก การสอบ รายงาน

ปฏิบัติการ กิจกรรมหองเรียนกลับทาง และโครงงาน

การผลิตขนมเพื ่อจำหนาย ในตารางท่ี3 จะแสดง

สัดสวนของคะแนนใน 4 หัวขอดังกลาว และคา

ส ั มป ร ะส ิ ท ธ ิ ์ ส หส ั มพ ั น ธ  หร ื อ  Correlation 

Coefficient (r) เพ ื ่อว ิ เคราะหว าข อม ูล 2 ช ุดมี

ความสัมพันธกันหรือไม โดยถาคา r เปนบวกและ

เขาใกล 1  แสดงวาขอมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกัน  ขณะท่ีถาคา r เปนลบและเขา

ใกล -1  แสดงวาขอมูลท้ัง 2 ชุดมีความสัมพันธกันใน

ทิศทางตรงกันขาม [1]  จากตารางท่ี3  ซึ ่งแสดง

ความสัมพันธระหวางชุดขอมูลที่ 1 คะแนนรวมท่ี

นักศึกษาไดรับ  และชุดขอมูลที่ 2 คะแนนในแตละ

ห ัวข อของการประเม ิน  พบว า คะแนนรวมมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับคะแนนสอบ และ

คะแนนกิจกรรหองเรียนกลับทาง โดยมีคา r  0.80 

แ ล ะ  0 . 4 4  ต า ม ล ำ ด ั บ  ค ะ แ น น ส อ บ แ ส ด ง

ความสัมพันธเชิงเสนตรงมากกวาคะแนนในสวน

กิจกรรมหองเรียนกลับทาง  ขณะที่คะแนนรวมไมมี

ความส ัมพ ันธ ก ับคะแนนในส วนของรายงาน

ปฏิบัติการ และโครงงานการผลิตขนมหวาน ซึ่งมีคา 

r เขาใกล 0 คือมีคา r -0.12 และ -0.02 ตามลำดับ  

ในการประเมินคะแนนจากทั้ง 2 สวนนี้ เปนการให

คะแนนเปนกลุมซ่ึงสมาชิกแตละคนภายในกลุมจะได

คะแนนเทากัน   จากผลการวิเคราะหคา r แสดงให

เห็นวาการใหคะแนนเปนกลุม  ไมมีผลตอการแบง

เกรดหรือแบงความสามารถของนักศึกษา เปนเพียง

การเพิ ่มคะแนนใหกับนักศึกษาเทานั ้น  เกรดท่ี

นักศึกษาไดรับคงข้ึนอยูกับคะแนนสอบมากท่ีสุด โดย

คะแนนในกิจกรรมหองเรียนกลับทาง มีอิทธิพล

รองลงมา  ดังนั ้นถาตองการใหความสำคัญกับ

ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการเรียนรู การ

แกปญหาระหวางการทำงาน หรืออ่ืนๆ ซ่ึงเปนทักษะ

ที ่ตองการจากการใหการบาน กิจกรรมหองเรียน

กลับทาง  รวมถึงโครงงานตางๆ   จึงควรใหคะแนน

เปนรายบุคคลรวมดวย  ไมควรใหคะแนนแบบเปน

   

 

 

 

รูปท่ี 9 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษาใน

สวนการบรรยาย 
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ในสวนปฎิบัติการ 

 

4.3.3 การหาความสัมพันธระหวางคะแนนรวม 

กับคะแนนในแตละหัวขอ 

สำหรับการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

แบงออกเปน 4 สวน ได แก การสอบ รายงาน

ปฏิบัติการ กิจกรรมหองเรียนกลับทาง และโครงงาน

การผลิตขนมเพื ่อจำหนาย ในตารางท่ี3 จะแสดง

สัดสวนของคะแนนใน 4 หัวขอดังกลาว และคา

ส ั มป ร ะส ิ ท ธ ิ ์ ส หส ั มพ ั น ธ  หร ื อ  Correlation 

Coefficient (r) เพ ื ่อว ิ เคราะหว าข อม ูล 2 ช ุดมี

ความสัมพันธกันหรือไม โดยถาคา r เปนบวกและ

เขาใกล 1  แสดงวาขอมูลทั้ง 2 ชุด มีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกัน  ขณะท่ีถาคา r เปนลบและเขา

ใกล -1  แสดงวาขอมูลท้ัง 2 ชุดมีความสัมพันธกันใน

ทิศทางตรงกันขาม [1]  จากตารางท่ี3  ซึ ่งแสดง

ความสัมพันธระหวางชุดขอมูลที่ 1 คะแนนรวมท่ี

นักศึกษาไดรับ  และชุดขอมูลที่ 2 คะแนนในแตละ

ห ัวข อของการประเม ิน  พบว า คะแนนรวมมี

ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับคะแนนสอบ และ

คะแนนกิจกรรหองเรียนกลับทาง โดยมีคา r  0.80 

แ ล ะ  0 . 4 4  ต า ม ล ำ ด ั บ  ค ะ แ น น ส อ บ แ ส ด ง

ความสัมพันธเชิงเสนตรงมากกวาคะแนนในสวน

กิจกรรมหองเรียนกลับทาง  ขณะที่คะแนนรวมไมมี

ความส ัมพ ันธ ก ับคะแนนในส วนของรายงาน

ปฏิบัติการ และโครงงานการผลิตขนมหวาน ซึ่งมีคา 

r เขาใกล 0 คือมีคา r -0.12 และ -0.02 ตามลำดับ  

ในการประเมินคะแนนจากทั้ง 2 สวนนี้ เปนการให

คะแนนเปนกลุมซ่ึงสมาชิกแตละคนภายในกลุมจะได

คะแนนเทากัน   จากผลการวิเคราะหคา r แสดงให

เห็นวาการใหคะแนนเปนกลุม  ไมมีผลตอการแบง

เกรดหรือแบงความสามารถของนักศึกษา เปนเพียง

การเพิ ่มคะแนนใหกับนักศึกษาเทานั ้น  เกรดท่ี

นักศึกษาไดรับคงข้ึนอยูกับคะแนนสอบมากท่ีสุด โดย

คะแนนในกิจกรรมหองเรียนกลับทาง มีอิทธิพล

รองลงมา  ดังนั ้นถาตองการใหความสำคัญกับ

ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการเรียนรู การ

แกปญหาระหวางการทำงาน หรืออ่ืนๆ ซ่ึงเปนทักษะ

ที ่ตองการจากการใหการบาน กิจกรรมหองเรียน

กลับทาง  รวมถึงโครงงานตางๆ   จึงควรใหคะแนน

เปนรายบุคคลรวมดวย  ไมควรใหคะแนนแบบเปน
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 สำาหรับการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได�แก่ การสอบ รายงานปฏิิบัติ

การ กิจกรรมห�องเรียนกลับทาง และโครงงานการผลิต

ขนมเพ่ือจำาหน่าย ในตารางท่ี3 จะแสดงสัดส่วนของ

คะแนนใน 4 หัวข�อดังกล่าว และค่าสัมประสิทธ์ิิสห

สัมพันธ์ิ หรือ Correlation Coefficient (r) เพ่ือ

วิเคราะห์ว่าข�อมูล 2 ชุดมีความสัมพันธ์ิกันหรือไม่ โดย

ถ�าค่า r เป็นบวกและเข�าใกล� 1  แสดงว่าข�อมูลท้ัง 2 

ชุด มีความสัมพันธ์ิไปในทิศทางเดียวกัน  ขณะท่ีถ�าค่า 

r เป็นลบและเข�าใกล� -1 แสดงวา่ข�อมูลท้ัง 2 ชุดมีความ

สัมพันธ์ิกันในทิศทางตรงกันข�าม [1]  จากตารางท่ี3  

ซ่ึึ่งแสดงความสัมพันธ์ิระหว่างชุดข�อมูลท่ี 1 คะแนน

รวมท่ีนักศึกษาได�รับ และชุดข�อมูลท่ี 2 คะแนนใน

แต่ละหัวข�อของการประเมิน พบว่า คะแนนรวมมี

ความสัมพันธ์ิไปในทิศทางเดียวกับคะแนนสอบ และ

คะแนนกิจกรรห�องเรียนกลับทาง โดยมีค่า r  0.80 และ 

0.44 ตามลำาดับ คะแนนสอบแสดงความสัมพันธ์ิเชิง

เส�นตรงมากกว่าคะแนนในส่วนกิจกรรมห�องเรียนกลับ

ทาง  ขณะท่ีคะแนนรวมไม่มีความสัมพันธ์ิกับคะแนน

ในส่วนของรายงานปฏิิบัติการ และโครงงานการผลิต

ขนมหวาน ซ่ึึ่งมีค่า r เข�าใกล� 0 คือมีค่า r -0.12 และ 

-0.02 ตามลำาดับ ในการประเมนิคะแนนจากท้ัง 2 ส่วน

น้ี เป็นการให�คะแนนเป็นกลุ่มซ่ึึ่งสมาชิกแต่ละคน

ภายในกลุ่มจะได�คะแนนเทา่กัน  จากผลการวเิคราะห์

ค่า r แสดงให�เห็นว่าการให�คะแนนเป็นกลุ่ม  ไม่มีผล

ต่อการแบ่งเกรดหรือแบ่งความสามารถของนักศึกษา 

เป็นเพียงการเพ่ิมคะแนนให�กับนักศึกษาเท่าน้ัน  เกรด

ท่ีนักศึกษาได�รับคงข้ึนอยูกั่บคะแนนสอบมากท่ีสุด โดย

คะแนนในกิจกรรมห�องเรียนกลับทาง มีอิทธิิพลรอง

ลงมา  ดังน้ันถ�าต�องการให�ความสำาคัญกับความคิด

สร�างสรรค์ ความสามารถในการเรียนรู� การแก�ปัญหา

ระหว่างการทำางาน หรืออ่ืนๆ ซ่ึึ่งเป็นทักษะท่ีต�องการ

จากการให�การบ�าน กิจกรรมห�องเรียนกลับทางรวมถึง

โครงงานต่างๆ  จึงควรให�คะแนนเป็นรายบุคคลร่วม

ด�วย  ไม่ควรให�คะแนนแบบเป็นกลุ่ม เน่ืองจากการให�

คะแนนแบบกลุ่ม จะทำาให�คะแนนท่ีใช�ตัดเกรดของ

นักศึกษา ยงัคงข้ึนอยูกั่บคะแนนสอบ  หรือไม่สามารถ

แบ่งความสามารถของนักศึกษาเน่ืองจากกิจกรรมดัง

กล่าวได�  ดังน้ันการพัฒนา Rubric scoring สำาหรับ

การประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล ถึงแม�ว่าจะ

เป็นการทำากิจกรรมเป็นทีม จึงมีความจำาเป็นและ

สำาคัญในการประเมินเพ่ือแบ่งความสามารถของ

นักศึกษา

ตารางท่ี 3 สัดส่วนคะแนนสำาหรับการประเมิน

นักศึกษา และคา่สัมประสิทธ์ิิสหสมัพันธ์ิ (Correlation 

Coefficient; r) ระหว่างคะแนนรวม และคะแนนใน

แต่ละหัวข�อ
แบบการประเมิน คะแนน r

1. สอบ 50 0.80

2. รายงานปฏิิบัติการ 10 -0.12

3. กิจกรรม Flipped 

classroom

25 0.44

4. โครงงานการผลิตขนม

หวานเพ่ือการจำาหน่าย

15 -0.02

5. คะแนนรวมในหัวข�อท่ี 3 

และ 4

40 0.97

5. สรุป

 จากวิธีิการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมนิความสามารถของนกัศึกษาด�วยกิจกรรมแบบ

ห�องเรียนกลับทาง (Flipped-classroom) และแบบ

โครงงาน  ควรจะกำาหนดการประเมินผลแบบ Rubric 

scoring ให�ชัดเจน  และมีส่วนท่ีประเมินความสามารถ

รายบุคคล เน่ืองจากการให�คะแนนเป็นกลุ่ม  จะไม่

สามารถแบ่งแยกความสามารถของนักศึกษาได� หรือ

จะทำาให�เกรดหรือผลการประเมินการเรียนรู�ของ

นักศึกษายังคงข้ึนอยู่กับคะแนนสอบของนักศึกษา

ในกิจกรรมแบบห�องเรียนกลับทาง ควรมีการแสดง

คะแนนเก็บของนักศึกษาในการทำากิจกรรมแต่ละคร้ัง 

เพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาเรียนรู�เพ่ิมเติมด�วยตนเองมาก
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ยิ่งข้ึน

สำาหรับกิจกรรมโครงงานการพัฒนาและการจำาหน่าย

ขนมหวาน  ควรมีการประเมินความก�าวหน�าระหว่าง

โครงงาน  มีการเพ่ิมสัดส่วนของคะแนนให�เหมาะสม

กับปริมาณงานของนักศึกษา และมีการปรับปรุงเร่ือง

หลักเกณฑ์ในการจำาหน่ายแบบออนไลน์  เช่น กำาหนด

จำานวนขายให�ลดลง หรือกำาหนดบรเิวณท่ีอยูข่องลกูค�า  

หรืออาจจะปรับมาเป็นการจำาหน่ายแบบร�านค�า

สำาหรับผู�สอน ท้ังกิจกรรมแบบห�องเรียนกลับทาง และ

แบบโครงงาน เป็นกิจกรรมท่ีต�องการการเตรียมการ  

เช่น การเตรียมวีดีโอ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในท�องตลาด   

ต�องการการติดตามให�ข�อเสนอแนะแก่นักศึกษา การ

ประเมินผลงานนักศึกษาและแจ�งคะแนนให�นักศึกษา

ทราบในแตล่ะช่วง  จึงต�องอาศยัพลังงานท่ีมากข้ึนของ

อาจารย์ผู�สอนด�วย ไม่เช่นน้ันกิจกรรมดังกล่าวจะไม่มี
ประสิทธิิภาพอย่างเพียงพอ

 

6. เอกสารอ้างอิง

 [1] O'Mahony, M. (1986). Sensory evaluation of food: statistical methods and procedures.

        New York: Marcel Dekker, Inc.

 [2] วิจารณ์ พานิช. (2556). ครูเพ่ือศิษย์ สร�างห�องเรียนกลับทาง. พิมพ์คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิิสยาม

กัมมาจล.
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Active Learning in Classical Mechanics Course 

การเรียนรู้เชิงรุกในกระบวินวิิชากลศาสตร์แบบฉบับ 

พรรัตน์ วิัฒนกสิวิิชช์1 
1ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

pwattanakasiwich@gmail.com

บทคัดย่อ

 จากการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ เพ่ือให�สอดคล�องกับการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ิ (Outcome-

based education) และผลลัพธ์ิของโปรแกรม กระบวนวิชา 207308 กลศาสตร์แบบฉบับ มีการปรับผลลัพธ์ิ

การเรียนรู�ของกระบวนวิชา ดังน้ี “นักศึกษาสามารถอธิิบายแนวคิดของกลศาสตร์นิวตันและสามารถแก�ปัญหา

ทางกลศาสตร์แบบฉบับโดยการคำานวณ, การใช�เทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอ (video analysis) และการออกแบบ

รหัสและการประมวลผล (coding) อย่างง่าย ทางผู�สอนจึงปรับการจัดการเรียนรู�ใหม่ให�เน�นการเรียนเชิงรุกมาก

ข้ึนและเน�นใช�วิดีโอการสอนเน้ือหาก่อนเรียนช่วยให�สอนเน้ือหาได�ครบถ�วนในเวลาการสอนเท่าเดิม ใช�วิธีิการ

ออกแบบการเรียนรู�แบบย�อนกลับ (Backward design) โดยกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู�อิงสมรรถนะของ

นักศึกษา เร่ิมจากสร�างกระบวนวิชาใน KC-Moodle สร�างวิดีโอสอนเน้ือหาและทักษะท่ีจำาเป็นออนไลน์ สร�าง

แบบฝึึกหัดเพ่ือให�นักศึกษาได�ทำาความเข�าใจก่อนเรียน เม่ือมาเรียนในห�องอาจารย์จะมีการทบทวนใจความสำาคัญ

ของเน้ือหา จากน้ันก็ทำากิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกท่ีสลับปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสม โดยมีท้ังหมด 3 รูป

แบบ การแก�โจทย์ปัญหาเป็นกลุ่ม, การวิเคราะห์วิดีโอ และ การทำาโครงงานย่อ ผู�สอนให�คำาแนะนำาระหว่างทำา

กิจกรรม แต่ละกิจกรรมมีแนวทางการประเมินผลท่ีชัดเจน หลังจากทำากิจกรรมมีการสะท�อนคิด สรุปประเด็น

สำาคัญโดยนักศึกษาหรือผู�สอน จากการปรับเป็นการเรียนรู�เชิงรุกมากข้ึนพบว่า จากการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกันระหว่างนักศึกษาในปี 2563 มีคะแนนสอบกลางภาคเฉล่ีย ( ) สูงกว่า

คะแนนกลางภาคของปี 2562 ( ) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึึ่งสอดคล�องกับค่าขนาดของผล d = 

1.37 ซ่ึึ่งถือว่ามีคะแนนเฉล่ียมีความแตกต่างในระดับปานกลางถึงสูง แสดงว่านักศึกษาท่ีเรียนรู�แบบเชิงรุกเข�าใจ

และมีทักษะการแก�โจทย์ปัญหาท่ีดีกว่านักศึกษาท่ีเรียนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว

คำาสำาคัญ:  การเรียนรู�เชิงรุก, กลศาสตร์แบบฉบับ, การวิเคราะห์วิดีโอ 

1. บทนำา

 กระบวนวิชากลศาสตร์แบบฉบับเป็นวิชาท่ีใช�

คณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ จากการประเมินของ

นักศึกษาในปีท่ีผ่านมา นักศึกษาบางส่วนไม่เข�าใจและ

ไม่เห็นความเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

ในกระบวนวิชาน้ี ผู�สอนจึงต�องการออกแบบกระบวน

วิชาให�มีลักษณะการเรียนรู�เชิงรุก (Active learning) 

เพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาใช�ทักษะการคิดข้ันสูง เน�นให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู�ผ่านปฏิิสัมพันธ์ิ

ระหว่างนักศึกษากับครู และระหว่างนักศึกษาด�วยกัน 

เทคนิคการสอนฟิสิกส์แบบการเรียนรู�เชิงรุกท่ีใช�มี

ลักษณะดังน้ี [1]
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 1) พัฒนามาจากผลวิจัยทางด�านฟิสิกส์ศึกษาท่ี

เก่ียวกับอุปสรรคการเรียนกลศาสตร์แบบฉบับ 

 2) การสอนเน�นไปท่ีแนวคิดของนักศึกษาส่วน

ใหญ่ ท่ีได�มาจากงานวิจัยหรือจากประสบการณ์การ

สอน

 3) สนับสนุนให�นักศึกษา “คิดวิเคราะห์ด�วย

ตนเอง” 

 4) นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเน�นการคิด

และการแก�ปัญหาในห�องเรียน

 5) นักศึกษามีโอกาสแสดงความคิดและเหตุผล

ผ่านการเขียน การพูดหรืออภิปรายกับเพ่ือนหรือผู�สอน 

 6) นักศึกษาทำางานด�วยกันเป็นกลุ่ม

 นอกจากน้ีการปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนเพ่ือ

ให�นักศึกษามี Program Learning Outcomes 

(PLOs) และ Course Learning Outcomes (CLOs) 

ตามหลักสูตรและกระบวนวิชาท่ีมีการปรับเปล่ียนดังน้ี

PLO 1.1 มีความรู�ในวิชาฟิสิกส์ท้ังในหลักการพ้ืนฐาน

และการแก�ปัญหาในการประยุกต์ อย่างน�อย 7 วิชา

หลัก ในท่ีน้ีคือเน้ือหากลศาสตร์แบบฉบับ แม่เหล็ก

ไฟฟ้า 

 PLO 3.1 มีความสามารถเรียนรู� ประยุกต์ ใช�

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท่ีทันสมัย และมีความ

สามารถทำาส่ือดิจิทัลในการนำาเสนอทางวิทยาศาสตร์

PLO 3.2 มีความสามารถในการออกแบบรหัสและการ

ประมวลผล (coding) เพ่ือการคำานวณทางทฤษฎีหรือ

การวัดทางฟิสิกส์

 CLO 1: อธิิบายแนวคิดของกลศาสตร์นิวตัน

และสามารถแก�ปัญหาทางกลศาสตรแ์บบฉบับโดยการ

คำานวณ 

 CLO 2: การแก�ปัญหาทางกลศาสตร์แบบฉบับ

โดยการใช�เทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอ และการออกแบบ

รหัสและการประมวลผล (coding) อย่างง่าย 

กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู�กระบวนวิชา 

207308 กลศาสตร์แบบฉบับแสดงดังรูปท่ี 1

   

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการจดัการเรียนรูกระบวนวิชา 207308 กลศาสตรแบบฉบับ 

 

2 การจัดการเรียนการสอน 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับการสอนท่ี

มีนักศึกษาเขาเรียนในหองและเรียนผาน Zoom ใน

ขณะเดียวกัน การเรียนการสอนจึงมีการปรับเปลี่ยน

และมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ทบทวนเนื้อหาหรือสงงานผานชองทางออนไลนได  

 

2.1 การใชเทคโนโลยีจัดการเรียนรู 

ในกระบวนวิชานี้มีการใชเทคโนโลยี ICT และ 

Digital Tools มาใชในการออกแบบกิจกรรมและ

การบริหารจัดการขอมูลและการเรียนรูของนักศึกษา 

ดังนี้ 

1)  การบริหารจัดการความรู  (Learning 

Management System) ของกระบวนวิชานี้จะใช 

KC-Moodle เปนหลัก โดยจะใช Facebook ในการ

สื่อสารเพ่ิมเติม ดังรูปท่ี 2 และ 3 

 

รูปท่ี 2 แสดง KC Moodle ของกระบวนวิชา 

3.  เครื่องมือสำหรับการเรียนรู ในกิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุกของกระบวนวิชานี้ไดแก 
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2. การจัดการเรียนการสอน

 จากการปรับเปล่ียนรูปแบบให�เข�ากับการสอน

ท่ีมีนักศึกษาเข�าเรียนในห�องและเรียนผ่าน Zoom ใน

ขณะเดียวกัน การเรียนการสอนจึงมีการปรับเปล่ียน

และมีการใช�เทคโนโลยีเพ่ือให�นักศึกษาได�มีโอกาส

ทบทวนเน้ือหาหรือส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์ได� 

 2.1 การใช�เทคโนโลยีจัดการเรียนรู�

ในกระบวนวิชาน้ีมีการใช�เทคโนโลยี ICT และ Digital 

Tools มาใช�ในการออกแบบกิจกรรมและการบริหาร

จัดการข�อมูลและการเรียนรู�ของนักศึกษา ดังน้ี

 1) การบริหารจัดการความรู� (Learning 

Management System) ของกระบวนวิชาน้ีจะใช� 

KC-Moodle เป็นหลัก โดยจะใช� Facebook ในการ

ส่ือสารเพ่ิมเติม ดังรูปท่ี 2 และ 3

 

รูปท่ี 2 แสดง KC Moodle ของกระบวนวิชา

 3. เคร่ืองมือสำาหรับการเรียนรู� ในกิจกรรมการ

เรียนรู�เชิงรุกของกระบวนวิชาน้ีได�แก่

 • KC-Moodle สำาหรับส่งงานเป็นไฟล์รูปภาพ

ในระบบ

 • โปรแกรม Tracker สำาหรบัการวเิคราะหวิ์ดีโอ

กลศาสตร์ [2-4]

 • YouTube สำาหรับแชร์วิดีโอการสอนดังรูป 

ท่ี 4

 

รูปท่ี 3 แสดง FB ของกระบวนวิชา

 

รูปท่ี 4 แสดงวิดีโอใน YouTube ของกระบวนวิชา

 2.2 กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก

เพ่ือให�นักศึกษาท่ีเข�าเรียนในห�องและใน Zoom มี

โอกาสเรียนรู�เท่าเทียมกัน กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกจึง

ปรับลดเป็น 3 รูปแบบได�แก่

 1) การแก�โจทย์ปัญหาเป็นกลุ่ม (Group 

problem solving มีการแจ�งนักศึกษาล่วงหน�าว่าจะ

มีกิจกรรมเชิงรุกท่ีต�องเข�ามาเรียนในห�องเพ่ือทำา

กิจกรรมร่วมกับเพ่ือน โดยมีท้ังหมด 4 คร้ัง วัตถุประสงค์

ของกิจกรรมเพ่ือให�นักศึกษาได�ฝึึกทักษะการแก�โจทย์

ปัญหาท่ีสำาคัญในหัวข�อกลศาสตร์แบบฉบับ ได�แก่  

ตัวดำาเนินการเดล, แรงท่ีเป็นฟังค์ชันของความเร็ว,  

แรงศูนย์กลาง และการวิเคราะห์วิดีโอและ coding 

อย่างง่าย

 ข้ันตอน: ผู�สอนให�โจทยปั์ญหาท่ีซัึ่บซึ่�อนข้ึนจาก

โจทยปั์ญหาท่ีอธิิบายไว�ในวดีิโอการสอนออนไลน ์เพ่ือ

ให�นักศึกษาได�ใช�ทักษะการคิดวิเคราะห์และเข�าใจหลัก

การกลศาสตร์ได�ลึกซ้ึึ่งข้ึน เม่ือให�โจทย์ในใบกิจกรรม

   

 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการจดัการเรียนรูกระบวนวิชา 207308 กลศาสตรแบบฉบับ 

 

2 การจัดการเรียนการสอน 

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับการสอนท่ี

มีนักศึกษาเขาเรียนในหองและเรียนผาน Zoom ใน

ขณะเดียวกัน การเรียนการสอนจึงมีการปรับเปลี่ยน

และมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ทบทวนเนื้อหาหรือสงงานผานชองทางออนไลนได  

 

2.1 การใชเทคโนโลยีจัดการเรียนรู 

ในกระบวนวิชานี้มีการใชเทคโนโลยี ICT และ 

Digital Tools มาใชในการออกแบบกิจกรรมและ

การบริหารจัดการขอมูลและการเรียนรูของนักศึกษา 

ดังนี้ 

1)  การบริหารจัดการความรู  (Learning 

Management System) ของกระบวนวิชานี้จะใช 

KC-Moodle เปนหลัก โดยจะใช Facebook ในการ

สื่อสารเพ่ิมเติม ดังรูปท่ี 2 และ 3 

 

รูปท่ี 2 แสดง KC Moodle ของกระบวนวิชา 

3.  เครื่องมือสำหรับการเรียนรู ในกิจกรรม

การเรียนรูเชิงรุกของกระบวนวิชานี้ไดแก 

 

 

   

 

 

 KC-Moodle สำหรับสงงานเปนไฟลรูปภาพใน

ระบบ 

 โปรแกรม Tracker สำหรับการวิเคราะหวิดีโอ

กลศาสตร [2-4] 

 YouTube สำหรับแชรวิดีโอการสอนดังรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 3 แสดง FB ของกระบวนวชิา 

 

รูปท่ี 4 แสดงวิดีโอใน YouTube ของกระบวนวชิา 

 

2.2 กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขาเรียนในหองและใน 

Zoom มีโอกาสเรียนรูเทาเทียมกัน กิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุกจึงปรับลดเปน 3 รูปแบบไดแก 

 

1 ) ก า รแ ก โจ ท ย ป ญ ห า เป น ก ลุ ม  (Group 

problem solving มีการแจงนักศึกษาลวงหนาวา

จะมีกิจกรรมเชิงรุกท่ีตองเขามาเรียนในหองเพ่ือทำ

กิจกรรมร วม กับ เพ่ื อน  โดย มี ท้ั งห มด  4  ครั้ ง 

วัตถุประสงคของกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก

ทักษะการแกโจทยปญหาท่ีสำคัญในหัวขอกลศาสตร

แบบฉบับ ไดแก  ตัวดำเนินการเดล, แรงท่ี เปน

ฟ งคชันของความเร็ว , แรงศูนยกลาง และการ

วิเคราะหวิดีโอและ coding อยางงาย 

ข้ันตอน: ผูสอนใหโจทยปญหาท่ีซับซอนข้ึนจาก

โจทยปญหาท่ีอธิบายไวในวิดีโอการสอนออนไลน 

เพ่ือใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิดวิเคราะหและ

เขาใจหลักการกลศาสตรไดลึกซ้ึงข้ึน เม่ือใหโจทยใน

ใบกิจกรรมและใหลองทำเองกอนประมาณ 10 นาที 

จากนั้นใหรวมกลุมๆ ละ 3-4 คน เพ่ือแลกเปลี่ยน

วิธีการแกโจทยปญหาอีก 10 นาที ดังแสดงในรูปท่ี 5 

แลวถายรูปสงใน KC-Moodle ดังรูปท่ี 6 ท้ังนี้เวลา

ท่ีใหในการแกโจทยปรับตามความยากและซับซอน

ของโจทย หากมีเวลาเหลือผูสอนเฉลยวิธีการคิดใน

หอง แตหากเวลาไมพอผูสอนเฉลยในรูปแบบวิดีโอ

การสอนออนไลน  

การประเมิน: ใหคะแนนเปน 3 ระดับ ไดแก 

ทำไดถูกตองครบถวน 2 คะแนน, ทำไดถูกตองเปน

สวนใหญ 1 คะแนน และทำไดถูกตองบางสวน 0.5 

คะแนน หากสงในวันถัดไปจะถูกหักคะแนนวันละ 

25% 

 

 

 

   

 

 

 KC-Moodle สำหรับสงงานเปนไฟลรูปภาพใน

ระบบ 

 โปรแกรม Tracker สำหรับการวิเคราะหวิดีโอ

กลศาสตร [2-4] 

 YouTube สำหรับแชรวิดีโอการสอนดังรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 3 แสดง FB ของกระบวนวชิา 

 

รูปท่ี 4 แสดงวิดีโอใน YouTube ของกระบวนวชิา 

 

2.2 กิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก 

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีเขาเรียนในหองและใน 

Zoom มีโอกาสเรียนรูเทาเทียมกัน กิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุกจึงปรับลดเปน 3 รูปแบบไดแก 

 

1 ) ก า รแ ก โจ ท ย ป ญ ห า เป น ก ลุ ม  (Group 

problem solving มีการแจงนักศึกษาลวงหนาวา

จะมีกิจกรรมเชิงรุกท่ีตองเขามาเรียนในหองเพ่ือทำ

กิจกรรมร วม กับ เพ่ื อน  โดย มี ท้ั งห มด  4  ครั้ ง 

วัตถุประสงคของกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝก

ทักษะการแกโจทยปญหาท่ีสำคัญในหัวขอกลศาสตร

แบบฉบับ ไดแก  ตัวดำเนินการเดล, แรงท่ี เปน

ฟ งคชันของความเร็ว , แรงศูนยกลาง และการ

วิเคราะหวิดีโอและ coding อยางงาย 

ข้ันตอน: ผูสอนใหโจทยปญหาท่ีซับซอนข้ึนจาก

โจทยปญหาท่ีอธิบายไวในวิดีโอการสอนออนไลน 

เพ่ือใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิดวิเคราะหและ

เขาใจหลักการกลศาสตรไดลึกซ้ึงข้ึน เม่ือใหโจทยใน

ใบกิจกรรมและใหลองทำเองกอนประมาณ 10 นาที 

จากนั้นใหรวมกลุมๆ ละ 3-4 คน เพ่ือแลกเปลี่ยน

วิธีการแกโจทยปญหาอีก 10 นาที ดังแสดงในรูปท่ี 5 

แลวถายรูปสงใน KC-Moodle ดังรูปท่ี 6 ท้ังนี้เวลา

ท่ีใหในการแกโจทยปรับตามความยากและซับซอน

ของโจทย หากมีเวลาเหลือผูสอนเฉลยวิธีการคิดใน

หอง แตหากเวลาไมพอผูสอนเฉลยในรูปแบบวิดีโอ

การสอนออนไลน  

การประเมิน: ใหคะแนนเปน 3 ระดับ ไดแก 

ทำไดถูกตองครบถวน 2 คะแนน, ทำไดถูกตองเปน

สวนใหญ 1 คะแนน และทำไดถูกตองบางสวน 0.5 

คะแนน หากสงในวันถัดไปจะถูกหักคะแนนวันละ 

25% 
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และให�ลองทำาเองก่อนประมาณ 10 นาที จากน้ันให�

รวมกลุ่มๆ ละ 3-4 คน เพ่ือแลกเปล่ียนวิธีิการแก�โจทย์

ปัญหาอีก 10 นาที ดังแสดงในรูปท่ี 5 แล�วถ่ายรูปส่ง

ใน KC-Moodle ดังรูปท่ี 6 ท้ังน้ีเวลาท่ีให�ในการแก�

โจทย์ปรับตามความยากและซัึ่บซึ่�อนของโจทย์ หากมี

เวลาเหลือผู�สอนเฉลยวิธีิการคิดในห�อง แต่หากเวลาไม่

พอผู�สอนเฉลยในรูปแบบวิดีโอการสอนออนไลน์ 

 การประเมิน: ให�คะแนนเป็น 3 ระดับ ได�แก่ 

ทำาได�ถูกต�องครบถ�วน 2 คะแนน, ทำาได�ถูกต�องเป็นส่วน

ใหญ่ 1 คะแนน และทำาได�ถูกต�องบางส่วน 0.5 คะแนน 

หากส่งในวันถัดไปจะถูกหักคะแนนวันละ 25%

 

รูปท่ี 5 นักศึกษาทำากิจกรรมการเรียนรู�การแก�โจทย์

ปัญหาเป็นกลุ่มคร้ังท่ี 3

 2) การวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูง (Hi-speed 

video analysis) เน�นวิดีโอสถานการณท์างกลศาสตร์ 

เพ่ือให�นักศึกษาประยุกต์ใช�หลักการกลศาสตร์ท่ีเรียน

ในการวิเคราะห์สถานการณ์จริง 

 

รูปท่ี 6 แสดงการส่งกิจกรรมการเรียนรู� 3 ผ่านระบบ 

KC-Moodle

 ข้ันตอน: นักศึกษาติดต้ังและศึกษาการใช�

โปรแกรม Tracker [2] จาก YouTube ของผู�สอน มี

การฝึึกวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีแบบโพรเจคไตล์ในห�อง 

เพ่ือให�นักศึกษาคุ�นเคยกับการใช�โปรแกรม Tracker 

จากน้ันให�การบ�านวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ 

แล�วนำามาสร�างแบบจำาลองการเคล่ือนท่ีแบบไม่มีแรง

ต�าน และการเคล่ือนท่ีแบบมีแรงต�านอากาศ ดังรูปท่ี 7
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แบบไมมีแรงตาน และการเคลื่อนท่ีแบบมีแรงตาน
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 2.3 ประเมินการเรียนรู� 

 การประเมินผลในกระบวนวิชาน้ีแบ่งออกเป็น

การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลรวม 

แสดงดังรูปท่ี 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 การประเมินผลระหว่างเรียน

 • สอบย่อยใน KC-Moodle 10% เป็นการ

ประเมินผลระหว่างเรียน โดยจะประเมินหลังจากจบ

การเรียนการสอนในหัวข�อน้ันๆ

 • การบ�านและแบบฝึึกหัดใน 10% ช่วยให�

นักศึกษาทบทวนความรู�ท่ีเรียนในการบรรยายแต่ละ

คร้ัง

 • กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก 5% จำานวน 4 คร้ัง 

ดังท่ีได�อธิิบายในหัวข�อท่ี 2 ซ่ึึ่งกิจกรรมน้ีนักศึกษา

สามารถทำาเป็นกลุ่มได�

การประเมินผลรวม

 โครงการย่อ (Mini project) 5% เป็นการ

ทำางานกลุ่ม โดยให�วิดีโออัตราเร็วสูงในสถานการณ์ทาง

กลศาสตร์ท่ีแตกต่างจากท่ีทำาในห�อง สถานการณ์จะมี

ความซัึ่บซึ่�อนข้ึนโดยให�นักศึกษาวิเคราะห์การเคล่ือนท่ี 

และนำาหลักการทางกลศาสตร์ท่ีได�เรียนในห�องไปใช�

สร�างแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ แล�วนำาค่าท่ีทำานาย

ได�จากแบบจำาลองไปเปรียบเทียบกับค่าจริงจากการ

ทดลอง

 • สอบวิเคราะห์วิดีโอ 5%  สอบเด่ียวโดยใช�

คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาเอง ทำาในห�องใช�เวลา 60 

นาที นักศึกษาจะได�รับโจทย์พร�อมกันผ่านทาง KC-

Moodle เปน็การสอบแบบเปดิและนักศึกษาสามารถ

ถามผู�สอนได� แต่จะถูกหักคะแนนท่ีละ 0.5 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาส่ง Tracker ไฟล์

ใน KC-Moodle หรือใน Google drive

 • สอบกลางภาค 25% เน�นการแก�โจทย์ปัญหา

ท่ีคล�ายกับการบรรยาย การบ�าน แบบฝึึกหัดและ

กิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุก

 • สอบปลายภาค 35% เน�นการแก�โจทย์ปัญหา

ท่ีคล�ายกับการบรรยาย การบ�าน และแบบฝึึกหัด

3. ผลงานของนักศ้กษา

 โครงงานฉบับย่อ (Mini project) เป็นการ

ทำางานกลุ่มเพ่ือฝึึกให�นักศึกษาวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็ว

สูง และนำาหลักการทางกลศาสตร์ท่ีได�เรียนในห�องไป

ใช�สร�างแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ แล�วนำาค่าท่ี

ทำานายได�จากแบบจำาลองไปเปรียบเทียบกับค่าจริง

จากการทดลอง นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำาโครงงานย่อมี

ท้ังหมด 9 กลุ่ม โดยจับกลุ่มละ 3-4 คนในหัวข�อท่ี

นักศึกษาเลือกเองดังต่อไปน้ี โดยตวัอยา่งรายงานแสดง

ในรูปท่ี 9 และ 10

 o การเคล่ือนท่ีของลูกตุ�มอย่างง่าย

 o การหาค่าสัมประสิทธ์ิิความหน่วงในการส่ัน

ของมวลติดสปริง

 o การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงของแท่งกาวและ

ยางลบ

 o การกระดอนของลูกบาสเกตบอล

 o การไถลของเชือกจากโต๊ะ 

 o การเคล่ือนท่ีของลูกปิงปอง

 o การไถลของสองกล่องท่ีผูกติดกันลงพ้ืนเอียง

 o การไถลของกล่องลงจากพ้ืนเอียง

 o การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมในแนวด่ิง

 

รูปท่ี 9 รายงานโครงงานย่อการเคล่ือนท่ีของลูก

ปิงปองท่ีมีการวิเคราะห์แรงต�านอากาศ

  

   

 

 

o การไถลของกลองลงจากพ้ืนเอียง 

o การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมในแนวดิ่ง 

 

 
รูปท่ี 9 รายงานโครงงานยอการเคลื่อนท่ีของลูก

ปงปองท่ีมีการวิเคราะหแรงตานอากาศ 

 

   
รูปท่ี 10 รายงานโครงงานยอการไถลของเชือก 

จากโตะ 

4 ผลลัพธในการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรูของกระบวนวิชา หรือ 

Course Learning Outcomes (CLOs) ไ ด ผ ล

ดังตอไปนี้ 

CLO 1: อธิบายแนวคิดของกลศาสตรนิวตันและ

สามารถแกปญหาทางกลศาสตรแบบฉบับโดยการ

คำนวณ  

ในการประเมินผลลัพธการเรียนรูนี้  ไดทำการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการสอบกลางภาคของ

กระบวนวิชาในปการศึกษา 2563 ท่ี มีจำนวน

นักศึกษา 28 คน กับปการศึกษา 2562 ท่ีมีจำนวน

นักศึกษา 51 คน ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 คารอยละคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานระหวางคะแนนสอบกลางภาคปการศึกษา 

2562 และปการศึกษา 2563  

คา 

ป 

2562 

(N = 51) 

2563 

(N = 28) 

คะแนนเฉลี่ยจาก 100   43.09 54.43 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.69 10.16 

พบวานักศึกษาในป 2563 มีคะแนนสอบกลาง

ภาคเฉลี่ย 54.43 ซ่ึงสูงกวาคะแนนกลางภาคของป 

2562 อยางมีนั ยสำคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.01 

พิจารณาท่ีคา p-value (Significant) ของสถิติการ

ทดลอง t-test แบบคู พบวามีคาอยูท่ี 0.0056 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 แสดงวาคะแนนสอบกลางภาคป 

2563 สูงกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้

เม่ือไดทำการหาคาขนาดของผล (Effective size) ท่ี

แสดงวาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยมีมาก

นอยเพียงใด พบวา ขนาดของผล d = 1.37 ซ่ึงถือวา

มีความแตกตางในระดับปานกลางถึงสูง แสดงวา

นักศึกษาในป 2563 ท่ีเรียนดวยเทคนิคการเรียนรู

เชิงรุกมีความเขาใจและมีทักษะการแกโจทยปญหาท่ี
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รูปท่ี 10 รายงานโครงงานย่อการไถลของเชือก

จากโต๊ะ

4. ผลลัพธ์ีในการเรียนรู้

 ผลลัพธ์ิการเรียนรู�ของกระบวนวิชา หรือ 

Course Learning Outcomes (CLOs) ได�ผลดังต่อ

ไปน้ี

 CLO 1: อธิิบายแนวคิดของกลศาสตร์นิวตัน

และสามารถแก�ปัญหาทางกลศาสตรแ์บบฉบับโดยการ

คำานวณ 

 ในการประเมินผลลัพธ์ิการเรียนรู�น้ี ได�ทำาการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการสอบกลางภาคของ

กระบวนวชิาในปกีารศกึษา 2563 ท่ีมีจำานวนนกัศึกษา 

28 คน กับปีการศึกษา 2562 ท่ีมีจำานวนนักศึกษา 51 

คน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ค่าร�อยละคะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานระหว่างคะแนนสอบกลางภาคปีการศึกษา 

2562 และปีการศึกษา 2563 
ค่า ปี

2562

(N = 51)

2563

(N = 28)
คะแนนเฉล่ีย

จาก 100  

43.09 54.43

   

 

 

o การไถลของกลองลงจากพ้ืนเอียง 

o การเคลื่อนท่ีเปนวงกลมในแนวดิ่ง 

 

 
รูปท่ี 9 รายงานโครงงานยอการเคลื่อนท่ีของลูก

ปงปองท่ีมีการวิเคราะหแรงตานอากาศ 

 

   
รูปท่ี 10 รายงานโครงงานยอการไถลของเชือก 

จากโตะ 

4 ผลลัพธในการเรียนรู 

ผลลัพธการเรียนรูของกระบวนวิชา หรือ 

Course Learning Outcomes (CLOs) ไ ด ผ ล

ดังตอไปนี้ 

CLO 1: อธิบายแนวคิดของกลศาสตรนิวตันและ

สามารถแกปญหาทางกลศาสตรแบบฉบับโดยการ

คำนวณ  

ในการประเมินผลลัพธการเรียนรูนี้  ไดทำการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการสอบกลางภาคของ

กระบวนวิชาในปการศึกษา 2563 ท่ี มีจำนวน

นักศึกษา 28 คน กับปการศึกษา 2562 ท่ีมีจำนวน

นักศึกษา 51 คน ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 คารอยละคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานระหวางคะแนนสอบกลางภาคปการศึกษา 

2562 และปการศึกษา 2563  

คา 

ป 

2562 

(N = 51) 

2563 

(N = 28) 

คะแนนเฉลี่ยจาก 100   43.09 54.43 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.69 10.16 

พบวานักศึกษาในป 2563 มีคะแนนสอบกลาง

ภาคเฉลี่ย 54.43 ซ่ึงสูงกวาคะแนนกลางภาคของป 

2562 อยางมีนั ยสำคัญทางสถิติ ท่ี ระดับ  0.01 

พิจารณาท่ีคา p-value (Significant) ของสถิติการ

ทดลอง t-test แบบคู พบวามีคาอยูท่ี 0.0056 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 แสดงวาคะแนนสอบกลางภาคป 

2563 สูงกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้

เม่ือไดทำการหาคาขนาดของผล (Effective size) ท่ี

แสดงวาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยมีมาก

นอยเพียงใด พบวา ขนาดของผล d = 1.37 ซ่ึงถือวา

มีความแตกตางในระดับปานกลางถึงสูง แสดงวา

นักศึกษาในป 2563 ท่ีเรียนดวยเทคนิคการเรียนรู

เชิงรุกมีความเขาใจและมีทักษะการแกโจทยปญหาท่ี

ค่า ปี
2562

(N = 51)

2563

(N = 28)
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

5.69 10.16

 พบว่านักศึกษาในปี 2563 มีคะแนนสอบกลาง

ภาคเฉล่ีย 54.43 ซ่ึึ่งสูงกว่าคะแนนกลางภาคของปี 

2562 อยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 พิจารณา

ท่ีค่า p-value (Significant) ของสถิติการทดลอง 

t-test แบบคู่ พบว่ามีค่าอยู่ท่ี 0.0056 ซ่ึึ่งน�อยกว่า 

0.01 แสดงว่าคะแนนสอบกลางภาคปี 2563 สูงกว่า

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากน้ีเม่ือได�ทำาการหา

ค่าขนาดของผล (Effective size) ท่ีแสดงว่าความแตก

ต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียมีมากน�อยเพียงใด พบว่า 

ขนาดของผล d = 1.37 ซ่ึึ่งถือว่ามีความแตกต่างใน

ระดับปานกลางถึงสูง แสดงว่านักศึกษาในปี 2563     

ท่ีเรียนด�วยเทคนิคการเรียนรู�เชิงรุกมีความเข�าใจและมี

ทักษะการแก�โจทย์ปัญหาท่ีดีกว่านักศึกษาในปี 2562 

ท่ีเรียนแบบบรรยายและมีช่ัวโมงสอนเสริมเพียงอย่าง

เดียว

 CLO 2: การแก�ปัญหาทางกลศาสตร์แบบฉบับ

โดยการใช�เทคนิคการวิเคราะห์วิดีโอ และการออกแบบ

รหัสและการประมวลผล (coding) อย่างง่าย 

 นักศึกษาได�ทักษะเหล่าน้ีมาจากกิจกรรมการ

วิเคราะห์วิดีโอและการทำาโครงงานย่อ จากการ

ประเมินการทำาข�อสอบ Tracker พบว่านักศึกษา

มากกว่า 85% สามารถวิเคราะห์วิดีโอโดยใช� Tracker 

ได�และมากกวา่ 82% สามารถทำาการใส่ coding อยา่ง

ง่ายเพ่ือเพ่ิมแรงต�านอากาศในการวิเคราะห์การ

เคล่ือนท่ีในโปรแกรม Tracker ได� ท้ังน้ีนักศึกษาได�

แสดงวิธิกีารวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีแตกต่างออกไปใน

โครงงานย่อของกลุ่มตนเอง

5. แนวิทางการปรับปรุงการเรียนการสอน

 จากผลการวิเคราะห์คะแนนสอบและผลงาน

พบว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู�ในการเรียนการสอนตาม
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แนวทางการเรียนรู�เชิงรุกได�ดี แต่ยังมีประเด็นท่ีต�อง

ปรับปรุงในการสอนและกิจกรรมการสอนดังน้ี

 1) คุณภาพวิดีโอการสอนต�องมีการปรับปรุง 

เน่ืองจากเป็นการลองทำาวิดีโอการสอน ผู�สอนยังใช�วิธีิ

การบันทึกหน�าจอ ทำาให�ไม่สามารถอธิิบายสถานการณ์

บางอย่างได� เช่น ทิศของเวกเตอร์ เป็นต�น ในการสอน

ปีหน�าจะทำาการบันทึกวิดีโอท่ีเห็นภาพผู�สอนอธิิบาย

ประกอบด�านล่างวิดีโอ

 2) การเพ่ิมทักษะการเขียนรายงาน จากรายงาน

โครงงานย่อ พบว่านักศึกษายังมีปัญหาในการเขียน

รายงานเชิงวิชาการ ท้ังในด�านการนำาเสนอข�อมูลเชิง

วิชาการและการลงรายละเอยีดของงาน ซึ่ึง่ในการสอน

คร้ังต่อไปจะปรับกำาหนดการสง่รายงานให�เร็วข้ึน เพ่ือ

ผู�สอนจะได�ให�ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน และ

นักศึกษาได�มีโอกาสในการเรียนรู�และนำาไปใช�ปรับปรุง

การวิเคราะห์และการเขียนรายงานให�ดีข้ึน

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณนักศึกษากระบวนวิชา 207308 ท้ัง

ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ท่ีเป็นแรงบันดาลใน

ให�ต�องการพัฒนาการสอน เพ่ือให�นักศึกษาสามารถ

ทำาความเข�าใจหลักการกลศาสตรแ์บบฉบบัได�ลึกซ้ึึ่งข้ึน 

และขอขอบคุณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียน

รู�สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนทุน

การทำาวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอนมา ณ ท่ีน้ี 
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Active Learning and Flipped-classroom for Statistical Research 

Methodology Course 

CMU 21st Century Learning Day 

ศูนย์นวิัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่

พิมผกา ธีานินพงศ์1 และ พิมพ์วิรัชญ์ ศรีคำามูล1

1ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

E-mail phimphaka.t@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 กระบวนวิชาระเบียบวิธีิวิจัยเชิงสถิติเป็นกระบวนวิชาเอกบังคับท่ีนักศึกษาช้ันปีท่ีสาม สาขาวิชาสถิติต�อง

เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให�นักศึกษาสามารถอธิิบายกระบวนการในการทำาวิจัยและจัดทำาโครงการวิจัยในสาขา

วิชาสถิติได� จึงได�นำาเทคนิคการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped-classroom) และกิจกรรม Active learning 

มาใช�ในการเรียนการสอน โดยเน�นการศกึษานอกห�องเรียนและการปฏิิบัติจริงในห�องเรียนโดยอาจารยเ์ป็นผู�ช้ีแนะ 

นอกจากน้ียงัใช�การเรียนรู�แบบ project based learning ให�นกัศึกษาได�ฝึึกทักษะการค�นคว�า การทำางานเปน็ทีม 

การส่ือสารและการนำาเสนอผลงานวิจัย ผลลัพธ์ิท่ีได�คือนักศึกษาสามารถทำาโครงการวิจัยในสาขาวิชาสถิติโดยใช�

กระบวนการวิจัยอย่างถูกต�อง

คำาสำาคัญ:  ระเบียบวิธีิวิจัย, ห�องเรียนกลับด�าน, Flipped-classroom, active learning 

1. บทนำา

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถี

ชีวิตของนักศึกษาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร 

การทำางาน ตลอดจนการศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถ

ค�นคว�าหาความรู�เก่ียวกับวิชาท่ีเรียนได�จากส่ือต่าง ๆ 

นอกห�องเรียน เช่น Google YouTube และวิชา 

ออนไลน์ท่ีมีอยูบ่นอินเทอร์เน็ต ดังน้ันอาจารย์จึงต�อง

ปรับเปล่ียนวิธีิการสอน เพ่ือให�เหมาะสมกับการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และวิธีิการเรียนของผู�

เรียน ซ่ึึ่งกระบวนวิชาระเบียบวิธีิวิจัยเชิงสถิติก็เช่น

เดียวกัน กระบวนวิชาน้ีเป็นกระบวนวิชาบรรยายและ

ปฏิิบัติการ วิธีิการเรียนรู�แบบเดิมสำาหรับช่ัวโมง

บรรยายจะใช�วิธีิการบรรยายอยา่งเดียวเต็มช่ัวโมง ส่วน

ช่ัวโมงปฏิิบัติการจะใช�วิธีิการแบ่งกลุ่มและให�นักศึกษา

ปรึกษากันภายในกลุ่ม โดยอาจารย์เดินดู ให�คำาปรึกษา

ในกรณีท่ีเกิดข�อสงสัย นอกจากน้ีมีการสอนใช�

โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการสอนหน�าช้ันเรียนเต็ม

ช่ัวโมง

 กระบวนวิชาน้ีมี วัตถุประสงค์ให�นักศึกษา

สามารถอธิิบายกระบวนการในการทำาวิจัย สามารถ

ประยุกต์กระบวนการทำาวิจัยและจัดทำาโครงการวิจัย

ในสาขาวิชาสถิติได� และผลลัพธ์ิการเรียนรู�ท่ีต�องการ

คือ นักศึกษาสามารถเขียนโครงร่างการวิจัย ดำาเนิน

การวิจัย จัดทำารายงานการวิจัยและนำาเสนอผลการ
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วิจัยอย่างมีจริยธิรรมทางการวิจัย ท่ีผ่านมาได�จัดการ

เรียนการสอนโดยใช�การบรรยาย 60% และปฏิิบัติการ 

40% ผู�สอนได�เห็นปัญหาของการเรียนโดยใช�การ

บรรยายคือ ผู�เรียนค่อนข�างเบ่ือหน่ายในการเรียน มอง

ไม่เห็นภาพของกระบวนการทำาวิจัย ผู�สอนจึงต�องการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนแบบใหม่ เพ่ือให�ผู�เรียน

บรรลุตามผลลัพธ์ิการเรียนรู�อย่างแท�จริง โดยจะใช�วิธีิ

การสอนแบบ Active learning และ Flip classroom 

มาช่วยเพ่ิมประสิทธิิภาพการเรียน โดยกระบวนการ

เรียนรู�แบบ Flip classroom จะให�นักศึกษาศึกษา

ความรู�นอกห�องเรียน โดยการดูวีดีโอท่ีอาจารย์ให�คำา

แนะนำาการเรียนในหัวข�อต่าง ๆ และอ่านจากเอกสาร

ประกอบการเรียน หรือส่ือออนไลน์ท่ีอาจารย์แนะนำา 

หลังจากน้ันอาจารย์สรุปสรุปประเด็นสำาคัญจากการ

เรียนในหัวข�อน้ันในห�องเรียนโดยการกิจกรรมเล่นเกม

หรือการตอบคำาถามส้ัน ๆ ในห�องเรียน นอกจากน้ีวิธีิ

การ Active learning จะมุ่งเน�นในนกัศึกษาฝึึกปฏิิบัติ

จริงในช้ันเรียน โดยเปิดโอกาสให�นักศึกษาระดมความ

คิด อภิปรายในกลุ่ม และอาจารย์คอยให�คำาปรึกษา

ช้ีแนะแก่นักศึกษา 

2. เน้ือหากระบวินวิิชา

 กระบวนวิชาระเบียบวิธีิวิจัยเชิงสถิติ ซ่ีึ่งรหัส

กระบวนวชิาคือ 208362 น้ี เป็นกระบวนวิชาบรรยาย

และปฏิิบัติการ จำานวน 3 หน่วยกิต โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

ประเภทของประชากร และวิธีิการหาข�อสรุป จรรยา

บรรณในการทำางานวิจัย ระเบียบวิธีิวิจัย งานวิจัยใน

สถิติศาสตร์และงานวิจัยในศาสตร์อ่ืน การเขียนโครง

ร่างงานวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูลและการบันทึก

ข�อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ข�อมูล การเขียน

รายงานวิจัยและการนำาเสนอผลงานวิจัย

3. กรอบแนวิคิดการวิิจัย

 การจัดการเรียนรู�จะอาศัยกระบวนการ Active 

learning เน�นการเรียนรู�ผ่านการลงมือปฏิิบัติหลาก

หลายรูปแบบ เช่น การออกแบบ การคิดวิเคราะห์ การ

ระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการทำา

รายงานเด่ียวและกลุ่ม เป็นต�น โดย ใช�วิธีิการสอนแบบ 

Flip classroom ให�นักศึกษาศึกษานอกช้ันเรียนและ

วัดผลการเรียนรู�นอกห�องเรียนโดยการใช�เกม แบบ

ทดสอบออนไลน์ และในการประเมินผลงานจะให�ผู�

เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู�เรียนคนอ่ืน 

และอาจารย์จะช้ีแนะแนวปฏิิบัติท่ีผิดและถูกต�องแก่

นักศึกษา

4. กระบวินการเรียนรู้แบบใหม่

 กระบวนการเรียนรู�แบบใหม่อาศัย Active 

Learning และ Flipped-classroom ซ่ึึ่งมีรายละเอียด

การจัดกิจกรรมดังน้ี

 4.1 การจัดการเรียนรู�แบบใหม่

 จากเดิมท่ีบรรยายเต็มช่ัวโมง ทำาการช่ัวโมง

บรรยาย เป็นให�นักศึกษาทำาการศึกษาหัวข�อท่ีอาจารย์

จะสอนมาล่วงหน�า เม่ือถึงเวลาเรียนในห�องเรียน 

อาจารย์วัดผลการเรียนรู�นอกห�องเรียนของนักศึกษา 

โดยให�นักศึกษาตอบคำาถามผ่านการเล่นเกม โดยใช�

โปรแกรมเกมตอบสนองการเรียนการสอน เช่น 

kahoot [1] quizizz [2] เป็นต�น ตลอดจนการต้ัง

คำาถามระหว่างการบรรยาย ให�นักศึกษาแสดงความ

คิดเห็นโดยใช�เคร่ืองมือเช่น mentimeter [3] CMU 

learning online [4] เป็นต�น นอกจากน้ีในแต่ละ

ช่ัวโมงบรรยาย นักศึกษาจะได�ทำาแบบฝึึกปฏิิบัติท่ี

อาจารย์กำาหนดให�

 สำาหรับช่ัวโมงปฏิิบัติการ ให�นักศึกษาทำางาน

กลุ่มโดยใช�กระบวนการวิจัยในหัวข�อท่ีได�เรียนรู�ใน

ช่ัวโมงบรรยายของสัปดาห์น้ัน เพ่ือเขียนโครงร่างการ

วิจัย นอกจากน้ีนักศึกษาจะต�องทำาการวิจัยในรูปแบบ

งานเด่ียวโดยอาจารย์จะเป็นผู�คอยช้ีแนะและตอบ

คำาถามท่ีนักศึกษาสงสัย ดังน้ันในแต่ละช่ัวโมงปฏิิบัติ

การจะถือว่าเป็นการปฏิิบัติโดยใช�สถานการณ์จริง

นอกจากน้ีมีการเชิญวิทยากรภายนอกเพ่ือให�ความรู�

แก่นักศึกษาเร่ืองการประเมินเคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บ

รวบรวมข�อมูล การวิจัยในสาขาต่าง ๆ ท่ีมีการใช�สถิติ

ในการวิจัย
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 4.2 การทำา Flipped-classroom

 ในส่วนของแนวทางการทำา  F l ipped-

classroom ท่ีจัดทำามีดังน้ี

 1. สร�างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให�

นักศึกษาเรียนรู�นอกห�องเรียน โดยจัดทำาวีดีโอการสอน

ดังน้ี

   1.1 วีดีโอท่ีอาจารย์ให�คำาแนะนำาก่อนเร่ิมเรียน

 1.2 เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์        

(e-book) หรือส่ือออนไลน์ท่ีอาจารย์แนะนำา 

   1.3 อาจารย์สรุปประเด็นสำาคัญจากการเรียน

ในหัวข�อน้ันในห�องเรียนและจัดทำา podcast ใน

ประเด็นสำาคัญท่ีควรระวังในการทำาวิจัย 

 2. ในการประเมินผลงานของนักศึกษา ให�ผู�

เรียนสามารถประเมินผลงานของกลุ่มอ่ืนในการ

ประชุมวิชาการเพ่ือนำาเสนอผลงาน และให�คณะ

กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีอยูใ่นระดับดีเยีย่ม 

ระดับดีมาก และระดับดี นอกจากน้ีอาจารย์ประเมิน

ผลงานของแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาจากรายงาน จาก

น้ันอาจารย์จะนำาผลการประเมินท้ังสองส่วนมาใช�ใน

การพิจารณาให�คะแนนแก่นักศึกษาต่อไป

 4.3 กิจกรรมการเรียนรู�

 กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในคาบเรียนมีการบรรยาย

หน�าช้ันเรียน การอภิปรายกลุ่ม แบบฝึึกปฏิิบัติในช้ัน

เรียน เช่น การทำากิจกรรมเด่ียวและกลุ่ม การเขียนโครง

ร่างการวิจัย การวิเคราะห์ข�อมูล การประเมินความน่า

เช่ือถือของเคร่ืองมือ และการนำาเสนอผลการวิจัย โดย

มีกิจกรรมส่วนท่ีเป็น Active learning ดังน้ี

 - การทำาแบบฝึึกปฏิิบัติท่ีอาจารย์กำาหนด 

 - การเขียนโครงร่างการวิจัย

 - การเขียนบทความวิชาการ

 - การนำาเสนอผลการวิจัย 

 - การอภิปรายกลุ่ม

 โดยในการเขียนบทความวิชาการและการนำา

เสนอผลการวิจัย อาจารย์จะทำาหน�าท่ีเสมือนผู�ทรง

คุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการ เพ่ืออ่านและ

ให�ข�อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการปรับปรุงผลงาน 

ส่วนการนำาเสนอผลการวิจัย จะจัดให�มีการนำาเสนอผล

งานในลักษณะการประชุมทางวิชาการ  มีวิทยากรรับ

เชิญ มีพิธีิกรดำาเนินรายการ มีการซัึ่กถามข�อสงสัย มี

การจับเวลาในการนำาเสนอและเวลาในการซัึ่กถามข�อ

สงสัย

5. ผลงานและผลลัพธ์ีจากกระบวินการเรียนรู้ แบบ

ใหม่ 

 5.1 การประเมินผลการเรียนรู�

 การวัดผลการเรียนรู�นอกห�องเรียนของ

นักศึกษา โดยให�นักศึกษาตอบคำาถามผ่านการเล่นเกม 

โดยใช�โปแกรมเกมตอบสนองการเรียนการสอน เช่น 

kahoot quizizz เป็นต�น จะมีการให�คะแนนจิตพิสัย 

โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน

กิจกรรมการเล่นเกม คิดเป็นร�อยละ 5 นอกจากน้ี

ประเมินความรู�ความเข�าใจจากการวัดผลการเรียนรู�

จากการทำาแบบทดสอบ (Quiz) โดยใช� CMU learning 

online สำาหรับการวัดผลการเรียนรู�ในการประยุกต์

ความรู�ท่ีได�จะประเมินจากผลงานวิจัยกลุ่ม โดยคิดเป็น

ร�อยละ 35 ได�แก่ การเขียนโครงร่างการวิจัย (ร�อยละ 

10) การเขียนรายงานการวิจัย (ร�อยละ 15) และการนำา

เสนอผลงานวิจัย (ร�อยละ 10) โดยการประเมินผลจะ

ให�นักศึกษาประเมินผลงานของกลุ่มอ่ืน และอาจารย์

ประเมินผลงานของทุกกลุ่ม โดยนำาผลการประเมินท้ัง

สองส่วนมาพิจารณาให�คะแนนร่วมกัน นอกจากน้ี

อาจารยป์ระเมินผลงานวิจัยเด่ียวของผู�เรียนรายบุคคล

คิดเป็นร�อยละ 10 อีกด�วย

 5.2 ผลงาน (output)

 เม่ือส้ินสุดโครงการจะได�ผลลัพธ์ิคือวีดีทัศน์

แนะนำาหัวข�อท่ีเรียน เอกสารประกอบการเรียน

ออนไลน์ (e-book) และวีดีโอท่ีสรุปประเด็นสำาคัญใน

แต่ละหัวข�อโดยใช� podcast ซ่ึึ่งมีตัวอย่างดังรูปท่ี 1-3 
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 สำาหรับผลงานของนักศึกษา เม่ือเรียนจบ

กระบวนวิชาน้ีนักศึกษาจะต�องส่งผลงานดังน้ี

 1. โครงร่างการวิจัยสำาหรับงานกลุ่ม

 2. บทความทางวิชาการสำาหรับโครงการวิจัย

รายบุคคล

 3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำาหรับโครงการ

วิจัยรายกลุ่ม

 4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษของงานกลุ่มเพ่ือ

รวบรวมในหนังสือบทคัดย่อดังรูปท่ี 4-5

 5.3 ผลลัพธ์ิ (Outcome) ท่ีได�รับ

 เม่ือนักศึกษาเรียนจบกระบวนวิชาน้ี นักศึกษา

จะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการเขียนโครง

ร่างการวิจัยและการทำาโครงการวิจัยในสาขาวิชาสถิติ 

และมีจรรยาบรรณของการเป็นนักสถิติและจรรยา

บรรณของการทำาวิจัย

 

รูปท่ี 4 Abstract book

 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อของนักศึกษา

 

 

   

 

 

มีว ิทยากรรับเชิญ มีพิธ ีกรดำเนินรายการ มีการ

ซักถามขอสงสัย มีการจับเวลาในการนำเสนอและ

เวลาในการซักถามขอสงสัย 

5 ผลงานและผลลัพธจากกระบวนการเร ียนรู 

แบบใหม  

5.1 การประเมินผลการเรียนรู 

การว ัดผลการเร ียนร ู นอกห องเร ียนของ

นักศึกษา โดยใหนักศึกษาตอบคำถามผานการเลน

เกม โดยใชโปแกรมเกมตอบสนองการเรียนการสอน 

เชน kahoot quizizz เปนตน จะมีการใหคะแนนจิต

พิสัย โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมของนักศึกษา

ในกิจกรรมการเลนเกม คิดเปนรอยละ 5 นอกจากนี้

ประเมินความรูความเขาใจจากการวัดผลการเรียนรู

จากการทำแบบทดสอบ (Quiz) โดยใช   CMU 

learning online สำหรับการวัดผลการเรียนรูในการ

ประยุกตความรูที่ไดจะประเมินจากผลงานวิจัยกลุม 

โดยคิดเปนรอยละ 35 ไดแก การเขียนโครงรางการ

วิจยั (รอยละ 10) การเขียนรายงานการวิจัย (รอยละ 

15) และการนำเสนอผลงานวิจัย (รอยละ 10) โดย

การประเมินผลจะใหนักศึกษาประเมินผลงานของ

กลุ มอื ่น และอาจารยประเมินผลงานของทุกกลุม 

โดยนำผลการประเมินทั ้งสองสวนมาพิจารณาให

คะแนนรวมกัน นอกจากนี ้อาจารย ประเม ินผล

งานวิจัยเดี่ยวของผูเรียนรายบุคคลคิดเปนรอยละ 10 

อีกดวย 

5.2 ผลงาน (output) 

เมื ่อสิ ้นสุดโครงการจะไดผลลัพธคือวีดีทัศน

แนะนำหัวขอที ่เร ียน เอกสารประกอบการเรียน

ออนไลน (e-book) และวีดีโอที่สรุปประเด็นสำคัญ

ในแตละหัวขอโดยใช podcast ซึ่งมีตัวอยางดังรูปท่ี 

1-3  

 
รูปท่ี 1 วีดีโอแนะนำหัวขอท่ีเรียน 

 
รูปท่ี 2 เอกสารประกอบการเรียนออนไลน 

 

 
รูปท่ี 3 podcast สรุปประเด็นสำคัญจากการเรียน 

 

สำหร ับผลงานของนักศึกษา เม ื ่อเร ียนจบ

กระบวนวิชานี้นักศึกษาจะตองสงผลงานดังนี้ 

1. โครงรางการวิจัยสำหรับงานกลุม 

2. บทความทางวิชาการสำหรับโครงการวิจัย

รายบุคคล 

   

 

 

3 .  ร า ย ง าน ว ิ จ ั ย ฉ บ ั บ ส มบ ู ร ณ  ส ำ ห รั บ

โครงการวิจัยรายกลุม 

4. บทคัดยอภาษาอังกฤษของงานกลุ มเพ่ือ

รวบรวมในหนังสือบทคัดยอดังรูปท่ี 4-5 

 

5.3 ผลลัพธ (Outcome) ท่ีไดรับ 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบกระบวนวิชานี้ นักศึกษา

จะมีทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะในการเขียน

โครงร างการว ิจ ัยและการทำโครงการว ิจ ัย ใน

สาขาวิชาสถิติ และมีจรรยาบรรณของการเปนนัก

สถิติและจรรยาบรรณของการทำวิจัย 

 

 
รูปท่ี 4 Abstract book 

 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางการเขียนบทคัดยอของนักศึกษา 

6 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการประเมินผลกระบวนวิชา นักศึกษาให

ความเห็นวา คอนขางชอบการเรียนแบบ Flipped-

classroom เนื่องจากมีกิจกรรมใหทำใหหองเรียน

มาก และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน

หองเรียน พบวาการกระตุนความสนใจในตอนตน

ชั ่วโมงบรรยายดวยกิจกรรมการเลนเกมจะทำให

นักศึกษามีสมาธิในการเรียนมากขึ้น โดยตัวอยาง

บรรยากาศในการเรียนแสดงดังภาพกิจกรรมใน

หัวขอ 6.1 

6.1 ภาพกิจกรรมในหองเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีภาพกิจกรรม

ดังนี้ 

   

 

 

3 .  ร า ย ง าน ว ิ จ ั ย ฉ บ ั บ ส มบ ู ร ณ  ส ำ ห รั บ

โครงการวิจัยรายกลุม 

4. บทคัดยอภาษาอังกฤษของงานกลุ มเพ่ือ

รวบรวมในหนังสือบทคัดยอดังรูปท่ี 4-5 

 

5.3 ผลลัพธ (Outcome) ท่ีไดรับ 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบกระบวนวิชานี้ นักศึกษา

จะมีทักษะในการคิดวิเคราะห ทักษะในการเขียน

โครงร างการว ิจ ัยและการทำโครงการว ิจ ัย ใน

สาขาวิชาสถิติ และมีจรรยาบรรณของการเปนนัก

สถิติและจรรยาบรรณของการทำวิจัย 

 

 
รูปท่ี 4 Abstract book 

 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางการเขียนบทคัดยอของนักศึกษา 

6 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการประเมินผลกระบวนวิชา นักศึกษาให

ความเห็นวา คอนขางชอบการเรียนแบบ Flipped-

classroom เนื่องจากมีกิจกรรมใหทำใหหองเรียน

มาก และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน

หองเรียน พบวาการกระตุนความสนใจในตอนตน

ชั ่วโมงบรรยายดวยกิจกรรมการเลนเกมจะทำให

นักศึกษามีสมาธิในการเรียนมากขึ้น โดยตัวอยาง

บรรยากาศในการเรียนแสดงดังภาพกิจกรรมใน

หัวขอ 6.1 

6.1 ภาพกิจกรรมในหองเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีภาพกิจกรรม

ดังนี้ 
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6. สรุปผลการศ้กษา

 จากผลการประเมินผลกระบวนวิชา นักศึกษา

ให�ความเหน็ว่า ค่อนข�างชอบการเรียนแบบ Flipped-

classroom เน่ืองจากมีกจิกรรมให�ทำาให�ห�องเรียนมาก 

และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน

ห�องเรียน พบว่าการกระตุ�นความสนใจในตอนต�น

ช่ัวโมงบรรยายด�วยกิจกรรมการเล่นเกมจะทำาให�

นักศึกษามีสมาธิิในการเรียนมากข้ึน โดยตัวอย่าง

บรรยากาศในการเรียนแสดงดงัภาพกิจกรรมในหวัข�อ 

 6.1 ภาพกิจกรรมในห�องเรียน

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�มีภาพกิจกรรม

ดังน้ี

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 8 Leader Board ใน Kahoot 

 

 
รูปท่ี 9 การใช Quizizz ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 10 การใช mentimeter ในการตอบคำถาม 

 

 
รูปท่ี 11 การใช word cloud ใน mentimeter 

 

 
รูปท่ี 12 การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 8 Leader Board ใน Kahoot 

 

 
รูปท่ี 9 การใช Quizizz ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 10 การใช mentimeter ในการตอบคำถาม 

 

 
รูปท่ี 11 การใช word cloud ใน mentimeter 

 

 
รูปท่ี 12 การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 8 Leader Board ใน Kahoot 

 

 
รูปท่ี 9 การใช Quizizz ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 10 การใช mentimeter ในการตอบคำถาม 

 

 
รูปท่ี 11 การใช word cloud ใน mentimeter 

 

 
รูปท่ี 12 การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน 
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 6.2 ปัญหาและอุปสรรค

 ในโครงการวิจัยได�ออกแบบการจัดการเรียน

กระบวนวิชาน้ีได�กำาหนดกิจกรรมไว�ค่อนข�างมาก

เน่ืองจากต�องการให�นักศึกษาทุกคนบรรลุเป้าประสงค์

ของกระบวนวิชา แต่เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเดือนธัินวาคม 

พ.ศ. 2563 ถึงมกราคม พ.ศ. 2564 ทำาให�ต�องเปล่ียน

รูปแบบการสอนเปน็แบบออนไลน ์ดังน้ันกระบวนวชิา

ต่าง ๆ อาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการมอบหมาย

งาน ทราบจากนักศึกษาว่ามีจำานวนงานท่ีต�องทำาค่อน

ข�างมากท่ีจะต�องส่งอาจารย์หลายวิชา กระบวนวิชาน้ี

จึงต�องปรับปริมาณงานให�ลดลง เพ่ือให�เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

7. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู�สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสนับสนุน

งบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบ

ใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 และ ขอขอบคุณ

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ท่ีเอ้ือเฟ้�อสถานท่ีใน

การจัดประชุมวิชาการ เพ่ือนำาเสนอผลงานของ

นักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการในการตดัสินผลงาน

วิจัยของนักศึกษา 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 6 การใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 7 นักศึกษาใช Kahoot ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 8 Leader Board ใน Kahoot 

 

 
รูปท่ี 9 การใช Quizizz ในกิจกรรมเกม 

 

 
รูปท่ี 10 การใช mentimeter ในการตอบคำถาม 

 

 
รูปท่ี 11 การใช word cloud ใน mentimeter 

 

 
รูปท่ี 12 การอภิปรายกลุมในชั้นเรียน 

   

 

 

 
รูปท่ี 13 การบรรยายโดยวทิยากรภายนอก 

 

 
รูปท่ี 14 อาจารยและวิทยากรใหคำชี้แนะ 

 

 
รูปท่ี 15 การนำเสนอผลงานวิจัยกลุม 

6.2 ปญหาและอุปสรรค 

ในโครงการวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียน

กระบวนวิชานี ้ไดกำหนดกิจกรรมไวคอนขางมาก

เน ื ่ องจากต องการให น ั กศ ึ กษาท ุกคนบรรลุ

เป  าประสงค ของกระบวนว ิชา แต  เน ื ่ องจาก

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงมกราคม 

พ.ศ. 2564 ทำใหตองเปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน

แบบออนไลน ดังนั้นกระบวนวิชาตาง ๆ อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบหมายงาน ทราบจาก

นักศึกษาวามีจำนวนงานที่ตองทำคอนขางมากท่ี

จะตองสงอาจารยหลายวิชา กระบวนวิชานี้จึงตอง

ปร ับปร ิมาณงานใหลดลง เพื ่อให เหมาะสมกับ

สถานการณ  

7 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนย นว ัตกรรมการสอนและการ

เร ียนร ู สำน ักบร ิการเทคโนโลย ีสารสนเทศ ท่ี

สนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และ 

ขอขอบคุณภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรท่ีเอ้ือเฟอ

สถานท่ีในการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือนำเสนอผลงาน

ของนักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการในการตัดสิน

ผลงานวิจัยของนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 13 การบรรยายโดยวทิยากรภายนอก 

 

 
รูปท่ี 14 อาจารยและวิทยากรใหคำชี้แนะ 

 

 
รูปท่ี 15 การนำเสนอผลงานวิจัยกลุม 

6.2 ปญหาและอุปสรรค 

ในโครงการวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียน

กระบวนวิชานี ้ไดกำหนดกิจกรรมไวคอนขางมาก

เน ื ่ องจากต องการให น ั กศ ึ กษาท ุกคนบรรลุ

เป  าประสงค ของกระบวนว ิชา แต  เน ื ่ องจาก

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงมกราคม 

พ.ศ. 2564 ทำใหตองเปลี่ยนรูปแบบการสอนเปน

แบบออนไลน ดังนั้นกระบวนวิชาตาง ๆ อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบหมายงาน ทราบจาก

นักศึกษาวามีจำนวนงานที่ตองทำคอนขางมากท่ี

จะตองสงอาจารยหลายวิชา กระบวนวิชานี้จึงตอง

ปร ับปร ิมาณงานใหลดลง เพื ่อให เหมาะสมกับ

สถานการณ  

7 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณศูนย นว ัตกรรมการสอนและการ

เร ียนร ู สำน ักบร ิการเทคโนโลย ีสารสนเทศ ท่ี

สนับสนุนงบประมาณโครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูแบบใหมที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 และ 

ขอขอบคุณภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตรท่ีเอ้ือเฟอ

สถานท่ีในการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือนำเสนอผลงาน

ของนักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการในการตัดสิน

ผลงานวิจัยของนักศึกษา  
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บทคัดย่อ

 การจัดการศึกษาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 ให�เป็นไปตามรูปแบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

และการทำางานของผู�คนในศตวรรษท่ี 21 ท้ังอาจารย์และนักศึกษาต�องมีการปรับตัว ฝึึกทักษะใช�เทคโนโลยี ส่ือ

มัลติมีเดีย แพลตฟอร์มดิจิทัล และใช�ความคิดสร�างสรรค์ในการนำาเสนองานท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หลักการ

ทำางาน และการคำานวณทางวิศวกรรมอาหารของของไหล เช่น ปั�ม เคร่ืองหมุนเหว่ียง เคร่ืองกรองและเคร่ืองฟลู

อิดไดเซึ่ชัน นักศึกษาได�ฝึึกทักษะการทำางานร่วมกันและการเรียนรู�ค�นคว�าด�วยตนเองซ่ึึ่งเป็นทักษะท่ีใช�ได�ตลอด

ชีวิต  พบว่ากิจกรรมต่างๆ ในวิชาน้ีส่งผลให�นักศึกษามีความสนใจในการเรียน เข�าใจเน้ือหามากข้ึน สังเกตได�จาก

ร�อยละของจำานวนนักศึกษาท่ีได�เกรด  A และ B+ ท่ีเพ่ิมข้ึน 

คำาสำาคัญ:  ศตวรรษท่ี 21, วิศวกรรมกระบวนการอาหาร, ไมโครซึ่อฟท์ทีม, เรียนรู�ตลอดชีวิต,  การมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู�

 1. บทนำา

 วิชาวิศวกรรมกระบวนอาหาร 1 เป็นวิชาท่ี

ทำาให�ผู�เรียนเข�าใจเร่ืองการไหลของอาหาร  การทำางาน

ของเคร่ืองมือซ่ึึ่งเป็นอุปกรณ์และเคร่ืองมือแปรรูปท่ี

จำาเป็น พบได�บ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น 

ท่อ ถัง วาล์ว ปั�ม อุปกรณ์วัดความเร็ว อุปกรณ์วัดความ

ดัน เคร่ืองกรอง เคร่ืองหมุนเหว่ียง และเคร่ืองผสม 

เป็นต�น ซ่ึึ่งผู�ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์มีการวิจัย

พัฒนาให�มีประสิทธิิภาพดียิ่งข้ึนอยู่ตลอดเวลา ผู�เรียน

ต�องเข�าใจการคำานวณท่ีสำาคัญในแต่ละหน่วยปฏิิบัติ

การ มีพ้ืนฐานเพียงพอในการเรียนรู�เทคโนโลยีท่ีทัน

สมัยอยูเ่สมอเม่ือไปประกอบอาชีพ  สามารถเลือกใช�

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ได�อย่างเหมาะสม ท่ีผ่านมา

นักศึกษาบางคนรู�สึกว่าเน้ือหาในส่วนของการคำานวณ

ยาก ดังน้ันนักศึกษาจึงต�องต้ังใจเรียน ทบทวนเน้ือหา

และฝึึกฝึนการคำานวณอยูเ่สมอ

 ด�วยความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบอินเตอร์มีความรวดเร็ว ประชากรโลกใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาข�อมูล ส่ือสาร ประกอบ

อาชีพ เผยแพร่ความรู�ใหม่ๆ ช่องทางส่ือสารท่ีนิยม

ปัจจุบัน  เช่น ยูทูบ   เฟซึ่บุ๊ก  เวบไซึ่ต์ วารสารวิชาการ

ออนไลน์ เป็นต�น ผู�สอนและนักศึกษาในยุคน้ีจึงต�อง

ปรับตัวให�ทันกับสังคมโลกยคุใหม่   ต�องสามารถเลือก

ใช�ข�อมูลท่ีถูกต�อง ท่ีเผยแพร่อย่างมากมายมาใช�ให�เป็น

ประโยชน์กับงานทางวิศวกรรมอาหาร ในทางกลับกัน

ต�องมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู� ผลงาน หรือ

ช้ินงานไปยังสังคมภายนอกได�อย่างน่าสนใจ ผ่านทาง

ช่องทางส่ือสารต่างๆ  

 ผู�สอนจึงได�จัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือส่งเสริมให�นักศึกษาค�นคว�าหาความรู� 

ข�อมูลท่ีเ ก่ียวข�องกับบทเรียนในวิชาวิศวกรรม
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กระบวนการอาหาร 1 มีกิจกรรมท่ีทำาให�นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการเรียนรู� (active learning) เพ่ือทำาให�

นักศึกษาเข�าใจเน้ือหามากข้ึน สามารถสรุปเน้ือหา  

และใช�ความคิดสร�างสรรค์ในการนำาเสนองานในรูป

แบบใหม่ท่ีดึงดูดใจ  เป็นผู�มีความรับผิดชอบให�งาน

สำาเร็จและทำางานร่วมกับผู�อ่ืนได�ดี สามารถค�นคว�า

เรียนรู�ด�วยตนเองได�อย่างไม่มีจำากัด และนักศึกษายัง

คงมีทักษะเหล่าน้ีติดตัวตลอดไป เม่ือสำาเร็จการศึกษา

ไปประกอบอาชีพก็จะสามารถปรับตัวใช�ชีวิตในโลกยุค

ใหม่ได�อย่างมีความสุขและมีความเจริญก�าวหน�า 

2. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

   กระบวนการเรียนรู�อธิิบายได�ในแต่ละหัวข�อท่ี

สอนดังน้ี

 2.1 ปั�ม

      เพ่ือให�นักศึกษาทราบชนิดของปั�ม  หลักการ

ทำางานของปั�มแต่ละชนิด ข�อดี ข�อเสียและข�อจำากัด

ของปั�มแต่ละชนิดในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  ใน

การสอนแบบเดิมผู�สอนเป็นผู�บรรยายและเปิด วิดีโอ

เก่ียวกับปั�มให�นักศึกษาดูเพ่ือให�เข�าใจหลักการทำางาน 

ต่อมาให�นักศึกษาค�นคว�าเองโดยการแบ่งกลุ่มทำา

รายงานเก่ียวกับปั�ม “เป็นรูปเล่ม” โดยจะให�นักศึกษา

เลือกชนิดของปั�มได�ตามความสนใจ และให�ส่งข้ึนบน

เฟซึ่บุ๊กกลุ่มเฉพาะของกระบวนวิชา เพ่ือให�นักศึกษา

เข�ามาศกึษางานของเพ่ือน ซ่ึึ่งพบปญัหานักศึกษาไมไ่ด�

อ่านงานของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน 

 สำาหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 ผู�สอนให�นักศึกษาทำางานกลุ่มเก่ียวกับ

ปั�ม โดยเพ่ิมเติมในส่วนของการทำาไฟล์ประกอบเสียง

อธิิบายหลักการทำางานของปั�ม พร�อมวิดีโอแสดงหลัก

การทำางานของปั�ม เพ่ือให�กระตุ�นแบบบังคับให�

นักศึกษาได�อ่านส่ิงท่ีตัวเองค�นคว�า จึงมอบงานให�

นักศึกษาทำาเป็นส่ือวิดีโอบันทึกเสียง และโพสต์ใน 

ไมโครซึ่อฟท์ทีม (Microsoft Teams) ของกระบวน

วิชา นักศึกษากลุ่มอ่ืนจะถูกกระตุ�นให�อ่านงานของ

เพ่ือน โดยให�ทำารายงานเด่ียวสรุปการทำางานของปั�ม

ประเภทอ่ืนท่ีนักศึกษาไม่ได�ทำา ให�แต่ละคนสรุปย่อ

เน้ือหาปั�มแต่ละชนิดส่งอาจารย์ผู�สอน โดยแหล่ง

ค�นคว�าสำาหรับเน้ือหาเร่ืองปั�มอาจเป็นหนังสือในห�อง

สมุด คลิปเร่ืองปั�มจากยูทูบ เวบไซึ่ต์ของบริษัทขายปั�ม 

และเอกสารทางวิชาการเร่ืองปั�มในรูปแบบเอกสา

รอิเล็คทรอนิค เป็นต�น

 

 

 

รูปท่ี 1 ตัวอย่างรายงานเร่ืองปั�ม

 การปรับวิธิีการสอนดังกล่าวเป็นการส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเองตลอดชีวิต (lifelong 

learning) การใช�โปรแกรมไมโครซึ่อฟท์ทีม ซ่ึึ่งเป็นฮับ

ดิจิทัลท่ีช่วยอำานวยความสะดวกในมอบหมายงาน การ

ส่งงาน การเก็บไฟล์รายงาน (ตัวอย่างในรูปท่ี 1) ได�

เป็นหมวดหมู่ ลดการใช�กระดาษในการทำารายงาน  

นักศึกษาเช่ือมต่อกับเพ่ือนร่วมช้ัน และผู�สอนได�ดี  การ

ทำางานในยุคปัจจุบันน้ีหลายบริษัทใช�ไมโครซึ่อฟท์ทีม

หรือแพลตฟอร์มอ่ืนๆ ในการทำางานภายในบริษัท และ

ติดต่อลูกค�า ดังน้ันเม่ือนักศึกษาได�มีทักษะในการใช�

โปรแกรมเช่นน้ีจากช้ันเรียนแล�ว เม่ือนักศึกษาสำาเร็จ

การศึกษาไปประกอบอาชีพก็สามารถใช�การส่ือสาร

แบบน้ีในการทำางานได�เหมาะสมกับสภาพการทำางาน

ในศตวรรษท่ี 21

 2.2 การหมุนเหว่ียง

ในหัวข�อน้ีผู�สอนมีเป้าหมายให�นักศึกษาสามารถ

อธิิบายหลักการทำางานของเคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบ 

disc bowl  ได�  สาธิิตการประกอบช้ินส่วนต่างๆ ของ

เคร่ืองหมุนเหว่ียงและแสดงวิธีิการใช�เคร่ืองได�อย่าง 

ถูกต�อง อธิิบายประโยชน์ของเคร่ืองหมุนเหว่ียง 

ในอุตสาหกรรมอาหารและข�อควรระวังในการใช�เคร่ืองได�   

โดยให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำาเสนอด�วยรูปแบบท่ีน่า

 

 

   

 

 

วารสารวิชาการออนไลน  เปนตน  ผู สอนและ

นักศึกษาในยุคนี้จึงตองปรับตัวใหทันกับสังคมโลกยุค

ใหม   ตองสามารถเลือกใชขอมูลท่ีถูกตอง ท่ีเผยแพร

อยางมากมายมาใชใหเปนประโยชนกับงานทาง

วิศวกรรมอาหาร ในทางกลับกันตองมีความสามารถ

ในการเผยแพรความรู ผลงาน หรือชิ้นงานไปยัง

สังคมภายนอกไดอยางนาสนใจ ผานทางชองทาง

สื่อสารตางๆ   

ผูสอนจึงไดจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหา

ความรู  ข อ มูล ท่ี เ ก่ี ยวขอ ง กับบท เรียน ในวิช า

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 มีกิจกรรมท่ีทำให

นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู (active learning) 

เพ่ือทำใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหามากข้ึน สามารถสรุป

เนื้อหา  และใชความคิดสรางสรรคในการนำเสนอ

งาน ในรูปแบบ ใหม ท่ี ดึ งดู ด ใจ   เป นผู มี ค วาม

รับผิดชอบใหงานสำเร็จและทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

สามารถคนควาเรียนรูดวยตนเองไดอยางไมมีจำกัด 

และนักศึกษายังคงมีทักษะเหลานี้ติดตัวตลอดไป 

เม่ือสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพก็จะสามารถ

ปรับตัวใชชีวิตในโลกยุคใหมไดอยางมีความสุขและมี

ความเจริญกาวหนา  

2  กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

  กระบวนการเรียนรูอธิบายไดในแตละหัวขอท่ี

สอนดังนี้ 

2.1 ปม 

     เพ่ือใหนักศึกษาทราบชนิดของปม  หลักการ

ทำงานของปมแตละชนิด ขอดี ขอเสียและขอจำกัด

ของปมแตละชนิดในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  

ในการสอนแบบเดิมผูสอนเปนผูบรรยายและเปด 

วิดีโอเก่ียวกับปมใหนักศึกษาดูเพ่ือใหเขาใจหลักการ

ทำงาน ตอมาให นั ก ศึกษาคนควา เองโดยการ

แบงกลุมทำรายงานเก่ียวกับปม “เปนรูปเลม” โดย

จะใหนักศึกษาเลือกชนิดของปมไดตามความสนใจ 
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สนใจและเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบันคือ คลิปเผยแพร่

ผ่านช่องทางยูทูบ (รูปท่ี 2) ผู�สอนให�นักศึกษาแบ่งกลุ่ม

โดยเลือกสมาชิกในกลุ่มเอง ในการแสดงบทบาทสมมติ

หรือแสดงเป็นละคร ช้ินงานน้ีทำาให�นักศึกษาในกลุ่มได�
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สร�างบทละครท่ีน่าติดตามชม เน้ือหาของบทละคร

เก่ียวกับการเป็นผู�ขายเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมอาหาร

ท่ีสามารถนำาเสนอสินค�าให�กับลูกค�า ซ่ึึ่งอาชีพผู�ขาย

เคร่ืองมือผลิตอาหารเป็นอาชีพหน่ึงท่ีผู�จบสาขา

วิศวกรรมกระบวนการอาหารทำาได� 

 การผลิตคลิปงานช้ินน้ีนักศึกษาได�ฝึึกทักษะการ

ถ่ายทำา การตัดต่อ การทำาคลิปด�วยโทรศัพท์มือถือ 

แทบเลท และคอมพิวเตอร์ และให�เผยแพร่ผ่านช่องยู

ทูบไปยังสังคมออนไลน์ได� ซ่ึึ่งทักษะการเผยแพร่

 

 

 

รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอยูทูบท่ีนักศึกษาแสดงละครว่า

นักศึกษาเป็นผู�แทนขายเคร่ืองหมุนเหว่ียง

 ผลงานทางสังคมออนไลน์น้ีจะเป็นประโยชน์แก่

ผู�เรียนในอนาคตได�เพราะทำาให�มีประสบการณ์ในการ
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นักศึกษาจบไปประกอบอาชีพจะปรับใช�การนำาเสนอ

ผลงานด�วยยูทูบให�เหมาะสมกับการทำางานในอนาคต

ได� สำาหรับคลิปท่ีนักศึกษาทำาข้ึนน้ีเป็นผลงานประจักษ์

ท่ีอาจนำาไปใส่ในประวัติเพ่ือแสดงว่าตนเองมีความรู�

ความเข�าใจในการทำางานของเคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบ 

disc bowl ได�

   

 

 

 
 

 

 
     รูปท่ี 1 ตัวอยางรายงานเรื่องปม 

 

การปรับวิธีการสอนดังกลาวเปนการสงเสริม

ทักษะการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต (lifelong 

learning) การใชโปรแกรมไมโครซอฟททีม ซ่ึงเปน

ฮับดิจิทัลท่ีชวยอำนวยความสะดวกในมอบหมายงาน 

การสงงาน การเก็บไฟลรายงาน (ตัวอยางในรูปท่ี 1) 

ไดเปนหมวดหมู ลดการใชกระดาษในการทำรายงาน  

นักศึกษาเชื่อมตอกับเพ่ือนรวมชั้น และผูสอนไดดี  

ก ารท ำงาน ใน ยุ ค ป จ จุ บั น นี้ ห ล าย บ ริ ษั ท ใช

ไมโครซอฟททีมหรือแพลตฟอรมอ่ืนๆ ในการทำงาน

ภายในบริษัท และติดตอลูกคา ดังนั้นเม่ือนักศึกษา

ไดมีทักษะในการใชโปรแกรมเชนนี้จากชั้นเรียนแลว 

เม่ือนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพก็

สามารถใชการสื่ อสารแบบนี้ ในการทำงานได

เหมาะสมกับสภาพการทำงานในศตวรรษท่ี 21 

 

2.2 การหมุนเหว่ียง 

ในหัวขอนี้ผูสอนมีเปาหมายใหนักศึกษาสามารถ

อธิบายหลักการทำงานของเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบ 

disc bowl  ได  สาธิตการประกอบชิ้นสวนตางๆ 

ของเครื่องหมุนเหวี่ยงและแสดงวิธีการใชเครื่องได

อยางถูกตอง  อธิบายประโยชนของเครื่องหมุน

เหวี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารและขอควรระวังในการ

ใชเครื่องได    

โดยใหนักศึกษาแตละกลุมนำเสนอดวยรูปแบบท่ี

นาสนใจและเปนท่ีนิยมมากในปจจุบันคือ คลิป

เผยแพรผ านชองทางยู ทูบ  (รูป ท่ี  2) ผู สอนให

นักศึกษาแบงกลุมโดยเลือกสมาชิกในกลุมเอง ในการ

แสดงบทบาทสมมติหรือแสดงเปนละคร ชิ้นงานนี้ทำ

ใหนักศึกษาในกลุม ไดประมวลความรู ท่ีสำคัญ

เก่ียวกับเครื่องหมุนเหวี่ยงเพ่ือสรางบทละครท่ีนา

ติดตามชม เนื้อหาของบทละครเก่ียวกับการเปน

ผูขายเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารท่ีสามารถ

นำเสนอสินคาใหกับลูกคา ซ่ึงอาชีพผูขายเครื่องมือ

ผลิตอาหารเปนอาชีพหนึ่งท่ีผูจบสาขาวิศวกรรม

กระบวนการอาหารทำได  

การผลิตคลิปงานชิ้นนี้นักศึกษาไดฝกทักษะการ

ถายทำ การตัดตอ การทำคลิปดวยโทรศัพทมือถือ 

แทบเลท และคอมพิวเตอร และใหเผยแพรผานชอง

ยูทูบไปยังสังคมออนไลนได ซ่ึงทักษะการเผยแพร 
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รูปท่ี 2 คลิปวิดีโอยูทูบท่ีนักศึกษาแสดงละคร

วานักศึกษาเปนผูแทนขายเครื่องหมุนเหวี่ยง 

 

ผลงานทางสังคมออนไลนนี้จะเปนประโยชนแก

ผูเรียนในอนาคตไดเพราะทำใหมีประสบการณใน

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะ ซ่ึง

เม่ือนักศึกษาจบไปประกอบอาชีพจะปรับใชการ

นำเสนอผลงานดวยยูทูบใหเหมาะสมกับการทำงาน

ในอนาคตได สำหรับคลิปท่ีนักศึกษาทำข้ึนนี้ เปน

ผลงานประจักษท่ีอาจนำไปใสในประวัติเพ่ือแสดงวา

ตนเองมีความรูความเขาใจในการทำงานของเครื่อง

หมุนเหวี่ยงแบบ disc bowl ได 

 ผลงานชิ้นนี้ เปนงานกลุมซ่ึงความสำเร็จของ

ชิ้นงานท่ีเกิดข้ึนสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ ความ

รับผิดชอบ และความคิดสรางสรรคของนักศึกษาใน

แตละกลุม 

 

2.3 การกรอง 

สำหรับหัวขอการกรอง ผูสอนมุงหวังใหนักศึกษา

สามารถเขาใจการวัดคาจากเครื่องกรองแบบ plate 

and frame filter press และคำนวณหาคาความ

ตานของผากรองและของกากของแข็งท่ีกรองไดดวย

สมการท่ีถูกตอง  โดยใหนักศึกษาทำงานกลุม  นำ

ขอมูล ท่ีวัดจากการทดลองเรื่องการกรอง เชน 

ปริมาตรของน้ำท่ีกรองได เวลาในการกรอง พ้ืนท่ี

ของเครื่องกรอง เปนตน  มาแสดงวิธีการคำนวณ

เปนไฟล power point (รูปท่ี 3) และนำเสนอหนา

ชั้นเรียน (รูปท่ี 4) ใหเพ่ือนรวมชั้นรับฟง เปดโอกาส

ใหผูฟงซักถามเนื้อหาในการนำเสนอ  

ผลงานชิ้นนี้ของนักศึกษา เปนการฝกทักษะให

นักศึกษาทำงานเปนกลุมในการนำเสนอการคำนวณ

ให ถูกตอง แสดงประเด็นเนื้อหาสาระท่ีตองการ

นำเสนอ สามารถนำเสนอขอมูลดวยไฟลท่ีมีการ

ตกแตงใหสวยงามดึงดูดความสนใจ เขาใจงาย การ

ใชสีท่ีเหมาะสม ฝกทักษะการนำเสนองานหนาชั้น 

และการตอบคำถามผูฟง  โดยอาจารยตรวจให

คะแนนในสวนของความถูกตองในการคำนวณ ความ

สวยงานในไฟลนำเสนอและวิธีการนำเสนอท่ี

นาสนใจรวมดวย 

ขอดีของการนำเสนอในรูปแบบไฟลอิเล็คโทรนิค

ใหอาจารยตรวจผลงาน เปนการลดการทำรายงาน

ดวยกระดาษ จึงสงเสริมใหนักศึกษาชวยรักษโลกได

อีกวิธีหนึ่ง  
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วานักศึกษาเปนผูแทนขายเครื่องหมุนเหวี่ยง 

 

ผลงานทางสังคมออนไลนนี้จะเปนประโยชนแก

ผูเรียนในอนาคตไดเพราะทำใหมีประสบการณใน

การเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะ ซ่ึง

เม่ือนักศึกษาจบไปประกอบอาชีพจะปรับใชการ

นำเสนอผลงานดวยยูทูบใหเหมาะสมกับการทำงาน

ในอนาคตได สำหรับคลิปท่ีนักศึกษาทำข้ึนนี้ เปน

ผลงานประจักษท่ีอาจนำไปใสในประวัติเพ่ือแสดงวา

ตนเองมีความรูความเขาใจในการทำงานของเครื่อง

หมุนเหวี่ยงแบบ disc bowl ได 

 ผลงานชิ้นนี้ เปนงานกลุมซ่ึงความสำเร็จของ

ชิ้นงานท่ีเกิดข้ึนสะทอนใหเห็นถึงความรวมมือ ความ

รับผิดชอบ และความคิดสรางสรรคของนักศึกษาใน

แตละกลุม 

 

2.3 การกรอง 

สำหรับหัวขอการกรอง ผูสอนมุงหวังใหนักศึกษา

สามารถเขาใจการวัดคาจากเครื่องกรองแบบ plate 

and frame filter press และคำนวณหาคาความ

ตานของผากรองและของกากของแข็งท่ีกรองไดดวย

สมการท่ีถูกตอง  โดยใหนักศึกษาทำงานกลุม  นำ

ขอมูล ท่ีวัดจากการทดลองเรื่องการกรอง เชน 

ปริมาตรของน้ำท่ีกรองได เวลาในการกรอง พ้ืนท่ี

ของเครื่องกรอง เปนตน  มาแสดงวิธีการคำนวณ

เปนไฟล power point (รูปท่ี 3) และนำเสนอหนา

ชั้นเรียน (รูปท่ี 4) ใหเพ่ือนรวมชั้นรับฟง เปดโอกาส

ใหผูฟงซักถามเนื้อหาในการนำเสนอ  

ผลงานชิ้นนี้ของนักศึกษา เปนการฝกทักษะให

นักศึกษาทำงานเปนกลุมในการนำเสนอการคำนวณ

ให ถูกตอง แสดงประเด็นเนื้อหาสาระท่ีตองการ

นำเสนอ สามารถนำเสนอขอมูลดวยไฟลท่ีมีการ

ตกแตงใหสวยงามดึงดูดความสนใจ เขาใจงาย การ

ใชสีท่ีเหมาะสม ฝกทักษะการนำเสนองานหนาชั้น 

และการตอบคำถามผูฟง  โดยอาจารยตรวจให

คะแนนในสวนของความถูกตองในการคำนวณ ความ

สวยงานในไฟลนำเสนอและวิธีการนำเสนอท่ี

นาสนใจรวมดวย 

ขอดีของการนำเสนอในรูปแบบไฟลอิเล็คโทรนิค

ใหอาจารยตรวจผลงาน เปนการลดการทำรายงาน

ดวยกระดาษ จึงสงเสริมใหนักศึกษาชวยรักษโลกได

อีกวิธีหนึ่ง  
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  ผลงานช้ินน้ีเป็นงานกลุ่มซ่ึึ่งความสำาเร็จของช้ิน

งานท่ีเกิดข้ึนสะท�อนให�เห็นถึงความร่วมมือ ความ 

รับผิดชอบ และความคิดสร�างสรรค์ของนักศึกษาใน

แต่ละกลุ่ม

 2.3 การกรอง

 สำาหรับหัวข�อการกรอง ผู�สอนมุ่งหวังให�

นักศึกษาสามารถเข�าใจการวัดค่าจากเคร่ืองกรองแบบ 

plate and frame filter press และคำานวณหาค่า

ความต�านของผ�ากรองและของกากของแข็งท่ีกรองได�

ด�วยสมการท่ีถูกต�อง  โดยให�นักศึกษาทำางานกลุ่ม  นำา

ข�อมูลท่ีวัดจากการทดลองเร่ืองการกรอง เช่น ปริมาตร

ของนำ้าท่ีกรองได� เวลาในการกรอง พ้ืนท่ีของเคร่ือง

กรอง เป็นต�น  มาแสดงวิธีิการคำานวณเป็นไฟล์ power 

point (รูปท่ี 3) และนำาเสนอหน�าช้ันเรียน (รูปท่ี 4) ให�

เพ่ือนร่วมช้ันรับฟัง เปดิโอกาสให�ผู�ฟังซัึ่กถามเน้ือหาใน

การนำาเสนอ 

 ผลงานช้ินน้ีของนักศึกษา เป็นการฝึึกทักษะให�

นักศึกษาทำางานเป็นกลุ่มในการนำาเสนอการคำานวณ

ให�ถูกต�อง แสดงประเด็นเน้ือหาสาระท่ีต�องการนำา

เสนอ สามารถนำาเสนอข�อมูลด�วยไฟล์ท่ีมีการตกแต่ง

ให�สวยงามดึงดูดความสนใจ เข�าใจง่าย การใช�สีท่ี

เหมาะสม ฝึึกทักษะการนำาเสนองานหน�าช้ัน และการ

ตอบคำาถามผู�ฟัง  โดยอาจารย์ตรวจให�คะแนนในส่วน

ของความถูกต�องในการคำานวณ ความสวยงานในไฟล์

นำาเสนอและวิธีิการนำาเสนอท่ีน่าสนใจร่วมด�วย

 ข�อดีของการนำาเสนอในรูปแบบไฟล์อิเล็คโท

รนิคให�อาจารยต์รวจผลงาน เปน็การลดการทำารายงาน

ด�วยกระดาษ จึงส่งเสริมให�นักศึกษาช่วยรักษ์โลกได�อีก

วิธีิหน่ึง 

 การเรียนการสอนแบบน้ีเป็นรูปแบบใหม่ท่ีผู�

สอนใช� ซ่ึึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริมให�นักศึกษาเข�าใจ

การคำานวณเก่ียวกับการกรอง เพ่ิมเติมจากการเรียน

ในอดีตท่ีนักศึกษาได�ทำาเพียงฝึึกฝึนการคำานวณจาก

โจทย์แบบฝึึกหัดเท่าน้ัน 

 

 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างไฟล์การนำาเสนอการคำานวณเก่ียวกับ

เคร่ืองกรองแบบ plate and frame 

 

รูปท่ี 4 นักศึกษานำาเสนอการคำานวณเก่ียวกับเคร่ือง

กรองในห�องเรียน 

   

 

 

การเรียนการสอนแบบนี้ เปนรูปแบบใหม ท่ี

ผูสอนใช ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสงเสริมใหนักศึกษา

เขาใจการคำนวณเก่ียวกับการกรอง เพ่ิมเติมจากการ

เรียนในอดีตท่ีนักศึกษาไดทำเพียงฝกฝนการคำนวณ

จากโจทยแบบฝกหัดเทานั้น  

 

 

 
รูป ท่ี  3 ตั วอย างไฟลการนำเสนอการคำนวณ

เก่ียวกับเครื่องกรองแบบ plate and frame  

 

 
รูปท่ี 4 นักศึกษานำเสนอการคำนวณเก่ียวกับเครื่อง

กรองในหองเรียน  

 

2.4 ฟลูอิดไดเซชัน 

ในหัวขอฟลูอิดไดเซชัน ผูสอนมุงหวังใหนักศึกษา

มีความเขาใจในการคำนวณเก่ียวกับการหาความเร็ว

ต่ำสุดของของไหลในกระบวนการทำฟลูอิดไดเซชัน

เพราะเปนคาท่ีสำคัญในการออกกระบวนการของ

เครื่องฟลูอิดไดเซชัน  ดังนั้นนอกจากใหนักศึกษาฝก

คำนวณจากโจทยในเอกสารคำสอนแลว ผูสอนไดให

นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยให

นักศึกษาทำงานกลุม  สมาชิกในแตละกลุม คิด

วิเคราะหรวมกันเพ่ือกำหนดโจทยการคำนวณและ

แสดงวิธีการคำนวณ นำเสนอเปน power point ท่ี

ออกแบบใหสวยงาม (รูปท่ี 5) จากนั้นนำสงอาจารย  

อาจารยนำสงใหกลุมอ่ืนตรวจสอบความถูกตองของ

การคำนวณ และข้ันตอนสุดทายอาจารยตรวจแกไข

และอธิบายชี้ใหเห็นวาการคำนวณใดถูกหรือผิด   ซ่ึง

ในการสอนแบบเดิมนั้นผูสอนใหนักศึกษาฝกทำโจทย

จากเอกสารคำสอนเทานั้น  ไมไดใหนักศึกษาทำงาน

รวมกันเปนกลุม  และไมไดใหมีการนำเสนอดวย 

power point  กิจกรรมการสอนแบบใหมนี้ จะ

สงเสริมใหนักศึกษาฝกทักษะการนำเสนอในรูปแบบ

   

 

 

การเรียนการสอนแบบนี้ เปนรูปแบบใหม ท่ี

ผูสอนใช ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสงเสริมใหนักศึกษา

เขาใจการคำนวณเก่ียวกับการกรอง เพ่ิมเติมจากการ

เรียนในอดีตท่ีนักศึกษาไดทำเพียงฝกฝนการคำนวณ

จากโจทยแบบฝกหัดเทานั้น  

 

 

 
รูป ท่ี  3 ตั วอย างไฟลการนำเสนอการคำนวณ

เก่ียวกับเครื่องกรองแบบ plate and frame  

 

 
รูปท่ี 4 นักศึกษานำเสนอการคำนวณเก่ียวกับเครื่อง

กรองในหองเรียน  

 

2.4 ฟลูอิดไดเซชัน 

ในหัวขอฟลูอิดไดเซชัน ผูสอนมุงหวังใหนักศึกษา

มีความเขาใจในการคำนวณเก่ียวกับการหาความเร็ว

ต่ำสุดของของไหลในกระบวนการทำฟลูอิดไดเซชัน

เพราะเปนคาท่ีสำคัญในการออกกระบวนการของ

เครื่องฟลูอิดไดเซชัน  ดังนั้นนอกจากใหนักศึกษาฝก

คำนวณจากโจทยในเอกสารคำสอนแลว ผูสอนไดให

นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยให

นักศึกษาทำงานกลุม  สมาชิกในแตละกลุม คิด

วิเคราะหรวมกันเพ่ือกำหนดโจทยการคำนวณและ

แสดงวิธีการคำนวณ นำเสนอเปน power point ท่ี

ออกแบบใหสวยงาม (รูปท่ี 5) จากนั้นนำสงอาจารย  

อาจารยนำสงใหกลุมอ่ืนตรวจสอบความถูกตองของ

การคำนวณ และข้ันตอนสุดทายอาจารยตรวจแกไข

และอธิบายชี้ใหเห็นวาการคำนวณใดถูกหรือผิด   ซ่ึง

ในการสอนแบบเดิมนั้นผูสอนใหนักศึกษาฝกทำโจทย

จากเอกสารคำสอนเทานั้น  ไมไดใหนักศึกษาทำงาน

รวมกันเปนกลุม  และไมไดใหมีการนำเสนอดวย 

power point  กิจกรรมการสอนแบบใหมนี้ จะ

สงเสริมใหนักศึกษาฝกทักษะการนำเสนอในรูปแบบ
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 2.4 ฟลูอิดไดเซึ่ชัน

 ในหัวข�อฟลูอิดไดเซึ่ชัน ผู�สอนมุ่งหวังให�

นักศึกษามีความเข�าใจในการคำานวณเก่ียวกับการ

หาความเร็วตำ่าสุดของของไหลในกระบวนการทำาฟลู

อิดได เซึ่ ชัน เพราะ เ ป็น ค่า ท่ีสำา คัญในการออก

กระบวนการของเคร่ืองฟลูอิดไดเซึ่ชัน  ดังน้ันนอกจาก

ให�นักศึกษาฝึึกคำานวณจากโจทยใ์นเอกสารคำาสอนแล�ว 

ผู�สอนได�ให�นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

โดยให�นักศึกษาทำางานกลุ่ม สมาชิกในแต่ละกลุ่มคิด

วิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือกำาหนดโจทย์การคำานวณและ

แสดงวิธีิการคำานวณ นำาเสนอเป็น power point ท่ี

ออกแบบให�สวยงาม (รูปท่ี 5) จากน้ันนำาส่งอาจารย์  

อาจารย์นำาส่งให�กลุ่มอ่ืนตรวจสอบความถูกต�องของ

การคำานวณ และข้ันตอนสุดท�ายอาจารย์ตรวจแก�ไข

และอธิิบายช้ีให�เห็นว่าการคำานวณใดถูกหรือผิด   ซ่ึึ่ง

ในการสอนแบบเดิมน้ันผู�สอนให�นักศึกษาฝึึกทำาโจทย์

จากเอกสารคำาสอนเท่าน้ัน  ไม่ได�ให�นักศึกษาทำางาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม  และไม่ได�ให�มีการนำาเสนอด�วย 

power point  กิจกรรมการสอนแบบใหม่น้ีจะส่งเสริม

ให�นักศึกษาฝึึกทักษะการนำาเสนอในรูปแบบสไลด์  

และได�ฝึึกฝึนการทำาคำานวณโจทย์เร่ืองฟลูอิดไดเซึ่ชัน

มากข้ึน    

 

 

 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างการนำาเสนอการคำานวณหาความเร็ว

ตำ่าสุดในการทำาฟลูอิดไดเซึ่ชันท่ีนักศึกษาออกแบบ

3. ผลลัพธ์ีท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

     ผลลัพธ์ิท่ีเกิดกับนักศึกษา นักศึกษาได�ให�ความ

เห็นว่ารู�สึกพึงพอใจ มีความสนุกกับกิจกรรมหรืองาน

ท่ีได�รับมอบหมาย  ได�มีการทำางานเป็นกลุ่ม แต่

ต�องการเลือกสมาชิกภายในกลุ่มเอง  ได�ฝึึกทักษะ

การนำาเสนองานเปน็อินโฟกราฟิคท่ีสวยงามนอกเหนอื

จากการทำารายงานเป็นเล่ม  ได�ใช�แพลตฟอร์มไมโคร

ซึ่อฟทีมในการเรียนจนคล่องแคล่ว อำานวยความ

สะดวกในการส่งงานอาจารย์  เป็นช่องทางท่ีสะดวก

ในการติดต่อส่ือสารในช่วงการเว�นระยะห่างทางสังคม

เม่ือมีการระบาดหนักของโควิด-19  กิจกรรมการ

อภิปรายแลกเปล่ียน ต้ังคำาถามระหว่างการนำาเสนอ

งานในช้ันเรียนทำาให�เกิดความเข�าใจเน้ือหาและฝึึกการ

คิดวิเคราะห์ประยุกต์ใช�เคร่ืองมือเก่ียวกับของไหลใน

การผลิตอาหาร 

     การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาท่ีมีกิจกรรมให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึนคล�องกับการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21  น่าจะส่งผลให�นักศึกษามีความ

เข�าใจเน้ือหาและได�เกรดดีข้ึน โดยในปกีารศึกษา 2563 

ซ่ึึ่งจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 

นักศึกษาได�คะแนนเฉล่ียคือ 71.32±7.69 คะแนนตำ่า

สุด 52.98 และคะแนนสูงสุด 87.49  ในปีการศึกษา 

2562 ซ่ึึ่งไม่ได�ใช�การเรียนสอนให�สอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 มากนัก  นักศึกษาได�คะแนนเฉล่ียน�อย

กว่าเล็กน�อย คือได�คะแนนเฉล่ียเป็น 68.5±8.24  

 

 

   

 

 

สไลด  และไดฝกฝนการทำคำนวณโจทยเรื่องฟลูอิด

ไดเซชันมากข้ึน     

  

 

 
 

 
รูปท่ี 5 ตัวอยางการนำเสนอการคำนวณหาความเร็ว

ต่ำสุดในการทำฟลูอิดไดเซชันท่ีนักศึกษาออกแบบ 

3   ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

    ผลลัพ ธ ท่ี เกิ ด กับนั ก ศึกษา  นั ก ศึกษาได ให

ความเห็นวารูสึกพึงพอใจ มีความสนุกกับกิจกรรม

หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย  ไดมีการทำงานเปนกลุม 

แตตองการเลือกสมาชิกภายในกลุมเอง  ไดฝกทักษะ

การนำเสนองาน เป น อิน โฟกราฟ ค ท่ี สวยงาม

นอกเหนื อจากการทำรายงาน เปน เลม   ได ใช

แพ ล ต ฟ อร ม ไม โค รซ อฟ ที ม ใน ก าร เรี ย น จ น

คลองแคลว อำนวยความสะดวกในการสงงาน

อาจารย  เปนชองทางท่ีสะดวกในการติดตอสื่อสาร

ในชวงการเวนระยะหางทางสังคมเม่ือมีการระบาด

หนักของโควิด-19  กิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยน 

ตั้งคำถามระหวางการนำเสนองานในชั้นเรียนทำให

เกิดความเขาใจเนื้อหาและฝกการคิดวิเคราะห

ประยุกตใชเครื่องมือเก่ียวกับของไหลในการผลิต

อาหาร  

     การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาท่ีมีกิจกรรมให

นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนมากข้ึนคลองกับการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  นาจะสงผลใหนักศึกษามี

ความเข าใจ เนื้ อหาและได เกรดดี ข้ึน  โดยในป

การศึกษา 2563 ซ่ึ งจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาไดคะแนน

เฉลี่ยคือ 71.32±7.69 คะแนนต่ำสุด 52.98 และ

คะแนนสูงสุด 87.49  ในปการศึกษา 2562 ซ่ึงไมได

ใชการเรียนสอนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 มาก

นัก  นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาเล็กนอย คือ

ไดคะแนนเฉลี่ยเปน 68.5±8.24  คะแนนต่ำสุด 

49.28 และคะแนนสูงสุด 93.32  เม่ือสังเกตจากรูป

ท่ี 6 ซ่ึงเปนการเปรียบรอยละจำนวนนักศึกษาท่ีได

เกรดวิชานี้ ในปการศึกษา 2563 กับปการศึกษา 

2562  พบวาในปการศึกษา 2563 รอยละของ

จำนวนนักศึกษาท่ีไดเกรด D+ และ D ลดลง โดย

นาจะไปเพ่ิมท่ีรอยละของนักศึกษาท่ีไดเกรด C+  

สำหรับรอยละของนักศึกษาท่ีไดเกรด B ลดลงโดย

นาจะไปเพ่ิมท่ีรอยละของนักศึกษาท่ีไดเกรด A และ

เกรด B+ 
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สอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาไดคะแนน

เฉลี่ยคือ 71.32±7.69 คะแนนต่ำสุด 52.98 และ

คะแนนสูงสุด 87.49  ในปการศึกษา 2562 ซ่ึงไมได

ใชการเรียนสอนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 มาก

นัก  นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยนอยกวาเล็กนอย คือ

ไดคะแนนเฉลี่ยเปน 68.5±8.24  คะแนนต่ำสุด 

49.28 และคะแนนสูงสุด 93.32  เม่ือสังเกตจากรูป

ท่ี 6 ซ่ึงเปนการเปรียบรอยละจำนวนนักศึกษาท่ีได

เกรดวิชานี้ ในปการศึกษา 2563 กับปการศึกษา 

2562  พบวาในปการศึกษา 2563 รอยละของ

จำนวนนักศึกษาท่ีไดเกรด D+ และ D ลดลง โดย

นาจะไปเพ่ิมท่ีรอยละของนักศึกษาท่ีไดเกรด C+  
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นาจะไปเพ่ิมท่ีรอยละของนักศึกษาท่ีไดเกรด A และ

เกรด B+ 
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คะแนนตำ่าสุด 49.28 และคะแนนสูงสุด 93.32  เม่ือ

สังเกตจากรูปท่ี 6 ซ่ึึ่งเป็นการเปรียบร�อยละจำานวน

นักศึกษาท่ีได�เกรดวิชาน้ีในปีการศึกษา 2563 กับปีการ

ศึกษา 2562  พบว่าในปีการศึกษา 2563 ร�อยละของ

จำานวนนักศึกษาท่ีได�เกรด D+ และ D ลดลง โดยน่า

จะไปเพ่ิมท่ีร�อยละของนักศึกษาท่ีได�เกรด C+  สำาหรับ

ร�อยละของนักศึกษาท่ีได�เกรด B ลดลงโดยน่าจะไป

เพ่ิมท่ีร�อยละของนักศึกษาท่ีได�เกรด A และเกรด B+

 

รูปท่ี 6 เปรียบเทียบร�อยละของนักศึกษาท่ีได�เกรด

ต่างๆ ระหว่างการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 

และ 2563

 ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย์ คืออาจารย์ได�ปรับตัว 

และพัฒนาตนเองในการใช�แพลตฟอร์มดิจิตัล ส่ือสังคม

ออนไลน์ร่วมในการเรียนการสอน โปรแกรมการสร�าง

ส่ือท่ีน่าสนใจและเผยแพรข่�อมูลได�รวดเร็ว  ใช�ความคดิ

สร�างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมและงานให�เหมาะ

สมกับเน้ือหาท่ีต�องการวัดความรู�ความสามารถของ

นักศึกษา และเหมาะสมกับเวลาในการสอน  โดยผู�สอน

ก็ต�องมีการเรียนรู�โปรแกรมช่วยสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ทำาการสอนให� ทันกับโลกยุคใหม่ท่ีมีการพัฒนา

เทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว และมีข�อท่ีต�องพัฒนาปรับปรุง

ต่อไป คือในอนาคตควรมีกิจกรรมท่ีให�นักศึกษาได�มี

การใช�ภาษาอังกฤษมากข้ึน  ควรเพ่ิมการจัดการเรียน

การสอนท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ในทุกๆ 

   

 

 

 

รูปท่ี 6 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาท่ีไดเกรด

ตางๆ ระหวางการเรียนการสอนในปการศึกษา 

2562 และ 2563 

 

ผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารย คืออาจารยไดปรับตัว 

และพัฒนาตนเองในการใชแพลตฟอรมดิจิตัล สื่อ

สังคมออนไลนรวมในการเรียนการสอน โปรแกรม

การสรางสื่อท่ีนาสนใจและเผยแพรขอมูลไดรวดเร็ว  

ใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบกิจกรรมและ

งานให เหมาะสมกับเนื้อหาท่ีตองการวัดความรู

ความสามารถของนักศึกษา และเหมาะสมกับเวลา

ในการสอน  โดยผูสอนก็ตองมีการเรียนรูโปรแกรม

ชวยสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือทำการสอนใหทันกับโลก

ยุคใหมท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และมี

ขอท่ีตองพัฒนาปรับปรุงตอไป คือในอนาคตควรมี

กิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดมีการใชภาษาอังกฤษมาก

ข้ึน  ควรเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับศตวรรษท่ี 21 ในทุกๆ กระบวนวิชา เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับนักศึกษาซ่ึงจะเปนอนาคตของ

ชาติ 

 

4 สรุป 

การศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการอาหารใน

ระดับปริญญาตรีในยุคศตวรรษท่ี 21 ท้ังผูสอนและ

นักศึกษาตองเรียนรู ปรับเปลี่ยนตัวเองอยูเสมอใน

การใชอุปกรณตางๆ เพ่ือแสวงหาองคความรูท่ี มี

อยางมากมายได และจะไดมีทักษะติดตัวไปตลอด

ชีวิต การใชแพลตฟอรมดิจิตัล โปรแกรมมัลติมีเดีย 

และโซเชียลมีเดียรวมในการเรียนการสอนจะสงเสริม

ความนาสนใจในการเรียน และชวยใหนักศึกษา

เขาใจเนื้อหาการเรียนมากข้ึน   

5 กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีสนับสนุนท้ัง

การให ค วามรู ใน การจั ดการเรียนการสอน ท่ี

สอดคล อ ง กั บ ศตวรรษ ท่ี  21  และสนั บ สนุ น

งบประมาณในการจดัการเรียนการสอน   
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กระบวนวิชา เพ่ือให�เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา

ซ่ึึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ

4. สรุป

 การศึกษาทางวิศวกรรมกระบวนการอาหารใน

ระดับปริญญาตรีในยุคศตวรรษท่ี 21 ท้ังผู�สอนและ

นักศึกษาต�องเรียนรู� ปรับเปล่ียนตัวเองอยูเ่สมอในการ

ใช�อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือแสวงหาองค์ความรู�ท่ีมีอย่าง

มากมายได� และจะได�มีทักษะติดตัวไปตลอดชีวิต การ

ใช�แพลตฟอร์มดิจิตัล โปรแกรมมัลติมีเดีย และโซึ่เชีย

ลมีเดียร่วมในการเรียนการสอนจะส่งเสริมความน่า

สนใจในการเรียน และช่วยให�นักศึกษาเข�าใจเน้ือหา

การเรียนมากข้ึน  

5. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีสนับสนุน

ท้ังการให�ความรู� ในการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคล�องกบัศตวรรษท่ี 21 และสนบัสนุนงบประมาณ

ในการจัดการเรียนการสอน  
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Flipped Classroom 

เพื่อพัฒนาทักษะที่จำาเป็นในศตวิรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศ้กษา  

กระบวินวิิชาคณิตศาสตร์อนุพันธี์การเงิน

ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 บทความน้ีได�สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ในกระบวนวิชา 206457 คณิตศาสตร์อนุพันธ์ิการเงิน ภาค

การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ซ่ึึ่งมีการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนแบบ Active learning และ Flipped classroom 

เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจำาเปน็ในศตวรรษท่ี 21 แก่ผู�เรียน โดยเน�นให�ผู�เรียนหาองคค์วามรู�จากแหลง่น่าเช่ือถือผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่า การเรียนการสอนในแบบดังกล่าว กระตุ�นให�ผู�

เรียนคดิ วิเคราะห์ ค�นคว�าด�วยตนเอง สร�างบรรยากาศท่ีดีระหว่างเรียน มีสว่นช่วยให�ผู�เรียนทำาความเข�าใจในเน้ือหา

ได�เป็นอย่างดี ทำาให�การเรียนรู�เป็นไปอย่างมีประสิทธิิภาพ และทำาให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 

21 ตามจุดมุ่งหมายท่ีได�ต้ังไว�

คำาสำาคัญ:  คณิตศาสตร์การเงิน, คณิตศาสตร์อนุพันธ์ิการเงิน, active learning, flipped classroom, ทักษะท่ี

จำาเป็นในศตวรรษท่ี 21, การสอนคณิตศาสตร์ 

1. บทนำา

 ทักษะทางการเงิน (financial literacy) เป็น

ทักษะพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิต ผู�ท่ีมี

ทักษะทางการเงินท่ีดี จะมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถวางแผน และบริหาร

จัดการเงินได�อย่างมีประสิทธิิภาพ ช่วยเพ่ิมพูนความ

ม่ังค่ังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

ครอบครัว สามารถรับมือกับความท�าทายต่าง ๆ ได�

อย่างม่ันคง นำาไปสู่ความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างยั่งยืนของ

ประชาชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

[1] นอกจากน้ีสภาเศรษฐกิจโลกยังกล่าวว่าทักษะ

ทางการเงินเป็นหน่ึงในทักษะท่ีจำาเป็นแห่งศตวรรษท่ี 

21 [2] ซ่ึึ่งเป็นทักษะท่ีสำาคัญอย่างมากสำาหรับผู�เรียน

ในยุคปัจจุบัน และสำาหรับกระบวนวิชา 206457 

คณิตศาสตร์อนุพันธ์ิการเงิน น้ันเป็นกระบวนวิชาหน่ึง

ท่ีเพ่ิมทักษะทางการเงนิแก่ผู�เรียน โดยในกระบวนวชิา

น้ีจะมุ่งเน�นการศึกษาคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของ

ผลิตภัณฑ์หุ�น (stock) และอนุพันธ์ิของหุ�น (stock 

derivatives) เป็นหลัก 

 โดยท่ัวไปน้ันการเรียนการสอนกระบวนวิชา

คณิตศาสตร์ น้ันถูกสอนโดยการบรรยายและยก

ตัวอย่างหน�าช้ันเรียนโดยผู�สอนเป็นหลักเน่ืองจากองค์

ความรู�คณิตศาสตร์น้ันต�องเป็นมีรายละเอียดสูง หาก

ผู�เรียนเข�าใจผิดแม�เพียงเล็กน�อย อาจกระทบกับผลการ

ศึกษาแบบลูกโซ่ึ่กับผลลัพธ์ิท้ังหมดท่ีเหลือด�วย 

จึงทำาให�การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

learning สำาหรับกระบวนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ

อุดมศึกษามีความท�าทายเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม 
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ด�วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบัน ประกอบกับการ

พัฒนาอย่างก�าวกระโดดของเทคโนโลยีการเงิน 

(financial technology) ทำาให�องค์ความรู�ต่าง ๆ  ของ

กระบวนวิชาน้ันสามารถสืบค�นได�จากแหล่งออนไลน์ 

เช่น เวบไซึ่ด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[3] 

เวบไซึ่ด์ของธินาคารพาณิชย์ ต่าง ๆ เวบไซึ่ด์ 

Investopedia[4] รวมไปถึงคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวข�องบน

ช่องทาง youtube [5] ด�วยสาเหตุดังกล่าว ทำาให�ผู�

สอนมีแนวคิดในการปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน

กระบวนวชิา 206457 คณติศาสตร์อนุพันธ์ิการเงิน ใน

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือพัฒนาทักษะ

ท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให�แก่ผู�เรียน ผ่านการเรียน

การสอนแบบ Active learning และ Flipped 

classroom โดยการเพ่ิมกิจกรรมในช้ันเรียนต่าง ๆ  เช่น 

การนำาเสนอหน�าช้ันเรียนแบบกลุ่ม การเล่นเกมตอบ

คำาถามท่ีเก่ียวข�องกับเน้ือหา การเขียนโปรแกรมช่วย

คำานวน และการทำาโครงงานเก่ียวกับเทคโนโลยีการ

เงิน โดยผู�สอนจะทำาการช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม

ต่าง ๆ  ผ่านวีดีโอก่อนเข�าช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน ส่ง

ผลให�ผู�เรียนต�องศึกษาหาความรู�ผ่านส่ือออนไลน์หรือ

เอกสารท่ีเก่ียวข�องก่อนเข�าช้ันเรียน ท้ังน้ีรูปแบบการ

เรียนการสอนดังกล่าวถูกใช�ในบางหัวข�อท่ีเหมาะสม

เท่าน้ัน เน่ืองจากในบางหัวข�อยังมีความจำาเป็นต�องมี

การเรียนการสอนแบบบรรยายตามแบบด้ังเดิมเพราะ

เป็นหัวข�อท่ีมีรายละเอียดทางคณิตศาสตร์ค่อน 

ข�างมาก

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

และ Flipped Classroom และทักษะท่ีจำาเป็นใน

ศตวิรรษท่ี 21

 2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning เปน็ก

ระบวนการจัดการเรียนรู�ตามแนวคิดการสร�างสรรค์

ทางปัญญาท่ีเน�นกระบวนการเรียนรู�มากกว่าเน้ือหา

วิชาเพ่ือช่วยให�ผู�เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู�หรือ

สร�างความรู�ให�เกิดข้ึนในตนเองด�วยการลงมือปฏิิบัติ

จริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีมีผู�สอนเป็นผู�

แนะนำา กระตุ�น หรืออำานวยความสะดวก ให�ผู�เรียน

เกิดการเรียนรู�ข้ึนโดยกระบวนการคิดข้ันสูง [6-8] โดย

บทบาทของอาจารยผู์�สอนแบบ Active learning อาจ

มีแนวทางตัวอย่างเช่น จัดให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลางของ

การเรียนการสอน สร�างบรรยากาศของการมส่ีวนร่วม

และการเจรจาโต�ตอบท่ีส่งเสริมให�ผู�เรียนมีปฏิิสัมพันธ์ิ

ท่ีดีกับผู�สอนและเพ่ือนในช้ันเรียน กระตุ�นให�ผู�เรียน

ประสบความสำาเร็จในการเรียนรู� จัดสภาพการเรียนรู�

แบบร่วมมือและส่งเสริมให�เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู�

เรียน จัดกิจกรรมท่ีท�าทาย สะท�อนความต�องการใน

การพัฒนาผู�เรียนและเน�นการนำาไปใช�ประโยชน์ในชีวิต

จริงของผู�เรียน ท้ังน้ีในรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู�แบบ Active learning น้ันมีอยู่หลายรูปแบบ 

โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีถูกนำามาใช�ในกระบวนวิชาน้ี 

ได�แก่

 A1-การเรียนรู�แบบแลกเปล่ียนความคิด คือการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนคิดเก่ียวกับประเด็น

ท่ีกำาหนด จากน้ันให�แลกเปล่ียนความคดิและนำาเสนอ

ความคิดเห็นต่อผู�เรียนท้ังหมด 

 A2-การเรียนรู�แบบร่วมมือ คือการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ทำางานร่วมกับผู�อ่ืน 

 A3-การเรียนรู�แบบใช�เกม คือการจัดกิจกรรม

การเรียนรู�ท่ีผู�สอนนำาเกมเข�าบูรณาการในการเรียนการ

สอน 

 A4-การเรียนรู�แบบวิเคราะห์วีดีโอ คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ดูวีดีโอ ให�ผู�เรียน

แสดงความคิดเห็น หรือสะท�อนความคิดเก่ียวกับส่ิง 

ท่ีได�

 A5-การเรียนรู�แบบกระบวนการวจัิย คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีอิงกระบวนการวิจัย โดยให�ผู�เรียน

กำาหนดหัวข�อท่ีต�องการเรียนรู� วางแผนการเรียน เรียน

รู�ตามแผน สรุปความรู�หรือสร�างผลงาน และสะท�อน

ความคิดในส่ิงท่ีได�เรียนรู� ตัวอย่างของการเรียนรู� 
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ชนิดน้ี ได�แก่ การเรียนรู�แบบโครงงาน (Project based 

learning) หรือ การเรียนรู�แบบใช�ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem based learning)

 A6-การเรียนรู�แบบกรณีศึกษา คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนได�ศึกษากรณีตัวอย่าง 

จากน้ันให�ผู�เรียนวิเคราะห์และแลกเปล่ียนความคิด

เห็นหรือแนวทางแก�ปัญหา แล�วนำาเสนอความคิดเห็น

ต่อผู�เรียนท้ังหมด

 A7-การเรียนรู�แบบแผนผังความคิด คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู�ท่ีให�ผู�เรียนออกแบบแผนผังความ

คิด เพ่ือนำาเสนอความคิดรวบยอดและความเช่ือมโยง

กันของกรอบความคิด แล�วนำาเสนอผลงานต่อผู�เรียน

อ่ืน ๆ  จากน้ันเปิดโอกาสให�ผู�เรียนคนอ่ืนได�ซัึ่กถามและ

แสดงความคิดเห็น

 2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped 

Classroom

 การเรียนการสอนแบบ Flipped classroom 

คือมุ่งเน�นการสร�างสรรค์องค์ความรู�ด�วยตัวผู�เรียนเอง

ตามทักษะ ความรู�ความสามารถและสติปัญญาตาม

อัตราความสามารถทางการเรียนแต่ละคน จากส่ิงท่ีผู�

สอนจัดให�ผ่านส่ือเทคโนโลยีหลากหลายประเภทใน

ปัจจุบัน และเป็นลักษณะการเรียนรู�จากแหล่งเรียนรู�

นอกช้ันเรียนอย่างอิสระ [9] ซ่ึึ่งแตกต่างจากการเรียน

แบบเดิมท่ีผู�สอนจะเป็นผู�ป้อนความรู�ประสบการณ์ให�

ผู�เรียนในลักษณะของผู�สอนเป็นศูนย์กลาง ทำาให�

บทบาทของผู�สอนไม่ใช่เป็นผู�ถ่ายทอดความรู� แต่จะอยู่

ในบทบาทโค�ชท่ีจะเป็นผู�จุดประกาย และสร�างแรง

บันดาลใจในการเรียน สำาหรับกระบวนการของ 

Flipped classroom น้ันแบ่งได�เป็น 2 ข้ันตอนได�แก่

 1. ข้ันตอนก่อนช้ันเรียน ผู�สอนทำาการช้ีแจง

กิจกรรมในช้ันเรียนในอนาคตผ่านวีดีโอหรือส่ือ

ออนไลน์ เพ่ือให�ผู� เรียนศึกษาความรู� ผ่านระบบ

ออนไลน์นอกเวลาเรียน วิธีิน้ีทำาให�ผู�เรียนสามารถดูคำา

ช้ีแจงผ่านวีดีโอออนไลน์ไม่จำากัดเวลาและจำานวนคร้ัง  

รวมถึงสามารถปรึกษาพูดคุยกับผู�เรียนอ่ืนได� ทำาให�

สามารถลดเวลาในช้ีแจงกิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียน

และมีเวลาให�กับกิจกรรมในช้ันเรียนได�อย่างเต็มท่ี

 2. ข้ันตอนระหว่างช้ันเรียน จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามเน้ือหาท่ีเก่ียวข�องกับวีดีโอ โดยผู�

สอนจะสร�างสภาวะแวดล�อมให�เหมาะกับกิจกรรมท่ี

ออกแบบไว� เพ่ือให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ และคอยให�

คำาแนะนำาหรือตอบข�อสงสัย  วิธีิน้ีจะทำาให�ผู�เรียนเข�าใจ

ความรู� และเช่ือมโยงในหลักการมากยิ่งข้ึน

 2.3 ทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21

 จากกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลต่อวิถีการดำารงชีพ

ของสังคมอยา่งท่ัวถึง ทำาให�การเตรียมผู�เรียนให�พร�อม

กับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึึ่งเป็นทักษะท่ีต�องมีการเรียน

รู�และพัฒนาตลอดชีวิต (Lifelong learning) มีความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก [10,11] โดยสภาเศรษฐกิจโลก 

[2] ได�แบ่งทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจำาเป็นต่อชีวิต

และการทำางานเป็น 3 ด�านดังน้ี

 S1-กลุ่มทักษะข้ันพ้ืนฐาน (Foundational 

Literacies) เก่ียวข�องกับทักษะสำาคัญท่ีผู�เรียนใช�

ประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน ได�แก่ ทักษะด�านภาษา 

(Literacy) ทักษะด�านคำานวณ (Numeracy) ทักษะ

ด�านการใช�เทคโนโลยี (ICT Literacy), ทักษะด�าน

วิทยาศาสตร์และส่ิงรอบตัว (Scientific Literacy), 

ทักษะการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและวัฒนธิรรม 

(Cultural & Civic Literacy) และทักษะด�านจัดการ

การเงิน (Financial Literacy)

 S 2 -ก ลุ่ ม ทั กษะด� านการ จั ดการ ปัญหา 

(Competencies) ท่ีผู�เรียนใช�ในการแก�ปัญหาท่ีซัึ่บ

ซึ่�อนและท�าทาย ได�แก่ การคิดวิเคราะห์และการแก�

ปัญหา (Critical thinking/ problem solving) ความ

คิดสร�างสรรค์ (Creativity) การติดต่อส่ือสาร 

( C o m m u n i c a t i o n ) แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 

(Collaboration)  

 S3-กลุ่มทักษะด�านลักษณะนิสัย (Character 

Qualities) ท่ีจะสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลง
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ของส่ิงแวดล�อมรอบตัวได� ได�แก่ ความอยากรู�อยาก

เห็น (Curiosity) ความคิดริเร่ิมอย่างสร�างสรรค์ 

(Initiative) ความอดทน (Persistence/Grit) ความ

สามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความเป็นผู�นำา 

(Leadership) และ ความตระหนักถึงสังคมและ

วัฒนธิรรม (Social & Cultural Awareness) 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยสภา

เศรษฐกิจโลก (จาก [12])

3. การจัดการเรียนการสอนในกระบวินวิิชา 

206457 คณิตศาสตร์อนุพันธ์ีการเงิน

 3.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของกระบวนวิชา

 กระบวนวิชา 206457 คณิตศาสตร์อนุพันธ์ิการ

เงิน มีเน้ือหาจำานวน 5 บท ได�แก่ บทนำาสู่อนุพันธ์ิและ

ตลาด แบบจำาลองของสินทรัพย์ท่ีปลอดความเส่ียง 

แบบจำาลองของสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียง 

แบบจำาลองของอนุพันธ์ิทางการเงิน การหาค่าเหมาะ

ท่ีสุดของหลักทรัพย์ในครอบครอง

 สำาหรบัในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 

น้ัน มีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท้ังส้ินจำานวน 

12 คน เป็นนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ท้ังหมด โดยเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท้ังส้ิน 

10 คน และเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จำานวน 2 คน มี

การเก็บคะแนน 3 หมวด ได�แก่ การสอบกลางภาค 30 

คะแนน การสอบปลายภาค 30 คะแนน และกิจกรรม

แบบ Active learning และ Flipped Classroom 40 

คะแนน

 3.2 ภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ในภาพรวมแล�ว กิจกรรมของกระบวนวิชาแบ่ง

ได�เป็น 3 ประเภท รวม 9 กิจกรรมดังน้ี

 1. โครงงาน – จำานวน 1 โครงงาน คิดเป็น 12 

คะแนน โดยนักศึกษามีเวลาในการเตรียมตัวประมาณ 

4 สัปดาห์ และเม่ือนำาเสนอโครงงานแล�ว ต�องส่ง

รายงานสรุปภายใน 1 สัปดาห์

 2. กิจกรรมท่ีมีการส่งรายงาน – จำานวน 4 

กิจกรรม กิจกรรมละ 5 คะแนน คิดเป็น 20 คะแนน 

โดยนักศึกษาทราบรายละเอียดและมีเวลาในการเตรี

ยมตัวก่อนเร่ิมกิจกรรมประมาณ 1 สัปดาห์ และเม่ือ

ผ่านกิจกรรมแล�ว ต�องส่งรายงานสรุปภายใน 3 วัน

 3. กิจกรรมท่ีไม่มีการส่งรายงาน - จำานวน 4 

กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คะแนน คิดเป็น 8 คะแนน โดย

นักศึกษาทราบรายละเอียดและมีเวลาในการเตรียมตัว

ก่อนเร่ิมกิจกรรมประมาณ 3 วัน 

 ท้ังน้ี ทุกกิจกรรมมีการดำาเนินการเรียนการสอน

ในรูปแบบ flipped classroom โดยผู�สอนทำาการอัด

วีดีโอเพ่ือช้ีแจงรายละเอยีด และลงวดีีโอผ่าน youtube 

เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถดูวีดีโอได�ผ่านส่ือออนไลน์ และ

มีการใช� facebook group เป็นช่องทางออนไลน์ท่ีใช�

ติดต่อระหว่างผู�สอนและผู�เรียน โดยสาเหตุท่ีใช� 

facebook group เน่ืองจากเป็นแพลตฟอร์มท่ีผู�เรียน

นิยมใช� ทำาให�ข�อมูลเข�าถึงผู�เรียนได�รวดเร็ว รวมถึงผู�

เรียนสามารถโต�ตอบกับผู�สอนได� และสามารถใช�เป็น

แหล่งเก็บไฟล์เน้ือหาของกระบวนวิชาได�ด�วย (ตัวอยา่ง

วีดีโอช้ีแจงโครงงาน https://youtu.be/TjsMR_

lt6YE) ท้ังน้ีในแต่ละกิจกรรม จะมีการมอบรางวัลให�

แก่ ผู�ชนะหรือผู� ท่ีทำาผลงานโดดเด่น เ พ่ือสร�าง

บรรยากาศท่ีดีระหว่างช้ันเรียน อีกท้ังยงัสร�างขวัญและ

กำาลังใจให�แก่ผู�เรียนท่ีมีความต้ังใจด�วย

 

 

 

   

 

 

2.3 ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

 จากกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเกิดข้ึนและสงผลตอวิถีการดำรงชีพ

ของสังคมอยางท่ัวถึง ทำใหการเตรียมผูเรียนให

พรอมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปนทักษะท่ีตองมี

การเรียนรูและพัฒนาตลอดชีวิต (Lifelong 

learning) มีความสำคัญเปนอยางมาก [10,11] โดย

สภาเศรษฐกิจโลก [2] ไดแบงทักษะแหงศตวรรษท่ี 

21 ท่ีจำเปนตอชีวิตและการทำงานเปน 3 ดานดังนี้ 

S1-กลุมทักษะข้ันพ้ืนฐาน (Foundational 

Literacies) เก่ียวของกับทักษะสำคัญท่ีผูเรียนใช

ประยุกตในชีวิตประจำวัน ไดแก ทักษะดานภาษา 

(Literacy) ทักษะดานคำนวณ (Numeracy) ทักษะ

ดานการใชเทคโนโลยี (ICT Literacy), ทักษะดาน

วิทยาศาสตรและสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy), 

ทักษะการเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม 

(Cultural & Civic Literacy) และทักษะดานจัดการ

การเงิน (Financial Literacy) 

S2-กลุมทักษะดานการจัดการปญหา 

(Competencies) ท่ีผูเรียนใชในการแกปญหาท่ี

ซับซอนและทาทาย ไดแก การคิดวิเคราะหและการ

แกปญหา (Critical thinking/ problem solving) 

ความคิดสรางสรรค (Creativity) การติดตอสื่อสาร 

(Communication) และความรวมมือ 

(Collaboration)   

S3-กลุมทักษะดานลักษณะนิสัย (Character 

Qualities) ท่ีจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมรอบตัวได ไดแก ความอยากรูอยาก

เห็น (Curiosity) ความคิดริเริ่มอยางสรางสรรค 

(Initiative) ความอดทน (Persistence/Grit) 

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความ

เปนผูนำ (Leadership) และ ความตระหนักถึง

สังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural 

Awareness)  

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดย

สภาเศรษฐกิจโลก (จาก [12]) 

3 การจ ัดการเร ียนการสอนในกระบวนว ิชา 

206457 คณิตศาสตรอนุพันธการเงิน 

3.1 ขอมูลพ้ืนฐานของกระบวนวิชา 

 กระบวนวิชา 206457 คณิตศาสตรอนุพันธ

การเงิน มีเนื้อหาจำนวน 5 บท ไดแก บทนำสู

อนุพันธและตลาด แบบจำลองของสินทรัพยท่ีปลอด

ความเสี่ยง แบบจำลองของสินทรัพยท่ีมีความเสี่ยง  

แบบจำลองของอนุพันธทางการเงิน การหาคาเหมาะ

ท่ีสุดของหลักทรัพยในครอบครอง 

 สำหรับในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2563 นั้น มีนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาท้ังสิ้น

จำนวน 12 คน เปนนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรท้ังหมด โดยเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

ท้ังสิ้น 10 คน และเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 จำนวน 2 

คน มีการเก็บคะแนน 3 หมวด ไดแก การสอบกลาง

ภาค 30 คะแนน การสอบปลายภาค 30 คะแนน 

และกิจกรรมแบบ Active learning และ Flipped 

Classroom 40 คะแนน 
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รูปท่ี 2 การมอบรางวัลผลงานดีเด่นเพ่ือสร�าง

บรรยากาศท่ีดีระหว่างช้ันเรียน

 

รูปท่ี 3 การนำาเสนอโครงงาน

 3.2.1 โครงงาน

 ผู�เรียนจะทำาการศึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

(financial product) ท่ีเก่ียวข�องกับหุ�นหรืออนุพันธ์ิ

ของหุ�นตามความสนใจ โดยผู�เรียนต�องสามารถระบุ

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ และเคร่ืองมือคณิตศาสตร์ท่ี

ใช�ในการสร�างผลติภัณฑ์ได� ท้ังน้ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

อยูแ่ล�วในตลาดหรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู�เรียนคิดข้ึน

มาเองใหม่ก็ได� โดยผู�สอนให�คำาแนะนำาอย่างต่อเน่ือง

และสมำ่าเสมอ โดยมีการนำาเสนอผลงานหน�าช้ันเรียน

เป็นเวลา 10 นาทีต่อผลงาน และมีคณะกรรมการ

ประเมนิผลงานร่วมเข�าฟัง ซัึ่กถาม และให�คะแนนตาม

ความเหมาะสม ( ภาพกิจกรรม https://cmu.to/

mfproj)  ซ่ึึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู�แบบ

กระบวนการ วิจัย (A5) เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มทักษะข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มทักษะ

ด�านการจัดการปัญหา และกลุ่มทักษะด�านลักษณะ

นิสัย (S1 S2 และ S3)

 3.2.2 กิจกรรมท่ีมีการส่งรายงาน

 กิจกรรม 1-1 Principles in Math Finance 

derivatives กิจกรรมน้ีจัดข้ึนเพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจ

กระบวนการและคำาศัพท์พ้ืนฐานเร่ืองหุ�น ตลาดหุ�น 

ตราสารหน้ี และอนุพันธ์ิทางการเงิน โดยผู�สอนให�ตัว

อย่างเวบไซึ่ด์หรือวีดีโอท่ีให�ความรู�แก่ผู�เรียน จากน้ัน

ได�มอบหมายคำาถามให�ผู�เรียน โดยให�ผู�เรียนส่งคำาตอบ

กลับมาในรูปแบบวีดีโอ (ตัวอย่างการนำาเสนอผลงาน 

https://youtu.be/3UNxjHXxXoE และ https://

youtu.be/aFPj0vNKy7U โดยนายณัฐ พรหมมา และ

นางสาวธัินย์ชนก ยุติธิรรมสถิตย์ ตามลำาดับ) กิจกรรม

ดังกล่าวเป็นการเรียนรู�แบบวิเคราะห์วีดีโอ (A4) และ
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พ้ืนฐานและกลุ่มทักษะด�านการจดัการปญัหา (S1 และ 

S2)

 กิจกรรม 1-2 การซ้ืึ่อขายหุ�นและอนุพันธ์ิใน

ตลาดเสมือนจริง เน่ืองจากในปัจจุบันมีโปรแกรมท่ีใช�

ในการทดลองการซ้ืึ่อขายหุ�นผลิตโดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย[13] ในกิจกรรมน้ีจึงให�ผู�เรียนได�

ทดลองใช�โปรแกรมดังกล่าวเพ่ือให�ผู�เรียนได�เรียนรู�

กลไกการทำางานของตลาดหุ�น รวมถึงวิธีิการซ้ืึ่อขายหุ�น

และอนพัุนธ์ิผ่านระบบจำาลองตลาดหุ�นเสมอืนจรงิ โดย

มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ให�มีการนำาเสนอหน�า

ช้ันเรียนเก่ียวกับวิธีิการซ้ืึ่อขายผลิตภัณฑ์พร�อมราย

ละเอียดสำาคัญ โดยมีคณะกรรมการประเมินผลงาน

ร่วมเข�าฟัง ซัึ่กถาม และให�คะแนนตามความเหมาะสม 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู�แบบแลกเปล่ียนความ

คิด (A1) และแบบร่วมมือ (A2) เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนา

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท้ังในกลุ่มทักษะข้ันพ้ืนฐาน

และกลุ่มทักษะด�านการจัดการปัญหา  (S1 และ S2)

กิจกรรม 1-3 การซ้ืึ่อขายหุ�นและอนุพันธ์ิในตลาดจริง 

มีการแบ่งผู�เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี

ตัวแทนเปิดพอร์ทการลงทุนจริง และมีการนำาเงินมา

ลงทุนตามความสมัครใจจากผู�เรียนและผู�สอน โดยมี

   

 

 

3.2 ภาพรวมของกิจกรรมการเรียนการสอน  

 ในภาพรวมแลว กิจกรรมของกระบวนวชิา

แบงไดเปน 3 ประเภท รวม 9 กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงงาน – จำนวน 1 โครงงาน คิดเปน 12 

คะแนน โดยนักศึกษามีเวลาในการเตรียมตัว

ประมาณ 4 สัปดาห และเม่ือนำเสนอโครงงานแลว 

ตองสงรายงานสรุปภายใน 1 สัปดาห 

2. กิจกรรมท่ีมีการสงรายงาน – จำนวน 4 กิจกรรม 

กิจกรรมละ 5 คะแนน คิดเปน 20 คะแนน โดย

นักศึกษาทราบรายละเอียดและมีเวลาในการเตรียม

ตัวกอนเริ่มกิจกรรมประมาณ 1 สัปดาห และเม่ือ

ผานกิจกรรมแลว ตองสงรายงานสรุปภายใน 3 วัน 

3. กิจกรรมท่ีไมมีการสงรายงาน - จำนวน 4 

กิจกรรม กิจกรรมละ 2 คะแนน คิดเปน 8 คะแนน 

โดยนักศึกษาทราบรายละเอียดและมีเวลาในการ

เตรียมตัวกอนเริ่มกิจกรรมประมาณ 3 วัน  

ท้ังนี้ ทุกกิจกรรมมีการดำเนินการเรียนการ

สอนในรูปแบบ flipped classroom โดยผูสอนทำ

การอัดวีดีโอเพ่ือชี้แจงรายละเอียด และลงวีดีโอผาน 

youtube เพ่ือใหผูเรียนสามารถดูวีดีโอไดผานสื่อ

ออนไลน และมีการใช facebook group เปน

ชองทางออนไลนท่ีใชติดตอระหวางผูสอนและผูเรียน 

โดยสาเหตุท่ีใช facebook group เนื่องจากเปน

แพลตฟอรมท่ีผูเรียนนิยมใช ทำใหขอมูลเขาถึง

ผูเรียนไดรวดเร็ว รวมถึงผูเรียนสามารถโตตอบกับ

ผูสอนได และสามารถใชเปนแหลงเก็บไฟลเนื้อหา

ของกระบวนวิชาไดดวย (ตัวอยางวีดีโอชี้แจง

โครงงาน https://youtu.be/TjsMR_lt6YE) ท้ังนี้

ในแตละกิจกรรม จะมีการมอบรางวัลใหแกผูชนะ

หรือผูท่ีทำผลงานโดดเดน เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดี

ระหวางชั้นเรียน อีกท้ังยังสรางขวัญและกำลังใจ

ใหแกผูเรียนท่ีมีความตั้งใจดวย 

 
รูปท่ี 2 การมอบรางวัลผลงานดีเดนเพ่ือสราง

บรรยากาศท่ีดีระหวางชั้นเรียน 

 
รูปท่ี 3 การนำเสนอโครงงาน 

3.2.1 โครงงาน 

 ผูเรียนจะทำการศึกษาผลิตภัณฑทางการ

เงิน (financial product) ท่ีเก่ียวของกับหุนหรือ

อนุพันธของหุนตามความสนใจ โดยผูเรียนตอง

สามารถระบุประโยชนของผลิตภัณฑ และเครื่องมือ

คณิตศาสตรท่ีใชในการสรางผลิตภัณฑได ท้ังนี้อาจ

เปนผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวในตลาดหรืออาจเปน

ผลิตภัณฑท่ีผูเรียนคิดข้ึนมาเองใหมก็ได โดยผูสอนให

คำแนะนำอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการ

นำเสนอผลงานหนาชั้นเรียนเปนเวลา 10 นาทีตอ

ผลงาน และมีคณะกรรมการประเมินผลงานรวมเขา

ฟง ซักถาม และใหคะแนนตามความเหมาะสม ( 

ภาพกิจกรรม https://cmu.to/mfproj)  ซ่ึง

กิจกรรมดังกลาวเปนการเรียนรูแบบกระบวนการ 
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รูปท่ี 2 การมอบรางวัลผลงานดีเดนเพ่ือสราง

บรรยากาศท่ีดีระหวางชั้นเรียน 

 
รูปท่ี 3 การนำเสนอโครงงาน 

3.2.1 โครงงาน 
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ผลิตภัณฑท่ีผูเรียนคิดข้ึนมาเองใหมก็ได โดยผูสอนให

คำแนะนำอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการ

นำเสนอผลงานหนาชั้นเรียนเปนเวลา 10 นาทีตอ
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สัดส่วนการลงทนุและการแบง่ผลประกอบการณอ์ยา่ง

ชัดเจน สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือ

เลือกซ้ืึ่อขายหุ�น แต่ละกลุ่มมีระยะเวลาลงทนุประมาณ 

2 เดือน มีการรายงานรายสัปดาห์ กิจกรรมดังกล่าว

เป็นการเรียนรู�แบบแลกเปล่ียนความคดิ (A1) แบบรว่ม

มือ (A2) และแบบกรณีศึกษา (A6) เพ่ือให�ผู�เรียนได�

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มทักษะข้ันพ้ืน

ฐาน กลุ่มทักษะด�านการจดัการปญัหาและกลุ่มทักษะ

ด�านลักษณะนิสัย (S1 S2 และ S3)

 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างรายงานพอร์ทการลงทุนของ

นักศึกษาในกิจกรรม 1-3

 กิจกรรม 1-4 Pricing Black-Scholes model

กิจกรรมน้ีจัดข้ึน เพ่ือให�ผู�เรียนสร�างเคร่ืองมือทาง

คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการหาราคา ของอนุพันธ์ิพ้ืนฐาน

ในแบบจำาลอง Black-Scholes รวมไปถึงการหาแบบ

จำาลองท่ีเหมาะสมสำาหรับข�อมูลจริง โดยเป็นงานคู่ 

นักศึกษาสามารถใช�โปรแกรมใดก็ได�ตามความถนัด 

และมีการเล่นเกมเพ่ือทดสอบความถูกต�องของ

โปรแกรม กิจกรรมดงักล่าวเปน็การเรียนรู�แบบรว่มมือ 

(A2) และแบบเกม (A3) เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ท้ังในกลุ่มทักษะข้ันพ้ืนฐาน และ

กลุ่มทักษะด�านการจัดการปัญหา  (S1 และ S2)

3.2.3 กิจกรรมท่ีไม่มีการส่งรายงาน

 กิจกรรม 2-1 What is arbitrage ? ให�นักศึกษา

จับคู่ เพ่ือเล่นเกมเขียนกลยุทธ์ิในการสร�าง Arbitrage 

ภายใต�สถานการณ์ต่าง ๆ และนำาเสนอหน�าช้ันเรียน 

เป็นกิจกรรมการเรียนรู�แบบเกม (A3) เพ่ือให�ผู�เรียนได�

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กลุ่มทักษะด�านการ

จัดการปัญหา (S2)

 

รูปท่ี 5 บรรยากาศในห�องเรียนระหว่างกิจกรรม 2-1

 กิจกรรม 2-2 การซ้ืึ่อขายหุ�นและอนุพันธ์ิใน

ตลาดเสมือนจริงระยะยาว ให�นักศึกษาใช�โปรแกรมใน

กิจกรรม 1-2 ในระยะยาวเพ่ือช่วยในการตัดสินใจการ

ซ้ืึ่อขายหุ�นในตลาดจริงในกิจกรรม 1-3 เป็นกิจกรรม

การเรียนรู�แบบแลกเปล่ียนความคิด (A1) เพ่ือให�ผู�เรียน

ได�พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ในกลุ่มทักษะข้ัน

พ้ืนฐาน (S1)

 กิจกรรม 2-3 American Option ให�นักศึกษา

เ ล่นเกมตัด สินใจ ซ้ืึ่อขายหุ�นและอนุ พัน ธ์ิช นิด 

American เพ่ือทดสอบความเข�าใจในเน้ือหา เป็น

กิจกรรมการเรียนรู�แบบเกม (A3) เพ่ือให�ผู�เรียนได�

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กลุ่มทักษะด�านการ

จัดการปัญหา (S2)

 กิจกรรม 2-4 แลกเปล่ียนเรียนรู�ในหัวข�อ 

Futures of Mathematical Finance กิจกรรมน้ีจัด

ข้ึนเพ่ือให�เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู�และสร�างแรง

บันดาลใจแก่ผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนตระหนักถึงคุณค่า

และความสำาคัญของทักษะคณิตศาสตร์ในศาสตร์การ

เงิน พร�อมแลกเปล่ียนประสบการณ์ตา่ง ๆ  จากมุมมอง

ของรองศาสตราจารย์ ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ ผู�

เช่ียวชาญภายนอกท่ีมปีระสบการณท์ำางานวชิาการใน

หลายสาขาวิชา งานนโยบาย และงานท่ีทำาร่วมกับ

องค์กรในตลาดเงินตลาดทุน ท้ังในภาครัฐและเอกชน 

ในไทยและต่างประเทศ โดยจัดสัมมนาผ่านโปรแกรม 

 

 

   

 

 

วิจัย (A5) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษ

ท่ี 21 ในกลุมทักษะข้ันพ้ืนฐาน กลุมทักษะดานการ

จัดการปญหา และกลุมทักษะดานลักษณะนิสัย (S1 

S2 และ S3) 

3.2.2 กิจกรรมท่ีมีการสงรายงาน 

กิจกรรม 1-1 Principles in Math Finance 

derivatives กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเขาใจ

กระบวนการและคำศัพทพ้ืนฐานเรื่องหุน ตลาดหุน 

ตราสารหนี้ และอนุพันธทางการเงิน โดยผูสอนให

ตัวอยางเวบไซดหรือวีดีโอท่ีใหความรูแกผูเรียน 

จากนั้นไดมอบหมายคำถามใหผูเรียน โดยใหผูเรียน

สงคำตอบกลับมาในรูปแบบวีดีโอ (ตัวอยางการ

นำเสนอผลงาน https://youtu.be/3UNxjHXxXoE 

และ https://youtu.be/aFPj0vNKy7U โดยนาย

ณัฐ พรหมมา และนางสาวธันยชนก ยุติธรรมสถิตย 

ตามลำดับ) กิจกรรมดังกลาวเปนการเรียนรูแบบ

วิเคราะหวีดีโอ (A4) และการเรียนรูแบบกระบวน 

การวิจัย (A5) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 ในกลุมทักษะข้ันพ้ืนฐานและกลุม

ทักษะดานการจัดการปญหา (S1 และ S2) 

กิจกรรม 1-2 การซ้ือขายหุนและอนุพันธในตลาด

เสมือนจริง เนื่องจากในปจจุบันมีโปรแกรมท่ีใชใน

การทดลองการซ้ือขายหุนผลิตโดยตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย[13] ในกิจกรรมนี้จึงใหผูเรียนได

ทดลองใชโปรแกรมดังกลาวเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู

กลไกการทำงานของตลาดหุน รวมถึงวิธีการซ้ือขาย

หุนและอนุพันธผานระบบจำลองตลาดหุนเสมือน

จริง โดยมีการแบงนักศึกษาออกเปนกลุม ใหมีการ

นำเสนอหนาชั้นเรียนเก่ียวกับวิธีการซ้ือขาย

ผลิตภัณฑพรอมรายละเอียดสำคัญ โดยมี

คณะกรรมการประเมินผลงานรวมเขาฟง ซักถาม 

และใหคะแนนตามความเหมาะสม กิจกรรมดังกลาว

เปนการเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (A1) และ

แบบรวมมือ (A2) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 ท้ังในกลุมทักษะข้ันพ้ืนฐานและกลุม

ทักษะดานการจัดการปญหา  (S1 และ S2) 

กิจกรรม 1-3 การซ้ือขายหุนและอนุพันธในตลาด

จริง มีการแบงผูเรียนออกเปน 3 กลุม แตละกลุมจะ

มีตัวแทนเปดพอรทการลงทุนจริง และมีการนำเงิน

มาลงทุนตามความสมัครใจจากผูเรียนและผูสอน 

โดยมีสัดสวนการลงทุนและการแบงผลประกอบ

การณอยางชัดเจน สมาชิกในแตละกลุมจะรวมกัน

วิเคราะหเพ่ือเลือกซ้ือขายหุน แตละกลุมมีระยะเวลา

ลงทุนประมาณ 2 เดือน มีการรายงานรายสัปดาห 

กิจกรรมดังกลาวเปนการเรียนรูแบบแลกเปลี่ยน

ความคิด (A1) แบบรวมมือ (A2) และแบบ

กรณีศึกษา (A6) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 ในกลุมทักษะข้ันพ้ืนฐาน กลุมทักษะ

ดานการจัดการปญหาและกลุมทักษะดานลักษณะ

นิสัย (S1 S2 และ S3) 
 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางรายงานพอรทการลงทุนของ

นักศึกษาในกิจกรรม 1-3 
 

กิจกรรม 1-4 Pricing Black-Scholes model 

กิจกรรมนี้จัดข้ึน เพ่ือใหผูเรียนสรางเครื่องมือทาง

คอมพิวเตอรท่ีชวยในการหาราคา ของอนุพันธ

   

 

 

พ้ืนฐานในแบบจำลอง Black-Scholes รวมไปถึง

การหาแบบจำลองท่ีเหมาะสมสำหรับขอมูลจริง โดย

เปนงานคู นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมใดก็ไดตาม

ความถนัด และมีการเลนเกมเพ่ือทดสอบความ

ถูกตองของโปรแกรม กิจกรรมดังกลาวเปนการ

เรียนรูแบบรวมมือ (A2) และแบบเกม (A3) เพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท้ังในกลุม

ทักษะข้ันพ้ืนฐาน และกลุมทักษะดานการจัดการ

ปญหา  (S1 และ S2) 

3.2.3 กิจกรรมท่ีไมมีการสงรายงาน 

กิจกรรม 2-1 What is arbitrage ? ใหนักศึกษา

จับคู เพ่ือเลนเกมเขียนกลยุทธในการสราง 

Arbitrage ภายใตสถานการณตาง ๆ และนำเสนอ

หนาชั้นเรียน เปนกิจกรรมการเรียนรูแบบเกม (A3) 

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 กลุม

ทักษะดานการจัดการปญหา (S2) 
 

 
รูปท่ี 5 บรรยากาศในหองเรยีนระหวางกิจกรรม 2-1 
 

กิจกรรม 2-2 การซ้ือขายหุนและอนุพันธในตลาด

เสมือนจริงระยะยาว ใหนักศึกษาใชโปรแกรมใน

กิจกรรม 1-2 ในระยะยาวเพ่ือชวยในการตัดสินใจ

การซ้ือขายหุนในตลาดจริงในกิจกรรม 1-3 เปน

กิจกรรมการเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (A1) 

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใน

กลุมทักษะข้ันพ้ืนฐาน (S1) 

กิจกรรม 2-3 American Option ใหนักศึกษาเลน

เกมตัดสินใจซ้ือขายหุนและอนุพันธชนิด American 

เพ่ือทดสอบความเขาใจในเนื้อหา เปนกิจกรรมการ

เรียนรูแบบเกม (A3) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 กลุมทักษะดานการจัดการปญหา 

(S2) 

กิจกรรม 2-4 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ Futures 

of Mathematical Finance กิจกรรมนี้จัดข้ึน

เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางแรง

บันดาลใจแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรยีนตระหนักถึงคุณคา

และความสำคัญของทักษะคณิตศาสตรในศาสตร

การเงิน พรอมแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ จาก

มุมมองของรองศาสตราจารย ดร. นงนุช ตันติสันติ

วงศ ผูเชี่ยวชาญภายนอกท่ีมีประสบการณทำงาน

วิชาการในหลายสาขาวิชา งานนโยบาย และงานท่ี

ทำรวมกับองคกรในตลาดเงินตลาดทุน ท้ังในภาครัฐ

และเอกชน ในไทยและตางประเทศ โดยจัดสัมมนา

ผานโปรแกรม zoom และเปดใหผูสนใจท่ัวไปรวม

เขาฟงดวย (การประชาสัมพันธกิจกรรม 

https://cmu.to/mfsem) กิจกรรมดังกลาวเปน

การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (A1) และแบบ

กรณีศึกษา (A6) 

 
รูปท่ี 6 โปสเตอรประชาสมัพันธกิจกรรม 
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zoom และเปิดให�ผู�สนใจท่ัวไปร่วมเข�าฟังด�วย (การ

ประชาสัมพันธ์ิกิจกรรม https://cmu.to/mfsem) 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู�แบบแลกเปล่ียนความ

คิด (A1) และแบบกรณีศึกษา (A6)

 

รูปท่ี 6 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ิกิจกรรม

4. ผลการจัดการเรียนการสอน

 4.1 อัตราการส่งงาน การเข�าร่วมกิจกรรม และ

คะแนน

 กิจกรรมโครงงาน มีผู�เข�าร่วมกิจกรรมและมีผู�

ส่งผลงานในอัตราร�อยละ 100 ผู�เรียนได�คะแนนเฉล่ีย 

9.71 คะแนนจาก 12 คะแนน โดยมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.92 

 กิจกรรมท่ีมีการส่งรายงาน มีผู�เข�าร่วม และมีผู�

ส่งผลงานในอัตราร�อยละ 100 ผู�เรียนได�คะแนนเฉล่ีย 

15.96 คะแนนจาก 20 คะแนน โดยมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.11

 กิจกรรมท่ีไม่มีการส่งรายงาน มีผู�เข�าร่วม

กิจกรรมร�อยละ 100 ผู�เรียนได�คะแนนเฉล่ีย 7.40 

คะแนนจาก 8 คะแนน โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 1.44

 โดยรวมแล�ว ผู�เรียนได�คะแนนเฉล่ีย 33.07 

คะแนนจาก 40 คะแนน โดยมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 2.59

 4.2 ผลการประเมินโดยผู�เรียน

 จากการประเมินผลการสอนอาจารย์แลกระ

บวนวิชาผ่านระบบ CMU MIS ได�ผลดังน้ี

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินผู�สอนผ่านระบบ

CMU MIS โดยมีผู�ประเมินจำานวน 11 จาก 12 คน ได�

รับคะแนนเฉล่ีย 4.39
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย

อธิิบายให�นักศึกษาทราบเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ของหัวข�อท่ีสอน

4.55

สอนเน้ือหาครบถ�วนตาม

วัตถุประสงค์และใช�เวลาอย่าง

เหมาะสม

4.27

จัดลำาดับเน้ือหาเป็นไปอย่างมี

ระบบและข้ันตอน

3.91

สอดแทรกเร่ืองคุณธิรรมและ

จริยธิรรมท่ีมีสาระประโยชน์ใน

ระหว่างการบรรยาย

4.18

มีการใช�เทคนิควิธีิสอนและส่ือ

ประกอบการสอนต่างๆ เพ่ือให�ผู�

เรียนเกิดความสนใจและเข�าใจบท

เรียน

4.45

มีวิธีิการสอนท่ีกระตุ�นให�นักศึกษา

ได�ฝึึกการคิด วิเคราะห์ และแก�

ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณใน

เน้ือหาท่ีสอน

4.73

เปิดโอกาสรับฟังและตอบข�อซัึ่ก

ถามของผู�เรียนในช้ันเรียนหรือ

นอกช้ันเรียน

4.82

แนะนำาแหล่งค�นคว�า เอกสาร หรือ

ตำาราสำาหรับให�นักศึกษาใช�อ่าน

ประกอบ

4.18

 โดยมีข�อคิดเห็นอ่ืน ๆ จากผู�เรียนคือ ชอบการ

สอนแบบเปดิโอกาสให�ผู�เรียนได�ลงมือทำาเพ่ือเพ่ิมความ

เข�าใจ/สอนสนุกบรรยากาศในห�องเรียนน่าเรียนมาก

   

 

 

พ้ืนฐานในแบบจำลอง Black-Scholes รวมไปถึง

การหาแบบจำลองท่ีเหมาะสมสำหรับขอมูลจริง โดย

เปนงานคู นักศึกษาสามารถใชโปรแกรมใดก็ไดตาม

ความถนัด และมีการเลนเกมเพ่ือทดสอบความ

ถูกตองของโปรแกรม กิจกรรมดังกลาวเปนการ

เรียนรูแบบรวมมือ (A2) และแบบเกม (A3) เพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ท้ังในกลุม

ทักษะข้ันพ้ืนฐาน และกลุมทักษะดานการจัดการ

ปญหา  (S1 และ S2) 

3.2.3 กิจกรรมท่ีไมมีการสงรายงาน 

กิจกรรม 2-1 What is arbitrage ? ใหนักศึกษา

จับคู เพ่ือเลนเกมเขียนกลยุทธในการสราง 

Arbitrage ภายใตสถานการณตาง ๆ และนำเสนอ

หนาชั้นเรียน เปนกิจกรรมการเรียนรูแบบเกม (A3) 

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 กลุม

ทักษะดานการจัดการปญหา (S2) 
 

 
รูปท่ี 5 บรรยากาศในหองเรยีนระหวางกิจกรรม 2-1 
 

กิจกรรม 2-2 การซ้ือขายหุนและอนุพันธในตลาด

เสมือนจริงระยะยาว ใหนักศึกษาใชโปรแกรมใน

กิจกรรม 1-2 ในระยะยาวเพ่ือชวยในการตัดสินใจ

การซ้ือขายหุนในตลาดจริงในกิจกรรม 1-3 เปน

กิจกรรมการเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (A1) 

เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใน

กลุมทักษะข้ันพ้ืนฐาน (S1) 

กิจกรรม 2-3 American Option ใหนักศึกษาเลน

เกมตัดสินใจซ้ือขายหุนและอนุพันธชนิด American 

เพ่ือทดสอบความเขาใจในเนื้อหา เปนกิจกรรมการ

เรียนรูแบบเกม (A3) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ

แหงศตวรรษท่ี 21 กลุมทักษะดานการจัดการปญหา 

(S2) 

กิจกรรม 2-4 แลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ Futures 

of Mathematical Finance กิจกรรมนี้จัดข้ึน

เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางแรง

บันดาลใจแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรยีนตระหนักถึงคุณคา

และความสำคัญของทักษะคณิตศาสตรในศาสตร

การเงิน พรอมแลกเปลี่ยนประสบการณตาง ๆ จาก

มุมมองของรองศาสตราจารย ดร. นงนุช ตันติสันติ

วงศ ผูเชี่ยวชาญภายนอกท่ีมีประสบการณทำงาน

วิชาการในหลายสาขาวิชา งานนโยบาย และงานท่ี

ทำรวมกับองคกรในตลาดเงินตลาดทุน ท้ังในภาครัฐ

และเอกชน ในไทยและตางประเทศ โดยจัดสัมมนา

ผานโปรแกรม zoom และเปดใหผูสนใจท่ัวไปรวม

เขาฟงดวย (การประชาสัมพันธกิจกรรม 

https://cmu.to/mfsem) กิจกรรมดังกลาวเปน

การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (A1) และแบบ

กรณีศึกษา (A6) 

 
รูปท่ี 6 โปสเตอรประชาสมัพันธกิจกรรม 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินกระบวนวิชาผ่านระบบ

CMU MIS โดยมีผู�ประเมินจำานวน 12 จาก 12 คน 

ได�รับคะแนนเฉล่ีย 4.30
รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย

การแจ�งให�นักศึกษาทราบ

อย่างชัดเจนเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ของกระบวน

วิชา แผนการสอน วิธีิการ

ประเมินผลการเรียน 

เกณฑ์การให�คะแนน และ

เอกสารอ่านประกอบ

4.42

เน้ือหาในการสอน

สอดคล�องกับหัวข�อท่ีสอน 

ของกระบวนวิชา

4.42

การอธิิบายให�เห็นถึง

ความสัมพันธ์ิของวิชาท่ี

เรียนกับวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวข�องหรือการนำาไป

ประยุกต์ใช�

4.67

การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิด

และค�นคว�าด�วยตนเอง 

และกระตุ�นให�ได�ฝึึกการ

คิดวิเคราะห์

4.92

วิธีิการและเกณฑ์ในการ

วัดผลเหมาะสมกับเน้ือหา

กระบวนวิชา และการ

วัดผลสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู�

ของกระบวนวิชา

4.17

ปริมาณงานหรือกิจกรรม

ท่ีกำาหนดให�ทำานอกเหนือ

จากเวลาเรียนสอดคล�อง

กับระยะเวลา

3.25

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย

ส่ือการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอน

สนับสนุนต่อการเรียนรู�

ของผู�เรียน

4.25

 โดยมีข�อคิดเห็นอ่ืน ๆ จากผู�เรียน ได�แก่ งาน

เยอะ(2)/ จำานวนงานกับเวลาท่ีให�ไม่สอดคล�องกัน/ 

ควรมเีอกสารประกอบการเรียนให�ผู�เรียนเน่ืองจากเปน็

วิชาท่ีมีรายละเอียดเฉพาะด�าน/ งานบางอย่างควรมี

รูปแบบท่ีชดัเจนเพ่ือง่ายต่อการจดัทำา หรือถ�าอยากให� 

นศ ออกแบบเอง ก็ไม่ควรให�แก�มากจนเกินไป 

 4.3 การวิเคราะห์ผลประเมิน

 จากอัตราการเข�าร่วมกิจกรรม อัตราการส่งงาน 

และข�อคิดเห็นจากผู�เรียน พบว่าผู�เรียนมีความพึงพอใจ

ในการเรียนการสอนแบบ Active learning และ 

Flipped classroom และผลการประเมินจากผู�เรียน

ท่ีได�รับคะแนนประเมินมากท่ีสุด 3 ลำาดับ ได�แก่ การก

ระตุ�นให�นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ค�นคว�าด�วยตนเอง 

(4.92) เปดิโอกาสรบัฟังและตอบข�อซัึ่กถามของผู�เรียน

ในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน(4.82) และ มีวิธีิการสอน

ท่ีกระตุ�นให�นักศึกษาได�ฝึึกการคิด วิเคราะห์ และแก�

ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในเน้ือหาท่ีสอน (4.73) 

แสดงให�เห็นว่าการเรียนการสอนและกิจกรรมในรูป

แบบท่ีวางไว�มีส่วนให�ผู�เรียนได�พัฒนาทักษะท่ีจำาเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 และทำาให�ผู�เรียนมองบทบาทของผู�

สอนเป็นโค�ชมากกว่าผู�ถ่ายทอดความรู� ซ่ึึ่งสอดคล�อง

กับจุดประสงค์ของการเรียนการสอนแบบ Flipped 

Classroom  นอกจากน้ีบรรยากาศในห�องเรียน  

มีความสนุกสนาน และน่าเรียนมากข้ึนเม่ือเทียบกับ

การสอนแบบบรรยาย โดยเฉพาะการเรียนรู�ผ่าน

กิจกรรมเกมท่ีสร�างความต่ืนเต�น สนุกสนาน และองค์

ความรู�ให�กับผู�เรียนพร�อมกัน

 อยา่งไรก็ตาม ผลการประเมินจากผู�เรียนท่ีได�รับ

คะแนนประเมินน�อยท่ีสุด 2 ลำาดับ ได�แก่
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ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ีกำาหนดให�ทำานอกเหนือ 

จากเวลาเรียนสอดคล�องกับระยะเวลา (3.25) และจัด

ลำาดับเน้ือหาเป็นไปอย่างมีระบบและข้ันตอน (3.91) 

ท้ังน้ีผู�สอนจะนำาความคิดเห็นเพ่ือใช�ในการปรับปรุง

การสอนในอนาคตต่อไป เช่น การลดจำานวนกิจกรรม 

การมอบกำาหนดการท่ีชัดเจนต้ังแต่เร่ิมต�นเทอม 

อย่างไรก็ตามผู�สอนมีข�อคิดเห็นกับผลประเมินและ

ข�อคิดเห็นจากผู�เรียนดังต่อไปน้ี

 1. จากสถานการณ์การแพร่ระบายของเช้ือโค

โรน่าไวรัส(โควิด-19) ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดือนมกรคม 

2564 ทำาให�ต�องมีการปรับวิธีิการเรียนการสอนเป็น

แบบออนไลน ์ส่งผลให�เกิดการสลบับางกจิกรรม ทำาให�

ผู�เรียนมองว่าการจัดลำาดับเน้ือหาไม่เป็นระบบ  

 2. เน่ืองจากกระบวนวิชาน้ีมีการเรียนการสอน

แบบ Active learning และ Flipped classroom 

ทำาให�นกัศึกษาต�อง วิเคราะห์ สรุปผล และสืบค�นความ

รู�มากข้ึน ประกอบกับนักศึกษาบางส่วนขาดความ

เข�าใจเร่ืองการเรียนแบบดังกล่าว จึงทำาให�นักศึกษา

เปรียบเทียบปริมาณงานของกระบวนวิชาน้ีกับ

กระบวนวิชาอ่ืนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 

 3. ทุกงานมีการส่ังงานล่วงหน�าตามเวลาท่ี

เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู�สอนสังเกตว่าเม่ือมอบหมาย

งานแล�วนักศึกษาบางคน ไม่อ่านรายละเอียดว่า

ปริมาณงานมากน�อยเพียงใด พ่ึงเร่งทำางานในช่วงใกล�

กำาหนดส่ง

 4. เน่ืองจากในปัจจุบันมีแหล่งความรู�มากมาย

ในรูปแบบออนไลน์ จึงไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

เพ่ือให�ผู�เรียนเปิดกว�างทางความคิด

 5. งานบางอย่างไม่ได�กำาหนดรูปแบบท่ีชัดเจน

เน่ือง จากต�องการกระตุ�นให�นักศึกษาวิเคราะห์ว่า

หัวข�อใดควรอยูใ่นรายงานบ�าง ท้ังน้ีผู�สอนมีการให�คำา

แนะนำาแก่ผู�เรียนโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ผู�เรียนไม่ได�

ใส่ข�อมูลสำาคัญบางอยา่งท้ังท่ีมีการกำาชับต้ังแต่แรกแล�ว 

จึงมีความจำาเป็นท่ีต�องให�นักศึกษาปรับแก�ผลงาน

 4.4 ผลการเรียนของกระบวนวิชา

 ผลการเรียนของนักศึกษาในการกระบวนวิชา 

206457 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563ผู�เรียน

ได�คะแนนเฉล่ีย 70.76 คะแนนโดยมีค่าเบ่ียง เบน

มาตรฐานเท่ากับ 12.76 มีผู�ได�รับลำาดับข้ัน A B+ B 

C+ และ C จำานวน 4 คน 1 คน 3 คน 2 คน และ 2 

คน ตามลำาดับ และไม่มีผู�ได�รับลำาดับข้ันอ่ืน

5. สรุปผลการดำาเนินงาน

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินโดยผู�เรียน พบ

ว่า การเรียนการสอนแบบ Active learning แ ละ 

Flipped classroom ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีออกแบบ

ไว� ช่วยกระตุ�นให�ผู�เรียนคิด วิเคราะห์ ค�นคว�าด�วย

ตนเอง สร�างบรรยากาศท่ีดีระหว่างเรียน มีส่วนช่วยให�

ผู�เรียนทำาความเข�าใจในเน้ือหาได�เป็นอย่างดี ทำาให�การ

เรียนรู�เป็นไปอยา่งมีประสิทธิิภาพ และทำาให�ผู�เรียนได�

พัฒนาทักษะท่ีจำาเปน็ในศตวรรษท่ี 21 ตามจดุมุ่งหมาย

ท่ีได�ต้ังไว� ท้ังน้ีแนวคิดดังกล่าวอาจถูกนำาไปขยายผล

เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนวิชา

คณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาได� โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

กระบวนวิชาในด�านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�เขียนขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำา

ปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ Teaching & Learning 

Innovation Center (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ี

ให�การสนับสนุนด�านงบประมาณ รองศาสตราจารย์ 

ดร. นงนุช ตันติสันติวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเซึ่าแธิมป์ตัน 

ประเทศสหราชอาณาจักร ท่ีให�เกียรติเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ ผู�ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราวดี ภูดล

สิทธิิพัฒน์ อาจารย์ ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม และ 

อาจารย์ ดร. กุณฑลี ไชยสี อาจารย์ประจำาคณะ

วิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นคณะกรรมการร่วมประเมินผลงาน
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 [13] Streaming Click2win, The Stock Exchange of Thailand, available online at http://www.

click2win.settrade.com
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการทำาโครงงาน 

Project-Based Learning (PjBL) เรื่อง  “Stay Safe and Stay Healthy”

มณิษวิาส จินตพิทักษ์ 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Manissaward.j@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 นับต้ังแต่ปี 2559 ท่ีผู�สอนได�เข�าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได�จัดการเรียนการสอนด�วยกระบวนการ Active learning มาโดยตลอด ในปีการ

ศึกษา 2562 และ 2563 ผู�สอนได�เปิดกระบวนวิชาเลือกเสรี ในหลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ สำานัก

วิชาการศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ได�แก่ วิชา 951366 ภาพยนตร์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเชิงหรรษา Digital Movie 

for Edutainment และ วิชา 951354 การออกแบบตัวละครสัญลักษณ์ Mascot Design ตามลำาดับ นอกจาก

จัดการเรียนการสอนโดยใช�กระบวนการ Active learning แล�ว ผู�สอนจึงได�ขอทุนฯ เพ่ิมเติมเพ่ือให�สามารถ

ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน ในลักษณะกิจกรรม Active learning ท่ีมีกิจกรรมการบูรณาการร่วมกัน 

ผ่านการทำาโครงงาน Project-Based Learning (PjBL)  ระหว่าง 2 รายวิชาดังกล่าว

 กิจกรรมการบูรณาการร่วมกัน ผ่านการทำาโครงงาน Project-Based Learning (PjBL) น้ีมีเป้าหมายเพ่ือ

สร�างส่ือสร�างสรรค์ท่ีสามารถนำาไปใช�ประโยชน์ได�จริง รายงานน้ีจึงเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ โดยจะเน�นให�ผู�

อ่านได�เห็นภาพในส่วนการจัดการ บทบาทของ Facilitator เพ่ือสนับสนุนการทำาโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) ท่ีมีการบูรณาการร่วมกันของผู�เรียน ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ท้ังทางตรงและทางอ�อมเก่ียวกับการ

ป้องกันตนเองให�ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 โดยได�รับความอนุเคราะห์เน้ือหาจาก คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลจากการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดังกล่าว สามารถผลิตตัว

ละครมาสคอตของสาขาวิชาต่างๆ ภายในวิทยาลัย ท่ีแสดงเอกลักษณ์เก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันเช้ือCOVID-19 

จำานวน 6 ชุด และสร�างผลงานส่ือส้ัน ขนาดความยาวประมาณ 3 นาที จำานวน 14 เร่ือง และเม่ือนำามาตัดต่อเป็น

ผลงานสมบรูณ์ ได�เป็นส่ือขนาดความยาว 14 นาท ีสามารถนำาไปใช�เผยแพร่เพ่ือให�เกิดประโยชนต์ามวัตถุประสงค์

ของโครงงานต่อไป 

คำาสำาคัญ:  Project-Based Learning (PjBL) , Edutainment, Mascot Design, COVID-19, Active learning.

1. บทนำา

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 การ

ปฏิิบัติตนให�ปลอดภัยจากการสัมผัสเช้ือเป็นวิธีิการ

ป้องกันท่ีดีท่ีสุด และกระบวนการท่ีจะให�ความรู�กับ

นักศึกษาให�เกิดความตระหนัก เข�าใจ และร่วมเป็นส่วน

หน่ึงของการรณรงค์ป้องกันการแพร่เช้ือ จะเป็นวิธีิการ

ท่ีทำาให�นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเรียนอยา่งมีเป้า

หมาย กระตุ�นให�เป็นความสำาคัญของโครงงานท่ีทกุคน

มีความสนใจจะทำาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายคือผลงานท่ี

สามารถนำาไปใช�งานได�จริง ผู�เรียนเห็นคุณค่าของโครง
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งานท่ีทำาร่วมกัน ว่ามิใช่เพียงให�มีงานส่งตามท่ีกำาหนด

ไว�ในรายวิชา หากแต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่วนรวม ผ่านการใช�ความรู�และการใช�ทักษะความ

สามารถ ท่ีนักศึกษามีอยู ่ให�เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ผู�สอนได�เสนอโครงการเพ่ือสร�างกิจกรรมการบูรณา

การร่วมกันผ่านการทำาโครงงาน จาก 2 กระบวนวิชา

เลือกเสรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

แอนนิเมชันและเกม ได�แก่ วิชา 951354 การออกแบบ

ตัวละครสัญลักษณ์ Mascot Design และวิชา 951366 

ภาพยนตร์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเชิงหรรษา Digital 

Movie for Edutainment ถึงแม�ว่าวิชาท้ังสองจะเป็น

วิชาเลือกร่วมกันในหลักสูตรเดียวกัน แต่จุดเน�นและ

ทักษะความรู�ท่ีนักศึกษาจะได�รับมีความแตกต่างกัน 

สรุปโดยยอ่คือ วิชา 951354 เป็นวิชาเก่ียวกับการสร�าง

ตัวละครสัญลักษณ์ Mascot ท่ีจะถูกนำาไปใช�เพ่ือ

วัตถุประสงค์ต่างๆ และ วิชา 951366 เป็นวิชาเก่ียว

กับการทำาส่ือสาระบันเทิง Edutainment ในรูปแบบ

ของส่ือสร�างสรรค์ 

 การบูรณาการร่วมกันของโครงงานน้ีเป็นการ

จำาลองสถานการณ์การทำางานจริง ในอุตสาหกรรมแอ

นนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ ท่ีจะแบ่งหน�าท่ีความรับ

ผิดชอบกันทำา โดยมีเป้าหมายและโครงเร่ืองเดียวกัน 

ต�องอาศยัการรว่มแรงรว่มใจ ประสานงาน การส่ือสาร 

การวางแผนการทำางาน การบริหารจัดการเวลา และ

ทักษะการแก�ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการทำางานจริง 

เปิดโอกาสให�นักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู�และทำา

กิจกรรม โดยอาศยัพ้ืนฐานจากเน้ือหาหลกัของสองราย

วิชาบูรณาการร่วมกันผ่านกระบวนการ Active 

learning ต้ังแต่เร่ิมต�น ผู�เรียนรับรู�ถึงคุณค่าของการ

ทำางานสร�างสรรค์ และกิจกรรมกลุ่มท่ีมีอิสระในการ

เลือกใช�ผลงานหรือแนวคิดแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบระหว่างวิชา ทำาให�เกิดการเรียนรู�การสวม

บทบาทเป็นผู�สร�าง ผู�ผลิต และเป็นผู�คัดเลือกผลงาน

ไปใช�ต่อยอด รวมท้ังสร�างประสบการณ์การนำาผลงาน

ของผู�อ่ืนไปใช�และการให�การอ�างอิง การให�เครดิตท�าย

ส่ือ (End Credit) ซ่ึึ่งเป็นเร่ืองสำาคัญมากสำาหรับผู�

ออกแบบและคนท่ีทำางานในอุตสาหกรรม ส่ือ

สร�างสรรค์และดิจิทัลคอนเทนต์ ท่ีจะต�องให�ความ

สำาคัญและระมัดระวังในการนำาทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู�อ่ืนหรือผู�ร่วมงานไปใช�งานต่อยอดผลท่ีได�รับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนและการบูรณาการร่วมกัน

น้ี สำาเร็จเป็นผลงานโครงงานส่ือสร�างสรรค์ เพ่ือป้องกัน

ตนเองจากเช้ือ COVID-19 ท่ีมีเน้ือหาถูกต�องเหมาะสม 

สามารถนำาไปใช�ประโยชน์ได� เป็นการปลูกฝัึงให�ผู�เรียน

เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู�และสร�างคุณลักษณะผู�ท่ี

มีทกัษะของการเรียนรู�ตลอดชีวติ (Lifelong Learning)

2. หลักการและทฤษฎีีท่ีเก่ียวิข้อง

 2.1 การเรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน Project-

Based Learning (PjBL) เป็นวิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ี

เน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ [1] ประกอบด�วย 6 ข้ันตอน 

ได�แก่ การเตรียมความพร�อม การกำาหนดและเลือก

หัวข�อ การเขียนเค�าโครงของโครงงาน การปฏิิบัติงาน

โครงงาน การนำาเสนอผลงาน และการประเมิน 

โครงงาน

 2.2 การเรียนรู�ตลอดชีวิต Lifelong Learning 

World Economic Forum [2] ได�อธิิบายหลักการ ซ่ึึ่ง

แบ่งทักษะด�านต่างๆ ท่ีมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 จำาเป็น

จะต�องมีออกเป็นทักษะ 3 กลุ่มใหญ่ แบ่งได�เป็นทักษะ 

16 ด�าน เม่ือทักษะเหล่าน้ีทำางานสอดคล�องกัน จะทำา

ให�คนๆ น้ันมีความสามารถในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

สามารถใช�ชีวิตอยู่ได�ในศตวรรษท่ี 21 ท่ามกลางความ

ท�าทายในชีวิต หรือสภาพแวดล�อมและสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักการของ Lifelong 

Learning ตามรูปภาพ ได�แบ่งทักษะด�านต่างๆ ท่ี

มนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 จำาเปน็จะต�องมอีอกเปน็ทักษะ 

3 กลุ่มใหญ่ แบ่งได�เป็นทักษะ 16 ด�าน ได�แก่
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รูปท่ี 1 ทักษะด�านต่างๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับการเรียนรู�

ตลอดชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 

 1. Foundational Literacies กลุ่มทักษะพ้ืน

ฐานท่ีจำาเป็นต�องใช� เพราะเทคโนโลยแีละความรู�ใหม่ๆ 

ก่อให�เกิดบริบทการใช�ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ทักษะเหล่าน้ีได�แก่ การใช�ภาษา (Literacy) การ

คำานวณ (Numeracy) การใช�เทคโนโลย ี(ICT Literacy) 

การใช�วิทยาศาสตร์กับส่ิงรอบตัว (Scientific Literacy) 

การเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและวัฒนธิรรม (Cultural 

& Civic Literacy) ทักษะการจัดการด�านการเงิน 

(Financial Literacy) และทักษะการเป็นผู�ประกอบ

การ หรือ Entrepreneurship 

 2. Competencies กลุ่มทักษะด�านการจดัการ

ปัญหา เป็นทักษะหลักท่ีทำาให�มนุษย์สามารถจัดการ

ปัญหาต่างๆ ได�อย่างมีประสิทธิิภาพ เพ่ือใช�ใน ‘การ

จัดการกับปัญหา’ หรือจัดการกับความท�าทายในชีวิต 

ท่ีมีความซัึ่บซึ่�อนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ท้ังในปัจจุบันและใน

อนาคต กลุ่มทักษะน้ีเรียกว่า 4C หรือเรียกว่า Soft 

Skills ประกอบด�วยทักษะ 4 ด�าน ได�แก่ ทักษะในการ

วิเคราะห์ปัญหา (Critical Thinking) ทักษะการคิด

สร� างสรรค์  (Creat iv i ty )  ทักษะการ ส่ือสาร 

(Communication) และทักษะในการทำางานร่วมกับ

ผู�อ่ืน  (Collaboration) โดยเฉพาะในกลุ่มของคนท่ีมี

ความรู� (Knowledge worker) ทางด�านดิจิทัล เป็นท่ี

ยอมรับว่า หากผู�ใดสามารถใช�ทักษะ 4C หรือ มี Soft 

Skills ได�มาก ก็จะเป็นผู�ท่ีสามารถทำางานได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ ทักษะ Soft Skills เหล่าน้ีมีความสำาคัญ

มาก จัดอยู่ในทักษะจำาเป็นลำาดับต�นๆ ของมนุษย์ใน

ศตวรรษท่ี 21 [3]

 3. Character Qualities กลุ่มทักษะท่ีใช�ใน การ

จัดการตัวเองให�เป็นผู�ท่ีมีคุณสมบัติพร�อมรับกับสภาพ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น 

 

รูปท่ี 2 ทักษะ Soft Skill กลุ่มทักษะด�านการจัดการ

ปัญหา เป็นทักษะท่ีจำาเป็นสำาหรับมนุษย์ 

 ความสงสัยใคร่รู�  (Curiosity) การริเร่ิม

สร�างสรรค ์(Initiative) ความพยายามในการบรรลเุป้า

หมายท่ีต้ังไว� (Persistence/Grit) ความสามารถในการ

ป รั บ ตั ว เ ข� า กั บ สั ง ค ม แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล� อ ม 

(Adaptability) ความเป็นผู�นำา (Leadership) และ 

ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธิรรม (Social & 

Cultural Awareness) ทักษะเหล่าน้ีจึงมีความสำาคัญ

มากข้ึน ผู�ท่ีมีทักษะเหล่าน้ีจะเป็นคนท่ีพร�อมเรียนรู�เพ่ือ

พัฒนาตนเองให�เป็นคนท่ีมีคุณภาพ (Character 

Qualities) ตลอดชีวิต

 แม�ว่ากลุ่มทักษะพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นต�องใช� จะมี

ความสำาคัญต่อการทำางาน ความเช่ียวชาญและการใช�

ความรู� (Knowledge) แตทั่กษะในกลุ่มท่ี 2 และ 3 ซ่ึึ่ง

เป็นกลุ่มทักษะท่ีเก่ียวข�องกับ ทักษะการเข�าสังคมและ

อารมณ์ (Social & Emotional Learning) ก็มีความ

สำาคัญและเป็นกลุ่มทักษะท่ีอุตสาหกรรมต่างๆ 

ต�องการคนทำางานท่ีมีทักษะเหล่าน้ีมากข้ึน เพ่ือส่ง

เสริมบรรยากาศในการทำางานร่วมกับผู�อ่ืน การแก�ไข

ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน และสามารถปฏิิบัติงานร่วมกันได�

อย่างมีประสิทธิิภาพมากยิง่ข้ึน

   

 

 

2 หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.1การ เร ี ยนร ู  แบบโครงงานเป นฐาน 

Project-Based Learning (PjBL)  เป นว ิ ธ ี ก าร

จ ัดการ เร ี ยนร ู  ท ี ่ เน นผ ู  เ ร ี ยนเป นสำค ัญ  [1] 

ประกอบดวย 6 ขั ้นตอน ไดแก การเตรียมความ

พรอม การกำหนดและเลือกหัวขอ การเขียนเคา

โครงของโครงงาน การปฏิบัติงานโครงงาน การ

นำเสนอผลงาน และการประเมินโครงงาน 

2 . 2  กา ร เ ร ี ยน ร ู  ต ลอดช ี ว ิ ต  Lifelong 

Learning World Economic Forum [2] ไดอธิบาย

หลักการ ซ่ึงแบงทักษะดานตางๆ ท่ีมนุษยในศตวรรษ

ที่ 21 จำเปนจะตองมีออกเปนทักษะ 3 กลุมใหญ 

แบงไดเปนทักษะ 16 ดาน เมื่อทักษะเหลานี้ทำงาน

สอดคลองกัน จะทำใหคนๆ นั้นมีความสามารถใน

การเร ียนรู ตลอดชีว ิต สามารถใชช ีว ิตอย ู  ได  ใน

ศตวรรษที่ 21 ทามกลางความทาทายในชีวิต หรือ

สภาพแวดลอมและสังคมที ่เปลี ่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร ็ว หล ักการของ Lifelong Learning ตาม

รูปภาพ ไดแบงทักษะดานตางๆ ที่มนุษยในศตวรรษ

ที่ 21 จำเปนจะตองมีออกเปนทักษะ 3 กลุมใหญ 

แบงไดเปนทักษะ 16 ดาน ไดแก 

 

รูปที่ 1 ทักษะดานตางๆ ที่จำเปนสำหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิตของมนุษยในศตวรรษท่ี 21  

1. Foundational Literacies กล ุ  มท ักษะ

พื้นฐานที่จำเปนตองใช เพราะเทคโนโลยีและความรู

ใหมๆ กอใหเกิดบริบทการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม ทักษะเหลานี้ไดแก การใชภาษา (Literacy) 

การคำนวณ (Numeracy) การใชเทคโนโลยี (ICT 

Literacy)  การ ใช  ว ิทยาศาสตร ก ับส ิ ่ ง รอบตัว 

(Scientific Literacy) การเปนสวนหนึ่งของสังคม

และวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) ทักษะ

การจ ัดการด  านการ เง ิน  (Financial Literacy)  

แ ล ะ ท ั ก ษ ะ ก า ร เ ป  น ผ ู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ห รื อ 

Entrepreneurship  

2.  Competencies กล ุ  มท ักษะด านการ

จัดการปญหา เปนทักษะหลักที่ทำใหมนุษยสามารถ

จัดการปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชใน 

‘การจัดการกับปญหา’ หรือจัดการกับความทาทาย

ในชีวิต ท่ีมีความซับซอนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ท้ังในปจจุบัน

และในอนาคต กลุมทักษะนี้เรียกวา 4C หรือเรียกวา 

Soft Skills ประกอบดวยทักษะ 4 ดาน ไดแก ทักษะ

ในการวิเคราะหปญหา (Critical Thinking) ทักษะ

การคิดสรางสรรค (Creativity) ทักษะการสื ่อสาร 

(Communication) และทักษะในการทำงานรวมกับ

ผูอื่น  (Collaboration) โดยเฉพาะในกลุมของคนท่ี

มีความรู  (Knowledge worker) ทางดานดิจ ิทัล 

เปนที่ยอมรับวา หากผูใดสามารถใชทักษะ 4C หรือ 

มี Soft Skills ไดมาก ก็จะเปนผูที่สามารถทำงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ทักษะ Soft Skills เหลานี้มี

ความสำคัญมาก จัดอยูในทักษะจำเปนลำดับตนๆ 

ของมนุษยในศตวรรษท่ี 21 [3] 

3. Character Qualities กลุมทักษะที่ใชใน 

การจัดการตัวเองใหเปนผูที่มีคุณสมบัติพรอมรับกับ

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน  

 

 

   

 

 

 

รูปท่ี 2 ทักษะ Soft Skill กลุมทักษะดานการจัดการ

ปญหา เปนทักษะท่ีจำเปนสำหรับมนุษย  

 

ความสงส ั ย ใคร  ร ู   (Curiosity)  การร ิ เ ริ่ ม

สรางสรรค (Initiative) ความพยายามในการบรรลุ

เปาหมายที่ตั้งไว (Persistence/Grit) ความสามารถ

ในการปรับตัวเขาก ับสังคมและสภาพแวดลอม 

(Adaptability) ความเปนผูนำ (Leadership) และ 

ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & 

Cultural Awareness)  ท ั ก ษ ะ เ ห ล า น ี ้ จ ึ ง มี

ความสำคัญมากขึ้น ผูที่มีทักษะเหลานี้จะเปนคนท่ี

พรอมเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพ 

(Character Qualities) ตลอดชีวิต 

แมวากลุมทักษะพื้นฐานที่จำเปนตองใช จะมี

ความสำคัญตอการทำงาน ความเชี่ยวชาญและการ

ใชความรู (Knowledge) แตทักษะในกลุมที่ 2 และ 

3 ซึ่งเปนกลุมทักษะที่เกี ่ยวของกับ ทักษะการเขา

สังคมและอารมณ (Social & Emotional Learning) 

ก็มีความสำคัญและเปนกลุมทักษะที่อุตสาหกรรม

ตางๆ ตองการคนทำงานที่มีทักษะเหลานี้มากข้ึน 

เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการทำงานรวมกับผู  อ่ืน 

การแก  ไขป ญหาต างๆ ร วมก ัน และสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

2.3 การเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful 

learning) [4] การเรียนรูที่มีความหมายเปนวิธีที่มี

ประสิทธิภาพที่สุดสำหรับผูเรียนในการมีสวนรวมใน

การเรียนรู ทักษะการเรียนรู (Cognitive Skill) เปน

ส ิ ่งท ี ่ผ ู  เร ียนใชในการประเม ิน (Evaluate) การ

วิเคราะห (Analyze) การจดจำ (Remember) และ

ทำการเปร ียบเทียบ (Make comparisons) การ

เรียนรูท่ีมีความหมายเก่ียวของกับการทำความเขาใจ

ว าสามารถนำสวนย อยของความร ู ท ั ้งหมดของ

แนวคิดทั ้งหมดมาทำงานรวมกันไดอยางไร การ

เรียนรูที่มีความหมายเปนกิจกรรมการเรียนที่เต็มไป

ดวยความกระตือรือรน การสรางสรรคและเกิดการ

จดจำที่ยาวนาน แตที่สำคัญที่สุดคือชวยใหผูเรียนมี

สวนรวมอยางเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู ผู เรียน

สามารถนำความร ู ท ี ่ ได ร ับจากการเร ียนร ู ท ี ่ มี

ความหมาย ไปใชกับสถานการณการเรียนรูใหม ๆ 

การเรียนรูประเภทนี้จะอยูกับผูเรียนไปตลอดชีวิต  

ขอดีของการเรียนรู ที ่มีความหมาย ชวยให

ผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนไดเพราะ เปน

การกระตุ นใหเกิดความเขาใจไมใช การทองจำ 

สงเสริมเทคนิคการเรียนรูอยางกระตือรือรน มุงเนน

ไปที่ผลลัพธของกระบวนการเรียนรู และเปนการ

เชื่อมโยงขอมูลใหมกับความรูเดิม 

ขอจำกัดของการเรียนรู ที ่มีความหมาย การ

เรียนรูท่ีมีความหมายมีความทาทายหลายประการ 

ไดแก อาจใชเวลานานกวาจะบรรลุเปาหมาย และ

จำเปนตองมีการปรับใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนท่ี

มีความแตกตางกัน ผูเรียนบางคนอาจเผชิญกับความ

ทาทาย เพราะการเร ียนร ู ท ี ่ม ีความหมาย ต อง

เสริมสรางจากความรูเดิม ผูสอนควรใหคำแนะนำ
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 2.3 การเรียนรู�ท่ีมีความหมาย (Meaningful 

learning) [4] การเรียนรู�ท่ีมีความหมายเป็นวิธีิท่ีมี

ประสิทธิิภาพท่ีสุดสำาหรับผู�เรียนในการมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� ทักษะการเรียนรู� (Cognitive Skill) เป็นส่ิง

ท่ีผู�เรียนใช�ในการประเมิน (Evaluate) การวิเคราะห์ 

(Analyze) การจดจำา (Remember) และทำาการ

เปรียบเทียบ (Make comparisons) การเรียนรู�ท่ีมี

ความหมายเก่ียวข�องกับการทำาความเข�าใจว่าสามารถ

นำาส่วนย่อยของความรู�ท้ังหมดของแนวคิดท้ังหมดมา

ทำางานร่วมกันได�อยา่งไร การเรียนรู�ท่ีมีความหมายเป็น

กิจกรรมการเรียนท่ีเต็มไปด�วยความกระตือรือร�น การ

สร�างสรรค์และเกิดการจดจำาท่ียาวนาน แต่ท่ีสำาคัญ

ท่ีสุดคือช่วยให� ผู� เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีใน

กระบวนการเรียนรู� ผู�เรียนสามารถนำาความรู�ท่ีได�รับ

จากการเรียนรู�ท่ีมีความหมาย ไปใช�กับสถานการณ์การ

เรียนรู�ใหม่ ๆ การเรียนรู�ประเภทน้ีจะอยู่กับผู�เรียนไป

ตลอดชีวิต 

 ข�อดีของการเรียนรู�ท่ีมีความหมาย ช่วยให�ผู�

เรียนประสบความสำาเร็จในการเรียนได�เพราะ เป็นการ

กระตุ�นให�เกิดความเข�าใจไม่ใช่การท่องจำา ส่งเสริม

เทคนิคการเรียนรู�อย่างกระตือรือร�น มุ่งเน�นไปท่ี

ผลลัพธ์ิของกระบวนการเรียนรู� และเป็นการเช่ือมโยง

ข�อมูลใหม่กับความรู�เดิม

 ข�อจำากัดของการเรียนรู�ท่ีมีความหมาย การ

เรียนรู�ท่ีมีความหมายมีความท�าทายหลายประการ 

ได�แก่ อาจใช�เวลานานกว่าจะบรรลุเป้าหมาย และ

จำาเป็นต�องมีการปรับให�มีความเหมาะสมกับผู�เรียนท่ี

มีความแตกต่างกัน ผู�เรียนบางคนอาจเผชิญกับความ

ท�าทาย เพราะการเรียนรู�ท่ีมีความหมาย ต�องเสริม

สร�างจากความรู�เดิม ผู�สอนควรให�คำาแนะนำาเพ่ือให�ผู�

เรียนเข�าใจแนวคิด การสะท�อนคิดเพ่ือให�ผู�เรียนพัฒนา

ทักษะหรือเพ่ิมพูนความ เน่ืองจากการเรียนรู�ท่ีมีความ

หมายจะสอนให�ผู�เรียนมีทักษะการเรียนรู�ท่ีสำาคัญท่ี

พวกเขาจะสามารถใช�ได�ตลอดชีวิต 

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา 

 3.1 วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

 การเรียนการสอนท้ัง 2 รายวิชา ผู�สอนได�ลด

ปริมาณการบรรยายลง เพ่ิมกระบวนการการเรียนรู�ท่ี

มีความหมายเน่ืองจากเป็นวิธีิท่ีมีประสิทธิิภาพท่ีสุด

สำาหรับผู�เรียนในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู� การเปิด

ประเด็นผ่านกิจกรรมการเรียน การต้ังคำาถาม การหา

ตัวอย่าง การอภิปรายในช้ันเรียน เพ่ือเน�นสร�างทักษะ 

4C ได�แก่ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา (Critical 

Thinking) ทักษะการคิดสร�างสรรค์ (Creativity) รวม

ท้ังทักษะการส่ือสารและทักษะในการทำางานร่วมกับผู�

อ่ืน (Communication & Collaboration) 

 3.2 การจัดแบ่งสัดส่วนคะแนนของรายวิชา 

ผู�สอนได�บางการจดัแบ่งสัดส่วนคะแนน โดยมีการปรับ

สัดส่วนให�มีคะแนนสอบปลายภาคลดลง เพ่ิมสัดส่วน

คะแนนของกิจกรรมอ่ืนๆ ดังน้ี

 - การเข�าช้ันเรียนและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

และกิจกรรมย่อย (Design Thinking & Case Study) 

20%

 - การทำาโครงงานร่วมกัน (Collaborate 

Project based learning) 30%

 - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู�ของนักศึกษา และ

การอภิปราย (Discussion) ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ัน

เรียน 20%

 - พัฒนาการ การนำาเสนอ และทักษะด�านการ

จัดการปัญหา (Competencies) 10%

 - การสอบปลายภาคเพ่ือวัดและประเมินผล

ความรู�ทักษะทางปัญญา 20%

 3.3 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ

สอน ประกอบด�วยส่ือและอุปกรณ์หลากหลาย 

หมุนเวียนนำามาใช�ในแต่ละสัปดาห์ไม่ซึ่ำ้ากันเพ่ือให�เกิด

ความแตกต่างและน่าต่ืนเต�นสำาหรับผู�เรียน 

 - สไลด์และเอกสารประกอบการสอน 

 - ไฟล์ภาพ รูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

กิจกรรม ในปริมาณมาก หลากหลายให�เลือกได�
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 - กล่องเกมต่างๆ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและ

กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือใช�ในการสะท�อนคิดผ่านการเล่น 

 - กระดาษ สี ปากกา อุปกรณ์ Flipped chart 

และ กระดาษ Post-it 

 - ตัวอย่างสำาหรับเป็นกรณีศึกษา เช่น หนังสือ 

แผ่นภาพ ไฟล์ต่างๆ ลิงค์เว็บไซึ่ต์ คลิปยทููป YouTube 

และ โจทย์ฝึึกหัดในรูปแบบท่ีหลากหลาย

 - Facebook กรุ๊ป สำาหรับการโพสต์คำาถามคำา

ตอบและไฟล์งานต่างๆ และโปรแกรม zoom สำาหรับ

การเรียนการสอนออนไลน์

 - ผู�เรียนและผู�สอน ใช�มือถือหรืออุปกรณ์เพ่ือ

บันทึกภาพ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์

 3.4 กระบวนการท่ีทำาให�นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning) และ กระบวนการท่ี

สร�างทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิตให�กับนักศึกษา 

(Lifelong Learning)  เร่ิมต�นจากการสร�างบรรยากาศ

ในช้ันเรียน การต้ังกฎสร�างสรรค์ (Creative Rules) 

เช่น เปิดรับทุกความคดิเห็น ในช้ันเรียนผู�เรียนสามารถ

แสดงความคดิเห็นได�โดยไมต่�องกลวัผิด เปล่ียนวิธีิการ

ถามจาก what เป็น How เป็นต�น เพ่ือเป็นการผสม

ผสานใช�หลักการการสร�างความคิดสร�างสรรค์ 

Creative Thinking ในทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการ

เรียน 

 ในขณะน้ัน (ช่วงต�นของภาคการศึกษาท่ี 

2/2563) ยงัไม่มีการระบาดคร้ังท่ี 2 ผู�สอนมีการพูดคุย

กับนักศึกษาในช้ันเรียนเก่ียวกับการปฏิิบัติตัวเพ่ือให�

เกิดความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือ COVID-19 พบว่า ข�อมูลต่างๆ ท่ีมีการนำาเสนอ ไม่

ค่อยมีรายละเอียดและการอธิิบายท่ีมากเพียงพอ ส่วน

ใหญ่จะเน�นยำ้าเร่ืองการใส่หน�ากากอนามัย แต่ก็พบเห็น

โดยท่ัวไปรวมท้ังท่ีปรากฎตามส่ือต่างๆ ว่าประชาชน

ท่ัวไป มีการสวมใส่หน�ากากอนามัยท่ีไม่ถูกวิธีิ ผู�สอน

ได�นำาให�ผู�เรียนได�ต้ังคำาถาม นำาไปสู่การค�นคว�าหา

ข�อมูล วิเคราะห์และรวบรวมความคิดเพ่ือสร�างโจทย์

ใ ห� นั ก ศึ ก ษ า ค� น ค ว� า ต่ อ ย อ ด  เ ก่ี ย ว กั บ

สถานการณ์COVID-19 การแพร่ระบาด การป้องกัน 

ฯลฯ ให�สอดคล�องกับเน้ือหาวิชา 

 ได�ข�อสรุปว่า ส่ือท่ีนำาเสนอเน้ือหาเก่ียวกับ 

COVID-19 ในขณะน้ัน (ช่วงเวลาประมาณ พฤศจกิายน-

ธัินวาคม 2563) ยังมีน�อย หรือ ส่ือไม่มีความน่าสนใจ 

ส่วนมากมาจากชุดข�อมูลเดียวกันท่ีมีรายละเอียดน�อย 

ไม่ยำ้าให�คนตระหนักถึงการป้องกันตนเอง หรือขาดราย

ละเอียดท่ีเหมาะสม เช่น ประชาสัมพันธ์ิให�ใส่หน�ากาก

อนามยัแต่ไม่เน�นยำ้าการใสใ่ห�ถูกวิธีิ เป็นต�น สังเกตจาก

การแพร่เช้ือในการระบาดคร้ังท่ี 2 และ 3 เกิดจากการ

สวมใส่หน�ากากอนามัยแบบผิดวิธีิ (เช่นสวมไว�ใต�คาง 

เป็นต�น) แต่การทำางานบนข�อมูลท่ีมีไม่มาก ก็มีข�อจำากัด 

อย่างไรก็ตามการนำาเสนอข�อมูลท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัยของผู�คน ต�องทำางานอย่างระมัดระวังและรับ

ผิดชอบ เพราะมันเก่ียวกับความปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต 

ของคนท่ีได�ดูส่ือของเรา 

 เม่ือมีการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในเขต

จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลายปี 2563 มหาวิทยาลัยออก

ประกาศให�เปล่ียนการเรียนการสอนเป็นออนไลน์อีก

คร้ัง วิทยาลัยฯ ได�รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.วัน

ชัย เลิศวัฒนวิลาศ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให�การบรรยาย ซ่ึึ่ง

มีนักศึกษาให�ความสนใจเข�าร่วมรับฟังจำานวนมากรวม

ท้ังนักศึกษาในช้ันเรียนท้ังสอง

 อย่างไรก็ตามการวางแผนงานร่วมกันกับ

นักศึกษาก็มีความสำาคัญและมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง ท่ี

จะต�องวางแผน การวางโครงร่างการจัดสรรเวลาใน

การเรียนการสอน เพ่ือทำาให�ผู�สอนและผู�เรียนมีความ

เข�าใจตรงกัน มีเป้าหมายร่วมกัน และการส่ือสาร

ระหว่างภาคเรียนทำาได�ดีข้ึน 
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รูปท่ี 3 ภาพจากกิจกรรมบรรยายเก่ียวกับ COVID-19 

โดย รศ. ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ อาจารย์จากคณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

รูปท่ี 4 การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ

ทำากิจกรรมท่ีสัมพันธ์ิกัน จำาเป็นต�องมีการออกแบบ

กิจกรรมต่างๆ คู่ขนานกันไปท้ัง 2 รายวิชาเพ่ือให�เกิด

ความชัดเจนท้ังผู�เรียนและผู�สอน  

 แม�จะมีปัญหาเช่น การปรับเปล่ียนการสอนเป็น 

online หรือ การท่ีมีอุปสรรคปัญหาท่ีควบคุมไม่ได� เช่น 

อาคารเรียนเกดิเพลงิไหม�ทำาให�ต�องงดใช�ห�องเรียน และ

ขยายเวลาการเรียนออนไลนอ์อกไปยาวนานข้ึนก็ตาม

นอกเหนือจากการสอนในกิจกรรม Active learning 

ในเน้ือหาแต่ละสัปดาห์แล�ว ผู�สอนได�นำา การเรียนรู�

แบบโครงงานเป็นฐาน Project-Based Learning 

(PjBL) ซ่ึึ่งเป็นวิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป็น

สำาคัญโดยให�ผู�เรียนท้ัง 2 รายวิชา ได�ทำางานในส่วนของ

การฝึึกฝึนในวิชาของตนเอง แล�วสร�างเป็นผลงาน 

ร่วมกัน 

 

รูปท่ี 5 โครงร่างผังความคิดเบ้ืองต�น ในการทำางานร่วม

กันในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงานเป็น

ฐาน Project-Based Learning (PjBL) ท่ีบูรณาการ

สองวิชาเข�าด�วยกัน  

 ผังความคิดและลำาดับการทำางานท่ีชัดเจน จะ

ช่วยทำาให�การทำางานร่วมกันในส่วนของกิจกรรมการ

เรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน Project-Based 

Learning (PjBL) ท่ีบูรณาการสองวิชาเข�าด�วยกันน้ัน 

ผู�เรียนเห็นลำาดับกระบวนการ เป็นการระบุหน�าท่ีความ

รับผิดชอบและบทบาทของแต่ละรายวิชาในการ

ประสานงานข�ามรายวิชาเพ่ือให�มีความก�าวหน�าของ

งานไปด�วยกันตามแผนงาน

 ผู�สอนจึงได�เกิดความข�อตกลงในกิจกรรม ร่วม

กับนักศึกษา เพ่ือพัฒนาเป็น โครงงานร่วมกันระหว่าง 

2 รายวิชา กล่าวคือ 

 

รูปท่ี 6 โครงร่างผังความคิดท่ีมีรายละเอียดชัดเจนมาก

ข้ึน ใช�วางแผนการทำางานในข้ันตอนต่างๆ 

 

 

   

 

 

ชั้นเรียนผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยไม

ตองกลัวผิด เปลี่ยนวิธีการถามจาก what เปน How 

เปนตน เพื่อเปนการผสมผสานใชหลักการการสราง

ความค ิดสร างสรรค   Creative Thinking ในทุก

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการเรียน  

ในขณะน ั ้น  (ช  วงต นของภาคการศ ึกษาท่ี  

2/2563) ยังไมมีการระบาดครั ้งที่ 2 ผู สอนมีการ

พูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว

เพื ่อใหเกิดความปลอดภัยในสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อ COVID-19 พบวา ขอมูลตางๆ ที่มี

การนำเสนอ ไมคอยมีรายละเอียดและการอธิบาย

ที ่มากเพียงพอ สวนใหญจะเนนย้ำเร ื ่องการใส

หนากากอนามัย แตก็พบเห็นโดยทั ่วไปรวมทั ้งท่ี

ปรากฎตามสื่อตางๆ วาประชาชนท่ัวไป มีการสวมใส

หนากากอนามัยที่ไมถูกวิธี ผูสอนไดนำใหผูเรียนได

ตั้งคำถาม นำไปสูการคนควาหาขอมูล วิเคราะหและ

รวบรวมความคิดเพื่อสรางโจทยใหนักศึกษาคนควา

ตอยอด เกี ่ยวกับสถานการณCOVID-19 การแพร

ระบาด การปองกัน ฯลฯ ใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  

ไดข อสร ุปว า ส ื ่อที ่นำเสนอเนื ้อหาเก ี ่ยวกับ 

COVID-19  ในขณะน ั ้ น  ( ช  ว ง เ ว ล าประมาณ 

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563) ยังมีนอย หรือ สื่อไมมี

ความนาสนใจ สวนมากมาจากชุดขอมูลเดียวกันที่มี

รายละเอียดนอย ไมย้ำใหคนตระหนักถึงการปองกัน

ตนเอง หร ือขาดรายละเอ ียดท ี ่ เหมาะสม เชน 

ประชาสัมพันธใหใสหนากากอนามัยแตไมเนนย้ำการ

ใสใหถูกวิธี เปนตน สังเกตจากการแพรเชื้อในการ

ระบาดครั้งที่ 2 และ 3 เกิดจากการสวมใสหนากาก

อนามัยแบบผิดวิธี (เชนสวมไวใตคาง เปนตน) แต

การทำงานบนขอมูลที่มีไมมาก ก็มีขอจำกัด อยางไร

ก็ตามการนำเสนอขอมูลที่เกี ่ยวกับความปลอดภัย

ของผูคน ตองทำงานอยางระมัดระวังและรับผิดชอบ 

เพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ ชีวิต ของ

คนท่ีไดดูสื่อของเรา  

เม ื ่อม ีการแพร ระบาดของCOVID-19 ในเขต

จังหวัดเชียงใหมชวงปลายป 2563 มหาวิทยาลัยออก

ประกาศใหเปลี่ยนการเรียนการสอนเปนออนไลนอีก

ครั้ง วิทยาลัยฯ ไดรับความอนุเคราะหจาก รศ. ดร.

วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ อาจารยจากคณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรใหการ

บรรยาย ซึ่งมีนักศึกษาใหความสนใจเขารวมรับฟง

จำนวนมากรวมท้ังนักศึกษาในชั้นเรียนท้ังสอง 

อย างไรก ็ตามการวางแผนงานร วมก ันกับ

นักศึกษาก็มีความสำคัญและมีความจำเปนอยางยิ่ง 

ท่ีจะตองวางแผน การวางโครงรางการจัดสรรเวลาใน

การเรียนการสอน เพ่ือทำใหผูสอนและผูเรียนมีความ

เขาใจตรงกัน มีเปาหมายรวมกัน และการสื่อสาร

ระหวางภาคเรียนทำไดดีข้ึน  

 

รูปที ่ 3 ภาพจากกิจกรรมบรรยายเกี ่ยวกับ 

COVID-19 โดย รศ. ดร.ว ันช ัย เล ิศว ัฒนว ิลาศ 

อ า จ า ร ย  จ า ก ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

   

 

 

 

รูปที่ 4 การวางแผนการจัดการเรียนการสอน

และการทำกิจกรรมที่สัมพันธกัน จำเปนตองมีการ

ออกแบบกิจกรรมตางๆ คูขนานกันไปทั้ง 2 รายวิชา

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนท้ังผูเรียนและผูสอน   

 

แมจะมีปญหาเชน การปรับเปลี ่ยนการสอนเปน 

online หรือ การที่มีอุปสรรคปญหาที่ควบคุมไมได 

เช น อาคารเร ียนเก ิดเพลิงไหมทำให ต องงดใช

หองเรียน และขยายเวลาการเรียนออนไลนออกไป

ยาวนานข้ึนก็ตาม 

นอกเหนือจากการสอนในกิจกรรม Active 

learning ในเนื้อหาแตละสัปดาหแลว ผูสอนไดนำ 

การเรียนรู แบบโครงงานเปนฐาน Project-Based 

Learning (PjBL) ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เนน

ผู เรียนเปนสำคัญโดยใหผู เรียนทั ้ง 2 รายวิชา ได

ทำงานในสวนของการฝกฝนในวิชาของตนเอง แลว

สรางเปนผลงานรวมกัน  

 

รูปที่ 5 โครงรางผังความคิดเบื้องตน ในการ

ทำงานรวมกันในสวนของกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โครงงานเปนฐาน Project-Based Learning (PjBL) 

ท่ีบูรณาการสองวิชาเขาดวยกัน   

 

ผังความคิดและลำดับการทำงานที่ชัดเจน จะ

ชวยทำใหการทำงานรวมกันในสวนของกิจกรรมการ

เร ียนร ู แบบโครงงานเป นฐาน Project-Based 

Learning (PjBL) ท่ีบูรณาการสองวิชาเขาดวยกันนั้น 

ผูเรียนเห็นลำดับกระบวนการ เปนการระบุหนาท่ี

ความรับผิดชอบและบทบาทของแตละรายวิชาใน

การประสานงานขามรายวิชาเพื่อใหมีความกาวหนา

ของงานไปดวยกันตามแผนงาน 

ผูสอนจึงไดเกิดความขอตกลงในกิจกรรม รวมกับ

นักศึกษา เพ่ือพัฒนาเปน โครงงานรวมกันระหวาง 2 

รายวิชา กลาวคือ  

 

รูปที ่ 6 โครงรางผังความคิดที ่มีรายละเอียด

ชัดเจนมากข้ึน ใชวางแผนการทำงานในข้ันตอนตางๆ  
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รูปท่ี 7 มาสคอตของสาขาต่างๆ ในวิทยาลัย ท่ีได�รับ

การออกแบบจากกลุ่มวิจัยของผู�สอนต้ังแต่ปี 2562 

 1. วิชา 951354 การออกแบบตัวละคร

สัญลักษณ์ Mascot Design ให�ออกแบบตัวละคร ต่อ

เน่ืองจาก Mascot สาขาต่างๆ ของวิทยาลัย เพ่ือให�

นักศึกษาเกิดการรับรู�สาขาวิชาท่ีเปิดเพ่ิมเติมหรือท่ีมี

อยู่ เน่ืองจาก มีสาขาเปิดใหม่ท่ีนักศึกษายังไม่ค่อยรับ

รู� ในระดับปริญญาตรีอีก 3 สาขา รวมท้ังสาขาวิชาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีในชีวิตการเรียน 

นักศึกษาอาจไม่มีโอกาสได�พบปะทำาความรู�จักกันอัน

เน่ืองจากสถานการณ์COVID ท่ีต�องงดกิจกรรมทาง

สังคมหลายประการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  

2. วิชา 951366 ภาพยนตร์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเชิง

หรรษา Digital Movie for Edutainment ให�ผู�เรียน

ออกแบบส่ือสร�างสรรค์ โดยมีเน้ือหาสาระ เก่ียวกับการ

ป้องกันตนเองให�ปลอดภัยจากเช้ือ COVID-19 มีกลุ่ม

เป้าหมายคือเด็กและวัยรุ่น เพ่ือให�ส่ือมีความน่าสนใจ 

ใช�ภาษาและเร่ืองราวท่ีเข�าใจง่าย ไม่เป็นทางการมาก

เกินไป แต่สามารถใช�ในการส่ือสารข�อมูลท่ีสำาคัญได�

อย่างมีประสิทธิิภาพ ตามกระบวนการและข้ันตอน

ของการออกแบบส่ือ โดยมีการนำาตัวละครสัญลักษณ์ 

Mascot  ท่ีอีกวิชาออกแบบมาใช�ในส่ือท่ีผลิตข้ึน

 3.5 กิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน 

Project-Based Learning (PjBL)

 การเรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน Project-

Based Learning (PjBL) ประกอบด�วย 6 ข้ันตอน 

ได�แก่

 1. การเตรียมความพร�อม

 951354 ผู�เรียนได�ออกแบบ Mascot ทุก

สัปดาห์จำานวน 3 คร้ัง (Mini workshop) และมกีารเต

รียมศึกษา Mascot เก่ียวกับ COVID-19 ท้ังในและ

ต่างประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเร่ิมทำาโครงงาน 

รวมท้ังการนำาเสนอเร่ืองราวของตัวละคร

 951366 ผู� เรียนได�ออกแบบเกม (Mini 

workshop) เพ่ือเรียนรู�ทักษะการทำางานเป็นทีม แบ่ง

เป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 5-8 คน ในช่วงก่อนเร่ิมโครง

งาน ต้ังแต่การออกแบบ การวางโครงเร่ืองจนถึงข้ัน

ตอนการนำาเสนอและทดสอบการเล่นเกม  

 2. การกำาหนดและเลือกหัวข�อ 

 ได� รับความอนุ เคราะห์ให�ข�อมูลเ ก่ียวกับ 

COVID-19 จากคณะพยาบาลศาสตร์ ซ่ึึ่งในขณะน้ัน

ข�อมูลเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพท่ีนำาเสนอจากทาง

ภาครัฐหรือผู�เก่ียวข�องมีจำานวนไม่มาก (ช่วงการระบาด

รอบท่ี 2 ในประเทศไทย)

 951354 ผู�เรียน แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน เพ่ือให�

สะดวกตอ่การทำางานท่ีเป็นกลุ่มยอ่ย ลดความเส่ียงของ

การอยูร่วมกันจำานวนมาก มีการจัดแบ่งหน�าท่ีเน�นการ

มีส่วนร่วมตามความสามารถของสมาชิกกลุ่ม

 951366 ผู�เรียน แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน เพ่ือให�

สะดวกตอ่การทำางานท่ีเป็นกลุ่มยอ่ย ลดความเส่ียงของ

การอยูร่วมกันจำานวนมาก แต่ละกลุ่มเลือกเน้ือหาและ

เทคนิคการนำาเสนอ ท่ีสนใจจะทำาเป็นส่ือสร�างสรรค์ 

ด�วยความเห็นร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม

 3. การเขียนเค�าโครงของโครงงาน

 951354 ผู�เรียนผู�เรียนแต่ละกลุ่ม ร่างโครงเร่ือง

สนับสนุนตัวละคร และเทคนิคต่างๆ กันเองภายใน

กลุ่ม มีการวางแผนการทำางานร่วมกัน

 951366 ผู�เรียนผู�เรียนแต่ละกลุ่ม ร่างโครงเร่ือง 

บท การดำาเนินเร่ือง เทคนิคต่างๆ กันเองภายในกลุ่ม 

มีการวางแผนการทำางานร่วมกัน

การปฏิิบัติงานโครงงาน 

 เป็นการทำางานท่ีอยู่ในช่วงการเรียนออนไลน์ 

ส่วนใหญ่จึงใช�การส่ือสารทางออนไลน์ช่องทางต่างๆ 

 

 

   

 

 

 

รูปที่ 7 มาสคอตของสาขาตางๆ ในวิทยาลัย ท่ี

ไดรับการออกแบบจากกลุมวิจัยของผูสอนตั้งแตป 

2562  

 

1. วิชา 951354 การออกแบบตัวละครสัญลักษณ 

Mascot Design ใหออกแบบตัวละคร ตอเนื่องจาก 

Mascot สาขาตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษา

เกิดการรับรู สาขาวิชาที ่เปดเพิ ่มเติมหรือที ่มีอยู 

เนื่องจาก มีสาขาเปดใหมที่นักศึกษายังไมคอยรับรู 

ในระดับปริญญาตรีอีก 3 สาขา รวมทั้งสาขาวิชาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ในชีวิตการเรยีน 

นักศึกษาอาจไมมีโอกาสไดพบปะทำความรูจักกันอัน

เนื่องจากสถานการณCOVID ที่ตองงดกิจกรรมทาง

สังคมหลายประการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย   

2. วิชา 951366 ภาพยนตรดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เช ิงหรรษา Digital Movie for Edutainment ให

ผู เรียนออกแบบสื่อสรางสรรค โดยมีเนื้อหาสาระ 

เกี ่ยวกับการปองกันตนเองใหปลอดภัยจากเชื้อ 

COVID-19 มีกลุมเปาหมายคือเด็กและวัยรุน เพื่อให

สื่อมีความนาสนใจ ใชภาษาและเรื่องราวท่ีเขาใจงาย 

ไมเปนทางการมากเกินไป แตสามารถใชในการ

สื่อสารขอมูลที่สำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม

กระบวนการและขั้นตอนของการออกแบบสื่อ โดยมี

การนำต ัวละครส ัญล ักษณ Mascot  ที ่อ ีกว ิชา

ออกแบบมาใชในสื่อท่ีผลิตข้ึน 

3.5 กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

Project-Based Learning (PjBL) 

การเร ียนร ู แบบโครงงานเป นฐาน Project-

Based Learning (PjBL) ประกอบดวย 6 ขั ้นตอน 

ไดแก 

1. การเตรียมความพรอม 

951354 ผูเรียนไดออกแบบ Mascot ทุกสัปดาห

จำนวน 3 ครั้ง (Mini workshop) และมีการเตรียม

ศึกษา Mascot เก ี ่ยวก ับ COVID-19 ทั ้งในและ

ตางประเทศเปนเวลา 2 สัปดาหกอนเริ่มทำโครงงาน 

รวมท้ังการนำเสนอเรื่องราวของตัวละคร 

951366  ผ ู  เ ร ี ยน ได  ออกแบบ เกม  (Mini 

workshop) เพื ่อเรียนรู ทักษะการทำงานเปนทีม 

แบงเปนกลุมใหญประมาณ 5-8 คน ในชวงกอนเริ่ม

โครงงาน ตั้งแตการออกแบบ การวางโครงเรื่องจนถึง

ข้ันตอนการนำเสนอและทดสอบการเลนเกม   

2. การกำหนดและเลือกหัวขอ  

ไดรับความอนุเคราะหใหขอมูลเกี่ยวกับ COVID-

19 จากคณะพยาบาลศาสตร ซึ ่งในขณะนั้นขอมูล

เกี ่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่นำเสนอจากทาง

ภาครัฐหรือผู เกี ่ยวของมีจำนวนไมมาก (ชวงการ

ระบาดรอบท่ี 2 ในประเทศไทย) 

951354 ผูเรียน แบงกลุมๆ ละ 3 คน เพื่อให

สะดวกตอการทำงานที่เปนกลุมยอย ลดความเสี่ยง

ของการอยูรวมกันจำนวนมาก มีการจัดแบงหนาท่ี

เนนการมีสวนรวมตามความสามารถของสมาชิกกลุม 

951366 ผูเรียน แบงกลุมๆ ละ 3 คน เพื่อให

สะดวกตอการทำงานที่เปนกลุมยอย ลดความเสี่ยง

ของการอยู รวมกันจำนวนมาก แตละกลุ มเล ือก
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 951354 ผู�เรียนใช�เวลาออกแบบและพัฒนาตัว

มาสคอตต่างๆ โดยส่วนใหญ่คาดหวังให�ออกแบบได�มี

เอกลักษณ์ ครอบคลุมเน้ือหาของเพ่ือนหลายกลุ่ม เพ่ือ

ให�มีการดึงดูดความสนใจและเหมาะสมตอ่การนำาไปใช�

งาน แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงาน มาสคอตและอธิิบาย

ท่ีมาของโครงเร่ืองหรือเอกลักษณ์ของตัวละครตามท่ี

ได�ออกแบบไว� ทุกกลุ่มส่งไฟล์ในล้ิงค์ ท่ีทุกคนสามารถ

เข�าถึงไฟล์ได� ให�เพ่ือนๆ ได�เลือกไปใช�

 

รูปท่ี 8 การเลือกผลงานมาสคอตนำาไปใช�ในการสร�าง

ส่ือ Edutainment ของแต่ละกลุ่ม 

 

รูปท่ี 9 การวิเคราะห์และการคำานวนการให�คะแนน

จากการเลือกผลงานมาสคอตนำาไปใช�ในการสร�างส่ือ 

Edutainment ของแต่ละกลุ่ม 

 951366 แต่ละกลุ่ม ทำาโครงงานในส่วนท่ี

วางแผนไว�ได�และรอเม่ือตัวมาสคอตเสร็จ ก็ไปเลือกมา

จัดวางประกอบลงในงานของแต่ละคนตามผัง layout 

และโครงร่าง Story board ท่ีได�ออกแบบไว�

การนำาเสนอผลงาน

 951354 เม่ือมีการนำามาสคอตไปใช� ผู�เรียนใน

วิชาน้ีทุกคน จะตามไปดูคลิปท้ังหมดเพ่ือบันทึกภาพ

ส่วนท่ีมีตัวละครของกลุ่มตนเอง ทำาเป็นไฟล์สรุปรวม

ท้ังแสดงความเห็น การอภิปราย และนำาเสนอราย

บุคคล เป็นวิธีิการท่ีทำาให�ผู�เรียนได�ศึกษาเน้ือหาจาก 

14 กลุ่มท้ังทางตรงและทางอ�อม

 951366 หลงัจากไฟลเ์สร็จแล�ว ทุกกลุ่มส่งไฟล์

ในล้ิงค์ ท่ีทุกคนสามารถเข�าถึงไฟล์ได� รอผู�เช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพไฟล์งานและแก�ไขในข�อบกพร่อง

ต่างๆ ให�สมบูรณ์ ข้ันตอนน้ีจำาลองสถานการณ์ท่ีเกิด

ข้ึนจริงในการผลิตงานในอุตสาหกรรมแอนนิเมชันและ

ดิจิทัลคอนเทนต ์ท่ีต�องมีการให�ความเหน็ การปรบัแก� 

การตรวจทาน การแก�ไข ตรวจสอบรายละเอียดให�

สมบูรณ์ หลังจากน้ัน ทุกกลุ่มนำาเสนอไฟล์ส่ือ

สร�างสรรค์ในช้ันเรียน ร่วมกันท้ังหมด

การประเมินโครงงาน

 951354 ผู�เรียนได�ฝึึกการเขียนทบทวนส่ิงท่ี

ตนเองได�เรียนรู� ลงในกระดาษ Post-it เปน็ส่วนบุคคล 

ในช่วงท�ายคาบในทุกสัปดาห์ ประเมินเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุง โดยผู�เช่ียวชาญ ได�แก่ วิทยากรพิเศษจากภาค

อุตสาหกรรม ท่ีได�เชิญมาบรรยายในชว่งต�นเทอม และ

ผู�สอน

 951366 ผู�เรียนได�ฝึึกการเขียนทบทวนส่ิงท่ี

ตนเองได�เรียนรู� ลงในกระดาษ Post-it เปน็ส่วนบุคคล 

ในช่วงท�ายคาบในทุกสัปดาห์ ประเมินเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุง โดยผู�เช่ียวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ผู�

เช่ียวชาญจากอุตสาหกรรมท่ีมาทำาการตัดต่อคลิปให� 

และผู�สอน ประเมินผลงานด�านความน่าสนใจ และการ

สร�างความเข�าใจ คุณค่าของส่ือ โดยผู�ใช�งาน ครูและ

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ

 3.6 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีคิดว่าเก่ียวข�องและสำาคัญ

ในการแสดงให�เห็นถึงจุดเด่นของการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึน

951354 ผู�เรียนเม่ือทำาการเลือก สามารถให� Feedback 

หรือคำาแนะนำากับเพ่ือนในอีกวิชาได� หรือในบางกลุ่ม

มีการพัฒนางานร่วมกัน (มีสมาชิกท่ีเรียนท้ัง 2 วิชาใน

ภาคการศึกษาเดียวกัน) ก็จะเห็นได�ชัดว่าผลงานออก

มาในแนวทางเดียวกัน ผลงานทำาได�เสร็จเร็วกว่ากลุ่ม

อ่ืนเพราะในการออกแบบงานสามารถปรับเปล่ียน

   

 

 

เนื้อหาและเทคนิคการนำเสนอ ท่ีสนใจจะทำเปนสื่อ

สรางสรรค ดวยความเห็นรวมกันของสมาชิกในกลุม 

3. การเขียนเคาโครงของโครงงาน 

951354 ผูเรียนผูเรียนแตละกลุม รางโครงเรื่อง

สนับสนุนตัวละคร และเทคนิคตางๆ กันเองภายใน

กลุม มีการวางแผนการทำงานรวมกัน 

951366 ผูเรียนผูเรียนแตละกลุม รางโครงเรื่อง 

บท การดำเนินเรื่อง เทคนิคตางๆ กันเองภายในกลุม 

มีการวางแผนการทำงานรวมกัน 

4. การปฏิบัติงานโครงงาน  

เปนการทำงานท่ีอยู ในชวงการเรียนออนไลน 

สวนใหญจึงใชการสื่อสารทางออนไลนชองทางตางๆ  

951354 ผูเรียนใชเวลาออกแบบและพัฒนาตัว

มาสคอตตางๆ โดยสวนใหญคาดหวังใหออกแบบไดมี

เอกลักษณ ครอบคลุมเนื้อหาของเพื่อนหลายกลุม 

เพื่อใหมีการดึงดูดความสนใจและเหมาะสมตอการ

นำไปใชงาน แตละกลุมนำเสนอผลงาน มาสคอตและ

อธิบายที ่มาของโครงเรื ่องหรือเอกลักษณของตัว

ละครตามที่ไดออกแบบไว ทุกกลุมสงไฟลในลิ้งค ท่ี

ทุกคนสามารถเขาถึงไฟลได ใหเพ่ือนๆ ไดเลือกไปใช 

 

รูปที ่ 8 การเลือกผลงานมาสคอตนำไปใชใน

การสรางสื่อ Edutainment ของแตละกลุม  

 

รูปที ่ 9 การวิเคราะหและการคำนวนการให

คะแนนจากการเลือกผลงานมาสคอตนำไปใชในการ

สรางสื่อ Edutainment ของแตละกลุม  

 

951366 แต ละกล ุ ม ทำโครงงานในสวนท่ี

วางแผนไวไดและรอเมื่อตัวมาสคอตเสร็จ ก็ไปเลือก

มาจัดวางประกอบลงในงานของแตละคนตามผัง 

layout และโครงราง Story board ท่ีไดออกแบบไว 

5. การนำเสนอผลงาน 

951354 เมื ่อมีการนำมาสคอตไปใช ผู เรียนใน

วิชานี้ทุกคน จะตามไปดูคลิปทั้งหมดเพื่อบันทึกภาพ

สวนที ่มีตัวละครของกลุ มตนเอง ทำเปนไฟลสรุป

รวมทั้งแสดงความเห็น การอภิปราย และนำเสนอ

รายบุคคล เปนวิธีการที่ทำใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา

จาก 14 กลุมท้ังทางตรงและทางออม 

951366 หลังจากไฟลเสร็จแลว ทุกกลุมสงไฟล

ในลิ้งค ที่ทุกคนสามารถเขาถึงไฟลได รอผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพไฟลงานและแกไขในขอบกพรอง

ตางๆ ใหสมบูรณ ขั ้นตอนนี้จำลองสถานการณท่ี

เกิดขึ้นจริงในการผลิตงานในอุตสาหกรรมแอนนิเม

ชันและดิจิทัลคอนเทนต ที่ตองมีการใหความเห็น 

การปรับแก การตรวจทาน การแกไข ตรวจสอบ

รายละเอียดใหสมบูรณ หลังจากนั้น ทุกกลุมนำเสนอ

ไฟลสื่อสรางสรรคในชั้นเรียน รวมกันท้ังหมด 

   

 

 

เนื้อหาและเทคนิคการนำเสนอ ท่ีสนใจจะทำเปนสื่อ
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วางแผนไวไดและรอเมื่อตัวมาสคอตเสร็จ ก็ไปเลือก

มาจัดวางประกอบลงในงานของแตละคนตามผัง 

layout และโครงราง Story board ท่ีไดออกแบบไว 

5. การนำเสนอผลงาน 

951354 เมื ่อมีการนำมาสคอตไปใช ผู เรียนใน

วิชานี้ทุกคน จะตามไปดูคลิปทั้งหมดเพื่อบันทึกภาพ

สวนที ่มีตัวละครของกลุ มตนเอง ทำเปนไฟลสรุป

รวมทั้งแสดงความเห็น การอภิปราย และนำเสนอ

รายบุคคล เปนวิธีการที่ทำใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหา

จาก 14 กลุมท้ังทางตรงและทางออม 

951366 หลังจากไฟลเสร็จแลว ทุกกลุมสงไฟล
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ตางๆ ใหสมบูรณ ขั ้นตอนนี้จำลองสถานการณท่ี

เกิดขึ้นจริงในการผลิตงานในอุตสาหกรรมแอนนิเม
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รายละเอียดใหสมบูรณ หลังจากนั้น ทุกกลุมนำเสนอ

ไฟลสื่อสรางสรรคในชั้นเรียน รวมกันท้ังหมด 
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วางแผน ตัดสินใจได�รวดเร็ว (ลักษณะเดียวกันกับการ

ทำางานของบริษัท หรือ Studio ท่ีมีแผนกต่างๆ ครบ

ถ�วน)

951366 ผู�เรียนจะต�องเลือกมาสคอตจาก 6 กลุ่ม เพ่ือ

นำามาใช�ให�เหมาะสมกับเน้ือหาตนเอง โดยต�องไป

ทำาความเข�าใจมาสคอตแต่ละตัวของแต่ละกลุ่มเพ่ือให�

ตัดสินใจได�ว่าจะเลือกตัวใด ทำาให�เกิดการเข�าใจ

กระบวนการสร�างตัวมาสคอตซ่ึึ่งเป็นเน้ือหาของวิชา 

951354

4. ผลท่ีได้รับ

 4.1 การเข�าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

 พบว่าท้ัง 2 วิชา ผู�เรียนส่วนใหญ่จะเข�าเรียน

ครบทุกคร้ัง และทำากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียนด�วย

ความสนใจและต้ังใจมาก โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 วิชา 951354 นศ จำานวน 18 คน มีการเข�าร่วม

กิจกรรมร�อยละ 80 ข้ึนไป ของเวลาเรียนท้ังหมดมี

จำานวน 14 คน (77.78%) เข�าร่วมกิจกรรมร�อยละ 70 

ของเวลาเรียนท้ังหมด มีจำานวน 2 คน (11.11%) เข�า

ร่วมกิจกรรมน�อยกว่าร�อยละ 50 ของเวลาเรียนท้ังหมด 

มีจำานวน 2 คน (11.11%) เน่ืองจากมีปัญหาด�าน

สุขภาพ

 

รูปท่ี 10 รูปแผนภูมิแสดงร�อยละของการเข�าช้ันเรียน

ท้ัง 2 วิชา 

 วิชา 951366 นศ จำานวน 43 คน มีการเข�าร่วม

กิจกรรมร�อยละ 80 ข้ึนไป ของเวลาเรียนท้ังหมด มี

จำานวน 31 คน (72.09%) เข�าร่วมกิจกรรมร�อยละ 

70-75 ของเวลาเรียนท้ังหมด มีจำานวน 10 คน 

(23.26%) เข�าร่วมกิจกรรมร�อยละ 65 ของเวลาเรียน

ท้ังหมด มีจำานวน 2 คน (4.65%) เน่ืองจากเป็นผู�ท่ีเข�า

มาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในภายหลัง

 4.2 ผลท่ีได�จากการเรียนรู�แบบโครงงานเป็น

ฐาน Project-Based Learning (PjBL)

 ผู�เรียนท้ัง 2 วิชา รวม 63 คน รับรู�เก่ียวกับสาขา

ใหม่ของวิทยาลัย รวมท้ังเอกลักษณ์ของหลักสูตรอ่ืนๆ 

ท่ีถูกถ่ายทอดด�วยวิธีิการออกแบบมาสคอตประจำา

หลักสูตร 

 ผู�เรียนวิชา 951354 ได�มีการสร�างสรรค์ตัว

ละครใหม่ ท้ังในแง่การสร�างเร่ืองราวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

Story Telling and Value Added ท่ีมีความหลาก

หลาย ท้ังการนำาตัวมาสคอตมาตกแต่งเพ่ิมเติมด�วย

อุปกรณ์ Prop และการแสดงท่าทาง Acting ไปจนถึง

การสร�างโครงเร่ือง Plot มารองรับ และการสร�างสรรค์

ตัวละครใหม่ Create โดยตัวละครใหม่ท้ัง 6 กลุ่ม มี

การส่ือสารชัดเจนถึงการสวมหน�ากากอนามัย หรือการ

มีการป้องกันตนเองตามเน้ือหาท่ีผู�เรียนได�เรียนรู�และ

ศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติมมา

 ผู�เรียนวิชา 951366 ได�มีการนำาเน้ือหาสาระท่ี

ได�รับไป ไปทำาการสร�างสรรค์เร่ืองราวใหม่ ผสมผสาน

กับวิธีิการเล่าเร่ือง การดำาเนินเร่ือง การวางโครงเร่ือง 

การสร�างบท วิธิกีารส่ือสารกับคนดู ฯลฯ ตามหลักการ

ของการสร�างผลงานแอนนิเมชัน

 โดยเลือกวิธีิการส่ือสารผ่านกระบวนการท่ี

หลากหลายตามความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ทำา

ด�วยเทคนิคแอนนิเมชัน Animation การทำาเป็น

 

 

 

 

   

 

 

6. การประเมินโครงงาน 

951354 ผู เร ียนไดฝกการเขียนทบทวนสิ ่งท่ี

ตนเองไดเร ียนรู  ลงในกระดาษ Post-it เปนสวน

บุคคล ในชวงทายคาบในทุกสัปดาห ประเมินเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุง โดยผูเชี่ยวชาญ ไดแก วิทยากร

พิเศษจากภาคอุตสาหกรรม ที ่ไดเชิญมาบรรยาย

ในชวงตนเทอม และผูสอน 

951366 ผู เร ียนไดฝกการเขียนทบทวนสิ ่งท่ี

ตนเองไดเร ียนรู  ลงในกระดาษ Post-it เปนสวน

บุคคล ในชวงทายคาบในทุกสัปดาห ประเมินเพ่ือ

พัฒนาและปร ับปร ุง โดยผ ู  เช ี ่ยวชาญจากคณะ

พยาบาลศาสตร ผูเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมท่ีมาทำ

การตัดตอคลิปให และผูสอน ประเมินผลงานดาน

ความนาสนใจ และการสรางความเขาใจ คุณคาของ

สื่อ โดยผูใชงาน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ 

3.6 ประเด็นอื่นๆ ที่คิดวาเกี่ยวของและสำคัญใน

การแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน 

951354 ผู เรียนเมื ่อทำการเลือก สามารถให 

Feedback หรือคำแนะนำกับเพื ่อนในอีกวิชาได 

หรือในบางกลุมมีการพัฒนางานรวมกัน (มีสมาชิกท่ี

เรียนทั้ง 2 วิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน) ก็จะเห็น

ไดชัดวาผลงานออกมาในแนวทางเดียวกัน ผลงานทำ

ไดเสร็จเร็วกวากลุมอื่นเพราะในการออกแบบงาน

สามารถปรับเปลี ่ยนวางแผน ตัดสินใจไดรวดเร็ว 

(ลักษณะเดียวกันกับการทำงานของบริษัท หรือ 

Studio ท่ีมีแผนกตางๆ ครบถวน) 

951366 ผู เร ียนจะตองเลือกมาสคอตจาก 6 

กลุม เพื่อนำมาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาตนเอง โดย

ตองไปทำความเขาใจมาสคอตแตละตัวของแตละ

กลุมเพ่ือใหตัดสินใจไดวาจะเลือกตัวใด ทำใหเกิดการ

เขาใจกระบวนการสรางตัวมาสคอตซึ่งเปนเนื้อหา

ของวิชา 951354 

4  ผลท่ีไดรับ 

4.1 การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษา  

พบวาทั้ง 2 วิชา ผูเรียนสวนใหญจะเขาเรียน

ครบทุกครั้ง และทำกิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียนดวย

ความสนใจและตั้งใจมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิชา 951354 นศ จำนวน 18 คน มีการเขา

รวมกิจกรรมรอยละ 80 ข้ึนไป ของเวลาเรียนท้ังหมด

มีจำนวน 14 คน (77.78%) เขารวมกิจกรรมรอยละ 

70 ของเวลาเรียนท้ังหมด มีจำนวน 2 คน (11.11%) 

เขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาเรียน

ท้ังหมด มีจำนวน 2 คน (11.11%) เนื่องจากมีปญหา

ดานสุขภาพ 

 

รูปท่ี 10 รูปแผนภูมิแสดงรอยละของการเขา

ชั้นเรียนท้ัง 2 วิชา  

วิชา 951366 นศ จำนวน 43 คน มีการเขา

รวมกิจกรรมรอยละ 80 ข้ึนไป ของเวลาเรียนท้ังหมด 

มีจำนวน 31 คน (72.09%) เขารวมกิจกรรมรอยละ 

70-75 ของเวลาเร ียนทั ้งหมด มีจำนวน 10 คน 



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

126         ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

 รูปท่ี 12 การนำาเสนอความก�าวหน�าของนักศึกษาผ่าน

ทาง ช้ันเรียน online เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 

 คลิปท่ีใช�คนเป็นผู�แสดง Acting และการผสม

ผสานหลากหลายวิธีิเข�าด�วยกัน Mixed mediaท้ังน้ี 

ในส่วนของเทคนิคเป็นการเลือกโดยอิสระ ให�ผู�เรียนได�

มีการวางแผนการทำางาน การตัดสินใจในกระบวนการ

และข้ันตอนการทำางานด�วยตนเอง ผู�สอนทำาหน�าท่ี

เพียงแค่ระบุเป้าหมาย และตรวจความก�าวหน�า ให�

ความเห็นเพ่ือการพัฒนาเป็นประจำาสมำ่าเสมอ เพ่ือให�

ทุกกลุ่มสามารถทำางานได�เสร็จภายในเวลาท่ีกำาหนด 

 ผู�เช่ียวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได�ตรวจ

สอบความถูกต�องของเน้ือหา ได�รับความช่ืนชมในแง่

การนำาเสนอเร่ืองราวและเทคนิคท่ีสร�างสรรค์ น่าสนใจ 

และให�คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช�งาน

ในสถานการณ์จริงเช่น ให�เพ่ิมคำาบรรยายภาษาไทย 

เพ่ือให�สามารถส่ือความหมายได�ครบถ�วนแม�จะปิด

เสียงบรรยายและเสียงประกอบ (กรณีนำาไปเปิดในท่ีท่ี

ไม่สามารถเปิดเสียงดังได�ตามปกติ)

 รูปท่ี 13 ผลงาน Project-Based Learning (PjBL) 

เร่ือง “Stay Safe and Stay Healthy”

   

 

 

(23.26%) เขารวมกิจกรรมรอยละ 65 ของเวลา

เรียนท้ังหมด มีจำนวน 2 คน (4.65%) เนื่องจากเปน

ผูท่ีเขามาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมในภายหลัง 

4.2 ผลที่ไดจากการเรียนรูแบบโครงงานเปน

ฐาน Project-Based Learning (PjBL) 

ผู เรียนทั ้ง 2 วิชา รวม 63 คน รับรู เกี ่ยวกับ

สาขาใหมของว ิทยาล ัย รวมทั ้งเอกล ักษณของ

หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีถูกถายทอดดวยวิธีการออกแบบมาส

คอตประจำหลักสูตร  

ผูเรียนวิชา 951354 ไดมีการสรางสรรคตัวละคร

ใหม ทั ้งในแงการสรางเรื ่องราวเพื่อเพิ่มมูลคา Story 

Telling and Value Added ที่มีความหลากหลาย ทั้ง

การนำตัวมาสคอตมาตกแตงเพิ่มเติมดวยอุปกรณ Prop 

และการแสดงทาทาง Acting ไปจนถึงการสรางโครง

เรื่อง Plot มารองรับ และการสรางสรรคตัวละครใหม 

Create โดยตัวละครใหมทั้ง 6 กลุม มีการสื่อสารชัดเจน

ถึงการสวมหนากากอนามัย หรือการมีการปองกันตนเอง

ตามเนื้อหาที่ผูเรียนไดเรียนรูและศึกษาคนควาเพิ่มเติม

มา 

ผูเรียนวิชา 951366 ไดมีการนำเนื้อหาสาระท่ี

ได  ร ับไป ไปทำการสร  างสรรค  เร ื ่ องราวใหม  

ผสมผสานกับวิธีการเลาเรื่อง การดำเนินเรื่อง การ

วางโครงเรื ่อง การสรางบท วิธีการสื่อสารกับคนดู 

ฯลฯ ตามหลักการของการสรางผลงานแอนนิเมชัน 

โดยเลือกวิธ ีการสื ่อสารผานกระบวนการท่ี

หลากหลายตามความสนใจของสมาชิกในกลุม เชน 

ทำดวยเทคนิคแอนนิเมชัน Animation การทำเปน 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ภาพมาสคอตของผูเรียนแตละกลุม ท่ี

ไดออกแบบโดยมีแนวคิดเก่ียวกับ COVID-19  

 

 

   

 

 

รูปที่ 12 การนำเสนอความกาวหนาของนักศึกษา

ผานทาง ชั ้นเร ียน online เนื ่องจากมีการแพร

ระบาดของ COVID-19  

คล ิปท ี ่ ใช คนเป นผ ู แสดง Acting และการ

ผสมผสานหลากหลายวิธีเขาดวยกัน Mixed media

ทั้งนี้ ในสวนของเทคนิคเปนการเลือกโดยอิสระ ให

ผูเรียนไดมีการวางแผนการทำงาน การตัดสินใจใน

กระบวนการและขั ้นตอนการทำงานดวยตนเอง 

ผู สอนทำหนาที ่เพียงแคระบุเปาหมาย และตรวจ

ความกาวหนา ใหความเห็นเพื ่อการพัฒนาเปน

ประจำสม่ำเสมอ เพื่อใหทุกกลุมสามารถทำงานได

เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  

ผ ู  เช ี ่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร   ได

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ไดรับความชื่นชม

ในแงการนำเสนอเรื่องราวและเทคนิคที่สรางสรรค 

นาสนใจ และใหคำแนะนำที่เปนประโยชนตอการ

นำไปใช งานในสถานการณจร ิงเช น ให เพ ิ ่มคำ

บรรยายภาษาไทย เพื่อใหสามารถสื่อความหมายได

ครบถวนแมจะปดเสียงบรรยายและเสียงประกอบ 

(กรณีนำไปเปดในที ่ที ่ไมสามารถเปดเสียงด ังได

ตามปกติ) 

 

ร ูปท ี ่  13  ผลงาน  Project-Based Learning 

(PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy” 

ผูสอนไดนำผลงานไป ใหทีมผูเชี ่ยวชาญจาก

อุตสาหกรรมภาพยนตรแอนนิเมชัน ไดทำการตัดตอ 

เพื่อใหคลิปสั้นๆ นั้นสามารถรวมกันเปนคลิปเดียวท่ี

สามารถนำไปเปดไดโดยสื่อสารไดในเวลาไมเกิน 15 

นาที ซึ ่งเหมาะสมกับสถานการณการเผยแพรผาน

ชองทางตางๆ โดยมีคุณภาพของภาพและเสียงใน

ระดับดีมาก และในเครดิตดานทาย ไดรวบรวม

ผลงานของวิชา 951354 ทั้ง 6 กลุมไวดวย รวมทั้งมี

รายชื ่อของผู เรียนทั ้ง 2 วิชาครบทุกคน เพื ่อเปน

ตัวอยางใหกับผูเรียนในการในเครดิตการทำงานใน

อุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต 

มีการนำผลงานไปมอบใหกับหนวยงานตางๆ 

ไดนำไปใชงาน เชน โรงเรียน หนวยงานที่วิทยาลัยมี

การติดตอประสานงานกัน หรือ มีการนำไปมอบให

โรงเรียนปรนิสรอยแยลวิทยาลัย ท่ีไดนำไปเปดใหกับ

นักเรียนไดชมในโรงเรียน เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการ

ปองกันการแพรเชื้อCOVID-19 ไดรับความสนใจจาก

นักเรียนจำนวนมาก และนักเรียนหลายคนที่ไดดูสื่อ 

ก ็ม ีการทบทวนทาทางท ี ่ถ ูกต องในการสวมใส

หนากากและการถอดหนากากออกใหถูกวิธี พรอม

ไปกับการรับชม ไดรับความชื ่นชมจากหนวยงาน

ตางๆ ท่ีไดรับไปเผยแพร 

 

 

   

 

 

รูปที่ 12 การนำเสนอความกาวหนาของนักศึกษา

ผานทาง ชั ้นเร ียน online เนื ่องจากมีการแพร

ระบาดของ COVID-19  

คล ิปท ี ่ ใช คนเป นผ ู แสดง Acting และการ

ผสมผสานหลากหลายวิธีเขาดวยกัน Mixed media

ทั้งนี้ ในสวนของเทคนิคเปนการเลือกโดยอิสระ ให

ผูเรียนไดมีการวางแผนการทำงาน การตัดสินใจใน

กระบวนการและขั ้นตอนการทำงานดวยตนเอง 

ผู สอนทำหนาที ่เพียงแคระบุเปาหมาย และตรวจ

ความกาวหนา ใหความเห็นเพื ่อการพัฒนาเปน

ประจำสม่ำเสมอ เพื่อใหทุกกลุมสามารถทำงานได

เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด  

ผ ู  เช ี ่ยวชาญจากคณะพยาบาลศาสตร   ได

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ไดรับความชื่นชม

ในแงการนำเสนอเรื่องราวและเทคนิคที่สรางสรรค 

นาสนใจ และใหคำแนะนำที่เปนประโยชนตอการ

นำไปใช งานในสถานการณจร ิงเช น ให เพ ิ ่มคำ

บรรยายภาษาไทย เพื่อใหสามารถสื่อความหมายได

ครบถวนแมจะปดเสียงบรรยายและเสียงประกอบ 

(กรณีนำไปเปดในที ่ที ่ไมสามารถเปดเสียงด ังได

ตามปกติ) 

 

ร ูปท ี ่  13  ผลงาน  Project-Based Learning 

(PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy” 

ผูสอนไดนำผลงานไป ใหทีมผูเชี ่ยวชาญจาก

อุตสาหกรรมภาพยนตรแอนนิเมชัน ไดทำการตัดตอ 

เพื่อใหคลิปสั้นๆ นั้นสามารถรวมกันเปนคลิปเดียวท่ี

สามารถนำไปเปดไดโดยสื่อสารไดในเวลาไมเกิน 15 

นาที ซึ ่งเหมาะสมกับสถานการณการเผยแพรผาน

ชองทางตางๆ โดยมีคุณภาพของภาพและเสียงใน

ระดับดีมาก และในเครดิตดานทาย ไดรวบรวม

ผลงานของวิชา 951354 ทั้ง 6 กลุมไวดวย รวมทั้งมี

รายชื ่อของผู เรียนทั ้ง 2 วิชาครบทุกคน เพื ่อเปน

ตัวอยางใหกับผูเรียนในการในเครดิตการทำงานใน

อุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต 

มีการนำผลงานไปมอบใหกับหนวยงานตางๆ 

ไดนำไปใชงาน เชน โรงเรียน หนวยงานที่วิทยาลัยมี

การติดตอประสานงานกัน หรือ มีการนำไปมอบให

โรงเรียนปรนิสรอยแยลวิทยาลัย ท่ีไดนำไปเปดใหกับ

นักเรียนไดชมในโรงเรียน เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการ

ปองกันการแพรเชื้อCOVID-19 ไดรับความสนใจจาก

นักเรียนจำนวนมาก และนักเรียนหลายคนที่ไดดูสื่อ 

ก ็ม ีการทบทวนทาทางท ี ่ถ ูกต องในการสวมใส

หนากากและการถอดหนากากออกใหถูกวิธี พรอม

ไปกับการรับชม ไดรับความชื ่นชมจากหนวยงาน

ตางๆ ท่ีไดรับไปเผยแพร 
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ผู� สอนได�นำาผลงานไป ให� ทีม ผู� เ ช่ี ยวชาญจาก

อุตสาหกรรมภาพยนตร์แอนนิเมชัน ได�ทำาการตัดต่อ 

เพ่ือให�คลิปส้ันๆ น้ันสามารถรวมกันเป็นคลิปเดียวท่ี

สามารถนำาไปเปิดได�โดยส่ือสารได�ในเวลาไม่เกิน 15 

นาที ซ่ึึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์การเผยแพร่ผ่านช่อง

ทางต่างๆ โดยมีคุณภาพของภาพและเสียงในระดับดี

มาก และในเครดิตด�านท�าย ได�รวบรวมผลงานของวิชา 

951354 ท้ัง 6 กลุ่มไว�ด�วย รวมท้ังมีรายช่ือของผู�เรียน

ท้ัง 2 วิชาครบทุกคน เพ่ือเป็นตัวอย่างให�กับผู�เรียนใน

การในเครดิตการทำางานในอุตสาหกรรมแอนนิเมชัน

และดิจิทัลคอนเทนต์

 มีการนำาผลงานไปมอบให�กับหน่วยงานต่างๆ 

ได�นำาไปใช�งาน เช่น โรงเรียน หน่วยงานท่ีวิทยาลัยมี

การติดต่อประสานงานกัน หรือ มีการนำาไปมอบให�โรง

เรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ท่ีได�นำาไปเปิดให�กับ

นักเรียนได�ชมในโรงเรียน เพ่ือส่ือสารเก่ียวกับการ

ป้องกันการแพร่เช้ือCOVID-19 ได�รับความสนใจจาก

นักเรียนจำานวนมาก และนักเรียนหลายคนท่ีได�ดูส่ือ ก็

มีการทบทวนท่าทางท่ีถูกต�องในการสวมใส่หน�ากาก

และการถอดหน�ากากออกให�ถูกวิธีิ พร�อมไปกับการรับ

ชม ได�รับความช่ืนชมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีได�รับไป

เผยแพร่

 

รูปท่ี 14 นักเรียนเรียนรู�การสวมหน�ากากอนามัยอย่าง

ถูกวิธีิ จากการรบัชมผลงาน Project-Based Learning 

(PjBL) เร่ือง “Stay Safe and Stay Healthy”

 4.3 ผลท่ีได�จากการเรียนรู� ท่ีมีความหมาย 

(Meaningful learning) และการบูรณาการต่อยอด

โดยการนำาความรู�มาใช�งาน

เป็นท่ีน่าสนใจว่ากิจกรรมน้ี มีผู�เรียนกลุ่มหน่ึงท่ีเคย

เรียนวิชา 951354 มาแล�วในภาคการศึกษาก่อน และ

เทอมน้ีลงเรียนวิชา 951366 ได�เลือก มาสคอต ของ

กลุ่มเพ่ือนมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยได�ทำาการวาดใหม่

ท้ังหมด เพ่ือให�สอดคล�องกับสไตล์งานของตนเองท่ีได�

ออกแบบไว� ถือว่าเป็นการทำางานในคุณภาพและ

ปริมาณท่ีมากเกินกว่าท่ีกำาหนดไว� จากการสัมภาษณ์

อย่างไม่เป็นทางการ ผู�เรียนต�องการสร�างงานข้ึนโดย

ให�มีรูปแบบเหมาะกับงานท่ีได�ออกแบบและเต็มใจท่ี

จะทำางานปริมาณและคุณภาพมากเกินกว่าท่ีกำาหนด

ไว� กลุ่มเจ�าของผลงานต�นฉบับท่ีถูกเลือกรู�สึกดีใจท่ีเห็น

ผลงานของตนเองในอีกสไตล์หน่ึง ท่ีเพ่ือนอีกวิชาได�

สร�างสรรค์ข้ึน ถือว่าเป็นบรรยายกาศในการเรียนท่ีมี

ความสร�างสรรค์และเคารพในผลงานการออกแบบของ

ผู�อ่ืนด�วยการให�เครดิตเช่นเดียวกับท่ีจะปรากฎใน

อุตสาหกรรมจริง 

 

รูปท่ี 15 แถวบนคือตัว Mascot ต�นแบบ แถวล่างคือ 

Mascot ท่ีนักศึกษาสร�างสรรค์เพ่ิมข้ึน ตามแนวคดิของ

การเรียนรู�ท่ีมีความหมาย (Meaningful learning)   

 4.4 คะแนนโครงงานบูรณาการ Project-

Based Learning (PjBL)

 ส่วนของคะแนนโครงงาน ซ่ึึ่งเป็น 30% ของ

คะแนนท้ังหมด ผู�เรียนท้ัง 2 วิชา สามารถทำาผลงาน

ได�ดี มีคะแนนในส่วนการทำาโครงงาน ดังน้ี

951354 ทุกกลุ่มทำาผลงานได�ดี ถึงดีมาก ประเมินจาก

ผลงานท่ีมีคุณภาพดีมากสามารถทำางานออกแบบใน

อุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ได�จริง 

คะแนนสูงสุด 30 คะแนนเต็ม หรือ

   

 

 

 

รูปท่ี 14 นักเรียนเรียนรูการสวมหนากากอนามัย

อยางถูกวิธี จากการรับชมผลงาน Project-Based 

Learning ( PjBL)  เ ร ื ่ อ ง  “Stay Safe and Stay 

Healthy” 

4.3 ผลที่ไดจากการเรียนรู ที ่มีความหมาย 

(Meaningful learning) และการบูรณาการตอ

ยอดโดยการนำความรูมาใชงาน 

เปนท่ีนาสนใจวากิจกรรมนี้ มีผูเรียนกลุมหนึ่งท่ี

เคยเรียนวิชา 951354 มาแลวในภาคการศึกษากอน 

และเทอมนี้ลงเรียนวิชา 951366 ไดเลือก มาสคอต 

ของกลุมเพื่อนมาเปนแรงบันดาลใจ โดยไดทำการ

วาดใหมทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับสไตลงานของ

ตนเองที ่ไดออกแบบไว ถือวาเปนการทำงานใน

คุณภาพและปริมาณที่มากเกินกวาที่กำหนดไว จาก

การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูเรียนตองการ

สรางงานขึ ้นโดยใหมีร ูปแบบเหมาะกับงานที ่ ได

ออกแบบและเต็มใจท่ีจะทำงานปริมาณและคุณภาพ

มากเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเจาของผลงานตนฉบับ

ที ่ถูกเลือกรู สึกดีใจที ่เห็นผลงานของตนเองในอีก

สไตลหนึ่ง ท่ีเพ่ือนอีกวิชาไดสรางสรรคข้ึน ถือวาเปน

บรรยายกาศในการเรียนที่มีความสรางสรรคและ

เคารพในผลงานการออกแบบของผูอื ่นดวยการให

เครดิตเชนเดียวกับท่ีจะปรากฎในอุตสาหกรรมจริง  

 

 รูปที่ 15 แถวบนคือตัว Mascot ตนแบบ แถว

ลางคือ Mascot ที่นักศึกษาสรางสรรคเพิ่มขึ้น ตาม

แนวคิดของการเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful 

learning)    

4.4 คะแนนโครงงานบูรณาการ Project-

Based Learning (PjBL) 

สวนของคะแนนโครงงาน ซึ ่งเปน 30% ของ

คะแนนทั้งหมด ผูเรียนทั้ง 2 วิชา สามารถทำผลงาน

ไดดี มีคะแนนในสวนการทำโครงงาน ดังนี ้

951354 ทุกกลุมทำผลงานไดดี ถึงดีมาก ประเมิน

จากผลงานท ี ่ม ีค ุณภาพด ีมากสามารถทำงาน

ออกแบบในอุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอน

เทนตไดจริง คะแนนสูงสุด 30 คะแนนเต็ม หรือ 

 

รูปที่ 16 คะแนนโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) วิชา 951354 

   

 

 

 

รูปท่ี 14 นักเรียนเรียนรูการสวมหนากากอนามัย

อยางถูกวิธี จากการรับชมผลงาน Project-Based 

Learning ( PjBL)  เ ร ื ่ อ ง  “Stay Safe and Stay 

Healthy” 

4.3 ผลที่ไดจากการเรียนรู ที ่มีความหมาย 

(Meaningful learning) และการบูรณาการตอ

ยอดโดยการนำความรูมาใชงาน 

เปนท่ีนาสนใจวากิจกรรมนี้ มีผูเรียนกลุมหนึ่งท่ี

เคยเรียนวิชา 951354 มาแลวในภาคการศึกษากอน 

และเทอมนี้ลงเรียนวิชา 951366 ไดเลือก มาสคอต 

ของกลุมเพื่อนมาเปนแรงบันดาลใจ โดยไดทำการ

วาดใหมทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับสไตลงานของ

ตนเองที ่ไดออกแบบไว ถือวาเปนการทำงานใน

คุณภาพและปริมาณที่มากเกินกวาที่กำหนดไว จาก

การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูเรียนตองการ

สรางงานขึ ้นโดยใหมีร ูปแบบเหมาะกับงานที ่ ได

ออกแบบและเต็มใจท่ีจะทำงานปริมาณและคุณภาพ

มากเกินกวาท่ีกำหนดไว กลุมเจาของผลงานตนฉบับ

ที ่ถูกเลือกรู สึกดีใจที ่เห็นผลงานของตนเองในอีก

สไตลหนึ่ง ท่ีเพ่ือนอีกวิชาไดสรางสรรคข้ึน ถือวาเปน

บรรยายกาศในการเรียนที่มีความสรางสรรคและ

เคารพในผลงานการออกแบบของผูอื ่นดวยการให

เครดิตเชนเดียวกับท่ีจะปรากฎในอุตสาหกรรมจริง  

 

 รูปที่ 15 แถวบนคือตัว Mascot ตนแบบ แถว

ลางคือ Mascot ที่นักศึกษาสรางสรรคเพิ่มขึ้น ตาม

แนวคิดของการเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful 

learning)    

4.4 คะแนนโครงงานบูรณาการ Project-

Based Learning (PjBL) 

สวนของคะแนนโครงงาน ซึ ่งเปน 30% ของ

คะแนนทั้งหมด ผูเรียนทั้ง 2 วิชา สามารถทำผลงาน

ไดดี มีคะแนนในสวนการทำโครงงาน ดังนี ้

951354 ทุกกลุมทำผลงานไดดี ถึงดีมาก ประเมิน

จากผลงานท ี ่ม ีค ุณภาพด ีมากสามารถทำงาน

ออกแบบในอุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอน

เทนตไดจริง คะแนนสูงสุด 30 คะแนนเต็ม หรือ 

 

รูปที่ 16 คะแนนโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) วิชา 951354 
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รูปท่ี 16 คะแนนโครงงาน Project-Based Learning 

(PjBL) วิชา 951354

 100% คือกลุ่มท่ี ผลงานดีมากและมีเพ่ือนถึง 7 

กลุ่มเลอืกนำามาสคอตท่ีกลุ่มน้ีออกแบบไปใช�งาน  ส่วน

กลุ่มท่ีมีคะแนนน�อยท่ีสุด 23.21 หรือ 77% เกิดจาก

ปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได� คือสมาชิก 1 คนมีอาการป่วย ไม่

สามารถมาเรียนหรือมาทำางานตามปกติได� (ป่วยมี

อาการซึึ่มเศร�า) และสมาชิกอีกคนมีปัญหาทางบ�าน

ทำาให�ต�องถอนกระบวนวิชาท้ังหมด จึงเหลือสมาชิก

เพียงคนเดียวท่ีทำางานต่อจากผลงานท่ีสมาชิกในกลุ่ม

เคยช่วยทำากันมา แสดงถึงทักษะในการเผชิญและแก�ไข

ปัญหาของผู�เรียน ท่ีสามารถจัดการปัญหา ทำาให�มีผล

งานเสร็จตามกำาหนดแม�คุณภาพจะลดน�อยลงไปจาก

ข�อจำากัดดังกล่าว

 951366 ทุกกลุ่มทำางานได�ดี มีความต้ังใจพัฒนา

ผลงานและวางแผนการทำางานได�ดีมาก มีผลงานท่ี

สำาเร็จออกมาใช�งานได�จริง มีความปราณีตในการ

ออกแบบและการผลิต มีสองกลุ่มท่ีมีปัญหาด�าน

สุขภาพและปัญหาเก่ียวกับการจัดการแบ่งเวลาเรียน

กับวิชาอ่ืน จึงทำาให�ผลงานได�คะแนนน�อย แต่ทุกกลุ่ม

ส่งงานตรงตามกำาหนด และผลงานโดยรวมส่วนใหญ่

คะแนนในระดับ ดี ถึงดีมาก (70% ข้ึนไป) จำานวน  6 

กลุ่ม และ มีผลงานดีเยีย่ม 95% จำานวน 6 กลุ่ม

 

รูปท่ี 17 คะแนนโครงงาน Project-Based Learning 

(PjBL) วิชา 951366 

 4.5 ผลการเรียนของวิชาท่ีมีกิจกรรม Active 

learning ร่วมกับการบูรณาการ ผ่านโครงงาน 

Project-Based Learning (PjBL) และการเรียนรู�ท่ีมี

ความหมาย (Meaningful learning)
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การเรียนของวิชาท่ีมีกิจกรรม Active learning ร่วม

กับการบูรณาการ ผ่านโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) พบว่า แม�ในภาคการศึกษาน้ีจะมี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำานวนเพียง 18 คน แต่โดย

มีสัดส่วนหากเทียบเป็นร�อยละ จะสูงกว่าภาคการ

ศึกษาท่ีผา่นมา ผู�เรียนมีผลการเรียนค่อนไปทาง A และ 

B+ แต่ในกรณี ตก หรือ F เกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่

ได� ผู�เรียนมีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถมาเรียนหรือมา

ทำางานตามปกติได� และอีกคนมีปัญหาทางบ�านทำาให�

ต�องถอนกระบวนวิชาท้ังหมดด�านผลการเรียน 

 

 รูปท่ี 18 ผลการเรียนของวิชา 951354 
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สไตลหนึ่ง ท่ีเพ่ือนอีกวิชาไดสรางสรรคข้ึน ถือวาเปน

บรรยายกาศในการเรียนที่มีความสรางสรรคและ

เคารพในผลงานการออกแบบของผูอื ่นดวยการให

เครดิตเชนเดียวกับท่ีจะปรากฎในอุตสาหกรรมจริง  
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ลางคือ Mascot ที่นักศึกษาสรางสรรคเพิ่มขึ้น ตาม

แนวคิดของการเรียนรูที่มีความหมาย (Meaningful 
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4.4 คะแนนโครงงานบูรณาการ Project-

Based Learning (PjBL) 

สวนของคะแนนโครงงาน ซึ ่งเปน 30% ของ

คะแนนทั้งหมด ผูเรียนทั้ง 2 วิชา สามารถทำผลงาน

ไดดี มีคะแนนในสวนการทำโครงงาน ดังนี ้

951354 ทุกกลุมทำผลงานไดดี ถึงดีมาก ประเมิน

จากผลงานท ี ่ม ีค ุณภาพด ีมากสามารถทำงาน

ออกแบบในอุตสาหกรรมแอนนิเมชันและดิจิทัลคอน

เทนตไดจริง คะแนนสูงสุด 30 คะแนนเต็ม หรือ 

 

รูปที่ 16 คะแนนโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) วิชา 951354 

 

 

   

 

 

100% คือกลุมท่ี ผลงานดีมากและมีเพ่ือนถึง 7 กลุม

เลือกนำมาสคอตที่กลุมนี้ออกแบบไปใชงาน  สวน

กลุมท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด 23.21 หรือ 77% เกิดจาก

ปจจัยที่ควบคุมไมได คือสมาชิก 1 คนมีอาการปวย 

ไมสามารถมาเรียนหรือมาทำงานตามปกติได (ปวยมี

อาการซึมเศรา) และสมาชิกอีกคนมีปญหาทางบาน

ทำใหตองถอนกระบวนวิชาทั้งหมด จึงเหลือสมาชิก

เพียงคนเดียวท่ีทำงานตอจากผลงานท่ีสมาชิกในกลุม

เคยชวยทำกันมา แสดงถึงทักษะในการเผชิญและ

แกไขปญหาของผูเรียน ที่สามารถจัดการปญหา ทำ

ใหมีผลงานเสร็จตามกำหนดแมคุณภาพจะลดนอยลง

ไปจากขอจำกัดดังกลาว 

951366 ทุกกลุ มทำงานไดดี มีความตั ้งใจพัฒนา

ผลงานและวางแผนการทำงานไดดีมาก มีผลงานท่ี

สำเร็จออกมาใชงานไดจริง มีความปราณีตในการ

ออกแบบและการผลิต มีสองกลุ มที ่มีปญหาดาน

สุขภาพและปญหาเก่ียวกับการจัดการแบงเวลาเรียน

กับวิชาอ่ืน จึงทำใหผลงานไดคะแนนนอย แตทุกกลุม

สงงานตรงตามกำหนด และผลงานโดยรวมสวนใหญ

คะแนนในระดับ ดี ถึงดีมาก (70% ขึ้นไป) จำนวน  

6 กลุม และ มีผลงานดีเยี่ยม 95% จำนวน 6 กลุม 

 

รูปที่ 17 คะแนนโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) วิชา 951366  

4.5 ผลการเรียนของวิชาที่มีกิจกรรม Active 

learning รวมกับการบูรณาการ ผานโครงงาน 

Project-Based Learning (PjBL) และการเรียนรู

ท่ีมีความหมาย (Meaningful learning) 

 พฤติกรรมในชั ้นเรียนการเรียนของภาค

การศึกษานี้ ผูสอนพบวานักศึกษามีความตั้งใจมาก

จากรูปแสดงใหเห็นถึงผลการเรียน วิชา 951354 

เปร ียบเทียบระหว าง ผลการเร ียนของวิชาที ่ มี

ก ิ จกรรม  Active learning เท  าน ั ้ น  ( จ ากภาค

การศึกษาที ่ผานมา) กับผลการเรียนของวิชาที ่ มี

กิจกรรม Active learning รวมกับการบูรณาการ 

ผ  านโครงงาน Project-Based Learning (PjBL) 

พบว า  แม  ในภาคการศ ึกษาน ี ้ จะม ีน ักศ ึ กษา

ลงทะเบียนเร ียนจำนวนเพียง 18 คน แตโดยมี

ส ัดส วนหากเท ียบเป นร อยละ จะส ูงกว าภาค

การศึกษาที่ผานมา ผูเรียนมีผลการเรียนคอนไปทาง 

A และ B+ แตในกรณี ตก หรือ F เกิดจากปจจัยท่ี

ควบคุมไมได ผูเรียนมีปญหาสุขภาพ ไมสามารถมา

เรียนหรือมาทำงานตามปกติได และอีกคนมีปญหา

ทางบานทำใหตองถอนกระบวนวิชาทั้งหมดดานผล

การเรียน  

 

 รูปท่ี 18 ผลการเรยีนของวิชา 951354  
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พบว า  แม  ในภาคการศ ึกษาน ี ้ จะม ีน ักศ ึ กษา

ลงทะเบียนเร ียนจำนวนเพียง 18 คน แตโดยมี

ส ัดส วนหากเท ียบเป นร อยละ จะส ูงกว าภาค

การศึกษาที่ผานมา ผูเรียนมีผลการเรียนคอนไปทาง 

A และ B+ แตในกรณี ตก หรือ F เกิดจากปจจัยท่ี

ควบคุมไมได ผูเรียนมีปญหาสุขภาพ ไมสามารถมา

เรียนหรือมาทำงานตามปกติได และอีกคนมีปญหา

ทางบานทำใหตองถอนกระบวนวิชาทั้งหมดดานผล

การเรียน  

 

 รูปท่ี 18 ผลการเรยีนของวิชา 951354  
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รูปท่ี 19 ผลการเรียนของวิชา 951366

 วิชา 951366 เปรียบเทียบระหว่าง ผลการเรียน

ของวิชาท่ีมีกิจกรรม Active learning เท่าน้ัน (จาก

ภาคการศึกษาท่ีผ่านมา) กับผลการเรียนของวิชาท่ีมี

กิจกรรม Active learning ร่วมกับการบูรณาการ ผ่าน

โครงงาน Project-Based Learning (PjBL) พบว่า ใน

ภาคการศึกษาน้ีจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจำานวน 

43 คน มีผลการเรียน A มากท่ีสุด B+ และ B มีใน

จำานวนลดหล่ันกันไป สอดคล�องกับคะแนนโครงงาน 

ในสัดส่วน 30% ของคะแนนรวมท้ังหมด ท่ีมีผลงานดี

เยี่ยม 95% จำานวน 6 กลุ่ม (18 คน) และผลงานใน

ระดับ ดี ถึงดีมาก (70% ข้ึนไป) จำานวน  6 กลุ่ม  

(18 คน) 

 4.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน

จากรูปแสดงให�เห็นถึงผลการประเมินการเรียนการ

สอน วิชา 951354  และ 951366 เปรียบเทียบ 

ระหว่าง ผลการเรียนของวิชาท่ีมีกิจกรรม Active 

learning เท่าน้ัน (จากภาคการศึกษาท่ีผ่านมา) กับผล

การเรียนของวิชาท่ีมีกิจกรรม Active learning ร่วม

กับการบูรณาการ ผ่านโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL)

 

รูปท่ี 20 ผลการประเมินการเรียนการสอน 

พบว่า ท้ัง 2 วิธีิการ ผู�เรียนประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

โดยมีข�อสังเกตุท่ีโดดเด่นคือ วิชา 951354 มีผลการ

ประเมนิการสอนดข้ึีนมาก จากร�อยละ 93.06 เพ่ิมเปน็

ร�อยละ 96.25 และ วิชา 951366 มีผลการประเมิน

กระบวนวิชา ดีข้ึนมาก จากร�อยละ 88.83 เพ่ิมเป็น

ร�อยละ 91.07 และผลการประเมินโดยรวมของภาค

การศึกษาน้ีทุกประเภทการประเมนิ อยู่ในระดับไม่ตำ่า

กว่า 90% 

 4.7 ผลลัพธ์ิต่ออาจารย์ท่ีเข�าร่วมโครงการ

อาจารย์ผู�สอน กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช�การ

เรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning หรือ PjBL) จากการเรียนรู�ท่ีมีความหมาย 

(Meaningful learning) และ การเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ซ่ึึ่งเป็นวิธีิการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�น

ผู�เรียนเป็นสำาคัญ โดยให�ผู�เรียนท้ัง 2 รายวิชา ได�ทำางาน

ในส่วนของการฝึึกฝึนในวิชาของตนเอง แล�วสร�างเป็น

ผลงานร่วมกันน้ี ส่งผลต่ออาจารย์ผู�สอน ในด�านต่างๆ 

ได�แก่

 1. แนวคิดในการสร�างการเสริมสร�าง พุทธิิพิสัย 

(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain)  

และ ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ผ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอน จำาเป็นจะต�องเตรียมให�มี

ความหลากหลาย แตเ่ม่ือใช�หลักการ Active Learning 

การปรับบทบาทของผู�เรียนเป็นผู�นำาข�อมูลมาร่วมนำา

เสนอแลกเปล่ียนเรียนรู�ร่วมกันในช้ันเรียน ทำาให�

กิจกรรมการเรียนการสอนและกรณีศึกษามีความ

หลากหลาย ทำาให�บรรยากาศในช้ันเรียนมีความน่า

สนใจ สนุกสนาน และฝึึกฝึนผู�เรียนเก่ียวกับการค�นหา

และเรียบเรียงข�อมลู นำาเสนอข�อมูลต่างๆ รวมท้ังทักษะ 

4C หรือ Soft Skills 

 2. ผู�สอนต�องมีความเข�าใจความแตกต่างของผู�

เรียน นักศึกษาแตล่ะคนมพ้ืีนฐานและทกัษะความถนดั

แตกต่างกัน รูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมสำาหรับผู�เรียน

ท่ีมีความแตกต่าง รวมท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือ COVID-19 ทำาให�ผู�เรียนเกิดสภาวะเครียด จึง
   

 

 

 

รูปท่ี 19 ผลการเรียนของวิชา 951366 

วิชา 951366 เปรียบเทียบระหวาง ผลการเรียนของ

วิชาที่มีกิจกรรม Active learning เทานั้น (จากภาค

การศึกษาที ่ผานมา) กับผลการเรียนของวิชาที ่ มี

กิจกรรม Active learning รวมกับการบูรณาการ 

ผ  านโครงงาน Project-Based Learning (PjBL) 

พบวา ในภาคการศึกษานี้จะมีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนจำนวน 43 คน มีผลการเรียน A มากท่ีสุด B+ 

และ B มีในจำนวนลดหลั ่นกันไป สอดคลองกับ

คะแนนโครงงาน ในสัดสวน 30% ของคะแนนรวม

ทั้งหมด ที่มีผลงานดีเยี่ยม 95% จำนวน 6 กลุม (18 

คน) และผลงานในระดับ ดี ถึงดีมาก (70% ขึ้นไป) 

จำนวน  6 กลุม (18 คน)  

4.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน 

จากรูปแสดงใหเห็นถึงผลการประเมินการเรียน

การสอน วิชา 951354  และ 951366 เปรียบเทียบ 

ระหวาง ผลการเรียนของวิชาที่มีกิจกรรม Active 

learning เทานั้น (จากภาคการศึกษาที่ผานมา) กับ

ผลการเรียนของวิชาที่มีกิจกรรม Active learning 

รวมกับการบูรณาการ ผานโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) 

 

รูปท่ี 20 ผลการประเมินการเรยีนการสอน  

พบวา ท้ัง 2 วิธีการ ผูเรียนประเมินอยูในระดับดีมาก 

โดยมีขอสังเกตุที่โดดเดนคือ วิชา 951354 มีผลการ

ประเมินการสอนดีขึ้นมาก จากรอยละ 93.06 เพ่ิม

เปนรอยละ 96.25 และ วิชา 951366 มีผลการ

ประเมินกระบวนวิชา ดีขึ้นมาก จากรอยละ 88.83 

เพิ่มเปนรอยละ 91.07 และผลการประเมินโดยรวม

ของภาคการศึกษานี้ทุกประเภทการประเมิน อยูใน

ระดับไมต่ำกวา 90%  

4.7 ผลลัพธตออาจารยท่ีเขารวมโครงการ 

อาจารยผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใชการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based 

Learning หรือ PjBL) จากการเรียนรูที่มีความหมาย 

(Meaningful learning) และ การเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใหผูเรียนท้ัง 2 รายวิชา ได

ทำงานในสวนของการฝกฝนในวิชาของตนเอง แลว

สรางเปนผลงานรวมกันนี้ สงผลตออาจารยผูสอน ใน

ดานตางๆ ไดแก 

1. แนวคิดในการสรางการเสริมสราง พุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain)  

และ ทักษะพิส ัย (Psychomotor Domain) ผ าน
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คน) และผลงานในระดับ ดี ถึงดีมาก (70% ขึ้นไป) 
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learning เทานั้น (จากภาคการศึกษาที่ผานมา) กับ
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รวมกับการบูรณาการ ผานโครงงาน Project-Based 
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รูปท่ี 20 ผลการประเมินการเรยีนการสอน  

พบวา ท้ัง 2 วิธีการ ผูเรียนประเมินอยูในระดับดีมาก 
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อาจารยผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใชการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based 

Learning หรือ PjBL) จากการเรียนรูที่มีความหมาย 

(Meaningful learning) และ การเรียนรูตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใหผูเรียนท้ัง 2 รายวิชา ได

ทำงานในสวนของการฝกฝนในวิชาของตนเอง แลว

สรางเปนผลงานรวมกันนี้ สงผลตออาจารยผูสอน ใน

ดานตางๆ ไดแก 

1. แนวคิดในการสรางการเสริมสราง พุทธิพิสัย 
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ต�องเพ่ิมกิจกรรมก่ึงเรียนก่ึงเล่น Edutainment  

ในปริมาณท่ีบ่อยข้ึนและปรับเปล่ียนทุกสัปดาห์ และ

แผนการเรียนการสอนต�องทำาสำารองไว� เพ่ือให�มีความ

พร�อมหากมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์การเรียน

ออนไลน์ หรือ เรียนในช้ันเรียนผู�สอนต�องรับฟังความ

พร�อมของผู� เรียน ไม่กดดันให� เปล่ียนไปใช�งาน 

Platform ท่ีผู�เรียนไม่คุ�นเคยหรือไม่สะดวก กรณีน้ีผู�

เรียนพึงพอใจและคุ�นเคยท่ีจะใช� Facebook group 

เป็นต�น

 3. ผู�สอนต�องทำาความเข�าใจสถานการณ์การ

เรียนออนไลน์ ท่ีผู� เรียนบางคนอาจอยู่ในสภาพ

แวดล�อมท่ีไม่เอ้ือต่อการมีสมาธิิและการรับรู�ในการ

เรียนออนไลน ์เช่น สัญญาณอนิเตอรเ์น็ตไม่เสถียร หรือ 

การบริหารเวลา เม่ือผู�เรียน ต�องช่วยงานผู�ปกครองไป

ด�วย หากเรียนออนไลน์ท่ีบ�านซ่ึึ่งเป็นสถานการณ์จริง 

ท่ีผู�สอนต�องสอบถามและใช�หลักตัดสินใจในแต่ละเคส

ด�วยความยืดหยุ่น เพ่ือไม่ให�ผู�เรียนเกิดความเครียด 

หรืออ่อนล�าจากการน่ังเรียนออนไลนร์วมทุกวิชาท้ังวัน

 4. ผู�สอนต�องพยายามเพ่ิมเติมทักษะการสอน

และการนำากิจกรรมต่างๆ ด�วยการพัฒนาตนเอง อบรม 

ร่วมกิจกรรมกลุ่มสร�างสรรคต่์างๆ เพ่ือนำาประสบการณ์

มาบูรณาการปรับใช�ในช้ันเรียน และต�องสร�างเครือข่าย

กับหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

หรือองค์กรภายนอก เพ่ือให�สามารถแลกเปล่ียนเรียน

รู� ขอความร่วมมือ มีกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ 

และสะสมประสบการณน์ำามาขยายต่อยอดในช้ันเรียน 

การได�โจทย์จริงจากอุตสาหกรรม หรือการได�ข�อมูล

และคำาแนะนำาจากผู�เช่ียวชาญ จะทำาให�บรรยากาศใน

ช้ันเรียนมีความสมจริง ผู�เรียนเห็นคุณค่าของการ

ทำางาน จากการเรียนรู�ท่ีมีความหมาย (Meaningful 

learning) เพ่ือส่งเสริมให�ผู�เรียนมีทักษะในการพัฒนา

ตนเองสู่การเป็นคนท่ีพร�อมสำาหรับการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต (Lifelong Learning)

 

รูปท่ี 21 ช้ันเรียนออนไลน์ ท่ีผู�สอนต�องมีการประเมิน

ความพร�อมและความสนใจของผู�เรียนสมำ่าเสมอ เช่น 

การต้ังคำาถามท่ีน่าสนใจ หรือการให� Feedback ทันที

เม่ือผู�เรียนทำาได�ถูกต�อง

 4.8 แนวทางในการขยายผล

 กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณาการ 

โดยใช�การเรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-

Based Learning หรือ PjBL) สามารถเป็นตัวอย่างให�

กับการจัดการศึกษาในหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล�

เคียงกัน เพ่ือช่วยให�ผู�เรียนเข�าใจภาพรวมของบทบาท

หน�าท่ีและการนำาความรู�ส่วนย่อยจากแต่ละวิชา ไป

ประกอบเป็นการใช�ทักษะความรู�โดยรวม ซ่ึึ่งสอดคล�อง

กับแนวทางการสอนของหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัย ท่ี

มุ่งเน�นให�นักศึกษาสามารถปฏิิบัติงานได�จริง เป็นผู�มี

ทักษะเช่ียวชาญในการทำางานและฝึึกสหกิจตลอดช้ัน

ปีท่ี 4

 นอกจากการขยายผลภายในหน่วยงาน ผู�สอน

ยังได�นำาประสบการณ์และความรู�ท่ีเกิดจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณาการ โดยใช�

การเรียนรู�แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning หรือ PjBL) ไปนำาเสนอยังหน่วยงานอ่ืนๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 การีข็ยายผลให�กับการีศึักษาในหลักสูติรีข็องิ้

คุ้ณะต่ิางิ้ๆ เช่ิน เมื�อ 4  สิงิ้หาคุ้ม 2564 ผู�สอนไดิ์�มี

โอกาสเป็นวิทยากรีบรีรียายออนไลน์ ผ่านโปรีแกรีม 

Zoom ให�แก่นักศึักษา ชัิ�นปีที� 2 รีายวิชิา 514262 

เทคุ้โนโลยีพื�นฐ์านสำาหรัีบงิ้านกายภัาพบำาบัดิ์ คุ้ณะ

เทคุ้นิคุ้การีแพทย์ มหาวิทยาลัยเชีิยงิ้ใหม่ โดิ์ยเนื�อหา

เกี�ยวกับการีออกแบบสื�อปรีะสม (Multi-media) 

 

 

   

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน จำเปนจะตองเตรียมใหมี

ความหลากหลาย แต  เม ื ่อใช หล ักการ Active 

Learning การปรับบทบาทของผูเรยีนเปนผูนำขอมูล

มารวมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน 

ทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนและกรณีศึกษามี

ความหลากหลาย ทำใหบรรยากาศในชั ้นเรียนมี

ความนาสนใจ สนุกสนาน และฝกฝนผูเรียนเกี่ยวกับ

การคนหาและเรียบเรียงขอมูล นำเสนอขอมูลตางๆ 

รวมท้ังทักษะ 4C หรือ Soft Skills  

2. ผูสอนตองมีความเขาใจความแตกตางของ

ผูเรียน นักศึกษาแตละคนมีพื้นฐานและทักษะความ

ถนัดแตกตางกัน รูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผูเรียนท่ีมีความแตกตาง รวมท้ังสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำใหผูเรียนเกิดสภาวะ

เคร ียด จ ึ งต อง เพ ิ ่ มก ิจกรรมก ึ ่ ง เร ียน ก่ึง เลน 

Edutainment ในปริมาณที่บอยขึ้นและปรับเปลี่ยน

ทุกสัปดาห และแผนการเรียนการสอนตองทำสำรอง

ไว  เพื ่อใหม ีความพรอมหากมีการเปลี ่ยนแปลง

สถานการณการเรียนออนไลน หรือ เรียนในชั้นเรียน

ผูสอนตองรับฟงความพรอมของผูเรียน ไมกดดันให

เปลี่ยนไปใชงาน Platform ท่ีผูเรียนไมคุนเคยหรือไม

สะดวก กรณีนี้ผู เรียนพึงพอใจและคุ นเคยที ่จะใช 

Facebook group เปนตน 

3. ผูสอนตองทำความเขาใจสถานการณการ

เ ร ี ยนออนไลน   ท ี ่ ผ ู  เ ร ี ยนบางคนอาจอย ู  ใน

สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการมีสมาธิและการรับรูใน

การเรียนออนไลน เชน สัญญาณอินเตอรเน็ตไม

เสถียร หรือ การบริหารเวลา เมื ่อผ ู  เร ียน ตอง

ชวยงานผูปกครองไปดวย หากเรียนออนไลนที่บาน

ซึ่งเปนสถานการณจริง ที่ผูสอนตองสอบถามและใช

หลักตัดสินใจในแตละเคสดวยความยืดหยุน เพ่ือ

ไมใหผูเรียนเกิดความเครียด หรือออนลาจากการนั่ง

เรียนออนไลนรวมทุกวิชาท้ังวัน 

4. ผูสอนตองพยายามเพิ่มเติมทักษะการสอน

และการนำกิจกรรมตางๆ ดวยการพัฒนาตนเอง 

อบรม รวมกิจกรรมกลุ มสรางสรรคตางๆ เพื ่อนำ

ประสบการณมาบูรณาการปรับใชในชั้นเรียน และ

ตองสรางเคร ือขายกับหนวยงานอื ่นทั ้งภายใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานหรือองคกรภายนอก 

เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอความรวมมือ มี

ก ิจกรรมร วมก ันในร ูปแบบต างๆ และสะสม

ประสบการณนำมาขยายตอยอดในชั้นเรียน การได

โจทยจริงจากอุตสาหกรรม หรือการไดขอมูลและ

คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ จะทำใหบรรยากาศในชั้น

เรียนมีความสมจริง ผูเรียนเห็นคุณคาของการทำงาน 

จากการเร ียนร ู ท ี ่ ม ี ความหมาย (Meaningful 

learning) เพื ่อส งเสริมใหผ ู  เร ียนมีทักษะในการ

พัฒนาตนเองสูการเปนคนที่พรอมสำหรับการเรียนรู

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 

รูปที่ 21 ชั้นเรียนออนไลน ที่ผูสอนตองมี

การประเมินความพรอมและความสนใจของผูเรียน

สม่ำเสมอ เชน การตั้งคำถามที่นาสนใจ หรือการให 

Feedback ทันทีเม่ือผูเรียนทำไดถูกตอง 
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ผู�สอนไดิ์�นำาผลงิ้านโคุ้รีงิ้งิ้าน Project-Based Learning 

(PjBL) เรืี�องิ้ “Stay Safe and Stay Healthy” เปิดิ์

เป็นกรีณีศึักษา และหลังิ้จิากรัีบชิม นักศึักษา ไดิ์�แสดิ์งิ้

คุ้วามเห็นที�มีต่ิอผลงิ้าน เป็นข็�อคุ้วามผ่านช่ิองิ้ทางิ้ 

Chat ข็องิ้โปรีแกรีม Zoom ซึึ่�งิ้ผู�สอนไดิ์�รีวบรีวมไว�

เพื�อเป็นปรีะโยชิน์ในการีนำาไปพัฒนาปรัีบปรุีงิ้ต่ิอยอดิ์ 

ดัิ์งิ้นี�

รูปท่ี 22 ความเหน็ของนักศึกษาจากการชมส่ือ ผลงาน

โครงงาน Project-Based Learning (PjBL) เร่ือง 

“Stay Safe and Stay Healthy”

รูปท่ี 23 การวิเคราะหค์วามเหน็ของนักศึกษาจากการ

ชมส่ือ ผลงานโครงงาน Project-Based Learning 

(PjBL) เร่ือง “Stay Safe and Stay Healthy”

        เม่ือนำามาวิเคราะห์พบว่า นอกเหนือจากส่ือจะ

สามารถนำาเสนอเน้ือหาได�ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

การออกแบบส่ือแล�ว ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ

นักศึกษาท่ีมีต่อส่ือน้ี เช่น เน้ือหาเข�าใจง่าย ผลงานน่า

รัก ตัวละครน่ารัก และส่ือมีความน่าสนใจ เป็นต�น

นอกจากน้ันผู�สอนได�นำาผลงานรวบรวมไปนำาเสนอเพ่ือ

แบ่งปันประสบการณ์ด�านวิชาการ เร่ือง Project-

Based Learning to Enhance Student's 

Competencies via “Stay Safe and Stay 

Healthy” Project. ในการประชุมออนไลน์ 

International online Workshop on OBE and 

Online PBL Model: Design and Development 

for next Education เม่ือ 7 พฤษภาคม 2564 ให�กับ

นักวิชาการต่างประเทศในโครงการ Capacity 

building and ExchaNge towards attaining 

Technological Research and modernizing 

Academic Learning (CENTRAL)

  

รูปท่ี 24 สไลด์นำาเสนอ เร่ือง Project-Based 

Learning to Enhance Student's Competencies 

via “Stay Safe and Stay Healthy” Project.

        (ข�อมูลส่วนน้ีปรับปรุงเม่ือ 10 สิงหาคม 2564)

 4.9 ปัญหาและอุปสรรค

 เน่ืองจากปกีารศึกษาท่ีผา่นมา เกดิปัญหาต่างๆ 

มากมาย ท้ังจากโรคระบาด สภาวะฝุ่ึน PM2.5 เหตุ

เพลิงไหม�อาคารเรียน และอ่ืนๆ รวมท้ัง ทุนสนับสนุน

   

 

 

4.8 แนวทางในการขยายผล 

กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณา

การ โดยใช การเร ียนร ู แบบโครงงานเป นฐาน 

(Project-Based Learning หรือ PjBL) สามารถเปน

ตัวอยางใหกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ที่มี

ล ักษณะใกลเคียงกัน เพื ่อช วยใหผ ู  เร ียนเข าใจ

ภาพรวมของบทบาทหนาที ่และการนำความรู

สวนยอยจากแตละวิชา ไปประกอบเปนการใชทักษะ

ความรูโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการสอน

ของหลักสูตรตางๆ ในวิทยาลัย ที่มุงเนนใหนักศึกษา

สามารถปฏิบัติงานไดจริง เปนผูมีทักษะเชี่ยวชาญใน

การทำงานและฝกสหกิจตลอดชั้นปท่ี 4 

นอกจากการขยายผลภายในหนวยงาน 

ผูสอนยังไดนำประสบการณและความรูที ่เกิดจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณา

การ โดยใช การเร ียนร ู แบบโครงงานเป นฐาน 

(Project-Based Learning หรือ PjBL) ไปนำเสนอ

ยังหนวยงานอื ่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย ดังนี้  

การขยายผลใหกับการศึกษาในหลักสูตรของ

คณะตางๆ เชน เม่ือ 4  สิงหาคม 2564 ผูสอนไดมี

โอกาสเปนวิทยากรบรรยายออนไลน ผานโปรแกรม 

Zoom ใหแกนักศึกษา ชั้นปท่ี 2 รายวิชา 514262 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานสำหรับงานกายภาพบำบัด คณะ

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเนื้อหา

เก่ียวกับการออกแบบสื่อประสม (Multi-media)  

ผูสอนไดนำผลงานโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay 

Healthy” เปดเปนกรณีศึกษา และหลังจากรับชม 

นักศึกษา ไดแสดงความเห็นท่ีมีตอผลงาน เปน

ขอความผานชองทาง Chat ของโปรแกรม Zoom 

ซ่ึงผูสอนไดรวบรวมไวเพ่ือเปนประโยชนในการนำไป

พัฒนาปรับปรุงตอยอด ดังนี้ 

รูปท่ี 22 ความเห็นของนักศึกษาจากการชมสื่อ 

ผลงานโครงงาน Project-Based Learning (PjBL) 

เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy” 

  รูปท่ี 23 การวิเคราะหความเห็นของนักศึกษา

จากการชมสื่อ ผลงานโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay 

Healthy” 

    

 

 

4.8 แนวทางในการขยายผล 

กิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณา

การ โดยใช การเร ียนร ู แบบโครงงานเป นฐาน 

(Project-Based Learning หรือ PjBL) สามารถเปน

ตัวอยางใหกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ที่มี

ล ักษณะใกลเคียงกัน เพื ่อช วยใหผ ู  เร ียนเข าใจ

ภาพรวมของบทบาทหนาที ่และการนำความรู

สวนยอยจากแตละวิชา ไปประกอบเปนการใชทักษะ

ความรูโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการสอน

ของหลักสูตรตางๆ ในวิทยาลัย ที่มุงเนนใหนักศึกษา

สามารถปฏิบัติงานไดจริง เปนผูมีทักษะเชี่ยวชาญใน

การทำงานและฝกสหกิจตลอดชั้นปท่ี 4 

นอกจากการขยายผลภายในหนวยงาน 

ผูสอนยังไดนำประสบการณและความรูที ่เกิดจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการบูรณา

การ โดยใช การเร ียนร ู แบบโครงงานเป นฐาน 

(Project-Based Learning หรือ PjBL) ไปนำเสนอ

ยังหนวยงานอื ่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย ดังนี้  

การขยายผลใหกับการศึกษาในหลักสูตรของ

คณะตางๆ เชน เม่ือ 4  สิงหาคม 2564 ผูสอนไดมี

โอกาสเปนวิทยากรบรรยายออนไลน ผานโปรแกรม 

Zoom ใหแกนักศึกษา ชั้นปท่ี 2 รายวิชา 514262 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานสำหรับงานกายภาพบำบัด คณะ

เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยเนื้อหา

เก่ียวกับการออกแบบสื่อประสม (Multi-media)  

ผูสอนไดนำผลงานโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay 

Healthy” เปดเปนกรณีศึกษา และหลังจากรับชม 

นักศึกษา ไดแสดงความเห็นท่ีมีตอผลงาน เปน

ขอความผานชองทาง Chat ของโปรแกรม Zoom 

ซ่ึงผูสอนไดรวบรวมไวเพ่ือเปนประโยชนในการนำไป

พัฒนาปรับปรุงตอยอด ดังนี้ 

รูปท่ี 22 ความเห็นของนักศึกษาจากการชมสื่อ 

ผลงานโครงงาน Project-Based Learning (PjBL) 

เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy” 

  รูปท่ี 23 การวิเคราะหความเห็นของนักศึกษา

จากการชมสื่อ ผลงานโครงงาน Project-Based 

Learning (PjBL) เรื่อง “Stay Safe and Stay 

Healthy” 

 

 

 

   

 

 

        เม่ือนำมาวิเคราะหพบวา นอกเหนือจากสื่อจะ

สามารถนำเสนอเนื้อหาไดตรงตามวัตถุประสงคของ

การออกแบบสื่อแลว ความคิดเห็นสวนใหญของ

นักศึกษาท่ีมีตอสื่อนี้ เชน เนื้อหาเขาใจงาย ผลงาน

นารัก ตัวละครนารัก และสื่อมีความนาสนใจ เปนตน 

นอกจากนั ้นผู สอนไดนำผลงานรวบรวมไป

นำเสนอเพื่อแบงปนประสบการณดานวิชาการ เรื่อง 

Project-Based Learning to Enhance Student's 

Competencies via “Stay Safe and Stay Healthy” 

Project. ในการประชุมออนไลน International online 

Workshop on OBE and Online PBL Model: Design 

and Development for next Education เ ม ื ่ อ  7 

พฤษภาคม 2564 ใหกับนักวิชาการตางประเทศในโครงการ 

Capacity building and ExchaNge towards 

attaining Technological Research and 

modernizing Academic Learning (CENTRAL) 

 

รูปท่ี 24 สไลดนำเสนอ เรื่อง Project-Based 

Learning to Enhance Student's Competencies via 

“Stay Safe and Stay Healthy” Project. 

        (ขอมูลสวนนี้ปรับปรุงเม่ือ 10 สิงหาคม 2564) 

4.9 ปญหาและอุปสรรค 

เนื่องจากปการศึกษาที่ผานมา เกิดปญหาตางๆ 

มากมาย ทั้งจากโรคระบาด สภาวะฝุน PM2.5 เหตุ

เพลิงไหมอาคารเรียน และอ่ืนๆ รวมท้ัง ทุนสนับสนุน

จากมหาวิทยาลัยฯ ไดรับลาชาในชวงหลังสอบกลาง

ภาค ประกอบกับมีคำสั ่งการเรียนออนไลน ทำให

ผ ู สอน ต องนำแผนการบร ิหารจ ัดการว ิชาที ่ได

ออกแบบสำรองไว มาใชเพื ่อแกไขปญหา โดยไม

กระทบตอกิจกรรมการเรียนการสอน  

5   สรุปผล และบทเรียนท่ีไดรับ  

การจัดใหนักศึกษาไดมีการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การระหวางว ิชา ผานการทำโครงงาน Project-

Based Learning (PjBL)  เ ร ื ่ อ ง  “Stay Safe and 

Stay Healthy” เปนความทาทายอยางยิ่งสำหรับ

ผู สอน แมจะมีประสบการณการจัดชั ้นเรียนแบบ 

Active learning มากอน แตทามกลางสถานการณ

การระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบตอ

การเรียนการสอน การใชชีวิต ขวัญและกำลังใจของ

ผูเรียน การทำงานท่ีตองสื่อสารและประสานงานโดย

ผานการเวนระยะหางทางสังคม นับวาเปนอุปสรรค

ประการหนึ่งท่ียังตองไดรับการแกไขปญหา ปรับปรุง

และเรียนรูที่จะปรับตัวอยูเสมอ จนกวาสถานการณ

การแพรระบาดทั ่วโลกจะหมดไปและเมื่อมีปจจัย

หลายอยางมารบกวนการจัดการเรียนรู เชน กรณี

เพลิงไหมและคำสั่งการงดใชสถานที่เรียนเพื่อความ

ปลอดภัย หรือสภาพแวดลอมไมเอื้ออำนวยตอการ

เรียนการสอนท่ีควบคุมไมได เชน สภาวะฝุน PM2.5  
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จากมหาวิทยาลัยฯ ได�รับล่าช�าในช่วงหลังสอบกลาง

ภาค ประกอบกบัมีคำาส่ังการเรียนออนไลน ์ทำาให�ผู�สอน 

ต�องนำาแผนการบริหารจัดการวิชาท่ีได�ออกแบบสำารอง

ไว� มาใช�เพ่ือแก�ไขปัญหา โดยไมก่ระทบต่อกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

5. สรุปผล และบทเรียนท่ีได้รับ 

 การจัดให�นักศึกษาได�มีการจัดการเรียนรู�แบบ

บูรณาการระหว่างวิชา ผ่านการทำาโครงงาน Project-

Based Learning (PjBL) เร่ือง “Stay Safe and Stay 

Healthy” เป็นความท�าทายอย่างยิง่สำาหรับผู�สอน แม�

จะมีประสบการณ์การจัดช้ันเรียนแบบ Active 

learning มากอ่น แต่ท่ามกลางสถานการณก์ารระบาด

ของเช้ือ COVID-19 ซ่ึึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการ

สอน การใช�ชีวิต ขวัญและกำาลังใจของผู�เรียน การ

ทำางานท่ีต�องส่ือสารและประสานงานโดยผ่านการเว�น

ระยะห่างทางสังคม นับว่าเป็นอุปสรรคประการหน่ึงท่ี

ยังต�องได�รับการแก�ไขปัญหา ปรับปรุงและเรียนรู�ท่ีจะ

ปรับตัวอยู่เสมอ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ท่ัวโลกจะหมดไปและเม่ือมีปัจจัยหลายอย่างมารบก

วนการจัดการเรียนรู� เช่น กรณีเพลิงไหม�และคำาส่ังการ

งดใช�สถานท่ีเรียนเพ่ือความปลอดภัย หรือสภาพ

แวดล�อมไม่เอ้ืออำานวยต่อการเรียนการสอนท่ีควบคุม

ไม่ได� เช่น สภาวะฝุ่ึน PM2.5 

 การทำาโครงงานแบบบูรณาการจำาเป็นต�องมี

การวางแผนงานท่ีดี มีแผนสำารองไว�กรณีเกิดเหตุหรือ

มีปัจจัยท่ีทำาให�ต�องปรับเปล่ียนแผนงานผู�สอนต�องเตรี

ยมกระบวนการต่างๆ สะสมไว�มากเพียงพอ เพ่ือท่ีจะ

ถูกนำาออกมาใช�ในสถานการณ์การเรียนการสอนได�

อย่างน่าสนใจตลอดท้ังภาคการศึกษา

 

รูปท่ี 25 กิจกรรมในการเรียนในช้ันเรียนปกติ ต�องส่ง

เสริมให�นักศึกษาได�ฝึึกฝึนทักษะ 4C

การกระตุ�นผู�เรียนด�วยการเสริมแรงทางบวก จะส่งผล

ให�บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นไปในทางท่ีด ีการนำาโจทย์

จริงจากอุตสาหกรรมหรือจากสถานการณ์ใกล�ตัวมาใช�

ในช้ันเรียน ก็ช่วยเปิดประเด็นให�นักศึกษาตระหนักถึง

คุณค่าของการมีความรู�และการใช�ความรู� เ พ่ือ

สร�างสรรคสั์งคมในแนวทางท่ีผู�เรียนสามารถทำาได�โดย

ไม่ได�เป็นการเพ่ิมงานหรือเพ่ิมภาระมากข้ึน เพียงแต่

ต�องอาศัยการวางแผนร่วมกัน การทำาข�อตกลงต่างๆ 

ความยื ดหยุ่ น ท่ีต� อ งยอม รับหาก มี ปัจ จัยห รือ

สถานการณ์ใดไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนหรือกำาหนดไว� 

ท้ังหมดน้ีคอืแบบจำาลองชีวติจริง ท่ีนกัศึกษาอาจจะพบ

เจอเม่ือก�าวสู่โลกแห่งการทำางานในชีวิตจริงภายนอก

มหาวิทยาลัย ในอนาคต.

 

โครงงาน Project-Based Learning (PjBL)

เร่ือง “Stay Safe and Stay Healthy”

   

 

 

การทำโครงงานแบบบูรณาการจำเปนตองมี

การวางแผนงานท่ีดี มีแผนสำรองไวกรณีเกิดเหตุหรือ

มีปจจัยที่ทำใหตองปรับเปลี่ยนแผนงานผูสอนตอง

เตรียมกระบวนการตางๆ สะสมไวมากเพียงพอ 

เพื่อที่จะถูกนำออกมาใชในสถานการณการเรียนการ

สอนไดอยางนาสนใจตลอดท้ังภาคการศึกษา 

 

รูปที่ 25 กิจกรรมในการเรียนในชั้นเรียน

ปกติ ตองสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะ 4C 

การกระตุนผูเรียนดวยการเสริมแรงทางบวก จะ

สงผลใหบรรยากาศในชั้นเรียนเปนไปในทางที่ดี การ

นำโจทยจริงจากอุตสาหกรรมหรือจากสถานการณ

ใกล ต ัวมาใช ในช ั ้นเร ียน ก ็ช วยเปดประเด็นให

นักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของการมีความรูและการ

ใชความรูเพื่อสรางสรรคสังคมในแนวทางที่ผูเรียน

สามารถทำไดโดยไมไดเปนการเพิ ่มงานหรือเพ่ิม

ภาระมากขึ้น เพียงแตตองอาศัยการวางแผนรวมกัน 

การทำขอตกลงตางๆ ความยืดหยุนที ่ตองยอมรับ

หากมีปจจัยหรือสถานการณใดไมเปนไปตามท่ี

วางแผนหรือกำหนดไว ทั้งหมดนี้คือแบบจำลองชีวิต

จริง ที่นักศึกษาอาจจะพบเจอเมื่อกาวสูโลกแหงการ

ทำงานในชีวิตจริงภายนอกมหาวิทยาลัย ในอนาคต. 

 

โครงงาน Project-Based Learning (PjBL) 

เรื่อง “Stay Safe and Stay Healthy” 
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การใช้แบบจำาลองผังโรงงาน ร่วิมกับสื่อออนไลน์ 

ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มในกระบวินวิิชา 601346 
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนแบบห�องเรียนกลับด�านในวิชาการแปรรูปอาหาร 3 ด�วยการใช�ส่ือการสอนออนไลน์ ร่วม

กับการบรรยายผ่าน Zoom ในช่ัวโมงสอนมีกิจกรรมการเรียนรู�แบบกลุ่ม การใช�แบบจำาลองผังโรงงาน และการ

ใช�เคร่ืองมือจำาลองผลการจัดวางผังโรงงานด�วย EXCEL รวมถึงการติดต่อผ่านกลุ่มวิชาเรียนในส่ือเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ พบว่าผลการประเมินตนเองของนักศึกษาด�วยการประเมินแบบรูบริคชนิด Holistic Rubric ได�คะแนน

เฉล่ีย 2.79 นักศึกษามีผลการเรียนสูงข้ึน ในหัวข�อการวางผังโรงงาน นักศึกษาในปีการศึกษา 2563ท้ังหมดมีผล

การเรียนรู�ท่ีร�อยละ 80 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับก่อนการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ ซ่ึึ่งในปกีารศึกษา 2562พบวา่มีนักศึกษา

จำานวนร�อยละ 85.94 ของจำานวนท้ังหมดมีผลการเรียนรู�ในระดับน้ี และนักศึกษาท่ีเหลือจำานวนร�อยละ 12.5  

มีผลการเรียนรู�ท่ีร�อยละ 75 – 79.99 และจำานวนร�อยละ 1.56 มีผลการเรียนรู�ท่ีร�อยละ 60 -64.99 ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ:  การวางผังโรงงาน, ZipGrade, EXCEL, flipped classroom, TBL, food processing, MBL, CRAFT

1. บทนำา

 ความเป็นมาของการปรับกระบวนการสอนใน

กระบวนวิชา Food Processing 3  รหัสกระบวนวิชา 

601346 คือ ในกระบวนวิชาน้ีท่ีเคยมีการจัดการเรียน

การสอนมา จะเป็นการบรรยายถ่ายทอดความรู� 

ประกอบกับวิดิทัศน์ท่ีเปิดให�ชมในช่ัวโมงบรรยาย ซ่ึึ่ง

มีเน้ือหาแบบบรรยาย และทอ่งจำาในการสอบวดัผล ซ่ึึ่ง

ทำาให�นักศึกษาขาดความกระตือรือล�น และมีผลการ

ศึกษาเฉล่ียไม่สูงมากนัก จึงมีแนวคิดในการนำาเคร่ือง

มือมาช่วยการเรียนรู�ในแบบกรณีศึกษาผ่านการเรียน

รู�เป็นทีม หลังจากนักศึกษาเรียนออนไลน์ด�วยระบบ 

Zoom ทำากิจกรรม active learning ด�วยตนเองมา

แล�ว ก่อนช่ัวโมงบรรยาย 

 คำาว่าการจัดการเรียนรู�เชิงรุก(active learning) 

อาจเรียกได�ว่าเป็นการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นบทบาท และ

การมีส่วนร่วมของผู�เรียน โดยผู�เรียนจะต�องเป็นผู�

กระทำากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเรียนรู� และคิดทบทวน 

วิเคราะห์ ในโจทย์ปัญหา หรืองานท่ีตัวเองได�ลงมือ

ศึกษาหรือกระทำาไป จากน้ันจะมีการสังเคราะห์ให�เกิด

ทักษะความชำานาญ เกิดองค์ความรู� หรือตกผลึกทาง

ความคิดด�วยการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนใน

ห�องเรียน 

 ในงานตีพิมพ์ของ McKinney และ Heyl [3] 

ได�มีการกลา่วถึงเทคนคิการจดัการเรียนรู�แบบ active 

learning เอาไว�หลายลักษณะ หน่ึงในน้ันคือการเรียน
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รู�แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) ซ่ึึ่งให�

นักศึกษาหรือนักเรียน อ่านกรณีตัวอย่างท่ีต�องการ

ศึกษา แล�ววิเคราะห์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ภายในกลุ่ม ก่อนนำาเสนอแนวคิดเห็นน้ันต่อผู�เรียน

ท้ังหมด นอกจากน้ี ยงัมีรูปแบบการเรียนรู�แบบแผนผัง

ความคิด (concept mapping) ท่ีให�นักศึกษา

ออกแบบผังความคิด เพ่ือนำาเสนอความคิดรวบยอด

เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยอาจทำาการเรียนรู�ผ่านการ

ทำางานเป็นทีม (Team based learning, TBL) หรือ

ทำาเด่ียว จากน้ันนำาเสนอ และอภิปรายในช้ันเรียน 

2. หลักการท่ีนำามาใช้ปรับการเรียนการสอน

 แนวคิดท่ีใช�เป็นพ้ืนฐานท่ีอาจนำามาประยกุต์ใช�

หรือต่อยอดได� มีดังต่อไปน้ี

 2.1 การลดเวลาการตรวจ โดยอาศัยแอพ 

ZipGrade

 ในส่วนของการสอบส่วนเน้ือหาท่ีมีการบรรยาย 

ได�ใช�แอพ ZipGrade เช่นเดียวกับโครงการท่ีผ่านมา 

[1] ซ่ึึ่งสามารถลดเวลาการตรวจข�อสอบลงได�อยา่งมาก

  

รูปท่ี 1 แสดงแอพ ZipGrade 

  2.2 การใช�ระบบการเรียนออนไลน์ ร่วมกับการ

เรียนรู�ผ่านการทำางานเป็นทีม (TBL) และการจัดการ

เรียนการสอนโดยมีแบบจำาลองเป็นฐาน (Model-

based learning)

 ในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาน้ี 

เดิมได�มีการวางแผนการเรียนการสอนท้ังด�วยระบบ

ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom และการเรียนการ

สอนในห�องบรรยายตามปกติ ก่อนจะให�นักศึกษารับ

หัวข�อท่ีเป็นกรณีศึกษาในการออกแบบวางผังโรงงาน

ไปทำา เพ่ือนำาเสนอในช่วงปลายภาคโดยเม่ือนักศึกษา

ได�ทำางานกลุ่มในแบบโครงงานนำาเสนอ (Term 

project) นักศึกษาจะต�องทำาแบบจำาลองโรงงาน ตาม

หลักการออกแบบวางผังโรงงานอาหาร ซ่ึึ่งเป็นการ

จัดการเรียนรู�แบบ active learning แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ด�วยคำาส่ัง

มหาวิทยาลัย จึงได�ปรับการเรียนการสอนเป็นผ่าน

ระบบ Zoom เกือบท้ังหมด ยกเว�นในช่ัวโมงท่ีจัด

กิจกรรมสอนบรรยายโดยใช�รูปแบบการสัมมนาเชิง

ปฏิิบัติการ

 ในส่วนของเน้ือหาการบรรยายท่ีจัดสอบวัดผล

ออนไลน์ด�วย cmu exam moodle น้ัน ก่อนการ

บรรยายออนไลน์ นักศึกษาจะได�รับมอบหมายให�ชม

วิดิทัศน์การบรรยาย ก่อนบรรยายผ่านแอพพลิเคชัน 

zoom

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

 กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทำาการปรับปรุง

จากเดิม ท่ีก่อให�เกิดกระบวนการเรียนรู� มีรายละเอียด

ดังน้ี

 3.1 การเรียนรู�ด�วยตนเองแบบห�องเรียนกลับ

ด�านผ่านส่ือวิดิทัศน์ และการเรียนการสอนผ่าน

แอพพลิเคชัน zoom

      นักศึกษาได�รับมอบหมายให�เรียนรู�ด�วยตนเอง ผ่า

นวิดิทัศน์ และเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบไฟล์ 

pdf และ powerpoint จากน้ันมีการเรียนด�วยการ

บรรยายผ่าน Zoom และอาศยักิจกรรมเลน่เกมในการ

ถามเพ่ือดึงดูดความสนใจผู�เรียน และประเมินผลของ

กระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง รวมถึงการจัดสอบ

ออนไลน์ผ่านระบบ cmu exam moodle

 

 

 

 

   

 

 

ผานการเร ียนรู  เปนทีม หลังจากนักศึกษาเรียน

ออนไลนด วยระบบ Zoom ทำกิจกรรม active 

learning ดวยตนเองมาแลว กอนชัว่โมงบรรยาย  

คำว  าการจ ั ดการ เ ร ี ยนร ู  เ ช ิ ง ร ุ ก (active 

learning) อาจเรียกไดวาเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

บทบาท และการมีสวนรวมของผูเรียน โดยผูเรียน

จะตองเปนผูกระทำกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการเรียนรู 

และคิดทบทวน วิเคราะห ในโจทยปญหา หรืองานท่ี

ตัวเองไดลงมือศึกษาหรือกระทำไป จากนั้นจะมีการ

สังเคราะหใหเกิดทักษะความชำนาญ เกิดองคความรู 

หรือตกผลึกทางความคิดดวยการมีสวนรวมในการ

แลกเปลี่ยนในหองเรียน  

ในงานตีพิมพของ McKinney และ Heyl [3] 

ไดม ีการกลาวถึงเทคนิคการจัดการเร ียนรู แบบ 

active learning เอาไวหลายลักษณะ หนึ่งในนั้นคือ

การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) 

ซึ ่งใหนักศึกษาหรือนักเรียน อานกรณีตัวอยางท่ี

ตองการศึกษา แลววิเคราะห และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นภายในกลุม กอนนำเสนอแนวคิดเห็นนั้นตอ

ผูเรียนทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการเรียนรู

แบบแผนผังความคิด (concept mapping) ที ่ให

นักศึกษาออกแบบผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิด

รวบยอดเกี ่ยวกับเรื ่องที ่จะศึกษา โดยอาจทำการ

เร ียนร ู ผ  านการทำงานเป นท ีม (Team based 

learning, TBL) หรือทำเดี่ยว จากนั้นนำเสนอ และ

อภิปรายในชั้นเรียน  

 

2 หลักการท่ีนำมาใชปรับการเรียนการสอน 

แนวคิดท่ีใชเปนพื้นฐานที่อาจนำมาประยุกตใช

หรือตอยอดได มีดังตอไปนี้ 

 

2.1 การลดเวลาการตรวจ โดยอาศ ัยแอพ 

ZipGrade 

ในสวนของการสอบสวนเนื้อหาที่มีการบรรยาย 

ไดใชแอพ ZipGrade เชนเดียวกับโครงการที่ผานมา 

[1] ซึ่งสามารถลดเวลาการตรวจขอ้สอบลงได้อย่าง

มาก 

 
รูปท่ี 1 แสดงแอพ ZipGrade  

 

  

2.2 การใชระบบการเรียนออนไลน รวมกับการ

เรียนรูผานการทำงานเปนทีม (TBL) และ

การจัดการเรียนการสอนโดยมีแบบจำลอง

เปนฐาน (Model-based learning) 

ในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้ 

เดิมไดมีการวางแผนการเรียนการสอนทั้งดวยระบบ

ออนไลนผานแอพพลิเคชัน Zoom และการเรียน

การสอนในห องบรรยายตามปกต ิ  ก อนจะให

นักศึกษารับหัวขอที่เปนกรณีศึกษาในการออกแบบ

วางผังโรงงานไปทำ เพื่อนำเสนอในชวงปลายภาค

โดยเมื ่อนักศึกษาไดทำงานกลุ มในแบบโครงงาน

นำเสนอ (Term project) น ักศ ึกษาจะต องทำ

แบบจำลองโรงงาน ตามหลักการออกแบบวางผัง

โรงงานอาหาร ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูแบบ active 
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รูปท่ี 2 ตัวอย่างการใช�ส่ือวิดิทัศน์บรรยายออนไลน์ใน

หัวข�อการควบคุมกระบวนการด�วยระบบอัตโนมัติ 

(บน) และ QR code เพลย์ลิสต์ส่ือการสอนในหัวข�อ

ดังกล่าว (ล่าง)

 3.2 กิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการทำางานเป็นทีม

ด�วยการจำาลองผลด�วยโปรแกรมสำาเร็จรูป EXCEL 

 ในการเรียนรู�ด�วยการจำาลองผลการจัดวางผัง

โรงงานท่ีวิเคราะห์โดยอาศัยแผนภูมิจาก-ไป ของระยะ

ทางระหว่างพ้ืนท่ี หรือแผนกต่าง ๆ ในสาวนการผลิต 

จะมีการให�นักศึกษาเรียนรู�ด�วยเทคนิค CRAFT 

(Computerized Relative Allocation of Facilities 

Technique) ซึ่ึ่งเป็นแนวคิดท่ีเสนอโดยอาร์มัวร์, 

บูฟฟ่า และวอลล์แมน ในปี 1963 โดยอาศัยการ

คำานวณค่าใช�จ่ายในการขนย�ายของระหว่างแผนกต่าง 

ๆ ในโรงงาน และปริมาณการขนถ่ายของในโรงงาน

ระหว่างแผนกต่าง ๆ ท่ีมีข�อมูลระบุไว�ในแผนภูมิจาก-

ไป เพ่ือใช�เป็นข�อมูลในการวางผังโรงงาน โดยมีเป้า

หมายในการลดค่าใช�จ่ายในการขนย�ายของลงให�ได�

ม า ก ท่ี สุ ด  โ ด ย มี ข้ั น ตอนตามลำา ดั บ คื อ  ห า

จุดศูนย์กลาง(centroid) ของแต่ละแผนกในโรงงาน 

จากน้ันหาระยะในแนวต้ังฉากระหว่างจุดศูนย์กลาง

ของแต่ละแผนก แล�วจึงคำานวณค่าใช�จ่ายของการวาง

ผัง (Layout) ปัจจุบันออกมาด�วยสูตรการคำานวณ [2]

จากน้ันมอบหมายให�นักศึกษาลองสลับแผนกท่ีติดกัน
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ท่ีมีค่าลดลงมากท่ีสุด และทำาซึ่ำ้าแต่ต�นไปเร่ือย ๆ 

จนกว่าค่าใช�จ่ายจะไม่สามารถลดตำ่าลงได�อีก 

 นักศึกษาจะได�รับมอบหมายให�ทดลองทำาโจทย์

ท่ีง่ายท่ีสุด คือมีแผนกเพียง 4 แผนกในการสลับ จาก

น้ันจะได�รับไฟล์โปรแกรมสำาเร็จรูปท่ีใช�เป็นเคร่ืองมือ

ในการคำานวณ CRAFT ในกรณีท่ีมีแผนกจำานวนมาก 

ซ่ึึ่งจะคำานวณเองได�ยาก เคร่ืองมือน้ีเป็นไฟล์ช่ือ 

“LAYDEM” ซ่ึึ่งจัดทำาโดย พอล เอ. เจนเซึ่น จากมหา

วิทยาลัยเท็กซัึ่ส [2] 

 นักศึกษาได�เรียนรู�การทำางานของเคร่ืองมือท่ีใช�

ในการคำานวณ CRAFT ด�วย EXCEL ดังแสดงไว�ในรูป

ท่ี 3 และผู�สอนสาธิิตให�เห็นถึงข�อดีของการใช�โปรแกรม

เพ่ือลดความยุง่ยากในการคำานวณด�วยตนเอง จากน้ัน

นักศึกษาจะได�รับการมอบหมายให�ใช�เคร่ืองมือน้ีใน

การทำาโครงงาน(Term Project) ท่ีจะต�องทำาเพ่ือนำา

เสนอต่อไป

 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างหน�าจอการทำา CRAFT โดยการอาศัย

การวิเคราะห์ข�อมูลในแผนภูมิจาก-ไป ด�วยโปรแกรม 

laydem ใน EXCEL 

     สีต่าง ๆ  ในรูปท่ี 3 แสดงถึงแผนกต่าง ๆ  ในโรงงาน 

ซ่ึึ่งโปรแกรมจะจัดการสลับตำาแหน่งโดยอัตโนมัติ

จนกว่าจะได�ผังท่ีมีค่าใช�จ่ายในการขนย�ายส่ิงของและ

วัสดุน�อยท่ีสุด ซ่ึึ่งเง่ือนไขต่าง ๆ  นักศึกษาจะต�องเป็นผู�

กำาหนดด�วยตนเองจากการประชุมกลุ่ม

 3.3 การเรียนรู�ผ่านการทำางานเป็นทีมโดยการ

ใช�แบบจำาลองเป็นฐาน และการนำาเสนอโครงงานใน

ข้ันตอนสุดท�าย   

 

 

learning แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด 19 ดวยคำสั่งมหาวิทยาลัย จึงไดปรับการ

เรียนการสอนเปนผานระบบ Zoom เกือบทั้งหมด 

ยกเวนในชั ่วโมงที่จัดกิจกรรมสอนบรรยายโดยใช

รูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

 

ในสวนของเนื้อหาการบรรยายที่จัดสอบวัดผล

ออนไลนดวย cmu exam moodle นั้น กอนการ

บรรยายออนไลน นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหชม

วิดิทัศนการบรรยาย กอนบรรยายผานแอพพลิเคชัน 

zoom 

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำการปรับปรุง

จากเด ิม ท ี ่ก อให  เก ิดกระบวนการเร ียนร ู   มี

รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 การเรียนรู ดวยตนเองแบบหองเรียนกลับ

ดานผานสื่อวิดิทัศน และการเรียนการสอน

ผานแอพพลิเคชัน zoom 

      นักศึกษาไดรับมอบหมายใหเรียนรูดวยตนเอง 

ผ านว ิด ิท ัศน  และเอกสารประกอบการสอนใน

รูปแบบไฟล pdf และ powerpoint จากนั้นมีการ

เร ียนด วยการบรรยายผ าน Zoom และอาศัย

กิจกรรมเลนเกมในการถามเพื ่อดึงดูดความสนใจ

ผูเรียน และประเมินผลของกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง รวมถึงการจัดสอบออนไลนผานระบบ cmu 

exam moodle 

 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางการใชสื่อวิดิทัศนบรรยายออนไลน

ในหัวขอการควบคุมกระบวนการดวยระบบอัตโนมติั 

(บน) และ QR code เพลยลิสตสื่อการสอนในหัวขอ

ดังกลาว (ลาง) 

3.2 กิจกรรมการเรียนรูผานการทำงานเปนทีม

ดวยการจำลองผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

EXCEL  

ในการเรียนรูดวยการจำลองผลการจัดวางผัง

โรงงานที ่วิเคราะหโดยอาศัยแผนภูมิจาก-ไป ของ

ระยะทางระหวางพื้นที่ หรือแผนกตาง ๆ ในสาวน

การผลิต จะมีการใหนักศึกษาเรียนรู ดวยเทคนิค 

CRAFT (Computerized Relative Allocation of 

Facilities Technique) ซึ่งเปนแนวคิดที่เสนอโดย

อารมัวร, บูฟฟา และวอลลแมน ในป 1963 โดย

อาศัยการคำนวณคาใช จ ายในการขนย ายของ

ระหวางแผนกตาง ๆ ในโรงงาน และปริมาณการขน

ถายของในโรงงานระหวางแผนกตาง ๆ ที่มีขอมูล

ระบุไวในแผนภูมิจาก-ไป เพ่ือใชเปนขอมูลในการวาง

ผังโรงงาน โดยมีเปาหมายในการลดคาใชจายในการ

ขนยายของลงใหไดมากท่ีสุด โดยมีข้ันตอนตามลำดับ

   

 

 

learning แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด 19 ดวยคำสั่งมหาวิทยาลัย จึงไดปรับการ

เรียนการสอนเปนผานระบบ Zoom เกือบทั้งหมด 

ยกเวนในชั ่วโมงที่จัดกิจกรรมสอนบรรยายโดยใช

รูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

 

ในสวนของเนื้อหาการบรรยายที่จัดสอบวัดผล

ออนไลนดวย cmu exam moodle นั้น กอนการ

บรรยายออนไลน นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหชม

วิดิทัศนการบรรยาย กอนบรรยายผานแอพพลิเคชัน 

zoom 

3 กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำการปรับปรุง

จากเด ิม ท ี ่ก อให  เก ิดกระบวนการเร ียนร ู   มี

รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 การเรียนรู ดวยตนเองแบบหองเรียนกลับ

ดานผานสื่อวิดิทัศน และการเรียนการสอน

ผานแอพพลิเคชัน zoom 

      นักศึกษาไดรับมอบหมายใหเรียนรูดวยตนเอง 

ผ านว ิด ิท ัศน  และเอกสารประกอบการสอนใน

รูปแบบไฟล pdf และ powerpoint จากนั้นมีการ

เร ียนด วยการบรรยายผ าน Zoom และอาศัย

กิจกรรมเลนเกมในการถามเพื ่อดึงดูดความสนใจ

ผูเรียน และประเมินผลของกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง รวมถึงการจัดสอบออนไลนผานระบบ cmu 

exam moodle 

 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางการใชสื่อวิดิทัศนบรรยายออนไลน

ในหัวขอการควบคุมกระบวนการดวยระบบอัตโนมติั 

(บน) และ QR code เพลยลิสตสื่อการสอนในหัวขอ

ดังกลาว (ลาง) 

3.2 กิจกรรมการเรียนรูผานการทำงานเปนทีม

ดวยการจำลองผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

EXCEL  

ในการเรียนรูดวยการจำลองผลการจัดวางผัง

โรงงานที ่วิเคราะหโดยอาศัยแผนภูมิจาก-ไป ของ

ระยะทางระหวางพื้นที่ หรือแผนกตาง ๆ ในสาวน

การผลิต จะมีการใหนักศึกษาเรียนรู ดวยเทคนิค 

CRAFT (Computerized Relative Allocation of 

Facilities Technique) ซึ่งเปนแนวคิดที่เสนอโดย

อารมัวร, บูฟฟา และวอลลแมน ในป 1963 โดย

อาศัยการคำนวณคาใช จ ายในการขนย ายของ
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คือ หาจุดศูนยกลาง(centroid) ของแตละแผนกใน

โรงงาน จากนั้นหาระยะในแนวตั้งฉากระหวางจุด

ศูนยกลางของแตละแผนก แลวจึงคำนวณคาใชจาย

ของการวางผัง (Layout) ปจจุบันออกมาดวยสูตร

การคำนวณ [2] 

จากนั้นมอบหมายใหนักศึกษาลองสลับแผนกท่ี

ติดกันหรือมีพื้นที่เทากัน และคำนวณอีกครั้ง เลือก

การสลับที่มีคาลดลงมากที่สุด และทำซ้ำแตตนไป

เรื่อย ๆ จนกวาคาใชจายจะไมสามารถลดต่ำลงไดอีก  

นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหทดลองทำโจทย

ที ่ง ายที ่สุด คือมีแผนกเพียง 4 แผนกในการสลับ 

จากนั ้นจะไดรับไฟลโปรแกรมสำเร็จรูปที ่ใชเปน

เครื่องมือในการคำนวณ CRAFT ในกรณีที่มีแผนก

จำนวนมาก ซึ่งจะคำนวณเองไดยาก เครื่องมือนี้เปน

ไฟลชื่อ “LAYDEM” ซึ่งจัดทำโดย พอล เอ. เจนเซน 

จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส [2]  

นักศึกษาไดเรียนรูการทำงานของเครื่องมือที่ใช

ในการคำนวณ CRAFT ดวย EXCEL ดังแสดงไวใน

รูปที่ 3 และผูสอนสาธิตใหเห็นถึงขอดีของการใช

โปรแกรมเพื ่อลดความยุ งยากในการคำนวณดวย

ตนเอง จากนั้นนักศึกษาจะไดรับการมอบหมายใหใช

เครื ่องมือนี ้ในการทำโครงงาน(Term Project) ท่ี

จะตองทำเพ่ือนำเสนอตอไป 

 

รูปที ่ 3 ตัวอยางหนาจอการทำ CRAFT โดยการ

อาศัยการวิเคราะหขอมูลในแผนภูมิจาก-ไป ดวย

โปรแกรม laydem ใน EXCEL  

     สีตาง ๆ ในรูปที ่ 3 แสดงถึงแผนกตาง ๆ ใน

โรงงาน ซึ ่งโปรแกรมจะจัดการสลับตำแหนงโดย

อัตโนมัติจนกวาจะไดผังที่มีคาใชจายในการขนยาย

สิ่งของและวัสดุนอยท่ีสุด ซ่ึงเง่ือนไขตาง ๆ นักศึกษา

จะตองเปนผูกำหนดดวยตนเองจากการประชุมกลุม 

3.3 การเรียนรูผานการทำงานเปนทีมโดยการใช

แบบจำลองเป นฐาน และการนำเสนอ

โครงงานในข้ันตอนสุดทาย 

ในการจัดกิจกรรมเชิงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(workshop) ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมในข้ันตอนถัดมา 

ตอจากการประชุมกลุ ม เพื ่อวางแผนการวางผัง

โรงงานดวยเครื่องมือตาง ๆ เชน การวิเคราะหการ

ไหลของว ัสด ุ  แผนภ ูม ิจาก - ไป และแผนภ ู มิ

ความสัมพันธ ระหวางหนวยงาน รวมถึงการใช

เทคนิค CRAFT ในการวิเคราะหแผนภูมิ จาก-ไป 

นักศึกษาจะมีการเรียนรู ผานกิจกรรม workshop 

การวางผังสวนการผลิต โดยการใชแบบจำลองอยาง

งายดังแสดงไวใน รูปท่ี 4 
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 ในการจัดกิจกรรมเชิงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ 

(workshop) ซึ่ึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในข้ันตอนถัดมา 

ต่อจากการประชุมกลุ่ม เพ่ือวางแผนการวางผังโรงงาน

ด�วยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์การไหลของ

วัสดุ แผนภูมิจาก-ไป และแผนภูมิความสัมพันธ์ิ

ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการใช�เทคนิค CRAFT ใน

การวิเคราะห์แผนภูมิ จาก-ไป นักศึกษาจะมีการเรียน

รู�ผ่านกิจกรรม workshop การวางผังส่วนการผลิต 

โดยการใช�แบบจำาลองอย่างง่ายดังแสดงไว�ใน รูปท่ี 4

 

รูปท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู�แบบใช�แบบจำาลองเปน็ฐาน 

(MBL) ในการออกแบบวางผังโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร หลังจากได�ข�อมูลการจัดวางผังโรงงานด�วย

เทคนิค CRAFT ด�วยโปรแกรม laydem ในกิจกรรม

ก่อนหน�า

 กิจกรรมในรูปท่ี 4 น้ัน นักศึกษาจะได�รับมอบ

หมายให�ใช�แบบจำาลองอย่างง่ายในการทดลอง

ออกแบบวางผังโรงงานตามโจทย์ท่ีได�รับในตอนต�น

ของภาคการศึกษาโดยทำางานเป็นทีมเพ่ือท่ีจะแลก

เปล่ียนความคิดเห็น และสังเคราะห์ผังโรงงานท่ีเหมาะ

สม โดยอาศัยข�อมูลการตัดสินใจจากเคร่ืองมือต่าง ๆ 

ท่ีได�ประชุมกันในการเรียนคร้ังก่อน ๆ มาตามลำาดับ 

รวมถึงข�อมูลท่ีได�จากการทำา CRAFT ด�วยโปรแกรม 

laydem ซ่ึึ่งแสดงให�เห็นถึงผังโรงงานท่ีประหยัดค่าใช�

จ่ายในการขนถ่ายวัสดุมากท่ีสุด

ในข้ันตอนท�ายสุดของกระบวนวิชา ในช่วงปลายภาค

การศึกษา นักศึกษาจะต�องนำาเสนอโครงงานการ

ออกแบบวางผังโรงงาน โดยนำาความคิดรวบยอดท่ี

ตกผลึกจากกิจกรรมต่าง ๆ  ท้ังหมด เพ่ือทำาแบบจำาลอง

โรงงาน ท้ังในส่วนของสายการผลิตในอาคารฝ่ึายผลิต 

และแบบจำาลองของบริเวณโดยรอบโรงงาน เพ่ือนำา

เสนอหน�าช้ันบรรยาย ดังรูปท่ี 5 

 

 

รูปท่ี 5 รูปบน : กิจกรรมนำาเสนอโครงงาน(Term 

Project) แสดงแบบจำาลองผังโรงงานของนักศึกษา

กลุ่มต่าง ๆ 

   

 

 

 
รูปที่ 4 กิจกรรมการเรียนรูแบบใชแบบจำลอง

เป นฐาน (MBL) ในการออกแบบวางผ ังโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร หลังจากไดขอมูลการจัดวางผัง

โรงงานดวยเทคนิค CRAFT ดวยโปรแกรม laydem 

ในกิจกรรมกอนหนา 

กิจกรรมในรูปที ่ 4 นั ้น นักศึกษาจะได รับ

มอบหมายใหใชแบบจำลองอยางงายในการทดลอง

ออกแบบวางผังโรงงานตามโจทยที่ไดรับในตอนตน

ของภาคการศึกษาโดยทำงานเปนทีมเพื ่อท ี ่จะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสังเคราะหผังโรงงานท่ี

เหมาะสม โดยอาศัยขอมูลการตัดสินใจจากเครื่องมือ

ตาง ๆ ที่ไดประชุมกันในการเรียนครั ้งกอน ๆ มา

ตามลำดับ รวมถึงขอมูลท่ีไดจากการทำ CRAFT ดวย

โปรแกรม laydem ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผังโรงงานท่ี

ประหยัดคาใชจายในการขนถายวัสดุมากท่ีสุด 

ในข้ันตอนทายสุดของกระบวนวิชา ในชวง

ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองนำเสนอ

โครงงานการออกแบบวางผังโรงงาน โดยนำความคิด

รวบยอดท่ีตกผลึกจากกิจกรรมตาง ๆ ท้ังหมด เพ่ือ

ทำแบบจำลองโรงงาน ท้ังในสวนของสายการผลิตใน

อาคารฝายผลิต และแบบจำลองของบริเวณโดยรอบ

โรงงาน เพ่ือนำเสนอหนาชั้นบรรยาย ดังรูปท่ี 5

 

 

 
รูปท่ี 5 รูปบน : กิจกรรมนำเสนอโครงงาน

(Term Project) แสดงแบบจำลองผังโรงงานของ

นักศึกษากลุมตาง ๆ  

รูปกลาง : ลักษณะของแบบจำลองอาคารการ

ผลิตที่จัดวางผังโดยอาศัยขอมูลที่สังเคราะหแนวคิด
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อุตสาหกรรมอาหาร หลังจากไดขอมูลการจัดวางผัง

โรงงานดวยเทคนิค CRAFT ดวยโปรแกรม laydem 

ในกิจกรรมกอนหนา 

กิจกรรมในรูปที ่ 4 นั ้น นักศึกษาจะได รับ

มอบหมายใหใชแบบจำลองอยางงายในการทดลอง

ออกแบบวางผังโรงงานตามโจทยที่ไดรับในตอนตน

ของภาคการศึกษาโดยทำงานเปนทีมเพื ่อท ี ่จะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสังเคราะหผังโรงงานท่ี

เหมาะสม โดยอาศัยขอมูลการตัดสินใจจากเครื่องมือ

ตาง ๆ ที่ไดประชุมกันในการเรียนครั ้งกอน ๆ มา

ตามลำดับ รวมถึงขอมูลท่ีไดจากการทำ CRAFT ดวย

โปรแกรม laydem ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผังโรงงานท่ี

ประหยัดคาใชจายในการขนถายวัสดุมากท่ีสุด 

ในข้ันตอนทายสุดของกระบวนวิชา ในชวง

ปลายภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองนำเสนอ

โครงงานการออกแบบวางผังโรงงาน โดยนำความคิด

รวบยอดท่ีตกผลึกจากกิจกรรมตาง ๆ ท้ังหมด เพ่ือ

ทำแบบจำลองโรงงาน ท้ังในสวนของสายการผลิตใน

อาคารฝายผลิต และแบบจำลองของบริเวณโดยรอบ

โรงงาน เพ่ือนำเสนอหนาชั้นบรรยาย ดังรูปท่ี 5

 

 

 
รูปท่ี 5 รูปบน : กิจกรรมนำเสนอโครงงาน

(Term Project) แสดงแบบจำลองผังโรงงานของ

นักศึกษากลุมตาง ๆ  

รูปกลาง : ลักษณะของแบบจำลองอาคารการ

ผลิตที่จัดวางผังโดยอาศัยขอมูลที่สังเคราะหแนวคิด
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รูปกลาง : ลักษณะของแบบจำาลองอาคารการผลิตท่ี

จัดวางผังโดยอาศัยข�อมูลท่ีสังเคราะห์แนวคิดได�จาก

กิจกรรม workshop การจัดวางผังด�วยการทำา CRAFT 

ดังแสดงในรูปท่ี 4 

รูปล่าง : ลักษณะแบบจำาลองบรเิวณรอบโรงงาน แสดง

ให�เห็นถึงการวางแผนการใช�พ้ืนท่ีอย่างเหมาะสมโดย

คำานึงถึงการขนถ่ายวัตถุดิบ การกระจายสินค�า พ้ืนท่ี

สวนหย่อม และระบบบำาบัดนำ้าเสียในโรงงาน

 

รูปท่ี 6 QR code สำาหรับชมตัวอย่างการนำาเสนอโครง

งานวางผังโรงงานของนักศึกษา

4. ผลท่ีได้รับ

 4.1 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

ในส่วนของการเรียนการสอนท่ีผู�สอนรับผิดชอบใน

กระบวนวิชา 601346 กระบวนการแปรรูปอาหาร 3 

มีสัดส่วนคะแนนร�อยละ 50 ของกระบวนวชิา แบง่ออก

เป็น 

 1) คะแนนสอบออนไลน์ผ่านระบบ CMU Exam 

Moodle ในหัวข�อท่ีสอนออนไลน์ผ่าน Zoom และ 

Flipped Classroom โดยวิดิทัศน์ประกอบการสอน

ออนไลน์ภายหลัง ในหัวข�อ การชุบและการเคลือบ 

และกระบวนการแปรรูปแบบใหม่ ส่วนน้ีคิดเป็น

คะแนนร�อยละ 26.67 ของกระบวนวิชา

 2) คะแนน Flipped Classroom โดยใช�คลิป

วิดิทัศน์ให�นักศึกษาศึกษาด�วยตนเองท้ังหมด และทำา 

Quiz ออนไลน์ภายหลัง ในหัวข�อการควบคุมแบบ

อัตโนมัติ ส่วนน้ีคิดเป็นคะแนนร�อยละ 6.67 ของ

กระบวนวิชา

 3) คะแนนการเรียนผ่านกิจกรรมแบบ Active 

learning ในหัวข�อการออกแบบวางผังโรงงาน โดยทำา

กิจกรรม 3.1) workshop เพ่ือวิเคราะห์การวางผังด�วย

เทคนิค ดังรูปท่ี 3 CRAFT 3.2) การประชุมกลุ่มย่อย

เพ่ือออกแบบแผนภูมิจาก-ไป และแผนภูมิความ

สัมพันธ์ิระหว่างหน่วยงาน 3.3) การใช�แบบจำาลอง

อย่างง่ายเพ่ือวางผังส่วนการผลิต ดังรูปท่ี 4 และท�าย

สุด 3.4) การใช�ข�อมูลท้ังหมดท่ีได�จากกิจกรรมในข�อ 

3.1 – 3.3 มาสงัเคราะหค์วามคิดรวบยอด และนำาเสนอ

แบบจำาลองผังโรงงานท่ีสมบูรณ์ ดังรูปท่ี 5 ช่วงปลาย

ภาคการศึกษา ส่วนน้ีคิดเป็นคะแนนร�อยละ 16.66 

ของกระบวนวิชา

 การให�ลำาดับช้ัน หรือตัดเกรด เป็นการตัดเกรด

แบบอิงเกณฑ์ และมีการประเมินผลต่อผู�เรียนด�วย

แบบสอบถามท่ีมีการให�คะแนนแบบ rubric

 4.2 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีเข�าร่วมในโครงการ

 การจัดการเรียนรู�ในแบบ active learning 

flipped classroom อาจไม่ทำาให�นักศึกษามีคะแนน

เฉล่ียรวม สูงสุด หรือตำ่าสุด ในส่วนท่ีผู�สอนรับผิดชอบ 

แตกต่างกันมากนักเม่ือเปรียบเทียบการเรียนการสอน

ของท้ังสองปีการศึกษาคือ 2562 และ 2563 ดังน้ี

ตารางท่ี 1 คะแนนสูงสุด ตำ่าสุด และเฉล่ียในส่วนท่ีผู�

สอนรบัผิดชอบ ซึ่ึง่คิดเป็นร�อยละ 50 ของกระบวนวชิา 

เทียบระหว่างสองปีการศึกษา 2562 และ 2563
ปีการศึกษา 2562 2563

คะแนนตำ่าสุด 43.05 47.06
คะแนนสูงสุด 79.43 83.29
คะแนนเฉล่ีย 63.46 66.33

 จะเห็นว่า คะแนนสูงสุด ตำ่าสุด และเฉล่ีย มี

ค่าตัวเลขเพ่ิมข้ึนเล็กน�อย แต่เม่ือดูจากแนวโน�มผลการ

เรียนรู�ของหลายกระบวนวิชาในปีการศึกษา 2563 ท่ี

ผ่านมา ในวิชาอ่ืน ๆ  ของสาขาวิชา จะพบว่า นักศึกษา

ท่ีเป็นรุ่นปัจจุบัน มีการทำาคะแนนได�น�อยกว่ารุ่นท่ีผ่าน

มาในปีการศึกษา 2562 อยู่มากในภาพรวม การท่ี

คะแนนท่ีได�รับมีตัวเลขใกล�เคียงกัน เทียบกับนักศึกษา

ในปี 2562 ท่ีได�คะแนนในภาพรวมในวิชาอ่ืนมากกว่า 

จึงน่าจะบ่งช้ีได�ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 

สามารถดึงผู�เรียนท่ีมีศักยภาพในการเรียนน�อยกว่า ให�

ได�ผลลัพธ์ิในการเรียนท่ีดีข้ึน

 

 

   

 

 

ไดจากกิจกรรม workshop การจัดวางผังดวยการ

ทำ CRAFT ดังแสดงในรูปท่ี 4  

ร ูปล าง : ลักษณะแบบจำลองบร ิเวณรอบ

โรงงาน แสดงใหเห็นถึงการวางแผนการใชพ้ืนท่ีอยาง

เหมาะสมโดยคำนึงถึงการขนถายวัตถุด ิบ การ

กระจายสินคา พื้นที่สวนหยอม และระบบบำบัดน้ำ

เสียในโรงงาน 

 
ร ูปท่ี 6 QR code สำหร ับชมต ัวอย างการ

นำเสนอโครงงานวางผังโรงงานของนักศึกษา 

 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ในสวนของการเรียนการสอนท่ีผูสอนรับผิดชอบ

ในกระบวนวิชา 601346 กระบวนการแปรรูปอาหาร 

3 มีสัดสวนคะแนนรอยละ 50 ของกระบวนวิชา แบง

ออกเปน  

1) คะแนนสอบออนไลน ผ านระบบ CMU 

Exam Moodle ในหัวขอท่ีสอนออนไลนผาน Zoom 

และ Flipped Classroom โดยวิดิทัศนประกอบการ

สอนออนไลนภายหลัง ในหัวขอ การชุบและการ

เคลือบ และกระบวนการแปรรูปแบบใหม สวนนี้คิด

เปนคะแนนรอยละ 26.67 ของกระบวนวิชา 

2) คะแนน Flipped Classroom โดยใชคลิป

วิดิทัศนใหนักศึกษาศึกษาดวยตนเองท้ังหมด และทำ 

Quiz ออนไลนภายหลัง ในหัวขอการควบคุมแบบ

อัตโนมัติ สวนนี้คิดเปนคะแนนรอยละ 6.67 ของ

กระบวนวิชา 

3) คะแนนการเรียนผานกิจกรรมแบบ Active 

learning ในหัวขอการออกแบบวางผังโรงงาน โดย

ทำกิจกรรม 3.1) workshop เพื่อวิเคราะหการวาง

ผังดวยเทคนิค ดังรูปที่ 3 CRAFT 3.2) การประชุม

กลุมยอยเพื่อออกแบบแผนภูมิจาก-ไป และแผนภูมิ

ความส ัมพ ันธ ระหว างหน วยงาน 3.3) การใช

แบบจำลองอยางงายเพ่ือวางผังสวนการผลิต ดังรูปท่ี 

4 และทายสุด 3.4) การใชขอมูลทั ้งหมดที่ไดจาก

กิจกรรมในขอ 3.1 – 3.3 มาสังเคราะหความคิดรวบ

ยอด และนำเสนอแบบจำลองผังโรงงานที่สมบูรณ 

ดังรูปที่ 5 ชวงปลายภาคการศึกษา สวนนี้คิดเปน

คะแนนรอยละ 16.66 ของกระบวนวิชา 

 

การใหลำดับชั้น หรือตัดเกรด เปนการตัดเกรด

แบบอิงเกณฑ และมีการประเมินผลตอผูเรียนดวย

แบบสอบถามท่ีมีการใหคะแนนแบบ rubric 

 

4.2 ผลลัพธตอนักศึกษาท่ีเขารวมในโครงการ 

การจ ัดการเร ียนร ู  ในแบบ active learning 

flipped classroom อาจไมทำใหนักศึกษามีคะแนน

เฉล ี ่ยรวม ส ูงส ุด หร ือต ่ำส ุด ในส วนท ี ่ผ ู สอน

รับผิดชอบ แตกตางกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบการ

เรียนการสอนของทั้งสองปการศึกษาคือ 2562 และ 

2563 ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ยในสวนท่ี

ผูสอนรับผิดชอบ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 50 ของกระบวน

วิชา เทียบระหวางสองปการศึกษา 2562 และ 2563 

 

ปการศึกษา 2562 2563 

คะแนนต่ำสุด 43.05 47.06 
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 โดยเม่ือเปรียบเทียบการแบ่งคะแนนเทียบตาม

ร�อยละคะแนนท่ีทำาได�ต่อคะแนนเต็ม ในช่วงคะแนน

ต่าง ๆ  โดยคิดเฉพาะสว่นท่ีผู�สอนรับผิดชอบ นำามาปรบั

เป็นคะแนนเต็ม 100 และทดลองคิดผลการเรียนแบบ

การให�ลำาดับข้ันตามเกณฑ์ตามช่วงคะแนน (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) จะได�ผลดังน้ี

 จากข�อมูลจะเห็นว่าเม่ือเปรียบเทียบนักศึกษา

ท่ีมีจำานวนผู�เรียนใกล�เคียงกัน ได�แก่ 66 คน ในปี 2563 

และ 64 คน ในปี 2562 และมีการปูพ้ืนความรู�ต่าง ๆ 

มาในหลักสูตรเดียวกัน พบว่าเม่ือดูคะแนนการวัดผล

รวมทุกหัวข�อท่ีเรียนจะได�ผลดังรูปท่ี 7

 

รูปท่ี 7 แสดงการกระจายของร�อยละของจำานวน

นักศึกษาท่ีได�ในแต่ละช่วงคะแนน เทียบนักศึกษาท่ี

เรียนในปีการศึกษา 2562 ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายและจัดสอบแบบเดิมโดยมีออนไลน์เป็นส่วน

น�อย และปีการศึกษา 2563 หลังการปรับการเรียน

การสอนเป็นแบบ Active learning ชนิดใช�แบบจำาลอง

เป็นฐานและการทำาโครงงาน / Flipped Classroom

 จากรูปท่ี 7 จะเห็นว่าในปี 2562 ส่วนใหญ่ของ

นักศึกษาอยู่ในช่วงคะแนน C+ (13 คน คิดเป็น 

20.31%) C (10 คน คิดเป็น 15.63%) และ D+ (15 

คน คิดเป็น 23.44%) ในขณะท่ีปี 2563 นักศึกษาส่วน

ใหญ่จะอยูใ่นช่วงคะแนน B+ (10 คน คิดเป็น 15.15%) 

B (13 คน คิดเป็น 19.70%) C+ (15 คน คิดเป็น 

22.73%) C (15 คน คิดเป็น 22.73%) 

      จะเห็นได�ชัดเจนว่า เม่ือมีการปรับการเรียนการ

สอนเป็นแบบห�องเรียนกลับด�าน และการจดัการเรียน

รู�เชิงรุก ทำาให�นักศึกษาส่วนใหญ่มีการขยับช่วงคะแนน

ข้ึนมาในช่วงคะแนนการวัดผลท่ีสูงข้ึน เม่ือคิดเฉพาะ

ส่วนเน้ือหาในภาพรวมท่ีผู�สอนรับผิดชอบในกระบวน

วิชาน้ี และหากพิจารณาคะแนนดูเฉพาะในหัวข�อ การ

ออกแบบวางผังโรงงาน จะพบว่านักศึกษาในปีการ

ศึกษา 2563 ท้ังหมดมีผลการเรียนรู�ท่ีร�อยละ 80 ข้ึน

ไป เม่ือเทียบกับก่อนการปีการศึกษา 2562 ท่ีมี

นักศึกษาจำานวนร�อยละ 85.94 ของจำานวนท้ังหมดท่ี

มีผลการเรียนรู�ร�อยละ 80 แต่ยังมีบางส่วนท่ีมีผลการ

เรียนรู�ตำ่าว่าร�อยละ 80 ดังรูปท่ี 8

 

รูปท่ี 8 แสดงการกระจายของคะแนนเฉพาะหัวข�อการ

ออกแบบวางผังโรงงาน ท่ีนักศึกษากระบวนวิชาน้ีได�

ในปีการศึกษา 2562 ก่อนทำาการจัดการเรียนรู�แบบ

ใหม่ และในปีการศึกษา 2563 หลังจากท่ีได�ทำาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning/ 

flipped classroom

 ในการให� นักศึกษาประเมินตนเอง ผ่าน

แบบสอบถาม โดยการประเมินแบบรูบริคชนิด 

Holistic Rubric แบบ 4 ระดับคะแนนคุณภาพ คือ 

4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช�) และ 1(ควรปรับปรุง) ได�ผลดัง

ตารางท่ี 2

   

 

 

คะแนนสูงสุด 79.43 83.29 

คะแนนเฉลี่ย 63.46 66.33 

 

จะเห็นวา คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และเฉลี่ย มีคา

ตัวเลขเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตเมื่อดูจากแนวโนมผลการ

เรียนรูของหลายกระบวนวิชาในปการศึกษา 2563 ท่ี

ผ านมา ในว ิชาอ ื ่น ๆ ของสาขาว ิชา จะพบวา 

นักศึกษาที่เปนรุนปจจุบัน มีการทำคะแนนไดนอย

กวารุ นที ่ผานมาในปการศึกษา 2562 อยู มากใน

ภาพรวม การที่คะแนนที่ไดรับมีตัวเลขใกลเคียงกัน 

เทียบกับนักศึกษาในป 2562 ท่ีไดคะแนนในภาพรวม

ในวิชาอื ่นมากกวา จึงนาจะบงชี ้ไดวาการจัดการ

เร ียนการสอนแบบใหม สามารถดึงผ ู  เร ียนที ่ มี

ศักยภาพในการเรียนนอยกวา ใหไดผลลัพธในการ

เรียนท่ีดีข้ึน 

โดยเมื่อเปรียบเทียบการแบงคะแนนเทียบตาม

รอยละคะแนนที่ทำไดตอคะแนนเต็ม ในชวงคะแนน

ตาง ๆ โดยคิดเฉพาะสวนที่ผูสอนรับผิดชอบ นำมา

ปรับเปนคะแนนเต็ม 100 และทดลองคิดผลการ

เรียนแบบการใหลำดับข้ันตามเกณฑตามชวงคะแนน 

(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) จะ

ไดผลดังนี้ 

จากขอมูลจะเห็นวาเม่ือเปรียบเทียบนักศึกษาท่ี

มีจำนวนผู เร ียนใกลเคียงกัน ไดแก 66 คน ในป 

2563 และ 64 คน ในป 2562 และมีการปูพ้ืนความรู

ตาง ๆ มาในหลักสูตรเดียวกัน พบวาเมื่อดูคะแนน

การวัดผลรวมทุกหัวขอท่ีเรียนจะไดผลดังรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงการกระจายของรอยละของจำนวน

นักศึกษาท่ีไดในแตละชวงคะแนน เทียบนักศึกษาท่ี

เรียนในปการศึกษา 2562 ท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอนบรรยายและจัดสอบแบบเดิมโดยมีออนไลนเปน

สวนนอย และปการศึกษา 2563 หลังการปรับการ

เรียนการสอนเปนแบบ Active learning ชนิดใช

แบบจำลองเปนฐานและการทำโครงงาน / Flipped 

Classroom 

 จากรูปที่ 7 จะเห็นวาในป 2562 สวนใหญ

ของนักศึกษาอยูในชวงคะแนน C+ (13 คน คิดเปน 

20.31%) C (10 คน คิดเปน 15.63%) และ D+ (15 

คน คิดเปน 23.44%) ในขณะที่ป 2563 นักศึกษา

สวนใหญจะอยูในชวงคะแนน B+ (10 คน คิดเปน 

15.15%) B (13 คน คิดเปน 19.70%) C+ (15 คน 

คิดเปน 22.73%) C (15 คน คิดเปน 22.73%)  

      จะเห็นไดชัดเจนวา เมื ่อมีการปรับการ

เรียนการสอนเปนแบบหองเรียนกลับดาน และการ

จัดการเรียนรูเชิงรุก ทำใหนักศึกษาสวนใหญมีการ

ขยับชวงคะแนนขึ ้นมาในชวงคะแนนการวัดผลท่ี

สูงขึ้น เมื่อคิดเฉพาะสวนเนื้อหาในภาพรวมที่ผู สอน

รับผิดชอบในกระบวนวิชานี ้ และหากพิจารณา

คะแนนดูเฉพาะในหัวขอ การออกแบบวางผังโรงงาน 

จะพบวานักศึกษาในปการศึกษา 2563 ทั้งหมดมีผล

การเรียนรูที่รอยละ 80 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกอนการ

 

 

   

 

 

ปการศึกษา 2562 ที ่ม ีน ักศึกษาจำนวนรอยละ 

85.94 ของจำนวนทั้งหมดที่มีผลการเรียนรูรอยละ 

80 แตยังมีบางสวนท่ีมีผลการเรียนรูต่ำวารอยละ 80 

ดังรูปท่ี 8 

 

  

 

 
รูปท่ี 8 แสดงการกระจายของคะแนนเฉพาะหัวขอ

การออกแบบวางผังโรงงาน ท่ีนักศึกษากระบวนวิชา

นี้ไดในปการศึกษา 2562 กอนทำการจัดการเรียนรู

แบบใหม และในปการศึกษา 2563 หลังจากท่ีไดทำ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active 

learning/ flipped classroom 

 ในการใหน ักศึกษาประเมินตนเอง ผาน

แบบสอบถาม โดยการประเม ินแบบรูบริคชนิด 

Holistic Rubric แบบ 4 ระดับคะแนนคุณภาพ คือ 

4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช) และ 1(ควรปรับปรุง) ไดผล

ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยรวมในคำถามประเมิน

ตนเอง  

 

ประเด็นท่ีประเมินตนเอง 

ผูตอบรอยละ 62 

คะแนนเฉลี่ยรวม

(เต็ม 4 คะแนน) 

1. ความรูความเขาใจหลัง

เรียน เทียบกับกอน

เรียน 

2.83 

2. ความสามารถในการ

สืบคนขอมูลของ นศ. 
2.53 

3. ความสามารถในการ

แกปญหาเปนกลุม 
3.08 

4. ความตั้งใจเรียนรู 2.32 

5. ความตรงตอเวลา 3.21 

6. ความรับผิดชอบของ

กลุมตองานท่ีไดรับมอบ 
3.51 

7. ระดับการปรับตัวเขา

กับ Flipped 

classroom และการ

สอบผาน exam 

moodle 

2.22 

8. การเรียนรูดวยตนเอง

นอกชั่วโมงเรียน 
2.82 

9. การเรียนรูผานกิจกรรม 

Active Learning ดวย

การประชุมกลุม การ

ทำ workshop และ

การนำเสนอโครงงาน 

2.63 

 

จากคะแนนเฉลี่ยรวมทุกประเด็นที่ประเมินตนเอง 

พบวาผูเรียนประเมินตนเองอยูที่ระดับ 2.79 ซึ่งอยู

ระหวางระดับ พอใช กับ ดี ซึ่งสวนที่ประเมินตนเอง

นอยท่ีสุดคือการปรับตัวเขากับ flipped classroom 

และการสอบออนไลนผาน moodle ซึ่งไดคะแนน 

2.22  

5 สรุป 



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

140         ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียรวมในคำาถามประเมินตนเอง 
ประเด็นท่ีประเมินตนเอง ผู�ตอบร�อยละ 62

คะแนนเฉล่ีย

รวม(เต็ม 4 

คะแนน)
1. ความรู�ความเข�าใจหลังเรียน เทียบกับ

ก่อนเรียน

2.83

2. ความสามารถในการสืบค�นข�อมูลของ 

นศ.

2.53

3. ความสามารถในการแก�ปัญหาเป็นกลุ่ม 3.08

4. ความต้ังใจเรียนรู� 2.32

5. ความตรงต่อเวลา 3.21

6. ความรับผิดชอบของกลุ่มต่องานท่ีได�รับ

มอบ

3.51

7. ระดับการปรับตัวเข�ากับ Flipped 

classroom และการสอบผ่าน exam 

moodle

2.22

8. การเรียนรู�ด�วยตนเองนอกช่ัวโมงเรียน 2.82

9. การเรียนรู� ผ่านกิจกรรม Active 

Learning ด�วยการประชุมกลุ่ม การทำา 

workshop และการนำาเสนอโครงงาน

2.63

 จากคะแนนเฉล่ียรวมทุกประเด็นท่ีประเมิน

ตนเอง พบว่าผู�เรียนประเมินตนเองอยู่ท่ีระดับ 2.79 

ซ่ึึ่งอยู่ระหว่างระดับ พอใช� กับ ดี ซ่ึึ่งส่วนท่ีประเมิน

ตนเองน�อยท่ีสุดคือการปรับตัวเข�ากับ flipped 

classroom และการสอบออนไลน์ผ่าน moodle ซ่ึึ่ง

ได�คะแนน 2.22 

5. สรุป

 5.1 บทเรียนท่ีได�รับ

 ในการจัดการเรียนการสอนท่ีได� จัดทำาใน

โครงการน้ี พบว่าการจัดการเรียนรู�เชิงรุก โดยใช�เคร่ือง

มือต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทผสมผสานกัน เช่น การใช�กรณี

ศึกษา การเรียนแบบใช�แบบจำาลองเป็นฐาน การเรียน

รู�ผ่านการทำางานเป็นทีม การใช�เคร่ืองมือจำาลองผลการ

วางผังในคอมพิวเตอร์ จะช่วยให�นักศึกษามีผลการ

เรียนรู�ได�เกินร�อยละ 80 นอกจากน้ีการเรียนออนไลน์

แบบห�องเรียนกลับด�าน ประกอบกบัการบรรยายสรปุ 

และจัดการเรียนรู�แบบอภิปรายในช้ันเรียน จะช่วยให�

เกิดผลการเรียนรู�ท่ีดีกว่าการเรียนแบบห�องเรียนกลับ

ด�าน และทำาการตอบคำาถามท�ายบทเรียน(quiz) ผ่าน

ระบบออนไลน์เพียงประการเดียว

 5.2 แนวทางในการขยายผล

 จากการจัดการเรียนรู�ในหัวข�อต่าง ๆ พบว่า

กิจกรรม active learning การออกแบบวางผงัโรงงาน 

มีแนวทางท่ีใช�งานได�ดีแล�วในปัจจุบัน หัวข�อต่อไปท่ี

ควรจะต�องจัดกิจกรรมแบบ active learning แต่ยัง

ไม่ได�กระทำาให�ลุล่วงไปในโครงการน้ีเน่ืองจากมีการ

เปล่ียนแปลงในเร่ืองของวันหยุด และสถานการณ์โค

วิด คือหัวข�อระบบการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

อาหาร ซ่ึึ่งในปีการศึกษาต่อไป จะมีการปรับการเรียน

จากห�องเรียนกลับด�านและการตอบคำาถามท�ายบท

เรียน ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการมอบอุปกรณ์ IoT ท่ี

เป็นชุดสาธิิตการควบคุมอัตโนมัติ เช่น Arduino แก่

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให�เขียนโค�ดอย่าง

ง่าย เพ่ือการเรียนรู�เก่ียวกับอุปกรณ์ตรวจวัดในระบบ

ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม และทำางานนำาเสนอ

เป็นคลิปออนไลน์ ก่อนอภิปรายในห�องต่อไป

 5.3 ปัญหา และอุปสรรค

 อุปสรรคท่ีพบในเน้ือหาส่วนบรรยายออนไลน์

ในหัวข�อการชุบเคลือบ การควบคุมแบบอัตโนมัติ และ

การแปรรูปอาหารด�วยวิธีิใหม่ ผ่าน Zoom หรือผ่านวิดิ

ทัศน์ออนไลน์ และจัดสอบผ่าน CMU Exam moodle 

คือ นักศึกษาหลายส่วนยังขาดความต้ังใจ และกระตือ

รือล�นในการเรียนรู�เน้ือหา ซ่ึึ่งอาจมีความเป็นไปได�ว่า 

จำานวนนกัศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแตล่ะปีการศกึษาตาม

นโยบายของฝ่ึายบริหารของคณะ ทำาให�การดูแล

ควบคุมนักศึกษากระทำาได�ไม่ท่ัวถึงเม่ือเทียบกับการ

เรียนการสอนในช่วง 5 – 10 ปีก่อน ท่ีมีจำานวน

นักศึกษาในแต่ละรุ่นน�อยกว่า ประกอบกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำาให�ทาง
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มหาวิทยาลัยประกาศในจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์เป็นเวลานาน ทำาให�นักศึกษาหลายส่วนขาด

ความกระตือรือล�นในการเรียนผ่านทางออนไลน์ ซ่ึึ่ง

เห็นได�ชัดเจนมากข้ึนในปัจจุบนั โดยผู�สอนจะปรับปรุง

การสอนในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให�ดึงความสนใจใน

การเรียนออนไลน์ให�มากข้ึนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ต่อไป

ในส่วนของเน้ือหาหัวข�อการออกแบบวางผังโรงงาน ท่ี

มีการทำา workshop เรียนรู�ผ่านเคร่ืองมือ CRAFT ใน 

EXCEL การประชุมกลุ่มย่อย และการนำาเสนอโครง

งาน พบว่านักศึกษามีการสะท�อนคิดว่า มีเวลาในการ

ทำางานน�อยเกินไป เน่ืองจากการประกาศวนัหยดุ และ

มีสถานการณ์โควิด ท่ีทำาให�การจัดการเรียนการสอนท่ี

ควรจะต�องมาพบ และอภิปรายในช้ันเรียน กระทำาได�

น�อยคร้ังลงมาก ท่ี เพราะต�องมีการจัดวางผังบน

กระดาน และมีปฏิิสัมพันธ์ิกันต่อหน�า ทดลองเปล่ียน

โดยใช�มือจับช้ินส่วนต่าง ๆ  ลองเปล่ียนดูให�เห็น ซ่ึึ่งการ

ประชุมกลุ่มออนไลน์ ไม่อาจทดแทนการประชุมพบกัน

จริง ๆ ในช้ันเรียนได�ในการสังเคราะห์ความคิดในการ

ออกแบบผังโรงงาน ซ่ึึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย แต่จะมีการ

ปรับปรุง โดยผู�สอนอาจปรับลดการบรรยายผ่าน 

Zoom และจัดอภิปรายแยกเป็นกลุ่มยอ่ยผ่าน Zoom 

โดยจัดตารางเวลาเพ่ิมให� เพ่ือให�ดูแลได�ท่ัวถึง และอาจ

ใช�เคร่ืองมืออ่ืนท่ีอาจทดแทนได�มาใช�ทดแทนกิจกรรม 

workshop ในช้ันเรียนต่อไป หากสถานการณ์โควิดยงั

ยืดเยื้อต่อไปอีกหลายปีข�างหน�า

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�จัดทำาโครงการใคร่ขอขอบพระคุณ ศูนย์

นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู�สำานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ

สนับสนุนทุนในการจัดทำาโครงการ และคำาแนะนำา

ปรึกษาในการจัดทำาโครงการ รวมถงึการจัดการอบรม

เทคนิควิธีิการจัดทำาส่ือการสอนต่าง ๆ ซ่ึึ่งทำาให�

โครงการน้ีประสบความสำาเร็จลุล่วงไปด�วยดี 

7. เอกสารอ้างอิง

  [1] รวิศ ทัศคร (2562). การใช�ส่ือการสอนแบบผสม สำาหรับการเรียนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21

ในกระบวนวิชา 601341 Fundamental Food Engineering 1. รายงานผลโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�

ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำาปีการศึกษา 2562. ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่.

  [2] ประจวบ กล่อมจิตร (2555). การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และความปลอดภัย. 

บริษัท ซีึ่เอ็ดยูเคชันจำากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร.

 [3] McKinney, K. and Heyl, B. eds. (2008). Sociology Through Active Learning.

Thousand Oaks. CA: SAGE/Pine Forge Press.
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่  

วิิชาการสื่อสารและการนำาเสนองานออกแบบ

รัฐพงษ์   อังกสิทธีิ ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม ่วิชาการส่ือสารและการนำาเสนองานออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือเน�นการสร�างสมรรถนะทางสาขาวชิาชีพสถาปตัยกรรมในกระบวนการเรียนรู�แบบ “Active  Learning” โดยท่ี

ผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง Student-centered และผู�สอนคอยแนะนำาในช้ันเรียนแทน ร่วมกับการใช�เคร่ืองมือส่ือสาร 

ICT-integrated Learning และการสร�างสภาพแวดล�อมตามบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงทักษะการดำาเนินชีวิต

ในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยแบ่งวิธีิการเรียนการสอนออกเป็น 5 ข้ันตอนดังน้ี 

 (1) Learn to Question การสร�างประเด็นคำาถามและคาดเดาคำาตอบ โดยการปูพ้ืนฐาน ความรู�ความ

เข�าใจทางด�านการออกแบบทัศน์ศิลป์ (Visual Art) ต้ังแต่การ พ้ืนฐานการออกแบบ องค์ประกอบและทฤษฎีต่าง 

ๆ โดยวิธีิการฝึึกต้ังคำาถามและการคาดเดาคำาตอบในห�องเรียนระหว่างผู�สอนกับผู�เรียน 

 (2) Learn to Search การสบืค�นและรวบรวมความรู� เป็นการพัฒนาความรู�เร่ืองการวางแผน และออกแบบ

ทัศน์ศิลป์เพ่ือตอบสนองความต�องการของในหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยการสืบค�นในห�องเรียน จากการเชิญ

วิทยากรมาบรรยาย และเลา่เร่ืองราวประสบการณเ์ก่ียวกับการออกแบบ การสบืค�นกรณศึีกษาจากห�องสมุด และ

นอกห�องเรียน จากการศึกษาดูงานในงานออกแบบจริงและการสัมภาษณ์ข�อมูลท่ีจำาเป็น และบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับ

การออกแบบทัศน์ศิลป์ เพ่ือให�ผู�เรียนได�เข�าใจสถานการณ์ และตระหนักถึงความหลากหลายในการออกแบบ 

ทัศน์ศิลป์

 (3) Learn to construct การสร�างกระบวนการและข้ันตอนลงมือปฏิิบัติ เป็นข้ันตอน การจัดทำารายงาน

การวเิคราะหก์ารออกแบบทศัน์ศิลป์ท่ีตนเองสนใจ เพ่ือนำามาวิพากษแ์ละปรบัปรุง โดยการจดักลุ่มผู�เรียนท่ีมีความ

สนใจในงานออกแบบเดียวกันและนำาเสนอผลงานแนวคิดในห�องเรียน 

 (4) Learn to communicate การเรียนรู�และนำาเสนอ เป็นข้ันตอนในการนำาเสนอผลงาน การออกแบบ

ทัศน์ศิลป์ในรูปแบบส่ืออาทิเช่น Power Point หรือส่ือต่าง ๆ

 (5) Learn to Service การเผยแพร่และใช�ประโยชน์ในสังคม เป็นข้ันตอนการนำาความรู�ท่ีได�ไปแบ่งปัน 

และแลกเปล่ียนกันในช้ันเรียน

1. บทนำา

 การนำาส่ือและนวัตกรรมท่ีจะทำาให�ผู� เรียน 

สามารถเข�าใจเป้าหมายของวิชาและการประยกุต์ใช�ใน

วิชาชีพมากยิง่ข้ึน และสร�างสรรค์ส่ือสำาหรับผู�เรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ให�เกิดการเรียนรู�ท่ีผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง 

student centered มากท่ีสุด จากการใช�แนวคิดแบบ 

Flipped Classroom ซ่ึึ่งแบ่งออกเป็นทักษะ ๓ ด�าน 

ได�แก่ 

 (1) ทักษะด�านสารสนเทศ (Information 

Literacy) เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าถึงระบบสารสนเทศท่ีมอียู่ 

และจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิิภาพ เช่น 

E-learning, Facebook, Group Chat, YouTube, 

twitter, Google เป็นต�น 

 (2) ทักษะด�านส่ือ (Media Literacy Skills) 

เพ่ือให�ผู�เรียนวิเคราะหแ์ละสร�างส่ือได� เช่น การโฆ่ษณา
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โครงการอสงัหาริมทรัพย ์จากโปสเตอร,์ Clip โฆ่ษณา, 

Presentation ฯลฯ 

 (3) ทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT Literacy) สามารถประยุกต์ใช� เทคโนโลยี

อยา่งมีประสทิธิิผล เช่น การสร�าง Activities ในระบบ 

CMU-online Activity (study & Evaluation), 

Kakoot.com, การค�นหาจากเวบไซึ่ด์ท่ีเก่ียวข�อง 

เป็นต�น

2. บทบาทของผู้สอน

 ท่ีปรึกษา (Advisor) หรือ ผู�ช่วยฝึึกฝึน (Trainer) 

ให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�ในแนวทาง หรือทิศทางท่ี

สนใจ ถูกต�อง และเหมาะสมกับผู�เรียนแต่ละคน

 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน

 1) ประเมนิผ่านตามระดบัช้ัน และไม่เป็นไปตาม

ระเบียบห�องสอบ หรือมีการสอบวัดผลนอกห�องเรียน 

 2) การเรียนการสอนท่ีลดปริมาณการบรรยาย

ของผู�สอน แต่เน�นผู�เรียนมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ไม่ใช่แค่

ภายในห�องเรียน แต่สามารถสร�างประสบการณ์

ภายนอกห�องเรียนได�

3) การประเมินผลลัพธ์ิการเรียนรู�จากความรู� การ

ประยกุต์ใช� การวิเคราะห์ การส่ือสาร การใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการทำางานรวมกันของผู�เรียน

3. เป้าหมายการสร้างผลลัพธ์ีร่วิมกับผู้เรียน

 การออกแบบการวัดคุณภาพของนักศึกษาท้ัง 

๕ ด�าน สามารถสร�างผลลพัธ์ิท่ีเกิดข้ึนตามลกัษณะของ

ผู�เรียนแต่ละคน โดยการสร�างผลลัพธ์ิท้ังแบบเด่ียวและ

แบบกลุ่มร่วมกัน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ Excellent, 

Competent, Needs work ดังน้ี

 (1) Knowledge / Understanding (20%)

 (2) Thinking / Inquiry (30%) 

 (3) Communication (20%)

 (4) Use of Visual aids (20%)  

 (5) Presentation skills (10%)

 • กิจกรรมในข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู�

และทักษะในกระบวนวิชาแก่นักศึกษา

ข้ันตอนการเรียนรู�

 (1) Learn to Question การสร�างประเด็น

คำาถามและคาดเดาคำาตอบ เป็นการปูพ้ืนฐานความ

เข�าใจในเร่ืองการต้ังถ่ินฐานและท่ีอยูอ่าศยั และออกไป

ค�นหาคำาตอบ จากส่ือต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู�

เช่ียวชาญ และผู�อยู่อาศัยจริง ภายนอกห�องเรียนและ

สภาพแวดล�อมในความเป็นจริง

ทักษะการพัฒนาผลการเรียนรู้

 - คุณธิรรม จริยธิรรม

 - ความรู�

 - ทักษะทางปัญญา

 (2) Learn to Search การสืบค�นและรวบรวม

ความรู� เป็นการฝึึกทักษะการวิเคราะห์และการคิด เพ่ือ

หาข�อมูลท่ีสนใจ และเป็นเหตุเป็นผลกับโจทย์ท่ีกำาหนด 

และเน้ือหาท่ีกำาลังศึกษาอยู่มากท่ีสุด จากแหล่งความ

รู�รอบตัว

ทักษะการพัฒนาผลการเรียนรู้

 - คุณธิรรม จริยธิรรม

 - ความรู�

 - ทักษะทางปัญญา

 - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

 (3) Learn to construct การสร�างกระบวนการ

และข้ันตอนลงมือปฏิิบัติ เป็นการจัดระเบียบแผนงาน 

การวางแผนการทำางานอย่างเป็นข้ันตอน และการ

จำาลองสถานการณ์การทำางาน การออกแบบโครงการ 

และการสร�างสรรคผ์ลงานด�านท่ีอยูอ่าศยัท่ีหลากหลาย

ร่วมกับผู�อ่ืน

ทักษะการพัฒนาผลการเรียนรู้

 - คุณธิรรม จริยธิรรม

 - ความรู�

 - ทักษะทางปัญญา

 - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
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- ทักษะความสัมพันธ์ิระหว่างบุคคลและความรับผิด

ชอบ

 (4) Learn to communicate การเรียนรู�และ

นำาเสนอ เป็นการเสริมทักษะด�านการส่ือสาร เพ่ือการ

เรียนรู�ท่ีกว�างขวางและการนำาเสนอผลงานท่ีหลาก

หลายมากข้ึน โดยการทำาแนวคิดด�านความรว่มมือของ

เครือข่าย ASEAN+ 3 โครงการ Asian Rim 

International Seminar ท่ีจัดข้ึนทุกปีท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

ให�เกิดการพัฒนาท้ังวิชาการและความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยในลักษณะของ Inbound และ 

Outbound ท่ีสมบูรณ์แบบมากข้ึน

ทักษะการพัฒนาผลการเรียนรู้

 - คุณธิรรม จริยธิรรม

 - ความรู�

 - ทักษะทางปัญญา

 - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ทักษะความสัมพันธ์ิระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

 - ทักษะพิสัย

 (5) Learn to Service การเผยแพร่และใช�

ประโยชน์ในสังคม เป็นการต่อยอดผลงานการ

ออกแบบอย่างสร�างสรรค์ของผู�เรียนสู่สังคม ซ่ึึ่งอาจจะ

ไม่ใช่ท้ังหมดของการออกแบบ แตส่ามารถนำาบางสว่น

ของการศึกษาและออกแบบเหล่าน้ัน เผยแพร่และนำา

ไปใช�ประโยชน์ในสังคมได�ต่อไป

ทักษะการพัฒนาผลการเรียนรู้

 - คุณธิรรม จริยธิรรม

 - ความรู�

 - ทักษะทางปัญญา

 - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ทักษะความสัมพันธ์ิระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ

 - ทักษะพิสัย

4. ผลงานและผลลัพธ์ี (Output and Outcome) 

ท่ีได้รับ

 ผลลัพธ์ีต่อคณาจารย์ท่ีเข้าร่วิมโครงการ 

 ผลท่ีเกิดข้้นท่ีสังเกตพบ(ต่อผู้สอน หรือ

คณาจารย์ผู้เข้าร่วิมโครงการ)

 การพัฒนาผู� เรียนในทักษะ Creative & 

Innovation, Critical Thinking & Problem Solving, 

Cross-cultural & Understanding Communications 

และทักษะ Information & Media Literacy ทำาให� 

ผู�สอนสามารถการพูดคุย ถกเถียงกับนักศึกษาใน

ห�องเรียน จากประเด็นต่างๆ ท่ีนักศึกษาสนใจ 

 การพัฒนาผู�เรียนในทักษะ Critical Thinking 

& Problem Solving, Cross-cultural & 

Understanding และทักษะ Communications, 

Information & Media Literacy, Computing & 

ICT Literacy ทำาให�ผู�สอนสามารถนำาการเรียนรู�

แนวคิด ทฤษฎีเบ้ืองต�น ของอาจารย์ผู�ร่วมสอน ท่ีนำา

ไปสู่การต้ังคำาถาม และพยายามหาคำาตอบในเปา้หมาย

ของวิชาท่ีวางไว� โดยใช�วิธีิการท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึึ่ง

ไม่ใช่แค่ภายในห�องเรียน แต่สามารถนำาประสบการณ์

ภายนอกห�องเรียนมาประยุกต์ 

 การพัฒนาผู� เรียนในทักษะ Creative & 

Innovation, Collaboration, Teamwork & 

Leadership ทักษะ Communications, Information 

& Media Literacy, Computing & ICT Literacy 

และทักษะ Career & Learning Skills ทำาให�ผู�สอน

สามารถแทรกแนวทางของการพัฒนาการเรียนรู�ใหม่ๆ 

ทันสมัยข้ึน เข�ามาใช�สอดแทรกกับการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู�ร่วมสอนในหมวดต่างๆ เพ่ือลดปริมาณการ

บรรยายของผู�สอนหลัก ท่ีต�องควบคุมกิจกรรม เน้ือหา

ของวิชา และการวัดผลท้ังหมด โดยเร่ิมจากผู�นำาเสนอ

โครงการเป็นผู�ควบคุมดูแล และให�ผู�เรียนมีบทบาท

มากยิ่งข้ึน ไม่ใช่แค่ภายในห�องเรียน แต่สามารถนำา

ประสบการณ์ภายนอกห�องเรียนมาประยุกต์ใช�ให�เห็น

ภาพจริงด�วย
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 การพัฒนาผู�เรียนในทักษะ Communications, 

Information & Media Literacy, Computing & 

ICT Literacy ทำาให�ผู�สอนสามารถส่ือสารข�อมูลกับผู�

เรียนอยา่งรวดเร็ว ในหลากหลายรูปแบบ ทำาให�ผู�เรียน

ได�รับรู�ข�อมูลได�อยา่งไม่ตกหล่น และสามารถเลือกช่อง

ทางการเรียนรู� และรับรู�ข�อมูลได�มากข้ึนตามเคร่ืองมือ

ท่ีตนเองมีอยู่

 การพัฒนาผู�เรียนในทักษะท้ัง 3 แบบ คือ 

Learning & Innovation Skills, Information Media 

& Technology Skills, และ Life & Career Skills 

ทำาให�ผู�สอนสามารถเข�าใจองค์รวมของวิชาการสอน 

และวัดประสิทธิิภาพการสอน ตลอดจนมองเห็นการนำา

วิชาการสอนไปประยกุต์ใช�ในสถานการณปั์จจุบันได�ดี

ยิ่งข้ึนอีกด�วย

ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีเป็นเป้าหมาย/เข�าร่วมใน

โครงการ

 ผลท่ีเกิดข้้นท่ีสังเกตพบ (ต่อผู้เรียน หรือส่ิง

แวิดล้อมอ่ืน ๆ)

 การใช� ZOOM ถูกนำามาใช�ในช่วงถาม-ตอบ 

(Q&A) หลงัจากผู�เรียนนำาเสนองานในแตล่ะกลุ่ม ทำาให�

ผู�เรียนกลุ่มอ่ืนๆ สนใจฟังการนำาเสนอ และถามคำาถาม

ท่ีตนเองสงสัยมากข้ึน โดยไม่เขินอาย ตลอดจนการ

ฝึึกฝึนให�ผู�เรียนกลุ่มท่ีนำาเสนอได�เรียนรู�ร่วมกันกับ

เพ่ือนในห�องอีกทางหน่ึงด�วย ทำาให�บรรยากาศในห�อง 

มีความสนุกสนาน และผู�เรียนภายในห�องมีส่วนร่วม

มากยิ่งข้ึน และวิธีิการสร�าง Flipped Classroom 

ทำาให�นักศึกษาสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นจาก

การดูงาน และสรุปงานของตนเอง มาแลกเปล่ียนความ

เข�าใจร่วมกันในห�องเรียนร่วมกับเพ่ือน และผู�สอนท่ี

สามารถบอกถึงแนวทางท่ีถูกต�องให�กับผู�เรียนได�

โดยตรง ไม่ใช่เพียงแค่ให�ผู�เรียนส่งงานและให�คะแนน

เพียงคร้ังเดียว โดยผู�เรียนไม่สามารถทราบได�ว่าทำาถูก

ต�องหรือไม่

 ในเบ้ืองต�นผู�เรียนเร่ิมมีการค�นหาข�อมูลได�ดีข้ึน 

ท้ังจากอินเตอร์เน็ต ห�องสมุด หรือจากประสบการณ์

ท่ีได�สัมผัสมานอกห�องเรียน 

 ทำาให�เกิดการผสานและสอดแทรกแนวทางการ

เรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ให�เกิดการขับเคล่ือนอย่าง

เหมาะสมในภาพรวมของท้ังหมดในวิชา ไม่มากหรือ

น�อยเกินไปจนนักศึกษาปรับตัวไม่ได� และผู�เรียนไม่ได�

เกิดการเรียนรู�ทางด�านเดียวยังสามารถนำาเสนอ

แนวคิด เพ่ือส่ือสารความเข�าใจท่ีตนเองได�รับในตัว

แต่ละคนได�ดียิ่งข้ึนด�วย ซ่ึึ่งจะเน�นการวัดผลท้ังแบบ

เด่ียว 

 ผู�เรียนมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับผู�สอน

มากยิง่ข้ึน เช่น Social Network, Facebook Group, 

E-learning ตลอดจนสามารถเสนอแนวทางในการนำา

เสนอข�อมูลการเรียนรู�ท่ียดืหยุน่กับยคุสมัยท่ีเปล่ียนไป 

เช่น Clip-VDO, Power point ฯลฯ 

 กระบวนการเช่ือมโยงระหว่างออกไปสู่สังคมซ่ึึ่ง

ต�อง ผ่านกระบวนการของคณะ แต่เ น่ืองจาก

สถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ทำาให�ไม่

สามารถดำาเนินการได�อย่าง เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเรียน

อยู่ในต่างประเทศเกือบท้ังหมด

 • ผลงานท่ีจะเปน็แนวทางการจดัการเรียนการ

สอนแบบใหม่ของคณะในอนาคต

 (1) กระบวนการสร�างการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง และมีการ

ใช�เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพ่ือเสริมทักษะท้ัง ๓ แบบ 

คือ Learning & Innovation Skills, Information 

Media & Technology Skills, และ Life & Career 

Skills

 (2) การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ ICT Literacy 

ไม่ใช่เพียง E-learning ท่ีส่ือสารกับผู�เรียนเพียงด�าน

เดียว แต่การทำาให�ผู�เรียนสามารถส่ือสารกับผู�สอน และ

การแสดงความคิดเห็นกับงานของผู�อ่ืนได�อยา่งเปิดเผย

ได�ด�วย จึงถือว่าเป็นเร่ืองสำาคัญ ถึงแม�ว่าในคร้ังน้ีจะไม่

สามารถทำาให�ผู�เรียนทุกคนใช�การส่ือสารต่าง ๆ เช่น 

Social Network และ Today’s Meet ได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ แต่ก็ถือได�ว่าเป็นการเร่ิมต�นท่ีดี

 (3 )  การสร�างห�องเรียนแบบ Fl ipped 
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Classroom ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ สำาหรับการ

สอนวิชาบรรยายอย่างมาก ถึงแม�ว่าข้ันตอนต่างๆจะ

ไม่สามารถทำาให�นักศึกษาเข�าใจได� แต่ทำาให�สามารถ

ส่ือสารให�ผู�เรียนเข�าใจประเด็นสำาคัญของเน้ือหาวิชา 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู�เรียนคนอ่ืนๆ ได�มาก

ข้ึนกว่าการฟังบรรยายในห�องเพียงอย่างเดียวท่ีเม่ือผู�

เรียนไม่เข�าใจก็จะไม่สนใจเน้ือหาส่วนน้ันไปเลย

 • คะแนนท่ีได�จากการประเมนินักศึกษาในชว่ง

เวลาท่ีใช�การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ (อาจเป็น

คะแนนจากช้ินงาน การอภิปราย ฯลฯ)  และ (ถ�ามี) 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิิของท้ังกระบวนวิชา

 จากการเรียนในรูปแบบดังกล่าว สามารถแบ่ง

แนวทางการวัดผลนักศึกษาออกเป็น 2 ส่วน  

เพ่ือประเมินทักษะท้ัง Learning & Innovation Skills, 

Information Media & Technology Skills, และ 

Life & Career Skills ท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาผล

การเรียนรู�ตามหลักสูตร และกระบวนวิชาใน มคอ.3 

คือ

 (1) การวัดผลเด่ียว (Personal Work) เพ่ือ

ประเมินด�านคุณธิรรม จริยธิรรม ความรู� ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะพิสัย ได�แก่ 

Assignment 90 % และ Attendance 10 %

 (2) การเข�าเรียน (Attendance) เพ่ือประเมิน

ด�านคุณธิรรม จริยธิรรม และทักษะพิสัยแบ่งเป็น 5 

ช่วงช่วงละ 3 สัปดาห์ ท้ังหมด 15 สัปดาห์ 30 คร้ัง 45 

ช่ัวโมง 10% พบว่า ต้ังแต่สัปดาห์ท่ี 10 ข้ึนไป

 ซ่ึึ่งหากเปรียบเทียบดูแล�วจะพบว่า ผู�เรียนท่ี

ทำางานส่งและมาเรียนอย่างสมำ่าเสมอ จะมีคะแนน

วัดผลท้ังรูปแบบเด่ียวและกลุ่มท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีอยา่งต่อ

เน่ือง จนกระท่ังส่งผลต่อการประเมินในวิชาก็อยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก [Grade A] 

 • ช้ินงานของนักศึกษา หรือหลักฐานท่ีแสดงถึง

การมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมในการเรียนการสอน

ของนกัศึกษาและอาจารย ์(เช่น ภาพถา่ย หรอื วีดิทัศน์ 

ฯลฯ)

ตัวอยา่งกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน และช้ิน

งานอ่ืนๆในภาคผนวก 

 (1) การบรรยายในช้ันเรียน โดยคณาจารย์ท่ี

เก่ียวข�อง [Lectures]

 (2) การทำากิจกรรม Flipped Classroom โดย

การระดมความคิดจากการทำางานร่วมกันของผู�เรียน 

[Flipped Classroom] แต่เป็น

5. ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินโครงการ

 เน่ืองจากช่วงท่ีดำาเนินการสอน มีสถานการณ์ 

การระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาสว่นใหญเ่ป็น

นักศึกษาต่างชาติจากประเทศจีน ทำาให�ต�องดำาเนินการ

สอนออนไลน์เกือบ 100% ทำาให�ต�องมีการปรับเปล่ียน

รูปแบบกิจกรรมไปพอสมควร

 
 

 

(๒) การทำกิจกรรม Flipped Classroom โดยการระดมความคิดจากการทำงานรวมกันของผูเรียน 

[Flipped Classroom] แตเปน 

 
 

3. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

เนื่องจากชวงท่ีดำเนินการสอน มีสถานการณ การระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษา

ตางชาติจากประเทศจีน ทำใหตองดำเนินการสอนออนไลนเกือบ 100% ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมไปพอสมควร 

 

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 

 (๑) การทำงานมีอุปสรรคในการทำงานเพราะเนื่องมาจากเหตุการณแพรระบาดของ Covid-19 ทำให

ตองมีการปรับเปลี่ยนการทำงานซ่ึงทำใหสงผลตอการตรวจสอบผลงาน 

 (๒) วิธีการประเมินผลท่ีสามารถระบุแนชัดในระดับบุคคล และทำใหผูสอนสามารถระบุแนชัดถึง

จุดออน และจุดแข็งของผูเรียน และเนื้อหาของวิชาท่ีควรไดรับการปรับปรุงในรายละเอียดปลีกยอยมากยิ่งข้ึน 

 

 
 

 

(๒) การทำกิจกรรม Flipped Classroom โดยการระดมความคิดจากการทำงานรวมกันของผูเรียน 

[Flipped Classroom] แตเปน 

 
 

3. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

เนื่องจากชวงท่ีดำเนินการสอน มีสถานการณ การระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษา

ตางชาติจากประเทศจีน ทำใหตองดำเนินการสอนออนไลนเกือบ 100% ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมไปพอสมควร 

 

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 

 (๑) การทำงานมีอุปสรรคในการทำงานเพราะเนื่องมาจากเหตุการณแพรระบาดของ Covid-19 ทำให

ตองมีการปรับเปลี่ยนการทำงานซ่ึงทำใหสงผลตอการตรวจสอบผลงาน 

 (๒) วิธีการประเมินผลท่ีสามารถระบุแนชัดในระดับบุคคล และทำใหผูสอนสามารถระบุแนชัดถึง

จุดออน และจุดแข็งของผูเรียน และเนื้อหาของวิชาท่ีควรไดรับการปรับปรุงในรายละเอียดปลีกยอยมากยิ่งข้ึน 

 

 
 

 

(๒) การทำกิจกรรม Flipped Classroom โดยการระดมความคิดจากการทำงานรวมกันของผูเรียน 

[Flipped Classroom] แตเปน 

 
 

3. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

เนื่องจากชวงท่ีดำเนินการสอน มีสถานการณ การระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษา

ตางชาติจากประเทศจีน ทำใหตองดำเนินการสอนออนไลนเกือบ 100% ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจกรรมไปพอสมควร 

 

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 

 (๑) การทำงานมีอุปสรรคในการทำงานเพราะเนื่องมาจากเหตุการณแพรระบาดของ Covid-19 ทำให

ตองมีการปรับเปลี่ยนการทำงานซ่ึงทำใหสงผลตอการตรวจสอบผลงาน 

 (๒) วิธีการประเมินผลท่ีสามารถระบุแนชัดในระดับบุคคล และทำใหผูสอนสามารถระบุแนชัดถึง

จุดออน และจุดแข็งของผูเรียน และเนื้อหาของวิชาท่ีควรไดรับการปรับปรุงในรายละเอียดปลีกยอยมากยิ่งข้ึน 
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6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการ

 (1) การทำางานมีอุปสรรคในการทำางานเพราะ

เน่ืองมาจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 

ทำาให�ต�องมีการปรับเปล่ียนการทำางานซึ่ึ่งทำาให�ส่งผล

ต่อการตรวจสอบผลงาน

 (2) วิธีิการประเมินผลท่ีสามารถระบุแน่ชัดใน

ระดับบุคคล และทำาให�ผู�สอนสามารถระบุแน่ชัดถึงจุด

อ่อน และจุดแข็งของผู�เรียน และเน้ือหาของวิชาท่ีควร

ได�รับการปรับปรุงในรายละเอียดปลีกย่อยมากยิง่ข้ึน

 

ภาคผนวก ๔  

สรุปเครื่องมือการทำ Flipped Classroom 
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ภาคผนวก ๕  

ตัวอยางแบบฝกหัด 
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ภาคผนวก ๓ 

ตัวอยางแบบฝกหัด 
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ภาคผนวก ๖ 

สรุปเครื่องมือส่ือสารระหวางผูสอน และผูเรียน 

1.การใช E-leaning (MS Team) 

 
 

2.การใช program zoom 
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 แอ่งสะสมตะกอนจำาลองกับการเรียนรู้ทางธีรณีวิิทยารูปแบบใหม่

รัตนาภรณ์ ฟองเงิน1 
1ภาควิชาธิรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

E-mail: rattanaporn.f@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 บทความน้ีนำาเสนอการเรียนการสอนวิชา การลำาดับชุดลำาดับช้ันหินเบ้ืองต�น (Fundamentals of 

Sequence Stratigraphy) ในรูปแบบ active learning ซ่ึึ่งเป็นรูปแบบใหม่ภายใต� โครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ประจำาปีการศึกษา 2563 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผา่นมาเป็นการ

เรียนทฤษฎีในห�องเรียนและออกภาคสนามเพ่ือดูตัวอย่างหินและ/หรือทดลองปฏิิบัติ แต่เน่ืองจากธิรณีวิทยาเป็น

ศาสตร์ท่ีศึกษาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาแล�วในอดีต (หิน โครงสร�างธิรณีวิทยา และซึ่ากดึกดำาบรรพ์) ประสบการณ์ท่ีนักศึกษา

ไม่สามารถได�แม�จากการออกภาคสนามคือกระบวนการเกิดของส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือเติมช่องว่างทางการเรียนรู�ผู�สอน

ได�ประดิษฐ์แอ่งสะสมตะกอนจำาลอง (sediment flume tank) จากกระจกตู�ปลาข้ึนเพ่ือใช�เป็นส่ือการสอน ให�

นักศึกษาสามารถสังเกตกระบวนการสะสมตะกอน และเห็นผลลัพธ์ิเป็นลำาดับช้ันหินในห�องเรียนได�โดยตรง หลัง

จากทำาการทดลองเป็นตัวอย่างแล�ว นักศึกษาได�รับการมอบหมายให�ทำาโครงงานเป็นกลุ่ม โดยใช�ความรู�จากการ

บรรยายในห�องเรียนเพ่ือออกแบบการทดลองและอภปิรายผลด�วยตนเอง นอกจากน้ี ก่อนเร่ิมบทเรียนใหม่ทุกคร้ัง

ยังมีการเล่นเกมส์ตอบคำาถามผ่าน Kahoot เก็บคะแนนชิงรางวัล เพ่ือกระตุ�นให�นักศึกษาศึกษาบทเรียนด�วยตัว

เองมาก่อนล่วงหน�า ผลท่ีได�จากการเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น active learning คือนักศึกษามีความ

กระตือรือร�นท่ีจะเข�าเรียน มีความสุขและสนุกในช้ันเรียนและการทำาโครงงาน มีความเข�าใจในเน้ือหาและมีทักษะ

การคิดวิเคราะห์เพ่ิมข้ึนเห็นได�จากการต้ังคำาถามในห�องเรียนและระหว่างการนำาเสนอผลงานของเพ่ือนร่วมช้ัน

คำาสำาคัญ:  การลำาดับชุดลำาดับช้ันหิน, แอ่งสะสมตะกอนจำาลอง, active learning 

1. บทนำา

 Sequence stratigraphy หรือ การลำาดับชุด

ลำาดับช้ันหิน คือ การศึกษาความสัมพันธ์ิของ

หินตะกอนท่ีมีการเกิดเก่ียวเน่ืองกันและซึ่ำ้าๆ เป็น

วัฏิจักรในลำาดับช้ันหิน (ชุดลำาดับช้ันหิน) ซ่ึึ่งเป็นผลจาก

การแปรเปล่ียนของปริมาณตะกอนและปรมิาตรท่ีว่าง

ท่ีตะกอนสามารถตกทับถมได� [1] หินตะกอนจะเกิด

ได�น้ันต�องมีท้ังท่ีว่างให�ตะกอนมาตกสะสม และต�องมี

ตะกอนเข�ามาตกสะสมในท่ีวา่งท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลง

ของปัจจัยท้ังสองน้ีสามารถสังเกตได�จากรูปแบบการ

เรียงช้ันของหินตะกอน วิชาการลำาดับชุดลำาดับช้ันหิน

เบ้ืองต�น เป็นวิชาเลือกสำาหรับนักศึกษาปีท่ี 4 ภาควิชา

ธิรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาต�องมีความรู�

พ้ืนฐานทางด�านธิรณีวิทยาท้ังหมด และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด�านตะกอนวิทยา อันได�แก่ วิทยาหินตะกอน 

กระบวนการสะสมตะกอน และสภาพแวดล�อมการ

สะสมตะกอน ซึ่ึ่งองค์ความรู�สองอย่างหลังน้ีเป็นส่ิงท่ี

ท�าท�ายท่ีสุดเน่ืองจากกระบวนการสะสมตะกอนใน

สภาพแวดล�อมบรรพกาลเปน็ส่ิงท่ีนักศึกษาไม่สามารถ

เห็นได�แม�จากการออกภาคสนาม ดังน้ันผู�สอนจึงได�เกิด

แรงบันดาลใจท่ีจะนำาแอ่งสะสมตะกอนจำาลอง 

(sediment flume tank) มาใช�สาธิิตกระบวนการ
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สะสมตะกอนและลักษณะของลำาดับช้ันหินท่ีได�ใน

ห�องเรียน เพ่ือสร�างโอกาสให�นักศึกษาสามารถสังเกต

และเรียนรู�กระบวนการทางตะกอนวิทยาท่ีเกิดข้ึนและ

เห็นผลลัพธ์ิเป็นลำาดับช้ันหินด�วยตนเอง หลังจากน้ัน

ให�นักศึกษาออกแบบการทดลองสร�างลำาดับช้ันหินเอง

อีกด�วยเพ่ือก่อให�เกิด active learning เพ่ิมข้ึนอีกด�วย 

2. หลักการท่ีเก่ียวิข้อง

 แอ่งสะสมตะกอนจำาลอง ถูกประดิษฐ์ข้ึนและ

ใช�อย่างแพร่หลายท้ังเพ่ือการเรียนการสอนและงาน

วิจัยในต่างประเทศ [เช่น 2-4] ในแอ่งตะกอนจำาลอง

ใช�ปริมาตรของแอ่ง หรือปริมาตรนำ้าในแอ่งแทนพ้ืนท่ี

สะสมตะกอน และการปล่อยเม็ดตะกอนเข�าสู่แอ่งด�วย

อัตราท่ีกำาหนดได�เพ่ือสร�างอนุกรมช้ันหิน หลักการพ้ืน

ฐานและตัวอยา่งท่ีใช�บ่อยในการสอนวิชาการลำาดับชุด

ลำาดับช้ันหินคือ สถานการณ ์ณ สามเหล่ียมปากแม่นำ้า

ท่ีปริมาณตะกอนท่ีแม่นำ้านำามาจากแผ่นดินเพ่ือตก

สะสม กับปริมาตรท่ีว่างท่ีชายฝัึ�งเป็นตัวกำาหนดว่า

ลำาดับช้ันหินจะเป็นอย่างไรและชายฝัึ�งจะมีการงอก

เข�าไปในทะเล ถดถอย หรือถูกกัดเซึ่าะ แอ่งตะกอน

จำาลองท่ีผู�สอนสร�างข้ึนจากกระจกตู�ปลามีขนาด 

กว�าง*ยาว*สูง 10*70*35 ซึ่ม. ดังแสดงในรูปท่ี 1

 

รูปท่ี 1 แอ่งสะสมตะกอนจำาลองและส่วนประกอบหลัก

3. การจัดการเรียนรู้

 เพ่ือส่งเสริม active learning ผู�สอนได�เพ่ิม

กิจกรรมใหม่เข�าไปในการเรียนการสอน ได�แก่ 1) เล่น

เกมส์บน Kahoot ก่อนเร่ิมต�นบทเรียนใหม่ทุกคร้ัง เพ่ือ

ให�นักศึกษาศึกษาบทเรียนด�วยตนเองล่วงหน�า นักศึกษา

ท่ีได�คะแนนสะสม 3 อันดับแรกได�รับรางวัล 2) ให�

นักศึกษาทำาโครงงานเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 4 คน) ออกแบบ

การทดลองในแอ่งตะกอนจำาลองจากหัวข�อท่ีสนใจ ต้ัง

สมติฐาน สังเกตผลลัพธ์ิท่ีได� (ลำาดับช้ันหิน) และอภิปราย

ผลโดยใช�ความรู�จากการช้ันเรียนและ/หรือจากการ

ศึกษาเพ่ิมเติมด�วยตนเอง จัดทำารายงานและนำาเสนอผล

งานต่อสมาชิกให�ห�องและกรรมการซ่ึึ่งเป็นผู�สอนและ

อาจารย์รับเชิญอีกสองท่าน ตารางด�านล่างแสดงการ

เปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมซ่ึึ่งเรียก

ในท่ีน้ีว่าแบบบรรยาย กับแบบ active learning 

 

 

   

 

 

1 บทนำ 

Sequence stratigraphy หรือ การลำดับชุด

ลำดับชั ้นหิน คือ การศึกษาความสัมพันธของหิน

ตะกอนที่มีการเกิดเกี่ยวเนื่องกันและซ้ำๆ เปนวัฏ

จักรในลำดับชั้นหนิ (ชุดลำดับชั้นหิน) ซึ่งเปนผลจาก

การแปรเปลี ่ยนของปริมาณตะกอนและปริมาตร

ที่วางที่ตะกอนสามารถตกทับถมได [1] หินตะกอน

จะเกิดไดนั ้นตองมีทั ้งที่วางใหตะกอนมาตกสะสม 

และตองมีตะกอนเขามาตกสะสมในท่ีวางท่ีมีอยู การ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้งสองนี้สามารถสังเกตได

จากรูปแบบการเรียงชั ้นของหินตะกอน วิชาการ

ลำดับชุดลำดับชั้นหินเบื้องตน เปนวิชาเลือกสำหรับ

นักศึกษาปท่ี 4 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร 

นักศึกษาตองมีความรูพื ้นฐานทางดานธรณีวิทยา

ทั้งหมด และโดยเฉพาะอยางยิ่งดานตะกอนวิทยา 

อันได แก  ว ิทยาหินตะกอน กระบวนการสะสม

ตะกอน และสภาพแวดลอมการสะสมตะกอน ซ่ึง

องคความรู สองอยางหลังนี ้เปนสิ ่งท่ีทาทายที ่สุด

เ น ื ่ อ ง จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ะ ส ม ต ะ ก อ น ใ น

สภาพแวดลอมบรรพกาลเปนสิ ่งท ี ่น ักศึกษาไม

สามารถเห็นไดแมจากการออกภาคสนาม ดังนั้น

ผู สอนจึงไดเกิดแรงบันดาลใจที ่จะนำแองสะสม

ตะกอนจำลอง (sediment flume tank) มาใชสาธิต

กระบวนการสะสมตะกอนและลักษณะของลำดบัชั้น

หินที่ไดในหองเรียน เพื่อสรางโอกาสใหนักศึกษา

สามารถสังเกตและเรียนรูกระบวนการทางตะกอน

วิทยาที่เกิดขึ้นและเห็นผลลัพธเปนลำดับชั้นหินดวย

ตนเอง หลังจากนั้นใหนักศึกษาออกแบบการทดลอง

สรางลำดับชั้นหินเองอีกดวยเพื่อกอใหเกิด active 

learning เพ่ิมข้ึนอีกดวย  

 

2 หลักการท่ีเกี่ยวของ 

แองสะสมตะกอนจำลอง ถูกประดิษฐข้ึนและใช

อย างแพร หลายทั ้งเพ ื ่อการเร ียนการสอนและ

งานวิจัยในตางประเทศ [เชน 2-4] ในแองตะกอน

จำลองใชปริมาตรของแอง หรือปริมาตรน้ำในแอง

แทนพื้นที่สะสมตะกอน และการปลอยเม็ดตะกอน

เขาสูแองดวยอัตราที่กำหนดไดเพื่อสรางอนุกรมชั้น

หิน หลักการพื ้นฐานและตัวอยางที่ใชบอยในการ

สอนวิชาการลำดับชุดลำดับชั้นหินคือ สถานการณ 

ณ สามเหลี่ยมปากแมน้ำท่ีปริมาณตะกอนที่แมน้ำ

นำมาจากแผนดินเพื่อตกสะสม กับปริมาตรที่วางท่ี

ชายฝงเปนตัวกำหนดวาลำดับชั้นหินจะเปนอยางไร

และชายฝงจะมีการงอกเขาไปในทะเล ถดถอย หรือ

ถูกกัดเซาะ แองตะกอนจำลองที่ผูสอนสรางขึ้นจาก

กระจกตูปลามีขนาด กวาง*ยาว*สูง 10*70*35 ซม. 

ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แองสะสมตะกอนจำลองและสวนประกอบ

หลัก 

3 การจัดการเรียนรู 

เพื ่อสงเสริม active learning ผู สอนไดเพ่ิม

กิจกรรมใหมเขาไปในการเรียนการสอน ไดแก 1) 

เลนเกมสบน Kahoot กอนเริ่มตนบทเรียนใหมทุก

ครั ้ง เพื ่อใหนักศึกษาศึกษาบทเรียนดวยตนเอง

   

 

 

ลวงหนา นักศึกษาที่ไดคะแนนสะสม 3 อันดับแรก

ไดรับรางวัล 2) ใหนักศึกษาทําโครงงานเปนกลุม 

(กลุมละ 4 คน) ออกแบบการทดลองในแองตะกอน

จําลองจากหัวขอที่สนใจ ตั้งสมติฐาน สังเกตผลลัพธ

ที ่ได (ลําดับชั้นหิน) และอภิปรายผลโดยใชความรู

จากการชั ้นเรียนและ/หรือจากการศึกษาเพิ ่มเติม

ดวยตนเอง จัดทํารายงานและนําเสนอผลงานตอ

สมาชิกใหห องและกรรมการซึ ่งเปนผู สอนและ

อาจารยรับเชิญอีกสองทาน ตารางดานลางแสดงการ

เปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมซ่ึง

เร ียกในท ี ่นี้ ว  าแบบบรรยาย ก ับแบบ active 

learning  

 

* เวลาที่ใชในการทำกิจกรรม active learning รวม 

55% ** น้ำหนักคะแนนสวน active learning รวม 

40% 

 

4 ผลการดำเนินโครงการ 

4.1 ผลงานท่ีไดจากการทำโครงงาน 

นักศึกษา 4 กลุมสงผลงานอันไดแก วิดีโอการ

จำลองการสะสมตะกอน รายงานโครงงานการ

จำลองการสะสมตะกอนและ นำเสนอผลงานหนาชั้น

เรียน (รูปที่ 2-4) ซึ่งกรรมการประเมินผลโครงงาน

ตามความนาสนใจ ความสำคัญ และความเชื่อมโยง

กับปญหาทางธรณีวิทยาของหัวขอโครงงาน การ

ออกแบบโครงงานและตัวแปร การแกป ญหาท่ี

เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำการทดลอง และที่สำคัญคือ

การที่นักศึกษาสามารถนำความรูจากการบรรยาย

หนาหองเรียน มาสังเคราะห ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ 

อธิบายและอภิปรายผลการทดลองได นักศึกษาทุก 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบบรรยายกับแบบ active learning ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยายกับแบบ active learning

* เวลาที�ใชิ�ในการีทำากิจิกรีรีม active learning รีวม 55% ** นำ�าหนักคุ้ะแนนส่วน active learning รีวม 40%
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4. ผลการดำาเนินโครงการ

 4.1 ผลงานท่ีได�จากการทำาโครงงาน

 นักศึกษา 4 กลุ่มส่งผลงานอันได�แก่ วิดีโอการ

จำาลองการสะสมตะกอน รายงานโครงงานการจำาลอง

การสะสมตะกอนและ นำาเสนอผลงานหน�าช้ันเรียน 

(รูปท่ี 2-4) ซ่ึึ่งกรรมการประเมนิผลโครงงานตามความ

น่าสนใจ ความสำาคัญ และความเช่ือมโยงกับปัญหาทาง

ธิรณีวิทยาของหัวข�อโครงงาน การออกแบบโครงงาน

และตัวแปร การแก�ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการ

ทำาการทดลอง และท่ีสำาคัญคือการท่ีนักศึกษาสามารถ

นำาความรู�จากการบรรยายหน�าห�องเรียน มาสังเคราะห์ 

ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ืออธิิบายและอภิปรายผลการทดลอง

ได� นักศึกษาทุกกลุ่มได�รับรางวัลเป็นเงิน 1,200 800 

600 และ 400 บาท ตามลำาดับคะแนนมากไปน�อย 

รูปท่ี 2 การนำาเสนอผลงานโดยกลุ่มลูกหมู นักศึกษา

ตกแต่งวิดิโอผลการทดลองโดยการเพ่ิมภาพฉากหลัง

ลงบน green screen

 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างลำาดับช้ันหินท่ีนักศึกษาสร�างเพ่ือ

จำาลองการสะสมตัวของดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นำ้า

ภายใต�เง่ือนไขท่ีมีตะกอนเข�าระบบอย่างต่อเน่ืองด�วย

อัตราคง ท่ีและปริมาตรท่ี ว่างสะสมตะกอนไม่

เปล่ียนแปลง ผลการทดลองคือดินดอนสามเหล่ียมงอก

เข�าไปในทะเล  หมายเหตุ: ตะกอนทรายสีอ่อนมีขนาด

ละเอียดกว่าตะกอนสีดำา

 4.2 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาจากการทำาโครงงาน

 จากการสงัเกตและประเมนิของผู�สอนพบวา่ 1) 

นักศึกษาได�ฝึึกทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์พ้ืน

ฐานอันได�แก่ การต้ังสมมุติฐานจากทฤษฎีท่ีเรียนใน

ห�องเรียน การกำาหนดตัวแปรต�น ตัวแปรตาม 2) มี

ความคิดสร�างสรรค์ในการออกแบบและแก�ปัญหาเพ่ือ

ให�ทำาโครงงานได�เสร็จสมบูรณ์ 3) นักศึกษาพัฒนา

ทักษะการวิเคราะห์วิวัฒนาการของชุดลำาดับช้ันหินท่ี

เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการ

ทดลองได�อยา่งสมเหตุสมผลและ 4) นักศึกษาสนุกกับ

การทดลอง กับการเรียนรู�ระหว่างการทดลอง และมี

ความภูมิใจในผลงานของตน 

 4.3 ผลการดำาเนินการสอนแบบ active 

learning

 ผู�สอนได� จัดทำาแบบสอบถามให�นักศึกษา

ประเมินการเรียนการสอนแบบ active learning 

นักศึกษาเข�าทำาแบบประเมิน 14 คน จาก 16 คน 

(87.5%) ผลการประเมินสรุปได�ตามหัวข�อดังน้ี

 4.3.1 การเรียนแบบ active learning 

 นักศึกษา 50% เห็นด�วยอย่างมากว่าการเรียน

แบบ active learning ทำาให�เข�าใจบทเรียนได�ดีกว่า

การฟังบรรยายหน�าห�องเพียงอย่างเดียว และมีความ

กระตือรือร�นท่ีจะเรียนมากข้ึนเม่ือมีการเล่นเกมส์ 

นักศึกษา 50% เห็นด�วยว่ารางวัลจากการแข่งขันใน

ห�องเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งเสริมให�เรียนรู�บทเรียนด�วย

ตนเองมากข้ึน 

 4.3.2 การทำาโครงงาน

 นักศึกษา 50% เห็นด�วยอย่างมากว่าได�มีโอกาส

ได�ใช�ความคิดสร�างสรรค์ในการออกแบบโครงงาน 

 นักศึกษา 64.29% เห็นด�วยว่าเกิดความเข�าใจ

ในกระบวนการสะสมตะกอน และหลักการของการ

ลำาดับช้ันหินแบบเพ่ิมข้ึนระหว่างท่ีและหลังจากทำา

โครงงานเสร็จแล�ว 

 นักศึกษา 71.43% เหน็ด�วยว่าสามารถประยกุต์

ความรู�และการทดลองในการศึกษาและแก�ปัญหาทาง

ธิรณีได�ในอนาคต 

 

 

   

 

 

กลุมไดรับรางวัลเปนเงิน 1,200 800 600 และ 400 

บาท ตามลำดับคะแนนมากไปนอย  

 
รูปที่ 2 การนำเสนอผลงานโดยกลุมลูกหมู นักศึกษา

ตกแตงวิดิโอผลการทดลองโดยการเพิ่มภาพฉากหลัง

ลงบน green screen 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางลำดับชั้นหินที่นักศึกษาสรางเพ่ือ

จำลองการสะสมตัวของดินดอนสามเหลี ่ยมปาก

แมน ้ำภายใตเง ื ่อนไขที ่ม ีตะกอนเขาระบบอยาง

ตอเนื ่องดวยอัตราคงที ่และปริมาตรที ่ว างสะสม

ตะกอนไมเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองคือดินดอน

สามเหลี่ยมงอกเขาไปในทะเล  หมายเหตุ: ตะกอน

ทรายสีออนมีขนาดละเอียดกวาตะกอนสีดำ 

4.2 ผลลัพธตอนักศึกษาจากการทำโครงงาน 

จากการสังเกตและประเมินของผูสอนพบวา 1) 

นักศึกษาไดฝกทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร

พื้นฐานอันไดแก การตั้งสมมุติฐานจากทฤษฎีที่เรยีน

ในหองเรียน การกำหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม 2) 

มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและแกปญหา

เพื ่อใหทำโครงงานไดเสร็จสมบูรณ 3) นักศึกษา

พัฒนาทักษะการวิเคราะหวิวัฒนาการของชุดลำดับ

ชั้นหินที่เปนระบบ สามารถวิเคราะหและอภิปราย

ผลการทดลองไดอยางสมเหตุสมผลและ 4) นักศึกษา

สนุกกับการทดลอง กับการเร ียนรู ระหวางการ

ทดลอง และมีความภูมิใจในผลงานของตน  

4.3 ผลก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร สอน แบบ  active 

learning 

ผ ู สอนได จ ัดทำแบบสอบถามใหน ักศ ึกษา

ประเมินการเรียนการสอนแบบ active learning 

นักศึกษาเขาทำแบบประเมิน 14 คน จาก 16 คน 

(87.5%) ผลการประเมินสรุปไดตามหัวขอดังนี้ 

4.3.1 การเรียนแบบ active learning  

นักศึกษา 50% เห็นดวยอยางมากวาการเรียน

แบบ active learning ทำใหเขาใจบทเรียนไดดีกวา

การฟงบรรยายหนาหองเพียงอยางเดียว และมีความ

กระตือรือรนท่ีจะเรียนมากข้ึนเม่ือมีการเลนเกมส  

นักศึกษา 50% เห็นดวยวารางว ัลจากการ

แขงขันในหองเปนปจจัยสำคัญที่สงเสริมใหเรียนรู

บทเรียนดวยตนเองมากข้ึน  

4.3.2 การทำโครงงาน 

นักศึกษา 50% เห ็นด วยอยางมากว าไดมี

โอกาสไดใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบ

โครงงาน  

นักศึกษา 64.29% เห็นดวยวาเกิดความเขาใจ

ในกระบวนการสะสมตะกอน และหลักการของการ

ลำดับชั้นหินแบบเพิ่มขึ้นระหวางที่และหลังจากทำ

โครงงานเสร็จแลว  

น ั กศ ึ กษา  71.43% เห ็ นด  วยว  าสามารถ

ประยุกตความรู และการทดลองในการศึกษาและ

แกปญหาทางธรณีไดในอนาคต  

นักศึกษา 42.86% เห็นดวยอยางมาก และ 

42.86% เห็นดวยวาไดฝกการทำงานเปนกลุม  

4.3.3 ภาพรวม 
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 นักศึกษา 42.86% เห็นด�วยอย่างมาก และ 

42.86% เห็นด�วยว่าได�ฝึึกการทำางานเป็นกลุ่ม 

 4.3.3 ภาพรวม

 นักศึกษา 50% เห็นด�วยว่าได�ประโยชน์การ

เรียนการสอนแบบ active learning มากกว่าการ

บรรยายหน�าช้ันอย่างเดียว จากการสอบถามความคิด

เห็นในห�องนักศึกษาในกลุ่มท่ีไม่เห็นด�วยกล่าวว่าการ

เล่นเกมส์บน Kahoot น้ันมีความกดดันจากเวลาท่ี

จำากัด ทำาให�ตนทำาคะแนนได�ไม่ดีเท่าท่ีควร และการ

เรียนแบบ active learning ทำาให�ต�องใช�ความพยายาม

ในการเรียนมากกว่าแบบบรรยาย

 นักศึกษา 78.57% เห็นด�วยอย่างมากว่าการ

เรียนการสอนแบบ active learning ในวิชาน้ีควรมี 

ต่อไป 

 นักศึกษา 57.14% เห็นด�วยอยา่งมากว่ามีความ

พอใจกับการเรียนการสอนวิชา พ้ืนฐานการลำาดับช้ัน

หินแบบอนุกรม

 นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมิน

กระบวนวิชาในระบบ CMUSIS ระหว่างปีการศึกษา 

2562 (เรียนแบบบรรยาย) กับ 2563 (เรียนแบบ 

active learning) พบว่ารายการประเมินท่ีเคยได�

คะแนนปานกลางจากนักศึกษาบางส่วนในการเรียน

แบบบรรยาย อันได�แก่ความเหมาะสมของเน้ือหากับ

เวลา ปริมาณงานนอกเวลาเรียน และวิธีิการวัดผลกับ

จุดประสงค์การเรียนรู� ได�คะแนนในเกณฑ์ดีและดีมาก

ท้ังส้ินในการสอนแบบ active learning

5. สรุปผลโครงการ

 โดยสรุปแล�วการปรับเปล่ียนรูปแบบเรียนการ

สอนวิชา การลำาดับชุดลำาดับช้ันหินเบ้ืองต�น ให�มี

กิจกรรมส่งเสริมให�นักศึกษาหาความรู�จากบทเรียน 

จากการสังเกตและลงมือทำาด�วยตัวเองได�ผลเชิงบวก

ต่อการเรียนรู�โดยรวม นักศึกษาสามารถเข�าใจหลักการ

และภาพรวมของวิชาน้ี และมีทักษะการคิดวิเคราะห์

เพ่ิมข้ึนเห็นได�จากการต้ังคำาถามในห�องเรียนและ

ระหวา่งการนำาเสนอผลงานของเพ่ือนรว่มช้ัน ผู�สอนจงึ

คิดว่าจะคงรูปแบบการสอนน้ีไว�แต่ลดเน้ือหาให�เหมาะ

สมกับเวลาท่ีมีโดยเน�นท่ีหลักการท่ีเก่ียวข�องกับการ

ทดลองในแอ่งสะสมตะกอนจำาลองมากกว่าเดิม อุป

สรรคท่ี์พบในคาบเรียนวันจันทร์คือนักศึกษาเหน่ือยล�า

จากการออกสนามทกุสุดสัปดาห์ต่อเน่ืองกัน 6 อาทิตย์

เพราะวิชาธิรณีวิทยาภาคสนามถูกย�ายภาคการศึกษา

ท่ี 1 แทนภาคฤดูร�อนท่ีปิดเพราะ Covid-19 แต่ปญัหา

น้ีไม่น่าจะเกิดข้ันอีกในอนาคต
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หัวหน�าโครงการขอบคุณนายสาธิิต กันทะตา และนาย

ถิคพงษ์ ต๊ะตาท่ีให�ความช่วยเหลือในการสร�างห�อง

ปฏิิบัติการสำาหรับแอ่งสะสมตะกอนจำาลอง ภาควิชา

ธิรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ท่ีเอ้ือเฟ้�อสถานท่ี และ

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู�สำานักบริการ
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บทคัดย่อ

 รายวิชาหลักการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาในระดับพ้ืนฐานของการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�เข�าใจภาพรวมของหลักสูตร นักศึกษาจะได�เรียนทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวข�อง

ในหัวข�อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และจะได�ทดลองปฏิิบัติการโดยการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก�ไขปัญหาของแต่ละ

หัวข�อจากคาบบรรยาย โดยกิจกรรมท้ังหมดเป็นรูปแบบงานเด่ียว พบว่านักศึกษามักจะติดปัญหาท่ีคล�ายคลึงกัน 

ทำาให�อาจารย์ต�องใช�เวลาในการให�คำาปรึกษาซึ่ำ้าๆ หลายคร้ัง และไม่ท่ัวถึง ในบางคาบเรียน อีกท้ังในบางหัวข�อ 

จำาเป็นจะต�องใช�วิธีิการจำาลองโปรแกรมในระดับสูง ทำาให�นักศึกษาไม่เข�าใจการทำางานของระบบคอมพิวเตอร์ จึง

ได�มีการวางแผน ปรับเปล่ียนกิจกรรมในคาบปฎิบัติการ จากการฝึึกฝึนรายบุคคล เป็นกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให�นักศึกษา

ได�มีส่วนในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และช่วยเหลือกันและกันในการเรียน และได�มีการนำาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง มา

ช่วยให�นักศึกษาได�เห็นภาพการทำางานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซึ่อฟต์แวร์ ผ่านอุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3  

โดยได�มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 3-4 คน เพ่ือทำากิจกรรมกลุ่มในส่วนของคาบปฏิิบัติการใน

รูปแบบของ Active Learning โดยเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับการทำา Flipped Classroom แบบ Problem-

based Learning (PBL) ผสมผสานกับแบบ Peer Instruction (PI) พบว่านักศึกษาได�สร�างความคุ�นเคยกับเพ่ือน

ใหม่ และได�มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างกว�างขวาง และการใช�อุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3 ท่ีมี

ลักษณะเป็นตัวต่อของเล่น สามารถดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาได�เป็นอยา่งดี การผสมผสานการทำางานระหว่าง

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซึ่อฟต์แวร์ ทำาให�เห็นภาพการทำางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีชัดเจนข้ึน จากการสำารวจ

ผ่านแบบสอบถาม 85% ของนักศึกษาให�ความเห็นว่าการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีให�ประโยชน์ในระดับมากข้ึน

ไป ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าประโยชน์ท่ีได�รับจากการใช�อุปกรณ์น้ีคือ ความเข�าใจในการบริหารทรัพยากรในระบบ

คอมพิวเตอร์ ความเข�าใจในปัจจัยด�านฮาร์ดแวร์ท่ีส่งผลลัพธ์ิต่อการทำางานของคอมพิวเตอร์ การทำางานกลุ่ม และ

ความคิดสร�างสรรค์

คำาสำาคัญ:  Active Learning, Lego Mindstorms EV3, Flipped Classroom
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1. บทนำา

 รายวิชาหลักการคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาใน

ระดับพ้ืนฐานของการเรียนการสอนในสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน�นให�ผู�เรียนได�เข�าใจภาพ

รวมของหลักสูตรและองค์ความรู�ท่ีสำาคัญจำาเป็นต่อ

การเรียนในแต่ละเร่ือง

 การเรียนการสอนของรายวิชาน้ี เป็นวิชา

บรรยายและปฏิิบัติการ โดยก่อนนักศึกษาเรียน

รายวิชาน้ี จะต�องผ่านพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมอยา่ง

น�อย 1 รายวิชา นักศึกษาจะได�เรียนทฤษฎี และหลัก

การท่ีเก่ียวข�องในหัวข�อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

และจะได�ทดลองปฏิิบัติการโดยการเขียนโปรแกรม

เพ่ือแก�ไขปัญหาของแตล่ะหัวข�อจากคาบบรรยาย โดย

กิจกรรมท้ังหมดเป็นรูปแบบงานเด่ียว และเน่ืองจาก

หัวข�อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีนำามาสอนและฝึึก

ปฏิิบัติ บางส่วนจำาเป็นต�องใช�การจำาลอง หรือมีความ

ซัึ่บซึ่�อนท่ีต�องอาศัยการมองเห็นภาพในองค์รวม เช่น

การทำางานของฮาร์ดแวร์ การตัดสินใจของระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเครือข่าย เป็นต�น 

 การเรียนการสอนปกติของรายวิชาหลักการ

คอมพิวเตอร์จะมีการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย

เป็นหลัก และให�นักศึกษาได�ฝึึกปฎิบัติการในรูปแบบ

ของการฝึึกฝึนรายบุคคล โดยมีอาจารย์คอยอธิิบาย

และแก�ปัญหาเฉพาะบุคคล ในการฝึึกปฎิบัติการในช้ัน

เรียน พบว่านักศึกษามักจะติดปัญหาท่ีคล�ายคลึงกัน 

ทำาให�อาจารย์ต�องใช�เวลาในการให�คำาปรึกษาซึ่ำ้าๆ 

หลายคร้ัง และไม่ท่ัวถึง ในบางคาบเรียน อีกท้ังในบาง

หัวข�อ จำาเป็นจะต�องใช�วิธีิการจำาลองโปรแกรมในระดับ

สูง ทำาให�นักศึกษาไม่เข�าใจการทำางานของระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 ในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา จึงได�มีการวางแผน 

ปรับเปล่ียนกิจกรรมในคาบปฎิบัติการ จากการฝึึกฝึน

รายบุคคล เปน็กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือให�นักศึกษาได�มส่ีวน

ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ และช่วยเหลือกันและกันใน

การเรียน และได�มีการนำาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง มาช่วย

ให� นักศึกษาได� เ ห็นภาพการทำางานร่วมกันของ

ฮาร์ดแวร์และซึ่อฟต์แวร์ ในแง่มุมต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ 

Lego Mindstorms EV3  โดยได�มีการแบ่งกลุ่ม

นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ประมาณ 3-4 คน เพ่ือทำา

กิจกรรมกลุ่มในสว่นของคาบปฏิิบัติการในรปูแบบของ 

Active Learning โดยเน�นผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง ร่วม

กับการทำา Flipped Classroom แบบ Problem-

based Learning (PBL) ผสมผสานกับแบบ Peer 

Instruction (PI) โดยมีการปรับรูปแบบตาม

สถานการณ ์เพ่ือให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มได�ศึกษาวิธีิการ

ทำางานของอุปกรณ์ท่ีสัมพันธ์ิกันระหว่างฮาร์ดแวร์

เซึ่นเซึ่อร์ มอเตอร์ควบคุมการเคล่ือนไหว และการเขียน

โปรแกรมบนคอนโทรลเลอร์เพ่ือควบคุมการทำางาน

ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และส่ังให�ทำางานแก�ปัญหาตาม

โจทย์ท่ีกำาหนดให�

2. ทฤษฏีิท่ีนำามาใช้

 จากปัญหาท่ีพบจากการเรียนการสอนในรูป

แบบเดิม ท่ีเน�นการฟังบรรยายและฝึึกปฏิิบัติราย

บุคคล พบปัญหาในส่วนของความเข�าใจในเน้ือหาส่วน

ท่ีมีความซัึ่บซึ่�อน และปัญหาจากเทคนิคการเขียน

โปรแกรมรายบุคคลท่ีต�องอาศัยการอธิิบบายจาก

อาจารย์ ทำาให�การเรียนการสอนในคาบปฎิบัติการมี

ช่องว่างระหว่างนักศึกษาท่ีสามารถทำาได�ด�วยตนเอง 

และนักศึกษาท่ีต�องการคำาอธิิบายเพ่ิมเติม ทำาให�ขา

ดการปฎิสัมพันธ์ิระหว่างนักศึกษาด�วยกันเอง และ

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาบางคนได� จึงได�มีแนว

ความคดิท่ีจะปรบัเปล่ียนกิจกรรมในคาบปฏิิบัติการแต่

เดิมท่ีเน�นทักษะส่วนบุคคล ให�เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ี

นักศึกษามีโอกาสได�แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ทำาความเข�าใจร่วมกันในบทเรียนต่างๆ ได�

 Flipped Classroom [1] [2] เป็นเทคนิคท่ีได�

รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

สามารถช่วยเพ่ิมคุณภาพของการเรียนการสอนใน

ห�องเรียนได� โดยมีการกำาหนดการเรียนรู�นอกเหนือจาก

กิจกรรมท่ีอยู่ในช้ันเรียน โดยผู�เรียนสามารถเร่ิมศึกษา
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หาความรู� เพ่ือเตรียมความพร�อมมาก่อนเข�าช้ันเรียน

โดยการศึกษาผ่านส่ือออนไลน์ท่ีผู�สอนได�จัดเตรียมไว�

ล่วงหน�า [3] [4] โดยเปล่ียนกิจกรรมในช้ันเรียนจาก

การบรรยายแบบปกติ เป็นกิจกรรมท่ีเน�นให�นักศึกษา

ได�มีกระบวนการเรียนรู�และเข�าใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน 

[5]

 นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning สามารถช่วยสร�างปฏิิสัมพันธ์ิ

ระหว่างผู�เรียนด�วยกันเอง และระหว่างผู�เรียนกับผู�สอน

ได�อีกด�วย [6] [7] เน่ืองจากในระหวา่งท่ีทำากิจกรรมใน

ช้ันเรียน ผู�เรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็น ซัึ่กถาม 

และทำาความเข�าใจไปพร�อมๆ กัน และผู�สอนจะ

สามารถเข�าถึงปัญหาของผู�เรียนแต่ละคนได�เร็วข้ึน 

และช่วยเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู�เรียนท้ังใน

ห�องเรียนและนอกห�องเรียนอีกด�วย [8]

 เทคนิคการใช� Active Learning ในการเรียน

การสอนวิชาทางด�านคอมพิวเตอร์ [9] ได�มีการนำามา

ประยกุด์ใช�ในหลายรูปแบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ�น

ให�ผู�เรียนได�คิดวิเคราะห์และสร�างกระบวนการแก�

ปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่น การปรับเน้ือหาของการ

บรรยายให�เป็นลักษณะของการต้ังคำาถามกลับ [10] 

ให�ผู�เรียนได�คิดและวิเคราะห์ การทำากิจกรรมกลุ่มใน

ช้ันเรียนในรูปแบบของการแก�ปัญหา Problem-

based Learning (PBL) โดยมีการกำาหนดผลลัพธ์ิของ

งานท่ีต�องการ และเน�นให�กิจกรรมการเรียนรู�ของผู�

เรียนจากการเรียนรู�ปัญหา การค�นคว�า และวิเคราะห์

ข�อมูลด�วยตนเอง และ Peer Instruction (PI) โดยการ

กำาหนดจุดเป้าหมายหลักและกำาหนดข้ันตอนในการ

ทำางานเบ้ืองต�นและให�ผู�เรียนได�ลองผดิลองถกูตามข้ัน

ตอนการเรียนรู� 

 ในรายวิชาหลักการคอมพิวเตอร์น้ี  จะได�นำา

เทคนิคการทำา Flipped Classroom โดยส่ือสารกับผู�

เรียนผ่านทาง MS Teams ของรายวิชา โดยจะมีการ

โพสเน้ือหาในรูปแบบใบงาน วิดีโอ และเอกสารอ่าน

ประกอบเน้ือหาให�ผู�เรียนศึกษามาก่อนล่วงหน�า และ

ใช�ท้ังเทคนิค PI ในกิจกรรมแนะนำาอุปกรณ์และความ

รู�พ้ืนฐานในช่วงแรกและ PBL สำาหรับโจทย์ปัญหาใน

ช่วงท่ีสอง มาใช�ในการทำา Active Learning ในการ

ทำากิจกรรมในช้ันเรียน

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

 3.1 ส่ือและนวัตกรรมท่ีใช�

 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี

ผ่านมา ได�มีการใช�อุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3 

เป็นอุปกรณ์หลัก ให�นักศึกษาได�ประกอบอปุกรณ์และ

เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคมุอุปกรณ์ให�ทำางานตามคำาส่ัง

ได� โดยการใช�งานอุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3 

ท่ีใช�งานในช้ันเรียนจะแตกตา่งจากการใช�งานปกต ิโดย

จะมีการติดต้ังระบบปฏิิบัติการลงใน SDCard และใช�

ภาษาไพธิอนในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช�งาน ผ่าน 

Micro Python Library ซ่ึึ่งนักศึกษามีพ้ืนฐานในการ

เขียนโปรแกรมภาษาไพธิอนเบ้ืองต�นมาแล�ว

 ส่วนการติดต่อส่ือสาร ประสานงานระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา การส่ังงานและส่งงาน เก็บ

เน้ือหาวิดีโอและส่ือการสอนของรายวิชาท้ังหมด ได�ใช�

ผ่าน MS Teams 

 ในช่วงเดือนมกราคม จำาเป็นต�องมีการปรับการ

เรียนการสอนให�อยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงต�องยกเลิก

แผนกิจกรรมบางส่วนของอุปกรณ์ Lego Mindstorms 

EV3 จึงได�มีการปรับรูปแบบในการสอนในส่วน

บรรยาย แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams 

และจัดกิจกรรม Group Discuss ion และ 

Presentation ผ่านโปรแกรม Airmeet ซ่ึึ่งเป็นระบบ

สำาหรับการจัดงานประชุมแบบออนไลน์ ท่ีออกแบบให�

มีโต๊ะประชุมกลุ่มย่อย และห�องประชุมใหญ่

 ได�มีการใช� Quizziz ในการทดสอบความเข�าใจ

ของนักศึกษาในการเรียน และวัดประเมินผลย่อยใน

ช่วงเวลาท่ีไม่สามารถทำากิจกรรมในช้ันเรียนได� 

 3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

 การ เรียนการสอนในราย วิชาห ลักการ

คอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาน้ี ได�ดำาเนินการจัด
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กิจกรรมในห�องเรียน โดยใช� Lego Mindstorms EV3 

ในการเรียนการสอน โดยได�จัดกิจกรรมในแต่ละ

สัปดาห์ เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�การทำางานของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์ 

 ได�มีการแบ่งนศ.ออกเป็น 17 กลุ่ม กลุ่มละ 3-4 

คน โดยเลือกจับกลุ่มนศ.จากการเรียงลำาดับเกรดจาก

วิชาท่ีเป็น perquisite และสุ่มให�แต่ละกลุ่มประกอ

บด�วยนศ.ท่ีมีท้ังนศ.เก่งและอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

กิจกรรมท่ีได�ออกแบบไว�น้ัน ได�วางแผนตลอดท้ังภาค

การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ

ทำาความคุ�นเคยและเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�นสำาหรับ

อุปกรณ์ โดยใช�หลักการของการทำา PI มีคำาแนะนำาใน

การประกอบอปุกรณ์และเขียนโปรแกรมเบ้ืองต�น เพ่ือ

ให�นักศึกษาได�ศึกษาการทำางานของอุปกรณ์เซึ่นเซึ่อร์

ท้ัง 4 แบบ และการบังคับการหมุนของมอเตอร์ ท่ีใช�

ในการขับเคล่ือน และส่วนท่ี 2 จะเป็นโจทย์ปัญหาแบบ 

PBL ประกอบไปด�วย 4 โครงงานย่อยให�นักศึกษาจับ

กลุ่ม ประกอบอุปกรณ์และเขียนโปรแกรมควบคุมให�

ทำางานได�ตามเป้าหมาย รูปท่ี 1 - รูปท่ี 2 แสดง

บรรยากาศของการทำากิจกรรมในช้ันเรียนในช่วงแรก 

โดยใช�อุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3

 

รูปท่ี 1 บรรยากาศของการทำากิจกรรมในช้ันเรียนโดย

ใช�อุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3

 

 เน่ืองจากเป็นการทดลองใช�อุปกรณ์ Lego 

Mindstorms EV3 ในรายวิชาพ้ืนฐานเป็นคร้ังแรก 

และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ใช�เวลาทำาความเข�าใจการ

ทำางานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ค่อนข�างนาน เน่ืองจากมี

รายละเอยีดของความคลาดเคล่ือนของอปุกรณ์ ฟิสิกส์

ของการเคล่ือนท่ี และดีเลย์ท่ีเกิดข้ึนจากการทำางาน

ของฮาร์ดแวร์ เป็นต�น จึงจำาเป็นต�องขยายเวลาในการ

ทำากิจกรรมในส่วนแรก และเน่ืองจากในช่วงเดือน

มกราคม จำาเป็นต�องเปล่ียนไปจัดการเรียนการสอน

 

 

   

 

 

เนื้อหาวิดีโอและสื่อการสอนของรายวิชาทั้งหมด ได

ใชผาน MS Teams  

ในชวงเดือนมกราคม จำเปนตองมีการปรับการ

เร ียนการสอนใหอยู ในร ูปแบบออนไลน จ ึงตอง

ยกเลิกแผนกิจกรรมบางสวนของอุปกรณ Lego 

Mindstorms EV3 จึงไดมีการปรับรูปแบบในการ

สอนในสวนบรรยาย แบบออนไลน ผานโปรแกรม 

MS Teams และจัดกิจกรรม Group Discussion 

และ Presentation ผานโปรแกรม Airmeet ซ่ึงเปน

ระบบสำหรับการจัดงานประชุมแบบออนไลน ท่ี

ออกแบบใหมีโตะประชุมกลุมยอย และหองประชุม

ใหญ 

ไดมีการใช Quizziz ในการทดสอบความเขาใจ

ของนักศึกษาในการเรียน และวัดประเมินผลยอยใน

ชวงเวลาท่ีไมสามารถทำกิจกรรมในชั้นเรียนได  

 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

การ เ ร ี ยนการสอนในรายว ิ ชาหล ักการ

คอมพิวเตอร ในภาคการศึกษานี้ ไดดำเนินการจัด

กิจกรรมในหองเรียน โดยใช Lego Mindstorms 

EV3 ในการเรียนการสอน โดยไดจัดกิจกรรมในแต

ละสัปดาห เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทำงานของ

โปรแกรมคอมพิวเตอรผานอุปกรณ  

ไดมีการแบงนศ.ออกเปน 17 กลุม กลุมละ 3-4 

คน โดยเลือกจับกลุ มนศ.จากการเรียงลำดับเกรด

จากวิชาที ่เปน perquisite และสุ มใหแตละกลุม

ประกอบดวยนศ.ที่มีทั้งนศ.เกงและออนอยูในกลุม

เดียวกัน 

กิจกรรมที่ไดออกแบบไวนั้น ไดวางแผนตลอด

ท้ังภาคการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 สวน สวนแรก

เปนการทำความคุนเคยและเขียนโปรแกรมเบื้องตน

สำหรับอุปกรณ โดยใชหลักการของการทำ PI มี

คำแนะนำในการประกอบอ ุปกรณ และเข ียน

โปรแกรมเบื ้องตน เพื ่อใหนักศึกษาไดศึกษาการ

ทำงานของอุปกรณเซนเซอรทั ้ง 4 แบบ และการ

บังคับการหมุนของมอเตอร ที่ใชในการขับเคลื่อน 

และสวนท่ี 2 จะเปนโจทยปญหาแบบ PBL ประกอบ

ไปดวย 4 โครงงานยอยใหนักศึกษาจับกลุม ประกอบ

อุปกรณและเขียนโปรแกรมควบคุมใหทำงานไดตาม

เปาหมาย รูปท่ี 1 - รูปท่ี 2 แสดงบรรยากาศของการ

ทำกิจกรรมในชั ้นเรียนในชวงแรก โดยใชอุปกรณ 

Lego Mindstorms EV3 

 

 
รูปที่ 1 บรรยากาศของการทำกิจกรรมในชั้น

เรียนโดยใชอุปกรณ Lego Mindstorms EV3 

   

 

 

 
รูปท่ี 2 การทดสอบการเดินของอุปกรณ 

 
รูปที่ 3 การทดสอบการทำงานอัตโนมัติของ

หุนยนต 

เนื ่องจากเปนการทดลองใชอุปกรณ Lego 

Mindstorms EV3 ในรายวิชาพื้นฐานเปนครั้งแรก 

และพบวานักศึกษาสวนใหญใชเวลาทำความเขาใจ

การทำงานของอุปกรณฮารดแวร ค อนขางนาน 

เนื่องจากมีรายละเอียดของความคลาดเคลื่อนของ

อุปกรณ ฟสิกสของการเคลื่อนที่ และดีเลยที่เกิดข้ึน

จากการทำงานของฮารดแวร เปนตน จึงจำเปนตอง

ขยายเวลาในการทำก ิจกรรมในสวนแรก และ

เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม จำเปนตองเปลี่ยนไป

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน จึงไมสามารถ

ดำเนินการในสวน PBL ทั้ง 4 กิจกรรมที่วางแผนไว

ได  

ในช วงระหว างหย ุดการเร ียนการสอนใน

หองเร ียน ได ปร ับร ูปแบบการสอนใหเป นแบบ

ออนไลน โดยนำเนื้อหาสวน Lecture มาเรียนกอน

ลวงหนา และใหทำแบบทดสอบออนไลน ดังแสดงใน 

รูปที ่ 4 และใหทำกิจกรรมกลุ มในการออกแบบ

โปรแกรมบนระบบแชตแบบออนไลน   โดยให

นักศึกษานำเสนอโปรแกรมที่กลุมตนเองออกแบบ

ผานระบบ Airmeet ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 5 และ

รูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 4 การใชโปรแกรม Quizziz ในการเลน

เกมตอบคำถามเพ่ือเก็บคะแนนรายบุคคล 
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แบบออนไลน์ จึงไม่สามารถดำาเนินการในส่วน PBL  

ท้ัง 4 กิจกรรมท่ีวางแผนไว�ได� 

 ในช่วงระหว่างหยุดการเรียนการสอนใน

ห�องเรียน ได�ปรับรูปแบบการสอนให�เป็นแบบออนไลน์ 

โดยนำาเน้ือหาส่วน Lecture มาเรียนก่อนล่วงหน�า และ

ให�ทำาแบบทดสอบออนไลน์ ดังแสดงใน รูปท่ี 4 และ

ให�ทำากิจกรรมกลุ่มในการออกแบบโปรแกรมบนระบบ

แชตแบบออนไลน์ โดยให�นักศึกษานำาเสนอโปรแกรม

ท่ีกลุ่มตนเองออกแบบผ่านระบบ Airmeet ดังแสดง

ตัวอย่างในรูปท่ี 5 และรูปท่ี 6

 

รูปท่ี 4 การใช�โปรแกรม Quizziz ในการเล่นเกมตอบ

คำาถามเพ่ือเก็บคะแนนรายบุคคล

 

รูปท่ี 5 การจัดโต๊ะประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์บน

ระบบ Airmeet

 

รูปท่ี 6 ตัวอย่างการนำาเสนอผ่านระบบ Airmeet

เม่ือสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนในห�องเรียน

ได�แล�ว จึงได�ดำาเนินการจัดกิจกรรมโดยใช� Lego 

Mindstorms EV3 ต่อ โดยได�ปรับเปล่ียนส่วนของโครง

งานให�อยู่ในรูปการจำาลองการแข่งขันซูึ่โม่หุ่นยนต์ข้ึน 

โดยจัดการแข่งขันระหว่างกลุ่มของนักศึกษาในช้ัน

เรียน เป็นลักษณะแบ่งสาย เพ่ือหาท่ี 1 และท่ี 2 ของ

แต่ละสายมาแข่งกันแบบพบกันหมด เพ่ือหาผู�ชนะท่ี 

1 2 3 และชมเชย

 

รูปท่ี 7 บรรยากาศในการแข่งขัน

 

รูปท่ี 8 ทีมผู�ชนะและของรางวัล

 

   

 

 

 
รูปท่ี 2 การทดสอบการเดินของอุปกรณ 

 
รูปที่ 3 การทดสอบการทำงานอัตโนมัติของ

หุนยนต 

เนื ่องจากเปนการทดลองใชอุปกรณ Lego 

Mindstorms EV3 ในรายวิชาพื้นฐานเปนครั้งแรก 

และพบวานักศึกษาสวนใหญใชเวลาทำความเขาใจ

การทำงานของอุปกรณฮารดแวร ค อนขางนาน 

เนื่องจากมีรายละเอียดของความคลาดเคลื่อนของ

อุปกรณ ฟสิกสของการเคลื่อนที่ และดีเลยที่เกิดข้ึน

จากการทำงานของฮารดแวร เปนตน จึงจำเปนตอง

ขยายเวลาในการทำก ิจกรรมในสวนแรก และ

เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม จำเปนตองเปลี่ยนไป

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน จึงไมสามารถ

ดำเนินการในสวน PBL ทั้ง 4 กิจกรรมที่วางแผนไว

ได  

ในช วงระหว างหย ุดการเร ียนการสอนใน

หองเร ียน ได ปร ับร ูปแบบการสอนใหเป นแบบ

ออนไลน โดยนำเนื้อหาสวน Lecture มาเรียนกอน

ลวงหนา และใหทำแบบทดสอบออนไลน ดังแสดงใน 

รูปที ่ 4 และใหทำกิจกรรมกลุ มในการออกแบบ

โปรแกรมบนระบบแชตแบบออนไลน   โดยให

นักศึกษานำเสนอโปรแกรมที่กลุมตนเองออกแบบ

ผานระบบ Airmeet ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 5 และ

รูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 4 การใชโปรแกรม Quizziz ในการเลน

เกมตอบคำถามเพ่ือเก็บคะแนนรายบุคคล 

 

   

 

 

 
รูปท่ี 2 การทดสอบการเดินของอุปกรณ 

 
รูปที่ 3 การทดสอบการทำงานอัตโนมัติของ

หุนยนต 

เนื ่องจากเปนการทดลองใชอุปกรณ Lego 

Mindstorms EV3 ในรายวิชาพื้นฐานเปนครั้งแรก 

และพบวานักศึกษาสวนใหญใชเวลาทำความเขาใจ

การทำงานของอุปกรณฮารดแวร ค อนขางนาน 

เนื่องจากมีรายละเอียดของความคลาดเคลื่อนของ

อุปกรณ ฟสิกสของการเคลื่อนที่ และดีเลยที่เกิดข้ึน

จากการทำงานของฮารดแวร เปนตน จึงจำเปนตอง

ขยายเวลาในการทำก ิจกรรมในสวนแรก และ

เนื่องจากในชวงเดือนมกราคม จำเปนตองเปลี่ยนไป

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน จึงไมสามารถ

ดำเนินการในสวน PBL ทั้ง 4 กิจกรรมที่วางแผนไว

ได  

ในช วงระหว างหย ุดการเร ียนการสอนใน

หองเร ียน ได ปร ับร ูปแบบการสอนใหเป นแบบ

ออนไลน โดยนำเนื้อหาสวน Lecture มาเรียนกอน

ลวงหนา และใหทำแบบทดสอบออนไลน ดังแสดงใน 

รูปที ่ 4 และใหทำกิจกรรมกลุ มในการออกแบบ

โปรแกรมบนระบบแชตแบบออนไลน   โดยให

นักศึกษานำเสนอโปรแกรมที่กลุมตนเองออกแบบ

ผานระบบ Airmeet ดังแสดงตัวอยางในรูปท่ี 5 และ

รูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 4 การใชโปรแกรม Quizziz ในการเลน

เกมตอบคำถามเพ่ือเก็บคะแนนรายบุคคล 

 

 

 

   

 

 

ร ูปที ่  5 การจ ัดโต ะประชุมกลุ มยอยแบบ

ออนไลนบนระบบ Airmeet 

 
ร ูปท ี ่  6 ต ัวอย างการนำเสนอผ านระบบ 

Airmeet 

เมื ่อสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนไดแลว จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช 

Lego Mindstorms EV3 ตอ โดยไดปรับเปลี่ยนสวน

ของโครงงานใหอยูในรูปการจำลองการแขงขันซูโม

หุ นยนตขึ ้น โดยจัดการแขงขันระหวางกลุ มของ

นักศึกษาในชั้นเรียน เปนลักษณะแบงสาย เพื่อหาท่ี 

1 และท่ี 2 ของแตละสายมาแขงกันแบบพบกันหมด 

เพ่ือหาผูชนะท่ี 1 2 3 และชมเชย 

 
รูปท่ี 7 บรรยากาศในการแขงขัน 

 
รูปท่ี 8 ทีมผูชนะและของรางวัล 

 
รูปที ่ 9 หุ นซูโมผลงานการสรางสรรคของ

นักศึกษา 

ตารางที ่ 1 สรุปรายละเอียดของกิจกรรมใน

รูปแบบ Active Learning ที่จัดขึ้นภายในรายวิชา

หลักการคอมพิวเตอร 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

กิจกรรม รายละเอียด 

1 

(PI) 

ทำความเขาใจกับอุปกรณ Hardware 

2 

(PI) 

ควบคุมการทำงานของมอเตอร และ

ระยะทางในการเคลื่อนท่ี 

 

 

   

 

 

ร ูปที ่  5 การจ ัดโต ะประชุมกลุ มยอยแบบ

ออนไลนบนระบบ Airmeet 

 
ร ูปท ี ่  6 ต ัวอย างการนำเสนอผ านระบบ 

Airmeet 

เมื ่อสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนไดแลว จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช 

Lego Mindstorms EV3 ตอ โดยไดปรับเปลี่ยนสวน

ของโครงงานใหอยูในรูปการจำลองการแขงขันซูโม

หุ นยนตขึ ้น โดยจัดการแขงขันระหวางกลุ มของ

นักศึกษาในชั้นเรียน เปนลักษณะแบงสาย เพื่อหาท่ี 

1 และท่ี 2 ของแตละสายมาแขงกันแบบพบกันหมด 

เพ่ือหาผูชนะท่ี 1 2 3 และชมเชย 

 
รูปท่ี 7 บรรยากาศในการแขงขัน 

 
รูปท่ี 8 ทีมผูชนะและของรางวัล 

 
รูปที ่ 9 หุ นซูโมผลงานการสรางสรรคของ

นักศึกษา 

ตารางที ่ 1 สรุปรายละเอียดของกิจกรรมใน

รูปแบบ Active Learning ที่จัดขึ้นภายในรายวิชา

หลักการคอมพิวเตอร 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

กิจกรรม รายละเอียด 

1 

(PI) 

ทำความเขาใจกับอุปกรณ Hardware 

2 

(PI) 

ควบคุมการทำงานของมอเตอร และ

ระยะทางในการเคลื่อนท่ี 

 

 

   

 

 

ร ูปที ่  5 การจ ัดโต ะประชุมกลุ มยอยแบบ

ออนไลนบนระบบ Airmeet 

 
ร ูปท ี ่  6 ต ัวอย างการนำเสนอผ านระบบ 

Airmeet 

เมื ่อสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนไดแลว จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช 

Lego Mindstorms EV3 ตอ โดยไดปรับเปลี่ยนสวน

ของโครงงานใหอยูในรูปการจำลองการแขงขันซูโม

หุ นยนตขึ ้น โดยจัดการแขงขันระหวางกลุ มของ

นักศึกษาในชั้นเรียน เปนลักษณะแบงสาย เพื่อหาท่ี 

1 และท่ี 2 ของแตละสายมาแขงกันแบบพบกันหมด 

เพ่ือหาผูชนะท่ี 1 2 3 และชมเชย 

 
รูปท่ี 7 บรรยากาศในการแขงขัน 

 
รูปท่ี 8 ทีมผูชนะและของรางวัล 

 
รูปที ่ 9 หุ นซูโมผลงานการสรางสรรคของ

นักศึกษา 

ตารางที ่ 1 สรุปรายละเอียดของกิจกรรมใน

รูปแบบ Active Learning ที่จัดขึ้นภายในรายวิชา

หลักการคอมพิวเตอร 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

กิจกรรม รายละเอียด 

1 

(PI) 

ทำความเขาใจกับอุปกรณ Hardware 

2 

(PI) 

ควบคุมการทำงานของมอเตอร และ

ระยะทางในการเคลื่อนท่ี 
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รูปท่ี 9 หุ่นซูึ่โม่ผลงานการสร�างสรรค์ของนักศึกษา

 ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดของกิจกรรมในรูป

แบบ Active Learning ท่ีจัดข้ึนภายในรายวิชาหลัก

การคอมพิวเตอร์

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

กิจกรรม รายละเอียด
1

(PI)

ทำาความเข�าใจกับอุปกรณ์ Hardware

2

(PI)

ควบคุมการทำางานของมอเตอร์ และ

ระยะทางในการเคล่ือนท่ี
3

(PI)

หลบหลีกส่ิงกีดขวางโดยใช�ข�อมูลจาก

เซึ่นเซึ่อรท่ี์กำาหนดเพ่ือประมวลผลและ

ส่ังการการทำางานของมอเตอร์3
4

(Quiz)

ทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรมราย

บุคคล
5

(Quiz)

ทบทวนเน้ือหาส่วนเลคเชอร์ ผ่าน

โปรแกรม Quizziz (รายบุคคล)
6

(PBL)

กิจกรรมก ลุ่ม ค�นคว� าและเขียน

โปรแกรม chat room โดยให�มีการนำา

เสนอการออกแบบและเขียนโปรแกรม

ของแต่ละกลุ่มผ่านโปรแกรม Airmeet 

platform
7

(PI)

เขียนโปรแกรมเพ่ือให�หุ่นเดินทางตาม

เส�นท่ีกำาหนด โดยใช�เซึ่นเซึ่อร์ท่ีกำาหนด

ให� ในการควบคุมการทำางานของ

มอเตอร์

กิจกรรม รายละเอียด
8 

(PBL)

จัดแข่งขัน Sumo Robot  จำาลองการ

แข่งขันซูึ่โม่ โดยให�แต่ละกลุ่มออกแบบ

หุ่นและเขียนโปรแกรมอัตโนมัติมาเพ่ือ

ใช�แข่งขันกันหาผู�ชนะ

 3.3 กระบวนการท่ีทำาให�นศ.มีส่วนร่วมในการ

เรียน 

 การ เรียนการสอนในราย วิชาห ลักการ

คอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาน้ี ได�ปรับเปล่ียน

กระบวนวิธีิการท่ีใช�ในการเรียนการสอน โดยยังมุ่ง

วัตถุประสงค์หลักของรายวชิา ในการมุ่งให�นักศึกษาได�

เห็นความสำาคัญขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ เข�าใจหลักการทำางานเบ้ืองต�น เพ่ือให�

นักศึกษาได�มองภาพหลักสูตรตลอดท้ังส่ีปีได�อย่าง

ชัดเจนข้ึน การปรับเปล่ียนให�กิจกรรมเป็นแบบ

กิจกรรมกลุ่ม แบบคละพ้ืนฐานความรู� และให�ใช�กลุ่ม

เดิมตลอดภาคการศกึษา พบวา่นักศึกษาได�สร�างความ

คุ�นเคยกับเพ่ือนใหม่ และได�มกีารแลกเปล่ียนความคิด

เห็นกันอย่างกว�างขวาง และการใช�อุปกรณ์ Lego 

Mindstorms EV3 ทีมีลักษณะเป็นตัวต่อของเล่น 

สามารถดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาได�เป็นอย่างดี 

การผสมผสานการทำางานระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

และซึ่อฟต์แวร์ ทำาให�เห็นภาพการทำางานของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ท่ีชัดเจนข้ึน

 จากการสงัเกตและสัมภาษณ์นักศึกษาหลังจาก

เรียน พบว่านักศึกษากลุ่มท่ีไม่ม่ันใจในการเขียน

โปรแกรม มีความม่ันใจมากยิ่งข้ึน โดยบางส่วนได�ให�

ความเหน็ว่า การมีอุปกรณ์ให�ทำาการทดสอบ ทำาให�เห็น

ข้ันตอนการทำางานของโปรแกรมได�ชัดเจน และทำาให�

มองหาจุดผิดพลาดได� ทำาให�รู�สึกสนุกกกับการเขียน

โปรแกรมมากยิ่งข้ึน

 นอกจากน้ี ในการใช�อุปกรณ์ จะมีการใช�ระบบ

การลงทะเบยีนและยมืคืนอุปกรณ์ของแต่ละกลุ่ม โดย

นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์

ท้ังหมดของแต่ละกลุ่มตลอดภาคการศึกษา

 

 

   

 

 

ร ูปที ่  5 การจ ัดโต ะประชุมกลุ มยอยแบบ

ออนไลนบนระบบ Airmeet 

 
ร ูปท ี ่  6 ต ัวอย างการนำเสนอผ านระบบ 

Airmeet 

เมื ่อสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนไดแลว จึงไดดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช 

Lego Mindstorms EV3 ตอ โดยไดปรับเปลี่ยนสวน

ของโครงงานใหอยูในรูปการจำลองการแขงขันซูโม

หุ นยนตขึ ้น โดยจัดการแขงขันระหวางกลุ มของ

นักศึกษาในชั้นเรียน เปนลักษณะแบงสาย เพื่อหาท่ี 

1 และท่ี 2 ของแตละสายมาแขงกันแบบพบกันหมด 

เพ่ือหาผูชนะท่ี 1 2 3 และชมเชย 

 
รูปท่ี 7 บรรยากาศในการแขงขัน 

 
รูปท่ี 8 ทีมผูชนะและของรางวัล 

 
รูปที ่ 9 หุ นซูโมผลงานการสรางสรรคของ

นักศึกษา 

ตารางที ่ 1 สรุปรายละเอียดของกิจกรรมใน

รูปแบบ Active Learning ที่จัดขึ้นภายในรายวิชา

หลักการคอมพิวเตอร 

 

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

กิจกรรม รายละเอียด 

1 

(PI) 

ทำความเขาใจกับอุปกรณ Hardware 

2 

(PI) 

ควบคุมการทำงานของมอเตอร และ

ระยะทางในการเคลื่อนท่ี 
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 3.4 ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต

 จุดมุ่งหมายหลักของหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คือการสร�างบัณฑิตท่ีมีความสามารถใน

การเรียนรู�ส่ิงใหม่ตลอดเวลา เน่ืองจากเป็นสาขา

วิชาชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในการ

เรียนการสอนรายวิชาน้ีด�วยกิจกรรมแบบ Active  

Learning และ Flipped Classroom น้ันเปิดโอกาส

ให�นักศึกษาได�มีการค�นคว�า ศึกษาเพ่ิมเติม และแก�

ปัญหาเฉพาะหน�าต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังจากซึ่อฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์ อีกท้ังแลกเปล่ียนวิธีิการระหว่างกลุ่ม ทำาให�

สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ให�สามารถทำางานได�ตาม

ต�องการ

4. ผลท่ีได้รับ

 4.1 การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย

ใช�อุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3 น้ี ได�มีการ

ออกแบบกิจกรรมให�อยู่ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ท่ี

สามารถทำาให�เสร็จได�ภายในคาบเรียน โดยรูปแบบของ

การประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาจะแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ได�แก่ ส่วนงานกลุ่มและส่วนงานเด่ียว โดย

งานกลุ่มจะมีการวัดผลสำาเร็จของงานภายในคาบวิชา 

และงานแต่ละช้ินท่ีเป็นงานกลุ่ม นักศึกษาแต่ละคนจะ

ต�องส่งโค�ดโปรแกรมพร�อมคำาอธิิบายท่ีเขียนเพ่ิมเติม

ด�วยตนเอง โดยมีการกำาหนดสัดส่วนของการประเมิน

ผลในส่วนกิจกรรม Active Learning เป็น 50% ของ

ช้ันเรียนท้ังหมด ดังแสดงรายละเอียดสัดส่วนของ

คะแนนในกิจกรรมต่างๆ ตามตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 สัดส่วนคะแนนในการประเมินนักศึกษาใน

การทำากิจกรรมในช้ันเรียน
กิจกรรม คะแนนราย

บุคคล

คะแนนรายกลุ่ม

2 (PI) 2 3
3 (PI) 4 6

4 (Quiz) 5 -

กิจกรรม คะแนนราย

บุคคล

คะแนนรายกลุ่ม

6 (PBL) 4 6
7 (PI) 4 6

8 (PBL) - 5
Attendance 5

รวม 24 26

 จากการวัดและประเมินผลการเรียนรู�จากงาน

ท่ีถูกต�องและส่งตรงเวลา พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนเก็บ

ของนักศึกษาอยูท่ี่ 45.09 คะแนน พบว่ามากกว่า 90% 

ของนักศึกษาให�ความสนใจกับการทำากิจกรรมในช้ัน

เรียนในรูปแบบท่ีจัดทำาข้ึน

 4.2 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาท่ีเข�าร่วมโครงการ

 ผู�สอนได�ทำาการออกแบบแบบสอบถามข�อคิด

เห็นจากนักศึกษา โดยมีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม

มาท้ังส้ิน 20 คน คิดเป็น 35% ของนักศึกษาท้ังช้ัน

เรียน โดย 60% ของนศ.ไม่เคยใช�อุปกรณ์ลักษณะ

เดียวกันน้ีมาก่อน และ 40% เคยใช�งานมาบ�าง 85% 
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ทำางานร่วมกับ Hardware และ 15% คิดว่าปัญหาใน

การทำางานเปน็ทีมเป็นส่วนสำาคัญท่ีสุดในการเรียน โดย
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รูปท่ี 10 ผลสำารวจระดบัประโยชนท่ี์ได�รับจากการเรียน
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5. สรุป
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อุปกรณ์ชุดน้ีมีราคาค่อนข�างสูง และกำาลังจะเลิกผลิต 

แนวทางการดำาเนินการ อาจสามารถหาอุปกรณ์

ทดแทนท่ีสามารถหาซ้ืึ่อได�ง่ายตามท�องตลาด และ
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หรือชุดการเรียนการสอน IoT รูปแบบอ่ืนๆ 

6. กิตติกรรมประกาศ

 ทางผู� วิ จัยขอขอบคุณมูลนิธิิ Blooming 

Juniper ท่ีได�มอบอุปกรณ์ Lego Mindstorms EV3 

ให�กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช�ในการ

เรียนการสอน จำานวน 20 ชุด

 

   

 

 

ทำใหไมได ร ับความสะดวก และ 20% พบวาติด

ปญหาจากการทำงานรวมกับ Hardware และ 15% 

คิดวาปญหาในการทำงานเปนทีมเปนสวนสำคัญ

ที่สุดในการเรียน โดยรายละเอียดไดแสดงไวในรูปท่ี 

11 

นอกจากนี้นักศึกษายังใหความคิดเห็นวาควร

นำอุปกรณ Lego Mindstorms EV3 มาใชในการ

เรียนการสอนตอไป โดยขนาดของกลุมไมควรเกิน 3-

4 คน เพ่ือใหทุกคนในกลุมไดมีสวนรวมในการทำงาน

มากที่สุด และควรเนนเนื้อหาในการสอนในการใช

อุปกรณเบื้องตน และการเชื่อมตอผานเครือขายดวย

อุปกรณ Lego Mindstorms EV3 

 

 
รูปที่ 10 ผลสำรวจระดับประโยชนที่ไดรับจาก

การเรียนแลบโดยใชอุปกรณ Lego Mindstorms 

EV3 

 
รูปที่ 11 ผลการสำรวจปญหาที่เกิดขึ้นในการ

เรียนแลบโดยใชอุปกรณ Lego Mindstorms EV3 

5 สรุป 

งานวิจัยนี้ ไดนำเสนอการประยุกตใชกิจกรรม

การเร ียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช

อ ุ ปกรณ   Lego Mindstorms EV3  ใน ร ายว ิ ช า

หลักการคอมพิวเตอร โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อให

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดเขาใจความสำคัญของระบบ

คอมพิวเตอร และรายละเอียดของแขนงตางๆ ท่ี

เก ี ่ ยวข  องก ั บการ เร ี ยนสาขาว ิ ชาว ิทยาการ

คอมพิวเตอร และเขาใจบทบาทการเรียนการสอน

และความสำคัญของแตละวิชาตลอดระยะเวลา

หลักสูตร จากการนำอุปกรณ Lego Mindstorms 

EV3 มาใชงาน พบวานักศึกษาไดเขาใจการทำงาน

ของอุปกรณฮารดแวรที ่สอดคลองกับการเข ียน

โปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานดังกลาว รวมทั้งมี

ความตระหนักรูถึงปจจัยความผิดพลาดที่อาจเกิด

จากการทำงานของฮารดแวรแตละตัวที่แตกตางกัน 

และทำใหนักศึกษาใหความสนใจกับการเรียนการ

สอนในคาบเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นภาพการ

ทำงานท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ทั ้งน ี ้  ก ิจกรรมนี ้ ได ร ับผลกระทบจากการ

ปรับเปลี ่ยนการเร ียนการสอนไปอยู  ในร ูปแบบ

ออนไลนเพื ่อรับสถานการณโรคระบาด โดยตรง 

เนื่องจากไมสามารถใชอุปกรณในการเรียนการสอน

ได แตไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยยังคงใช การจ ัดกล ุ มในร ูปแบบเด ิมเพื ่อให

น ักศ ึกษาค ุ น เคย และให งานในการออกแบบ

โปรแกรมรวมกัน  

ผลตอบรับจากนักศึกษาเปนไปในทางเห็นควร

ใหมีการจัดการเรียนการสอนดวยอุปกรณ Lego 

Mindstorms EV3 ต อไป โดยควรให คงจำนวน

นักศึกษาตอกลุ มไมเกิน 4 คน โดยขอจำกัดของ

อุปกรณชุดนี้มีราคาคอนขางสูง และกำลังจะเลิกผลิต 

แนวทางการดำเนินการ อาจสามารถหาอุปกรณ

ทดแทนที่สามารถหาซื้อไดงายตามทองตลาด และ
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แนวิทางการจัดการเรียนรู้การผลิตสุกรรูปแบบใหม่ ในศตวิรรษที่ 21  

New Approaches of Educational Management for Swine Production in 

the 21st Century

วิรรณพร ทะพิงค์แก1 มนตรี ปัญญาทอง1 และ อรณี ศรีนวิล1

1ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ

 ทักษะการเรียนรู�แห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะท่ีจำาเป็นต่อนักศึกษาในยุคสมัยใหม่ ท่ีมีการ

ดำารงชีวิตท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี ความเป็นสังคมเมือง โครงการปรับรูปแบบการเรียนรู�น้ี เป็นการจัดการ

เรียนรู�เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการคดิของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู�ในการผลิต

สุกร ให�สอดคล�องกับยุคสมัยศตวรรษท่ี 21 ซ่ึึ่งเป็นยุคแห่งการค�าเสรีท่ีมีการแข่งขันทวีความรุนแรงมากข้ึนและ

การเปล่ียนแปลงเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็วสำาหรับกลุ่มผู�ผลิตปศุสัตว์ของประเทศไทย 

โดยปรับเปล่ียนการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม เป็นการเรียนรู�ผ่านกิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบ Active 

learning ร่วมกับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านส่ือการสอนของอาจารย์ผู�สอน เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู�ของ

นักศึกษาในวงกว�าง โดยกิจกรรมของนักศึกษาท่ีได�รับมอบหมาย สามารถส่งเสริมทักษะท่ีสำาคัญสำาหรับศตวรรษ

ท่ี 21 ได�แก่ ทักษะด�านภาษาอังกฤษ ทักษะการค�นคว�า ทักษะการส่ือสาร และทักษะการใช�เทคโนโลยี แบ่งเป็น 

2 ช้ินงานหลัก ได�แก่ ช้ินงานเด่ียว และช้ินงานกลุ่ม โดยช้ินงานเด่ียวมอบหมายงานให�นักศึกษาค�นคว�างานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ จากน้ันวิเคราะห์บทความ และนำาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์วิชาการ ส่วนช้ินงานกลุ่มเป็นการมอบ

หมายงานให�นักศึกษาออกแบบโครงร่าง Platform ในรูปแบบ “Smart farming platform” ซ่ึึ่งเป็นรูปแบบการ

เล้ียงปศุสัตว์แห่งอนาคต โดยช้ินงานท้ังสองจะช่วยกระตุ�นให�นักศึกษาได�ศึกษาและสืบค�นข�อมูลด�วยตนเอง จาก

น้ันนำาข�อมูลมาวิเคราะห์ และนำาปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรึกษาอาจารย์ในช้ันเรียน นอกจากน้ันได�เสริมรูปแบบการ

เรียนรู�ของนักศึกษาผ่านส่ือออนไลน์ และแหล่งการเรียนรู�จากผู�เช่ียวชาญภายนอก เพ่ือเสริมองค์ความรู�เพ่ิมเติม

จากเน้ือหาท่ีเรียน ซ่ึึ่งองค์ความรู�ท่ีนักศึกษาได�รับเพ่ิมเติมน้ีสามารถช่วยเช่ือมโยงเข�าสู่กระบวนวิชาปฏิิบัติงานของ

นักศึกษา รวมไปถึงการเสริมสร�างทักษะชีวิต และการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต 

คำาสำาคัญ:  สุกร, สัตว์สำาคัญทางเศรษฐกิจ, การเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21

1. บทนำา

 ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงและการ

พัฒนาระบอบการศึกษาภายใต�ยุทธิศาสตร์การปฏิิรูป

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การปรับรูปแบบการศึกษา 

และการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับยุคสมัยในปัจจุบันจึง

สำาคัญ โดยเน�นท่ีองค์ความรู� ทักษะ ความเช่ียวชาญ 

และผลลัพธ์ิท่ีเกิดข้ึนกับตัวผู�เรียน รวมถึงการพัฒนา

ทักษะของผู�สอน [1] การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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เป็นการเตรียมความพร�อมของนักศึกษาสำาหรับการ

เผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน 

และคาดไม่ถึง นักศึกษายุคใหม่จึงต�องมีทักษะท่ีสูงใน

การเรียนรู�และปรับตัว ดังน้ันอาจารยต์�องพัฒนาตนเอง

ให�มีทักษะของการเรียนรู�ด�วย และในขณะเดยีวกันต�อง

มีทักษะในการทำาหน�าท่ีการส่งมอบองค์ความรู�ใน

ศตวรรษท่ี 21 ให�ถึงนักศึกษา ซ่ึึ่งแตกต่างจากหน�าท่ี

การสอนในศตวรรษท่ี 20 หรือ 19 [2] โดยทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีสำาคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู� 

(Learning Skill) ส่งผลให�มีการเปล่ียนแปลงการ

จัดการเรียนรู�เพ่ือให�นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี มี

ความรู�ความสามารถ และทกัษะจำาเป็น ซ่ึึ่งเป็นผลจาก

การปฏิิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนตลอดจน การเตรียมความพร�อมด�านต่าง ๆ  ท่ีเป็น

ปัจจัยสนับสนุนท่ีจะทำาให�เกิดการเรียนรู� รวมท้ังเป็น

ยคุแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข�างสูงในปัจจุบัน ส่ง

ผลต่อการปรับตัวให�ทัดเทียมและเท่าทันกับ ความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบ

ด�าน ดังน้ันการเสริมสร�างองค์ความรู� (Content 

knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด�าน (Expertise) และสมรรถนะ

ของการรู�เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีต�อง

เกิดข้ึนกับตัวผู�เรียนในการเรียนรู�ยุคสังคมแห่งการ

เปล่ียนแปลง น่ันคือ “กระบวนการเรียนรู�สำาคัญกว่า

ความรู�” อาจจะเป็นการเรียนรู�ผ่านรูปแบบกิจกรรม 

หรือการเรียนรู�ด�วยตนเองนอกตำาราเรียน [1,3]

สำาหรับในกระบวนวิชา การผลิตสุกร (Swine 

Production) เป็นกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวศาสตร์ และสัตว์นำ้า 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรูปแบบ

การสอนในรูปแบบเดิม คือการให�นักศึกษาเรียนรู�ใน

ช้ันเรียนเพียงด�านเดียวผ่านการนำาเสนอ และการเรียน

การสอนจากอาจารย์ผู�สอนผ่านเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน ซ่ึึ่งทักษะความรู�ด�านการผลิตสุกร เป็น

ทักษะท่ีจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับนักศึกษาสัตวศาสตร์ท่ี

อาชีพในอนาคตคือ อาชีพเก่ียวกับการจัดการสัตว์

เศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศ [4] ซ่ึึ่งการเล้ียงและการ

จัดการสุกรจำาเป็นต�องมีทักษะท่ีเฉพาะด�าน ใน

กระบวนวิชาดังกล่าว เดิมเป็นการเรียนผ่านตำาราเรียน 

และกระบวนปฏิิบัติการ แต่ขาดการเสริมทักษะการ

เรียนรู� และทักษะท่ีจำาเป็นเฉพาะด�านท่ีทันสมัย และ

รู�ทันการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบันรวมไปถึง

อนาคต กระบวนวิชาน้ีได�จัดกิจกรรมเสริมทักษะการ

เรียนรู�ผ่านกิจกรรม ได�แก่ การสืบค�นงานวิจัยใน

วารสารระดับนานาชาติในปัจจุบัน เพ่ือหาแนวโน�มการ

เล้ียงและการจัดการสุกรในปัจจุบัน และการสืบค�น

ความรู�เก่ียวกับการทำา Smart farming ซึ่ึง่สำาคัญอย่าง

มากสำาหรับธุิรกิจปศุสัตว์ในปัจจุบันและอนาคต

2. หลักการหรือทฤษฎีีท่ีนำามาใช้

 หลักการเรียนรู�ในกระบวนวิชาน้ีมีเป้าหมายให�

ผู�เรียน เกิดคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 โดยผู�เรียนจะ

ใช�องค์ความรู�ในสาระหลักสำาหรับเสริมประสบการณ์

และทักษะเพ่ือการดำารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

ทักษะด�านการเรียนรู�และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ 

ส่ือสาร และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึึ่ง

การจัดการศึกษาจะใช�ระบบส่งเสริมการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ี 21 ปรับเปล่ียนวิธีิการเรียนรู�ของนักศึกษา 

เพ่ือให�บรรลุผลลัพธ์ิท่ีสำาคัญ มุ่งให�นักศึกษาสร�างองค์

ความรู�ด�วยตนเอง ก�าวข�ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู�

เพ่ือการดำาเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยการเป็นผู�

ออกแบบการเรียนรู�ด�วยตนเอง และใช�เทคโนโลยีให�

เกิดประโยชน์ สามารถอำานวยความสะดวกได�ดี ส่วน

ในด�านทักษะการเรียนรู�ของนักศึกษา ได�ให�นักศึกษา

ลงมือปฏิิบัติด�วยตนเอง เกิดการต้ังคำาถามถึงอุปสรรค

ท่ีเกิดข้ึน นำามาแลกเปล่ียนซ่ึึ่งความรู�และกระบวน

ความคิดระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ กระตุ�นการ

สร�างแรงบันดาลใจให�อยากเรียนผ่านกิจกรรมใน

ห�องเรียนท่ีสนุกสนาน ซ่ึึ่งแรงบันดาลใจหรือความสนใจ

ในการเรียนจะเกิดข้ึนได�ต่อเม่ือผู�เรียนเรียนด�วยความ

สุข ความสนุกสนาน ในการเรียน [5] นำาไปสู่การกระ
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ตือรือร�นท่ีจะสืบค�นข�อมูลด�วยตนเองนอกห�องเรียน 

ผ่านงานท่ีได�รับมอบหมาย รวมถึงเปิดรับองค์ความรู�ท่ี

ได�รับท้ังจากอาจารย์ผู�สอน และผู�สอนจากภายนอก 

เสริมสร�างทักษะชีวิตและอาชีพ รวมไปถึงทักษะเฉพาะ

ซ่ึึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับนักศึกษาในการประกอบ

อาชีพ

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา 

 • วิธีิการ/กิจกรรมการเรียนการสอนใหม่

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู�ของนักศึกษา กระบวน

วิชาน้ีได�จัดกระบวนการเรียนรู�แบบใหม่ โดยการเรียน

รู�ของนักศึกษาในห�องเรียน โดยเป็นการเรียนรู�ผ่าน

กิจกรรมของนักศึกษาในรูปแบบ Active learning 

ก่อนการเข�าสู่กระบวนวิชาปฏิิบัติงานในฟาร์มสัตว์

ทดลอง ดังน้ี

 - กิจกรรมเรียนรู�ด�วยตนเองผ่าน VDO การสอน

ของอาจารย์ผู�สอนในระบบออนไลน์ผ่าน KC-Moodle 

จากน้ัน ทำาการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

ระหว่างการดูคลิปวีดีโอส่ือการสอนด�วย Interactive 

VDO เพ่ือกระตุ�นการเรียนรูปแบบออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Microsoft Stream และ Microsoft forms  

ซ่ึึ่งหากนักศึกษาไม่ดำาเนินการตอบคำาถามระหว่างส่ือ

การเรียนรู�ก่อน จะทำาให�นักศึกษาไม่สามารถรับชมส่ือ

ต่อไปได�  นอกจากน้ันทำาการเรียนการสอนออนไลน์

ผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom)

 - กิจกรรมรูปแบบเด่ียว : กิจกรรมพัฒนาทักษะ

นักศึกษาโดยการมอบหมายงานให�นกัศึกษาไปค�นคว�า

งานวิจัยในระดับนานาชาติ เพ่ือนำามาจัดทำาโปสเตอร์

สำาหรับการนำาเสนอควบคู่กับการบรรยายส้ัน ๆ ผ่าน

การเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ในแอพพลิเคช่ัน 

Facebook 

 - กิจกรรมรูปแบบกลุ่ม : กิจกรรมกระตุ�นการ

เรียนรู�ของนักศึกษาจากการได�รับความรู�ในรายวิชา

บรรยายรว่มกับปฏิิบติัการ ซ่ึึ่งในวิชาบรรยายนกัศึกษา

จะได�ข�อมูลท่ีเป็นทฤษฎีเป็นหลัก เพ่ือใช�ในรายวิชา

ปฏิิบัติการ ท้ังน้ีเม่ือนักศึกษาได�เจอสถานการณจ์ริงใน

ระบบการจัดการฟาร์มสุกร นักศึกษาจะพบปัญหาต่าง 

ๆ มากมาย และร่วมกันแก�ปัญหา ดังน้ันจึงมอบหมาย

งานให�นักศึกษาออกแบบโครงร่าง Platform ในรูป

แบบ “Smart farming platform” ผ่านอุปกรณ์ IT 

โดยผลงานของนักศึกษาท่ีได�รับการโหวตมากท่ีสุด 

และน่าสนใจมากท่ีสุดจะดำาเนินการพัฒนาต่อยอดโดย

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นำ้า คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให�ผลงานดังกล่าวสามารถ

นำามาใช�งานจริง

 • ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่

 ส่ือการสอน : การเรียนรู�ของนักศึกษาจะเรียน

รู�โดยผ่านระบบออนไลน์ ได�แก่ 

 - การเรียนรู�ของนักศึกษาด�วยตนเองผ่าน KC-

Moodle (e-learning)

 - โปรแกรมการสอนออนไลน์: โปรแกรม 

Zoom

 - การส่ือสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา : 

Line application, Facebook, และ Google drive

 • กระบวนการท่ีทำาให�นักศึกษามาส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Active Learning)

 รูปแบบการเรียนรู�ของนักศึกษา คือแบบ 

Flipped classroom approach โดยการให�นักศึกษา

เรียนรู�ด�วยตนเองนอกห�องเรียน ผ่านส่ือการสอนของ

อาจารย ์เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�ก่อนเข�าช้ันเรียน ร่วม

กับการทำากิจกรรมของนักศึกษาผ่านงานท่ีได�รับมอบ

หมาย เพ่ือเสริมทักษะด�านภาษาอังกฤษ ทักษะการ

ค�นคว�า ทักษะการส่ือสาร และทักษะการใช�เทคโนโลยี

ของนักศึกษาซ่ึึ่งจำาเป็นสำาหรับนักศึกษาในศตวรรษท่ี 

21 นอกจากน้ันในกระบวนวิชาได�ทำาการเสริมทักษะ

ชีวิตและอาชีพ ผ่านการเรียนการสอนจากส่ือการเรียน

รู� และบุคลากรภายนอก เพ่ือเสริมองค์ความรู�ท่ีสำาคัญ

แก่วิชาชีพของนักศึกษา

 • ประเด็นอ่ืน ๆ  ท่ีคิดว่าเก่ียวข�องและสำาคัญใน

การแสดงให�เห็นถึงจุดเด่นของการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึน
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การศึกษารูปแบบน้ีสามารถพัฒนาทักษะท่ีสำาคัญ

สำาหรับประกอบวิชาชีพในด�านปศุสัตว์หรือสัตว์

เศรษฐกิจท่ีสำาคัญ โดยเฉพาะการผลิตสุกร เม่ือส้ินสุด

การเรียนการสอนนักศึกษาจะได�รับเอกสารรับรองการ

ประกอบวิชาชีพฟาร์มสุกรจากกรมปศุสัตว์โดยตรง 

และสามารถพฒันากระบวนการคดิของนักศึกษา ด�าน

ภาษา และด�านเทคโนโลย ีเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

และทันสมัย โดยการเรียนรู�ด�วยรูปแบบน้ีทำาให�

นักศึกษาได�ไปศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองก่อนเข�า

ห�องเรียน เกิดการกำาหนดปัญหาร่วมกันระหว่าง

อาจารยแ์ละนักศึกษา การใช�เหตุผลในการตอบคำาถาม 

สร�างการส่ือสารกันภายในช้ันเรียนเพ่ิมมากข้ึน และ

นักศึกษาสามารถใช�ประโยชน์ผ่านการเรียนรู�ด�วย

อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น ระบบการศึกษาออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ท่ีมีอยู่

อย่างถูกต�อง 

 • ปัญหาและอุปสรรค

 ในระหว่างการเรียนการสอน เกิดปัญหาข้ึน

ระหว่างภาคการศึกษา ทำาให�ต�องปรับเปล่ียนรูปแบบ

การเรียนการสอน เน่ืองจากปัญหาสถานการณ์โรค

ระบาด 2 โรค ในปัจจุบัน ได�แก่ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) และ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

(African swine fever : ASF) โดยปรับเปล่ียนดังน้ี

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลทำาให�ต�อง

ดำาเนินการปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบการเรียน

ในห�องเรียน เพ่ือพบปะกันระหว่างนักศึกษาและ

อาจารย์ผู�สอน สำาหรับการถาม-ตอบ ในข�อสงสัยใน

กิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายของนกัศึกษา และการเรียน

รู�จากส่ือการสอน เปน็การเรียนออนไลนผ่์านโปรแกรม 

Zoom ลดการเรียนผ่านส่ือออนไลน์จากวีดีโอของผู�

สอน และการเรียนในห�องเรียน ท้ังน้ี เพ่ือกระตุ�นความ

สนใจ และใส่ใจเน้ือหาของนักศึกษาจากการเรียนตัว

ต่อตัวผ่านโปรแกรม Zoom

 จากสถานการณ์โรคระบาด ASF ส่งผลกระทบ

ต่อกระบวนวิชาปฏิิบัติงานในรายวิชาดังกล่าว ซ่ึึ่ง

นักศึกษาต�องเข�าปฏิิบัติงาน เพ่ือฝึึกวิชาชีพการเปน็นัก

สัตวบาลฟาร์มสุกร จากน้ันทำาการพัฒนาวีดีโอส่ือการ

เรียนรู�สำาหรับเผยแพร่ในระบบออนไลน์โดยอาจารย์ผู�

สอน เพ่ือใช�ในการประเมินผล และผลงานสำาหรับ

นักศึกษา รวบถึงการฝึึกการเรียนรู�ดังกล่าวจะทำาให�

นักศึกษาเจอสถานการณ์จริง เกิดปัญหา และการแก�

ปัญหา ส่งผลทำาให�นักศึกษาสามารถนำาปัญหาดังกล่าว

มาออกแบบ แบบจำาลอง Smart Farm เพ่ือแก�ปัญหา

ด�วยเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบัน ส่งเสริมการทำางานใน

อนาคต แต่ท้ังน้ีถึงแม�นักศึกษาจะไม่สามารถเข�าฝึึกงาน

ในฟาร์มสัตว์ทดลอง แต่ยงัคงสามารถสร�างและพัฒนา

แบบจำาลอง Smart Farm ได�จากส่ือออนไลน์ท่ี

อาจารย์ผู�สอนได�ส่งให�แก่นักศึกษา เพ่ือทำาการศึกษา

ด�วยตนเอง 

 ท้ังน้ีเม่ือสถานการณ์การระบาดของโรคดีข้ึน 

นักศึกษาจะสามารถเข�าไปเรียนรู�ในกระบวนวิชา

ปฏิิบัติการในฟาร์มสัตว์ทดลองเป็นปกติ เพ่ือชดเชย

การผิดพลาด และสามารถนำาทฤษฎีแบบจำาลอง 

Smart Farm ท่ีได�ออกแบบ ไปศึกษาในการกระบวน

การปฏิิบัติงานดังกล่าวว่าสามารถใช�ในการแก�ปัญหา

ได�จริงหรือไม่ 

4. ผลท่ีได้รับและอภิปราย

 4.1 ผลงานท่ีได�จากโครงการ

 ผลงานของนักศ้กษาในรูปแบบงานเด่ียวิ

 จากกิจกรรมพัฒนาทักษะด�านการค�นคว�า

บทความวิจัยระดับนานาชาติให�แก่นักศึกษา และให�

นักศึกษาฝึึกใช�ทักษะการออกแบบ และวิเคราะห์ผล

การทดลอง ออกมาในรูปแบบโปสเตอร์วิชาการ เผย

แพร่ และนำาเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ

ออนไลน์ในแอพพลิเคช่ัน Facebook โดยผลงานของ

นักศึกษาถือว่าเป็นท่ีพอใจ และแสดงออกถึงความ

เข�าใจ ความพร�อม และทักษะด�านภาษาอังกฤษท่ีเพ่ิม

ข้ึน โดยลักษณะตัวอย่างผลงานของนักศึกษาได�แสดง

ดังรูปภาพท่ี 1



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         169

 ผลงานของนักศ้กษาในรูปแบบงานกลุ่ม

 จากการมอบหมายให�นักศึกษาสืบค�นถึงระบบ

การจัดการฟารม์สุกรเพ่ิมเตมิจากส่ือการสอนภายนอก 

เพ่ือศึกษาระบบการจดัการฟารม์ และปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จริง รวมไปถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีสำาหรับ

ฟาร์มสุกรในปัจจุบัน เพ่ือนำาองค์ความรู�ท่ีได�สำาหรับ

การออกแบบโครงร่าง Platform ในรูปแบบ “Smart 

farming platform” ท่ีทันสมัย และสามารถใช�ได�จริง 

ผลงานการออกแบบของนักศึกษาถือเป็นท่ีน่าพอใจ 

ตรงตามวัตถุประสงค์ของช้ินงาน ดังแสดงในภาพท่ี 2

 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงผลงานกิจกรรมการสรางโปสเตอรวิชาการจากบทความวิจัยระดับนานาชาติ 

 

 

  
ภาพท่ี 2 แสดงผลงานกิจกรรมการออกแบบโครงราง “Smart farming platform”

 

 

   

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงผลงานกิจกรรมการสรางโปสเตอรวิชาการจากบทความวิจัยระดับนานาชาติ 

 

 

  
ภาพท่ี 2 แสดงผลงานกิจกรรมการออกแบบโครงราง “Smart farming platform”
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 4.2 ผลลพัธ์ิต่ออาจารยห์รือคณาจารยท่ี์เข�าร่วม

ในโครงการ

 การปรบัการเรียนการสอนถอืว่าเป็นการพฒันา

คณาจารย์ให�ก�าวทันยคุสมัยแห่งเทคโนโลยี โดยการนำา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช� อีกท้ังทำาให�สามารถส่ือสาร

กับกลุ่มนักศึกษาได�ตรงเป้าหมายมากข้ึน ซ่ึึ่งจากเดิม

การศึกษาในกระบวนวิชาน้ี นักศึกษาจะเป็นผู�รับ

กระบวนความคิดและองค์ความรู�จากอาจารย์ผู�สอน

เพียงด�านเดียว แต่เม่ือเกิดการปรับเปล่ียน ทำาให�เกิด

การส่ือสารระหวา่งอาจารยกั์บนักศึกษามากยิง่ข้ึน เกิด

การแลกเปล่ียนแนวคิด การยอมรับกระบวนความคิด

ซ่ึึ่งกันและกัน รวมท้ังเกิดการเสริมทักษะให�แก่ผู�เรียน 

และผู�สอน

5. สรุป

 จากการปรับเปล่ียนจากรูปแบบการเรียนในรูป

แบบเดิม ให�เป็นรูปแบบการเรียนรู�ให�ก�าวทันยุคสมัย

แห่งเทคโนโลยี และโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยอาศัย

การเรียนรู�แบบ Active learning สามารถพัฒนา

ทักษะต่าง ๆ ท่ีสำาคัญของนักศึกษาสัตวศาสตร์ โดย

เฉพาะทักษะท่ีจำาเป็นต่อการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาในอนาคต ท้ังจากการเรียนการสอนของ

อาจารย์ผู�สอน ส่ือการสอนและผู�เช่ียวชาญจาก

ภายนอก รวมถึงกิจกรรมท่ีนักศึกษาได�รับมอบหมาย

ระหว่างเรียน นอกจากน้ันการปรับเปล่ียนรูปแบบการ

เรียนการสอนสามารถพัฒนากระบวนการสอนของ

อาจารย์ให�ก�าวทันยุคสมัย และสอดคล�องกับแนวคิด

ของนักศึกษาในยุคสมัย GenY และ GenZ ได� และท่ี

สำาคัญสามารถนำาไปใช�ในทุกแขนงวิชา ซ่ึึ่งจะทำาให�

นักศึกษามีความสนใจ และรู�สึกสนุกสนาน มีความสุข

ในการศึกษากระบวนวิชาน้ัน เกิดองค์ความรู�ข้ึนจาก

การได�ลงมือปฏิิบัติจริง ท้ังน้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่าง

การเรียนการสอนเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได� 

จึงกระทบต่อกิจกรรมของนักศึกษา แต่สามารถปรับ

เป ล่ียนได� ตามสถานการณ์ เ พ่ื อ ให� บรรลุ ตาม

วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา
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138.
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วิยแอ็คทีฟไอซีทีและโครงงาน  

(Active ICT and Project base learning: AiPL)  

กรณีศ้กษากระบวินวิิชา 356210 สัตวิศาสตร์และสัตวิ์น้ำาเบื้องต้น

วิัชรพงศ์ นรพัลลภ1 
1ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

watcharapong.n@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยแอ็คทีฟไอซีึ่ทีและโครงงาน (Active ICT and 

Project base learning: AiPL) เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนการเรียนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเช้ือ covid-19 โดยทำาการสอนสำาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ สาขาท่ัวไป ช้ันปีท่ี 1 โดยสุ่ม

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 150 คน ใช�รูปแบบการเรียนรู� AiPL ประกอบด�วยกิจกรรม Active 

learning ภายในห�องเรียน (in class) และห�องเรียนเสมือน (virtual classroom), ICT-base learning จำานวน 

9 โปรแกรม และ Project base learning จำานวน 2 ช้ินงาน ท้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วยแบบ

ประเมินกิจกรรม แบบประเมินกระบวนวิชา บทสัมพาทย์และข�อเสนอแนะ ในส่วนรูปแบบการเรียนรู� AiPL จะ

เน�นด�าน (1) การคิดอย่างมีวิจารณญานและการแก�ปัญหา (2) ความคิดสร�างสรรค์และการสร�างนวัตกรรม และ 

(3) การส่ือสารและความร่วมมือ ท่ีสามารถกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความสนใจในเน้ือหาวิชา สามารถเข�าใจและประยกุต์

ใช�อย่างมีประสิทธิิภาพ ลดความกดดันจากการเรียนแบบ new normal ผลพบว่าผู�เรียนให�ความสนใจในรูปแบบ

การเรียนแบบ AiPL อำานวนความสะดวกแก่ผู�สอน และการวัดผลทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ 

คำาสำาคัญ:  รูปแบบการเรียนรู�, แอ็คทีฟ, ไอซีึ่ที, โครงงาน, AiPL 

1. บทนำา

 ในปัจจุบัน แนวคิด สภาพสังคม ส่ิงแวดล�อม ถูก

เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือ covid-19 ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียน

การสอน เม่ือผู�สอนต�องปรับตัวเปล่ียนรูปแบบมาเป็น

ออนไลน ์ส่งผลให�เกิดความวติกกังวลท้ังตัวผู�สอนและ

ผู�เรียน ในฝัึ�งผู�สอนต�องปรับส่ือในการนำาเสนอเน้ือหา

บทเรียน โดยเป็นการเรียนรู�ใหม่ท้ังระบบ ปรับวิธีิการ

ช้ีวัดให�เหมาะสมแต่ยังคงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู� 

ซ่ึึ่งโดยส่วนมากคือการสอบออนไลน์และมอบหมายช้ิน

งานให�ผู�เรียนไปศึกษาพร�อมส่งช้ินงานภายในเวลาท่ี

กำาหนด ท้ังน้ีตัวผู�เรียนเองต�องปรับตัว โดยจะต�องมี

วินัยในการเรียนรู� สามารถจัดสรรเวลาได�อย่างมี

ประสิทธิิภาพ และทำาช้ินงานให�ครบถ�วน ท้ังน้ีการทำา

ช้ินงานท่ีมากเกินไป จะเป็นการพลักภาระให�แก่ผู�เรียน

และไม่เกิดการเรียนรู�อยา่งมีประสิทธิิภาพ แต่ยงัส่งผล

ต่อความเครียดสะสมของผู�เรียน ซ่ึึ่งอาจนำาไปสู่ภาวะ

โรคซึึ่มเศร�าได� 
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รูปแบบการเรียนท่ีมีประสิทธิิภาพ ในศตวรรษท่ี 21 

น้ัน ข้ึนกับปัจจัยหลายประการ อาทิ จำานวนผู�เรียน 

ระดับช้ันปี ช่วงเวลา ความเอ้ือเฟ้�อด�านเทคโนโลยี 

เป็นต�น ปัจจัยเหล่าน้ีผู�สอนต�องพิจารณาเพ่ือออกแบบ 

รูปแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมในแต่ละรายวิชา และ

สามารถปรับรูปแบบจากการประเมินอย่างทันท่วงที 

ท้ังน้ีการเรียนรู�ท่ีสามารถเห็นประสิทธิิภาพอย่าง

รวดเร็ว เกดิแรงจงูใจแกผู่�เรียนคือ การสอนด�วยวิธีิการ 

Active Learning จากงานวิจัยของ Morable (2000) 

ซ่ึึ่งกลา่วถึง เทคนคิพัฒนาการเรียนรู�ของผู�ใหญ่ (TEAL 

Compendium) [1] นำามาสู่หลักการ 4 ประการคือ

 1. ใช�การเรียนรู� Active learning เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิิภาพของนักเรียน

 2. สร�างบรรยากาศการเรียนรู�ด�วย กิจกรรม

ละลายพฤติกรรม (Ice breaker)

 3.  กลยุทธ์ิในการสร�างองค์ความรู�แบบ

สร�างสรรค์ (Creative Content)

 4. การประเมินองค์ความรู�แบบสร�างสรรค์ 

 ซ่ึึ่งหลักการน้ีจะมีประสิทธิิภาพก็ต่อเม่ือ ผู�เรียน

เห็นความสำาคัญของการเรียนรู� (ประโยชน์) ผู�เรียนได�

ลงมือปฎิบตั ิผู�เรียนมีสว่นร่วมและความรับผิดชอบของ

ผู�เรียน และผู�เรียนริเร่ิมจากแรงพลักดันภายในตนเอง 

(Self initiated learning) [2] ท้ังน้ีจากหลักการดัง

กล่าว สามารถนำามาประยุกต์ใช�กับระบบการเรียนใน

รูปแบบใหม่ (New normal) ท่ีนอกจากการใช� Active 

Learning แล�ว หากแต่การรวม ICT-base learning 

และ Project base learning ท่ีเน�นการเรียนรู�ในช่วง

โมงเรียน สร�างแรงบันดาลใจหลังเรียน เพ่ิมทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน�นการส่ือสารท่ีผ่านกระบวนการคิด

แบบ Critical thinking ต่อบุคคลภายนอก จึงเป็นท่ีมา

ของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยแอ็คทีฟไอซีึ่ที

และโครงงาน (Active ICT and Project base 

learning: AiPL) สำาหรับกระบวนวิชาสัตวศาสตร์และ

สัตว์นำ้าเบ้ืองต�น 356210

 

2. ทฤษฎีี

 รูปแบบการเรียนรู� AiPL มุ่งใช�การเรียนแบบ

บูรณาการระหว่าง Passive และ Active learning 

สำาหรับกระบวนวิชา 356210 สัตวศาสตร์และสัตว์นำ้า

เบ้ืองต�น ซ่ึึ่งเป็นกระบวนวิชาสำาหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 

1 จำานวน 150 คน ซ่ึึ่งจะใช�คณาจารย์ของภาควิชา

ท้ังหมด มาสับเปล่ียนหมุนเวียนการสอนเน่ืองจาก

เน้ือหาหลักยังต�องคงความเป็นวิชาการจากคณาจารย์

ผู�สอน จึงคงรูปแบบการวัดผลด�วยการสอบไว� 50% 

แต่ในส่วนเน้ือหาอีก 40% จะเป็นการวัดผลจาก

กิจกรรมในห�องเรียน การมีส่วนร่วม การเรียนรู�จาก 

Project base learning (กิจกรรม The Gastronomy) 

โดยให�ผู�เรียนได�ร่วมกันเลือกโครงการท่ีน่าสนใจ จาก

การสำารวจ สังเกต และลงมือปฎิบัติ [3] และอีก 10% 

จะเป็นการสร�างสรรค์ช้ินงานเด่ียวท่ีเน�นกระบวนการ

คิดแบบ Critical thinking (กิจกรรม ANS Podcaster) 

โดยจะเน�นการใช� ICT-base learning เป็นหลักในการ

เช่ือมต่อระหว่างผู�สอนและผู�เรียน กระตุ�นให�เกิดการ

เรียนรู� เพ่ิมความสะดวกและแม่นยำาในการวัดผล 

จำานวน 9 โปรแกรมด�วยกัน จากกรณีศึกษาด�าน ICT-

base learning โดย ธัินยชนก (2018) พบว่าสามารถ

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ด�านแผนการ

เรียนรู�มีความเหมาะสมระดับดีมากถึง 4.25 (ค่าเฉล่ีย

จากการประเมินของผู�เช่ียวชาญ) [4] นอกจากน้ีเม่ือ

ส้ินสุดกระบวนการเรียนรู�จะมีการประเมินกิจกรรม

และสรุปกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือตกผลึกองค์ความรู�ใหม่ 

เ รียน รู� จาก ผู� อ่ื น  เ พ่ือการประยุก ต์ ใช� อย่ า ง มี

ประสิทธิิภาพ (รูปท่ี 1)

   ท้ังน้ีรูปแบบการเรียนรู� AiPL จะนำาเสนอ

กิจกรรมในกระบวนการเรียนรู�ท้ังหมด รวมถึงราย

ละเอียดและแนวทางการใช�งานของ ICT-base 

learning ท้ัง 9 โปรแกรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ

จัดการการเรียนรู� ท่ีผู�สอนสามารถนำาไปประยุกต์ใช� 

ตลอดจนเป็นแนวทางต่อยอด รูปแบบการเรียนรู�แบบ

อ่ืน เช่น flipped classroom ท่ีผู�เรียนจะเปล่ียน
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บทบาทเป็นผู�ถ่ายทอดองค์ความรู� ในขณะท่ีผู�สอน

กลายเป็นผู�อำานวยความสะดวก (Facilitator) และผู�

โค�ช (Coacher) ในระดับต่อไป

   

รูปท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วย

แอ็คทีฟไอซีึ่ทีและโครงงาน (Active ICT and Project 

base learning: AiPL) สำาหรับกระบวนวิชาสัตวศาสตร์

และสัตว์นำ้าเบ้ืองต�น 356210

3. กระบวินการเรียนรู้ 

 ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู�ด�วย AiPL จะ

ประกอบด�วย 4 ส่วน คือ กิจกรรมละลายพฤติกรรม, 

กิจกรรม Active learning ด�วย ICT-base, กิจกรรม 

Project base learning และ การวัดผล ดังน้ี

 3.1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม

 ช่ือกิจกรรม “Among us” 

 เน่ืองจากกระบวนวิชา 356210 เป็นนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1 จำานวน 150 คน ซ่ึึ่งมีจำานวนมาก และยังไม่รู�

จักกัน กิจกรรมน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ให�นักศึกษาได�

ทำาความรู�จัก ทำางานร่วมกันเป็นทีม และแบ่งปัน

แนวคิดด�านปศุสัตว์เบ้ืองต�นได�

 กระบวินการ

 แบ่งกลุ่มนักศึกษา 10 คน เพ่ือร่วมกิจกรรม “6 

squares” (อ�างอิงจากการอบรม Active Learning 

โดย ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธ์ุิ) เพ่ือทำาความรู�จัก

สมาชิกในกลุ่ม, กิจกรรม “ถ�าฉันมีเงิน 1 ล�าน” เพ่ือ

ให�นักศึกษาแสดงแนวคิดและเข�าใจความสำาคัญของ

การเล้ียงปศุสัตว์และสัตว์นำ้า นำาผลของกิจกรรมมาแบ่ง

ปันกับเพ่ือน ๆ ในกลุ่มอ่ืน เพ่ือเป็นบทนำาในการเรียน

ต่อไป โดยใช�คะแนนแข่งขันภายในห�องเป็นแรงพลัก

ดันในการร่วมกิจกรรม

 3.2 กิจกรรม Active learning ด�วย ICT-base

 โปรแกรมและแอพลิเคช้ันจำานวน 9 โปรแกรม 

ถูกนำามาใช�เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู� ครอบคลุมท้ังการ

พัฒนาทักษะ การสร�างช้ินงาน การติดต่อส่ือสาร การ

วัดและประเมินผล โดยท่ีผู�เรียน สามารถเข�าถึงได�ง่าย 

ผ่าน SMART phone สามารถสรุปได�ดัง รูปท่ี 2

 3.2.1 Canva 

 โปรแกรม Web Application สร�างส่ือและ

การนำาเสนอแบบ infographic ท่ีสามารถทำาได�ง่าย มี

ระบบ template และใช�งานผ่านระบบออนไลน์ [5] 

ซ่ึึ่งได�ทำาการสอนในรูปแบบ online workshop พร�อม

จัดกิจกรรมให�สร�างสรรค์ผลงานโปสเตอร์ “ประกาศ

ขาย…สัตว์” โดยมีรางวัลมอบให� 20 รางวัล  

   

 

 

learning โดย ธ ันยชนก (2018) พบวาสามารถ

สงเสริมทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที ่ 21 ดาน

แผนการเรียนรูมีความเหมาะสมระดับดีมากถึง 4.25 

(คาเฉลี ่ยจากการประเมินของผู  เช ี ่ยวชาญ) [4] 

นอกจากนี้เมื ่อสิ ้นสุดกระบวนการเรียนรู จะมีการ

ประเมินกิจกรรมและสรุปกิจกรรมรวมกัน เพื่อตก

ผลึกองคความรู ใหม เร ียนรู จากผู อ ื ่น เพื ่อการ

ประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ (รูปท่ี 1) 

  ทั ้งนี้ร ูปแบบการเร ียนรู AiPL จะนำเสนอ

กิจกรรมในกระบวนการเร ียนรู ท ั ้งหมด รวมถึง

รายละเอียดและแนวทางการใชงานของ ICT-base 

learning ทั้ง 9 โปรแกรม เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดการการเรียนรู ที่ผูสอนสามารถนำไปประยุกตใช 

ตลอดจนเปนแนวทางตอยอด รูปแบบการเรียนรู

แบบอ ื ่น เชน  flipped classroom ท่ีผ ู  เร ียนจะ

เปลี่ยนบทบาทเปนผูถายทอดองคความรู ในขณะท่ี

ผูสอนกลายเปนผูอำนวยความสะดวก (Facilitator) 

และผูโคช (Coacher) ในระดับตอไป 

   
 

รูปท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวย

แอ็คทีฟไอซีทีและโครงงาน (Active ICT and 

Project base learning: AiPL) สำหรับกระบวน

วิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ำเบื้องตน 356210 
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 3.2.2 Powtoon

โปรแกรม Web Application การนำาเสนอด�วย 

infographic animation ท่ีใช�งานง่ายบนระบบ

ออนไลน์ สามารถผลิตส่ือการสอนให�มีความน่าสนใจ 

โดยตัดต่อเสียง บทบรรยาย ประกอบภาพเคล่ือนไหว 

นอกจากน้ียังสามารถบันทึกไฟล์งานลงภายในเคร่ือง

ได� [6] 

 3.2.3 Quizizz

 โปรแกรม Web Application แบบทดสอบ

ออนไลน์ในรูปแบบเกมส์ ท่ีสามารถแข่งขันกับสมาชิก

ในกลุ่มได� มีระบบสะสมคะแนน ระบบ flash card 

เพ่ือทบทวนเน้ือหาภายหลงั รวมท้ังระบบรายงานและ

สถิติหลังบ�าน ทำาให�วิเคราะห์กลุ่มผู�เรียนได�ดี [7] ได�นำา

มาใช�ในกิจกรรมทบทวนเน้ือหาบทเรียนก่อนการสอบ 

โดยมีรางวัลมอบให� 5 รางวัล  

 3.2.4 Mentimeter

 โปรแกรม Web Application ท่ีช่วยส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยการตอบคำาถาม แสดง

ความคิดเห็นแบบ word cloud การโหวตและนำาเสนอ

แบบ radar chart การจัดลำาดับท่ี เป็นต�น สามารถ

รองรับผู�เข�าร่วมได�จำานวนมาก [8] ได�นำามาใช�ในการ

สรุปกิจกรรม The gastronomy 

 3.2.5 Podcast

 รายการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

โดยจะมีผู�ดำาเนินรายการออกมาเล่าเร่ือง หรือพูดคุย

ในราวเร่ืองต่าง ๆ  โดยแบ่งเร่ืองราวออกเป็นตอน มีหัว

เร่ืองอย่างชัดเจน โดยผู�จัดรายการ (Podcaster) จะ

เตรียมเน้ือหา บทสัมพาทย์และบันทึกเสียงผ่าน

โปรแกรมต่าง ๆ จากน้ันทำาการเผยแพร่ออนไลน์ เช่น 

anchor.fm, Spotify, Google podcast, Overcast, 

Apple podcasts เป็นต�น ท้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมสร�างสรรค์ช้ินงานเด่ียว ANS Podcaster

 

รูปท่ี 2 โปรแกรมและแอพพลิเคช่ันในส่วน 

ICT-base learning จำานวน 9 โปรแกรม

 3.2.6 Zipgrade

 โปรแกรมและแอพลิเคช่ันมือถือ ในการตรวจ

ข�อสอบอัตนัยอย่างมีประสิทธิิภาพ รวดเร็วโดยใช�หลัก

การ image processing จากกล�องมือถือร่วมกับฐาน

ข�อมูลผู�เรียน และยังเพ่ิมประสิทธิิภาพในการสอบ
   

 

 

สามารถรองร ับผ ู  เข าร วมได จำนวนมาก [8] ได

นำมาใชในการสรุปกิจกรรม The gastronomy  

3.2.5 Podcast 

รายการเผยแพร  เส ียงบนแพลตฟอรม

ออนไลน โดยจะมีผูดำเนินรายการออกมาเลาเรื ่อง 

หรือพูดคุยในราวเรื ่องตาง ๆ โดยแบงเรื ่องราว

ออกเปนตอน มีห ัวเร ื ่องอยางช ัดเจน โดยผ ู จัด

รายการ (Podcaster) จะเตรียมเนื้อหา บทสัมพาทย

และบันทึกเสียงผานโปรแกรมตาง ๆ จากนั้นทำการ

เ ผ ยแพร  อ อน ไลน   เ ช  น  anchor.fm, Spotify, 

Google podcast, Overcast, Apple podcasts 

เปนตน ทั้งนี้เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสรางสรรค

ชิ้นงานเดี่ยว ANS Podcaster 

 

 

 
รูปท่ี 2 โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นในสวน  

ICT-base learning จำนวน 9 โปรแกรม 

 

3.2.6 Zipgrade 

โปรแกรมและแอพลิเคชั ่นมือถือ ในการ

ตรวจขอสอบอัตนัยอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วโดย 
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ออนไลน์ผ่านระบบ security key [9]

 3.2.7 QR generator

 การสร�างรหัส QR ผ่านโปรแกรม เพ่ือนำาไปสู่ 

URL ต่างๆ สามารถนำามาประยกุต์ใช�ในการเข�าถึงไฟล์

บทเรียน ไฟล์ VDO การเช็คช่ือเข�าร่วมกิจกรรม Active 

learning ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรมผ่าน

แบบสอบถาม โดยลดการใช�กระดาษ และเก็บข�อมูล

ได�ถูกต�องแม่นยำามากยิ่งข้ึน [10]

 3.2.8 Google for education

 โปรแกรมสำาหรับการจัดการเอกสารและไฟล์

แบบออนไลน์ ได�แก่ Google doc, sheet, form, 

drive ได�ถูกนำามาใช�ในการแจ�ง course syllabus, 

เอกสารประกอบการสอน, คะแนนเกบ็, การส่งช้ินงาน 

และการสอบกลางภาค (ออนไลน์)   

 3.2.9 FB & Zoom

 ช่องทางการติดต่อส่ือสารหลักระหว่างผู�เรียน

และผู�สอน แจ�งข�อมูลข่าวสาร บันทึกการสอนของ

คณาจารย์ และโปรแกรมประชุม-สอนออนไลน์ เพ่ือ

ความสะดวกในการรองรับนักศึกษา พร�อมเก็บสถิติ 

(log files) ท้ังน้ีช่องทางหลักท่ีเข�าถึงคือ 

https://www.facebook.com/ANSCMU210

 3.3 กิจกรรม Project base learning

 ประกอบด�วย 2 กิจกรรมด�วยกัน โดยแยกเป็น

งานเด่ียวและงานกลุ่ม

 3.3.1 ANS Podcaster (งานเด่ียว)

 ให�ผู�เรียนผลิตส่ือ podcast ในหัวข�อ “สัตว์

เศรษฐกิจในยุคหลัง covid-19 ท่ีสำาคัญ” ความยาว 5 

นาที โดยต�องบูรณาการความรู�ด�านการผลิตสัตว์พร�อม

แสดงเหตุผลท่ีเหมาสม เน�น Critical thinking และ

ทักษะการนำาเสนอ ซ่ึึ่งผลงานจะได�นำาเสนอผ่าน 

“SMART AGGIE Podcast เกษตรสมัยใหม่ ใครๆก็

ทำาได�” ของทางคณะเกษตรศาสตร์ [11] และช่องทา

งอ่ืนๆ รวมท้ังส้ิน 7 สถานีสำาคัญ

 3.3.2 The gastronomy (งานกลุ่ม)

 ให�ผู�เรียนแบ่งกลุ่ม 10 คน จากเน้ือหาในบท

เรียนด�านการผลิตปศุสัตว์และสัตว์นำ้า ทำาการเลือกสัตว์

ท่ีสนใจและพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าทาง

เกษตร โดยได�รับงบประมาณสนับสนุนกลุ่มละ 1,000 

บาท สามารถใช�สถานท่ีและอุปกรณ์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ จากหน่วยแปรรูปทางปศุสัตว์และสัตว์นำ้า 

(SAAAP) โดยกลุ่มผู� เรียนต�องนำาเสนอข้ันตอน

กระบวนการแปรรูปผ่านส่ือ infographic และนำา

ผลิตภัณฑ์มาร่วมแสดงในงาน กาดโก�งโค�ง คณะ

เกษตรศาสตร์ พร�อมแบบประเมิน QR จากผู�ร่วมงาน 

และผู�เช่ียวชาญด�านอาหาร จากน้ันดำาเนินการสรุป

กิจกรรมบทเรียน และแจกรางวลัจากกจิกรรมดงักล่าว

 3.4 การวัดผล

 การวัดผลประกอบด�วย แบบประเมินกิจกรรม 

The gastronomy โดยผู�บริโภค แบบประเมินการเข�า

ร่วมกิจกรรม Active Learning แบบประเมนิกระบวน

วิชาและการสอน ตลอดจนบทสัมพาทย์และข�อเสนอ

แนะ ท่ีได�รับระหว่างการจัดกิจกรรมท้ังหมด

4. ผลการเรียนรู้

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ด�วย AiPL ใน

กระบวนวิชา 356210 จำานวนผู�เรียน 150 คนพบว่า

สามารถคงการเรียนรู�ตามวัตถุประสงค์เดิม และเพ่ิม

เติมกิจกรรม Active Learning ภายในห�องเรียน ตลอด

จนกิจกรรมในห�องเรียนเสมือนผ่านระบบออนไลน์ได�

อยา่งมีประสิทธิิภาพ ถึงแม�ว่าจะมีข�อจำากัดด�านสภาพ

ห�องเรียน (ห�อง slope ทำาให�การทำากิจกรรมกลุ่มมี

ความยากลำาบาก) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

covid-19 ท่ีต�องระมัดระวังด�านการจัดกิจกรรมและ

เปล่ียนรูปแบบการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ อีกท้ัง

จำานวนนักศึกษาท่ีมีจำานวนมากถึง 150 คน จึงต�องมี

ระบบ LMS ท่ีส่ือสารและคอยตอบข�อซัึ่กถามจาก

นักศึกษาอย่างสมำ่าเสมอ 

 ในส่วนของกิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็น

กิจกรรมแรกท่ีผู�เรียนได�ทำาความรู�จักกัน เพ่ือสร�าง

บรรยากาศการเรียนรู�ท่ีเปิดกว�าง เอ้ือต่อการสร�างองค์

ความรู�แบบสร�างสรรค์ ท้ังน้ีมีกลุ่มนักศึกษาท่ีสนใจและ
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มาสอบถามถงึการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาวชิา ซ่ึึ่งถือว่า

สร�างความประทับใจแก่ผู�เรียนได�ในระดับหน่ึง ในส่วน

ของกจิกรรม Active learning ด�วย ICT-base จะเปน็

ปัจจัยหลักในการกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู� ผ่านการลง

มือปฎิบัติภายในห�องและห�องเรียนเสมอืน สร�างความ

แปลกใหม่ เพ่ิมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให�แก่ผู�เรียน

และผู�สอน ผู�เรียนมีความสุขในบทเรียนและได�เรียนรู�

แลกเปล่ียนแนวคิดไปกับเพ่ือน ๆ  นอกจากน้ียังอำานวย

ความสะดวกในการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะการ

ใช�โปรแกรม Zipgrade สำาหรับการตรวจข�อสอบปรนยั

ของผู�เรียน 150 คน สร�างความแม่นยำาและลดเวลา

ตรวจข�อสอบเหลือเพียง 1.30 ช่ัวโมงเท่าน้ัน 

 ด�านกิจกรรม Project base learning พบว่า

ผู�เรียนให�ความสำาคัญและเรียนรู�จากช้ินงานเป็นอย่าง

ดี กิจกรรม ANS Podcaster พบว่าผู�เรียนให�ความ

สำาคัญกับสัตวเศรษฐกิจ 3 อันดับแรกคือ ไก่ สุกรและ

แมลง ตามลำาดับ เป็นท่ีน่าสนใจว่าสัตว์เศรษฐกิจทาง

เลือก (แมลง) กำาลังเป็นท่ีน่าจับตามอง และผู�เรียนให�

ความสนใจ นำาไปสู่แนวทางการปรับหลักสูตรของ

กระบวนวิชาให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน

เป็นสำาคัญ นอกจากน้ียังพบนักศึกษา 8.6% ท่ีมี

ศักยภาพและทักษะด�านการจัดรายการ มีการสร�าง

เน้ือหาให�น่าสนใจ สามารถพัฒนาหรือเป็นแนวทาง

ประกอบอาชีพต่อไปได� (https://anchor.fm/

wnaraballobh/episodes/Smart-Aggie-Podcast-

Special-EP-1--COVID-19-esvc4t) ในส่วนกิจกรรม 

The gastronomy (รูปท่ี 3) นักศึกษาแสดงถึงทักษะ

การบรูณาการองคค์วามรู�จากการผลติสัตว์ได�เป็นอยา่ง

ดี ตลอดจนการเรียนรู�ประโยชน์ด�านแปรรูป ท่ีสามารถ

เพ่ิมมูลค่าสินค�าได�

 

  รูปท่ี 3 การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม The Gastronomy 

ภายในกาดโก�งโค�ง คณะเกษตรศาสตร์ (A) ตัวอย่าง 

ช้ินงาน infographic (B) ภาพกิจกรรม (C) การสรุป

กิจกรรมด�วย word cloud 

 

 

   

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การเรียนรูผานกิจกรรม The Gastronomy 

ภายในกาดโกงโคง คณะเกษตรศาสตร (A) ตัวอยาง 

ชิ้นงาน infographic (B) ภาพกิจกรรม (C) การสรุป

กิจกรรมดวย word cloud  

 

ทั้งนี้ผูเรียนมีการตื่นตัวตลอดการจัดกิจกรรม พรอม

ทั้งคิดคนรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑใหนาสนใจ

ดวย infographic (รูป 3-A) กลยุทธการขายสินคา 

และการประเมินผานระบบ QR code พบวา จาก

การประเมินทั้งหมด 1,039 ครั้ง จากผลิตภัณฑทาง

ปศุสัตวและสัตวน้ำทั้งหมด 16 ชนิด ผูประเมินมี

ความพึงพอใจดานรสชาติ, ภาพลักษณ, กระบวนการ

ผลิต และผลิตภัณฑโดยรวม ในเกณฑระดับดีมาก (5 

คะแนน) คิดเปนสัดสวน 80%, 79.4%, 79.5%, 

และ 82.4% ตามลำดับ จากการสรุปกิจกรรมพบวา

ผูเรียนสวนใหญ ไดเรียนรูการทำงานเปนทีม ความ

สามัคคี การวางแผน ความคิดสรางสรรค และ

ประสบการณจากกิจกรรมดังกลาว (รูป 3-C) (ทั้งนี้

ในส วนของก ิจกรรม The gastronomy ณ กาด

โกงโคง สามารถรับชมผานลิงคดานลาง  

( https://www.youtube.com/watch?v=QkENE

kRgMr0)  

 นอกจากกิจกรรม AiPL ที ่กล าวมา การ

วัดผลผานการประเมินเขาร วมกิจกรรม Active 

Learning พบวาผู เรียนใหความสนใจและเขารวม

ชั ่วโมงที ่มีการสอนดวยกระบวนการดังกลาวถึง 

85.1% แบบประเมินการสอนไดคะแนน 95.63% 

โดยผูเรียนใหขอเสนอแนะวา “ชอบท่ีไดทำอะไรใหม 

ๆ นอกจากการเรียน และเกมสท่ีอาจารยใหเลน งาน

ที ่ใหทำมีคุณภาพมาก” ในสวนของกระบวนวิชา

ทั ้งหมดไดคะแนน 89.52% มีขอเสนอแนะเรื ่อง

เนื ้อหาที ่เปนภาษาอังกฤษในบางบทเรียน ยังทำ

ความเขาใจไดยาก ซ่ึงจะไดนำไปปรับปรุงในกระบวน

วิชาตอไป จะเห็นไดวาการเรียนแบบ AiPL นั้น เปน

การสงเสริมใหผ ู  เร ียนมีกระบวนการคิดอยางมี

A 

B 

C 
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 ท้ังน้ีผู�เรียนมีการต่ืนตัวตลอดการจัดกิจกรรม 

พร�อมท้ังคิดค�นรูปแบบการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ให�น่า

สนใจด�วย infographic (รูป 3-A) กลยุทธ์ิการขาย

สินค�า และการประเมินผ่านระบบ QR code พบว่า 

จากการประเมินท้ังหมด 1,039 คร้ัง จากผลิตภัณฑ์

ทางปศุสัตว์และสัตว์นำ้าท้ังหมด 16 ชนิด ผู�ประเมินมี

ความพึงพอใจด�านรสชาติ, ภาพลักษณ์, กระบวนการ

ผลิต และผลิตภัณฑ์โดยรวม ในเกณฑ์ระดับดีมาก (5 

คะแนน) คิดเป็นสัดส่วน 80%, 79.4%, 79.5%, และ 

82.4% ตามลำาดับ จากการสรุปกิจกรรมพบว่าผู�เรียน

ส่วนใหญ่ ได�เรียนรู�การทำางานเป็นทีม ความสามัคคี 

การวางแผน ความคิดสร�างสรรค์ และประสบการณ์

จากกิจกรรมดังกล่าว (รูป 3-C) (ท้ังน้ีในส่วนของ

กิจกรรม The gastronomy ณ กาดโก�งโค�ง สามารถ

รับชมผ่านลิงค์ด�านล่าง (https://www.youtube.

com/watch?v=QkENEkRgMr0) 

 นอกจากกิจกรรม AiPL ท่ีกล่าวมา การวัดผล

ผ่านการประเมินเข�าร่วมกิจกรรม Active Learning 

พบว่าผู�เรียนให�ความสนใจและเข�าร่วมช่ัวโมงท่ีมีการ

สอนด�วยกระบวนการดงักล่าวถึง 85.1% แบบประเมนิ

การสอนได�คะแนน 95.63% โดยผู�เรียนให�ข�อเสนอ

แนะว่า “ชอบท่ีได�ทำาอะไรใหม่ ๆ นอกจากการเรียน 

และเกมส์ท่ีอาจารย์ให�เล่น งานท่ีให�ทำามีคุณภาพมาก” 

ในส่วนของกระบวนวิชาท้ังหมดได�คะแนน 89.52% มี

ข�อเสนอแนะเร่ืองเน้ือหาท่ีเป็นภาษาอังกฤษในบางบท

เรียน ยังทำาความเข�าใจได�ยาก ซ่ึึ่งจะได�นำาไปปรับปรุง

ในกระบวนวิชาต่อไป จะเห็นได�ว่าการเรียนแบบ AiPL 

น้ัน เป็นการส่งเสริมให�ผู�เรียนมีกระบวนการคิดอยา่งมี

วิจารณญานและสามารถหาแนวทางแก�ปัญหาผ่าน

กิจกรรม นอกจากน้ียังเสริมสร�างความคิดสร�างสรรค์

เ พ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมท่ี

สอดคล�องกับบทเรียน และเสริมทักษะการส่ือสาร 

ความรว่มมือของสมาชกิในกระบวนวชิาได�เป็นอยา่งดี 

ตลอดจนมีสามัญสำานึกในฐานะพลเมืองโลก (รูปท่ี 4)

 

 

รูปท่ี 4 ผู�เรียนนำารางวัลจากการเข�าร่วมกิจกรรม 

น�อมนำาถวายสังฆ่ทาน

5. สรุป

  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ด�วยแอ็คทีฟไอ

ซีึ่ทีและโครงงาน (Active ICT and Project base 

learning: AiPL) สามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู�ใน

ศตวรรษท่ี 21 ได�เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมแก่ตัวผู�

สอนและผู�เรียนท่ีมีจำานวนมาก นอกจากน้ีแนวทางใน

การพฒันาให�ดยีิง่ข้ึนคือ การบรูณาการองคค์วามรู�ด�าน 

Flipped classroom และเพ่ิมสัดส่วนของ AiPL เป็น 

80% ต่อไป    

 

 

วิจารณญานและสามารถหาแนวทางแกปญหาผาน

กิจกรรม นอกจากนี้ยังเสริมสรางความคิดสรางสรรค

เพ ื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ ต อยอดเปนนวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับบทเรียน และเสริมทักษะการสื่อสาร 

ความรวมมือของสมาชิกในกระบวนวิชาไดเปนอยาง

ดี ตลอดจนมีสามัญสำนึกในฐานะพลเมืองโลก (รูปท่ี 

4) 

 

 

รูปท่ี 4 ผูเรียนนำรางวัลจากการเขารวมกิจกรรม  

นอมนำถวายสังฆทาน 

5 สรุป 

  การพัฒนารูปแบบการเรียนรูดวยแอ็คทีฟ

ไอซีทีและโครงงาน (Active ICT and Project base 

learning: AiPL) สามารถสงเสริมทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี มีความเหมาะสมแกตัว

ผูสอนและผูเรียนที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้แนวทาง

ในการพัฒนาใหดียิ่งข้ึนคือ การบูรณาการองคความรู

ด าน Flipped classroom และเพิ ่มส ัดส วนของ 

AiPL เปน 80% ตอไป  
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ห้องเรียนกลับด้านกับวิิชาการประกันคุณภาพ

วิาปี มโนภินิเวิศ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom หรือห�องเรียนกลับด�าน ในกระบวนวิชา 255422 การ

ประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการสอนรูปแบบใหม่ในการสร�างผู�เรียนให�เกิด

การเรียนรู�แบบรอบด�าน โครงการมุ่งเน�นการจัดการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรม

การเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และการทำากรณีศึกษา เป็นต�น โดยกิจกรรมท่ีนำามาใช�ในการเรียนการสอนมีส่วนช่วยช่วยพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสาร/นำาเสนอ และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

เหมาะสม ส่งเสริมให�บทบาทของผู�เรียนนอกจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข�างต�นแล�ว ยงัต�องมีปฏิิสมัพันธ์ิ

กับผู�สอนและผู�เรียนกับผู�เรียนด�วยกัน ในส่วนของผู�สอน มีการลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู�แก่ผู�เรียนใน

ลักษณะการบรรยายลง และเพ่ิมบทบาทในการกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�นท่ีจะทำากิจกรรมต่างๆ รวม

ถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู�แบบ Active Learning อย่างแท�จริง

คำาสำาคัญ:  Flipped-classroom, ห�องเรียนกลับด�าน, การประกันคุณภาพ 

1. บทนำา

 การเรียนการสอนแบบเดิมท่ีผ่านมาในวิชาการ

บริหารคุณภาพในงานวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นรูป

แบบการสอนลักษณะห�องเรียนแบบด้ังเดิม หรือ 

Traditional-classroom ท่ีเป็นมาตรฐาน ถึงแม�จะมี

การเรียนรู�ผ่านกรณีศึกษาบ�าง แต่ยงัถือว่าเป็นสัดส่วน

ท่ีน�อยมาก โดยมีหนังสือและเอกสารประกอบวชิาเป็น

แหล่งความรู�สำาคัญ ผู�สอนมีหน�าท่ีเป็นส่ือกลางในการ

ถ่ายโอนความรู�จากหนังสือและเอกสารประกอบวิชา

ให�แก่นักศึกษาเพียงเท่าน้ัน โครงการน้ีจึงเล็งเห็นความ

สำาคัญของการใช�รูปแบบการสอนสมัยใหม่ด�วยการ

อาศัยห�องเรียนกลับด�าน หรือ Flipped-classroom 

เพ่ือก่อให�เกิดสภาพแวดล�อมการเรียนรู�แบบ Active 

Learning อยา่งแท�จริง กระบวนการเรียนรู�สำาหรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom 

สามารถสรุปเป็นประเด็นได�ดังน้ี

 1. การกำาหนดยุทธิวิธีิเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(Experiential Engagement) โดยมีผู�สอนเป็นผู�ช้ีแนะ

วิธีิการเรียนรู�ให�กับผู�เรียน เพ่ือเรียนเน้ือหาโดยอาศัย

วิธีิการท่ีหลากหลาย ท้ังการใช�กิจกรรมท่ีกำาหนดข้ึนเอง 

เกมส์ สถานการณ์จำาลอง ส่ือ ปฏิิสัมพันธ์ิ การทดลอง 

หรืองานด�านศิลปะแขนงต่างๆ

 2. การสืบค�นเพ่ือให�เกิดมโนทัศน์รวบ (Concept 

Exploration) โดยผู�สอนเป็นผู�คอยช้ีแนะให�กับผู�เรียน

จากส่ือหรือกิจกรรมหลายประเภท เช่น ส่ือประเภท

วิดีโอบันทึกการบรรยาย การใช�ส่ือบันทึกเสียงประเภท 

Podcasts การใช�ส่ือ Websites หรือส่ือออนไลน์ 

Chats
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 3. การสร�างองค์ความรู�อย่างมีความหมาย 

(Meaning Making) โดยผู�เรียนเป็นผู�บูรณาการสร�าง

ทักษะองค์ความรู�จากส่ือท่ีได�รับจากการเรียนรู�ด�วย

ตนเองโดยการสร�างกระดานความรู�อิเล็กทรอนิกส์ 

(Blogs) การใช�แบบทดสอบ (Tests) การใช�ส่ือสังคม

ออนไลน์และกระดานสำาหรับอภิปรายออนไลน์ 

(Social Networking & Discussion Boards)

 4. การสาธิิตและประยุกต์ใช� (Demonstration 

& Application) เป็นการสร�างองค์ความรู�โดยผู�เรียน

เองในเชิงสร�างสรรค์ โดยการจัดทำาเป็นโครงงาน 

(Project) และผ่านกระบวนการนำาเสนอผลงาน 

(Presentations) ท่ีเกิดจากการรังสรรค์งานเหล่าน้ัน

2. กรอบแนวิคิดและแนวิทางการทำา Flipped-

classroom

 การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom สำาหรับกระบวนวิชา 255422 คำานึงถึง

การพัฒนาและส่งเสริมผู�เรียนอย่างเป็นลำาดับข้ันตอน 

รวมท้ังความเหมาะสมในบรบิทของการเรียนการสอน

ในรายวิชา สามารถสรุปเป็นข้ันตอนและกิจกรรม

ท้ังหมดได�ดังภาพ

 จากรูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการเรียนการส

อนแแบบ Flipped-classroom แบ่งออกเป็น 2 ข้ัน

ตอนหลัก ได�แก่ การเตรียมการก่อนการเรียน และการ

จัดการเรียนการสอน โดยในข้ันตอนของการจัดการ

เรียนการสอน มีการแบ่งย่อยออกเป็น 2 ส่วนด�วยกัน 

คือ การเรียนนอกห�องเรียน และการเรียนการสอนใน

ห�องเรียน ซ่ึึ่งในแต่ละส่วนจะมีรายละเอียดกิจกรรม

ย่อยท่ีสนับสนุนกันและกัน ทำาให�การเรียนการสอน 

Flipped-classroom เกิดประสิทธิิภาพสูงสุด รูปท่ี 2 

แสดงแนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom สำาหรับกระบวนวิชา 255422 แสดงราย

ละเอียดของกิจกรรมในห�องเรียนและนอกห�องเรียน

 

 

   

 

 

เรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย 

ทั ้งการใชกิจกรรมที่กำหนดขึ ้นเอง เกมส 

สถานการณจำลอง สื ่อ ปฏิสัมพันธ การ

ทดลอง หรืองานดานศิลปะแขนงตางๆ 

2. การส ืบค น เพ ื ่ อ ให  เก ิ ดมโนท ัศน  รวบ 

(Concept Exploration) โดยผู สอนเปนผู

คอยชี้แนะใหกับผูเรียนจากสื่อหรือกิจกรรม

หลายประเภท เชน สื่อประเภทวิดีโอบันทึก

การบรรยาย การใชสื่อบันทึกเสียงประเภท 

Podcasts การใช ส ื ่อ Websites หร ือสื่อ

ออนไลน Chats 

3. การสรางองคความรู อย างมีความหมาย 

(Meaning Making) โดยผูเรียนเปนผูบูรณา

การสรางทักษะองคความรูจากสื่อที่ไดรับ

จากการเร ียนรูด วยตนเองโดยการสราง

กระดานความรูอิเล็กทรอนิกส (Blogs) การ

ใชแบบทดสอบ (Tests) การใชส ื ่อสังคม

ออนไลนและกระดานสำหร ับอภิปราย

อ อ น ไ ล น  (Social Networking & 

Discussion Boards) 

4. ก า ร ส า ธ ิ ต แ ล ะ ป ร ะ ย ุ ก ต  ใ ช  

(Demonstration & Application) เปนการ

สร างองค ความร ู  โดยผ ู  เรียนเองในเชิง

สรางสรรค โดยการจัดทำเปนโครงงาน 

(Project) และผานกระบวนการนำเสนอ

ผลงาน (Presentations) ที ่ เก ิดจากการ

รังสรรคงานเหลานั้น 

2  กรอบแนวคิดและแนวทางการทำ Flipped-

classroom 

การจ ัดการเร ียนการสอนแบบ Flipped-

classroom สำหรับกระบวนวิชา 255422 คำนึงถึง

การพัฒนาและสงเสร ิมผ ู  เร ียนอยางเป นลำดับ

ขั ้นตอน รวมทั ้งความเหมาะสมในบริบทของการ

เรียนการสอนในรายวิชา สามารถสรุปเปนขั้นตอน

และกิจกรรมท้ังหมดไดดังภาพ 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom สำหรับวิชาการประกันคุณภาพรูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของการเรียนการสอนแบบ Flipped-classroom สำาหรับวิชาการประกันคุณภาพ 



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         181

 

รูปท่ี 2 แนวทางของการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom สำาหรับวิชา 255422

3. เทคโนโลยี ICT และ Digital Tools

 เทคโนโลยีมีความสำาคัญและจำาเป็นต่อการเรียน

รู�ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการ

สอนแบบ Flipped-classroom การเรียนรู�ผ่าน

เทคโนโลยี (Technology-based Learning) น้ัน

ครอบคลุมวิธีิการเรียนรู�หลากหลายรูปแบบ ได�แก่ การ

เรียนรู�บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) 

การเรียนรู�บนเว็บ (Web-based Learning) ห�องเรียน

เสมือจริง (Virtural Classrooms) ความร่วมมือ

ดิจิตอล (Digital Collaboration) เป็นต�น ผู�เรียน

สามารถเรียนรู�ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น 

อินเตอร์เน็ท (Internet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม 

(Satellite Broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดีทัศน์ 

(Audio/video Tape) โทรทัศน์ท่ีสามารถโต�ตอบกัน

ได� (Interactive TV) และซีึ่ดีรอม (CD-ROM) เป็นต�น 

โดยสามารถสารุปบทบาทของเทคโนโลยีในการเรียน

การสอนแบบ Flipped-classroom สำาหรับวิชาการ

ประกันคุณภาพ 255422 ได�ดังน้ี

 1. การนำาเทคโนโลยี เช่น ส่ือมัลติมิเดียหรือ

กิจกรรมหลายประเภท มาพัฒนารูปแบบการสอนให�

มีการปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�เรียนมากข้ึน โดยผู�สอนเป็นผู�

คอยช้ีแนะให�กับผู�เรียนจากส่ือเหล่าน้ัน เช่น ส่ือ

ประเภทวดีิโอบันทึกการบรรยาย การใช�ส่ือบันทึกเสียง

ประเภท Podcasts การใช�ส่ือ Websites หรือส่ือ

ออนไลน์ Chats

 2. การอาศัยเทคโนโลยีในการสร�างองค์ความรู�

อย่างมีความหมาย โดยผู�เรียนเป็นผู�บูรณาการสร�าง

ทักษะองค์ความรู�จากส่ือท่ีได�รับจากการเรียนรู�ด�วย

ตนเองโดยการสร�างกระดานความรู�อิเล็กทรอนิกส์ 

(Blogs) การใช�แบบทดสอบ (Tests) การใช�ส่ือสังคม

ออนไลน์และกระดานสำาหรับอภิปรายออนไลน์ 

(Social Networking & Discussion Boards)

4. ผลลัพธ์ีของ Flipped-classroom

 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�านในโครงการน้ีมท้ัีงการนำาคลิปของผู�

อ่ืนมาใช�ในการเรียนการสอน และการสร�างคลิปข้ึนมา

ด�วยตนเองโดยใช�โปรแกรมและอุกรณ์ต่างๆท่ีกล่าวไป

ข�างต�น เร่ิมต้ังแต่การวางแผนบทเรียน การกำาหนด

วัตถุประสงค์อย่างละเอียดในการเรียนรู�เน้ือหาสาระ 

การเลือกเน้ือหา การวางสไลด์เพ่ือนำาเสนอเน้ือหา 

เป็นต�น แล�วดำาเนินการบันทึกคลิปของบทเรียนโดยใช�

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เว็บ

แคมและไมโครโฟนเพ่ือเสียงและภาพท่ีชัดเจน มีการ

ตรวจสอบการบันทึกแต่ละคร้ังหากจำาเป็นต�องปรับ

แก�ไขคลิปเพ่ือลดข�อผิดพลาด แล�วจึงทำาการเผยแพร่

คลิปบน Youtube เน่ืองจากเป็นสาธิารณะและผู�เรียน

ทุกคนสามารถเข�าถึงได�ง่าย หัวใจสำาคัญอย่างหน่ึงใน

การทำาคลิป คือ การทำาเน้ือหาให�กระชับ 1 หัวเร่ืองต่อ 

1 คลิป ภายในระยะเวลา 15-20 นาที มีการปรับเสียง

ให�เป็นธิรรมชาติ รวมท้ังการทำารูปแบบการนำาเสนอให�

ดูน่าสนใจ 

 

   

 

 

จากรูปที ่ 1 กรอบแนวคิดของการเรียนการ

สอนแแบบ Flipped-classroom แบงออกเปน 2 

ขั ้นตอนหลัก ไดแก การเตรียมการกอนการเรียน 

และการจัดการเรยีนการสอน โดยในข้ันตอนของการ

จัดการเรียนการสอน มีการแบงยอยออกเปน 2 สวน

ดวยกัน คือ การเรียนนอกหองเรียน และการเรียน

การสอนในห อง เร ี ยน  ซ ึ ่ ง ในแต ละส  วนจะมี

รายละเอียดกิจกรรมยอยที่สนับสนุนกันและกัน ทำ

ให การเร ียนการสอน  Flipped-classroom เ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รูปท่ี 2 แสดงแนวทางการจัดการ

เร ียนการสอนแบบ Flipped-classroom สำหรับ

กระบวนว ิชา  255422 แสดงรายละเอ ียดของ

กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน 

 
รูปท่ี 2 แนวทางของการเรียนการสอนแบบ 

Flipped-classroom สำหรับวิชา 255422 

3 เทคโนโลยี ICT และ Digital Tools 

เทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเปนตอการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียน

การสอนแบบ Flipped-classroom การเรียนรูผาน

เทคโนโลย ี  (Technology-based Learning) นั้ น

ครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ไดแก 

การเร ียนรู บนคอมพิวเตอร  (Computer-based 

Learning)  ก า ร เ ร ี ย น ร ู  บ น เ ว ็ บ  (Web-based 

Learning) ห  อ ง เ ร ี ย น เ ส ม ื อ จ ร ิ ง  (Virtural 

Classrooms) ค ว า ม ร  ว ม ม ื อ ด ิ จ ิ ต อ ล  (Digital 

Collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผาน

สื ่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท เชน อินเตอรเน็ท 

(Internet) การถายทอดผานดาวเทียม (Satellite 

Broadcast) แ ถ บ บ ั น ท ึ ก เ ส ี ย ง แ ล ะ ว ิ ด ี ท ั ศ น  

(Audio/video Tape) โทรทัศนท่ีสามารถโตตอบกัน

ได (Interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) เปน

ตน โดยสามารถสารุปบทบาทของเทคโนโลยีในการ

เร ียนการสอนแบบ Flipped-classroom สำหรับ

วิชาการประกันคุณภาพ 255422 ไดดังนี้ 

1. การนำเทคโนโลยี เชน สื ่อมัลติมิเดียหรือ

กิจกรรมหลายประเภท มาพัฒนารูปแบบการ

สอนใหมีการปฏิสัมพันธกับผู เรียนมากข้ึน 

โดยผูสอนเปนผูคอยชี้แนะใหกับผูเรียนจาก

สื่อเหลานั้น เชน สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการ

บรรยาย การใช ส ื ่อบ ันทึกเส ียงประเภท 

Podcasts การใช  ส ื ่ อ  Websites หร ือสื่ อ

ออนไลน Chats 

2. การอาศัยเทคโนโลยีในการสรางองคความรู

อยางมีความหมาย โดยผูเรียนเปนผู บูรณา

การสรางทักษะองคความรูจากสื่อท่ีไดรับจาก

การเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางกระดาน

ความร ู  อ ิ เ ล ็ กทรอน ิกส   (Blogs) การใช

แบบทดสอบ (Tests) การใชสื่อสังคมออนไลน
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 รูปท่ี 3 ตัวอย่างคลิปท่ีได�จัดทำาข้ึนสำาหรับ Flipped-

classroom ในวิชา 255422

 รูปท่ี 3 แสดงตัวอย่างคลิปท่ีได�จัดทำาข้ึน และ

ให�ผู�เรียนทำาการศึกษาเรียนรู�มาก่อนล่วงหน�าในแต่ละ

คาบเรียน เม่ือถึงเวลาในคาบเรียน ผู�สอนเป็นผู�คอย

ช้ีแนะให�กับผู�เรียนเก่ียวกับเน้ือหาในคลิปท่ีได�ให�ไป

ศึกษาก่อนล่วงหน�า ก่อให�เกิดการสร�างองค์ความรู�

อย่างมีความหมาย โดยผู�เรียนเป็นผู�บูรณาการสร�าง

ทักษะองค์ความรู�จากคลิปหรือส่ือท่ีได�รับจากการเรียน

รู�ด�วยตนเอง ในบางบทเรียนมีการใช�แบบทดสอบ 

(Tests) รวมท้ังการใช�ส่ือสังคมออนไลน์และกระดาน

สำาหรับอภิปรายออนไลน์ นอกจากน้ีผู�สอนได�มอบ

หมายให�นกัศึกษาแตล่ะกลุ่มจัดทำาโครงงาน (Project) 

ในหัวข�อมาตรฐานคุณภาพท่ีไม่ซึ่ำ้ากัน เพ่ือส่งเสริม

ทักษะการสาธิิตและประยุกต์ใช� ถือเป็นการสร�างองค์

ความรู� โดยผู� เ รียนเองในเชิงสร� างสรรค์  ผ่าน

กระบวนการนำาเสนอผลงาน (Presentation) ท่ีเกิด

จากการรังสรรค์งานเหล่าน้ัน อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก

สถานการณ์โรคระบาดในชว่งการเรียนการสอน ทำาให�

การนำาเสนอผลงานโครงงานของกลุ่มผู�เรียนถูกจัดทำา

ในรูปแบบออนไลน์ แสดงตัวอย่างในรูปท่ี 4 และ 5

 

 

รูปท่ี 4 การนำาเสนอโครงงานของกลุ่มผู�เรียนผ่านระบบ

ออนไลน์

รูปท่ี 5 การนำาเสนอโครงงานของกลุ่มผู�เรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ 

 4.1 ผลลัพธ์ิต่อผู�สอน

 ผู�สอนสามารถบูรณาการความก�าวหน�าทาง

เทคโนโลยกัีบการจัดการเรียนรู�ได�อยา่งมีประสิทธิิภาพ

สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-

classroom กล่าวคือการใช�เทคโนโลยีทางการศึกษา

บูรณาการกับการจัดกิจกรรมในห�องเรียน เน่ืองจาก

เวลาในห�องเรียนมีจำากัด การท่ีจะทำาให�ผู�เรียนเข�าใจใน

หลักการความรู�บางอย่างอาจมีเวลาไม่เพียงพอ ดังน้ัน

การศึกษาความรู�จากการสอนผ่านส่ือท่ีผู�สอนได�บันทึก

ไว�แล�ว รวมท้ังการค�นคว�าจากแหล่งความรู�เพ่ิมเติม 

ปรึกษาเพ่ือหรือผู�สอนผ่านออนไลน์ สามารถทำาได�ล่วง

หน�านอกห�องเรียน ส่วนในห�องเรียน ผู�สอนสร�างสภาพ

แวดล�อมให�เหมาะสมกบัการจัดกิจกรรมท่ีออกแบบไว� 

เพ่ือให�ผู�เรียนได�ลงมือปฏิิบัติ โดยผู�สอนเป็นผู�สังเกต 

อำานวยความสะดวก และคอยให�คำาแนะนำาหลักการท่ี

เข�าใจยากหรือปัญหาท่ีผู�เรียนพบ วิธีิน้ีทำาให�ผู�เรียน

เข�าใจความรู�และความสามารถในการเช่ือมโยงบท

เรียนได�มากยิง่ข้ึน

 

 

   

 

 

และกระดานสำหร ับอภ ิปรายออนไลน  

(Social Networking & Discussion Boards) 

4 ผลลัพธของ Flipped-classroom 

 การพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนแบบ

หองเรียนกลับดานในโครงการนี้มีทั้งการนำคลิปของ

ผูอื ่นมาใชในการเรียนการสอน และการสรางคลิป

ขึ้นมาดวยตนเองโดยใชโปรแกรมและอุกรณตางๆท่ี

กลาวไปขางตน เริ่มตั้งแตการวางแผนบทเรียน การ

กำหนดวัตถุประสงคอยางละเอียดในการเรียนรู

เนื ้อหาสาระ การเลือกเนื ้อหา การวางสไลดเพ่ือ

นำเสนอเนื้อหา เปนตน แลวดำเนินการบันทึกคลิป

ของบทเร ียนโดยใช อ ุปกรณคอมพิวเตอร หรือ

อุปกรณเสริมตางๆ เชน เว็บแคมและไมโครโฟนเพ่ือ

เสียงและภาพท่ีชัดเจน มีการตรวจสอบการบันทึกแต

ละคร ั ้ งหากจำเป นต องปร ับแก ไขคล ิปเพ ื ่อลด

ข อผ ิดพลาด แล วจ ึ งทำการเผยแพร คล ิปบน 

Youtube เนื่องจากเปนสาธารณะและผูเรียนทุกคน

สามารถเขาถึงไดงาย หัวใจสำคัญอยางหนึ่งในการทำ

คลิป คือ การทำเนื้อหาใหกระชับ 1 หัวเรื ่องตอ 1 

คลิป ภายในระยะเวลา 15-20 นาที มีการปรับเสียง

ใหเปนธรรมชาติ รวมทั้งการทำรูปแบบการนำเสนอ

ใหดูนาสนใจ  

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางคลิปท่ีไดจัดทำข้ึนสำหรับ Flipped-classroom ในวิชา 255422 

 

 รูปที่ 3 แสดงตัวอยางคลิปที่ไดจัดทำขึ้น และ

ใหผูเรียนทำการศึกษาเรียนรูมากอนลวงหนาในแต

ละคาบเรียน เมื่อถึงเวลาในคาบเรียน ผูสอนเปนผู

คอยชี้แนะใหกับผูเรียนเก่ียวกับเนื้อหาในคลิปท่ีไดให

ไปศึกษากอนลวงหนา กอใหเกิดการสรางองคความรู

อยางมีความหมาย โดยผูเรียนเปนผูบูรณาการสราง

ทักษะองคความรูจากคลิปหรือสื่อที่ไดรับจากการ

เร ียนร ู  ด  วยตนเอง ในบางบทเร ียนม ีการ ใช

แบบทดสอบ (Tests) รวมท้ังการใชสื่อสังคมออนไลน

และกระดานสำหรับอภิปรายออนไลน นอกจากนี้

ผู สอนไดมอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุ มจ ัดทำ

โครงงาน (Project) ในหัวขอมาตรฐานคุณภาพที่ไม

ซ้ำกัน เพื่อสงเสริมทักษะการสาธิตและประยุกตใช 

ถือเปนการสรางองคความรู โดยผู เรียนเองในเชิง

   

 

 

สร างสรรค   ผ านกระบวนการนำเสนอผลงาน 

(Presentation) ที่เกิดจากการรังสรรคงานเหลานั้น 

อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณโรคระบาดในชวง

การเรียนการสอน ทำใหการนำเสนอผลงานโครงงาน

ของกลุมผูเรียนถูกจัดทำในรูปแบบออนไลน แสดง

ตัวอยางในรูปท่ี 4 และ 5 

 

 
รูปท่ี 4 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน 

 

 
รูปท่ี 5 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน

 

4.1 ผลลัพธตอผูสอน 

ผ ู  สอนสามารถบ ูรณาการความก าวหน าทาง

เทคโนโลย ีก ับการจ ัดการ เร ี ยนร ู  ได  อย  า ง มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Flipped-classroom กลาวคือการใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน 

   

 

 

สร างสรรค   ผ านกระบวนการนำเสนอผลงาน 

(Presentation) ที่เกิดจากการรังสรรคงานเหลานั้น 

อยางไรก็ตามเนื่องจากสถานการณโรคระบาดในชวง

การเรียนการสอน ทำใหการนำเสนอผลงานโครงงาน

ของกลุมผูเรียนถูกจัดทำในรูปแบบออนไลน แสดง

ตัวอยางในรูปท่ี 4 และ 5 

 

 
รูปท่ี 4 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน 

 

 
รูปท่ี 5 การนำเสนอโครงงานของกลุมผูเรียนผานระบบออนไลน

 

4.1 ผลลัพธตอผูสอน 

ผ ู  สอนสามารถบ ูรณาการความก าวหน าทาง

เทคโนโลย ีก ับการจ ัดการ เร ี ยนร ู  ได  อย  า ง มี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Flipped-classroom กลาวคือการใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในหองเรียน 
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 4.2 ผลลัพธ์ิต่อผู�เรียน

 ผู� เ รี ยน มีความ สุขในการ เรียน มีความ

กระตือรือร�น มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ กล�าคิด

กล�าแสดงออก มีความคิดสร�างสรรค์ สมาชิกในกลุ่ม

ยังแบ่งบทบาทหน�าท่ีกัน ทุกคนมีความรับผิดชอบ

ระหว่างสมาชิก โดยมีจุดมุ่งหมายให�นักศึกษาหรือผู�

เรียนมีความสามารถ ดังน้ี 

 1. สร�างองค์ความรู�ได�ด�วยตนเอง ถือเป็นทักษะ

การเรียนรู�และนวัตกรรม (Learning and Innovation 

Skills)

 2. คิดเชิงวิพากย์และแก�โจทย์ปัญหาท่ีใช�ในการ

เรียนรู� (Critical Thinking & Problem Solving) จะ

ส่งผลให�ผู�เรียนเห็นความสำาคัญของส่ิงท่ีเรียนกับการ

ปฏิิบัติงานในอนาคต ทำาให�เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู� 

และสามารถจดจำาได�ดีข้ึน 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำางานเป็นทีม ทักษะ

การส่ือสาร (Communication) และทักษะการสร�าง

ความร่วมมือ (Collaboration)

 4. ได�ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life 

and Career Skills) ทักษะด�านข�อมูลข่าวสาร การ

ส่ือสารและเทคโนโลยี (Information Media and 

Technology Skills) รวมถึงด�านคุณธิรรมจริยธิรรม 

(Ethics)

5. สรุปผลการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่

 การเรียนการสอนแบบเดิมท่ีผ่านมาในวิชา 

255422 เป็นรูปแบบการสอนลักษณะ traditional 

classroom ท่ีเป็นมาตรฐาน ถึงแม�จะมีการเรียนรู�ผ่าน

กรณีศึกษาบ�าง แต่ยงัถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน�อยมาก โดย

มีหนังสือและเอกสารประกอบวิชาเป็นแหล่งความรู�

สำาคัญ ผู�สอนมีหน�าท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายโอนความ

รู�จากหนังสือและเอกสารประกอบวิชาให�แก่นักศึกษา 

สามารถสรุปเป็นประเด็นสำาคัญเปรียบเทียบการเรียน

การสอนแบบด้ังเดิมและแบบใหม่ด�วยห�องเรียนกลับ

ด�านได�ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมกับแบบสมัยใหม่ในวิชา 255422 

การเรียนการสอนแบบด้ังเดิม การเรียนการสอนสมัยใหม่

ผู�สอนใช�วิธีิสอนแบบบรรยายหรือแบบอธิิบายเป็นหลัก 

ในห�องเรียน 

ผู�สอนใช�วิธีิใดวิธีิหน่ึงหรือหลากหลายในคร้ังหน่ึงๆ ท่ี

เป็นวิธีิสอนท่ีให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม ได�แก่ การให�ผู�เรียน

ศึกษาบทเรียนล่วงหน�าก่อนเข�าห�องเรียน

ผู�สอนเป็นผู�บอกและพูดฝ่ึายเดียว (Telling, Talking) ผู�สอนเป็นผู�กำากับและอำานวยความสะดวกการทบทวน

บทเรียน และการลงมือปฏิิบัติในห�องเรียน จากบท

เรียนท่ีได�ศึกษาล่วงหน�ามาแล�ว 

ผู�เรียนน่ังฟังอย่างเดียวทำาให�เกิดความเบ่ือหน่ายในการ

เรียน 

ผู�เรียนถูกกระตุ�นให�มีส่วนร่วมในการเรียน รวมท้ังเกิด

สัมพันธิภาพท่ีดีระหว่างผู�เรียน

ผู�เรียนมีการเรียนรู�ตามลำาพังคนเดียว ผู�เรียนได�รับการส่งเสริมในการทำางานกลุ่ม มี

ปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�อ่ืน (Interaction) ทำาให�ปรับตัว อยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข
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การเรียนการสอนแบบด้ังเดิม การเรียนการสอนสมัยใหม่

ผู� เรียนไม่ได�รับการกระตุ�น จึงมีพฤติกรรมท่ีเฉ่ือย 

(Passive)

ผู�เรียนถูกกระตุ�นให�มีความกระตือรือร�น (Active) ผู�สอน

เป็นผู�สนับสนุนและเสริมแรงให�ผู�เรียนเป็นผู�แสดงและ

อภิปรายในห�องเรียน

ผู�เรียนมีหน�าท่ีจดบันทึกตามคำาบอกของผู�สอน ผู�เรียนเกิดการชอบเรียน ต�องการเรียนรู� และต�องการ

แสวงหาความรู�เพ่ิมด�วยตนเอง

ผู�เรียนเรียนด�วยการจำา (Rote Learning) โดยจดจำา 

คำาส่ังสอนของครูให�มากท่ีสุด 

ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ด�วยความเข�าใจ (Meaningful 

Learning)

ผู�เรียนขาดความคิดริเร่ิมสร�างสรร์ ผู�เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

ผลเป็น
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บทคัดย่อ

 โครงการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ เปน็การบรูณาการรวมกนัระหวางรายวิชา 

3 วิชา คือ กระบวนวิชา 954370 และ 954374 ของคณะวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี และกระบวนวิชา 

255497 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกระบวนวิชาด�านการจัดการการขาย การจัดการ

วัตถุดิบและสินค�า และการจัดการด�านกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน�นการจัดการเรียนการสอนให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม

และมีปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยกิจกรรม active learning ท่ีนำา

มาใช�ในการเรียนการสอนมีสว่นช่วยพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การ

ส่ือสาร/นำาเสนอ และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ให�แก่ผู�เรียนท้ังสามกระบวนวิชา ร่วมถึงส่งเสริม

การสร�างปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอนและผู�เรียนกับผู�เรียนด�วยกัน จากการเรียนรู�และแก�ปัญหาจากกรณศึีกษา การสร�าง

ธุิรกิจจำาลองยงัช่วยส่งเสริมให�ผู�เรียนได�นำาเอาความรู�จากท้ังสามรายวิชาไปสร�างสรรค์ผลงานท่ีสามารถใช�งานและ

แก�ปัญหาจริงได�ต่อไปในอนาคต

คำาสำาคัญ:  ERP, Sales, distribution, Material management, Production management

 

1. บทนำา

 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ เป็นการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างรายวิชา 3 วิชา ของคณะวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 

และ เทคโนโล ยี  และคณะ วิศวกรรมศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได�แก่ 

 1. วิชา 954374 (1/63) – Analysis and 

Design in Sales and Distribution Module สาขา

การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 2. วิชา 954370 (1/63) – Analysis and 

Design in Materials Management Module สาขา

การจัดการสมัยใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 3. วิชา 255497 (2/63) – Advanced Topic 

in Industrial Engineering II ภาควิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ท้ังน้ีโครงการมุ่งเน�นการจัดการเรียนการสอน

ให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรมการ
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เรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น  

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลก

เปล่ียนความคิดเห็น และการทำากรณีศึกษา เป็นตน 

โดยกิจกรรมท่ีนำามาใช�ในการเรียนการสอนมีสวนช่วย

พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การส่ือสาร/นำาเสนอ และการใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให

บทบาทของผู�เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ดังกล่าวข�างต�นแล�ว ยงัต�องมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอนและ

ผู�เรียนกับผู�เรียนด�วยกัน ในส่วนของผู�สอน จะมกีารลด

บทบาทในการถ่ายทอดความรู�แก่ผู�เรียนในลักษณะ

การบรรยายลง และเพ่ิมบทบาทในการกระตุ�นให�ผู�

เรียนมีความกระตือรือร�นท่ีจะทำากิจกรรมต่างๆ รวม

ถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมในการเรียน

รู�ให�แก่ผู�เรียน

2. กรอบแนวิคิด

 การเรียนการสอนแบบเดิมท่ีผ่านมาในกระบวน

วิชา 954374 954370 และ 255497  มีการเรียนรู�

ผ่านกรณีศึกษาบ�าง แต่หากยังมีหนังสือและเอกสาร

ประกอบวิชาเป็นแหล่งความรู�สำาคัญ และผู�สอนมีหน�า

ท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายโอนความรู�จากหนังสือและ

เอกสารประกอบวิชาให�แก่นักศึกษา ซ่ึึ่งสามารถสรุป

เป็นประเด็นสำาคัญได�ดังน้ี 1. เร่ิมต�นด�วยส่วนย่อยไป

หาส่วนใหญ่ เน�นทักษะพ้ืนฐาน เป็นการค่อยๆสอน

ความรู� ความจำา และทักษะพ้ืนฐานทีละอย่างให�มาก

พอท่ีจะนำาไปใช�ให�เกิดประโยชน์ เช่น นำาไปแก�ไขปัญหา 

2. ยึดม่ันในหลักสูตรท่ีค่อยข�างตายตัว โดยยึดหนังสือ

และเอกสารประกอบการสอนเป็นสำาคัญ เน�นการสอน

ตามเน้ือหาทฤษฎว่ีาด�วยการจัดการ ERP ด�านการขาย 

การจัดจำาหนาย การจัดซ้ืึ่อจัดหา และการจัดการ

ออกแบบ data ท่ีเก่ียวของกบักระบวนการดำาเนนิงาน

ดังกลาว 3. มีช่ัวโมงกิจกรรมใหนักศึกษาฝึึกการใช�งาน

โปรแกรม SAP ท่ีห�องคอมพิวเตอร์แลปของคณะ  

4. บทบาทของผู�สอนมีอำานาจส่ังการ ทำาให�สภาพ

แวดล�อมในห�องเรียนส่งผลให�พัฒนาความรู�ข้ึนในตัว 

ผู�เรียนได�อยา่งช�า และขาดแรงกระตุ�นท่ีน่าสนใจจากผู�

เรียน 5. การประเมินผ่านการทดสอบ ต�องการคำาตอบ

ท่ีถูกต�องตามหนังสือเรียนและเอกสารประกอบ 

การสอน

 แผนการเรียนการสอนแบบใหมในกระบวนวิชา 

954374 954370 และ 255497 ท่ีก่อให�เกิดสภาพ

แวดล�อม Active Learning มีประเด็นได�ดังน้ี 

 1. เร่ิมต�นจากส่วนใหญ่ขยายไปยงัส่วนยอ่ย หรือ

เป้นการเรียนรู�จากองค์ร่วม โดยเร่ิมต�นยกเหตุการณ์ท่ี

ผู�เรียนสนใจร่วมกัน แล�วแต่ละคนไปสำารวจตรวจสอบ

หาข�อมูล ผู�เรียนมีภารกิจในการรวบรวมข�อมูล จัด

ระเบียบข�อมูล ตีความหมายของข�อมูล วิเคราะห์ข�อมูล 

และการประเมินค่าข�อมูลท่ีได�รับตามแบบการเรียน

ของ Constructive Learning ผู�เรียนจะเกิดความรู�

และความจำาชนิดถาวร [1] เกิดความเข�าใจ และสำาคัญ

ท่ีสุด การเรียนโดยวิธีิน้ีจะทำาใหเกิดการคิดวิเคราะห์ 

และเรียนรู�ผ่านกระบวนการทำางานด�วยตนเองโดย

ธิรรมชาติอีกด�วย 

 2. แสวงหาคำาถามของนักเรียนจากความสนใจ 

มีการส่ือสาร 2 ทาง (2-way communication)  

ผู�สอนรู�ถึงขอบเขตความรู�พ้ืนฐานของผู�เรียนโดยไม่ต�อง

คิดเอาเอง และเข�าใจความต�องการของผู�เรียน จากการ

ส่ือสาร 2 ทางน้ีแล�ว จะทำาให�การเรียนการสอนเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดได�ดียิ่งข้ึน 

 3. ศึกษาแบบสืบค�น หรือการวิจัยจากแหล่ง

ข�อมูลปฐมภูมิ การเรียนการสอนแบบ Exploring 

Learning และ การเรียนแบบค�นคว�า หรือ Inquiry 

Learning  

 4. การเรียนรู�เป็นปฏิิสัมพันธ์ิ หรือการเรียนรู�

แบบโต�ตอบ 2 ทาง สามารถสร�างความรู�จากส่ิงท่ีผู�

เรียนรู�อยู่แล�ว กล่าวคือการเรียนแบบโต�ตอบระหว่าง

ผู�สอนกับผู�เรียนเรียกว่า Interactive Learning ทำาให�

ผู�สอนรู�ความรู�เดิม (Prior Knowledge) ได� ดังน้ันท้ัง

ผู�สอนและผู�เรียนจึงสามารถสร�างการเช่ือมโยงความรู�

ระหว่างกันให�เกิดข้ึนได� (Build a bridge of 
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knowledge) ไปต่อยอดกับความรู�ใหม่ (New 

knowledge) ได�อย่างสมบูรณ์

 5. การประเมินผลการทำางานของผู�เรียน โดย

การสังเกต มุมมอง การทดสอบ ไม่มุ่งหวังวัดด�วย

ข�อสอบแบบเลือกตอบ หรือจับคู่เท่าน้ัน ให�แสดงความ

คิดเห็นในข�อสอบแบบบรรยาย ตอบปากเปลา่ พูดคุยห

รือแสดงภูมิรู�ดวยวิธีิใดๆท่ีสามารถเช่ือได�ว่าผู�เรียนมี

ความรู�จริง 

 6. ความรู� เ ป็นแบบไดนามิก คือ มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ประสบการณ์

 

รูปท่ี 1แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของเน้ือหานำาไป

สูแนวคิดของกิจกรรมบูรณาการ

3. กระบวินการเรียนรู้ Active learning ของ

โครงการ

 กระบวนการเรียนรู�เพ่ือสร�างสภาพแวดล�อม 

Active Learning น้ันสามารถดำาเนินการได�หลาย

แนวทาง อาทิเช่น การเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐาน 

(Activity-Based Learning) การเรียนรู� เชิง

ประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู�

โดยใช�ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

การเรียนรู�โดยใช�โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning) การเรียนรู�ท่ีเน�นทักษะกระบวนการคิด 

(Thinking Based Learning) การเรียนรู�จากการ

สืบค�น (Inquiry-Based Learning) การเรียนรู�ด�วยการ

ค�นพบ (Discovery Learning) [1] 

 สำาหรับโครงการน้ีในส่วนของรายวิชาท้ังสาม  

ได�ดังน้ี 

 1. การเรียนรู�ผ่านการแก�ปญหา (Problem-

based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเน�นผู�เรียน

เป็นศูนยก์ลาง และรู�จักการทำางานรวมกนัเป็นทีมของ

ผู�เรียน โดยจะเป็นกลุ่มนักศึกษาเดียวกัน ในภาคเรียน

ท่ี 1 ได�แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาการจัดการสมัย

ใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยี ท่ีต�องเรียน 2 รายวิชาแรก ได�แก่ วิชา 

954374 และวิชา 954370 นักศึกษาต�องอาศัยการ

เรียนรู�เน้ือหาจากรายวิชาดังกล่าวร่วมกัน เพ่ือพัฒนา

โครงงานกลุ่มท่ีไดรับมอบหมาย ได�แก่ การระดมสมอง

ในการวางแผนและออกแบบบริษัทจำาลองของกลุ่ม 

เพ่ือนำาไปสู่การจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise 

Resource Planning: ERP) ของบริษัทจำาลองกรณี

ศึกษา วิธีิการน้ีทำาให�นักศึกษาเกิดการเรียนรู�ท่ีจะปรับ

ตัวและเรียนรู�ในการทำางานรวมกัน โดยผู�สอนมี

บทบาทเป็นผู�อำานวยความสะดวก (facilitator) หรือ

ผู�ให�คำาแนะนำา (guide) ทำาหน�าท่ีออกแบบกระบวนการ

เรียนรู�ให�ผู�เรียนทำางานเป็นทีม กระตุ�น แนะนำา และให�

คำาปรึกษา 

 2. การเรียนรู�ผ่านโครงงาน (Project-based 

Learning) การเรียนรู�ด�วยโครงงานเป็นการจัดการ

เรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญอีกรูปแบบหน่ึงท่ีให�ผู�

เรียนได�ลงมือปฏิิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา 

สำารวจ ค�นคว�า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค�น โดยจะมีการ

ใช�ร่วมกันกับการเรียนรู�ผ่านการแก�ปัญหาในกลุ่มวิชา

ภาคเรียนท่ี 1 เช่นเดียวกัน ได�แก่ 954374 และ 

954370 นักศึกษาต�องอาศยัการเรียนรู�จากรายวิชาดัง

กล่าวร่วมกัน เพ่ือพัฒนาโครงงานกลุ่มท่ีได�รับมอบ

หมาย ได�แก่ การศึกษาค�นคว�ากระบวนการธุิรกิจของ

บริษัทจำาลองท่ีกลุ่มตนเองได�รับมอบหมาย แล�วทำาการ

พัฒนาระบบการจัดการการดำาเนินงานของบริษัท

   

 

 

ทำใหเก ิดการค ิดว ิ เคราะห  และเร ี ยนรู ผ าน

กระบวนการทำงานดวยตนเองโดยธรรมชาติอีกดวย  

2. แสวงหาคำถามของนักเรียนจากความสนใจ มี

การส ื ่ อสาร 2 ทาง (2 -way communication) 

ผูสอนรูถึงขอบเขตความรูพื้นฐานของผูเรียนโดยไม

ตองคิดเอาเอง และเขาใจความตองการของผูเรียน 

จากการสื่อสาร 2 ทางนี้แลว จะทำใหการเรียนการ

สอนเปนไปตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดไดดียิ่งข้ึน  

3 .  ศ ึ กษาแบบส ื บค น  หร ื อกา ร ว ิ จ ั ย จาก

แหล งข อม ูลปฐมภ ูม ิ  การเร ียนการสอนแบบ 

Exploring Learning และ การเร ียนแบบคนควา 

หรือ Inquiry Learning   

4. การเรียนรูเปนปฏิสัมพันธ หรือการเรยีนรูแบบ

โตตอบ 2 ทาง สามารถสรางความรูจากสิ่งท่ีผูเรียน

รูอยูแลว กลาวคือการเรียนแบบโตตอบระหวาง

ผูสอนกับผูเรียนเรียกวา Interactive Learning ทำ

ใหผูสอนรูความรูเดิม (Prior Knowledge) ได ดังนั้น

ทั้งผูสอนและผูเรียนจึงสามารถสรางการเชื่อมโยง

ความรูระหวางกันใหเกิดขึ้นได (Build a bridge of 

knowledge)  ไปตอยอดก ับความรู ใหม  (New 

knowledge) ไดอยางสมบูรณ 

5. การประเมินผลการทำงานของผูเรียน โดยการ

สังเกต มุมมอง การทดสอบ ไมมุงหวังวัดดวยขอสอบ

แบบเลือกตอบ หรือจับคูเทานั ้น ใหแสดงความ

คิดเห ็นในขอสอบแบบบรรยาย ตอบปากเปลา 

พูดคุยหรือแสดงภูมิรูดวยวิธีใดๆที่สามารถเชื่อไดวา

ผูเรียนมีความรูจริง  

6.  ค ว าม รู เ ป น แบบ ไดน าม ิ ก  ค ื อ  ม ี ก า ร

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

ประสบการณ 

 

รูปท่ี 1แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหา

นำไปสูแนวคิดของกิจกรรมบูรณาการ 

3 กระบวนการเร ียนร ู   Active learning ของ

โครงการ 

กระบวนการเรียนรูเพื ่อสรางสภาพแวดลอม 

Active Learning นั้นสามารถดำเนินการไดหลาย

แนวทาง อาทิเชน การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

( Activity- Based Learning)  ก า ร เ ร ี ย น รู เ ชิ ง

ประสบการณ (Experiential Learning) การเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning)

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based 

Learning) การเรียนรูที ่เนนทักษะกระบวนการคิด 

(Thinking Based Learning) การเร ียนรู จากการ

สืบคน (Inquiry-Based Learning) การเรียนรูดวย

การคนพบ (Discovery Learning) [1]  

สำหรับโครงการนี้ในสวนของรายวิชาท้ังสาม ได

ดังนี้  
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จำาลองข้ึนมาเป็นโครงงานรวมรายวิชา โปรแกรม

สารสนเทศหลักท่ีใช�สำาหรับการเรียนรู�ผา่นโครงงาน คือ 

SAP ERP ท่ีมีตัวอย่างของระบบสำาหรับบริษัทจำาลอง

เป็นแหล่งศึกษา ค�นคว�า และเรียนรู�ให�แก่นักศึกษา 

 3. การเรียนรู�ผ่านกิจกรรม (Activity-based 

Learning) เปน็รูปแบบการเรียนการสอนท่ียดึหลักการ

ให�ผู�เรียนสร�างองค์ความรู�ด�วยตนเอง โดยผ่านการ

ปฏิิบัติจริง Learning by Doing และปฏิิบัติเพ่ือให�เกิด

การเรียนรู�และแก�ปัญหาได� ซ่ึึ่งมีการดำาเนินการในภาค

เรียนท่ี 1 ในรายวิชา 954370 และ 954374 ผ่าน

กิจกรรม SAP Lab เพ่ือให� นศ ได�ฝึึกใช�โปรแกรม ERP 

ท่ีมีมาตราฐานและเข�าใจลักษณะการทำางานของระบบ 

ร่วมกับการส่งของข�อมูลเพ่ือออกแบบพัฒนาโปรแกรม

บริษัทจำาลองของกลุ่มต่อไป และเป็นการบูรณาการ

รวมกับวิชา 255497 ต่อยอดในภาคเรียนท่ี 2 อาศัย

การใช�กิจกรรม (Activity) เป็นหลักในการเรียนการ

สอน ได�แก่ การนำาชุดโปรแกรมสารสนเทศ Odoo มา

ใช�ในการเรียนการสอน โดยให�กลุ่มนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

ได�ทำาการปฏิิบัติจริงในเน้ือหาทุกข้ันตอนของการเรียน

รู�ผ่านชุดโปรแกรมสารสนเทศ Odoo ผ่านการนำาเอา

ขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละการดำาเนินงานธุิรกิจจำาลอง 

มาสร�างเป็นสารสนเทศในชุดโปรแกรม เพ่ือศึกษาและ

วิเคราะห์ให�เกิดประโยชน์จากการนำาข�อมูลไปใช�ต่อได� 

ถือเป็นการเรียนรู�ด�วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู�

ปฏิิบัติ ผู�สอนเป็นพ่ีเล้ียงและเทรนเนอร์ในการใช�งาน

โปรแกรม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ก่อให�เกิดความ

สนุกและความน่าสนใจในช้ันเรียน การเรียนการสอน

เป็นลักษณะไดนามิค ท่ีมีรูปแบบไม่ซึ่ำ้าซึ่าก 

4. แนวิคิดการใชเทคโนโลยี ICT และหรือ Digital 

Tools ในกิจกรรมการเรียน

 การใช�ส่ือการสอนสมัยใหม่ ได�แก่ เทคโนโลยี 

ICT หรือ Digital Tools ในกระบวนวิชา 954374 

954370 และ 255497 มีด�วยกันหลากหลาย ได�แก่   

เทคโนโลยีในช้ันเรียน SAP ERP, Odoo, MS team, 

YouTube และ Zoom ในสว่นน้ีจะขยายรายละเอยีด

บทบาทของเทคโนโลยีหลักท่ีถือเป็นหัวใจสำาคัญของ

กระบวนวิชา ได�แก่ โปรแกรม SAP ERP และ โปรแกรม 

Odoo      

 SAP คือโปรแกรม ERP ขนาดใหญ ่ท่ีครอบคลุม

ระบบการทำางานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการจัดซ้ืึ่อ 

ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการเงิน ระบบ

บัญชี ฯลฯ เข�าไว�ด�วยกันท่ีเดียว โดยระบบงานต่างๆ

ในแตละสวนเหลาน้ีถูกเรียกว่าโมดูล ระบบจำาลองของ 

SAP ประกอบไปด�วยโมดูลมากมาย แตละโมดูลมีการ

ทำางานและหนาท่ีต่างกันออกไปตามสายงาน โมดูล

ของ SAP ท่ีเปนท่ีรู�จักกัน ได�แก่  SD (Sales and 

Distribution) เป็นโมดูลเก่ียวกับการบันทึกการขาย 

และให�บริการ MM (Materials Management) เป็น

โมดูลท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมสินค�าคงคลัง การส่ัง

ซ้ืึ่อสินค�า  PP (Production Planning) เปน็โมดูลเก่ียว

กับการวางแผนการผลิต การจัดการคำาส่ังการผลิต FI 

(Financial Accounting) เป็นโมดูลท่ีเก่ียวข�องกับการ

บันทึกตัวเลขทางบัญชี การทำางบประมาณ รายงาน

ทางการเงินต่างๆ และ CO (Controlling) เป็นโมดูล

ท่ีเก่ียวข�องกับรายงานต่างๆในการดำาเนินงาน และ

ข�อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ [2]

 ท้ังน้ี 2 โมดูลท่ีถูกนำามาใชในการเรียนการสอน

ของรายวิชา 954374 และ 954370 คือโมดูล SDและ 

MM ตามลำาดับ ท้ังน้ี SAP ถือเป็นโปรแกรม ERP ท่ี

ครองตลาดอตุสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มาเพียงแต่

ด�านอุตสาหกรรมการผลิตท่ัวไป แต่อุตสาหกรรมการ

บริการ เช่น โรงพยาบาล และโรงแรมขนาดใหญ่หลาย

แห่งท่ัวโลก ก็มีการนำาโปรแกรม SAP เข�าไปบริหาร

จัดการการดำาเนินงานเช่นเดียวกัน โดยโมดูล SD มี

ระบบย่อยท่ีช่วยในการบริหารจัดการงานท้ังหมดท่ี

เก่ียวข�องกับการขายและจัดจำาหนายสินค�า เช่น การ

สร�างใบเสนอราคา (Quotation) การจัดการข�อมูล

ลูกค�า (Business Partner: BP) การจัดการคำาส่ังซ้ืึ่อ

ของลูกค�า (Sales Orders) การจัดจำาหนายสินค�า 

(Outbound Deliveries) การจัดการสร�างใบเสร็จรับ
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เงิน (Billing) เป็นต�น ในส่วนของโมดูล MM มีระบบ

ย่อยท่ี ช่วยในการจัดการข�อมูลสินค�าและวัสดุ 

(Material) การจัดการข�อมูลผู�ขาย (Suppler/

Vendor) ความต�องการจัดซ้ืึ่อจัดหา (Purchase 

Request )  การจัดการคำา ส่ั งการจัด ซ้ืึ่อ จัดหา 

(Purchase Order) เป็นต�น

 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างโมดูล  SD  บนระบบ  cloud  ของ

โปรแกรม  SAP  ERP

 Odoo  เป็นชุดโปรแกรมจัดการทางธุิรกิจ  แบบ  

open  source  ท่ีประกอบไปด�วยโมดูลท่ีหลากหลาย 

อาทิเช่น  การขาย  การจัดการความสัมพันธ์ิลูกค�า  การ

จัดการโครงการ  การจดัการคลังสินค�า  การผลิต  การ

บัญชี  และทรพัยากรบคุคล  เปน็ต�น ซ่ึึ่งตอบสนองการ

ดำาเนินงานของหลักการ ERP หรือ Enterprise 

Resource  Planning  ระบบการจัดการทางธุิรกิจท่ี

บูรณาการกิจกรรมทุกสวนภายในองค์กรให�เป็นหน่ึง

เดียว ทุกแผนกในองค์กรมีการร่วมมือและแบ่งปัน

ข�อมูลร่วมกัน  ทำาให�การดำาเนินงานในแต่ละกิจกรรม

ธุิรกิจเกิดข้ึน ได�ทันทีอย่างมีประสิทธิิภาพ  Odoo  ยัง

ถือได�ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำาหรับ SMEs เน่ืองจากเป็น 

open source  ท่ีมีโครงสร�างการใช�งานไมยุ่ง่ยาก และ

ส่วนแสดงผลท่ีทำาให�โปรแกรมดูน่าใช�งาน [3]  นอกจาก

น้ี Odoo  มีแพ็คเกจเพ่ือการศึกษา  ท่ีอนุญาติให�ใช�

งานระบบได�ฟรีนานถึง 10 เดอืน การนำาชุด โปรแกรม 

Odoo  มาใช�ในการเรียนการสอนกลุ่มวิชา  ERP  และ

การจำาลอง  SMEs  จึงมีความเหมาะสมมาก ทำาให�กลุ่ม

ตัวอย่างผู�เรียนมีความรู�สึกกระตือรือร�นในการเรียน

และรู�สึกว่าเน้ือหาบทเรียนไม่น่าเบ่ือ  เกิดการสร�าง

สภาพแวดล�อมในห�องเรียนเป็นสมัยใหม่และเน�นผู�

เรียนเป็นสำาคัญอย่างแท�จริง  ตัวอย่างส่วนหน�าจอ 

แสดงผลของโปรแกรม Odoo แสดงดังรูปท่ี 3

 

รูปท่ี 3 ตัวอยา่งส่วนแสดงผลของชดุโปรแกรม  Odoo 

[3]

5. ผลของการดำาเนินกิจกรรมตามโครงการ

 เวลาและกจิกรรมบรูณการท่ีใช�กับส่วน Active 

Learning ของรายวิชา 954374 และ 954370 คิดเป็น 

60% ของคะแนนท่ีใช�ในการประเมินผลลำาดับข้ัน 

(เกรด) สวนรายวิชา 255497 คิดเป็น 70% ของ

คะแนนท่ีใช�ในการประเมินผลลำาดับข้ัน (เกรด)

 5.1 กิจกรรม Problem Based Learning

กิจกรรมกลุ่ม Problem based Learning ในชว่งแรก

ของการเรียนการสอนมีการบูรณาการข�ามกระบวน

วิชา 954374 และ 954370  เน่ืองจากผู�เรียนจับกลุ่ม 

โดยแบ่งเป็นท้ังหมด 17 กลุ่ม ต�องทำาการเลือกโจทย์

ธุิรกิจ ร่วมถึงศึกษาลักษณะของสินค�าและวางแผนการ

กำาหนดราคาของสินค�าให�เหมาะสมเพ่ือท่ีจะนำามาใช�

ในการเรียนรู�ผ่านการทำาโครงงานต่อไป ซ่ึึ่งให�ผู�เรียน

จับกลุ่มและมีการระดมสมองภายในกลุ่มธุิรกิจของตน

 5.2 กิจกรรม Project based Learning

กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการข�ามกระบวนวิชามากท่ีสุด 

คือ Project based Learning ด�วยการเรียนรู�ผ่าน

โครงงานการพัฒนาระบบ ERP รวมกันในรายวิชา 

954374 และ 954370 ได�แก่ การศึกษาคนคว�า

กระบวนการธิรุกิจของบรษัิทจำาลองท่ีกลุ่มตนเองได�รบั

มอบหมาย และพัฒนาระบบการจัดการการดำาเนินงาน

ของบริษัทจำาลองข้ึนมาเป็นโครงงานร่วมรายวิชา 

โปรแกรมสารสนเทศหลักท่ีใช�สำาหรับการเรียนรู�ผ่าน

   

 

 

4 แนวคิดการใชเทคโนโลยี ICT และหรือ Digital 

Tools ในกิจกรรมการเรียน 

การใชสื ่อการสอนสมัยใหม ไดแก เทคโนโลยี 

ICT หรือ Digital Tools ในกระบวนวิชา 954374 

954370 และ 255497 มีดวยกันหลากหลาย ไดแก   

เทคโนโลยีในชั้นเรียน SAP ERP, Odoo, MS team, 

YouTube แ ล ะ  Zoom ใ น ส ว น น ี ้ จ ะ ข ย า ย

รายละเอียดบทบาทของเทคโนโลยีหลักที ่ถือเปน

หัวใจสำคัญของกระบวนวิชา ไดแก โปรแกรม SAP 

ERP และ โปรแกรม Odoo       

SAP คือโปรแกรม ERP ขนาดใหญ ท่ีครอบคลุม

ระบบการทำงานตางๆ ไมวาจะเปน ระบบการจัดซ้ือ 

ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการเงิน ระบบ

บัญชี ฯลฯ เขาไวดวยกันที่เดียว โดยระบบงานตางๆ

ในแตละสวนเหลานี้ถูกเรียกวาโมดูล ระบบจำลอง

ของ SAP ประกอบไปดวยโมดูลมากมาย แตละโมดูล

มีการทำงานและหนาที่ตางกันออกไปตามสายงาน 

โมดูลของ SAP ที่เปนที่รูจักกัน ไดแก  SD (Sales 

and Distribution) เปนโมดูลเก่ียวกับการบันทึกการ

ขาย และใหบริการ MM (Materials Management) 

เปนโมดูลที ่เกี ่ยวของกับการควบคุมสินคาคงคลัง 

การสั่งซื้อสินคา  PP (Production Planning) เปน

โมดูลเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การจัดการคำสั่ง

การผลิต FI (Financial Accounting) เปนโมดูลท่ี

เกี ่ยวของกับการบันทึกตัวเลขทางบัญชี การทำ

งบประมาณ รายงานทางการเงินตางๆ และ CO 

(Controlling) เปนโมดูลท่ีเก่ียวของกับรายงานตางๆ

ในการดำเนินงาน และขอมูลเพ่ือการวิเคราะห [2] 

ทั้งนี้ 2 โมดูลที่ถูกนำมาใชในการเรียนการสอน

ของรายวิชา 954374 และ 954370 คือโมดูล SD

และ MM ตามลำดับ ทั ้งนี ้ SAP ถือเปนโปรแกรม 

ERP ท่ีครองตลาดอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก มา

เพ ียงแตดานอ ุตสาหกรรมการผล ิตท ั ่ วไป แต

อุตสาหกรรมการบริการ เชน โรงพยาบาล และ

โรงแรมขนาดใหญหลายแหงท ั ่วโลก ก็ม ีการนำ

โปรแกรม SAP เขาไปบริหารจัดการการดำเนินงาน

เชนเดียวกัน โดยโมดูล SD มีระบบยอยที่ชวยในการ

บริหารจัดการงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการขายและ

จัดจำหนายสินคา เชน การสรางใบเสนอราคา 

(Quotation) การจัดการขอมูลลูกคา (Business 

Partner: BP) การจัดการคำสั่งซื้อของลูกคา (Sales 

Orders)  ก า รจ ั ด จ ำหนายส ิ นค า  (Outbound 

Deliveries) การจัดการสรางใบเสรจ็รับเงิน (Billing) 

เปนตน ในสวนของโมดูล MM มีระบบยอยที่ชวยใน

การจัดการขอมูลสินคาและวัสดุ (Material) การ

จ ัดการขอม ูลผู ขาย (Suppler/Vendor)  ความ

ตองการจัดซื ้อจ ัดหา (Purchase Request) การ

จัดการคำสั ่งการจัดซื ้อจัดหา (Purchase Order) 

เปนตน 

 
รูปท่ี 2 ตัวอยางโมดูล  SD  บนระบบ  cloud  ของ

โปรแกรม  SAP  ERP 

 

Odoo  เปนช ุดโปรแกรมจ ัดการทางธ ุรกิจ  

แบบ  open  source  ที ่ประกอบไปดวยโมดูลท่ี

หลากหลาย อาท ิ เชน  การขาย  การจ ัดการ

ความสัมพันธลูกคา  การจัดการโครงการ  การ

จ ัดการคล ังส ินคา  การผล ิต  การบ ัญช ี  และ

 

 

   

 

 

ทร ัพยากรบ ุคคล  เปนตน  ซ ึ ่ งตอบสนองการ

ดำเนินงานของหลักการ  ERP  หรือ  Enterprise 

Resource  Planning  ระบบการจัดการทางธุรกิจท่ี

บูรณาการกิจกรรมทุกสวนภายในองคกรใหเปนหนึ่ง

เดียว ทุกแผนกในองคกรมีการรวมมือและแบงปน

ขอมูลรวมกัน  ทำใหการดำเนินงานในแตละกิจกรรม

ธุรกิจเกิดขึ้น ไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพ  Odoo  

ย ั งถ ือได ว า เปนทางเล ือกใหมสำหร ับ  SMEs  

เนื่องจากเปน  open source  ที่มีโครงสรางการใช

งานไมยุงยาก  และสวนแสดงผลที่ทำใหโปรแกรมดู

นาใชงาน [3]  นอกจากนี้  Odoo  มีแพ็คเกจเพ่ือ

การศึกษา  ที่อนุญาติใหใชงานระบบไดฟรีนานถึง  

10  เดือน  การนำชุด โปรแกรม  Odoo  มาใชใน

การเรียนการสอนกลุมวิชา  ERP  และการจำลอง  

SMEs  จึงมีความเหมาะสมมาก ทำใหกลุมตัวอยาง

ผูเรียนมีความรูสึกกระตือรือรนในการเรียนและรูสึก

ว า เน ื ้ อหาบทเรียนไมน า เบ ื ่ อ   เก ิดการสร า ง

สภาพแวดลอมในหองเรียนเปนสมัยใหมและเนน

ผูเรียนเปนสำคัญอยางแทจริง  ตัวอยางสวนหนาจอ 

แสดงผลของโปรแกรม Odoo แสดงดังรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 ตัวอยางสวนแสดงผลของชุดโปรแกรม  

Odoo [3] 

5 ผลของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เวลาและกิจกรรมบูรณการที่ใชกับสวน Active 

Learning ของรายวิชา 954374 และ 954370 คิด

เปน 60% ของคะแนนที่ใชในการประเมินผลลำดับ

ข้ัน (เกรด) สวนรายวิชา 255497 คิดเปน 70% ของ

คะแนนท่ีใชในการประเมินผลลำดับข้ัน (เกรด) 

5.1 กิจกรรม Problem Based Learning 

ก ิ จ ก ร รมกลุ ม  Problem based Learning 

ในชวงแรกของการเรียนการสอนมีการบูรณาการ

ขามกระบวนวิชา 954374 และ 954370  เนื่องจาก

ผูเรียนจับกลุม โดยแบงเปนท้ังหมด 17 กลุม ตองทำ

การเลือกโจทยธุรกิจ รวมถึงศึกษาลักษณะของสินคา

และวางแผนการกำหนดราคาของสินคาใหเหมาะสม

เพื่อที่จะนำมาใชในการเรียนรูผานการทำโครงงาน

ตอไป ซึ ่งใหผู เรียนจับกลุ มและมีการระดมสมอง

ภายในกลุมธุรกิจของตน 

 

5.2 กิจกรรม Project based Learning 

กิจกรรมที ่มีการบูรณาการขามกระบวนวิชา

มากที ่ส ุด คือ Project based Learning ดวยการ

เรียนรูผานโครงงานการพัฒนาระบบ ERP รวมกันใน

รายวิชา 954374 และ 954370 ไดแก การศึกษาคน

ควากระบวนการธุรกิจของบริษัทจำลองท่ีกลุมตนเอง

ไดรับมอบหมาย และพัฒนาระบบการจัดการการ

ดำเนินงานของบริษัทจำลองขึ้นมาเปนโครงงานรวม

รายวิชา โปรแกรมสารสนเทศหลักที่ใชสำหรับการ

เรียนรูผานโครงงาน คือ SAP ERP ที่มีตัวอยางเปน

แหลงศึกษา คนควา และเร ียนรูใหแกน ักศึกษา 

กิจกรรมในสวนนี้ถือเปนการบูรณาการขามกระบวน

วิชาที่เกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากอยูในชวงเวลาท่ี

มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาแรกเหมือนกัน 

และผูเรียนกลุมเดียวกัน  
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โครงงาน คือ SAP ERP ท่ีมีตัวอย่างเป็นแหล่งศึกษา 

ค�นคว�า และเรียนรู�ให�แก่นักศึกษา กิจกรรมในส่วนน้ี

ถือเป็นการบูรณาการข�ามกระบวนวิชาท่ีเกิดประโยชน์

สูงสุด เน่ืองจากอยูใ่นช่วงเวลาท่ีมกีารเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาแรกเหมือนกัน และผู�เรียนกลุ่มเดียวกัน 

โดยสมาชิกกลุ่มทุกคนต�องแข่งหน�าท่ีกันทำางาน และ

พัฒนาระบบ ERP ท่ีครอบคลุมระบบด�านการจัดการ

สินทรัพย์องคืกร (ERP) สองโมดูล คือ1) โมดูลการ

จัดการขาย และ 2) โมดูลระบบการบริหารจัดการ

สินค�า ซ่ึึ่งรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องในการ

ดำาเนินการของท้ังสองโมดูล ได�แก่ 1)การเพ่ิมรายช่ือ

ลูกค�า 2) การเพ่ิมรายช่ือสินค�า 3) กำาหนดราคาขาย 

4) ข�อมูลต�นทุนของสินค�า 5) การส่งคำาส่ังซ้ืึ่อไปยังผู�

จัดหาวัตถุดิบ 6) รับคำาส่ังซ้ืึ่อจากลูกค�า  7) การสรุป

ยอดขาย และ 8) การตัดยอดสินค�าคงคลัง เป็นต�น  

โดยผู�เรียนสามารถพัฒนาระบบ ERP เบ้ืองต�นท่ีใช�งาน

ได�จริง โดยสามารถเพ่ิม ลบ แก�ไข ข�อมูลของลูกค�า 

รายการสินค�า และผู�จัดหาวัตถุดิบได� ร่วมถึงสามารถ

ตัดยอดคลังสินค�า และออกรายงานสรุปยอดขายของ

แต่ละคำาส่ังซ้ืึ่อ สรุปยอดขายรายวัน รายเดือนได� และ

ต�องทำาการนำาเสนอตัวระบบของธุิรกิจจำาลองพร�อมนำา

ส่งคู่การใช�งาน โดยในรูปท่ี 4 - 6 แสดงระบบ ERP 

ของธิุรกิจจำาลองท่ีนักศึกษาได�พัฒนาข้ึน และการนำา

เสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

 

รูปท่ี 4 ระบบการจัดการขายของธุิรกิจจำาลอง

 

รูปท่ี 5 ระบบการจัดการสินค�าของธุิรกิจจำาลอง

รูปท่ี 6 การนำาเสนอระบบของธุิรกิจจำาลองผ่านระบบ 

Zoom

 5.3 กิจกรรม Activity Based Learning 

 กิจกรรม SAP Lab ท่ีจัดในภาคเรียนท่ี 1 น้ัน 

ให�ผู�เรียนทุกคนของท้ังสองรายวชิาจากวิทยาลัยศลิปะ 

ส่ือ และ เทคโนโลย ีได�เรียนรู�การใช�งานโปรแกรม SAP 

และทดลองใช�ระบบดังกล่าว

 

รูปท่ี 7 การสร�างเอกสารใบเสนอราคาจาก SAP 

  ในส่วนของกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการข�าม

กระบวนวิชารองลงมาจาก Problem based learning 

คือ Activity based Learning ด�วยการใช�ชุดโปรแกรม

สารสนเทศ Odoo ในกระบวนวิชา 255497 ในภาค

   

 

 

โดยสมาชิกกลุมทุกคนตองแขงหนาที่กันทำงาน 

และพัฒนาระบบ ERP ที่ครอบคลุมระบบดานการ

จัดการสินทรัพยองคืกร (ERP) สองโมดูล คือ1) โมดูล

การจัดการขาย และ 2) โมดูลระบบการบริหาร

จ ัดการส ินคา ซ ึ ่งรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ี

เก่ียวของในการดำเนินการของท้ังสองโมดูล ไดแก 1)

การเพิ่มรายชื่อลูกคา 2) การเพิ่มรายชื่อสินคา 3) 

กำหนดราคาขาย 4) ขอมูลตนทุนของสินคา 5) การ

สงคำสั่งซื้อไปยังผูจัดหาวัตถุดิบ 6) รับคำสั่งซื้อจาก

ลูกคา  7) การสรุปยอดขาย และ 8) การตัดยอด

สินคาคงคลัง เปนตน  โดยผู เรียนสามารถพัฒนา

ระบบ ERP เบื้องตนท่ีใชงานไดจริง โดยสามารถเพ่ิม 

ลบ แกไข ขอมูลของลูกคา รายการสินคา และผู

จัดหาวัตถุดิบได รวมถึงสามารถตัดยอดคลังสินคา 

และออกรายงานสรุปยอดขายของแตละคำสั ่งซ้ือ 

สรุปยอดขายรายวัน รายเดือนได และตองทำการ

นำเสนอตัวระบบของธุรกิจจำลองพรอมนำสงคูการ

ใชงาน โดยในรูปท่ี 4 - 6 แสดงระบบ ERP ของธุรกิจ

จำลองที ่นักศึกษาไดพัฒนาขึ ้น และการนำเสนอ

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom  

 
รูปท่ี 4 ระบบการจัดการขายของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 5 ระบบการจัดการสนิคาของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 6 การนำเสนอระบบของธุรกิจจำลองผาน

ระบบ Zoom 
 

5.3 กิจกรรม Activity Based Learning  

กิจกรรม SAP Lab ที่จัดในภาคเรียนที ่ 1 นั้น 

ใหผู เรียนทุกคนของทั ้งสองรายวิชาจากวิทยาลัย

ศิลปะ สื ่อ และ เทคโนโลยี ไดเร ียนรู การใชงาน

โปรแกรม SAP และทดลองใชระบบดังกลาว 

 
รูปท่ี 7 การสรางเอกสารใบเสนอราคาจาก SAP  

 

 ในสวนของกิจกรรมที ่มีการบูรณาการขาม

กระบวนว ิ ช ารองลงมาจาก  Problem based 

   

 

 

โดยสมาชิกกลุมทุกคนตองแขงหนาที่กันทำงาน 

และพัฒนาระบบ ERP ที่ครอบคลุมระบบดานการ

จัดการสินทรัพยองคืกร (ERP) สองโมดูล คือ1) โมดูล

การจัดการขาย และ 2) โมดูลระบบการบริหาร

จ ัดการส ินคา ซ ึ ่งรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ี

เก่ียวของในการดำเนินการของท้ังสองโมดูล ไดแก 1)

การเพิ่มรายชื่อลูกคา 2) การเพิ่มรายชื่อสินคา 3) 

กำหนดราคาขาย 4) ขอมูลตนทุนของสินคา 5) การ

สงคำสั่งซื้อไปยังผูจัดหาวัตถุดิบ 6) รับคำสั่งซื้อจาก

ลูกคา  7) การสรุปยอดขาย และ 8) การตัดยอด

สินคาคงคลัง เปนตน  โดยผู เรียนสามารถพัฒนา

ระบบ ERP เบื้องตนท่ีใชงานไดจริง โดยสามารถเพ่ิม 

ลบ แกไข ขอมูลของลูกคา รายการสินคา และผู

จัดหาวัตถุดิบได รวมถึงสามารถตัดยอดคลังสินคา 

และออกรายงานสรุปยอดขายของแตละคำสั ่งซ้ือ 

สรุปยอดขายรายวัน รายเดือนได และตองทำการ

นำเสนอตัวระบบของธุรกิจจำลองพรอมนำสงคูการ

ใชงาน โดยในรูปท่ี 4 - 6 แสดงระบบ ERP ของธุรกิจ

จำลองที ่นักศึกษาไดพัฒนาขึ ้น และการนำเสนอ

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom  

 
รูปท่ี 4 ระบบการจัดการขายของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 5 ระบบการจัดการสนิคาของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 6 การนำเสนอระบบของธุรกิจจำลองผาน

ระบบ Zoom 
 

5.3 กิจกรรม Activity Based Learning  

กิจกรรม SAP Lab ที่จัดในภาคเรียนที ่ 1 นั้น 

ใหผู เรียนทุกคนของทั ้งสองรายวิชาจากวิทยาลัย

ศิลปะ สื ่อ และ เทคโนโลยี ไดเร ียนรู การใชงาน

โปรแกรม SAP และทดลองใชระบบดังกลาว 

 
รูปท่ี 7 การสรางเอกสารใบเสนอราคาจาก SAP  

 

 ในสวนของกิจกรรมที ่มีการบูรณาการขาม

กระบวนว ิ ช ารองลงมาจาก  Problem based 

   

 

 

โดยสมาชิกกลุมทุกคนตองแขงหนาที่กันทำงาน 

และพัฒนาระบบ ERP ที่ครอบคลุมระบบดานการ

จัดการสินทรัพยองคืกร (ERP) สองโมดูล คือ1) โมดูล

การจัดการขาย และ 2) โมดูลระบบการบริหาร

จ ัดการส ินคา ซ ึ ่งรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ี

เก่ียวของในการดำเนินการของท้ังสองโมดูล ไดแก 1)

การเพิ่มรายชื่อลูกคา 2) การเพิ่มรายชื่อสินคา 3) 

กำหนดราคาขาย 4) ขอมูลตนทุนของสินคา 5) การ

สงคำสั่งซื้อไปยังผูจัดหาวัตถุดิบ 6) รับคำสั่งซื้อจาก

ลูกคา  7) การสรุปยอดขาย และ 8) การตัดยอด

สินคาคงคลัง เปนตน  โดยผู เรียนสามารถพัฒนา

ระบบ ERP เบื้องตนท่ีใชงานไดจริง โดยสามารถเพ่ิม 

ลบ แกไข ขอมูลของลูกคา รายการสินคา และผู

จัดหาวัตถุดิบได รวมถึงสามารถตัดยอดคลังสินคา 

และออกรายงานสรุปยอดขายของแตละคำสั ่งซ้ือ 

สรุปยอดขายรายวัน รายเดือนได และตองทำการ

นำเสนอตัวระบบของธุรกิจจำลองพรอมนำสงคูการ

ใชงาน โดยในรูปท่ี 4 - 6 แสดงระบบ ERP ของธุรกิจ

จำลองที ่นักศึกษาไดพัฒนาขึ ้น และการนำเสนอ

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom  

 
รูปท่ี 4 ระบบการจัดการขายของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 5 ระบบการจัดการสนิคาของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 6 การนำเสนอระบบของธุรกิจจำลองผาน

ระบบ Zoom 
 

5.3 กิจกรรม Activity Based Learning  

กิจกรรม SAP Lab ที่จัดในภาคเรียนที ่ 1 นั้น 

ใหผู เรียนทุกคนของทั ้งสองรายวิชาจากวิทยาลัย

ศิลปะ สื ่อ และ เทคโนโลยี ไดเร ียนรู การใชงาน

โปรแกรม SAP และทดลองใชระบบดังกลาว 

 
รูปท่ี 7 การสรางเอกสารใบเสนอราคาจาก SAP  

 

 ในสวนของกิจกรรมที ่มีการบูรณาการขาม

กระบวนว ิ ช ารองลงมาจาก  Problem based    

 

 

โดยสมาชิกกลุมทุกคนตองแขงหนาที่กันทำงาน 

และพัฒนาระบบ ERP ที่ครอบคลุมระบบดานการ

จัดการสินทรัพยองคืกร (ERP) สองโมดูล คือ1) โมดูล

การจัดการขาย และ 2) โมดูลระบบการบริหาร

จ ัดการส ินคา ซ ึ ่งรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ี

เก่ียวของในการดำเนินการของท้ังสองโมดูล ไดแก 1)

การเพิ่มรายชื่อลูกคา 2) การเพิ่มรายชื่อสินคา 3) 

กำหนดราคาขาย 4) ขอมูลตนทุนของสินคา 5) การ

สงคำสั่งซื้อไปยังผูจัดหาวัตถุดิบ 6) รับคำสั่งซื้อจาก

ลูกคา  7) การสรุปยอดขาย และ 8) การตัดยอด

สินคาคงคลัง เปนตน  โดยผู เรียนสามารถพัฒนา

ระบบ ERP เบื้องตนท่ีใชงานไดจริง โดยสามารถเพ่ิม 

ลบ แกไข ขอมูลของลูกคา รายการสินคา และผู

จัดหาวัตถุดิบได รวมถึงสามารถตัดยอดคลังสินคา 

และออกรายงานสรุปยอดขายของแตละคำสั ่งซ้ือ 

สรุปยอดขายรายวัน รายเดือนได และตองทำการ

นำเสนอตัวระบบของธุรกิจจำลองพรอมนำสงคูการ

ใชงาน โดยในรูปท่ี 4 - 6 แสดงระบบ ERP ของธุรกิจ

จำลองที ่นักศึกษาไดพัฒนาขึ ้น และการนำเสนอ

ออนไลนผานโปรแกรม Zoom  

 
รูปท่ี 4 ระบบการจัดการขายของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 5 ระบบการจัดการสนิคาของธุรกิจจำลอง 

 

 
รูปท่ี 6 การนำเสนอระบบของธุรกิจจำลองผาน

ระบบ Zoom 
 

5.3 กิจกรรม Activity Based Learning  

กิจกรรม SAP Lab ที่จัดในภาคเรียนที ่ 1 นั้น 

ใหผู เรียนทุกคนของทั ้งสองรายวิชาจากวิทยาลัย

ศิลปะ สื ่อ และ เทคโนโลยี ไดเร ียนรู การใชงาน

โปรแกรม SAP และทดลองใชระบบดังกลาว 

 
รูปท่ี 7 การสรางเอกสารใบเสนอราคาจาก SAP  

 

 ในสวนของกิจกรรมที ่มีการบูรณาการขาม

กระบวนว ิ ช ารองลงมาจาก  Problem based 
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เรียนท่ีสอง เพ่ือทำาให�ผู�เรียนได�เข�าใจระบบการจัดการ

ทางธุิรกิจท่ีบูรณาการระบบให�ทุกส่วนของระบบ

ภายในองค์กรให�เป็นหน่ึงเดียว ร่วมถึงการทดลองใช�

งานระบบERP ของบริษัทจำาลองท่ีผู�เรียนกลุ่มแรกใน

ภาคเรียนท่ีหน่ึงได�สร�างข้ึนพร�อมให�ข�อเสนอแนะใน

การพัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป และนำาเอาข�อมูล

ของบริษัทจำาลองท่ีเลือกมาปรับให�เข�ากับการจัดการ 

ERP ผ่านโปรแกรม Odoo

 ซ่ึึ่งการนำาชุดโปรแกรม Odoo มาใช�ในการเรียน

การสอนกลุ่มกระบวนวิชาการจัดการธุิรกิจในงาน

วิศวกรรมอุตสาหการถือว่ามีความเหมาะสมมากใน

การทำาให�กลุ่มตัวอย่างผู�เรียนมีความรู�สึกกระตือรือร�น 

และเกิดการสร�างสภาพแวดล�อมในห�องเรียนเป็นสมัย

ใหม่และเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญอย่างแท�จริง ในส่วนของ 

Educational Program  สามารถติดต้ัง Demo Data 

หรือข�อมูลบริษัทจำาลอง เพ่ือการเรียนรู�การใช�งาน

ระบบได�อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิิภาพและใช�งานง่าย 

ในรูปท่ี 8 แสดงตัวอย่างรายการสินค�าของบริษัท

จำาลองท่ีผลิต

รูปท่ี 8 ตัวอย่างรายการผลิตภัณฑ์ในบริษัทจำาลอง

 ในโมดูล Inventory เป็นส่วนท่ีใช�ในการจัดการ 

สินค�าคงคลังขององค์กร dashboard ของโมดูล 

Inventory แสดงดังรูปท่ี 3 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

1) Receipts หรือการรับสินค�าเข�า จากรูปมีรายการท่ี

ต�องนำาเข�าคลัง 6 รายการ มีรายการล่าช�า 6 รายการ 

และ 2) Delivery Orders หรือการเบิกจ่ายสินค�า มี 

11 รายการท่ีต�องเบิกจากคลัง 8 รายการรอคอย 19 

รายการล่าช�า และ 2 รายการท่ีต�องทำาการเบิกและส่ง

มอบย�อนหลัง (Back Orders) นอกจากน้ีหากบริษัท

กรณีศึกษามีการดำาเนินงานในส่วนของการผลิต และ/

หรือระบบการขายหน�าร�าน dashboard ของโมดูล 

inventory จะแสดงผลข�อมูลส่วนท่ีเช่ือมต่อกับโมดูล 

Manufacturing และ/หรือ PoS ด�วย ดังท่ีแสดงใน 

รูปท่ี 9

รูปท่ี 9 ส่วนแสดงผลโมดูล Inventory

 โมดูล Sales เป็นการจัดการคำาส่ังซ้ืึ่อของลูกค�า 

ต้ังแต่การออกใบเสนอราคา (Quotation) ไปจนถึง

การปิดการขายได�เป็นคำาส่ังซ้ืึ่อ (Sales Order) 

dashboard ของโมดูล Sales แสดงสถานะคำาส่ังซ้ืึ่อ

ของลูกค�า (Quotation/ Sales Order/ Cancelled) 

ในรูปท่ี10

 

 

รูปท่ี 10 ส่วนแสดงผลโมดูล Sales

 

 

   

 

 

learning คือ Activity based Learning ดวยการใช

ช ุดโปรแกรมสารสนเทศ Odoo ในกระบวนวิชา 

255497 ในภาคเรียนที ่สอง เพื ่อทำใหผูเร ียนได

เขาใจระบบการจัดการทางธุรกิจที่บูรณาการระบบ

ใหทุกสวนของระบบภายในองคกรใหเปนหนึ่งเดียว 

ร วมถึงการทดลองใช งานระบบERP ของบร ิษัท

จำลองที่ผูเรียนกลุมแรกในภาคเรียนที่หนึ่งไดสราง

ขึ้นพรอมใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบตอไป และนำเอาขอมูลของบริษัทจำลองท่ี

เล ือกมาปร ับให  เข  าก ับการจ ัดการ ERP ผ าน

โปรแกรม Odoo 

ซ่ึงการนำชุดโปรแกรม Odoo มาใชในการเรียน

การสอนกลุมกระบวนวิชาการจัดการธุรกิจในงาน

วิศวกรรมอุตสาหการถือวามีความเหมาะสมมากใน

การทำให กล ุ  มต ั วอย  า งผ ู  เ ร ี ยน มีความร ู  สึ ก

กระตือรือรน และเกิดการสรางสภาพแวดลอมใน

หองเรียนเปนสมัยใหมและเนนผู เรียนเปนสำคัญ

อยางแทจริง ในสวนของ Educational Program  

สามารถติดตั้ง Demo Data หรือขอมูลบริษัทจำลอง 

เพื่อการเรียนรูการใชงานระบบไดอยางรวดเร็ว มี

ประส ิทธ ิภาพและใช งานง าย ในร ูปที ่  8 แสดง

ตัวอยางรายการสินคาของบริษัทจำลองท่ีผลิต 

 
รูปท่ี 8 ตัวอยางรายการผลิตภัณฑในบริษัทจำลอง 

ในโมดูล Inventory เปนสวนท่ีใชในการจัดการ 

สินคาคงคลังขององคกร dashboard ของโมดูล 

Inventory แสดงดังรูปท่ี 3 แบงเปน 2 สวนหลัก คือ 

1) Receipts หรือการรับสินคาเขา จากรูปมีรายการ

ที ่ต องนำเขาคลัง 6 รายการ มีรายการลาช า 6 

รายการ และ 2) Delivery Orders หรือการเบิกจาย

สินคา มี 11 รายการที่ตองเบิกจากคลัง 8 รายการ

รอคอย 19 รายการลาชา และ 2 รายการที่ตองทำ

การเบ ิกและส  งมอบย อนหล ั ง  (Back Orders) 

นอกจากนี้หากบริษัทกรณีศึกษามีการดำเนินงานใน

สวนของการผลิต และ/หรือระบบการขายหนาราน 

dashboard ของ โมด ู ล  inventory จะแสดงผล

ขอมูลส วนที ่ เช ื ่อมต อก ับโมดูล Manufacturing 

และ/หรือ PoS ดวย ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 สวนแสดงผลโมดูล Inventory 

 

โมดูล Sales เปนการจัดการคำสั่งซื้อของลูกคา 

ตั้งแตการออกใบเสนอราคา (Quotation) ไปจนถึง

การปดการขายได เป นคำส ั ่งซ ื ้อ (Sales Order) 

dashboard ของโมดูล Sales แสดงสถานะคำสั่งซ้ือ

ของลูกคา (Quotation/ Sales Order/ Cancelled) 

ในรูปท่ี10 

 

 

   

 

 

learning คือ Activity based Learning ดวยการใช

ช ุดโปรแกรมสารสนเทศ Odoo ในกระบวนวิชา 

255497 ในภาคเรียนที ่สอง เพื ่อทำใหผูเร ียนได

เขาใจระบบการจัดการทางธุรกิจที่บูรณาการระบบ

ใหทุกสวนของระบบภายในองคกรใหเปนหนึ่งเดียว 

ร วมถึงการทดลองใช งานระบบERP ของบร ิษัท

จำลองที่ผูเรียนกลุมแรกในภาคเรียนที่หนึ่งไดสราง

ขึ้นพรอมใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบตอไป และนำเอาขอมูลของบริษัทจำลองท่ี

เล ือกมาปร ับให  เข  าก ับการจ ัดการ ERP ผ าน

โปรแกรม Odoo 

ซ่ึงการนำชุดโปรแกรม Odoo มาใชในการเรียน

การสอนกลุมกระบวนวิชาการจัดการธุรกิจในงาน

วิศวกรรมอุตสาหการถือวามีความเหมาะสมมากใน

การทำให กล ุ  มต ั วอย  า งผ ู  เ ร ี ยน มีความร ู  สึ ก

กระตือรือรน และเกิดการสรางสภาพแวดลอมใน

หองเรียนเปนสมัยใหมและเนนผู เรียนเปนสำคัญ

อยางแทจริง ในสวนของ Educational Program  

สามารถติดตั้ง Demo Data หรือขอมูลบริษัทจำลอง 

เพื่อการเรียนรูการใชงานระบบไดอยางรวดเร็ว มี

ประส ิทธ ิภาพและใช งานง าย ในร ูปที ่  8 แสดง

ตัวอยางรายการสินคาของบริษัทจำลองท่ีผลิต 

 
รูปท่ี 8 ตัวอยางรายการผลิตภัณฑในบริษัทจำลอง 

ในโมดูล Inventory เปนสวนท่ีใชในการจัดการ 

สินคาคงคลังขององคกร dashboard ของโมดูล 

Inventory แสดงดังรูปท่ี 3 แบงเปน 2 สวนหลัก คือ 

1) Receipts หรือการรับสินคาเขา จากรูปมีรายการ

ที ่ต องนำเขาคลัง 6 รายการ มีรายการลาช า 6 

รายการ และ 2) Delivery Orders หรือการเบิกจาย

สินคา มี 11 รายการที่ตองเบิกจากคลัง 8 รายการ

รอคอย 19 รายการลาชา และ 2 รายการที่ตองทำ

การเบ ิกและส  งมอบย อนหล ั ง  (Back Orders) 

นอกจากนี้หากบริษัทกรณีศึกษามีการดำเนินงานใน

สวนของการผลิต และ/หรือระบบการขายหนาราน 

dashboard ของ โมด ู ล  inventory จะแสดงผล

ขอมูลส วนที ่ เช ื ่อมต อก ับโมดูล Manufacturing 

และ/หรือ PoS ดวย ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 สวนแสดงผลโมดูล Inventory 

 

โมดูล Sales เปนการจัดการคำสั่งซื้อของลูกคา 

ตั้งแตการออกใบเสนอราคา (Quotation) ไปจนถึง

การปดการขายได เป นคำส ั ่งซ ื ้อ (Sales Order) 

dashboard ของโมดูล Sales แสดงสถานะคำสั่งซ้ือ

ของลูกคา (Quotation/ Sales Order/ Cancelled) 

ในรูปท่ี10 

   

 

 

 

 
รูปท่ี 10 สวนแสดงผลโมดูล Sales 

 

สวนของโมดูล Purchase เปนการจัดการคำสั่ง

ซื้อของบริษัทกับซัพพลายเออร ตั้งแตการขอใหออก

ใบเสนอราคา (Request for Quotation: RFQ) ไป

จนถึงคำสั่งซ้ือ (Purchase Order) dashboard ของ

โมดูล Purchase แสดงในรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 11 สวนแสดงผลโมดูล Purchase 

6 สรุปผลการดำเน ินโครงการ ขอจำกัดและ

ขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

จากการดำเน ินโครงการ Active Learning 

เพื ่อบูรณาการองคความรู  และกิจกรรมทั ้งสาม

รายวิชาจากคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดแก 1) วิชา 954374 (1/63) – Analysis and 

Design in Sales and Distribution Module  2 ) 

วิชา 954370 (1/63) – Analysis and Design in 

Materials Management Module และ3) ว ิ ช า 

255497 (2/63) – Advanced Topic in Industrial 

Engineering II นั้นไดสรางสภาพแวดลอมใหมใหแก

นักศึกษาทั้งสามรายวิชา ชวยใหนักศึกษาเกิดทักษะ

ในการคิดวิเคราะห สังเคราะหถึงปญหาและแกไข

สถานะ หรือปญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวมกัน

ในกลุ ม และยังชวยใหผู เร ียนเกิดการบูรณาการ

ความคิดและความรูที่ไดจากกระบวนวิชามากกวา 1 

กระบวนวิชาในการทำงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการ

สรางระบบเพ่ือธุรกิจจำลองในรายวิชา 954370 และ 

954374 ซ ึ ่ ง เป น Project based และ Problem 

Based Learning ชวยทำใหนักศึกษาเห็นภาพและ

เขาใจถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ ERP สำหรับ

สถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนแก

ผู เรียนในอนาคต นอกจากนั้นกิจกรรมดังกลาวยัง

ช วยสร างประสบการณในการทำงานเป นกลุม 

เนื่องจากสมาชิกในกลุมคอนขางมาก และกิจกรรม

ตางๆในการสรางระบบของธุรกิจจำลองมีเยอะ 

จำตองมีการแบงงานและแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึง

ขอมูลภายในกลุม  

นอกจากนั ้นการบูรณาการกิจกรรมจากสอง

รายวิชาในภาคเรียนที ่ 1 กับกิจกรรมในรายวิชา 

255497 ในภาคเรียนที่สอง ชวยใหผู เรียนไดสราง

องคความรู ด วยตนเอง โดยผานการปฏิบัต ิจริง 

Learning by Doing และปฏ ิบ ัต ิ เพ ื ่อให  เก ิดการ

เรียนรูและแกปญหาได และกิจกรรมดังกลาวชวยให

ผูเรียนไดเกิดความสนุกในการประยุกตความรูจาก
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ส่วนของโมดลู Purchase เปน็การจัดการคำาส่ังซ้ืึ่อของ

บริษัทกับซัึ่พพลายเออร์ ต้ังแต่การขอให�ออกใบเสนอ

ราคา (Request for Quotation: RFQ) ไปจนถึงคำา

ส่ังซ้ืึ่อ (Purchase Order) dashboard ของโมดูล 

Purchase แสดงในรูปท่ี 11

 

รูปท่ี 11 ส่วนแสดงผลโมดูล Purchase

6. สรุปผลการดำาเนินโครงการ ข้อจำากัดและข้อ

เสนอแนะ

 6.1 สรุปผลการดำาเนินโครงการ

 จากการดำาเนินโครงการ Active Learning เพ่ือ

บูรณาการองค์ความรู� และกิจกรรมท้ังสามรายวิชาจาก

คณะวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี และคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ได�แก่ 1) วิชา 

954374 (1/63) – Analysis and Design in Sales 

and Distribution Module  2) วิชา 954370 (1/63) 

– Analysis and Design in Materials Management 

Module และ3) วิชา 255497 (2/63) – Advanced 

Topic in Industrial Engineering II น้ันได�สร�างสภาพ

แวดล�อมใหม่ให�แก่นักศึกษาท้ังสามรายวิชา ช่วยให�

นักศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง

ปัญหาและแก�ไขสถานะ หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ทำางานร่วมกันในกลุ่ม และยังช่วยให�ผู�เรียนเกิดการบู

รณาการความคิดและความรู�ท่ีได�จากกระบวนวิชา

มากกว่า 1 กระบวนวิชาในการทำางาน โดยเฉพาะ

กิจกรรมการสร�างระบบเพ่ือธุิรกิจจำาลองในรายวิชา 

954370 และ 954374 ซ่ึึ่งเป็น Project based และ 

Problem Based Learning ช่วยทำาให�นักศึกษาเห็น

ภาพและเข�าใจถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ ERP 

สำาหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก ซ่ึึ่งจะเป็น

ประโยชน์แก่ผู�เรียนในอนาคต นอกจากน้ันกิจกรรมดัง

กล่าวยังช่วยสร�างประสบการณ์ในการทำางานเป็นกลุ่ม 

เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มค่อนข�างมาก และกิจกรรม

ต่างๆในการสร�างระบบของธุิรกิจจำาลองมีเยอะ จำาต�อง

มีการแบ่งงานและแลกเปล่ียนความคิดร่วมถึงข�อมูล

ภายในกลุ่ม 

 นอกจากน้ันการบูรณาการกิจกรรมจากสอง

รายวิชาในภาคเรียนท่ี 1 กับกิจกรรมในรายวิชา 

255497 ในภาคเรียนท่ีสอง ช่วยให�ผู�เรียนได�สร�างองค์

ความรู�ด�วยตนเอง โดยผ่านการปฏิิบัติจริง Learning 

by Doing และปฏิิบัติเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�และแก�

ปัญหาได� และกิจกรรมดังกล่าวช่วยให�ผู�เรียนได�เกิด

ความสนุกในการประยุกต์ความรู�จากเน้ือหาวิชา ไป

ทดลองใช�และเรียนระบบการจัดการ ERP ท่ีหลาก

หลายท้ังโปรแกรม Odoo และระบบของธุิรกิจจำาลอง

ท่ีเพ่ือนักศึกษาจากต่างคณะได�พัฒนาข้ึน เพ่ือไปต่อย

อดและพัฒนาความรู�ความสามารถของตนในอนาคต 

 6.2 ข�อจำากัดและข�อเสนอแนะ

 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

โควิท-19 ทำาให�ต�องดำาเนินการการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาท่ี 1/ 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ตาม

นโยบายของภาครัฐและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ส่งผลให�เกิดความ

ลำาบากและเป็นอุปสรรคในการดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม 

ทางผู�สอนได�ให�ดำาเนินกิจกรรมผ่านทางโปรแกรม 

Zoom เพ่ือทำาการ VDO conference และให�ผู�เรียน

สามารถประชุม แลกเปล่ียนความคิด และร่วมกัน

ดำาเนินการโครงการ ร่วมถึงให�ข�อเสนอแนะในการแก�

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการพัฒนาระบบ ท้ังน้ีผู�สอนมี

ความเห็นความหากต�องมีการดำาเนินการเรียนการสอน

ในรูปแบบออนไลน์ 100% และรายวิชาน้ันเป็นวิชา

ด�านคอมพิวเตอร์ท่ีต�องเข�า Lab เพ่ือพัฒนาระบบด�วย

   

 

 

 

 
รูปท่ี 10 สวนแสดงผลโมดูล Sales 

 

สวนของโมดูล Purchase เปนการจัดการคำสั่ง

ซื้อของบริษัทกับซัพพลายเออร ตั้งแตการขอใหออก

ใบเสนอราคา (Request for Quotation: RFQ) ไป

จนถึงคำสั่งซ้ือ (Purchase Order) dashboard ของ

โมดูล Purchase แสดงในรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 11 สวนแสดงผลโมดูล Purchase 

6 สรุปผลการดำเน ินโครงการ ขอจำกัดและ

ขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

จากการดำเน ินโครงการ Active Learning 

เพื ่อบูรณาการองคความรู  และกิจกรรมทั ้งสาม

รายวิชาจากคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดแก 1) วิชา 954374 (1/63) – Analysis and 

Design in Sales and Distribution Module  2 ) 

วิชา 954370 (1/63) – Analysis and Design in 

Materials Management Module และ3) ว ิ ช า 

255497 (2/63) – Advanced Topic in Industrial 

Engineering II นั้นไดสรางสภาพแวดลอมใหมใหแก

นักศึกษาทั้งสามรายวิชา ชวยใหนักศึกษาเกิดทักษะ

ในการคิดวิเคราะห สังเคราะหถึงปญหาและแกไข

สถานะ หรือปญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวมกัน

ในกลุ ม และยังชวยใหผู เร ียนเกิดการบูรณาการ

ความคิดและความรูที่ไดจากกระบวนวิชามากกวา 1 

กระบวนวิชาในการทำงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการ

สรางระบบเพ่ือธุรกิจจำลองในรายวิชา 954370 และ 

954374 ซ ึ ่ ง เป น Project based และ Problem 

Based Learning ชวยทำใหนักศึกษาเห็นภาพและ

เขาใจถึงแนวทางในการพัฒนาระบบ ERP สำหรับ

สถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งจะเปนประโยชนแก

ผู เรียนในอนาคต นอกจากนั้นกิจกรรมดังกลาวยัง

ช วยสร างประสบการณในการทำงานเป นกลุม 

เนื่องจากสมาชิกในกลุมคอนขางมาก และกิจกรรม

ตางๆในการสรางระบบของธุรกิจจำลองมีเยอะ 

จำตองมีการแบงงานและแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึง

ขอมูลภายในกลุม  

นอกจากนั ้นการบูรณาการกิจกรรมจากสอง

รายวิชาในภาคเรียนที ่ 1 กับกิจกรรมในรายวิชา 

255497 ในภาคเรียนที่สอง ชวยใหผู เรียนไดสราง

องคความรู ด วยตนเอง โดยผานการปฏิบัต ิจริง 

Learning by Doing และปฏ ิบ ัต ิ เพ ื ่อให  เก ิดการ

เรียนรูและแกปญหาได และกิจกรรมดังกลาวชวยให

ผูเรียนไดเกิดความสนุกในการประยุกตความรูจาก
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คอมพิวเตอร์และเป็นกระบวนวิชาท่ีมีจำานวนผู�เรียน

มาก เป็นการยากมากท่ีจะดำาเนินกิจกรรม active 

learning ให�เกิดประสิทธิิ ดังน้ันเพ่ือประโยชน์สูงสุด

แก่ผู�เรียนกระบวนวิชาดังกล่าวควรมีการวางแผนเพ่ือ

แบ่งกลุ่มตอนเรียนให�มีขนาดเล็กลงไม่เกิน 50 รายอาจ

เพ่ิมประสิทธิิภาพ และประสิทธิิผลในการเรียนรู�ของผู�

เรียนได�มากข้ึน

7. เอกสารอ้างอิง

  [1] วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิิป จิตตฤกษ์ (2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 

21, Open Worlds, กรุงเทพฯ.

 [2] DailyTech. (2016).  SAP คืออะไร ? ERP คืออะไร? [ระบบออนไลน์], แหล่งท่ีมา https://www.

dailytech.in.th/what-is-sap/ 

 [3] Odoo. (2021). Odoo คืออะไร, [ระบบออนไลน์] แหล่งท่ีมา https://www.odoo.co.th/th_TH/

page/what-is-odoo
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การจัดการเรียนรู้ Active Learning กับวิิชา อาหารฮาลาล (Halal Food) 

ศศิธีร ใบผ่อง1

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

E-mail: sasitorn.bai@cmu.ac.th 

บทคัดย่อ

 บทความน้ีเป็นการเสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู�และการสนับสนุนด�านนวัตกรรมการเรียนการสอน

สำาหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปีการศึกษาท่ี 2562 ภายใต�โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการ

เรียนการสอน แบบ Type A  โดยกระบวนวิชา 601322 อาหารฮาลาล ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning ท่ีส่งเสริมให�ลดการบรรยายหน�าช้ันเรียน เน�นกระบวนการเรียนรู�ร่วมกัน เพ่ือให�เกิดการแลก

เปล่ียนเรียนรู�วิธีิปฏิิบัติท่ีดีด�านการจดัการเรียนรู�แบบใหมใ่นศตวรรษท่ี 21 โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสร�างแรงบนัดาล

ใจแก่ผู�สอนให�ปรับวิธีิเรียนเปล่ียนวิธีิสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป็นสำาคัญ แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีผลลัพธ์ิการเรียนรู�

เป็นรูปธิรรมชดัเจน การจดัการเรียนรู�สามารถปรบัได�ตามบรบิทของมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่และผู�เรียนมีศักยภาพ

พอท่ีจะเรียนรู�ได�ภายในก่ีช่ัวโมงข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู�สอน และปัจจัยเอ้ือด�านต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นสถานการณ์ และ

เพ่ือเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เชิงรุกท่ีใช�เวลาเหมาะสมและทำาได�จริง ได�แก่ การลงมือปฏิิบัติจริง 

(Learning by Doing) การเรียนรู�ผ่านเกมส์ และกรณีตัวอย่าง (Case Study) เม่ือส้ินสุดการเรียนรู�ทำาให�ผู�เรียน

เกิดความกระตือรือร�น การคิดและวิเคราะห์ การประยุกต์เน้ือหาในห�องเรียนไปสู่ชีวิตจริงได�อย่างดี การประเมิน

ในรูปแบบผ่านกิจกรรมมากกว่าสอบ ทำาให�ผู�เรียนไม่เครียดในการอ่านหนังสือสอบ แต่ได�รับการประเมินจากการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมซ่ึึ่งเป็นการกระตุ�นให�ผู�เรียนเข�าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน ผลประเมินโดยรวมของช้ันเรียนอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก (เกรด A) ร�อยละ 43.90 ซ่ึึ่งมากกว่าผลประเมินของช้ันเรียนจากการสอนรูปแบบเดิม 

คำาสำาคัญ:  อาหารฮาลาล ศาสนาอิสลาม  

 

1. บทนำา

 ทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (21st 

Century Skills) เป็นทักษะท่ีจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต

ของประชาชนคนไทย ในฐานะการเป็นพลเมืองของ

โลก ภายใต�ความเป็นโลกเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ 

คนส่วนมากยังขาดการใช�เทคโนโลยีท่ีมีการผลิตและ

พัฒนาใช�งานอย่างต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นโจทย์ท่ี

จำาเป็นต�องมีการจัดการศึกษารองรับความเป็น 

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือทำาให�คนไทยมีคุณลักษณะด�านการ

เรียนรู�ท่ีสามารถปรับตัวได�อย่างชาญฉลาด      เท่าทัน 

มีภาวะความเป็นผู�นำาด�านการทำางานท่ีสามารถช้ีนำา

ตนเองในการพัฒนาการสร�างงานและอาชีพ และตรวจ
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สอบการเรียนรู�ของตนเองได�อย่างมีสติ และด�านศีล

ธิรรม ท่ีให�ความเคารพซึ่ึ่งกันและกัน ส่ือสัตย์ และ

เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่า [1] 

 ทักษะท่ีสำาคัญในการใช�ชีวิตและทำางานใน

ศตวรรษท่ี 21 ได�แก่ ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม 

ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลย ีทักษะชีวิตและอาชพี 

โดยทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม ประกอบด�วย คิด

สร�างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก�ปัญหา

เป็น ส่ือสารดี เต็มใจร่วมมือ ทักษะสารสนเทศ ส่ือ 

เทคโนโลยี ประกอบด�วย อัพเดตทุกข�อมูลข่าวสาร รู�

เท่าทันส่ือ รอบรู�เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดในการ

ส่ือสาร และ ทักษะชีวิตและอาชีพ ประกอบด�วย มี

ความยืดหยุ่น รู�จักปรับตัว ริเร่ิมส่ิงใหม่ ใส่ใจและดูแล

ตัวเอง รู�จักเข�าสังคม เรียนรู�วัฒนธิรรม มีความเป็นผู�นำา 

รับผิดชอบต่อหน�าท่ี พัฒนาอาชีพ และหม่ันหาความรู�

รอบด�าน [2]

 ศูนย์น วัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Teaching and Learning 

Innovation Center Chiang Mai University (TLIC) 

ก่อต้ังข้ึนเพ่ือประกอบภารกิจหลัก หน่ึงในภารกิจ

หลายๆ ด�าน คือ การจัดให�มีโครงการพัฒนาอาจารย์

ให�มีการใช�กระบวนการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ี

สอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 รวมถึงการนำาเทคโนโลยี

การเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน การสร�างรูปแบบ

การศึกษาท่ีพยายามให�ผู�เรียนมีทักษาการเรียนรู�ตลอด

ชีวิต ด�วยสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ตลอดจนภายในประเทศและภายนอก

ประเทศท่ีมีแนวโน�มเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และฉับ

พลันในหลากหลายมิติ ในขณะเดยีวกันการเร่งปรับตัว

ให�ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ตระหนักถึงความสำาคัญของการเปล่ียน แปลง

อย่างรวดเร็ว ท้ังด�านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ

โครงสร�างประชากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�จัดต้ัง 

"วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่" 

หรือ "CMU School of Lifelong Education" เพ่ือ

สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงท้ังในด�านการพัฒนา

และเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยแ์ละการสร�าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

2. รูปแบบของบทควิาม

 แนวคดิการเรียนรู�ตลอดชวิีตเสนอกระบวนทศัน์

ท่ีกว�างขวางด�านการเรียนรู�ท่ีลึกซ้ึึ่งท่ีต�องการ ท้ังการ

เข�าถึงท่ีเปิดกว�างต่อบริการการศึกษา แต่ยังต�อง

ปรับปรุงแรงจูงใจของกลุ่มเยาวชนท่ีจะเรียนรู� และมี

ขีดความสามารถท่ีจะเรียนโดยอิสระ การประยุกต์ใช�

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนมีส่วนร่วมจึงมี

ความสำาคัญ

 การเรียนการสอนแบบ Active Learning เปน็ก

ระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม

และมีปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติ

ท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

การระดมสมอง การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการ

ทำากรณีศึกษา เป็นต�น โดยกิจกรรมท่ีนำามาใช�ควรช่วย

พัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การส่ือสาร/นำาเสนอ และการใช�

เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสม ส่วนบทบาทของ

ผู�เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข�าง

ต�นแล�ว ยังต�องมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอนและผู�เรียนกับผู�

เรียนด�วยกันด�วย ผู�สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอด

ความรู�แก่ผู�เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพ่ิม

บทบาทในการกระตุ�นให�ผู�เรียนมีความกระตือรือร�นท่ี

จะทำากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพ

แวดล�อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู�

 ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning 

ประกอบด�วย 1) เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการ

แก�ปัญหาและการนำาความรู�ไปประยุกต์ใช� 2) ผู�เรียนมี

ส่วนร่วมในการจดัระบบการเรียนรู�และสร�างองคค์วาม

รู�โดยมีปฏิิสัมพันธ์ิร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือ

มากกว่าการแข่งขัน 3) เปิดโอกาสให�ผู�เรียนมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนรู�สูงสุด 4) เป็นกิจกรรมท่ีให�ผู�เรียน

บูรณาการข�อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิด
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วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า 5) ผู�เรียนได�เรียน

รู�ความมีวินัยในการทำางานร่วมกับผู�อ่ืน 6) ความรู�เกิด

จากประสบการณ์และการสรุปของผู�เรียน และ 7) ผู�

สอนเป็นผู�อำานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู�เพ่ือ

ให�ผู�เรียนเป็นผู�ปฏิิบัติด�วยตนเอง [3]

 การจัดการเรียนการสอนมีการประยุกต์ใช�

แนวคิดหลากหลายในโครงการน้ี ได�แก่ 1) การจัดการ

เรียนการสอนแบบ Flip classroom โดยผู�สอนมอบ

หมายงานหรือกิจกรรมให�ผู�เรียนไปศึกษา ผู�เรียน

ค�นคว�าเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทเรียนท่ีได�รับมอบหมาย 

จากน้ันผู�เรียนนำาเสนองานหน�าช้ันเรียน เพ่ือให�เพ่ือน

ร่วมช้ันเรียนอภิปรายร่วมกัน (การนำาเสนอหน�าช้ันอาจ

มีการใช� Zoom และ Microsoft team เป็นส่ือช่วย

การเรียนการสอน) 2) การจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซึู่ม (Zoom) และบันทึกบท

เรียนเป็นคลิปวีดีโอ แยกตามเน้ือหาแต่ละหัวข�อเพ่ือ

ให�ผู�เรียนสามารถเรียนและทบทวนย�อนหลังได� 3) การ

มอบหมายงานและให�ผู�เรียนส่งงานทาง MS Teams 

และ/หรือ Facebook group 4) การใช� MS form ใน

การสอบเก็บคะแนน หรือ quiz เพ่ือประเมินผู�เรียน 

และ 5) การใช�เกมส์เพ่ือกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เรียน 

เช่น Kahoot 

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

 การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนการ

สอนใหม่ รูปแบบ Active Learning ซ่ึึ่งเป็นกระบวน

การเรียนการสอนท่ีเน�นให�ผู�เรียนมีส่วนร่วมและมี

ปฏิิสัมพันธ์ิกับกิจกรรมการเรียนรู�ผ่านการปฏิิบัติท่ี

หลากหลายรูปแบบ ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยบทบาท

ของผู�เรียนนอกจากการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมดงักล่าว

ข�างต�นแล�ว ยังต�องมีปฏิิสัมพันธ์ิกับผู�สอนและผู�เรียน

กับผู�เรียนด�วยกันด�วย ผู�สอนควรลดบทบาทในการ

ถ่ายทอดความรู�แก่ผู�เรียนในลักษณะการบรรยายลง 

และเพ่ิมบทบาทในการกระตุ�นให�ผู� เรียนมีความ

กระตือรือร�นท่ีจะทำากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัด

เตรียมสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู�

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบแผนการเรียนการสอน

แบบเดิมและรูปแบบ Active Learning
หัวิข้อ แบบเดิม แบบ Active 

Learning
1.บทนำา ควิามสำาคัญ

ของอาหารฮาลาล

การสอน: ผู้สอน

บรรยายในห้องเรียน 

เอกสารการสอนคำา

สอน และ power 

point

ประเมินผล: การสอบ 

และการบ้าน

การสอน: ผู้สอนจัดทำา

คลิปการสอน มอบ

หมายให้ผู้เรียนศ้กษา

ล่วิงหน้า 

ผู้สอนกำาหนดคำาถาม

โดยให้ผู้เรียนสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ท่ีเช่ือถือได้ และการนำา

เสนอหน้าช้ันเรียนเพ่ือ

อภิปรายร่วิมกัน

ประเมินผล: การสอบ 

การบ้าน และการมี

ส่วินร่วิมในการ

อภิปราย 

2. ตลาดอาหาร ฮาลาล

ระดับ ประเทศและ

ระดับสากล

การสอน: ผู้สอน

บรรยายในห้องเรียน 

เอกสารการสอนคำา

สอน และ power 

point

ประเมินผล: การสอบ 

และการบ้าน

การสอน: ผู้สอนจัดทำา

คลิปการสอน มอบ

หมายให้ผู้เรียนศ้กษา

ล่วิงหน้า 

ผู้สอนกำาหนดหัวิข้อ

ย่อยให้ผู้เรียนค้นคว้ิา

เพ่ิมเติม และการ

อภิปรายร่วิมกัน

ประเมินผล: การสอบ 

การบ้าน และการมี

ส่วินร่วิมในการ

อภิปราย

3. กฎีระเบียบและ

กฎีหมายท่ีเก่ียวิข้องกับ

อาหารฮาลาล

การสอน: ผู้สอน

บรรยายในห้องเรียน 

เอกสารการสอนคำา

สอน และ power 

point

ประเมินผล : การสอบ

การสอน: ผู้สอนจัดทำา

คลิปการสอน มอบ

หมายให้ผู้เรียนศ้กษา

ล่วิงหน้าและการสรุป

สาระการเรียนรู้ การ

มอบหมายงานเสริม

นอกช้ันเรียน นำาเสนอ

หน้าช้ันเรียนเพ่ือ

อภิปรายร่วิมกัน

ประเมินผล: การสอบ 

การบ้าน และการมี

ส่วินร่วิมในการ

อภิปราย
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หัวิข้อ แบบเดิม แบบ Active 

Learning
4. ข้อกำาหนดท่ัวิไป

เก่ียวิกับการผลิต

อาหารฮาลาล

การสอน: ผู้สอน

บรรยายในห้องเรียน 

เอกสารการสอนคำา

สอน และ power 

point

ประเมินผล: การสอบ 

การบ้าน

การสอน: ผู้สอนจัดทำา

คลิปการสอน มอบ

หมายให้ผู้เรียนศ้กษา

ล่วิงหน้า การแบ่งกลุ่ม

ทำากิจกรรม ผู้เรียนจัด

ทำาข้อมูลรูปแบบ 

PowerPoint/video 

สำาหรับนำาเสนอหน้าช้ัน

เรียน การต้ังคำาถาม

เพ่ือนร่วิมช้ัน 

ประเมินผล: การสอบ 

ช้ินงาน และการมีส่วิน

ร่วิมในการอภิปราย

5. ควิามแตกต่าง

ระหว่ิางอาหารโคเชอร์ 

ฮาลาล มังสวิิรัติ

การสอน: ผู้สอน

บรรยายในห้องเรียน 

เอกสารการสอนคำา

สอน และ power 

point

ประเมินผล: การสอบ

การสอน: ผู้สอนจัดทำา

คลิปการสอน มอบ

หมายให้ผู้เรียนศ้กษา

ล่วิงหน้า การแบ่งกลุ่ม

ทำากิจกรรมท้ังในและ

นอกช้ันเรียน 

การเล่นเกมส์ การ

สะท้อนบทเรียน และ

การนำาเสนอหน้าช้ัน

เรียนเพ่ืออภิปรายร่วิม

กัน

ประเมินผล: การสอบ 

การบ้าน และการมี

ส่วินร่วิมในการ

อภิปราย

6. ข้อกำาหนดเฉพาะ

เก่ียวิกับการผลิต

อาหาร ฮาลาล ได้แก่ 

เน้ือสัตว์ิและผลิตภัณฑ์ 

นมและผลิตภัณฑ์นม 

วัิตถุเจือปนอาหาร ปลา

และอาหารทะเล 

ธัีญพืชและอาหาร

หวิาน และอ่ืนๆ

การสอน: ผู้สอน

บรรยายในห้องเรียน 

เอกสารการสอนคำา

สอน ข้อกำาหนดเฉพาะ

เก่ียวิกับการผลิต

อาหารฮาลาล (ฉบับ

ภาษาอังกฤษ) และ 

power point

ประเมินผล : การสอบ 

การนำาเสนองานหน้า

ช้ันเรียน ไฟล์นำาเสนอ

การสอน: ผู้สอนมอบ

หมายข้อกำาหนดเก่ียวิ

กับการผลิตอาหารฮา

ลาลให้กับผู้เรียนเพ่ือ

แปลเอกสารเป็นภาษา

ไทย ผู้เรียนนำาเสนอ

งานหน้าช้ันเรียนรูป

แบบ PowerPoint /

video การจัดทำา 

infographic การเล่น

เกมส์ การสะท้อนบท

เรียน

หัวิข้อ แบบเดิม แบบ Active 

Learning
และการนำาเสนอหน้า

ช้ันเรียนเพ่ืออภิปราย

ร่วิมกัน การเล่นเกมส์ 

การสะท้อนบทเรียน ผู้

สอนจัดทำาคลิปสรุป

เน้ือหาบทเรียน

ประเมินผล: การสอบ 

ช้ินงาน และการมีส่วิน

ร่วิมในการอภิปราย

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการกระตุ�นให�

ผู�เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได�มีการปรับเปล่ียน

สัดส่วนการประเมินโดยเน�นสัดส่วนการประเมินผ่าน

การสอบ ร�อยละ 50 และการประเมินจากกิจกรรม

ต่างๆ ร�อยละ 50 (แสดงในตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 รูปแบบกิจกรรมและสัดส่วนการประเมิน

กิจกรรม คะแนน (%)
1. การนำาเสนองานเด่ียวและงาน

กลุ่ม

25

2. กิจกรรมกลุ่ม 15

3. การสอบกลางภาค 25

4. การ quiz (ผ่านการเล่นเกมส์ 

Kahoot)

10

5. การสอบปลายภาค 25

 เ น่ืองจากการเรียนการสอนอยู่ ในกรณี ท่ี

สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ยังส่งผลก

ระทบกับการเปิดสอนในช้ันเรียนปกติ แนวทางการ

สอนแบบ Active Online Learning การจัดการเรียน

การสอนผ่าน MS Teams และ Facebook group ผู�

เรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต�องน่ัง

เรียนในช้ันเรียน การสอนผ่าน Zoom และการจัดทำา

คลิปการสอนอัพโหลดให�กับผู�เรียนศึกษาได�ในภายหลัง 

สลับกับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยเข�ม

งวดเร่ืองมาตรฐานการเว�นระยะหา่งและสวมหน�ากาก

อนามัย การส่งเสริมให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ผ่าน
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กิจกรรมนอกช้ันเรียนท่ีได�รับมอบหมายจากผู�สอน  

ผู�สอนจัดหาส่ือการเรียนการสอนและจัดส่งให�ผู�เรียน

โดยตรง ผู�เรียนสามารถสืบค�นข�อมูลจากเวบไซึ่ต์ ยูทูป

เพ่ือนำามาประกอบการนำาเสนอ และผู�เรียนจัดทำาคลิป

วิดีโอตามหัวข�อท่ีได�รับมอบหมาย การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นระหว่างผู�สอนกับผู�เรียนผ่านช่องทาง

ออนไลน์และในช้ันเรียน  

4. อธิีบายผลท่ีได้รับ

 การประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน แสดงใน

ตารางท่ี 3 เป็นการแสดงข�อมูลในการประเมินผลเชิง

ปริมาณ เช่น จำานวน คะแนน เกรดของผู�เรียนเปรียบ

เทียบกับการสอนแบบเดิม การมอบหมายให�ผู�เรียน 

ได�แก่ งานคู่ งานกลุ่ม ซ่ึึ่งผู�เรียนจะใช�เวลานอกช้ันเรียน

ทำากิจกรรมโดยเฉล่ีย 2-3 ช่ัวโมง โดยมีผู�เรียนเข�าร่วม

กิจกรรมท้ังหมด (รูปท่ี 1-3) ส่วนการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียนพบว่าผู�เรียนบางคนขาดเรียนในบางคร้ัง แต่

ไม่พบผู�เรียนขาดเรียนเม่ือมีการเรียนการสอนผ่าน 

zoom 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลประเมินของผู�เรียน

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและการ

สอนแบบ active learning

การนำาเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียน ได�แก่ การใช�

โปรแกรม Zoom การสร�างกลุ่มช้ันเรียนผ่าน MS 

Team, Facebook การจัดทำาคลิปการสอนด�วย 

PowerPoint  การเล่นเกมส์ เช่น Kahoot และ การ

ประเมินผลความรู�ด�วย MS Form 

 

 

 

รูปท่ี 1 กิจกรรมการร่วมเล่นเกมส์และมอบของรางวัล    

 

 

มอบหมายจากผูสอน ผูสอนจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนและจัดสงใหผู เรียนโดยตรง ผู เรียนสามารถ

สืบคนขอมูลจากเวบไซต ยูทูปเพ่ือนำมาประกอบการ

นำเสนอ และผู เรียนจัดทำคลิปวิดีโอตามหัวขอท่ี

ได ร ับมอบหมาย การแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

ระหวางผูสอนกับผูเรียนผานชองทางออนไลนและใน

ชั้นเรียน   

4 อธิบายผลท่ีไดรับ 

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน แสดงใน

ตารางที่ 3 เปนการแสดงขอมูลในการประเมินผล

เชิงปริมาณ เชน จำนวน คะแนน เกรดของผูเรียน

เปรียบเทียบกับการสอนแบบเดิม การมอบหมายให

ผูเรียน ไดแก งานคู งานกลุม ซึ่งผูเรียนจะใชเวลา

นอกชั้นเรียนทำกิจกรรมโดยเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง โดยมี

ผูเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งหมด (รูปที่ 1-3) สวนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนพบวาผูเรียนบางคนขาด

เรียนในบางครั้ง แตไมพบผูเรียนขาดเรียนเมื่อมีการ

เรียนการสอนผาน zoom  

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลประเมินของผูเรียน

ระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมและการ

สอนแบบ active learning 
รูปแบบ 

การเรียนการสอน 

การสอนแบบเดิม การสอนแบบ 

active learning 

ผูเรียน (คน) 56 41 

คะแนนต่ำสุด  60.31 71.58 

คะแนนสูงสุด  86.96 84.58 

คะแนนเฉล่ีย 74.33 78.89 

ผูเรียนไดเกรด A  26.79% 43.90% 

ผูเรียนไดเกรด B+  21.43% 51.22% 

ผูเรียนไดเกรด B  25.00% 4.88% 

ผูเรียนไดเกรด C+ 17.86% - 

ผูเรียนไดเกรด C  7.14% - 

 

การนำเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียน ไดแก 

การใชโปรแกรม Zoom การสรางกลุมชั้นเรียนผาน 

MS Team, Facebook การจัดทำคลิปการสอนดวย 

PowerPoint  การเลนเกมส เชน Kahoot และ การ

ประเมินผลความรูดวย MS Form  

 

 

 

 

   

 

 

มอบหมายจากผูสอน ผูสอนจัดหาสื่อการเรียนการ
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ผูเรียนไดเกรด B  25.00% 4.88% 
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รูปท่ี 1 กิจกรรมการรวมเลนเกมสและมอบของรางวัล  

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2 กิจกรรมการทำงานของผูเรียนภายนอกช้ันเรียน 

ชิ้นงานจัดทำคูมือฮาลาลเพ่ือการรับรอง 

โดยผูเรียนทำงานเปนคูไดรับหัวขอหรือผลิตภัณฑท่ี

ไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลเปนตัวอยางในการ

จัดทำคูมือฮาลาล  
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รูปท่ี 2 กิจกรรมการทำางานของผู�เรียนภายนอกช้ัน

เรียน

 ช้ินงานจัดทำาคู่มือฮาลาลเพ่ือการรับรอง โดยผู�

เรียนทำางานเป็นคู่ได�รับหัวข�อหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได�รับ

การรับรองมาตรฐานฮาลาลเป็นตัวอย่างในการจัดทำา

คู่มือฮาลาล 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 กิจกรรมการรีวิวร�านอาหารฮาลาล
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รูปท่ี 3 กิจกรรมการรีวิวรานอาหารฮาลาล 

 

จ ัดทำคล ิปว ิด ี โอ ความยาว 2-3 นาที  

เนื้อหา: 1) สัมภาษณเจาของราน (ประเด็นคำถาม: 

อาหารมุสลิมปลอดภัยอยางไร อาหารฮาลาลเหมาะ

สำหรับชาวมุสลิมเทานั้นหรือไม เปนตน) 2) รีวิวเมนู

เดนของราน 2-3 เมนู (สวนประกอบ เตรียมอยางไร

ใหฮาลาล) 3) สัมภาษณลูกคา (ถาเปนไปได)  

 

 

 
รูปท่ี 4 ตัวอยางคลิปวิดีโอ 

 

ผลลัพธตอผูเรียนที่เปนเปาหมาย/เขารวม

ในโครงการ ผลกระทบที่มีตอผูเรียน สามารถชวยให

ผู เรียนพัฒนาฝกฝนทักษะ ดังนี้ การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนดวยกันและบุคคลทั่วไปนอกชั้นเรียน 

การมีเทคนิคการติดตอสื ่อสารระหวางบุคคลที ่ มี

ประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวาเปนการเตรียมผูเรียน

เพ่ือออกไปทำงานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงจะไดทักษะความรู

ความสามารถ การควบคุมจิตใจ ควบคุมตนเอง และ

ทักษะกระบวนการกลุม ชวยใหเปนผูมีความรูมาก

ขึ้น มีมุมมองหลากหลาย อันนำไปสูความสามารถ

ทางสติปญญา การรับรู  ความเขาใจ ความจดจำ 

ความสามารถทำงานร วมก ับผ ู  อ ื ่นด ีข ึ ้ น เ พ่ิม

ความสามารถในการวิเคราะหและทักษะการสื่อสาร 

ชวยใหเกิดการเรียนรู แบบรวมมือกันในกลุ มของ

ผูเรียน ซึ่งผูเรียนแตละคนจะแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง

กันและกัน 

ผลลัพธตอคณาจารยที่เขารวมโครงการ ผูสอน

เปดโอกาสการเรียนรูใหแกผูเรียน โดยการสนับสนุน 

แนะนำ เตรียมสิ ่งที ่จะชวยใหผู เรียนเขาถึงแหลง

เรียนรูตาง ๆ ที่จำเปนได  สนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรียน โดยจดัโครงสรางการเรียน สรางแบบ แนะนำ

การทำงานใหแกผูเรียน กระตุนผูเรียนในการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการรู คิดของตนเอง และประเมิน
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รูปท่ี 4 ตัวอย่างคลิปวิดีโอ

 ผลลัพธ์ิต่อผู�เรียนท่ีเป็นเป้าหมาย/เข�าร่วมใน

โครงการ ผลกระทบท่ีมีต่อผู�เรียน สามารถช่วยให�ผู�

เรียนพัฒนาฝึึกฝึนทักษะ ดังน้ี การมีปฏิิสัมพันธ์ิระหว่าง

ผู�เรียนด�วยกันและบุคคลท่ัวไปนอกช้ันเรียน การมี

เทคนิ คก า ร ติ ด ต่ อ ส่ื อส า ร ระหว่ า ง บุ คคล ท่ี มี

ประสิทธิิภาพ จึงกล่าวได�ว่าเป็นการเตรียมผู�เรียนเพ่ือ

ออกไปทำางานรว่มกับผู�อ่ืน ซ่ึึ่งจะได�ทักษะความรู�ความ

สามารถ การควบคุมจิตใจ ควบคุมตนเอง และทักษะ

กระบวนการกลุ่ม ช่วยให�เป็นผู�มีความรู�มากข้ึน มีมุม

มองหลากหลาย อันนำาไปสู่ความสามารถทางสติ

ปัญญา การรับรู� ความเข�าใจ ความจดจำา ความสามารถ

ทำางานร่วมกับผู�อ่ืนดีข้ึน เพ่ิมความสามารถในการ

วิเคราะห์และทักษะการส่ือสาร ช่วยให�เกิดการเรียนรู�

แบบร่วมมือกันในกลุ่มของผู�เรียน ซ่ึึ่งผู�เรียนแต่ละคน

จะแลกเปล่ียนความรู�ซ่ึึ่งกันและกัน

 ผลลัพธ์ิต่อคณาจารย์ท่ีเข�าร่วมโครงการ ผู�สอน

เปิดโอกาสการเรียนรู�ให�แก่ผู�เรียน โดยการสนับสนุน 

แนะนำา เตรียมส่ิงท่ีจะช่วยให�ผู�เรียนเข�าถึงแหล่งเรียน

รู�ต่าง ๆ ท่ีจำาเป็นได�  สนับสนุนการเรียนรู�ของผู�เรียน 

โดยจัดโครงสร�างการเรียน สร�างแบบ แนะนำาการ

ทำางานให�แก่ผู�เรียน กระตุ�นผู�เรียนในการเรียนรู� โดยใช�

กระบวนการรู�คิดของตนเอง และประเมินความ

ก�าวหน�า วินิจฉัยปัญหาท่ีเกิด และให�ผลย�อนกลับแก่ 

ผู�เรียน

 ผู�เรียนทำางานกิจกรรมท่ีได�รับมอบหมายในช้ัน

   

 

 

 

 
รูปท่ี 3 กิจกรรมการรีวิวรานอาหารฮาลาล 
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เรียนและนอกช้ันเรียน โดยให�ผู�เรียนมีโอกาสสร�างงาน

โดยการออกแบบด�วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม และส่งงาน

ทางออนไลน์โดยการส่งกลับมายังผู�สอน และแชร์ให�

เพ่ือนร่วมช้ันเรียน ตลอดจนนำาเสนอให�เพ่ือนร่วมช้ัน

เรียนได�ศึกษาพร�อมกัน 

 ผลลัพธ์ิ (Outcome) ท่ีผู�เรียนควรจะได�จากวิชา

น้ี ได�แก่ ทักษะการศึกษาด�วยตนเอง โดยสามารถ

วิเคราะห์และประเมินผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือระบุ

สถานะฮาลาลหรือไม่ มีความเข�าใจเน้ือหามากข้ึน 

เน่ืองจากมีส่ือการเรียนออนไลน์ท่ีเรียนได�สะดวก 

สามารถศึกษาทบทวนได�บ่อยคร้ัง ผู�เรียนสามารถ

ประยุกต์ใช�ความรู�ท่ีได�จากช้ันเรียนไปประยุกต์กับชีวิต

ประจำาวัน หรือสถานการณ์จำาลอง ผู�เรียนสามารถจัด

ทำาระบบมาตรฐานอาหารฮาลาลได� ผู�เรียนมีความ

ชำานาญในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ การค�นคว�า

ข�อมูลทางวิชาการท่ีน่าเช่ือถือ ผู�เรียนสามารถสืบค�น

เน้ือหาการเรียนท่ีสำาคัญและส่ือสาร/ถ่ายทอดให�กับผู�

อ่ืนได�อย่างดี และผู�เรียนมีการฝึึกฝึนด�านคุณธิรรม 

จริยธิรรม จากการทำางานเป็นกลุ่ม ให�ความร่วมมือ

ทำางานกับเพ่ือน มีการแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง

เสรี และไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมช้ันเรียน  

ผลงานท่ีจะเปน็แนวทางการจดัการเรียนการสอนแบบ

ใหม่ของคณะในอนาคต ได�แก่ ส่ือการสอนท่ีสามารถ

สอนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นให�ผู�เรียนสามารถได�ทุก

ท่ีทุกเวลา ช้ินงานของผู�เรียน เช่น คลิปวิดีโอ รายงาน 

ท่ีสามารถใช�เป็นกรณีศึกษาหรือตัวอยา่งสำาหรับผู�เรียน

รุ่นต่อไปได�

5. สรุป

 กระบวนวิชา 601322  อาหารฮาลาล ภายใต�

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได�ปรับรูป

แบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Active Learning 

ช่วยกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�อย่างดี ผลการ

ประเมินของผู�เรียนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมากเม่ือ

เทียบกับรูปแบบการสอนแบบเดิมท่ีเน�นการประเมิน



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         201

จากผลสอบเป็นหลัก ผลงานท่ีรวบรวมจากกระบวน

วิชาน้ีจะนำามาใช�เป็นตัวอยา่งและจะมกีารจดัการเรียน

การสอนรูปแบบ Active Learning ในวิชาเดียวกัน

และขยายผลในกระบวนวชิาอ่ืนๆ ในปีการศึกษาต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�วิจัยขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (Teaching and Learning Innovation 

Center )  สำา นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีให�การสนับสนุนโครงการส่ง

เสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 ประจำาปีการศึกษา 2563
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ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
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บทคัดย่อ

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชา 356102 (สัตว์นำ้าสวยงาม) แบบ active learning ซ่ึึ่ง 

ผู�เรียนจะใช�เวลาทำากิจกรรม (ฝึึกการเล้ียงสัตว์นำ้าสวยงามจริง) นอกห�องเรียนมากกว่าการน่ังฟังบรรยาย อาจารย์

ผู�สอนทำาหน�าเป็นโค�ชให�กับผู�เรียน ผู�เรียนจำานวนท้ังส้ิน 254 คน สามารถเลือกท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นำ้า (Project-based 

learning) ผ่านการเพาะเล้ียงสัตว์นำ้าสวยงามตลอดภาคการศึกษา การประเมินผล ได�แก่ ทำาคลิปวิดีโอและแฟ้ม

สะสมงาน และการทำาแบบทดสอบ เป็นต�น รายละเอียดมีดังน้ี กระบวนวิชา 356102 (สัตว์นำ้าสวยงาม) มีเน้ือหา

ของกระบวนวิชาเป็นความพ้ืนฐานเก่ียวกับสัตว์นำ้าสวยงาม เช่น การจัดจำาแนกสัตว์นำ้าสวยงาม ชีววิทยาบางประการ

ของสัตว์นำ้าสวยงาม การจัดการ การเล้ียงและการดูแลสัตว์นำ้าสวยงาม การเพาะและขยายพันธ์ุิสัตว์นำ้าสวยงาม 

และการทำาธุิรกิจสัตว์นำ้าสวยงาม เป็นต�น เป้าหมายของกระบวนวิชาน้ีมีความคาดหวังให�นักศึกษาท่ีเรียนจบ

กระบวนวชิาน้ีจักสัตว์นำ้าสวยงามมากข้ึน มีทักษะในการจดัการดูแลและเพาะขยายพันธ์ุิสัตว์นำ้าสัตว์นำ้าสวยงามได�

ได�อย่างน�อย 1 ชนิด และสามารถผลิตอาหารเม็ดสำาเร็จรูป นักศึกษาต�องรู�จักแหล่งผลิตและจำาหน่าย และแหล่ง

แสดงพันธ์ุิสัตว์นำ้าสวยงามท่ีสำาคัญในจังหวัดเชียงใหม่และในประเทศไทย และเข�าใจกลไกการของการทำาธุิรกิจสัตว์

นำ้าสวยงาม รูปแบบวิธีิการเรียนการสอนจะเป็นในรูปแบบของการทำากิจกรรมแบบ project-based learning ท่ี

มีการสร�างตัวเลือก (choice) โดยให�นักศึกษาสามารถเลือกชนิดสัตว์นำ้าเพ่ือทำาโครงงานตามความสนใจและความ

ถนัดของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู�เรียนจะเลือกสัตว์นำ้าชนิดใด แกนของเน้ือหาในกระบวนวิชาท่ีผู�เรียนจะต�อง

เรียนรู�และเข�าใจจะเหมือนกันคล�ายคลึงกันท้ังหมด ระหว่างการทำากิจกรรมการเรียนการสอนตลอด 15 สัปดาห์ 

ผู�เรียนจะมีโอกาสฝึึกฝึนทักษะท่ีจำาเป็นในการทำางานเป็นทีมเพ่ือทุกคนในช้ันเรียนทำาให�ภารกิจสำาเร็จด�วยดี อัน

ได�แก่ ทักษะการทำางานร่วมกับผู�อ่ืน (Collaboration) ทักษะการส่ือสาร (Communication) ทักษะการคิด

วิเคราะห์เพ่ือแก�ไขปัญหา (Critical thinking) และการใช�ความคิดสร�างสรรค์ (Creativity) เป็นต�น

คำาสำาคัญ:  กระบวบวิชาสัตว์นำ้าสวยงาม, active learning, นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

1. บทนำา

 แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู�ในกระบวน

วิชา 356102 สัตว์นำ้าสวยงาม ให�อยูใ่นรูปแบบ active 

learning โดยเน�นให�ผู�เรียนได�มีโอกาสเรียนรู�ผ่านการ

ทำากิจกรรมและลงมือปฏิิบติัจริง โดยลดจำานวนช่ัวโมง

น่ังการน่ังฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวในช้ันเรียน มี

อาจารย์ผู�สอนประจำากระบวนวิชาทำาหน�าท่ีเสมือนโค�ช

ให�กับผู�เรียน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ active 

learning น้ี ได�มาจากการท่ีนักศึกษาท่ีเป็นผู�เรียนใน
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ยุคปัจจุบันเป็นผู�ท่ีมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความ

กล�าคิด กล�าทำา และกล�าท่ีจะแสดงออกมากข้ึน และ

ผู�เรียนแต่ละคนยังมีรูปแบบการเรียนรู� (learning 

style) ท่ีแตกต่างกันออกไป นอกจากน้ี กระบวนวิชา 

356102 จัดเป็นวิชา General education (GE) ท่ี

เปิดรับนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1-4 จากทุกคณะของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาท่ีเข�ามาเรียนในวิชาน้ี

มีพ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับสัตว์นำ้ามากน�อยไม่เท่ากัน ดัง

น้ัน อาจารย์ผู�สอนจึงตระหนักและใช�จุดเด่นของผู�เรียน

ในจุดน้ีสร�างโอกาสในการออกแบบรูปแบบของ

กิจกรรมการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับสไตล์ของ 

ผู�เรียนมากข้ึน 

2. วิิธีีการดำาเนินการจัดกิจกกรมการเรียนการสอน 

 หัวใจสำาคัญของรูปแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนในกระบวนวิชาน้ี คือ การสร�างตัวเลือก (choice) 

ให�กับผู�เรียน ให�ผู�เรียนสามารถเลือกท่ีจะทำากิจกรรม

เพ่ือเรียนรู�บทเรียน (เน้ือหา, unit) ให�เหมาะสมกับ

ความถนัด ความสนใจ และวิธีิการเรียนรู�ด�วยตัวเอง 

(learning style) 

 2.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให�ผู�เรียนจะมีโอกาสฝึึกฝึนทักษะท่ีจำาเป็น

ในการทำางานเป็นทีมเพ่ือทุกคนในช้ันเรียนทำาให�

ภารกิจสำาเร็จด�วยดี ได�แก่ ทักษะการทำางานร่วมกับผู�

อ่ื น  ( Co l l abo r a t i on )  ทั กษะการ ส่ื อสา ร 

(Communication) ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก�ไข

ปัญหา (Critical thinking) และการใช�ความคิด

สร�างสรรค์ (Creativity) เป็นต�น 

 2.2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวน

วิชาน้ี คือ การสร�างตัวเลือกให�กับผู�เรียน ให�ผู�เรียน

สามารถเลือกท่ีจะทำากิจกรรมเพ่ือเรียนรู�บทเรียน ให�

เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และวิธีิการเรียนรู�

ด�วยตัวเองของผู�เรียนแต่ละคน โดยมีโค�ชคอยช้ีแนะ

และให�คำาปรึกษา เพ่ือให�ผู�เรียนทำาภารกิจให�บรรลุเป้า

หมาย ผลิตผลงานและผลลัพธ์ิ (Output and 

Outcome) ให�ได�ตามท่ีวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

ได�ต้ังไว� ท้ังน้ี ระหว่างการทำากิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู�เรียนจะมีโอกาสฝึึกฝึนทักษะท่ีจำาเป็นในการทำางาน

เป็นทีมเพ่ือทุกคนในช้ันเรียนทำาให�ภารกจิสำาเร็จด�วยดี 

อันได�แก่ ทักษะการทำางานร่วมกับผู�อ่ืน ทักษะการ

ส่ือสาร  ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก�ไขปัญหา และ

การใช�ความคิดสร�างสรรค์ เป็นต�น กิจกรรมตลอด 15 

สัปดาห์ มีดังน้ี  

 สัปดาห์ท่ี 1 อาจารย์ผู�สอนช้ีแจงวิธีิการเรียนรู�

และทำากิจกรรม และบรรยายเน้ือหาภาพรวมท่ีจะเรียน

ตลอดภาคการศึกษา (overview) 

 สัปดาห์ท่ี 2 ให�ผู�เรียนออกไปสำารวจและเยี่ยม

ชมสัตว์นำ้าสวยงามในสถานท่ีใดก็ได�และเขียนรายงาน

ในมุมมองบุคคลท่ัวไปท่ีไม่มีความรู�ทางวิชาการ 

 สัปดาห์ท่ี 3-13 ให�ผู�เรียนและสมาชิกในกลุ่ม 

(กลุ่มละ 4 คน) เลือกหัวข�อทำาโครงงาน ให�เลือกชนิด

สัตว์นำ้าสวย 1 ชนิด เพ่ือนำาไปทำาโครงงาน (นำากลับไป

เล้ียงท่ีหอพักตลอดภาคการศึกษา) จนถึงสัปดาห์ท่ี 15 

อาจารย์ผู�สอนทำาหน�าท่ีเสมือนโค�ช แนะนำาแนวทาง

และส่งเสริมวิธีิการเรียนให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วยเอง 

ผ่านบทเรียน (tutorial) ท่ีอาจารย์ผู�สอนเป็นผู�เตรียม

ไว�ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอส้ัน ๆ เอกสารอ่าน

เพ่ิมเติม และผู�เรียนจะต�องทำาแบบทดสอบหลังการ

เรียนรู� (การสอบยอ่ย) ผู�เรียนสามารถถามข�อสงสัยและ

ศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก tutorial ท่ี

อาจารย์ผู�สอนได�เตรียมไว�ให�ได�ตลอดเวลา 

 สัปดาห์ท่ี 12-13 ออกสำารวจสถานแสดงพันธ์ุิ

สัตว์นำ้าสวยงาม ตลาดปลาสวยงามในจงัหวัดเชียงใหม่

พร�อมสัมภาษณ์ผู�ประกอบการ สืบค�นและรวบรวม

ข�อมูลเก่ียวกับตลาดสัตว์นำ้าสวยงามออนไลน์

 สัปดาห์ท่ี 14-15 จัดแสดงนิทรรศการสัตว์นำ้า

สวยงาม พร�อมขายสัตว์นำ้าสวยงามท่ีเพาะเล้ียงได� ใน

กาดโก�งโค�ง มีการเปิดรับโหวตจากประชาชนท่ัวไปและ

นักศึกษาเพ่ือหาสัตว์นำ้าสวยงามท่ีได�รับการโหวตสงูสุด 

และส่งแฟ้มสะสมงานท่ีได�รวบรวมจากการทำาโครงงาน 

(งานเด่ียว) ส่งคลิปวิดีโอ และสอบปลายภาค
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3. ผลการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใหม่ (active learning)

 ผลการเปรียบเทียบการทำากิจกรรมการเรียน

การสอนแบบเก่า (passive learning) และแบบใหม่ 

(active learning) มีดังน้ี 

 3.1 บทบาทของอาจารย์ผู�สอน 

 - แบบเก่า เป็นผู�สอนและป้อนข�อมูลทุกอย่าง

ทางเดียว มีช่องว่างระหว่างผู�สอนและผู�เรียน

 - แบบใหม่ ผู�สอนเป็นโค�ช เป็นพ่ีและเป็นเพ่ือน 

คอยสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู�เรียน และรับ

ฟังเสียงสะท�อนและปัญหาของผู�เรียน

 3.2 บทบาทของผู�เรียน 

 - แบบเกา่ รับฟังการบรรยาย รับข�อมูลทางเดยีว

 - แบบใหม่ นอกจากเน้ือหาในตำารา เรียนรู�ผ่าน

ส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย

 3.3 ส่ือการเรียนการสอน (tutorial materials)

 - แบบเก่า ตำาราและเอกสารประกอบการสอน 

และPowerPoint

 - แบบใหม่ ตำาราและเอกสารประกอบการสอน 

PowerPoint คลิปวิดีโอ แบบทดสอบ อุปกรณ์ท่ีใช�ใน

การเล้ียงสัตว์นำ้า

 3.4 กิจกรรมในห�องเรียน 

 - แบบเก่า น่ังฟังบรรยายในช้ันเรียน 100% 

สอบข�อเขียนในช้ันเรียน

 - แบบใหม่ น่ังฟังบรรยายในช้ันเรียน 30% สอบ

ข�อเขียนในช้ันเรียน ใช�เวลาทำากิจกรรมและภาระกิจ

นอกช้ันเรียน 70%

 3.5 รูปแบบการประเมิน

 - แบบเก่า สอบข�อเขียน และส่งรายงาน

 - แบบใหม่ สอบข�อเขียน สอบปากเปล่า แฟ้ม

สะสมงาน สอบปฏิิบัติ

 3.6 วิธีิการเรียนรู�เฉพาะบุคคล (Activity 

learning style) 

 - แบบเก่า ไม่มี และไม่ให�ความสำาคัญ

 - แบบใหม่ เปิดโอกาสให�ผู�เรียนใช�วิธีิการของ

ตัวเอง ข้ึนอยู่กับสไตล์ของผู�เรียน อย่างไรก็ตาม จะมี

การประเมินจาก ผลงานและผลลัพธ์ิ (Output and 

Outcome) 

 3.7 ตัวเลือกให�กับผู�เรียน (Choice) 

 - แบบเก่า ไม่มีตัวเลือก (choice) ให�ผู�เรียน และ

ผู�เรียนไม่มีสิทธ์ิิเลือก

 - แบบใหม่ ผู�เรียนสามารถเลือกจาก menu ท่ี

ผู�สอนเป็นผู�ออกแบบให�

 3 . 8  ทั ก ษ ะ ก า ร ทำา ง า น ร่ ว ม กั บ ผู� อ่ื น 

(Collaboration)

 - แบบเก่า มีโอกาสได�ฝึึกน�อย เน่ืองจากการ

ทำางานเป้นกลุ่ม มักจะทำากันระยะส้ัน ๆ  ในระยะเวลา

ไม่เพียงก่ีสัปดาห์

 - แบบใหม่ ผู�เรียนต�องทำางานร่วมกับเพ่ือนใน

ช้ันเรียนเพ่ือทำาภาระกิจให�สำาเร็จ 

 3.9 ทักษะการส่ือสาร (Communication)

 - แบบเก่า ไม่มีโอกาสได�ฝึึก

 - แบบใหม่ เม่ือผู�เรียนต�องทำางานเป็นกลุ่ม จะ

ต�องใช�ทักษะการส่ือสารกับสมาชิกในกลุ่มเพ่ือทำาภาระ

กิจให�สำาเร็จ ในฐานะท่ีเป็นท้ังผู�พูดและผู�ฟังท่ีดี 

 3.10 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก�ไขปัญหา 

(Critical thinking)

 - แบบเก่า ไม่มีโอกาสได�ฝึึก

 - แบบใหม่ ระหว่างการทำาภารกิจผู�เรียนและ

สมาชิกในกลุ่มจะต�องระดมความคิดและวิเคราะห์

โจทย์เพ่ือแก�ไขปัญหาเพ่ือทำาภาระกิจให�สำาเร็จ

 3 .11 ทักษะการใช�ความคิดสร� างสรรค์ 

(Creativity)

 - แบบเก่า ไม่มีโอกาสได�ฝึึก

 - แบบใหม ่ผู�เรียนต�องช่วยการออกแบบการทำา

โครงงานและการจัดแสดงนิทรรศการหลังจากปิด

คอร์สกระบวนวิชาน้ี
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4. เทคโนโลยี ICT และหรือ Digital Tools ใน

กิจกรรมการเรียน

 4.1 ห�องเรียนออนไลน์ 

 Facebook group เป็นช่องทางในการส่ือสาร

ระหว่างผู�เรียนและผู�สอน เน่ืองจากผู�เรียนมี account 

ส่วนตัว และผู�เรียนใช� Facebook ในชวิีตประจำาวันซ่ึึ่ง

จะมีการเช็คข�อความเป็นประจำาทุกวัน

 Microsoft teams เน่ืองจากนักศึกษามหา

วิทยาเชียงใหม่ทุกคนมี account ผู�ใช�ของ Microsoft 

ซ่ึึ่งประกอบด�วยข�อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา และ 

Microsoft teams น้ียังจำากัดเฉพาะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด�วย และสามารถตรวจสอบ

ย�อนกลับได�สะดวกและแม่นยำา ดังน้ันกระบวนวิชา 

356102 จึงใช� Microsoft teams ในการมอบหมาย

ภารกิจ (assignment) และการทำาข�อสอบออนไลน์

โดยใช� Microsoft form 

Zoom meeting เปน็เคร่ืองมอืใช�ในกรณท่ีีคนจำานวน

มากไม่สามารถรวมกลุ่มทำากิจกรรมพร�อมกันได� และ

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่สะดวกท่ีจะนำาเสนอผลงานใน

ช่ัวโมงเรียนท่ีทำาในช้ันเรียนได�

 4.2 แบบทดสอบ

 Kahoot เพ่ือสร�างบรรยากาศในช้ันเรียน รวม

ท้ังเป็นการสอบทวนความรู�ความเข�าใจในเน้ือหาท่ีผู�

เรียนได�เรียนในช้ันเรียน

 MS form ใช�ในการทำาข�อสอบออนไลน์ และ

การรวมรวบ assignment ของนักศึกษา

 4.3 ส่ือการเรียนการสอน (Tutorial materials) 

 Sli.do ใช�เพ่ือให�ผู�เรียนได�แสดงความคิดเห็น 

ร่วมโหวตกิจกรรมท่ีกำาลังดำาเนินอยู่แบบ real time 

และเป็นช่องทางให�ผู�เรียนได�ช่วยกันออกข�อสอบร่วม

กับผู�สอนหลังจากการบรรยายแต่ละคาบ วิธีิการน้ีจะ

ทำาให�ผู�สอนได�ทราบว่าผู�เรียนมีความสนใจหัวข�อหรือ

เร่ืองใดท่ีผู�สอนได�ทำาการบรรยายไปในแต่ละคาบ 

จัดรูปแบบ

 Zoom video และ youtube ผู�สอนจะเตรียม

ส่ือการสอนสำาเร็จรูป ในรูปแบบของการอัดคลิปวิดีโอ

ส้ัน ๆ ความยาว 5-10 นาที ต่อ 1 เร่ือง จัดให�ผู�เรียน

สามารถเข�ามาเรียนและทำาแบบสอบถามไม่เกิน 10 ข�อ 

หลังจากเรียนจบในคลิปน้ันๆ 

Youtube ระหว่างการทำาโครงงานตลอดภาคการ

ศึกษา ผู�เรียนต�องถ่ายทำาคลิปวิดีโอและตัดต่อคลิป

วิดีโอส้ัน ๆ ท่ีมีความยาว 3-5 นาที และโพสต์ใน 

youtube เม่ือการทำาโครงงานส้ินสุดลง 

5. ผลงาน (output) และผลลัพธ์ี (outcome)

 5.1 ผลงาน (output) ท่ีได�จากนักศึกษาจาก

การทำา active learning 

 (1) สัตว์นำ้าสวยงามท่ีได�จากการเพาะเล้ียงโดย

ผู�เรียนตลอดภาคการศึกษา (2) แฟ้มสะสมงาน 

ประกอบด�วย (3) รายงานเก่ียวกับชีววิทยาและวิธีิการ

เพาะสัตว์นำ้าสวยงามของผู�เรียนและช่องทางการขาย

สัตว์นำ้า (ตลาดสัตว์นำ้าสวยงาม) (4) นิทรรศการตู�แสดง

พันธ์ุิสัตว์นำ้าสวยงานและพรรณไม�นำ้าจัดโดยผู�เรียน (5) 

คลิปวิดีโอส้ัน ๆ 3-5 นาที จัดทำาโดยผู�เรียนเก่ียวกับ

การเล้ียงและดูแลสัตว์นำ้าของตัวเองตลอดภาคการ

ศึกษา (6) Infographic เพ่ือโฆ่ษณาขายสินค�าสัตว์นำ้า

สวยงามของผู�เรียน

 5.2 ผลลัพธ์ิ (outcome) 

 5.3 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา 

 (1) มีทักษะเป็นการผู�ประกอบการในธุิรกิจสัตว์

นำ้าสวยงาม (2) มีทักษะการเป็นผู�ผลิตสัตว์นำ้าสวยงาม

บางชนิด ได�แก่ การดูแลและการจัดการสัตว์นำ้า

สวยงาม การผลิตอาหารสัตว์นำ้า การบรรจุสินค�าสัตว์

นำ้า การหาตลาดและการทำาโฆ่ษณา (3) มีทักษะท่ี

จำาเป็นในการทำางานเป็นทีม ได�แก่ การทำางานร่วมกับ

ผู�อ่ืน (Collaboration) การส่ือสาร (Communication) 

การคิดและวิเคราะห์เพ่ือแก�ไขปัญหา (Critical 

thinking) และการใช�ความคิดสร�างสรรค์ (Creativity) 

เป็นต�น
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินกระบวนวิชา โดยนักศึกษา

ท่ีทำาการประเมินจำานวน 137 คน คิดเป็นร�อยละ 

68.50 (ร�อยละค่าเฉล่ียการประเมินเต็ม 100, ค่าเฉล่ีย

การประเมินเต็ม 5)
ลำาดับท่ี รายการประเมิน ร�อยละค่า

เฉล่ียการ

ประเมิน

ค่าเฉล่ีย

การ

ประเมิน

1 การแจ�งให�นักศึกษาทราบ

อย่างชัดเจนเก่ียวกับ

วัตถุประสงค์ของกระบวน

วิชา แผนการสอน 

(course syllabus) วิธีิการ

ประเมินผลการเรียน เกณฑ์

การให�คะแนน และเอกสาร

อ่านประกอบ 

94.6 4.73

ลำาดับท่ี รายการประเมิน ร�อยละค่า

เฉล่ียการ

ประเมิน

ค่าเฉล่ีย

การ

ประเมิน

2 เน้ือหาในการสอน

สอดคล�องกับหัวข�อท่ีสอน 

(course outline) ของ

กระบวนวิชา 

94.6 4.73

3 การอธิิบายให�เห็นถึงความ

สัมพันธ์ิของวิชาท่ีเรียนกับ

วิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือ

การนำาไปประยุกต์ใช� 

93.43 4.67

4 การส่งเสริมให�ผู�เรียนคิด

และค�นคว�าด�วยตนเอง 

และกระตุ�นให�ได�ฝึึกการคิด

วิเคราะห์ 

93.14 4.66

5 วิธีิการและเกณฑ์ในการ

วัดผลเหมาะสมกับเน้ือหา

กระบวนวิชา และการ

วัดผลสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค์การเรียนรู�ของ

กระบวนวิชา 

92.26 4.61

6 ปริมาณงานหรือกิจกรรมท่ี

กำาหนดให�ทำานอกเหนือ

จากเวลาเรียนสอดคล�องกับ

ระยะเวลา 

89.34 4.47

7 ส่ือการสอนและเอกสาร

ประกอบการสอนสนับสนุน

ต่อการเรียนรู�ของผู�เรียน 

92.41 4.62

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรภาค

วิชาสัตวศาสตร์และสัตว์นำ้า คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหมท่ี่ช่วยให�การจดักิจกรรมรปูแบบ 

active learning สำาเร็จลุล่วงด�วยดี และขอบคุณศูนย์

นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู�  สำานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ

สนับสนุนเงินเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ใหม่มา ณ ท่ีน้ี  

   

 

 

รวมกับผูสอนหลังจากการบรรยายแตละคาบ วิธีการ

นี้จะทําใหผูสอนไดทราบวาผูเรียนมีความสนใจหัวขอ

หรือเรื่องใดท่ีผูสอนไดทําการบรรยายไปในแตละ

คาบ  

จัดรูปแบบ 

 Zoom video และ  youtube ผ ู  ส อ น จ ะ

เตรียมสื่อการสอนสําเร็จรูป ในรูปแบบของการอัด

คลิปวิดีโอสั้น ๆ ความยาว 5-10 นาที ตอ 1 เรื่อง จัด

ใหผูเรียนสามารถเขามาเรียนและทําแบบสอบถามไม

เกิน 10 ขอ หลังจากเรียนจบในคลิปนั้นๆ  

Youtube ระหวางการทําโครงงานตลอดภาค

การศึกษา ผูเรียนตองถายทําคลิปวิดีโอและตัดตอ

คลิปวิดีโอสั้น ๆ ท่ีมีความยาว 3-5 นาที และโพสตใน 

youtube เม่ือการทําโครงงานสิ้นสุดลง  

5 ผลงาน (output) และผลลัพธ (outcome) 

5.1 ผลงาน (output) ที ่ไดจากนักศึกษาจาก

การทำ active learning  

(1) สัตวน้ำสวยงามที่ไดจากการเพาะเลี้ยงโดย

ผู  เร ียนตลอดภาคการศึกษา (2) แฟมสะสมงาน 

ประกอบดวย (3) รายงานเกี ่ยวกับชีววิทยาและ

วิธีการเพาะสัตวน้ำสวยงามของผูเรียนและชองทาง

การขายส ัตว น ้ ำ  (ตลาดส ัตว น ้ ำสวยงาม)  (4) 

นิทรรศการตูแสดงพันธุสัตวน้ำสวยงานและพรรณไม

น้ำจัดโดยผู เร ียน (5) คลิปวิดีโอสั ้น ๆ 3-5 นาที 

จัดทำโดยผูเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและดูแลสัตวน้ำ

ของตัวเองตลอดภาคการศึกษา (6) Infographic 

เพ่ือโฆษณาขายสินคาสัตวน้ำสวยงามของผูเรียน 

5.2 ผลลัพธ (outcome)  

5.3 ผลการประเมินกระบวนวิชาโดยนักศึกษา  

 (1) มีทักษะเปนการผู ประกอบการในธุรกิจ

สัตวนํ ้าสวยงาม (2) มีทักษะการเปนผูผลิตสัตวนํ้า

สวยงามบางชนิด ไดแก การดูแลและการจัดการสัตว

นํ้าสวยงาม การผลิตอาหารสัตวนํ้า การบรรจุสินคา

สัตวนํ้า การหาตลาดและการทําโฆษณา (3) มีทักษะ

ท่ีจําเปนในการทํางานเปนทีม ไดแก การทํางาน

ร  ว มก ั บ ผ ู  อ ื ่ น  (Collaboration)  กา รส ื ่ อ ส า ร 

(Communication) การคิดและวิเคราะหเพื่อแกไข

ป ญหา (Critical thinking) และการใช ความคิด

สรางสรรค (Creativity) เปนตน 

 

 
รูปท่ี 1 การฝกและสอบปฏิบัติการมัดถุงปลา 

 

 
รูปท่ี 2 การฝกและสอบปฏิบัติการทำอาหารปลา 
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7. เอกสารอ้างอิง

แนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู�ในกระบวนวิชา 

356102 สัตว์นำ้าสวยงาม ให�อยู่ในรูปแบบ active 

learning โดยเน�นให�ผู�เรียนได�มีโอกาสเรียนรู�ผ่านการ

ทำากิจกรรมและลงมือปฏิิบติัจริง โดยลดจำานวนช่ัวโมง

น่ังการน่ังฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวในช้ันเรียน มี

อาจารย์ผู�สอนประจำากระบวนวิชาทำาหน�าท่ีเสมือนโค�ช

ให�กับผู�เรียน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบ active 

learning น้ี ได�มาจากการท่ีนักศึกษาท่ีเป็นผู�เรียนใน

ยุคปัจจุบันเป็นผู�ท่ีมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความ

กล�าคิด กล�าทำา และกล�าท่ีจะแสดงออกมากข้ึน และ

ผู�เรียนแต่ละคนยังมีรูปแบบการเรียนรู� (learning 

style) ท่ีแตกต่างกันออกไป นอกจากน้ี กระบวนวิชา 

356102 จัดเป็นวิชา General education (GE) ท่ี

เปิดรับนักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1-4 จากทุกคณะของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาท่ีเข�ามาเรียนในวิชาน้ี

มีพ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับสัตว์นำ้ามากน�อยไม่เท่ากัน ดัง

น้ัน อาจารย์ผู�สอนจึงตระหนักและใช�จุดเด่นของผู�เรียน

ในจุดน้ีสร�างโอกาสในการออกแบบรูปแบบของ

กิจกรรมการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับสไตล์ของผู�

เรียนมากข้ึน หัวใจสำาคัญของรูปแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนในกระบวนวิชาน้ี คือ การสร�างตัวเลือก 

(choice) ให�กับผู�เรียน ให�ผู�เรียนสามารถเลือกท่ีจะทำา

กิจกรรมเพ่ือเรียนรู�บทเรียน (เน้ือหา, unit) ให�เหมาะ

สมกับความถนัด ความสนใจ และวิธีิการเรียนรู�ด�วยตัว

เอง (learning style) ของผู�เรียนแต่ละคน โดยมีโค�ช

คอยช้ีแนะและให�คำาปรึกษา เพ่ือให�ผู�เรียนทำาภารกิจ

ให�บรรลุเป้าหมาย ผลิตผลงานและผลลัพธ์ิ (Output 

and Outcome) ให�ได�ตามท่ีวัตถุประสงคข์องกระบวน

วิชาได�ต้ังไว� ท้ังน้ี ระหว่างการทำากิจกรรมการเรียนการ

สอน ผู�เรียนจะมีโอกาสฝึึกฝึนทักษะท่ีจำาเป็นในการ

ทำางานเปน็ทีมเพ่ือทุกคนในช้ันเรียนทำาให�ภารกจิสำาเร็จ

ด�วยดี อันได�แก่ ทักษะการทำางานร่วมกับผู� อ่ืน 

( C o l l a b o r a t i o n )  ทั ก ษ ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร 

(Communication) ทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือแก�ไข

ปัญหา (Critical thinking) และการใช�ความคิด

สร�างสรรค์ (Creativity) เป็นต�น

 7.1 ตัวอย่างการอ�างอิงบทความจากวารสาร (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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การจัดทำาคลิปสื่อการสอนในวิิชา 951100 (ชีวิิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน)  

วิิชาศ้กษาทั่วิไปของสาขาวิิชาแอนนิเมชันและวิิชวิลเอฟเฟกต์  

วิิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวิสู่ CMU 21st Century Learning 

ศุภรดา ประภาวิงศ์1 

1ศุภรดา ประภาวงศ์ (สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์, 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail suparada.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง จากการวิจัยเชิงสำารวจและ

จากการวิจัยเชิงทดลองด�วยการจัดทำาส่ือการสอนวิชา 95110 (ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน) ซ่ึึ่งเป็นวิชาศึกษา

ท่ัวไปของสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก กลุ่มตัวอย่างชอบการใช�ส่ือใน

การเรียนการสอน เช่น สไลด์ คลิป ภาพยนตร์ ฯลฯ ร�อยละ 61.5 และการใช�ส่ือในการเรียนการสอนช่วยให�กลุ่ม

ตัวอย่างมีผลการเรียนท่ีดี ร�อยละ 40.8 โดยความยาวของคลิปส่ือการสอนท่ีกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ได�แก่ 

ความยาว 1-5 นาที ร�อยละ 59.3 และความยาว 6-10 นาที ร�อยละ 41 

คำาสำาคัญ:  คลิปส่ือการสอน, ความพึงพอใจ, ประสิทธิิภาพ

1. บทนำา

 ผู�วิจัยได�รับทุนสนับสนุน Type A – Active 

Learning จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู� 

( TL IC )  สำา นักบ ริการ เทคโนโล ยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคร้ังแรกในปีน้ี ผนวกกับ

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีอุบัติ

ข้ึนท่ัวโลก ซ่ึึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนการสอนท่ีต�อง

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากวิชาท่ีผู�วิจัยดูแลรับผิดชอบ

เป็นวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีรองรับนักศึกษาประมาณ 150 

คน ต่อ 1 กลุ่มเรียน โดยมีจำานวนท้ังส้ิน 2 กลุ่มเรียน 

ซ่ึึ่งก็คือการรองรับนักศึกษาจำานวนประมาณ 300 

คนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ปัจจัยต่างๆ

เหล่าน้ีจึงเป็นตัวแปรต�นท่ีทำาให�ผู� วิจัยไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนในห�องเรียนได�ตามเดมิ เน่ืองจาก

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีต�องเว�นระยะห่าง

ระหว่างบุคคลอย่างน�อย 1-2 เมตร ผนวกกับความไม่

ม่ันใจว่าทุกคนท่ีเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนในวิชา

น้ีได�เดินทางไปยังพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการระบาดของโรคโค

วิด 19 ก่อนการเข�าร่วมในช้ันเรียนหรือไม่ จึงมีการใช�

แผนสำารองคือการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Zoom ท่ีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได�จัดหา

และอำานวยความสะดวกให�กับบุคลากรและนักศึกษา

ทุกคน

 นอกจาก ช่อ งทาง ในการ ส่ื อสาร ท่ีทา ง

มหาวิทยาลัยได�จัดเตรียมไว�ให�เพ่ือรองรับวิกฤตการณ์

คร้ังน้ีแล�ว อีกปัญหาสำาคัญท่ีต�องเตรียมพร�อมให�

สามารถดำาเนินการจัดการเรียนการสอนได�ใกล�เคียงกับ

สถานการณ์ปกติให�มากท่ีสุด โดยส่ิงท่ีขาดสำาหรับวิชา
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น้ีคือส่ือการสอนท่ีจะเป็นตัวช่วยสำาคัญสำาหรับหลาก

หลายปัญหาดังต่อไปน้ี 1) ปัญหาการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ดังท่ีกล่าวไว�ข�างต�น 2) ปัญหาในกรณีท่ี

ระบบนอนิเทอรเ์น็ตเกิดความไมเ่สถียรจนสง่ผลต่อการ

ส่ือสารระหว่างผู�สอนและนักศึกษา ส่ือการสอนก็เป็น

อีกตัวช่วยท่ีทำาให�การเรียนการสอนสามารถดำาเนินต่อ

ไปได� โดยจำาเป็นต�องเปล่ียนแผนการในการส่ือสารตาม

สถานการณท่ี์เกิดข้ึนอยูบ่�าง แต่เป็นการปรับเพียงเล็ก

น�อย 3) ปัญหานักศึกษาติดธุิระหรือภารกจิเร่งด่วน จึง

ไม่สามารถเข�าเรียนหรือรับชมการเรียนการสอนผ่าน

ทางโปรแกรม Zoom ได� นักศึกษาก็สามารถหาโอกาส

ไปศึกษาผ่านส่ือการสอนด�วยตัวเองในภายหลังหรือ

ล่วงหน�าได� 4) ปัญหาการเพ่ิมหรือการถอนในระบบ

สำานักทะเบียนท่ีบางคร้ังนักศึกษาไม่ได�เข�าเรียนต้ังแต่

สัปดาห์แรกๆของการเปิดภาคเรียน การเข�าเรียนภาย

หลังนักศึกษาคนอ่ืนจะทำาให�เกิดรอยต่อของการปูพ้ืน

ฐานความรู�ท่ีน�อยลงได�จากการศึกษาด�วยส่ือการสอน

เหล่าน้ีด�วยตวัเอง เพ่ือการปรับพ้ืนฐานให�เท่าเทียมกับ

เพ่ือนนักศึกษาท่ีได�เข�าเรียนต้ังแต่สัปดาห์แรก 5) 

ปัญหาการไม่เข�าใจในบทเรียนก็สามารถแก�ไขได�ด�วย

ส่ือการสอนท่ีช่วยให�นักศึกษาสามารถศกึษาด�วยตัวเอง

เพ่ิมเติมเม่ือใดก็ได� ผู�วิจัยจึงได�จัดทำาคลิปส่ือการสอน

คร้ังน้ีข้ึน เพ่ือช่วยอำานวยความสะดวกในการเรียนการ

สอนให�กับท้ังอาจารย์และนักศึกษาได�ดีมากยิง่ข้ึน

 แต่เน่ืองจากการได�รับทุนสนับสนุนในการจัดทำา

ส่ือการสอนคร้ังน้ีจึงอยูร่ะหว่างภาคการศึกษา จึงไม่ได�

มีการเตรยีมคลิปส่ือการสอนไว�ให�กับนักศึกษาก่อนการ

เปิดภาคการศึกษาได�ทัน แต่ได�มีการเผยแพร่ให�กับ

นักศึกษาได�ใช�ในการเตรียมตัวเพ่ือการสอบปลาย ส่ือ

การสอนช้ินน้ีจึงอาจยังไม่สมบูรณ์เน่ืองจากข�อจำากัด

ทางด�านระยะเวลาและขอบเขตหน�าท่ีท่ีได�รับมอบ

หมายในการสอนท่ีวิชาประกอบไปด�วยคณาจารย์ผู�

เช่ียวชาญเฉพาะด�าน 3 ท่าน ท่ีอีก 2 ท่านไม่ได�เป็นผู�

วิจัยร่วมในโครงการน้ี ผู�วิจัยเป็นหน่ึงในคณาจารย์ผู�

สอนในวิชาน้ี โดยได�รับมอบหมายให�สอนเก่ียวกับ

ประวติัศาสตรแ์ละข้ันตอนการเตรยีมการกอ่นการผลติ

ส่ือแอนนิเมชัน ส่ือการสอนช้ินน้ีจึงครอบคลุมเฉพาะ

ในส่วนท่ีผู�วิจัยรับผิดชอบเท่าน้ัน

2. วัิตถุประสงค์และของเขตของการวิิจัย

 2.1 เพ่ือศึกษาถึงความสำาคัญของการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21

 2.2 เพ่ือศึกษาถึงการจัดทำาคลิปส่ือการสอนท่ี

ตรงตามความต�องการของกลุ่มเป้าหมาย

3. ระเบียบวิิธีีวิิจัย

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mixed Methods Research) โดยเคร่ืองมือท่ีใช�ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ได�แก่ การศึกษาจากเอกสารท่ี

เก่ียวข�อง (Documentary Research) การศึกษาจาก

การวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) จากการเก็บ

แบบสอบถามจำานวนท้ังส้ิน 400 ชุด จากสูตรคำานวณ

หากลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือม่ันร�อยละ 95 และ

ยอมให�เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอยา่งร�อย

ละ 5 ของทาโร่ยามาเน [2] ท่ีใช�การสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling) ด�วยการสร�าง

แบบสอบถามและแชร์ในระบบออนไลน์เพ่ือให�

สอดคล�องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 

19 และเพ่ือการเข�าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความกว�างใน

เชิงมิติและมีความหลากหลายในเชิงพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ียังมีการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ด�วยการจัดทำาส่ือการสอนวิชา 95110 

(ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน) ซ่ึึ่งเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป

ของสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัย

ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีผู�

วิจัยมีส่วนในการสอนวิชาน้ี 1 ใน 3 ส่วนของการเรียน

การสอนท้ังหมด ซ่ึึ่งทางศูนย์นวัตกรรมการสอนและ

การเรียนรู� (TLIC) สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู�เก็บข�อมูลในการประเมิน

ส่ือการสอนในคร้ังน้ี
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4. สรุปผลการวิิจัย

 เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม

ผสาน ผลการวิจัยจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามเคร่ือง

มือท่ีใช�ในการศึกษาดังต่อไปน้ี

 4.1 ผลการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

(Documentary Research)

 เพ่ือศึกษาถึงความสำาคัญของการจดัการเรียนรู�

แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือศึกษา

ถึงการจัดทำาคลิปส่ือการสอนท่ีตรงตามความต�องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ผู�วิจัยได�ค�นพบหลักการ ทฤษฎีและ

แนวคิดท่ีเก่ียวข�องดังต่อไปน้ี

 4.1.1 ความหมายและบทบาทของการส่ือสาร

 การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซ่ึึ่ง

ปัจเจกชนใช�สัญลักษณ์ในการกำาหนดและตีความหมาย

ในสภาพแวดล�อมหน่ึงๆ (West and Turner, 2021: 

5 อ�างถึงใน สุรพงษ์ โสธินะเสถียร, 2557: 2) หรือการ

ถ่ายโอนความหมาย (meaning transfer) ระหว่างผู�

ส่ือสาร (communicators/ communicants) ซ่ึึ่งผู�

ส่ือสารหมายถึงท้ังผู�ส่งสารและผู�รับสารไม่ว่าจำานวน

เท่าใด เพ่ือพยายามทำาให�พวกเขาเข�าใจในความหมาย

เดียวกัน [5] โดยแบบจำาลองในการส่ือสารหรือแบบ

จำาลอง SMCR ของ David K. Berlo ได�กล่าวว่า

กระบวนการในการส่ือสารประกอบไปด�วยผู�สง่สาร (S: 

sender) สาร (M: message) ช่องทางในการส่ือสาร 

(C: channel) และผู�รับสาร (R: receiver) [1] ท่ีมี

ปฏิิสัมพันธ์ิต่อกัน นอกจากน้ีอีกปัจจัยสำาคัญคือ การ

ตอบกลบั (F: feedback) ท่ีมีส่วนสำาคัญในการประเมนิ

ว่าผู�ส่งสารและผู�รับสารเข�าใจในความหมายเดียวกัน

หรือไม่หรือการส่ือสารน้ันมีประสิทธิิภาพหรือไม่ โดย

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิิภาพในการส่ือสารระหวา่งผู�

ส่งสารและผู�รับสารก็คือองค์ประกอบส่วนบุคคล 

(field) ซึ่ึง่แตกตา่งกันไป ได�แก่ ความเช่ือ ค่านิยม ปทัส

ถาน ทัศนคติ ประสบการณ์ ลักษณะเฉพาะของแต่ละ

คนซึ่ึ่งแตกต่างกันไป.. นอกจากน้ียังมีส่ิงท่ีเรียกว่า

เคร่ืองกรอง (filter) ซ่ึึ่งได�แก่บรรดาการเลือกรับรู�ท้ัง

หลาย (selective perception) อันเป็นผลมาจาก

กระบวนการสังคมประกิต อคติ ผลประโยชน์ ฯลฯ [6] 

สำาหรับงานวิจัยช้ินน้ี ผู�ส่งสาร (S: sender) คือผู�วิจัย

ท่ีเป็นอาจารย์ผู�สอนในวิชาน้ี สาร (M: message) คือ

เน้ือหาท่ีใช�ในการเรียนการสอน ช่องทางในการส่ือสาร 

(C: channel) คือคลิปส่ือการสอนและผู�รับสาร (R: 

receiver) คือนักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ี 

 4.1.2 ทฤษฎีการใช�และความพึงพอใจในส่ือ 

(uses and gratifications theory)

 ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าผู�รับสารถือว่าเป็นผู�ท่ีมีความ

กระตือรือร�นและต�องการไปสู่เป้าหมาย ผู�รับสารมี

ความรับผิดชอบในการเลือกส่ือเพ่ือสนองต่อความ

ต�องการของตนและใช�ส่ิงท่ีได�มาเป็นหนทางในการ

สร�างความพึงพอใจ (Palmgreen, 1984 อ�างถึงใน สุ

รพงษ์ โสธินะเสถียร, 2557: 292-293) โดยตัวแปร

สำา คัญท่ี ส่งผลต่อการใช�และความพึงพอใจคือ

คุณลักษณะท่ีหลากหลายของคนในสงัคม (individual 

differences perspectives)

 4.1.3 ทฤษฎีเทคโนโลยีส่ือสารเป็นตัวกำาหนด 

(communication technology determinism)

 ทฤษฎีน้ีจากมุมมองของ McLuhan คือการ

ต�องการหาคำาตอบว่ามีความสัมพันธ์ิระหว่างการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบของส่ือกับประสบการณืด�าน 

ผัสสะ (sense) ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเห็น การ

ได�ยิน การสัมผัสในกาละและเทศะต่างๆอย่างไรบ�าง 

เขาไม่ได�สนใจว่า “คนเรามีประสบการณ์กับอะไร” 

(What we experience) แต่กลับสนใจว่า “คนเรามี

ประสบการณ์อย่างไร” (How we experience) หาก

พูดในภาษาการส่ือสารก็คือ McLuhan ไม่ได�สนใจ 

“เน้ือหาของข่าวสาร” (content) หากแต่สนใจ “รูป

แบบของส่ือ” (form/media) จากข�อสรุปของเขาท่ี

กล่าวว่า “เพียงแค่ตัวส่ือก็เป็นสารแล�ว” (Medium is 

the Message) [4] เม่ือพิจารณาจากทฤษฎีน้ีจะเห็น

ได�ว่าการจัดทำาคลิปส่ือการสอนถือเป็นการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 ท่ีรูปแบบ
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ของส่ือหรือการส่ือสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ได�เปล่ียนแปลงไปและการเลือกใช�ส่ือและเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมก็ช่วยเพ่ิมประสิทธิิภาพและความสะดวก

สบายในการส่ือสารเพ่ือการเรียนการสอนได�ดียิ่งข้ึน

4.1.4 การวิเคราะห์ผู�รับสาร (audience analysis)

McQuail (1994) ได�ให�ความสำาคัญกับการวิเคราะห์

ผู�รับสารและได�แบ่งพัฒนาการของทัศนะท่ีมีต่อผู�รับ

สารออกเป็น 4 แนวคิดใหญ่ๆ ดังน้ี [3]

 1) ทัศนะท่ีมองผู�รับสารเป็น “ผู�ดู ผู�ชม” 

(spectators) ความสัมพันธ์ิระหว่างผู�ส่งสาร (อาจารย์) 

และผู�รับสาร (นักศึกษา) จะเป็นการส่ือสารภายในกลุ่ม 

(group communication) ท่ีท้ังสองฝึ่ายต่างมี

ปฏิิกิริยาตอบโต�ต่อกัน ซ่ึึ่งทัศนะแบบน้ีจะพบได�ท้ังใน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบเก่าท่ีเน�นการบรรยาย

และการเรียนการสอนแบบใหม่ท่ีส่ือสารกับผ่าน

โปรแกรมสังคมออนไลน์

 2) ทัศนะท่ีมองผู�รับสารเป็น “กลุ่มสาธิารณะ” 

(public) ท่ีผู�รับสาร (นักศึกษา) ติดตามผลงานของ 

ผู�ส่งสาร (อาจารย์) อย่างจริงจังและสมำ่าเสมอ

 3) ทัศนะท่ีมองผู�รับสารเป็น “มวลชน” (mass) 

ท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณมาก เป็นก

ลุ่มท่ีอยู่กระจัดกระจายตามท่ีต่างๆ ไม่ได�รวมอยู่ในท่ี

เดียวกัน เป็นกลุ่มท่ีไม่ได�มีความสมัพันธ์ิต่อกัน ต่างคน

ต่างอยู ่ไม่รู�จักกัน เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะหลากหลาย ไม่

ว่าจะเป็นหลายเพศ หลายวัย หลายอาชีพและเป็นก

ลุ่มท่ีมีลักษณะช่ัวคร้ังช่ัวคราว ซ่ึึ่งก็มีความใกล�เคียงกับ

ลักษณะของนักศึกษาท่ีใช�ส่ือคลิปการสอนคร้ังน้ี

 4) ทัศนะท่ีมองผู�รับสารเป็นตลาดหรือผู�บริโภค 

(market) ท่ีเป็นระบบธุิรกิจอย่างเต็มตัวและมีการ

แข่งขันเข�ามาเก่ียวข�อง ทิศทางการผลิตส่ือต�องคำานึง

ถึงความต�องการของตลาด ผู�ชมเป็นสำาคัญ โดยในกรณี

น้ีทางผู�วิจัยก็ได�ให�ความสำาคัญและทำาการสำารวจผู�

บริโภคก่อนการออกแบบและทดลองจัดทำาคลิปส่ือ

การสอนช้ินน้ี ซ่ึึ่งจะมีการกล่าวถึงต่อไปในผลการวิจัย

เชิงสำารวจ

 4.2 ผลการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research)

 จากการเก็บแบบสอบถามจำานวนท้ังส้ิน 400 

ชุด ท่ีใช�การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) ด�วยการสร�างแบบสอบถามและแชร์ใน

ระบบออนไลน์เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพ่ือการเข�าถึงกลุ่ม

เป้าหมายท่ีมีความกว�างในเชิงมิติและมีความหลาก

หลายในเชิงพ้ืนท่ีมากยิง่ข้ึน กลุ่มตัวอย่างท้ัง 400 คน

มีข�อมูลเชิงประชากรศาสตร์ดังต่อไปน้ี

รูปท่ี 1 ปีเกิดของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ประกอบไปด�วยผู�ท่ีใน

ขณะน้ีมีอายุระหว่าง 57-75 ปี จำานวน 15 คน อายุ

ระหว่าง 42-56 ปี จำานวน 52 คน อายุระหว่าง 24-41 

ปี จำานวน 133 คนและอายุน�อยกว่า 24 ปี จำานวน 

200 คน โดยเป็นการแบ่งกลุ่มประชากรตามแนวคิด

ของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีได�แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่ม Baby 

Boomer กลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen Y และกลุ่ม Gen Z 

ท่ีเกิดและเติมโตมาในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน จึงจะส่ง

ผลต่อทัศนคติท่ีแตกต่างกันออกไป โดยเป็นการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีบ�านเกิดอยู่ใน

จังหวัดต่างๆท่ัวประเทศไทย 59 จังหวัด โดยประกอบ

ไปด�วยจังหวัดเชียงใหม่ 129 คน (32.25%) 

กรุงเทพมหานคร 77 คน (19.25%) จังหวัดเชียงราย 

26 คน (6.5%) จังหวัดลำาปางและจังหวัดแพร่ จังหวัด

ละ 14 คน (3.5%) จังหวัดลำาพูน 13 คน (3.25%) 

จังหวัดพะเยา 8 คน (2%) จังหวัดกำาแพงเพชร 7 คน 

(1.75%) จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและ

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดละ 6 คน (1.5%) จังหวัดน่าน 

จังหวัดราชบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ จังหวัดชลบรีุ จังหวัด

   

 

 

กับลักษณะของนักศึกษาที่ใชสื่อคลิปการสอน

ครั้งนี้ 

4) ทัศนะที่มองผูร ับสารเปนตลาดหรือผู บริโภค 

(market) ที่เปนระบบธุรกิจอยางเต็มตัวและมี

การแขงขันเขามาเกี่ยวของ ทิศทางการผลิตสื่อ

ตองคำนึงถึงความตองการของตลาด ผูชมเปน

สำค ัญ โดยในกรณ ีน ี ้ทางผ ู  ว ิ จ ั ยก ็ ได  ให

ความสำคัญและทำการสำรวจผูบริโภคกอนการ

ออกแบบและทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนชิ้น

นี้ ซึ่งจะมีการกลาวถึงตอไปในผลการวิจัยเชิง

สำรวจ 
 

4.2 ผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

จากการเก็บแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ ้น 400 

ชุด ท่ีใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) ดวยการสรางแบบสอบถามและแชรใน

ระบบออนไลนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 และเพื ่อการเขาถึง

กลุมเปาหมายที่มีความกวางในเชิงมิติและมีความ

หลากหลายในเชิงพื้นที่มากยิ่งขึ ้น กลุมตัวอยางท้ัง 

400 คนมีขอมูลเชิงประชากรศาสตรดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ปเกิดของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง 400 คน ประกอบไปดวยผูท่ีใน

ขณะนี้มีอายุระหวาง 57-75 ป จำนวน 15 คน อายุ

ระหวาง 42-56 ป จำนวน 52 คน อายุระหวาง 24-

41 ป จำนวน 133 คนและอายุน อยกว า 24 ป 

จำนวน 200 คน โดยเปนการแบงกลุมประชากรตาม

แนวคิดของนักเศรษฐศาสตรที่ไดแบงกลุมออกเปน

กลุม Baby Boomer กลุม Gen X กลุม Gen Y และ

กลุ ม Gen Z ที ่ เก ิดและเต ิมโตมาในช วงเวลาท่ี

แตกตางกัน จึงจะสงผลตอทัศนคติที ่แตกตางกัน

ออกไป โดยเปนการเก็บแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางท่ีมีบานเกิดอยูในจังหวัดตางๆทั่วประเทศ

ไทย 59 จังหวัด โดยประกอบไปดวยจังหวัดเชียงใหม 

129 คน  ( 32.25%)  กร ุ ง เ ทพมหานคร  77 คน 

(19.25%) จังหวัดเชียงราย 26 คน (6.5%) จังหวัด

ลำปางและจังหวัดแพร จังหวัดละ 14 คน (3.5%) 

จังหวัดลำพูน 13 คน (3.25%) จังหวัดพะเยา 8 คน 

(2%) จังหวัดกำแพงเพชร 7 คน (1.75%) จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดละ 6 คน (1.5%) จังหวัดนาน จังหวัดราชบุรี 

จ ั งหว ั ดส ุพรรณบ ุ ร ี  จ ั งหว ั ดชลบ ุ ร ี  จ ั งหวั ด

นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดละ 

4 คน (1%)  และจังหว ัดนครราชส ีมา จ ั งหวัด

นครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

บุรีรัมย จังหวัดลพบุรี จังหวัดกระบี ่ จังหวัดตาก 

จังหวัดนครพนม จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ อีกจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 59 จังหวัดจากทุกภูมิภาค จังหวัดละ 1-3 คน 

(0.25-0.75%) ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

เปาหมายสำคัญของกลุมตัวอยางตอการเรียน

ของพวกเขาที่กลุมตัวอยางสามารถตอบไดมากกวา 

1 คำตอบ คำตอบที่ไดรับการเลือกสูงสุดโดยเรียง

ตามลำดับ ไดแก การเรียนเพื ่อการไดงานดีๆทำ 

จำนวน 268 คน (67%) การเร ียนเพ ื ่อหาเล ี ้ยง

ครอบครัว จำนวน 231 คน (57.8%) การเรียนเพ่ือ
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นครศรีธิรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธิานี จังหวัดละ 

4 คน (1%) และจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตาก จังหวัด

นครพนม จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด

อุดรธิานี จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ อีกจำานวนรวมท้ังส้ิน 59 

จังหวัดจากทุกภูมิภาค จังหวัดละ 1-3 คน (0.25-

0.75%) ซ่ึึ่งแสดงให�เห็นว่าเป็นการเก็บข�อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 เป้าหมายสำาคัญของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียน

ของพวกเขาท่ีกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได�มากกว่า 1 

คำาตอบ คำาตอบท่ีได�รับการเลือกสูงสุดโดยเรียงตาม

ลำาดับ ได�แก่ การเรียนเพ่ือการได�งานดีๆทำา จำานวน 

268 คน (67%) การเรียนเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว 

จำานวน 231 คน (57.8%) การเรียนเพ่ือการมีงานทำา 

จำานวน 213 คน (53.3%) และการเรียนเพ่ือการเรียน

ให�จบ จำานวน 212 คน (53%) ส่ิงน้ีสะท�อนให�เห็นว่า

คนส่วนใหญ่ให�ความสำาคัญและเห็นความสำาคัญของ

การเรียน จึงพิจารณาได�ว่าคำาตอบของกลุ่มตัวอย่างน้ัน

จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในงานวิจัยช้ินน้ี  

รูปท่ี 2 เป้าหมายของการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

 คำาถามในแบบสอบถามประกอบไปด�วยคำาถาม

ถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีกลุ่มตัวอย่างได�เคยมี

ประสบการณ์ ซ่ึึ่งมีคำาตอบเป็นจำานวนมาก รูปแบบท่ี

กลุ่มตัวอยา่งชอบในลำาดับต�นๆ ได�แก่ การใช�ส่ือในการ

เรียนการสอน เช่น สไลด์ คลิป ภาพยนตร์ ฯลฯ จำานวน 

246 คน (61.5%) การเน�นการแสดงออกถึงความคิด

สร�างสรรค์ จำานวน 213 คน (53.3%) การแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น จำานวน 207 คน (51.7%) และการ

ทดลอง จำานวน 189 คน (47.3%) ส่วนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่ชอบในลำาดับ

ต�นๆ ได�แก่ การแจกโครงงาน จำานวน 186 คน (46.5%) 

การบรรยาย จำานวน 141 คน (35.3%) และการแสดง

บทบาทสมมุติ จำานวน 100 คน (25%) รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนท่ีทำาให�กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียน

ดีในลำาดับต�นๆ ได�แก่ การใช�ส่ือในการเรียนการสอน 

เช่น สไลด์ คลิป ภาพยนตร์ ฯลฯ จำานวน 163 คน 

(40.8%) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น จำานวน 143 

คน (35.8%) การเน�นการแสดงออกถึงความคิด

สร�างสรรค์ จำานวน 123 คน (30.8%) และการทดลอง 

จำานวน 122 คน (30.5%) การให�คะแนนความพงึพอใจ

และความเข�าใจระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ

เก่าท่ีเน�นการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนท่ี

ใช�ส่ือมัลติมีเดียเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอน ดังรูปท่ี 

3 และ 4

รูปท่ี 3 รูปเปรียบเทียบการให�คะแนนความพึงพอใจ

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบเก่าท่ีเน�นการ

บรรยายและการจัดการเรียนการสอนท่ีใช�ส่ือมัลติมเีดีย

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอน

 

 

   

 

 

การมีงานทำ จำนวน 213 คน (53.3%) และการ

เรียนเพ่ือการเรียนใหจบ จำนวน 212 คน (53%) สิ่ง

นี้สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญใหความสำคัญและ

เห็นความสำคัญของการเรียน จึงพิจารณาไดวา

คำตอบของกลุ มตัวอยางนั ้นจะเปนประโยชนตอ

การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  2 เป าหมายของการเร ียนของกลุม

ตัวอยาง 
 

คำถามในแบบสอบถามประกอบไปดวยคำถาม

ถึงการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางไดเคยมี

ประสบการณ ซ่ึงมีคำตอบเปนจำนวนมาก รูปแบบท่ี

กลุมตัวอยางชอบในลำดับตนๆ ไดแก การใชสื่อใน

การเรียนการสอน เชน สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ 

จำนวน 246 คน (61.5%) การเนนการแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค จำนวน 213 คน (53.3%) การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 207 คน (51.7%) 

และการทดลอง จำนวน 189 คน (47.3%) ส วน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางไม

ชอบในลำดับตนๆ ไดแก การแจกโครงงาน จำนวน 

186 คน (46.5%) การบรรยาย จำนวน 141 คน 

(35.3%) และการแสดงบทบาทสมมุติ จำนวน 100 

คน (25%) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทำให

กลุมตัวอยางมีผลการเรียนดีในลำดับตนๆ ไดแก การ

ใช ส ื ่อในการเร ียนการสอน เช น สไลด   คลิป 

ภาพยนตร ฯลฯ จำนวน 163 คน (40.8%) การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 143 คน (35.8%) 

การเนนการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค จำนวน 

123 คน (30.8%) และการทดลอง จำนวน 122 คน 

(30.5%) การใหคะแนนความพึงพอใจและความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช

สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน ดังรูปท่ี 3 

และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความพึง

พอใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ีเนน

การบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อ

มัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

การมีงานทำ จำนวน 213 คน (53.3%) และการ

เรียนเพ่ือการเรียนใหจบ จำนวน 212 คน (53%) สิ่ง

นี้สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญใหความสำคัญและ

เห็นความสำคัญของการเรียน จึงพิจารณาไดวา

คำตอบของกลุ มตัวอยางนั ้นจะเปนประโยชนตอ

การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ร ูปท ี ่  2 เป าหมายของการเร ียนของกลุม

ตัวอยาง 
 

คำถามในแบบสอบถามประกอบไปดวยคำถาม

ถึงการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางไดเคยมี

ประสบการณ ซ่ึงมีคำตอบเปนจำนวนมาก รูปแบบท่ี

กลุมตัวอยางชอบในลำดับตนๆ ไดแก การใชสื่อใน

การเรียนการสอน เชน สไลด คลิป ภาพยนตร ฯลฯ 

จำนวน 246 คน (61.5%) การเนนการแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรค จำนวน 213 คน (53.3%) การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 207 คน (51.7%) 

และการทดลอง จำนวน 189 คน (47.3%) ส วน

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กลุมตัวอยางไม

ชอบในลำดับตนๆ ไดแก การแจกโครงงาน จำนวน 

186 คน (46.5%) การบรรยาย จำนวน 141 คน 

(35.3%) และการแสดงบทบาทสมมุติ จำนวน 100 

คน (25%) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทำให

กลุมตัวอยางมีผลการเรียนดีในลำดับตนๆ ไดแก การ

ใช ส ื ่อในการเร ียนการสอน เช น สไลด   คลิป 

ภาพยนตร ฯลฯ จำนวน 163 คน (40.8%) การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 143 คน (35.8%) 

การเนนการแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค จำนวน 

123 คน (30.8%) และการทดลอง จำนวน 122 คน 

(30.5%) การใหคะแนนความพึงพอใจและความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช

สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน ดังรูปท่ี 3 

และ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความพึง

พอใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ีเนน

การบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใชสื่อ

มัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน 
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รูปท่ี 4 รูปเปรียบเทียบการให�คะแนนความเข�าใจ

ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบเก่าท่ีเน�นการ

บรรยายและการจัดการเรียนการสอนท่ีใช�ส่ือมัลติมเีดีย

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอน

 ส่ือมัลติมีเดียท่ีช่วยในการเรียนการสอนท่ีกลุ่ม

ตัวอยา่งชอบลำาดับต�นๆ ได�แก่ สไลด์หรือ Powerpoint 

จำานวน 281 คน (70.3%) คลิปความยาว 1-5 นาที 

จำานวน 237 คน (59.3%) คลิปความยาว 6-10 นาที 

จำานวน 164 คน (41%) คลิปความยาว 11-20 นาที 

จำานวน 51 คน (12.8%) และคลิปความยาว 21-30 

นาที จำานวน 32 คน (8%) ซ่ึึ่งคำาตอบจากแบบสำารวจ

น้ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีผู�วิจัยใช�ในการออกแบบคลิปส่ือ

การสอนเชิงทดลองในคร้ังน้ี

 4.3 ผลการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research)

 จากการพิจารณาจากผลการวิจัยเชิงสำารวจ  

ผู�วิจัยได�พยายามจัดทำาคลิปส่ือการสอนท่ีมีความยาว

ไม่เกินคลิปละ 10 นาที โดยยึดพ้ืนฐานจากสไลด์การ

สอนเดิม แต่มีการจัดแบ่งว่าจะสอนหัวข�อไหนก่ีนาที

และจะเล่าเร่ืองด�วยวิธีิไหนให�นักศึกษาสามารถเข�าใจ

ได�ง่ายและต�องการติดตามคลิปส่ือการสอนคลิปน้ันๆ

ไปจนจบ ผู�วิจัยได�ทดลองจัดทำาคลิปส่ือการสอนตาม

ข้ันตอนกระบวนการในการผลิตส่ือดังต่อไปน้ี

 4.3.1 กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-

Production) โดยผู�วิจัยได�มีการเขียนบทนำาเสนอ

เน้ือหาในการเรียนการสอน โดยมีตัวอย่างดังรูปท่ี 5

รูปท่ี 5 รูปตัวอย่างบทคลิปส่ือการสอน Ani100 

Ep.01_01

 4.3.2 กระบวนการผลิต (Production) หลัง

จากการเขียนบทกไ็ด�มีการมอบหมายและลงมอืจัดทำา

คลิปส่ือการสอน โดยมีทีมงานแอนนิเมชันเป็นผู�จัดทำา

คลิปเปิดตัวในรูปแบบแอนนิเมชัน ความยาว 15 วินาที

และมีทีมงานถ่ายทำาส่ือการสอน ซ่ึึ่งในการจัดทำา

สามารถใช�อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการ

ถ่ายทำาได� โดยขอแนะนำาให�ถ่ายในแนวนอนให�ภาพ

ออกมามีสัดส่วนและขนาดท่ีพอดีกับจอคอมพิวเตอร์

หรือจอโทรทศัน์ท่ีมีรูปร่างเปน็ส่ีเหล่ียมผืนผ�าเปน็หลัก 

เพ่ือให�เห็นรายละเอียดของภาพได�ชัดเจนมากกว่าการ

ถ่ายแนวต้ังแล�วฉายบนจอท่ีเป็นแนวนอนท่ีจะเสียพ้ืนท่ี

ทางด�านซึ่�ายและขวาของจอไปโดยเปล่าประโยชน์

 4.3.3 กระบวนการหลังการผลิต (Post-

Production) คือกระบวนการตัดต่อคลิปวีดิโอท่ีได�

จากการถ่ายทำา โดยโปรแกรมท่ีผู�วิจัยใช�ในการตัดต่อ

คือโปรแกรม Adobe Premiere Pro ซ่ึึ่งใช�งานไม่ยาก

และมีข�อดีคือในช่องตัดต่อภาพและเสียงสามารถใส่

ข�อมูลได�มากกว่า 1 ข�อมูลลงไปได� หมายถึง สามารถ

มีภาพปรากฎบนจอมากกวา่ 1 ภาพหรอื 1 ช้ัน (Layer) 

เช่น ภาพฉากพ้ืนหลังอาคาร CAMT เป็นช้ันด�านหลัง

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 4 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช

สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน 

สื่อมัลติมีเดียที่ชวยในการเรียนการสอนที่กลุม

ต ั วอย  า งชอบลำด ับต  นๆ  ได  แก   ส ไลด หรื อ 

Powerpoint จำนวน 281 คน (70.3%) คลิปความ

ยาว 1-5 นาที จำนวน 237 คน (59.3%) คลิปความ

ยาว 6-10 นาที จำนวน 164 คน (41%) คลิปความ

ยาว 11-20 นาที จำนวน 51 คน (12.8%) และคลิป

ความยาว 21-30 นาที จำนวน 32 คน (8%) ซ่ึง

คำตอบจากแบบสำรวจนี้เปนปจจัยสำคัญที่ผูวิจัยใช

ในการออกแบบคลิปสื่อการสอนเชิงทดลองในครั้งนี้ 
 

4.3 ผลการวิจ ัยเช ิงทดลอง (Experimental 

Research) 

จากการพิจารณาจากผลการวิจัยเชิงสำรวจ 

ผูวิจัยไดพยายามจัดทำคลิปสื่อการสอนท่ีมีความยาว

ไมเกินคลิปละ 10 นาที โดยยึดพ้ืนฐานจากสไลดการ

สอนเดิม แตมีการจัดแบงวาจะสอนหัวขอไหนกี่นาที

และจะเลาเรื่องดวยวิธีไหนใหนักศึกษาสามารถเขาใจ

ไดงายและตองการติดตามคลิปสื่อการสอนคลิปนั้นๆ

ไปจนจบ ผูวิจัยไดทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนตาม

ข้ันตอนกระบวนการในการผลิตสื่อดังตอไปนี้ 

4.3.1 กระบว นกา รก  อนกา รผล ิ ต  (Pre-

Production) โดยผู ว ิจัยไดมีการเขียนบทนำเสนอ

เนื้อหาในการเรียนการสอน โดยมีตัวอยางดังรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 รูปตัวอยางบทคลิปสื่อการสอน Ani100 

Ep.01_01 
 

4.3.2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิ ต  (Production) 

หลังจากการเขียนบทก็ไดมีการมอบหมายและลงมือ

จัดทำคลิปสื่อการสอน โดยมีทีมงานแอนนิเมชันเปน

ผูจัดทำคลิปเปดตัวในรูปแบบแอนนิเมชัน ความยาว 

15 วินาทีและมีทีมงานถายทำสื่อการสอน ซึ่งในการ

จัดทำสามารถใชอุปกรณโทรศัพทมือถือสมารทโฟน

ในการถายทำได โดยขอแนะนำใหถายในแนวนอนให

ภ าพออกมาม ี ส ั ดส  วนและขนาดท ี ่ พอด ี กับ

จอคอมพิวเตอรหรือจอโทรทัศนที ่ม ีร ูปร างเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาเปนหลัก เพื่อใหเห็นรายละเอียดของ

ภาพไดชัดเจนมากกวาการถายแนวตั้งแลวฉายบนจอ

ที่เปนแนวนอนที่จะเสียพื้นที่ทางดานซายและขวา

ของจอไปโดยเปลาประโยชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 4 รูปเปรียบเทียบการใหคะแนนความ

เขาใจระหวางการจัดการเรียนการสอนแบบเกาท่ี

เนนการบรรยายและการจัดการเรียนการสอนที่ใช

สื่อมัลติมีเดียเปนเครื่องมือชวยในการสอน 

สื่อมัลติมีเดียที่ชวยในการเรียนการสอนที่กลุม

ต ั วอย  า งชอบลำด ับต  นๆ  ได  แก   ส ไลด หรื อ 

Powerpoint จำนวน 281 คน (70.3%) คลิปความ

ยาว 1-5 นาที จำนวน 237 คน (59.3%) คลิปความ

ยาว 6-10 นาที จำนวน 164 คน (41%) คลิปความ

ยาว 11-20 นาที จำนวน 51 คน (12.8%) และคลิป

ความยาว 21-30 นาที จำนวน 32 คน (8%) ซ่ึง

คำตอบจากแบบสำรวจนี้เปนปจจัยสำคัญที่ผูวิจัยใช

ในการออกแบบคลิปสื่อการสอนเชิงทดลองในครั้งนี้ 
 

4.3 ผลการวิจ ัยเช ิงทดลอง (Experimental 

Research) 

จากการพิจารณาจากผลการวิจัยเชิงสำรวจ 

ผูวิจัยไดพยายามจัดทำคลิปสื่อการสอนท่ีมีความยาว

ไมเกินคลิปละ 10 นาที โดยยึดพ้ืนฐานจากสไลดการ

สอนเดิม แตมีการจัดแบงวาจะสอนหัวขอไหนกี่นาที

และจะเลาเรื่องดวยวิธีไหนใหนักศึกษาสามารถเขาใจ

ไดงายและตองการติดตามคลิปสื่อการสอนคลิปนั้นๆ

ไปจนจบ ผูวิจัยไดทดลองจัดทำคลิปสื่อการสอนตาม

ข้ันตอนกระบวนการในการผลิตสื่อดังตอไปนี้ 

4.3.1 กระบว นกา รก  อนกา รผล ิ ต  (Pre-

Production) โดยผู ว ิจัยไดมีการเขียนบทนำเสนอ

เนื้อหาในการเรียนการสอน โดยมีตัวอยางดังรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 รูปตัวอยางบทคลิปสื่อการสอน Ani100 

Ep.01_01 
 

4.3.2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิ ต  (Production) 

หลังจากการเขียนบทก็ไดมีการมอบหมายและลงมือ

จัดทำคลิปสื่อการสอน โดยมีทีมงานแอนนิเมชันเปน

ผูจัดทำคลิปเปดตัวในรูปแบบแอนนิเมชัน ความยาว 

15 วินาทีและมีทีมงานถายทำสื่อการสอน ซึ่งในการ

จัดทำสามารถใชอุปกรณโทรศัพทมือถือสมารทโฟน

ในการถายทำได โดยขอแนะนำใหถายในแนวนอนให

ภ าพออกมาม ี ส ั ดส  วนและขนาดท ี ่ พอด ี กับ

จอคอมพิวเตอรหรือจอโทรทัศนที ่ม ีร ูปร างเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาเปนหลัก เพื่อใหเห็นรายละเอียดของ

ภาพไดชัดเจนมากกวาการถายแนวตั้งแลวฉายบนจอ

ที่เปนแนวนอนที่จะเสียพื้นที่ทางดานซายและขวา

ของจอไปโดยเปลาประโยชน 
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และภาพคลิปวีดิโอของอาจารย์มะเหม่ียวเป็นช้ันด�าน

หน�าท่ีปรากฎบนจอในเวลาเดียวกันได�และสามารถมี

เสียงท่ีดังในคลิปมากกว่า 1 เสียง เช่น เสียงเพลงและ

เสียงอาจารยม์ะเหม่ียวดังข้ึนพร�อมๆกนั แตป่รับระดับ

ความดังของแต่ละเสียงได� โดยกระบวนการในการตัด

ต่อภาพและเสียงในการจัดทำาคลิปส่ือการสอนมีดังต่อ

ไปน้ี

   1) เปิดโปรแกรม Adobe Premiere Pro

   2) เลือก File แล�วเลือก New แล�วเลือก Project 

หรือกด Ctrl+Alt+N แล�วต้ังช่ือไฟล์และเลือกสถานท่ี

ในการจัดเก็บไฟล์

รูปท่ี 5 รูปตัวอย่างคำาส่ัง File ในโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro

   3) นำาไฟล์ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงต่างๆท่ี

ต�องการใช�เข�ามาใน Project ด�วยการเลือก File แล�ว

เลือก Import หรือ Ctrl+I และเลือกไฟล์ท่ีต�องการใช�
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youtube.com/watch?v=I87RVVVGZVw

5. การอภิปราย
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4.3.3 กระบวนการหล ั ง ก า รผล ิ ต  ( Post-

Production) คือกระบวนการตัดตอคลิปวีดิโอที่ได

จากการถายทำ โดยโปรแกรมท่ีผูวิจัยใชในการตัดตอ

คือโปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ ่งใชงานไม

ยากและมีข อด ีค ือในช องต ัดต อภาพและเส ียง

สามารถใส ข อม ูลได มากกว า 1 ขอมูลลงไปได  

หมายถึง สามารถมีภาพปรากฎบนจอมากกวา 1 

ภาพหรือ 1 ชั้น (Layer) เชน ภาพฉากพ้ืนหลังอาคาร 

CAMT เปนชั ้นดานหลังและภาพคลิปวีด ิโอของ

อาจารยมะเหมีย่วเปนชั้นดานหนาที่ปรากฎบนจอใน

เวลาเดียวกันไดและสามารถมีเสียงที ่ด ังในคลิป

มากกวา 1 เสียง เชน เสียงเพลงและเสียงอาจารย

มะเหมี่ยวดังขึ ้นพรอมๆกัน แตปรับระดับความดัง

ของแตละเสียงได โดยกระบวนการในการตัดตอภาพ

และเสียงในการจัดทำคลิปสื่อการสอนมีดังตอไปนี้ 

   1) เปดโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

   2) เลือก File แลวเลือก New แลวเลือก Project 

หรือกด Ctrl+Alt+N แลวตั้งชื่อไฟลและเลือกสถานท่ี

ในการจัดเก็บไฟล 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 5 รูปตัวอยางคำสั ่ง File ในโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 
 

   3) นำไฟลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงตางๆ

ที่ตองการใชเขามาใน Project ดวยการเลือก File 

แลวเล ือก Import หรือ Ctrl+I และเล ือกไฟล ท่ี

ตองการใชท้ังหมด 

    4) ลากไฟล ท ี ่  Import เข  ามาจากช องทาง

ดานซายลางเขามาใน Timeline และทำการตัดตอ

ไดตามท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

ร ูปที ่  6 ร ูปหนาจอการตัดต อในโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro 
 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดในการตัดตอผาน

โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพิ ่มเติมไดทาง 

Youtube ช  อ ง  “ LONG LIFE ล  ง ไ ล ฟ ” 

https://www.youtube.com/watch?v=I87RVV

VGZVw 

5 การอภิปราย 

จากการศึกษาถึงความสำคัญของการจัดการ

เรียนรูแบบใหมท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ท้ังจาก

การการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดคนพบ

วาการจัดการเรียนรูแบบใหมท่ีสอดคลองกับศตวรรษ

ที ่ 21 มีความสำคัญเปนอยางมาก การปรับการ

จัดการเร ียนการสอนใหเหมาะสมกับยุคสมัยใน

ปจจุบันนี้เปนสิ่งท่ีจำเปน เนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19 ที ่เกิดขึ ้นผนวกกับ

แนวคิดที่วาการเรียนการสอนเปนรูปแบบหนึ่งของ

การสื่อสารที่เปนการถายโอนความหมายหรือความรู

จากอาจารยผูสอนไปยังนักศึกษา เพื่อพยายามใหท้ัง

สองฝายเขาใจความหมายเดียวกัน เม่ือพิจารณาจาก

แบบจำลองในการสื ่อสาร (SMCR Model) แลว 

Timeline 

ไฟลท่ีนำเขามา 
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ผู� วิ จัยยังเป็นรูปแบบท่ีมีปฏิิกิริยาตอบโต�ของท้ัง

อาจารย์และผู�เรียนเพ่ือสร�างความเข�าใจความหมายท่ี

ตรงกันมากยิง่ข้ึน ผู�วิจัยได�พยายามจัดทำาส่ือให�มีความ

น่าสนใจเพ่ือการยอมรับและติดตามผลงานจาก

นักศึกษาอย่างต่อเน่ืองและคลิปส่ือการสอนช้ินน้ีก็

สามารถใช�ได�กับคนกลุ่มใหญ่ท่ีมีความแตกต่างหลาก

หลายในหลายมิติ นอกจากน้ีผู�วิจัยยังมองว่านักศึกษา

เป็นตลาดหรือผู�บริโภคท่ีต�องให�ความสำาคัญและหาวิธีิ

สร�างความพึงพอใจให�กับพวกเขาจึงได�ทำาการวิจัยเชิง

สำารวจ

 จากผลการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) 

จากการกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ได�ค�นพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างชอบการใช�ส่ือในการเรียนการสอน เช่น สไลด์ 

คลิป ภาพยนตร์ ฯลฯ ร�อยละ 61.5 และการใช�ส่ือใน

การเรียนการสอนช่วยให�กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนท่ี

ดี ร�อยละ 40.8 โดยความยาวของคลิปส่ือการสอนท่ี

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ได�แก่ ความยาว 1-5 

นาที ร�อยละ 59.3 และความยาว 6-10 นาที ร�อยละ 

41 ผู�วิจัยจึงได�ตัดสินใจทดลองจัดทำาคลิปส่ือการสอน

ท่ีมีความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยปรับความยาวตาม

ประเด็นท่ีต�องการนำาเสนอเป็นสำาคัญ

ผู�วิจัยได�ทำาการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) ด�วยการทดลองจัดทำาคลิปส่ือการสอนใน

วิชา 951100 (ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน) จำานวน 

10 คลิป ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ช่ือ ความยาวและจำานวนผู�รับชม
ช่ือ ความยาว ผู�รับชม

1 Ani100 Ep.01_01 3.20 นาที 370 คน

2 Ani100 Ep.01_02 3.45 นาที 242 คน

3 Ani100 Ep.02_01 3.50 นาที 337 คน

4 Ani100 Ep.02_02 9.01 นาที 330 คน

5 Ani100 Ep.03_01 7.34 นาที 302 คน

6 Ani100 Ep.03_02 6.00 นาที 289 คน

7 Ani100 Ep.03_03 6.03 นาที 233 คน

8 Ani100 Ep.04_01 7.37 นาที 260 คน

ช่ือ ความยาว ผู�รับชม

9 Ani100 Ep.04_02 10.40 

นาที

236 คน

10 Ani100 Ep.04_03 9.51 นาที 202 คน

 ผู�อ่านสามารถตดิตามช่อง Youtube ของผู�วิจัย 

ช่ือช่อง “Aj.MM’s MOOC” ได�ท่ีลงิค์ต่อไปน้ี https://

w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UC0ITrsIzvP18RJfZqKjZv4w/featured 

รูปท่ี 7 รูป QR Code เข�าสู่ช่อง Youtube “Aj.

MM’s MOOC”  

รูปท่ี 8 รูปช่อง Youtube “Aj.MM’s MOOC”  

6. กิตติกรรมประกาศ

 โครงการและบทความฉบับน้ีสำาเร็จไปได�ด�วยดี 

ต�องขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู� (TLIC) สำานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณความช่วย

เหลือและคำาแนะนำาจากทีมวิจัย “Research Group 
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โครงการและบทความฉบับนี้สำเร็จไปไดดวยดี 

ตองขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนยนวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอบคุณความ

ชวยเหลือและคำแนะนำจากทีมวิจัย “Research 

Group of Embedded Systems and Mobile 

Application”  แ ล ะ  “ Motion Capture and 

Motion Analysis Laboratory” รวมถึงว ิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีกรุณา

ใหขอมูลอันเปนประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการ

จัดการเรียนรูแบบใหมท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

สุดทายนี้ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อน

รวมงานและนักศึกษาที่มีสวนรวมสงแรงพลังทั้งทาง

กายและทางใจใหกับผู ว ิจ ัยมาโดยตลอด หวังวา

งานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอผูอ่ืนไมมากก็นอย 
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of Embedded Systems and Mobile Application” 

และ “Motion Capture and Motion Analysis 

Laboratory” รวมถึงวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอขอบคุณผู�ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณา

ให�ข�อมูลอันเป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21

 สุดท�ายน้ีขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือนฝูึง เพ่ือน

ร่วมงานและนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมส่งแรงพลังท้ังทาง

กายและทางใจให�กับผู�วิจัยมาโดยตลอด หวังว่างาน

วิจัยช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู�อ่ืนไม่มากก็น�อย
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การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวิรรษที่ 21  

ในกระบวินวิิชา การจัดการห่วิงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร

สรญา เขียวินาวิาวิงศ์ษา1 
1สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 หมู่ 2 ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

E-mail ksorraya@gmail.com

บทคัดย่อ

 การจัดการเรียนการสอนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับ

ศตวรรษท่ี 21 ในภาคการศึกษาท่ี 1 สำาหรับกระบวนวิชา 604352 การจัดการห่วงโซ่ึ่อุปทานในอุตสาหกรรม

อาหาร  ซ่ึึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู�เรียนเป็นศูนย์กลาง (การเรียนรู�โดยให�ผู�เรียนเป็นศูนย์กลางของ

การเรียนรู� หรือ Student-centered learning approaches) กิจกรรมภายในห�องเรียนจึงมุ่งเน�นไปท่ีการเรียน

รู�ของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ผู�สอนบรรยายเน้ือหาและทฤษฎีในเบ้ืองต�นเพ่ือประกอบการเรียนรู�  อาจารย์ผู�สอน

ใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์มาประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให�เกิดประสิทธิิภาพ

มากยิง่ข้ึน เช่น Kahoot, Google Form, Youtube และ Facebook เป็นต�น ในด�านการประเมินผลการเรียนรู�

ของนักศึกษานอกเหนือจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ยังมีการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษา

ร่วมด�วยเพ่ือให�ได�รับผลการประเมินท่ีถูกต�องและสอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�มากท่ีสุด นอกจากน้ีนักศึกษา

ยังมีโอกาสได�ประเมินเพ่ือนร่วมช้ัน (peer evaluation) ในกิจกรรมการจัดทำาคลิปวีดิโออีกด�วย

คำาสำาคัญ:  Student-centered learning, การเรียนรู�แบบใหม่, การประเมินตามสภาพจริง 

1. บทนำา

 การจัดการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมมักเป็นการ

สอนแบบบรรยายโดยอาจารย์ผู�สอน  โดยท่ีผู�สอนจะ

บรรยายถึงหลักการ ความสำาคัญ และเน้ือหาทาง

ทฤษฎี หากเน้ือหาการเรียนรู�มีการคำานวณทาง

คณิตศาสตร์ ผู�สอนจะแสดงการคำานวณบนกระดาน

ไวท์บอร์ดหรือทางโปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช่น  

Microsoft Excel  หรือ Minitab เป็นต�น ดังน้ันการ

เรียนแบบด้ังเดิมน้ัน นักศึกษาจะเป็นฝ่ึายรับข�อมูล

เพียงฝ่ึายเดียวโดยท่ีไม่ได�มีส่วนร่วมแต่อย่างใด  หาก

นักศึกษาไม่เข�าใจจึงจะถามผู�สอนซ่ึึ่งพบว่านักศึกษา

ไทยส่วนใหญ่ขาดความสนใจและกระตือรือร�น ไม่ถาม

ในช้ันเรียน และส่งผลให�การเรียนรู�ขาดประสิทธิิภาพ

เท่าท่ีควร อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 มักจะมีลักษณะเน�นท่ีผู�เรียนเป็นสำาคัญ 

จะเปิดโอกาสให�ผู�เรียนแสวงหาองค์ความรู�ด�วยตัวเอง 

มีส่วนร่วมในการค�นคว�า วิเคราะห์ และสรุปข�อมูล

ต่างๆ  ซ่ึึ่งผลการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีได�จะดีกว่าการ

เรียนการสอนแบบด้ังเดิมท่ีมีผู�สอนเป็นศูนย์กลางของ

ช้ันเรียน 

 กระบวนวิชาท่ีเข�าร่วมในโครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี21 น้ี

ได�แก่กระบวนวิชา 604352 การจัดการห่วงโซ่ึ่อุปทาน

ในอุตสาหกรรมอาหาร ได�มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีส่งเสริมให�นักศึกษาได�คิด วิเคราะห์ และลงมือ

ปฏิิบัติด�วยตนเอง มีการทำางานกันเป็นกลุ่ม และ
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กระตุ�นให�นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยมีการนำา

เทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ รวมถึงส่ือสังคม

ออนไลน์มาประกอบการเรียนการสอนเพ่ือให�เกิด

ประสิทธิิภาพมากยิง่ข้ึน ในการประเมินผลการเรียนรู�

ของนักศึกษาจะประเมินจากท้ังการสอบ การเข�าร่วม

กิจกรรม ผลงาน การทำางานร่วมกัน และการประเมิน

ตามสภาพจริง

2. การจัดการเรียนการสอนโดยให้ ผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู้

 การจัดการเรียนการสอนโดยให�ผู�เรียนเป็น

ศูนย์กลางของการเรียนรู� (Student-centered 

learning approaches) เป็นวิธีิการจัดการเรียนการ

สอนโดยจะเน�นให�ผู�เรียนมีโอกาสแสวงหาองค์ความรู�

ด�วยตัวเอง มีการฝึึกหัด ปฏิิบัติการค�นคว�ามากข้ึน 

แทนท่ีจะรอให�ผู�สอนนำาความรู�มอบให�ผู�เรียนเพียง

อยา่งเดียว ผู�เรียนจะมีส่วนร่วมในการค�นคว�า วิเคราะห์ 

และสรุปข�อมูลต่างๆ  ซ่ึึ่งผลการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีได�

จะดีกว่าการเรียนการสอนแบบด้ังเดิมท่ีมีผู�สอนเป็น

ศูนยก์ลางของช้ันเรียน และเน�นการเรียนการสอนแบบ

บรรยายและการท่องจำา   ซ่ึึ่งในกระบวนวิชาน้ีมีการนำา

เอาการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการผสมผสาน

ระหว่างการบรรยายในห�องเรียนและการเรียนรู�แบบ 

Student-centered learning โดยให�นักศึกษา

หาความรู�เพ่ิมเติมจากแหล่งข�อมูลท่ีน่าเช่ือถือต่างๆ 

และนำาเสนอให�นักศึกษาในช้ันเรียนฟัง มีการมอบ

หมายงานและให�นักศึกษาอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Student-

centered learning approaches จะเน�นให�ผู�เรียน

มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู�ด�วยตวัเอง ผู�เรียนจะมีส่วน

ร่วมในการค�นคว�า วิเคราะห์ และสรุปข�อมูลต่างๆ  ซ่ึึ่ง

ผลการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีได�จะดีกว่าการเรียนการสอน

แบบด้ังเดิมท่ีมีผู�สอนเป็นศูนย์กลาง ผลงานท่ีได�จาก

การจัดการเรียนการสอนแบบน้ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อ

นักศึกษาและอาจารย์ผู�สอน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกระบวินวิิชา 

604352

 3.1 คำาอธิิบายกระบวนวิชา

 กระบวนวิชา 604352 การจัดการห่วงโซ่ึ่ 

อุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร (Supply Chain 

Management in Food Industry) เป็นกระบวน วิชา

ท่ีจัดการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมอาหาร ช้ันปีท่ี 3 ในภาคการศึกษาท่ี 1 

สำาหรับภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2653 น้ี

กระบวนวิชา 604352 จัดการเรียนการสอนทุกวัน

อังคารและศุกร์ เวลา 9.30-11.00 น. มีนักศึกษาลง

ทะเบียนท้ังหมด 69 คน อาจารย์ผู�สอนได�บรรยาย

เน้ือหาวิชาลงในคลิปวีดิโอและเผยแพร่บน Youtube 

ทุกวันอังคาร  เพ่ือให�นักศึกษาทำาความเข�าใจก่อนช้ัน

เรียน ซ่ึึ่งคลิปวีดิโอน้ีต้ังค่าความเป็นส่วนตัวให�เฉพาะ

นักศึกษาท่ีมีล้ิงค์เท่าน้ันจึงจะสามารถรบัชมได�  สำาหรับ

การเรียนวันศุกร์อาจารย์ได�นัดนักศึกษาให�มาท่ีช้ัน

เรียน เพ่ือมาทบทวนและทำากิจกรรม ซึ่ึ่งเน้ือหาใน

กระบวนวิชาน้ีประกอบไปด�วยหัวข�อต่อไปน้ี 

 1. การจัดการห่วงโซ่ึ่อุปทานเบ้ืองต�น 

 2. การจัดซ้ืึ่อจัดหาในอุตสาหกรรมอาหาร 

 3. การจัดการสินค�าคงคลังในอุตสาหกรรม 

อาหาร  

 4. การจัดการคลังสินค�าในอุตสาหกรรมอาหาร 

 5. การกระจายสินค�าในอุตสาหกรรมอาหาร 

 6. การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร  

 7. กรณีศึกษา

 3.2 การจัดการเรียนการสอน

 โดยปกติแล�วการจัดการเรียนการสอนใน 

กระบวนวิชาน้ีเป็นแบบบรรยายโดยอาจารย์ผู�สอน

เท่าน้ัน ในหัวข�อการบรรยายบางหัวข�อมีการคำานวณ 

ทางคณิตศาสตร์รวมอยูด่�วย  ผู�สอนจะบรรยายถึง หลัก

การ ความสำาคัญ และเน้ือหาทางทฤษฎีก่อน  แล�วจึง

แสดงการ คำานวณบนกระดานไวท์บอร์ดหรือ ทาง

โปรแกรม Microsoft Excel ดังน้ันผู�เรียนจะเป็น ฝ่ึาย
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รับข�อมูล เพียงฝ่ึายเดียวโดยท่ีไม่ได�มีส่วนร่วม แต่อยา่ง

ใด หากนักศึกษาไม่เข�าใจจึงจะถามผู�สอน ซ่ึึ่งพบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ถามในช้ันเรียน และทำาให�การ

เรียนรู�ขาดประสิทธิิภาพเท่าท่ีควร  

 ดังน้ันในภาคการศึกษา 1/2563 น้ี อาจารย์ 

ผู�สอนได�มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให�

นักศึกษาได�มีส่วนร่วมในห�องเรียนมากข้ึน ได�แก่

 - การจัดการเรียนการสอนจากเดิมท่ีสอนใน

ห�องเรียน 100% เปล่ียนเป็นการผสมผสานระหว่าง

สอนในห�องเรียนและผ่านคลิปวีดิโอ ซ่ึึ่งนักศึกษา

สามารถดูย�อนหลังเพ่ือทบทวนให�เกิดความเข�าใจเพ่ิม

ข้ึนได� ซ่ึึ่งในบางคร้ังได�จัดการเรียนการสอนผ่าน

โปรแกรมออนไลน ์zoom ทำาให�เกิดความยดืหยุน่โดย

เฉพาะการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ของ

โรคระบาด Covid-19

 - การส่ือสารระหว่างอาจารย์ ผู�สอนและ

นักศึกษาจะเป็นการส่ือสารสองทาง โดยอยูใ่นรูปแบบ

ดังน้ี 1) พบปะในห�องเรียน 2) Facebook กลุ่มปิด

สำาหรับกระบวนวิชาน้ี ดังน้ันนักศึกษาสามารถ

สอบถามเน้ือหาท่ีไม่เข�าใจได�ภายในและภายนอกช้ัน

เรียน ซ่ึึ่งการส่ือสารในช่องทาง Facebook น้ัน 

อาจารย์ผู�สอนจะใช�ส่ือสารกับนักศึกษาภายนอกเวลา

เรียน เช่น อัปโหลดไฟล์เอกสารการเรียนการสอน การ 

การแจ�งประกาศต่างๆ ให�นักศึกษาทราบ เป็นต�น

 3.3 การใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ในกระบวนวิชา 604352 น้ีได�มีการใช�เทคโนโลยี

และสารสนเทศ ดังน้ี

 - การส่ือสารกับนักศึกษาผ่านทาง Facebook 

ท้ังในด�านการถามตอบ การมอบหมายงาน และการ

ส่งงาน

 - การจัดทำาวีดิโอคลิปของผู�สอน ด�วยการอัด

จากหน�าจอคอมพิวเตอร์หรือไอแพด แล�วนำาข้ึนบน 

YouTube เพ่ือให�นักศึกษาเข�าไปศึกษา 

 - การวัดผล จะมีการเก็บคะแนนย่อยโดยใช� 

Kahoot หรือ Google Form เพ่ือวัดความเข�าใจและ

กระตุ�นให�นักศึกษาทบทวนบทเรียนเป็นระยะๆ

 - แหล่งข�อมูล นักศึกษาค�นคว�าทางอินเตอร์เน็ต

เพ่ือเข�าถึงแหล่งข�อมูลท่ีน่าเช่ือถือ

 - นอกจากน้ี นักศึกษาบางกลุ่มใช�โปรแกรมตัด

ต่อวีดิโอในการจัดทำาคลิปวีดิโอ เช่น Kinemaster

4. กิจกรรมในกระบวินวิิชา 604352

การจัดการเรียนการสอนท่ีอาจารย์ผู�สอนนำามาใช�ใน

กระบวนวิชา 604352 น้ันเน�นให�ผู�เรียนเป็นศูนยก์ลาง

ของการเรียนรู� โดยประกอบไปด�วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี

 4.1 กิจกรรมการนำาเสนอในช้ันเรียน

 ในกิจกรรมน้ี อาจารย์ผู�สอนมอบหมายงานให�

นักศึกษาทำางานกันเป็นกลุ่มนำาเสนอการจัดซ้ืึ่อจัดหา

สำาหรับบริษัทท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมอาหาร โดยนักศึกษา

ต�องค�นคว�าและศึกษาข�อมูลจากแหล่งออนไลน์ ได�

อภิปรายร่วมกัน และสรุปผลงาน จากน้ันนำาเสนอผล

งานเป็นภาษาอังกฤษท้ังในห�องเรียนและอัดเป็นคลิป

วีดิโอ แสดงในรูปท่ี 1-2

 

 

 

 

 
   

 

 

- การสื่อสารกับนักศึกษาผานทาง Facebook 

ท้ังในดานการถามตอบ การมอบหมายงาน และการ

สงงาน 

- การจัดทำวีดิโอคลิปของผูสอน ดวยการอัดจาก

หนาจอคอมพิวเตอรหรือไอแพด แลวนำข้ึนบน 

YouTube เพ่ือใหนักศึกษาเขาไปศึกษา  

- การวัดผล จะมีการเก็บคะแนนยอยโดยใช 

Kahoot หรือ Google Form เพ่ือวัดความเขาใจ

และกระตุนใหนักศึกษาทบทวนบทเรียนเปนระยะๆ 

- แหลงขอมูล นักศึกษาคนควาทางอินเตอรเน็ต

เพ่ือเขาถึงแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

- นอกจากนี้ นักศึกษาบางกลุมใชโปรแกรมตัด

ตอวีดิโอในการจัดทำคลิปวีดิโอ เชน Kinemaster 

4 กิจกรรมในกระบวนวิชา 604352 

การจัดการเรียนการสอนท่ีอาจารยผูสอนนำมาใช

ในกระบวนวิชา 604352 นั้นเนนใหผู เรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู  โดยประกอบไปดวย

กิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

 

4.1 กิจกรรมการนำเสนอในช้ันเรียน 

ในกิจกรรมนี้ อาจารยผูสอนมอบหมายงานให

นักศึกษาทำงานกันเปนกลุมนำเสนอการจัดซ้ือจัดหา

สำหรับบริษัทท่ีอยู ใน อุตสาหกรรมอาหาร โดย

นักศึกษาตองคนควาและศึกษาขอมูลจากแหลง

ออนไลน  ไดอภิปรายรวมกัน  และสรุปผลงาน 

จากนั้นนำเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษท้ังใน

หองเรียนและอัดเปนคลิปวีดิโอ แสดงในรูปท่ี 1-2 

 

 
รูปท่ี 1 การนำเสนอหนาชั้น 

 

 
รูปท่ี 2 การถายทำคลิปวีดิโอการนำเสนอ 

 

4.2 กิจกรรมการเลนเกมตอบคำถาม 

กิจกรรมนี้เปนการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาหา

ขอมูลดวยตัวเอง มีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้นและ

อาจารยผู สอน  นอกจากนี้ ยั งเปนการทบทวน

บทเรียนกอนการสอบกลางภาค รูปแบบของ

กิจกรรมเปนการเลนเกมกันตอบคำถามท่ีเก่ียวกับ

เนื้อหาในกระบวนวิชา  จับเปนกลุมกลุมละ 3 คน 

ในแตละขอนักศึกษามีเวลาในการปรึกษาหรือ

คำนวณเพ่ือหาคำตอบกอนจะสงคำตอบใน Google 

form ภายหลังนักศึกษาสงคำตอบ อาจารยผูสอนจะ

เฉลยคำตอบพรอมอธิบาย นัก ศึกษาสามารถ

สอบถามหากมีขอสงสัยเพ่ิมเติม แสดงในรูปท่ี 3-4 
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 4.2 กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำาถาม

 กิจกรรมน้ีเป็นการส่งเสริมให�นักศึกษาค�นคว�า

หาข�อมูลด�วยตัวเอง มีปฏิิสัมพันธ์ิกับเพ่ือนรว่มช้ันและ

อาจารย์ผู�สอน นอกจากน้ียังเป็นการทบทวนบทเรียน

ก่อนการสอบกลางภาค รูปแบบของกิจกรรมเป็นการ

เล่นเกมกันตอบคำาถามท่ีเก่ียวกับเน้ือหาในกระบวน

วิชา  จับเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 คน ในแต่ละข�อนักศึกษา

มีเวลาในการปรึกษาหรือคำานวณเพ่ือหาคำาตอบก่อน

จะส่งคำาตอบใน Google form ภายหลังนักศึกษาส่ง

คำาตอบ อาจารย์ผู�สอนจะเฉลยคำาตอบพร�อมอธิิบาย 

นักศึกษาสามารถสอบถามหากมีข�อสงสัยเพ่ิมเติม 

แสดงในรูปท่ี 3-4

 4.3 กิจกรรมการจัดทำาวีดิโอคลิป

 ในกิจกรรมน้ี ได�ให�นักศึกษาจับกลุ่มตามความ

สมัครใจกลุ่มละไมเ่กิน 8 คน ได�รบัมอบหมายให�จดัทำา

คลิปวีดิโอในเร่ือง “การจัดการห่วงโซ่ึ่อุปทาน

อุตสาหกรรมอาหารในสถานการณ์ COVID-19” โดย

นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการใดก็ได�ท่ีอยู่

ในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มนักศึกษาได�รับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือใช�ในการดำาเนินงาน เช่น จัดหา

อุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าเดินทาง เป็นต�น คลิปวีดิโอน้ี

มีกำาหนดการส่งผลงานสัปดาห์สุดท�ายของภาคการ

ศึกษา และนักศึกษาทุกคนได�รับชมผลงานของกลุ่มอ่ืน

ในวันสุดท�ายของการเรียนการสอนร่วมกัน แสดงในรูป

ท่ี 5-6

 

 4.4 การจัดทำาส่ือการสอน

 ในกระบวนวิชาน้ี ได�มีการจัดทำาส่ือการสอนให�

เป็นคลิปท่ีเก่ียวข�องกับความไม่แน่นอนในห่วงโซ่ึ่

อุปทาน หรือ Beer game ซ่ึึ่งเป็นการจำาลอง

 
   

 

 

 

รูปท่ี 3 การเลนเกมตอบคำถาม 

 

 

 
รูปท่ี 4 รูปแบบของเกมตอบคำถาม 

 

4.3 กิจกรรมการจัดทำวีดิโอคลิป 

ในกิจกรรมนี้ ไดใหนักศึกษาจับกลุมตามความ

สมัครใจกลุมละไมเกิน 8 คน ไดรับมอบหมายให

จัดทำคลิปวีดิโอในเรื่อง “การจัดการหวงโซอุปทาน

อุตสาหกรรมอาหารในสถานการณ COVID-19” โดย

นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการใดก็ไดท่ี

อยูในอุตสาหกรรมอาหาร กลุมนักศึกษาไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดำเนินงาน เชน 

จัดหาอุปกรณประกอบฉาก คาเดินทาง เปนตน คลิป

วีดิโอนี้มีกำหนดการสงผลงานสัปดาหสุดทายของ

ภาคการศึกษา และนักศึกษาทุกคนไดรับชมผลงาน

ของกลุมอ่ืนในวันสุดทายของการเรียนการสอน

รวมกัน แสดงในรูปท่ี 5-6 

 

 
รูปท่ี 5 คลิปวีดิโอ 

 

 
รูปท่ี 6 นักศึกษาชมคลิปวีดิโอรวมกัน 

 

4.4 การจัดทำส่ือการสอน 

ในกระบวนวิชานี้ ไดมีการจัดทำสื่อการสอนให

เปนคลิปท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนในหวงโซ

อุปท าน  ห รือ  Beer game ซ่ึ ง เป น การจำลอง

สถานการณท่ีเปนท่ีนิยมศึกษาในเรื่องการจัดการหวง 
   

 

 

 

รูปท่ี 3 การเลนเกมตอบคำถาม 

 

 

 
รูปท่ี 4 รูปแบบของเกมตอบคำถาม 

 

4.3 กิจกรรมการจัดทำวีดิโอคลิป 

ในกิจกรรมนี้ ไดใหนักศึกษาจับกลุมตามความ

สมัครใจกลุมละไมเกิน 8 คน ไดรับมอบหมายให

จัดทำคลิปวีดิโอในเรื่อง “การจัดการหวงโซอุปทาน

อุตสาหกรรมอาหารในสถานการณ COVID-19” โดย

นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการใดก็ไดท่ี

อยูในอุตสาหกรรมอาหาร กลุมนักศึกษาไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดำเนินงาน เชน 

จัดหาอุปกรณประกอบฉาก คาเดินทาง เปนตน คลิป

วีดิโอนี้มีกำหนดการสงผลงานสัปดาหสุดทายของ

ภาคการศึกษา และนักศึกษาทุกคนไดรับชมผลงาน

ของกลุมอ่ืนในวันสุดทายของการเรียนการสอน

รวมกัน แสดงในรูปท่ี 5-6 

 

 
รูปท่ี 5 คลิปวีดิโอ 

 

 
รูปท่ี 6 นักศึกษาชมคลิปวีดิโอรวมกัน 

 

4.4 การจัดทำส่ือการสอน 

ในกระบวนวิชานี้ ไดมีการจัดทำสื่อการสอนให

เปนคลิปท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนในหวงโซ

อุปท าน  ห รือ  Beer game ซ่ึ ง เป น การจำลอง

สถานการณท่ีเปนท่ีนิยมศึกษาในเรื่องการจัดการหวง

 
   

 

 

 

รูปท่ี 3 การเลนเกมตอบคำถาม 

 

 

 
รูปท่ี 4 รูปแบบของเกมตอบคำถาม 

 

4.3 กิจกรรมการจัดทำวีดิโอคลิป 

ในกิจกรรมนี้ ไดใหนักศึกษาจับกลุมตามความ

สมัครใจกลุมละไมเกิน 8 คน ไดรับมอบหมายให

จัดทำคลิปวีดิโอในเรื่อง “การจัดการหวงโซอุปทาน

อุตสาหกรรมอาหารในสถานการณ COVID-19” โดย

นักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการใดก็ไดท่ี

อยูในอุตสาหกรรมอาหาร กลุมนักศึกษาไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดำเนินงาน เชน 

จัดหาอุปกรณประกอบฉาก คาเดินทาง เปนตน คลิป

วีดิโอนี้มีกำหนดการสงผลงานสัปดาหสุดทายของ

ภาคการศึกษา และนักศึกษาทุกคนไดรับชมผลงาน

ของกลุมอ่ืนในวันสุดทายของการเรียนการสอน

รวมกัน แสดงในรูปท่ี 5-6 

 

 
รูปท่ี 5 คลิปวีดิโอ 

 

 
รูปท่ี 6 นักศึกษาชมคลิปวีดิโอรวมกัน 

 

4.4 การจัดทำส่ือการสอน 

ในกระบวนวิชานี้ ไดมีการจัดทำสื่อการสอนให

เปนคลิปท่ีเก่ียวของกับความไมแนนอนในหวงโซ

อุปท าน  ห รือ  Beer game ซ่ึ ง เป น การจำลอง

สถานการณท่ีเปนท่ีนิยมศึกษาในเรื่องการจัดการหวง
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สถานการณ์ท่ีเป็นท่ีนิยมศึกษาในเร่ืองการจัดการห่วง

โซ่ึ่อุปทาน ซ่ึึ่งส่ือการสอนน้ีสามารถนำาไปใช�กับ

นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไปได� แสดงในรูปท่ี 7-8

 

5. ผลงานจากกระบวินวิิชา 604352

 นักศึกษาได�รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู�

สอนในรูปแบบต่าง  โดยนักศึกษาต�องค�นคว�าหาความ

รู�เพ่ิมเติมจากแหล่งข�อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ นำามา

วิเคราะห์ ซ่ึึ่งส่งเสริมให�นักศึกษาได�ฝึึกทักษะ เช่น การ

หาความรู�จากแหล่งข�อมูลท่ีเหมาะสม การสรุป

บทความ การวิเคราะห์บทความ การใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ นอกจากน้ีนักศึกษาจะได�ฝึึกการทำางาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม และการนำาเสนออยา่งมีประสิทธิิภาพ 

ซ่ึึ่งส่งเสริมให�มีทัศนคติท่ีดีกับกระบวนวิชาน้ี โดยผล

งานในวิชาจะน้ีประกอบด�วย

 5.1 ฟลิปชาร์ท

 

 

5.2 คลิปวีดิโอ

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

โซ อุปทาน ซ่ึงสื่อการสอนนี้สามารถนำไปใชกับ

นักศึกษาในปการศึกษาตอไปได แสดงในรูปท่ี 7-8 

 

 
รูปท่ี 7 การจัดทำสื่อการสอน 

 

 
รูปท่ี 8 อุปกรณในสื่อการสอน 

5 ผลงานจากกระบวนวิชา 604352 

นักศึกษาไดรับมอบหมายงานจากอาจารยผูสอน

ในรูปแบบตาง  โดยนักศึกษาตองคนควาหาความรู

เพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนาเชื่อถือ นำมา

วิเคราะห ซ่ึงสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะ เชน 

การหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม การสรุป

บทความ การวิเคราะหบทความ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกการทำงาน

ร ว ม กั น เป น ก ลุ ม  แ ล ะก ารน ำ เส น อ อ ย า ง มี

ประสิทธภิาพ ซ่ึงสงเสริมใหมีทัศนคติท่ีดีกับกระบวน

วิชานี้ โดยผลงานในวิชาจะนี้ประกอบดวย 

 

 

 

 

5.1 ฟลิปชารท 

 

 

รูปท่ี 9 ตัวอยางฟลิปชารทการวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

โซ อุปทาน ซ่ึงสื่อการสอนนี้สามารถนำไปใชกับ

นักศึกษาในปการศึกษาตอไปได แสดงในรูปท่ี 7-8 

 

 
รูปท่ี 7 การจัดทำสื่อการสอน 

 

 
รูปท่ี 8 อุปกรณในสื่อการสอน 

5 ผลงานจากกระบวนวิชา 604352 

นักศึกษาไดรับมอบหมายงานจากอาจารยผูสอน

ในรูปแบบตาง  โดยนักศึกษาตองคนควาหาความรู

เพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนาเชื่อถือ นำมา

วิเคราะห ซ่ึงสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะ เชน 

การหาความรูจากแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม การสรุป

บทความ การวิเคราะหบทความ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกการทำงาน

ร ว ม กั น เป น ก ลุ ม  แ ล ะก ารน ำ เส น อ อ ย า ง มี

ประสิทธภิาพ ซ่ึงสงเสริมใหมีทัศนคติท่ีดีกับกระบวน

วิชานี้ โดยผลงานในวิชาจะนี้ประกอบดวย 

 

 

 

 

5.1 ฟลิปชารท 

 

 

รูปท่ี 9 ตัวอยางฟลิปชารทการวิเคราะห 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 คลิปวีดิโอ 

 
 

 
 

 

รูปท่ี 12 ตัวอยางคลิปวีดิโอ (3) 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 สื่อการสอน 

 

 

 

รูปท่ี 13 ภาพจากสื่อการสอน 
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รูปท่ี 12 ตัวอย่างคลิปวีดิโอ (3)

 5.3 ส่ือการสอน

 

 

 

รูปท่ี 13 ภาพจากส่ือการสอน

6. การประเมินผล

 การประเมินผลการเรียนรู�ในกระบวนวิชาน้ี 

ประกอบไปด�วยหลายวิธีิ ดังน้ี

 - การสอบ ท้ังสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

เป็นสัดส่วน 50% ของคะแนนรวม โดยประเมินจาก

ความถูกต�อง ครบถ�วน ของคำาตอบ

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 คลิปวีดิโอ 

 
 

 
 

 

รูปท่ี 12 ตัวอยางคลิปวีดิโอ (3) 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 สื่อการสอน 

 

 

 

รูปท่ี 13 ภาพจากสื่อการสอน 

 - ควิซึ่ในห�องเรียน งานเด่ียวและงานกลุ่มท่ีให�

นักศึกษาทำาในรูปแบบการอภิปราย เป็นสัดส่วน 25% 

ของคะแนนรวม โดยประเมินจากความถูกต�องครบ

ถ�วน การสรุปผลและความสามารถในการวิเคราะห์

 - การเข�าร่วมกิจกรรม การนำาเสนอ และคลิปวี

ดิโอ เป็นสัดส่วน 25% ของคะแนนรวม โดยจะประเมิน

จากความต้ังใจในการเข�าร่วม ความสมบูรณ์ถูกต�อง

ของไฟล์นำาเสนอและคลิปวีดิโอ ความสวยงาน เข�าใจ

ได�ง่าย คุณภาพของวีดิโอ เช่น ภาพ เสียง

 ท้ังน้ีในการทำาควซิึ่ อาจารยผู์�สอนได�ใช� Kahoot 

และ Google form เป็นเคร่ืองมือในการทำาควิซึ่ แสดง

ในรูปท่ี 14-15

 รูปท่ี 14 ตัวอย่างการควิซึ่ด�วย Kahoot

 

 

รูปท่ี 15 ตัวอย่างการควิซึ่ด�วย Google form

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 คลิปวีดิโอ 

 
 

 
 

 

รูปท่ี 12 ตัวอยางคลิปวีดิโอ (3) 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 สื่อการสอน 

 

 

 

รูปท่ี 13 ภาพจากสื่อการสอน 

 

 

 

 
   

 

 

6 การประเมินผล 

การประเมินผลการเรียนรู ในกระบวนวิชานี้  

ประกอบไปดวยหลายวิธี ดังนี้ 

- การสอบ ท้ังสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

เปนสัดสวน 50% ของคะแนนรวม โดยประเมินจาก

ความถูกตอง ครบถวน ของคำตอบ 

- ควิซในหองเรียน งานเดี่ยวและงานกลุมท่ีให

นักศึกษาทำในรูปแบบการอภิปราย เปนสัดสวน 

25% ของคะแนนรวม โดยประเมินจากความถูกตอง

ครบถวน การสรุปผลและความสามารถในการ

วิเคราะห 

- การเขารวมกิจกรรม การนำเสนอ และคลิป

วีดิโอ เปนสัดสวน 25% ของคะแนนรวม โดยจะ

ประเมินจากความตั้งใจในการเขารวม ความสมบูรณ

ถูกตองของไฟลนำเสนอและคลิปวีดิโอ ความสวย

งาน เขาใจไดงาย คุณภาพของวีดิโอ เชน ภาพ เสียง 

ท้ังนี้ในการทำควิซ อาจารยผูสอนไดใช Kahoot 

และ Google form เปนเครื่องมือในการทำควิซ 

แสดงในรูปท่ี 14-15 

 
รูปท่ี 14 ตัวอยางการควิซดวย Kahoot 

 

 

 
รูปท่ี 15 ตัวอยางการควิซดวย Google form 

 
สำหรับการประเมินคลิปวีดิ โอจะมาจากท้ัง

อาจารยผูสอนและนักศึกษาประเมินรวมกัน  โดย

นักศึกษาแตละคนไดรับมอบหมายใหประเมินผลงาน

ของเพ่ือนคนละ 3 กลุมใน Google form โดยมี

เกณฑการประเมินดังนี้ 

- เนื้อหาถูกตอง ครบถวน 

- เรื่องราวและรูปแบบมีความนาสนใจ 

- คุณภาพของภาพและเสียง คนชัด ชัดเจน 

- อุปกรณประกอบฉากเหมาะสม 

- ความคิดริเริ่ม  

 

 

 

 
   

 

 

6 การประเมินผล 

การประเมินผลการเรียนรู ในกระบวนวิชานี้  

ประกอบไปดวยหลายวิธี ดังนี้ 

- การสอบ ท้ังสอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

เปนสัดสวน 50% ของคะแนนรวม โดยประเมินจาก

ความถูกตอง ครบถวน ของคำตอบ 

- ควิซในหองเรียน งานเดี่ยวและงานกลุมท่ีให

นักศึกษาทำในรูปแบบการอภิปราย เปนสัดสวน 

25% ของคะแนนรวม โดยประเมินจากความถูกตอง

ครบถวน การสรุปผลและความสามารถในการ

วิเคราะห 

- การเขารวมกิจกรรม การนำเสนอ และคลิป

วีดิโอ เปนสัดสวน 25% ของคะแนนรวม โดยจะ

ประเมินจากความตั้งใจในการเขารวม ความสมบูรณ

ถูกตองของไฟลนำเสนอและคลิปวีดิโอ ความสวย

งาน เขาใจไดงาย คุณภาพของวีดิโอ เชน ภาพ เสียง 

ท้ังนี้ในการทำควิซ อาจารยผูสอนไดใช Kahoot 

และ Google form เปนเครื่องมือในการทำควิซ 

แสดงในรูปท่ี 14-15 

 
รูปท่ี 14 ตัวอยางการควิซดวย Kahoot 

 

 

 
รูปท่ี 15 ตัวอยางการควิซดวย Google form 

 
สำหรับการประเมินคลิปวีดิ โอจะมาจากท้ัง

อาจารยผูสอนและนักศึกษาประเมินรวมกัน  โดย

นักศึกษาแตละคนไดรับมอบหมายใหประเมินผลงาน

ของเพ่ือนคนละ 3 กลุมใน Google form โดยมี

เกณฑการประเมินดังนี้ 

- เนื้อหาถูกตอง ครบถวน 

- เรื่องราวและรูปแบบมีความนาสนใจ 

- คุณภาพของภาพและเสียง คนชัด ชัดเจน 

- อุปกรณประกอบฉากเหมาะสม 

- ความคิดริเริ่ม  



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         223

 สำาหรับการประเมินคลิปวีดิโอจะมาจากท้ัง

อาจารย์ผู�สอนและนักศึกษาประเมินร่วมกัน  โดย

นักศึกษาแต่ละคนได�รับมอบหมายให�ประเมินผลงาน

ของเพ่ือนคนละ 3 กลุ่มใน Google form โดยมีเกณฑ์

การประเมินดังน้ี

 - เน้ือหาถูกต�อง ครบถ�วน

 - เร่ืองราวและรูปแบบมีความน่าสนใจ

 - คุณภาพของภาพและเสียง คนชัด ชัดเจน

 - อุปกรณ์ประกอบฉากเหมาะสม

 - ความคิดริเร่ิม 

 

 

รูปท่ี 16 Google form สำาหรับประเมินคลิปวีดิโอ

7. ปัญหาและอุปสรรค

 - จำานวนนักศึกษามีมาก อาจจะทำาให�ยาก

ลำาบากในการจัดกิจกรรมและให�นักศึกษามีส่วนร่วม

อย่างครบทุกคน

 - เน้ือหาท่ีบรรยายในวีดิโอคลิปมีมาก ทำาให�ไม่

สามารถจบได�ในคลิปเดียว อาจารย์ต�องมาบรรยาย

เพ่ิมเติมในช้ันเรียนวันศุกร์ ทำาให�เวลาท่ีทำากิจกรรม

น�อยลง

 - หลายหัวข�อ อาจหากิจกรรมท่ีสามารถดำาเนิน

การในช้ันเรียนได�ลำาบาก

8. ผลการดำาเนินงาน

 ผลจากการเรียนรู�พบว่านักศึกษามีความรู�ความ

เข�าใจในเน้ือหาความรู�ในหัวข�อต่างๆ ดีข้ึนเม่ือเทียบกับ

การเรียนการสอนแบบเดิมในปีการศึกษาก่อนๆ  

นักศึกษาได�มีการฝึึกการค�นคว�าหาข�อมูลจากฐาน

ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังจากห�องสมุดของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่และส่ือทางอินเตอร์เน็ตได�อย่างเหมาะสม

และถูกต�อง  อีกท้ังสามารถวิเคราะห์และประมวลผล

จากข�อมูลท่ีได�จากการค�นคว�า และสร�างทักษะการนำา

เสนอจากการนำาเสนอให�กับเพ่ือนร่วมช้ัน  นอกจากน้ี

ผลจากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาพบว่าได�รับ

คะแนนประเมินท่ีสูงข้ึน  ท้ังน้ีผลจากการพูดคุยกับ

นักศึกษาและการสังเกต พบว่านักศึกษาชอบและ

กระตือรือร�นกับการเรียนท่ีตัวนักศึกษาได�มีส่วนร่วม

มากกว่า เช่น การได�ลงมือปฏิิบัติทำาให�นักศึกษาได�ลุก

ข้ึนจากท่ีน่ัง ได�ร่วมลงมือกับเพ่ือนร่วมช้ัน  ส่วนการ

เรียนการสอนท่ีนกัศึกษาดคูลิปวีดิโอหรอืร่วมอภปิราย

น้ัน นักศึกษาบางส่วนอาจไม่ให�ความสนใจอย่างเต็มท่ี

 
   

 

 

 

 
รูปท่ี 16 Google form สำหรับประเมินคลิปวีดิโอ 

7 ปญหาและอุปสรรค 

- จำนวนนั ก ศึ กษามีมาก  อาจจะทำให

ยากลำบากในการจัด กิจกรรมและให

นักศึกษามีสวนรวมอยางครบทุกคน 

- เนื้อหาท่ีบรรยายในวีดิโอคลิปมีมาก ทำให

ไมสามารถจบไดในคลิปเดียว อาจารยตอง

มาบรรยายเพ่ิมเติมในชั้นเรียนวันศุกร ทำให

เวลาท่ีทำกิจกรรมนอยลง 

- หลายหัวขอ อาจหากิจกรรมท่ีสามารถ

ดำเนินการในชั้นเรียนไดลำบาก 

8 ผลการดำเนินงาน 

ผลจากการเรียนรูพบวานักศึกษามีความรูความ

เขาใจในเนื้อหาความรูในหัวขอตางๆ ดีข้ึนเม่ือเทียบ

กับการเรียนการสอนแบบเดิมในปการศึกษากอนๆ  

นัก ศึกษาได มีการฝกการคนควาหาขอมูลจาก

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ท้ั งจากหองสมุดของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสื่อทางอินเตอรเน็ตได

อยางเหมาะสมและถูกตอง  อีกท้ังสามารถวิเคราะห

และประมวลผลจากขอมูลท่ีไดจากการคนควา และ

สรางทักษะการนำเสนอจากการนำเสนอใหกับเพ่ือน

รวมชั้น  นอกจากนี้ผลจากการประเมินรายวิชาโดย

นักศึกษาพบวาไดรับคะแนนประเมินท่ีสูงข้ึน  ท้ังนี้

ผลจากการพูดคุยกับนักศึกษาและการสังเกต พบวา

นักศึกษาชอบและกระตือรือรนกับการเรียนท่ีตัว

นักศึกษาไดมีสวนรวมมากกวา เชน การไดลงมือ

ปฏิบัติทำใหนักศึกษาไดลุกข้ึนจากท่ีนั่ง ไดรวมลงมือ

กับเพ่ือนรวมชั้น  สวนการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาดู

คลิปวีดิโอหรือรวมอภิปรายนั้น นักศึกษาบางสวน

อาจไมใหความสนใจอยางเต็มท่ี 
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การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของเนื้อหาวิิชาฟิสิกส์ของการสั่นสะเทือน 

และคลื่นโดยอาศัยห้องเรียนกลับด้านและการทำาให้สมการทางคณิตศาสตร์ 

จับต้องได้ด้วิยเซ็นเซอร์และสื่อพิมพ์สามมิติ

Active Learning on Physics of Vibrations and Waves via Flipped Classroom and Embodiment 

ofMathematical Equations using Sensors and 3D Printings

สุกฤต สุจริตกุล1

1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

E-mail: sukrit.sucharitakul@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ให�เป็นไปได�อย่าางมีประสิทธิิภาพน้ันพ้ืนฐานทางคณิตศาสต์น้ันเป็นเร่ืองสำาคัญมาก 

วิชาฟิสิกส์ของการส่ันและคล่ืน (Physics of Vibrations and Waves) น้ันจึงถูกออกแบบมาเพ่ือให�นักศึกษาใน

ระดับช้ันปีท่ีสองประจำาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ได�เรียนรู�ลักษณะทางกายภาพของสมการ

อนุพันธ์ิแบบปกติแบบเชิงเส�น (Linear Ordinary Differential Equation) และความสัมพันธ์ิของออยเลอร์ 

(Euler’s relation) เพ่ือใช�ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ช้ันสูงในลำาดับต่อๆไปเช่นวิชา แม่เหล็กไฟฟ้า กลศาสตร์ควอน

ตัม ไปจนถึงวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เช่นธิรณีฟิสิกส์ ซ่ึึ่งล�วนแล�วแต่เก่ียวพันกับคล่ืนและสมการคล่ืน อย่างไรก็ตาม

สมการทางฟิสิกส์หลายๆสมการและทฤษฏีิต่างๆ ในหลายๆส่วนน้ันยากท่ีจะทำาให�สัมผัสได� ในการสอนวิชาวิชา

ฟิสิกส์ของการส่ันและคล่ืนน้ี ผู�สอนจึงจัดการสอนฟิสิกส์ แบบ Active Learning ผ่าน ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped 

Classroom) เพ่ือให�นักศึกษาได�สัมผัสหลักการต่างๆด�วยตัวเองอย่างมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได� โดยจะมีการใช�ส่ือ

ต่างๆเช่น YouTube Video และแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น Science Journal บนมือถือ ตลอดจนส่ือพิมพ์สามมิติ 

เพ่ือสร�างบรรยากาศ Embodiment ของสมการอนุพันธ์ิต่างๆให�จับต�องได�ผ่านประสบการณ์ใน Flipped 

Classroom และทำาความเข�าใจเน้ือหาพ้ืนฐานสำาคัญทางคณิตศาสตร์ต่างๆเก่ียวกับการส่ันแบบ Simple 

Harmonic Oscillations, Wave Equations, Euler’s relation และ Coupled Differential Equations  

ซ่ึึ่งเป็นคอนเซึ่ปต์ท่ีท�าทายสำาหรับผู�เร่ิมศึกษาวิชาฟิสิกส์

คำาสำาคัญ:  สมการอนุพันธ์ิ, เซึ่นเซึ่อร์, ส่ือพิมพ์สามมิติ, ห�องเรียนกลับด�าน 

1. บทนำา

 การเรียนรู�ทางฟิสิกส์น้ันมีพ้ืนฐานหลักๆจาก

การใช�สมการทางคณิตศาสตร์เพ่ือทำาความเข�าใจและ

ใช�พจิารณาระบบต่างๆ กระบวนวิชา 207203 Physics 

of Vibrations and Waves (ฟิสิกส์ของการส่ัน

สะเทือนและคล่ืน) เป็นกระบวนวิชาบังคับของสาขา

ฟิสิกส์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู�ทางคณิตศาสตร์ของผู�

เรียนให�เข�าใจกับคอนเซึ่ปต์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆท่ีมี

การใช�ในฟิสิกส์ข้ันสูงๆต่อไปเช่นวิชา แม่เหล็กไฟฟ้า 

กลศาสตร์ควอนตัม ไปจนถึงวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เช่น

ธิรณีฟิสิกส์ ซ่ึึ่งล�วนแล�วแต่เก่ียวพันกับคล่ืนและสมการ

คล่ืน อย่างไรก็ตามสมการทางฟิสิกส์หลายๆสมการ
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และทฤษฏิีต่างๆ ในหลายๆส่วนน้ันยากท่ีจะทำาให�

สัมผัสได� เพราะผู�เรียนท่ีมีความรู�ในระดับปริญญาตรี

ช้ันปีท่ีสอง จะผ่านการเรียนวิชาแคลคูลัสมาแล�วสอง

กระบวนวิชา แต่การแก�สมการอนุพันธ์ิ ก็ยังถือว่าเป็น

คอนเซึ่ปต์ใหม่ท่ีผู�เรียนหลายๆคน ยงัต�องใช�เวลาในการ

ปรับตัว และทำาความคุณเคย เพราะคอนเซึ่ปต์ดงักล่าว 

แตกต่างจากความรู�เชิงพีชคณิตผู�เรียนหลายๆคนมีการ

ใช�งานและคุ�นเคยมาอย่างดีในการศึกษาระดับมัธิยม 

อยา่งไรก็ดี ความรู�แคลคูลัสท่ีผู�เรียนหลายคนไมคุ่�นเคย 

จำาเป็นต�องใช�ตลอดหลักสูตรการศึกษาในทางฟิสิกส์ 

การส่งต่อคอนเซึ่ปต์ดังกล่าวให�ผู�เรียนเข�าใจและมีพ้ืน

ฐานท่ีม่ันคงน้ันจึงเป็นเร่ืองสำาคัญมาก เพราะการเรียน

การสอนในลำาดับข้ันสูงๆต่อไปอาจเกิดการติดขัดได� 

หากกระบวนการ ส่งต่อด�านคอนเซึ่ปต์ทางคณิตศาสตร์

พ้ืนฐานดังกล่าวท่ีใช�ในการพิจารณาระบบทางฟิสิกส์

ไม่ได�เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง และทำาให�ผู�เรียนเข�าถึงได�

ในการสอนวิชา 207203 น้ี ผู�สอนจึงจัดการสอนฟิสิกส์ 

แบบมีผู�เรียนรู�เป็นศูนย์กลาง หรือ Active Learning 

ผ่าน ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) เพ่ือ

ให�นักศึกษาได�สัมผัสหลักการต่างๆด�วยตัวเองอย่าง

มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได� เน่ืองจากเป้าหมายของ

กระบวนวิชาดังกล่าวคือการนำาความรู�และคอนเซึ่ปต์

เร่ืองของการแก�สมการอนุพันธ์ิแบบปกติแบบเชิงเส�น 

ระบบสมการต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ิของออยเลอ

ร์ ซ่ึึ่งเป็นคอนเซึ่ปต์ท่ีหากมีการทำาให�เห็นภาพได� 

(Visualization) จะทำาให�ผู�เรียนได�เข�าใจเน้ือหาดัง

กล่าวได�ดียิ่งข้ึน 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพของการจัดกิจกรรมห�องเรียนกลับ

ด�าน (Flipped Classroom)

2. หลักการและรูปแบบการเรียนการสอน

 สำาหรับหลักการและรูปแบบการสอนใน

กระบวนวิชา 207203 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการ

ศึกษา 2563 น้ี มีจำานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนจนสุด

ภาคการศึกษาอยู่จำานวนท้ังหมด 29 คน รูปแบบการ

เรียนการสอนในกระบวนวิชาน้ีจะเป็นการสอนแบบ

ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) โดยมีการ

ใช�แอพพลิเคชัน Science Journal และส่ือพิมพ์สาม

มิติในการสนับสนุนการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าถึงคอน

เซึ่ปต์ทางคณิตศาสตร์ต่างๆท่ีอาจเข�าได�ถึงได�ยาก โดย

รายละเอียดจะเป็นดังต่อไปน้ี

 2.1 ห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom)

 ในกระบวนการสอนในโครงงานน้ี ผู�สอนได�ใช�

ระบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped Classroom) ซ่ึึ่ง

เป็นหน่ึงในกระบวนการ Active Learning ท่ีเหมาะ

สมกับผู�เรียนใน Gen Z ท่ีมีการค�นหาข�อมูลได�ด�วยตัว

เองได�ดี โดยเน้ือหาท้ังหมดได�มีการอัพโหลดผ่านส่ือ

ออนไลน์เช่นยูทูบ [1] เพ่ือให�นักศึกษาศึกษาได�ด�วย

ตนเองนอกคาบผา่นการส่ือสารทางเดยีว แล�วทำาโจทย์ 

หรือกิจกรรมต่างๆร่วมกันในห�อง เพ่ือดึงประโยชน์

สูงสุดจากการส่ือสารสองทางท่ีมีผู�สอนเป็นผู�นำาคลาส

ให�เหมาะสมกบัผู�เรียนแต่ละคน [2](ดงัแสดงในรปูท่ี 1)

 2.2 การใช�เซึ่นเซึ่อรใ์นโทรศพัท์ผ่านแอพลเิคชัน 

Science Journal

 แอพพลิเคชัน Science Journal เป็นตัว

แอพพลิเคชันท่ีได�รับการพัฒนาจากบริษัทกูเกิล (ซ่ึึ่ง

ต่อมาได�รับการพัฒนาต่อโดย บริษัท Arduino) เพ่ือ

ดึงศักยภาพของเซึ่นเซึ่อร์ต่างๆท่ีอยู่แล�วในมือถือสมา

ร์ทโฟนทุกๆเคร่ืองมาเพ่ือใช�ในการออกแบบการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึึ่งมีฟังก์ชันท่ีหลากหลาย 

และสามารถดึงมาใช�งานได�ง่าย มีการส่ือสารกับ

เซึ่นเซึ่อร์ในมือถือได�โดยตรงต้ังแต่ Accelerometer, 

Magnetometer, Barometer หรือ แม�แต่เซึ่นเซึ่อร์

วัดความสว่าง ฯลฯ ทำาให�ง่ายต่อการออกแบบการ

ทดลอง [2] โดยฟังก์ชันท่ีใช�ในการออกแบบกิจกรรม

 

 

   

 

 

…

1 บทนำ 

การเรียนรูทางฟสิกสนั ้นมีพื ้นฐานหลักๆจาก

การใชสมการทางคณิตศาสตรเพื ่อทำความเขาใจ

และใชพิจารณาระบบตางๆ กระบวนวิชา 207203 

Physics of Vibrations and Waves (ฟ ส ิกส  ของ

การสั่นสะเทือนและคลื่น) เปนกระบวนวิชาบังคับ

ของสาขาฟส ิกส  เพ ื ่อปร ับพ ื ้นฐานความร ู ทาง

คณิตศาสตรของผูเรียนใหเขาใจกับคอนเซปตทาง

คณิตศาสตรตางๆที่มีการใชในฟสิกสขั้นสูงๆตอไป

เชนวิชา แมเหล็กไฟฟา กลศาสตรควอนตัม ไปจนถึง

วิชาฟสิกสประยุกตเชนธรณีฟสิกส ซึ่งล้วนแล้วแต่

เกี ่ยวพันกับคลื ่นและสมการคลื ่น อยางไรก็ตาม

สมการทางฟสิกสหลายๆสมการและทฤษฏีตางๆ ใน

หลายๆสวนนั้นยากที่จะทำใหสัมผัสได เพราะผูเรยีน

ท่ีมีความรูในระดับปริญญาตรีชั้นปท่ีสอง จะผานการ

เรียนวิชาแคลคูลัสมาแลวสองกระบวนวิชา แตการ

แกสมการอนุพันธ ก็ยังถือวาเปนคอนเซปตใหมท่ี

ผูเรียนหลายๆคน ยังตองใชเวลาในการปรับตัว และ

ทำความคุณเคย เพราะคอนเซปตดังกลาว แตกตาง

จากความรูเชิงพีชคณิตผูเรียนหลายๆคนมีการใชงาน

และคุ นเคยมาอยางดีในการศึกษาระดับมัธยม 

อยางไรก็ดี ความรู แคลคูลัสที ่ผู เรียนหลายคนไม

คุ นเคย จำเปนตองใช ตลอดหลักสูตรการศึกษา

ในทางฟสิกส การสงตอคอนเซปตดังกลาวใหผูเรียน

เขาใจและมีพ้ืนฐานท่ีม่ันคงนั้นจึงเปนเรื่องสำคัญมาก 

เพราะการเรียนการสอนในลำดับขั้นสูงๆตอไปอาจ

เกิดการติดขัดได หากกระบวนการ สงตอดานคอน

เซปตทางคณิตศาสตรพื ้นฐานดังกลาวที่ใชในการ

พิจารณาระบบทางฟสิกสไมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

และทำใหผูเรียนเขาถึงได 

ในการสอนวิชา 207203 นี ้ ผู สอนจึงจัดการ

สอนฟส ิกส แบบมีผ ู  เร ียนรู  เป นศูนยกลาง หรือ 

Active Learning ผาน หองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) เพ่ือใหนักศึกษาไดสัมผัสหลักการตางๆ

ดวยตัวเองอยางมากที่สุดเทาที่เปนไปได เนื่องจาก

เปาหมายของกระบวนวิชาดังกลาวคือการนำความรู

และคอนเซปตเรื่องของการแกสมการอนุพันธแบบ

ปกติแบบเชิงเส น ระบบสมการตางๆ ตลอดจน

ความสัมพันธของออยเลอร ซ่ึงเปนคอนเซปตท่ีหากมี

การทำให  เห ็นภาพได  (Visualization) จะทำให

ผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาดังกลาวไดดียิ่งข้ึน  

 
รูปท่ี 1 แผนภาพของการจัดกิจกรรมหองเรียนกลับ

ดาน (Flipped Classroom) 

2 หลักการและรูปแบบการเรียนการสอน 

สำหร ับหล ักการและร ูปแบบการสอนใน

กระบวนว ิชา 207203 ในภาคการศึกษาที ่  1 ป

การศึกษา 2563 นี้ มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน

จนสุดภาคการศึกษาอยู จำนวนทั ้งหมด 29 คน 

รูปแบบการเรียนการสอนในกระบวนวิชานี้จะเปน

การสอนแบบห  อ ง เ ร ี ยนกล ั บด  าน  (Flipped 

Classroom) โดยมีการใชแอพพลิเคชัน Science 

Journal และสื่อพิมพสามมิติในการสนับสนุนการ

เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเขาถึงคอนเซปตทางคณิตศาสตร
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ห�องเรียนกลับด�านคือฟังก์ชันของ Accelerometer 

เพ่ือนำามาใช�ในการวัดความเร่งเพ่ือคำานวณแรงจาก

แท่งเพียโซึ่ ทำาให�ได�ข�อมูลการวัดแบบตามเวลาจริง 

(Real time measurement and display) ซ่ึึ่งแม�

แอพพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถดงึข�อมูลมาแสดงผล

ได�โดยทันที และสามารถทำาการวิเคราะห์โดยเบ้ืองต�น

ได�โดยง่าย การวเิคราะหเ์ชิงลึกน้ัน อาจทำาได�โดยอาศยั

ซึ่อฟต์แวร์นอกเช่น Microsoft Excel หรือ Origin ภาย

หลังการส่งออก (Export) ของข�อมูลท่ีเก็บมาได�ด�วย

มือถือ

 2.3 การใช�ส่ือพิมพ์สามมิติเพ่ือช่วยในการเรียนรู�

 เน่ืองจากในบทเรียนมีเน้ือหาเร่ืองการควบคู่กัน

ของตัวกวัดแกว่ง ซ่ึึ่งเป็นเน้ือหาท่ีต�องแก�ด�วยวิธีิการ

เขียนสมการการเคล่ือนท่ีให�อยู่ในรูปเมทริกส์เพ่ือแก�

ปัญหาแบบออยเกนแวลว์ู กระบวนการน้ีเป็นกระบวน

การท่ีมีการประยกุต์ใช�เยอะมากในเน้ือหาฟสิิกส์ข้ันสูง 

จึงได�มีการใช�เคร่ืองพิมพ์สามมิตใินการทำาให�การหาค่า

นอรมั์ลโหมดซึ่ึง่เปน็คำาตอบของระบบตวักวัดแกวง่ท่ีมี

การแกว่งไปด�วยกันด�วยความถ่ีค่าหน่ึงๆ

 

รูปท่ี 2 ภาพการใช�ส่ือพิมพ์สามมิติสำาหรับการเรียนรู�

เร่ืองตัวกวัดแกว่งแบบคู่ควบและนอร์มัลโหมด [4]

 2.4 การใช�ระบบ Microsoft Team สำาหรับ 

Active Online Learning ช่วง Covid-19

 เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนน้ีอยู่ในช่วง

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางผู�สอนจึงมีการจัด 

Online Active Learning ผ่านระบบ Microsoft 

Teams ท่ีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำาไว�ให� เพ่ือ

เป็นตัวเลือกให�กับนักศึกษาท่ีอาจไม่สะดวกเข�าร่วม

กิจกรรมห�องเรียนกลับด�านในสถานท่ีเรียนจริง 

(ตัวอย่างดังแสดงในรูปท่ี 3)

 

รูปท่ี 3 ตัวอย่างการออกแบบตัวกวัดแกว่งท่ีนักศึกษา

ใช�ในการเก็บข�อมูลของความเร่งต่อเวลา ท่ีทำามาจาก

บ�านโดยใช� Online Active Learning ผ่าน Microsoft 

Teams

3. กระบวินการเรียนรู้ของผู้เรียน

 การเรียนรู�แบบห�องเรียนกลับด�านน้ันทำาให�ผู�

สอนไม่จำาเป็นต�องทำาการพูดเน้ือหาบรรยาย แต่เข�าสู่

เน้ือหาการพูดคุยถกเถียงเร่ืองเน้ือหาและทำากิจกรรม

ได�เลย โดยเพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนดูวีดีโอเลกเชอร์ก่อน

เข�าร่วมกิจกรรมห�องเรียนกลับด�าน ทุกๆคาบจะมีการ

ตอบคำาถามชิงรางวัลเล็กๆน�อยๆก่อนเร่ิมเรียนผ่าน 

kahoot ซ่ึึ่งจะทำาให�ผู�สอนสามารถคาดเดาได�ว่าผู�เรียน

ได�เตรียมตัวก่อนมาเข�ากิจกรรมเพียงใด อีกท้ังยัง

เป็นการเปิดโอกาสให�มีการพูดคุยซัึ่กถามเก่ียวกับ

เน้ือหาเลก็เชอร์ประมาณ 15-20 นาทช่ีวงต�นคาบความ

ยาวคาบละ 90 นาที หลังจากน้ันกิจกรรมห�องเรียน

กลับด�านก็จะเร่ิมต�นข้ึน โดยข้ึนอยู่กับเน้ือหาในแต่ละ

   

 

 

ตางๆที่อาจเขาไดถึงไดยาก โดยรายละเอียดจะเปน

ดังตอไปนี้ 

 

2.1 หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

ในกระบวนการสอนในโครงงานนี้ ผูสอนไดใช

ระบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ซ่ึง

เป  นหน ึ ่ ง ในกระบวนการ  Active Learning ท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนใน Gen Z ที่มีการคนหาขอมูล

ไดดวยตัวเองไดดี โดยเนื ้อหาทั ้งหมดไดมีการอัพ

โหลดผานสื่อออนไลนเชนยูทูบ [1] เพื่อใหนักศึกษา

ศึกษาไดดวยตนเองนอกคาบผานการสื ่อสารทาง

เดียว แลวทำโจทย หรือกิจกรรมตางๆรวมกันในหอง 

เพื่อดึงประโยชนสูงสุดจากการสื่อสารสองทางที่มี

ผูสอนเปนผูนำคลาสใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

[2] (ดังแสดงในรูปท่ี 1) 

 

2.2 การใชเซนเซอรในโทรศัพทผานแอพลิเคชัน 

Science Journal 

แอพพลิเคชัน Science Journal เปนตัวแอพ

พลิเคชันท่ีไดรับการพัฒนาจากบริษัทกูเกิล (ซ่ึงตอมา

ไดรับการพัฒนาตอโดย บริษัท Arduino) เพื ่อดึง

ศักยภาพของเซนเซอรตางๆท่ีอยูแลวในมือถือสมารท

โฟนทุกๆเครื่องมาเพื่อใชในการออกแบบการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร ซึ ่งมีฟงกชันที ่หลากหลาย และ

สามารถดึงมาใชงานไดงาย มีการสื่อสารกับเซนเซอร

ในม ื อถ ื อ ได  โ ดยตร งต ั ้ ง แต   Accelerometer, 

Magnetometer, Barometer หรือ แมแตเซนเซอร

วัดความสวาง ฯลฯ ทำใหงายตอการออกแบบการ

ทดลอง [2] โดยฟงกชันที่ใชในการออกแบบกิจกรรม

หองเรียนกลับดานคือฟงกชันของ Accelerometer 

เพื่อนำมาใชในการวัดความเรงเพื่อคำนวณแรงจาก

แทงเพียโซ ทำใหไดขอมูลการวัดแบบตามเวลาจริง 

(Real time measurement and display) ซ ึ ่ งแม

แอพพลิเคชันดังกลาวจะสามารถดึงขอมูลมาแสดง

ผลไดโดยทันที และสามารถทำการวิเคราะหโดย

เบื้องตนไดโดยงาย การวิเคราะหเชิงลึกนั้น อาจทำ

ไดโดยอาศัยซอฟตแวรนอกเชน Microsoft Excel 

หรือ Origin ภายหลังการส งออก (Export) ของ

ขอมูลท่ีเก็บมาไดดวยมือถือ 

  

2.3 การใชส่ือพิมพสามมิติเพ่ือชวยในการเรียนรู 

เนื่องจากในบทเรียนมีเนื้อหาเรื่องการควบคูกัน

ของตัวกวัดแกวง ซึ่งเปนเนื้อหาที่ตองแกดวยวิธีการ

เขียนสมการการเคลื่อนที่ใหอยูในรูปเมทริกสเพ่ือ

แกปญหาแบบออยเกนแวลูว กระบวนการนี ้ เปน

กระบวนการที่มีการประยุกตใชเยอะมากในเนื้อหา

ฟสิกสขั้นสูง จึงไดมีการใชเครื่องพิมพสามมิติในการ

ทำใหการหาคานอรม ัลโหมดซ่ึงเปนคำตอบของ

ระบบตัวกวัดแกวงที ่ม ีการแกวงไปดวยกันดวย

ความถ่ีคาหนึ่งๆ 

 

 

 

 

   

 

 

รูปท่ี 2 ภาพการใชสื่อพิมพสามมิติสำหรับการเรียนรู

เรื่องตัวกวัดแกวงแบบคูควบและนอรมัลโหมด [4] 

 

2.4 การใช ระบบ Microsoft Team สำหรับ 

Active Online Learning ชวง Covid-19 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนนี้อยูในชวง

การแพรระบาดของ Covid-19 ทางผูสอนจึงมีการ

จัด Online Active Learning ผานระบบ Microsoft 

Teams ท่ีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดทำไวให เพ่ือ

เปนตัวเลือกใหกับนักศึกษาที่อาจไมสะดวกเขารวม

กิจกรรมหองเรียนกลับดานในสถานที ่เร ียนจริง 

(ตัวอยางดังแสดงในรูปท่ี 3) 

 
ร ูปท ี ่  3 ต ัวอย างการออกแบบตัวกว ัดแกว ง ท่ี

นักศึกษาใชในการเก็บขอมูลของความเรงตอเวลา ท่ี

ทำมาจากบ านโดยใช   Online Active Learning 

ผาน Microsoft Teams 

3 กระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

การเรียนรู แบบหองเรียนกลับดานนั ้นทำให

ผูสอนไมจำเปนตองทำการพูดเนื้อหาบรรยาย แตเขา

ส ู  เน ื ้อหาการพูดคุยถกเถียงเร ื ่องเนื ้อหาและทำ

กิจกรรมไดเลย โดยเพื ่อกระตุ นใหผู เรียนดูวีดีโอ

เลกเชอรกอนเขารวมกิจกรรมหองเรียนกลับดาน 

ทุกๆคาบจะมีการตอบคำถามชิงรางวัลเล็กๆนอยๆ

ก อนเร ิ ่มเร ียนผ าน kahoot ซ ึ ่ งจะทำให ผ ู สอน

สามารถคาดเดาไดวาผูเรียนไดเตรียมตัวกอนมาเขา

กิจกรรมเพียงใด อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหมีการ

พูดคุยซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาเล็กเชอรประมาณ 15-

20 นาท ีช วงต นคาบความยาวคาบละ 90 นาที 

หลังจากนั้นกิจกรรมหองเรียนกลับดานก็จะเริ่มตน

ขึ้น โดยขึ้นอยูกับเนื้อหาในแตละคาบ ผูเรียนจะมี

การผัดเปลี่ยนกันไประหวางการทำโจทย (ซึ่งผูสอน

จะทำการเดินตรวจเช็คการการเรียนรูของผูเรียนเปน

รายคนระหวางทำโจทย และทำการถกเถียงเพื่อให

เกิดความเขาใจอยางทั ่วถึง) การออกแบบตัวกวัด

แกวงภายใตเง่ือนไขตางๆ เพ่ือทำการวัดความเรงท่ีมี

ลักษณะเปนคาบที่มีการลดหยอนแบบเอ็กสโพเนน

เชียลของคาแอมปลิจูดภายใตเงื ่อนไขตางๆ เพ่ือ

อธิบายผลเฉลยที่ไดดวยหลักการทางฟสิกสควบคูไป

กับการเรียนรูคณิตศาสตร รวมไปถึงการอัดวีดีโอเพ่ือ

สังเกตลักษณะของการแกวงเพื่อศึกษาคุณลักษณะ

ของระบบนอรมัลโหมด และตัวกวัดแกวงแบบตางๆ

ที ่น ักศ ึกษาได ออกแบบและแกสมการมา ภาพ

บรรยากาศในหองกิจกรรมดังแสดงในรูปท่ี 4 
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คาบ ผู�เรียนจะมีการผัดเปล่ียนกันไประหว่างการทำา

โจทย์ (ซ่ึึ่งผู�สอนจะทำาการเดินตรวจเช็คการการเรียนรู�

ของผู�เรียนเป็นรายคนระหวา่งทำาโจทย ์และทำาการถก

เถียงเพ่ือให�เกิดความเข�าใจอย่างท่ัวถึง) การออกแบบ

ตัวกวัดแกว่งภายใต�เง่ือนไขต่างๆ เพ่ือทำาการวัด

ความเร่งท่ีมีลักษณะเป็นคาบท่ีมีการลดหย่อนแบบ

เอ็กส์โพเนนเชียลของค่าแอมปลิจูดภายใต�เง่ือนไข

ต่างๆ เพ่ืออธิิบายผลเฉลยท่ีได�ด�วยหลักการทางฟิสิกส์

ควบคู่ไปกับการเรียนรู�คณิตศาสตร์ รวมไปถึงการอัด

วีดีโอเพ่ือสังเกตลักษณะของการแกว่งเพ่ือศึกษา

คุณลักษณะของระบบนอร์มัลโหมด และตัวกวัดแกว่ง

แบบต่างๆท่ีนักศึกษาได�ออกแบบและแก�สมการมา 

ภาพบรรยากาศในห�องกิจกรรมดังแสดงในรูปท่ี 4

 

รูปท่ี 4 ภาพตัวอย่างบรรยากาศกิจกรรมในห�องเรียน

กลับด�านของวิชา 207203

4. ผลท่ีได้รับและผลการประเมินจากผู้เรียน

 ในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู�น้ีได�มีการวัดผล

ซ่ึึ่งในท่ีน้ีจะแบบเป็นสองส่วนคือการรับผลประเมิน

ระหว่างการสอนจากผู�เรียนโดยตรง และ การวัดผล

ด�วยการสอบกลางภาค

 4.1 ผลการประเมินจากผู�เรียนระหว่างเทอม 

 ในระหว่างคาบเรียน เพ่ือปรับปรุงให�การเรียน

การสอนน้ันตอบโจทย์และมีประสิทธิิภาพในการเรียน

รู�ท่ีเหมาะสม ในระหว่างเทอมก่อนท่ีจะถึงสอบกลาง

ภาค โดยภาพรวมพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจกับ

การเรียนรู�ด�วยกระบวนการท่ีใช�ดังแสดงในรูปท่ี 5

 4.2 การสอบและผลการสอบ

 ในการสอบกลางภาคซ่ึึ่งเป็นตัววัดผลของการ

เรียนการสอน การออกข�อสอบเป็นลูกผสมของอัตนัย 

ปรนัย แสดงวิธีิทำาอย่างละเอียด การบรรยาย โดยได�

มีการแบ่งแยกลำาดับความยากง่ายตามความประยุกต์

ให�ได�ของเน้ือหา ด�วย Bloom’s taxonomy [5] โดย

ตัวข�อสอบจะมีการกระจายของลำาดับความยากง่าย 

พอๆกัน ผลท่ีได�คือ นักศึกษามีคะแนนสอบกระจายตัว

ออกมาแบบการกระจายตัวปกติดังแสดงในรูปท่ี 5

 

รูปท่ี 5 ผลการประเมินระหว่างภาคการเรียนบางส่วน

และคะแนนมิดเทอมของนักศึกษา
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4 ผลท่ีไดรับและผลการประเมินจากผูเรียน 

ในระหวางกิจกรรมการเรียนรูนี้ไดมีการวัดผล

ซึ่งในที่นี้จะแบบเปนสองสวนคือการรับผลประเมิน

ระหวางการสอนจากผูเรียนโดยตรง และ การวัดผล

ดวยการสอบกลางภาค 

4.1 ผลการประเมินจากผูเรียนระหวางเทอม  

ในระหวางคาบเรียน เพื่อปรับปรุงใหการเรียน

การสอนนั้นตอบโจทยและมีประสิทธิภาพในการ

เรียนรูที่เหมาะสม ในระหวางเทอมกอนที่จะถึงสอบ

กลางภาค โดยภาพรวมพบวานักศึกษามีความพึง

พอใจกับการเรียนรูดวยกระบวนการที่ใชดังแสดงใน

รูปท่ี 5 

4.2 การสอบและผลการสอบ 

ในการสอบกลางภาคซึ่งเปนตัววัดผลของการ

เร ียนการสอน การออกขอสอบเปนลูกผสมของ

อัตนัย ปรนัย แสดงวิธีทำอยางละเอียด การบรรยาย 

โดยไดมีการแบงแยกลำดับความยากงายตามความ

ประย ุ 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

ปกติดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
ร ูปท ี ่  5 ผลการประเม ินระหว างภาคการเร ียน

บางสวนและคะแนนมิดเทอมของนักศึกษา 
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ซึ่งในที่นี้จะแบบเปนสองสวนคือการรับผลประเมิน

ระหวางการสอนจากผูเรียนโดยตรง และ การวัดผล

ดวยการสอบกลางภาค 

4.1 ผลการประเมินจากผูเรียนระหวางเทอม  

ในระหวางคาบเรียน เพื่อปรับปรุงใหการเรียน

การสอนนั้นตอบโจทยและมีประสิทธิภาพในการ

เรียนรูที่เหมาะสม ในระหวางเทอมกอนที่จะถึงสอบ

กลางภาค โดยภาพรวมพบวานักศึกษามีความพึง

พอใจกับการเรียนรูดวยกระบวนการที่ใชดังแสดงใน

รูปท่ี 5 

4.2 การสอบและผลการสอบ 

ในการสอบกลางภาคซึ่งเปนตัววัดผลของการ

เร ียนการสอน การออกขอสอบเปนลูกผสมของ

อัตนัย ปรนัย แสดงวิธีทำอยางละเอียด การบรรยาย 

โดยไดมีการแบงแยกลำดับความยากงายตามความ

ประย ุ 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

ปกติดังแสดงในรูปท่ี 5 

 
ร ูปท ี ่  5 ผลการประเม ินระหว างภาคการเร ียน

บางสวนและคะแนนมิดเทอมของนักศึกษา 
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5. สรุป

 การเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�านใน

วิชา 207203 ได�ถูกจัดทำาในปีการศึกษา 2563 ภาค

การเรียนท่ี 1 ในสว่นของคร่ึงเทอมแรก และการดำาเนนิ

งานประสบผลสำาเร็จไปได�อย่างราบร่ืน

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ รศ ดร พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ ผู�

สอนวิชา 207203 ในปีก่อนท่ีผู�สอนได�มีโอกาสมาสอน

วิชาน้ี ท่ีกรุณาแบ่งปัน source materials และแบ่ง

ปันข�อเสนอแนะ ไอเดียดีๆให�โครงการน้ีลุล่วงไปได� 

และ ผศ ดร พิพัฒน์ เรือนคำา ผู�สอนร่วมในวิชา 207203 

ในส่วนคร่ึงหลังท่ีได�กรุณาให�คำาช้ีแนะ และขอบพระคณุ

ศูนย์ TLIC CMU ท่ีให�การสนับสนุนทุนส่งเสริมและ

สนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาทักษะการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 ทำาให�งานน้ีลุล่วงไปได�ด�วยดี
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวิรรษที่ 21 
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บทคัดย่อ

 การพฒันาผู�เรียนด�านการเรียนรู�เพ่ือให�สอดคล�องกบัสภาวะความเปน็จริงในและพร�อมสำาหรบัการออกไป

ทำางานในวิชาชีพซ่ึึ่งเป็นทักษะสำาคัญแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยความรู�ด�านกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเป็น

ความรู�สำาคัญท่ีนักอุตสาหกรรมเกษตรควรทราบ ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active 

learning) ด�วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน (Flipped-Classroom) ท่ีเน�นกิจกรรม

ส่งเสริมความรู�และความเข�าใจด�วยการนำาเสนอข�อมูลเป็นปัจจุบันด�านกฎหมายและมาตรฐานอาหารสำาคัญเพ่ือ

สร�างการจดจำา ทำาการมอบหมายงานเพ่ือสร�างการเรียนรู�จากการทำางาน ทำาการสร�างโจทย์พ้ืนฐานเพ่ือสร�าง

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การใช�การเรียนรู�จากปัญหาและการมอบหมายงานอภิปรายปัญหาและการประยุกต์ใช�

ความรู�เพ่ือการสังเคราะห์และการใช�ความรู�สร�างผลงานเพ่ือการตกผลึกทางปัญญา ผลลัพธ์ิในการจัดการเรียนรู� 

พบว่านักศึกษามีความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการเรียนและการแก�ไขโจทย์ต่างๆและสามารถทำางานเป็นกลุ่มเพ่ือ

ร่วมกันหาแนวทางในการตอบโจทย์และนำาความรู�มาประยุกต์ใช�กับวิชาชีพได�ต่อไป

คำาสำาคัญ: การสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน, การเรียนรู�เชิงรุก, การเรียนรู�แนววิถีใหม่, กฎหมายและมาตรฐาน

อาหาร

1. บทนำา

 กระบวนวิชา 601351 กฎหมายและมาตรฐาน

อาหาร เป็นหน่ึงในกระบวนวิชาของคณะอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีเน�นการพัฒนาทักษะ

การเป็นมืออาชีพของนักศึกษาเม่ือจบการศึกษา เพ่ือ

ให�นักศึกษาท่ีผ่านกระบวนวิชาได�เป็น Active and 

Lifelong Learner สามารถนำาความรู�ไปประกอบ

วิชาชีพในการทำางานท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ระเบียบ มาตรฐาน

และกฎหมายอาหาร ท่ีสำา คัญในปัจจุ บันมีการ

เปล่ียนแปลงและมีความทันสมัยมากยิง่ข้ึน การเป็นผู�

ใฝ่ึเรียนรู�จะช่วยให�มีการพัฒนาความรู�และติดตาม

ความรู�ใหม่ท่ีทันสมัยด�านกฎหมายและมาตรฐาน

อาหารสำาคัญของประเทศ ต่างประเทศและระดับ

สากลได�อย่างทันท่วงที 

2. หลักการ

 ทักษะท่ีคาดหวังในศตวรรษท่ี 21 สำาหรับ

นักศึกษาท่ีเรียนรู�ผ่านหลักสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการดัง
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เช่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงเป็นการบูรณาการท่ี

ยดึโครงงานเป็นฐาน (Project- based learning) และ

ทักษะอ่ืนๆ อันเป็นสมรรถนะท่ีคาดหวังโดยเน�นเร่ือง 

 1) ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม (learning 

and innovation skills)  

 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career 

skills) 

 3) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 

(information, media and technology skills) 

 โดยสมรรถนะต่างๆ ท่ีคาดหวังว่าจะเกิดข้ึนได�

ย่อมมาจากความร่วมมือ (collaboration) ในการ

ทำางานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) 

ในปัญหาท่ีซัึ่บซึ่�อน การนำาเสนอด�วยวาจาและด�วยการ

เขียน การใช�เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี รวมท้ัง

การฝึึกปฏิิบัติอาชีพและการวิจัยในด�านอุตสาหกรรม

เกษตร ดังน้ัน ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 

จะเน�นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) 

เชิงสหวทิยาการ (interdisciplinary) การยดึโครงงาน

เป็นฐาน (project-based) และขับเคล่ือนด�วยการวิจยั 

(research-driven) [1,2]

 2.1 ทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม

 เป็นทักษะท่ีทุกคนในศตวรรษท่ี 21 ควรต�อง

เรียนรู�เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วมากข้ึน จึง

จำาเป็นต�องเรียนรู�โดยการสร�างการเรียนรู�ข้ึนโดยตนเอง

และการเรียนรู�แบบเป็นทีมอาศัยทักษะในการเรียนรู�

และทักษะในการสร�างการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ให�ดี

ข้ึน  [1,3]

 2.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ

 ในยคุท่ีข่าวสารมีมากมายและหลากหลายทำาให�

เกิดการแข่งขันกันในระดับโลก การมีทักษะการดำารง

ชีวิตและอาชีพท่ีเพียงพอจะนำาไปสู่การประสบความ

สำาเร็จในอาชพี ซ่ึึ่งประกอบไปด�วยทักษะความยนืหยุน่ 

และ การปรับตัว (Flexibility and Adaptability),  

ทักษะการริเร่ิม และ นำาพาตนเอง (Initiative and 

Self-direction), ทักษะทางสังคมและความต่างใน

วัฒนธิรรม (Social and Cross-Cultural Skills), 

ทักษะการสร�างผลิตผลและความสำานึกรับผิดชอบ 

(Productivity and Accountability) และทักษะ

ภาวะผู�นำา และ ความรับผิดชอบ (Leadership and 

Responsibility) [1,3]

 2.3 ทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี

 ยุคศตวรรษท่ี 21 แวดล�อมไปด�วยเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย มีการเผยแพร่ข�อมลูและข่าวสารผ่านทาง

ส่ือและเทคโนโลยีมากมาย การมีวิจารณญาณและมี

ทักษะต่างๆ ได�แก่ ทักษะการเข�าถึงแหล่งความรู�และ

ส่ือต่างๆ ทักษะการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศและทกัษะ

ในการประเมินความถูกต�องของความรู�และส่ือต่างๆ 

ท่ีได�เข�าถึงจึงมีความสำาคัญเพ่ือการจัดการข�อมูลได�

อย่างถูกต�อง มีจริยธิรรมและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไว� รวมท้ังทักษะการผลิตส่ือจากข�อมูลต่างๆ ท่ี

ได�รับได�อย่างถูกต�องภายใต�บริบทสภาพแวดล�อมท่ี

แตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธิรรม ศาสนา 

เช้ือชาติและภาษา [1,3]

3. กระบวินการเรียนรู้

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

(Active learning) สำาหรับกระบวนวิชา 601351 

กฎหมายและมาตรฐานอาหาร เน�นการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู�และความเข�าใจของนักศึกษาท้ัง 

4 ด�าน ได�แก่ ด�านการจำา การคิดวิเคราะห์ ด�านการ

สังเคราะห์และด�านการประยุกต์ใช� โดยการใช�วิธีิการ

สำาคัญในการจัดการเรียนรู�ท่ีเร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนดังต่อไป

น้ี [4,5,6,7]

 - การนำาเสนอข�อมูลท่ีสำาคัญด�านกฎหมาย

อาหารและมาตรฐานอาหารท่ีสำาคัญและเป็นปัจจุบัน

แก่นักศึกษาเพ่ือสร�างการจดจำา

 - การใช�การเรียนรู�จากการทำางาน (Work-

based learning) เพ่ือสร�างกระบวนการคิดวิเคราะห์

 - การใช�การเรียนรู�จากปัญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสร�างการสังเคราะห์

 - การใช�การเรียนรู�ท่ีใช�วิธีิสร�างผลงานท่ีเกิดข้ึน
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จากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

approach)

  การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวทำาร่วมกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Flipped-Classroom ด�วย

กระบวนการเรียนรู�แบบการนำาตนเอง (Self-Directed 

Learning) ท้ังน้ี คะแนนท่ีคิดจากกิจกรรมการเรียนรู�

น้ีโดยใช�วิธีิสอบข�อเขียนร�อยละ 40 โดยมีรายละเอียด

ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 - ช้ีแจงถึงรูปแบบกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนแบบใหม่ให�แก่นักศึกษาในเบ้ืองต�น

 - ฝึึกทักษะท่ีสำาคัญให�แก่ผู�เรียน ได�แก่ การเช�า

ใช�โปรแกรม CMU Online, E-Learning courseware 

ต่างๆ 

 - นำากระบวนการจัดการเรียนการสอนเข�า

ทดลองใช�กับผู�เรียนและประเมินผล

 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเสริมสร�าง

กรอบคิดใฝ่ึเรียนรู�ตลอดชีวิต ทำาโดยใช�กระบวนการ

เรียนรู�ท่ีจะเปล่ียนนักศึกษาเป็น Active and Lifelong 

Learner ท่ีประกอบด�วยกระบวนการ 4 ข้ันตอน ได�แก่

 3.1 การนำาเสนอข�อมูลท่ีสำาคัญด�านกฎหมาย

อาหารและมาตรฐานอาหารท่ีสำาคัญและเป็นปัจจุบัน

แก่นักศึกษาเพ่ือสร�างการจดจำา 

 - ทำาการบรรยายโดยผู�สอนในห�องพร�อม

เอกสารประกอบการสอนโดยเน�น Active learning 

ควบคู่กบัการศกึษาด�วยตนเองผา่นวีดีโอส่ือการสอนท่ี

จัดทำาโดยอาจารย์และส่ือวีดีโอออนไลน์จากแหล่ง

ภายนอกท่ีมีความเก่ียวข�องและน่าเช่ือถือ

 3.1 การใช�การเรียนรู�จากการทำางาน (Work-

based learning) เพ่ือสร�างกระบวนการคิดวิเคราะห์

เป็นข้ันการให�ผู�เรียนเล่นเกมหรือกิจกรรมท่ีเน�นการ

สร�างเสริมกรอบคิดจากกระบวนการเรียนรู� ดังน้ี

 -อาจารย์สร�างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู�แก่

นักศึกษาโดยการจดัการแข่งขันจากการนำาแนวคดิท่ีได�

มาปฏิิบัติจริงเพ่ือหาแนวคิดท่ีมีประสิทธิิผลท่ีสุด

 -นักศึกษาทำาการนำาแนวคิดท่ีได�มาขยายผลเพ่ือ

หาแนวทางปฏิิบัติจริงและศึกษาหาข�อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แก�ไขปัญหา

 3.2 การใช�การเรียนรู�จากปัญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสร�างการสังเคราะห์

 ซ่ึึ่ ง เ ป็ น ข้ั น ท่ี ผู� เ รี ยนสะท� อนการ สั ง เ กต

สถานการณ์ปัญหากลับไปยังประสบการณ์เดิมท่ี

ประสบ โดยจะทำาการกำาหนดประเดน็วิเคราะหวิ์จารณ์

เฉพาะ ผู�เรียนจะได�แสวงหาความรู�แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และความรู�สึกของตนเองกับสมาชิกในกลุ่มท่ี

ต่างไปจากตนเพ่ือฝึึกการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ

และแยกแยะปัญหา ดังน้ี

 - อาจารย์สร�างประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจ 

ท�าทายแก่นักศึกษา ได�แก่ โจทย์ปัญหาวิจัยจริงจาก

ภาคอุตสาหกรรม/โจทย์ท่ีกำาลังเป็นประเด็นตามส่ือ

ออนไลนต์ามแหล่งท่ีน่าเช่ือถือในรอบไม่เกินห�าปีท่ีผ่าน

มาเพ่ือกระตุ�นให�เกิดความอยากรู�และค�นคว�าหาข�อมูล

เพ่ือการเรียนรู�ด�วยตนเอง ท้ังน้ี รูปแบบข�อมูลของ

ประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจได�จากประเด็นปัญหาจริง

ของผู�ประกอบการและประเด็นปัญหาท่ีมีการนำาเสนอ

รายงานในรูปข่าวสารหรือรายงานวิจัยต่างๆ 

 - นักศึกษาตอบประเด็นปัญหาเหล่าน้ันด�วย

ตนเองจากประสบการณ์ท่ีมี เช่น จากการศึกษาส่ือการ

สอนออนไลน์ด�วยตนเองแล�วให�นักศึกษาทำาการ

วิเคราะห์สรุปผลท่ีได�เพ่ือนำาเสนอแลกเปล่ียนแนว

ความคิดกับผู�อ่ืนในกลุ่ม

 - นักศึกษาทำาการศึกษาหาข�อมูลเชิงลึกเพ่ือ

ตอบประเด็นปัญหาเหล่าน้ัน ทำาการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มท่ีเห็นต่างออกไป

 - อาจารย์ทำาการกำาหนดประเด็นวิเคราะห์

วิจารณ์เฉพาะท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติมภายหลังการแลก

เปล่ียนประสบการณ์ภายในกลุ่มรวมท้ังช้ีให�เห็นถึง

หลักการและวธีิิการวิเคราะหท่ี์ถูกต�องเปน็ข้ันท่ีผู�เรียน

นำ า ป ร ะสบก า รณ์ ข อ ง ตนม าแลก เป ล่ี ย น กั บ

ประสบการณ์ของผู�อ่ืน เพ่ือกำาหนดเป็นหัวข�อในการ

อภิปราย 
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 3.3 การใช�การเรียนรู�ท่ีใช�วิธิีสร�างผลงานท่ีเกิด

ข้ึนจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

approach)

 เป็นข้ันการสรุปความรู�จากแนวคิดท่ีเก่ียวข�อง 

ท่ีได�จากประสบการณ์ในอดีต จากการกระทำา  จากผู�

ฝึึก จากผู�เช่ียวชาญ จากส่ือต่างๆ จากการแลกเปล่ียน

เรียนรู� และการนำาเสนอของผู�เรียนแต่ละกลุ่ม แล�วนำา

มากำาหนดเป็นแนวคิดของตน ดังต่อไปน้ี

 -อาจารย์ทำาการสรุปแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับ

ประเด็นปัญหาท่ีได�จากนักศึกษาท้ังหมดภายในช้ัน

เรียน

 -นักศึกษาทำาการสรปุแนวคดิของตนแล�วทำาการ

นำาเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

และระหว่างกลุ่มโดยการนำาเสนอหน�าช้ันเรียนหรือ

แลกเปล่ียนความเห็นกันทางออนไลน์บนหน�าเฟสบุค 

(facebook)

 3.4 สรุปผลการจัดการเรียนรู�

 เป็นข้ันการข้ันสะท�อนกรอบคิด ใฝ่ึเรียนรู�ตลอด

ชีวิต เป็นข้ันท่ีให�ผู�เรียนสะท�อนความคิดจากการฝึึก

ปฏิิบัติ เพ่ือตรวจสอบความรู�ความเข�าใจ ดังน้ี

 -อาจารย์สรุปแนวคิดและเสนอข�อคิดเพ่ือ

สนับสนุนส่ิงท่ีผู�เรียนได�จากการฝึึกปฏิิบัติโดยอาศัย

แนวคิดท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเรียนรู�ด�วยตนเอง

 -นักศึกษาสรุปส่ิงท่ีได�จากการปฏิิบัติและ

แนวทางท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือแก�ปัญหาต่อไปในอนาคต

โดยนำา เสนอหน�า ช้ันเรียนหรือถ่ายทอดลงบน 

facebook ของกลุ่ม 601351

4. ผลการจัดกระบวินการเรียนรู้

 การจัดการเรียนการสอนด�วยกระบวนการเรียน

รู�ท่ีจะเปล่ียนนักศึกษาเป็น Active and Lifelong 

Learner โดยเน�น Flipped-Classroom เพ่ือการเสริม

สร�างกรอบคิดใฝ่ึเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 4.1 การนำาเสนอข�อมูลท่ีสำาคัญด�านกฎหมาย

อาหารและมาตรฐานอาหารท่ีสำาคัญและเป็นปัจจุบัน

แก่นักศึกษาเพ่ือสร�างการจดจำา 

ผู�สอนทำาการวางแผนการจัดการเรียนการสอนออก

เป็น 4 ช่วง ได�แก่

 - ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ผู�สอนจัดทำาส่ือวี

ดีโออออนไลน์แนะนำารายวิชาและเน้ือหาสรุปเบ้ืองต�น

ให�แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาล่วงหน�า

ประมาณสองสัปดาห์  โดยใช�ห�องอีซ่ีึ่สตูดิโอ และเชิญ

ชวนให�นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเข�าร่วมกลุ่มรายวิชา

บน facebook ของกลุ่ม 601351 (รูปท่ี 4-1)

 - ช่วงต�นของการเปิดภาคการศึกษา ในช่วงเร่ิม

ต�น 1 เดือนแรกของภาคการศึกษา ผู�สอนทำาการ

บรรยายพร�อมเอกสารประกอบการสอนท่ีเน�นในห�อง

พร�อมเอกสารประกอบการสอนโดยเน�น Active 

learning เพ่ือให�ศึกษาควบคู่กับการศึกษาด�วยตนเอง

ผ่านวีดีโอส่ือการสอนท่ีจัดทำาโดยอาจารยแ์ละส่ือวีดีโอ

ออนไลน์จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธิารณสุข

 - ช่วงกลางของภาคกลางศึกษา เร่ิมมีการ

ประเมินผลการเรียนรู�แบบใช�ข�อสอบคิดเป็นร�อยละ 40 

ของการคิดคะแนนลำาดับข้ันควบคู่กับการประเมินผล

การเรียนรู�ด�วยวธีิิการจัดการเรียนรู�แบบใหม่ร�อยละ 60 

ของการคิดคะแนนลำาดับข้ัน

 - ช่วงปลายของภาคการศึกษา มีการสรุปผล

การจัดการเรียนรู�แบบใหม่พร�อมท้ังมีการประเมินผล

การเรียนรู�ของนักศึกษา

 

รูปท่ี 4-1 ส่ือวีดีโอออนไลน์จากอาจารย์ผู�สอน

   

 

 

กลุมและระหวางกลุมโดยการนำเสนอหนาชั้นเรียน

หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางออนไลนบนหนา

เฟสบุค (facebook) 

 

3.4 สรุปผลการจัดการเรียนรู 

เปนข้ันการข้ันสะทอนกรอบคิด ใฝเรียนรู

ตลอดชีวิต เปนข้ันท่ีใหผูเรียนสะทอนความคิดจาก

การฝกปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจ ดังนี ้

-อาจารยสรุปแนวคิดและเสนอขอคิดเพ่ือ

สนับสนุนสิ่งท่ีผูเรียนไดจากการฝกปฏิบัติโดยอาศัย

แนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง 

-นักศึกษาสรุปสิ่งท่ีไดจากการปฏิบัติและแนวทาง

ท่ีเปนประโยชนเพ่ือแกปญหาตอไปในอนาคตโดย

นำเสนอหนาชั้นเรียนหรือถายทอดลงบน facebook 

ของกลุม 601351 

4 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการ

เรี ยน รู ท่ี จ ะ เปลี่ ย นนั ก ศึ กษ าเป น  Active and 

Lifelong Learner โดยเนน  Flipped-Classroom 

เพ่ือการเสริมสรางกรอบคิดใฝเรียนรูตลอดชีวิต  

4.1 การนำเสนอขอมูลท่ีสำคัญดานกฎหมาย

อาหารและมาตรฐานอาหารท่ีสำคัญและ

เปนปจจุบันแกนักศึกษาเพ่ือสรางการจดจำ  

ผูสอนทำการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ออกเปน 4 ชวง ไดแก 

- ชวงกอนเปดภาคการศึกษา ผูสอนจัดทำสื่อ

วีดีโออออนไลนแนะนำรายวิชาและเนื้อหาสรุป

เบื้องตนใหแกนักศึกษากอนเปดภาคการศึกษา

ลวงหนาประมาณสองสัปดาห  โดยใชหองอีซ่ีสตูดิโอ 

และเชิญชวนใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเขารวม

กลุมรายวิชาบน facebook ของกลุม 601351 (รูป

ท่ี 4-1) 

- ชวงตนของการเปดภาคการศึกษา ในชวง

เริ่มตน 1 เดือนแรกของภาคการศึกษา ผูสอนทำการ

บรรยายพรอมเอกสารประกอบการสอนท่ีเนนในหอง

พรอมเอกสารประกอบการสอนโดยเนน Active 

learning เพ่ือให ศึกษาควบคู กับการศึกษาดวย

ตนเองผานวีดีโอสื่อการสอนท่ีจัดทำโดยอาจารยและ

สื่อวีดี โอออนไลนจากสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- ชวงกลางของภาคกลางศึกษา เริ่ม มีการ

ประเมินผลการเรียนรูแบบใชขอสอบคิดเปนรอยละ 

40 ของการคิดคะแนนลำดับ ข้ันควบคู กับการ

ประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

ใหมรอยละ 60 ของการคิดคะแนนลำดับข้ัน 

- ชวงปลายของภาคการศึกษา มีการสรุปผล

การจัดการเรียนรูแบบใหมพรอมท้ังมีการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา 

 

รูปท่ี 4-1 สื่อวีดีโอออนไลนจากอาจารยผูสอน 
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 4.2 การใช�การเรียนรู�จากการทำางาน (Work-

based learning) เพ่ือสร�างกระบวนการคิดวิเคราะห์

ผู�สอนจัดการเรียนรู�โดยการให�ผู�เรียนเล่นเกมส์ตอบ

คำาถามแลกขอรางวัลในกลุ่มรายวิชาทางเฟสบุค หัวข�อ 

มาตรฐาน Good Hygiene Practice และ มาตรฐาน 

Good Manufacturing Practice ความแตกต่างหรือ

ไม่ ซ่ึึ่ง จากผลการจัดการเรียนรู�นักศึกษาทำาการนำา

แนวคิดท่ีได�มาขยายผลเพ่ือหาแนวทางปฏิิบัตจิริงและ

ศึกษาหาข�อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือแก�ไขปัญหาจากแหล่ง

ข�อมูลทางวิชาการต่างๆ เพ่ือมาร่วมตอบคำาถาม โดย

พบว่านักศึกษาให�ความสนใจและให�ความร่วมมือเป็น

อย่างดี (รูปท่ี 4-2)

 

รูปท่ี 4-2 กิจกรรมการเล่นเกมส์ตอบคำาถาม

 4.3 การใช�การเรียนรู�จากปัญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสร�างการสังเคราะห์

 ผู�สอนทำาการกำาหนดประเด็นวิเคราะห์วิจารณ์

เฉพาะ เร่ือง แนวทางและวิธีิการยื่นใบขอนุญาตเป็น

สถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพ่ือ

ขออนุญาตผลิตอาหารท่ีถูกต�องกับสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยากระทรวงสาธิารณสุข เพ่ือให�

นักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

แยกแยะปัญหา ซ่ึึ่งนักศึกษาตอบประเด็นปัญหาเหล่า

น้ันด�วยตนเองจากประสบการณ์ท่ีมี เช่น จากการ

ศึกษาส่ือการสอนออนไลน์ด�วยตนเองแล�วให�นักศึกษา

ทำาการวิเคราะห์สรุปผลท่ีได�เพ่ือนำาเสนอแลกเปล่ียน

แนวความคิดกับผู� อ่ืนในกลุ่ม เกิดประเด็นหัวข�อ

อภิปรายระหวา่งผู�เรียนและผู�สอนบน facebook ของ

กลุ่ม 601351 (รูปท่ี 4-3)

 

รูปท่ี 4-3 ผลงานของนกัศึกษาเพ่ือสรปุการขออนญุาต

สถานท่ีผลิตอาหารและขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

กับสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธิารณสุข

 4.4 การใช�การเรียนรู�ท่ีใช�วิธิีสร�างผลงานท่ีเกิด

ข้ึนจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

approach)

 ผู�สอนทำาการสรุปแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับประเด็น

ปัญหาท่ีได�จากนักศึกษาท้ังหมดภายในช้ันเรียนใน

หัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการประยุกต์ใช�ความรู�ด�าน

กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพ่ือการขอ

อนุญาตเป็นสถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสารบบ

อาหารสำาหรับอาหารแต่ละประเภทได� โดยแต่ละกลุ่ม

จะได�รับโจทย์ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีแตกต่าง

กันเพ่ือให�เห็นความแตกต่างกันระหว่างข�อมูลสำาคัญ 

ได�แก่ ข�อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือการจำาแนกประเภทของ

อาหารท่ีถูกต�องตามกฎหมายอาหาร ข�อมูลด�าน

กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เช่น การแสดงฉลาก ชนิดบรรจุ

ภัณฑ์อาหารและการแสดงฉลากโภชนาการ เป็นต�น

-นักศึกษาทำาการสรุปแนวคิดของตนแล�วทำาการนำา

เสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู�ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและ

ระหว่างกลุ่มโดยการนำาเสนอหน�าช้ันเรียนหรือแลก

เปล่ียนความเห็นกันทางออนไลน์บนหน�าเฟสบุค  

(รูปท่ี 4-4)

 

 

6 

 

 

4.2 การใชการเรียนรูจากการทำงาน (Work-

based learning) เพ่ือสรางกระบวนการ

คิดวิเคราะห 

ผูสอนจัดการเรียนรูโดยการใหผู เรียนเลน

เกมสตอบคำถามแลกขอรางวัลในกลุมรายวิชาทาง

เฟสบุค หัวขอ มาตรฐาน Good Hygiene Practice 

และ มาตรฐาน Good Manufacturing Practice 

ความแตกตางหรือไม ซ่ึง จากผลการจัดการเรียนรู

นักศึกษาทำการนำแนวคิดท่ีไดมาขยายผลเพ่ือหา

แนวทางปฏิบัติจริงและศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แกไขปญหาจากแหลงขอมูลทางวิชาการตางๆ เพ่ือ

มารวมตอบคำถาม โดยพบวานักศึกษาใหความสนใจ

และใหความรวมมือเปนอยางดี (รูปท่ี 4-2) 

 

รูปท่ี 4-2 กิจกรรมการเลนเกมสตอบคำถาม 

 

4.3 การใชการเรียนรูจากปญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสรางการสังเคราะห 

ผูสอนทำการกําหนดประเด็นวิเคราะหวิจารณ

เฉพาะ เรื่อง แนวทางและวิธีการยื่นใบขอนุญาตเปน

สถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพ่ือ

ขออนุญ าตผลิตอาหารท่ี ถูกตองกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ

และแยกแยะปญหา ซ่ึงนักศึกษาตอบประเด็นปญหา

เหลานั้นดวยตนเองจากประสบการณท่ีมี เชน จาก

การศึกษาสื่อการสอนออนไลนดวยตนเองแลวให

นักศึกษาทำการวิเคราะหสรุปผลท่ีไดเพ่ือนำเสนอ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผูอ่ืนในกลุม เกิดประเด็น

หั วข ออภิ ป รายระหว างผู เรี ยนและผู สอนบน 

facebook ของกลุม 601351 (รูปท่ี 4-3) 

 

รูปท่ี 4-3 ผลงานของนักศึกษาเพ่ือสรุปการขอ

อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารและขออนุญาต

ผลิตภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

4.4 การใชการเรียนรู ท่ี ใช วิธีสรางผลงานท่ี

เกิ ด ข้ึ น จ าก ก า รต ก ผ ลึ กท า งป ญ ญ า 

(Crystal-based approach) 
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4.2 การใชการเรียนรูจากการทำงาน (Work-

based learning) เพ่ือสรางกระบวนการ

คิดวิเคราะห 

ผูสอนจัดการเรียนรูโดยการใหผู เรียนเลน

เกมสตอบคำถามแลกขอรางวัลในกลุมรายวิชาทาง

เฟสบุค หัวขอ มาตรฐาน Good Hygiene Practice 

และ มาตรฐาน Good Manufacturing Practice 

ความแตกตางหรือไม ซ่ึง จากผลการจัดการเรียนรู

นักศึกษาทำการนำแนวคิดท่ีไดมาขยายผลเพ่ือหา

แนวทางปฏิบัติจริงและศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ

แกไขปญหาจากแหลงขอมูลทางวิชาการตางๆ เพ่ือ

มารวมตอบคำถาม โดยพบวานักศึกษาใหความสนใจ

และใหความรวมมือเปนอยางดี (รูปท่ี 4-2) 

 

รูปท่ี 4-2 กิจกรรมการเลนเกมสตอบคำถาม 

 

4.3 การใชการเรียนรูจากปญหา (Problem-

based learning) เพ่ือสรางการสังเคราะห 

ผูสอนทำการกําหนดประเด็นวิเคราะหวิจารณ

เฉพาะ เรื่อง แนวทางและวิธีการยื่นใบขอนุญาตเปน

สถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสารบบอาหารเพ่ือ

ขออนุญ าตผลิตอาหารท่ี ถูกตองกับสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือใหนักศึกษาเกิดการคิดวิเคราะห เปรียบเทียบ

และแยกแยะปญหา ซ่ึงนักศึกษาตอบประเด็นปญหา

เหลานั้นดวยตนเองจากประสบการณท่ีมี เชน จาก

การศึกษาสื่อการสอนออนไลนดวยตนเองแลวให

นักศึกษาทำการวิเคราะหสรุปผลท่ีไดเพ่ือนำเสนอ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผูอ่ืนในกลุม เกิดประเด็น

หั วข ออภิ ป รายระหว างผู เรี ยนและผู สอนบน 

facebook ของกลุม 601351 (รูปท่ี 4-3) 

 

รูปท่ี 4-3 ผลงานของนักศึกษาเพ่ือสรุปการขอ

อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารและขออนุญาต

ผลิตภัณฑอาหารกับสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

4.4 การใชการเรียนรู ท่ี ใช วิธีสรางผลงานท่ี

เกิ ด ข้ึ น จ าก ก า รต ก ผ ลึ กท า งป ญ ญ า 

(Crystal-based approach) 
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รูปท่ี 4-4 ผลงานการออกแบบ Infographic ของ

นักศึกษาเพ่ืออธิิบายและตีความกฎหมายอาหารเพ่ือ

การขออนุญาตผลิตนำ้านมโคพร�อมด่ืม

 4.5 สรุปผลการจัดการเรียนรู�

 เป็นข้ันการข้ันสะท�อนกรอบคิด ใฝ่ึเรียนรู�ตลอด

ชีวิต เป็นข้ันท่ีให�ผู�เรียนสะท�อนความคิดจากการฝึึก

ปฏิิบัติ เพ่ือตรวจสอบความรู�ความเข�าใจ ดังน้ี

 -อาจารย์สรุปแนวคิดและเสนอข�อคิดเพ่ือ

สนับสนุนส่ิงท่ีผู�เรียนได�จากการฝึึกปฏิิบัติโดยอาศัย

แนวคิดท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าเรียนรู�ด�วยตนเอง

 -นักศึกษาสรุปส่ิงท่ีได�จากการปฏิิบัติและ

แนวทางท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือแก�ปัญหาต่อไปในอนาคต

โดยนำา เสนอหน�า ช้ันเรียนหรือถ่ายทอดลงบน 

facebook ของกลุ่ม 601351 CMU Online Flipped 

Class

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นการ

เปล่ียนจาก Teaching-based เปน็ Learning-based 

ทำาให�เกิดการเรียนรู� (Learning) มากกว่าการรับรู� 

(Knowing) เม่ือร่วมด�วยกับการใช� ICT-Integrated 

Learning เพ่ือกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดความสนใจใฝ่ึรู�เพ่ิม

มากข้ึนและส่งเสริมให�ผู�เรียนมีทัศนคติท่ีดีในการเป็น

ผู�สนใจเรียนรู�ด�วยตนเองอย่างยั่งยืนอันจะนำาไปสู่ 

Active and Lifelong Learner และการนำาตนเอง 

ท้ังน้ีผู�เรียนจะมีประสิทธิิภาพท่ีดีในการเรียนรู�จำาเป็นท่ี

จะต�องได�รับการฝึึกฝึนจาการทำางานจริงและการแก�ไข

ปัญหาจรงิ มีการแลกเปล่ียนความคดิกับเพ่ือนรว่มงาน

จะก่อให�เกิดมุมมองในการทำางานท่ีดีข้ึนและได�ฝึึก

ทักษะการทำางานเป็นทีมและการแก�ไขปัญหาการ

ทำางานได�ต่อไปในอนาคต

 5.1 สรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู�

 1) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนได�เกิด

การเรียนรู�จาการทำางานจริงเพ่ือสร�างกระบวนการคิด

วิเคราะห์คำาถามจากการสร�างโจทย์จริงในสถานการณ์

ปัจจุบันของการเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ข้ึนในข�อกฎหมาย

อาหารท่ีนักศึกษาควรทราบ ด�วยการจัดกิจกรรมเล่น

เกมส์ตอบคำาถามช่วยกระตุ�นให�ผู�เรียนเกิดการคิดตาม

ในเน้ือหาของรายวิชาและเห็นประโยชน์ท่ีใช�ได�จริงของ

รายวิชากับวิชาชีพและชีวิตประจำาวันของนักศึกษาได�

 2) การจดัการเรียนรู�จากปญัหาด�วยการท่ีผู�สอน

กำาหนดประเด็นวิเคราะห์เฉพาะเร่ืองเพ่ือให�ผู�เรียนเกิด

การเรียนรู�เชิงลึกจากการสังเคราะห์ข�อมูลท่ีต�อง

ประยุกต์ใช�ได�จริงเม่ือต�องทำาการศึกษาข�อกฏิหมาย

อาหารและมาตรฐานอาหารเพ่ือสรุปให�ผู�อ่ืนเข�าใจได�

ง่ายในรูปแบบ infographic ท่ีสวยงามและมีเน้ือหา

ครบถ�วนถกูต�องจะชว่ยกระตุ�นให�ผู�เรียนทำาการค�นคว�า

หาข�อมูลเพ่ิมทักษะการเป็นผู�ใฝ่ึรู�และเพ่ิมความม่ันใจ

จากการเรียนรายวิชาน้ีให�เกิดประโยชน์ต่อผู�อ่ืนและต่อ

ตนเองในด�านการทำาให�ผู�เรียนเข�าใจมากยิง่ข้ึนเม่ือต�อง

มีการอธิิบายให�ผู�อ่ืนเข�าใจ จะผลักดันให�ผู�เรียนจะต�อง

ศึกษาและทำาความเข�าใจเน้ือหาได�อย่างครบถ�วนและ

ถูกต�องจึงสามารถถ่ายทอดให�ผู�อ่ืนได�

 3) การเรียนรู�จาการสร�างผลงานท่ีเกิดจาการ

ตกผลึกทางปัญญา ด�วยการให�นักศึกษาออกแบบ 

Infographic ของผลิตภัณฑ์อาหารตามแต่ละโจทย์ท่ี

กลุ่มได�รับเพ่ือตกผลึกเป็นผลงานท่ีแสดงถงึความเข�าใจ   

 

 

ผูสอนทำการสรุปแนวคิดท่ี เก่ียวของกับ

ประเด็นปญหาท่ีไดจากนักศึกษาท้ังหมดภายในชั้น

เรียนในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชความรู

ดานกฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารเพ่ือการขอ

อนุญาตเปนสถานท่ีผลิตอาหารและการขอเลขสา

รบบอาหารสำหรับอาหารแตละประเภทได โดยแต

ละกลุมจะไดรับโจทยประเภทของผลิตภัณฑอาหารท่ี

แตกตางกันเพ่ือใหเห็นความแตกตางกันระหวาง

ขอมูลสำคัญ ไดแก ขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือการจำแนก

ประเภทของอาหารท่ีถูกตองตามกฎหมายอาหาร 

ขอมูลดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน การแสดงฉลาก 

ชนิ ดบ รรจุ ภั ณ ฑ อ าห ารและการแสดงฉลาก

โภชนาการ เปนตน 

-นักศึกษาทำการสรุปแนวคิดของตนแลวทำ

การนำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกใน

กลุมและระหวางกลุมโดยการนำเสนอหนาชั้นเรียน

หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันทางออนไลนบนหนา

เฟสบุค (รูปท่ี 4-4) 

 

 
 

รูปท่ี 4-4 ผลงานการออกแบบ Infographic ของ

นักศึกษาเพ่ืออธิบายและตีความกฎหมายอาหารเพ่ือ

การขออนุญาตผลิตน้ำนมโคพรอมดื่ม 

 

4.5 สรุปผลการจัดการเรียนรู 

เปนข้ันการข้ันสะทอนกรอบคิด ใฝเรียนรู

ตลอดชีวิต เปนข้ันท่ีใหผูเรียนสะทอนความคิดจาก

การฝกปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบความรูความเขาใจ ดังนี้ 

-อาจารยสรุปแนวคิดและเสนอขอคิดเพ่ือ

สนับสนุนสิ่งท่ีผูเรียนไดจากการฝกปฏิบัติโดยอาศัย

แนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง 

-นักศึกษาสรุปสิ่งท่ีไดจากการปฏิบัติและแนวทาง

ท่ีเปนประโยชนเพ่ือแกปญหาตอไปในอนาคตโดย

นำเสนอหนาชั้นเรียนหรือถายทอดลงบน facebook 

ของกลุม 601351 CMU Online Flipped Class 

 

5 สรุปผลและขอเสนอแนะ 
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ข้ันท่ีสูงข้ึนของการสามารถท่ีจะอธิิบายและตีความ

กฎหมายอาหารเพ่ือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

ได�อย่างถูกต�องเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู�ให�แก่ผู�อ่ืนได�

เข�าใจได�ง่าย เป็นระบบและน่าสนใจ

 4 )  อาจาร ย์ ผู� สอน ได� ฝึึ ก ทักษะการ จัด

กระบวนการเรียนรู�ท่ีจะเปล่ียนนักศึกษาเป็น Active 

and Lifelong Leaner โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบเชิงรุก (Active learning) ด�วยรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนแบบห�องเรียนกลับด�าน 

(Flipped-Classroom) ด�วยวิธีิการเรียนการสอนแบบ 

Problem-Based Learning (PBL)

 5.2 ข�อเสนอแนะ

 1) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มี

ประโยชน์อย่างยิง่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโค

วิด-19 ระลอกใหม่ ผู�สอนมีความม่ันใจมากข้ึนท่ีจะ

จัดการเรียนการสอนได�จนจบภาคการศกึษา เน่ืองจาก

ได�มีการวางแผนล่วงหน�า ดังน้ัน โครงการน้ี ได�การ

สร�างห�อง EZ Studio ประจำาแต่ละคณะและการ

จัดการเรียนการสอนแบบใหมค่ร้ังน้ีจึงจัดเป็นเคร่ืองมือ

หน่ึงท่ีช่วยให�นักศึกษายังคงได�รับความรู�จากเน้ือหา

อย่างครบถ�วนและมีคุณภาพได�ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 2) การจัดการเรียนรู�ในรูปแบบใหม่คร้ังน้ีช่วยให�

นักศึกษามีความรู�และแนวทางการประยุกต์ใช�เร่ือง

กฎหมายอาหารและมาตรฐานอาหารสำาหรับวิชาชีพต่อ

ไปในอนาคต รวมถึงการสืบค�นหาแหล่งข�อมูลต่างๆ เพ่ือ

การได�มาซ่ึึ่งข�อมูลท่ีทันสมัยและมีความถูกต�องครบถ�วน 

เป็นการค�นคว�าหาความรู�เพ่ือพัฒนาตนเองอันนำาไปสู่

การพัฒนาทักษะการเป็นผู�ท่ีรู�จักศึกษาค�นคว�าและใฝ่ึ

เรียนรู�ตลอดชีวิตตามทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

6. กิตติกรรมประกาศ

 ผู�วิจัยขอขอบคุณทีมงาน TLIC  ศูนย์นวัตกรรม

การสอนและการเรียนรู� (TLIC) และสำานักบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

อย่างยิ่งท่ีสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู�แบบใหม่ท่ีสอดคล�องกับศตวรรษท่ี 21 และขอ

ขอบคุณการสนับสนุนอุปกรณ์การจัดทำาส่ือการสอน

ออนไลน์ จากห�อง EZ Studio ของ วิทยาลัยการศึกษา

และการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและห�อง EZ 

Studio ของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ซ่ึึ่งได� รับการสนับสนุนการสร�างจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง
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การจัดการเรียนการสอน Active Learning ในรายวิิชา 

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Technology)

สุมาลี สง่าเมือง1 

1วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

sumalee.sa@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

 กระบวนวิชา 951231 เทคโนโลยีการเช่ือมต่อเครือข่ายเป็นวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชันและ

เกม มีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงพ้ืนฐานโทรคมนาคมและการเช่ือมต่อเครือข่าย รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย และส่วน

ประกอบของเครอืข่ายท�องถ่ิน เน่ืองจากวชิาดังกล่าวเป็นการสอนเชิงทฤษฎ ี45 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ และเปน็เน้ือหา

ท่ีค่อนข�างเฉพาะทาง ไม่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษาเท่าท่ีควร ทำาให�เกิดปัญหาในด�านความไม่ต้ังใจเรียนของ

นักศึกษา การขาดเรียนของนักศึกษา รวมไปถึงการสอบตกในกระบวนวิชาน้ี ผู�สอนจึงได�มีการนำาการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning เข�ามาใช�ในกระบวนวิชาโดยจัดการเรียนการสอนให�เป็นแบบเน�นแก�ปัญหา การหา

กรณีศึกษาเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเกมในปัจจุบัน เน�นให�นักศึกษาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในช้ันเรียน โดยในรายงานฉบับน้ีจะนำาเสนอประสิทธิิภาพของการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในกระบวนวิชา โดยการวัดผลจากผลการเรียนของนักศึกษา คะแนนการประเมินวิชาและคำาแนะนำา

ของนักศึกษาจากระบบ CMU-MIS โดยเทียบปีการศึกษาท่ี 2/63 ท่ีใช�การเรียนการสอนแบบ Active Learning 

กับปีการศึกษาท่ี 2/62 ท่ีใช�การเรียนการสอนแบบการบรรยายเต็ม 45 ช่ัวโมง จากการศึกษาพบว่า การเรียนการ

สอนแบบ Active Learning มีประสิทธ์ิิภาพสูง และได�รับความสนใจจากผู�เรียนในปัจจุบันมากกว่าการเรียนการ

สอนในรูปแบบเดิมท่ีเน�นการบรรยาย

คำาสำาคัญ:  เทคโนโลยีการเช่ือมต่อเครือข่าย, Active Learning 

1. บทนำา

 กระบวนวิชา 951231 เทคโนโลยีการเช่ือมต่อ

เครือข่าย ซ่ึึ่งเป็นวิชาสำาหรับนักศึกษาหลักสูตรแอนนิ

เมชันและเกม มีเน้ือหาท่ีกล่าวถึงพ้ืนฐานโทรคมนาคม

และการเช่ือมต่อเครือข่าย แบบจำาลองเครือข่าย  

รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบของ

เครือข่ายท�องถ่ิน พ้ืนฐานข�อมูลและสัญญาณ การส่ง

ผ่านข�อมูลดิจิทัลและส่วนต่อประสาน ส่ือกลางส่ง

ข�อมูลและการมัลติเพล็กซ์ึ่ การตรวจจับและการ

ควบคุม ความผิดพลาดและการไหลของข�อมูล  

เครือข่ายท�องถ่ิน เครือข่ายท�องถ่ินแบบไร�สาย โพรโท

คอลควบคุมการส่ง โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตและ

อินเทอร์เน็ต โพรโทคอลในช้ันส่ือสารขนส่งและช้ัน

ส่ือสารโปรแกรมประยุกต์ ความปลอดภัยของเครือ

ข่ายและวิทยาการเข�ารหัสลับ

 เน่ืองจากวิชาดังกล่าวเป็นการสอนเชิงทฤษฎี 

45 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และเป็นเน้ือหาท่ีค่อนข�างเฉพาะ

ทาง ไมดึ่งดูดความสนใจของนกัศึกษาเทา่ท่ีควร ทำาให�

เกิดปัญหาในด�านความไมต้ั่งใจเรียนของนักศึกษา การ

ขาดเรียนของนักศึกษา รวมไปถึงการสอบตกใน
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กระบวนวิชาน้ี ผู�สอนจึงได�มีการนำาการเรียนการสอน

แบบ Active Learning เข�ามาใช�ในกระบวนวิชาโดย

จัดการเรียนการสอนให�เป็นแบบเน�นแก�ปัญหา การหา

กรณีศึกษาเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข�อง

กับการพัฒนาเกมในปัจจุบัน เน�นให�นักศึกษาแลก

เปล่ียนความคิดเห็นในช้ันเรียน ผู�สอนได�เร่ิมทดลองใช�

เทคนิคดังกล่าวในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ท่ีผ่านมา 

โดยจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในช้ันเรียน 50% 

และการเรียนการสอนแบบ Active Learning 50% 

ผลปรากฏิว่านักศึกษาให�ความสนใจในวิชาน้ีมากข้ึน

เม่ือเทียบกับการสอนเพียงแค่ทฤษฎีท้ังหมด

 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 

ในช่วงภาคการเรียนท่ี 2/63 ท่ีผ่านมาผู�สอนจึงปรับ

เปล่ียนแผนการสอนจากเดิมท่ีเป็นการเน�นการทำา

กิจกรรมร่วมกันภายในช้ันเรียน เป็นการทำากิจกรรม

ร่วมกันแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ MS 

Team โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น2 ส่วนคือ 

ส่วนท่ีเป็นทฤษฎีเน�นการบรรยายและสอบย่อยร�อยละ 

50 และส่วนของการปฏิิบัติการร�อยละ 50 ตัดเกรด

นักศึกษาแบบอิงเกณฑ์

 การวัดประสิทธิิภาพของการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning จากผลการเรียนของนักศึกษา 

คะแนนการประเมินวิชาและคำาแนะนำาของนักศึกษา

จากระบบ CMU-MIS โดยเทยีบปีการศึกษาท่ี 2/63 ท่ี

ใช�การเรียนการสอนแบบ Active Learning กับปีการ

ศึกษาท่ี 2/62 ท่ีใช�การเรียนการสอนแบบการบรรยาย

เต็ม 45 ช่ัวโมง โดยผลจากการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning พบว่าเกรดของนักศึกษาในกระบวน

วิชามีจำานวนคนได� A เยอะข้ึน รวมท้ังคะแนนเฉล่ียใน

การประเมินกระบวนวิชาเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงร�อยละ 8 

ของคะแนนประเมินกระบวนวิชา

2. วิิธีีการดำาเนินงาน

 จากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ใน

ช่วงภาคการเรียนท่ี 2/63 ท่ีผ่านมาผู�สอนจึงปรับ

เปล่ียนแผนการสอนจากเดิมท่ีเป็นการเน�นการทำา

กิจกรรมร่วมกันภายในช้ันเรียน เป็นการทำากิจกรรม

ร่วมกันแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ MS 

Team ซ่ึึ่งเค�าโครงกระบวนวิชา (Course Outline) มี

รายละเอียดเป็นไปตามตารางท่ี 1 ซ่ึึ่งแบ่งการเรียนการ

สอนออกเป็น 2 ช่วงคือ 

 ช่วงท่ี 1 การเรียนการสอนก่อนการสอบกลาง

ภาค ในช่วงน้ีจะเน�นความรู�พ้ืนฐานสำาหรับเทคโนโลยี

การเช่ือมต่อเครือข่าย

 ช่วงท่ี 2 การเรียนการสอนหลังการสอบกลาง

ภาค จะเน�นแบบฝึึกหัดและการปฏิิบัติการจริงในห�อง

แลปเพ่ือสนับสนุนทฤษีท่ีได�เรียนรู�ในช่วงก่อนสอบ

กลางภาค

ตารางท่ี 1 เค�าโครงกระบวนวิชา  
วัินท่ี เน้ือหา จำานวิน

ช่ัวิโมง

บรรยาย 
2020, 1st Dec Chapter 1 Course 

Introductions

1.5

2020, 3rd Dec Chapter 2 Network 

Basics: communication 

systems

1.5

2020, 8th Dec Chapter 3 Network 

Basics: communication 

channels

1.5

2020, 15th Dec Chapter 4 Network 

Basics: network 

topology

1.5

2020, 17th Dec Chapter 5 Network 

Basics: network nodes 

1.5

2020, 22rd Dec Chapter 6 Network 

Basics: communication 

protocols

1.5

2021, 5th Jan Chapter 7 Class 

activities

1.5
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วัินท่ี เน้ือหา จำานวิน

ช่ัวิโมง

บรรยาย 
2021, 7th Jan Chapter 8 

Standardization within 

Computer Networks

1.5

2021, 12rd Jan Chapter 9 The 

Internet: IP address 

and subnet mark

1.5

2021, 14th Jan Chapter 10 The 

Internet: assignments I

1.5

2021, 19th Jan Chapter 11 The 

Internet: assignments II

1.5

2021, 21st Jan Chapter 12 Domain 

Names

1.5

Midterm Exam

2021, 2rd Feb Chapter 13 TCP/IP 

Model: the application 

layer

1.5

2021, 4th Feb Chapter 14 TCP/IP 

Model: the transport 

layer

1.5

2021, 9th Feb Chapter 15 TCP/IP 

Model: the network 

layer

1.5

2021, 11st Feb Chapter 16 TCP/IP 

Model: the link layer

1.5

2021, 16th Feb Chapter 17 Class 

activities

1.5

2021, 18th Feb Chapter 18 

Multiprotocol Label 

Switching (MPLS)

1.5

2021, 23rd Feb Chapter 19 MPLS: 

assignments I

1.5

2021, 25th Feb Chapter 20 MPLS: 

assignments II

1.5

วัินท่ี เน้ือหา จำานวิน

ช่ัวิโมง

บรรยาย 
2021, 2nd Mar Chapter 21 MPLS: 

assignments III

1.5

2021, 4th Mar Chapter 22 Workgroup 

and Simple File 

Sharing

1.5

2021, 9th Mar Chapter 23 FTP File 

Sharing

1.5

2021, 11st Mar Chapter 24 File Hosting 

Services

1.5

Final Exam

 2.1 การเรียนการสอนก่อนการสอบกลางภาค 

 การเรียนการสอนก่อนการสอบกลางภาค ใน

ช่วงน้ีจะเน�นความรู�พ้ืนฐานสำาหรบัเทคโนโลยกีารเช่ือม

ต่อเครือข่าย โดยในแต่ละคาบใช�เวลาเรียน 90 นาที 

โดยลดการบรรยายลงเหลือเพียง 40 นาที และเวลาท่ี
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 ช่วง 1 – 30 นาทีแรก ผู�สอนจะทำาการพูดคุย

เร่ืองท่ัวไปกับนักศึกษา เช็คช่ือเข�าเรียน และทบทวน

เน้ือหาจากคาบท่ีผ่านมา ดังแสดงภาพกิจกรรมในช้ัน

เรียนในรูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2 
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การนำาเสนองานแบบตอบโต�
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เรื่องท่ัวไปกับนักศึกษา เช็คชื่อเขาเรียน และทบทวน

เนื้อหาจากคาบท่ีผานมา ดังแสดงภาพกิจกรรมในชั้น
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รูปที่ 1 แสดงหนาจอคำถามดวยซอฟตแวร สำหรับ

การนำเสนองานแบบตอบโต 

 
ร ูปที ่  2 แสดงภาพกิจกรรมการร วมตอบ

คำถามดวยซอฟตแวร สำหรับการนำเสนองานแบบ

ตอบโต 

รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 เปนกิจกรรมเช็คชื่อและ

ทบทวนความรูกอนการเรียน ผานซอฟตแวรสำหรับ
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รูปท่ี 2 แสดงภาพกิจกรรมการร่วมตอบคำาถามด�วย

ซึ่อฟต์แวร์ สำาหรับการนำาเสนองานแบบตอบโต�

 รูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2 เป็นกิจกรรมเช็คช่ือและ

ทบทวนความรู�ก่อนการเรียน ผ่านซึ่อฟต์แวร์สำาหรับ

การนำาเสนองานแบบตอบโต� Mentimeter โดย

กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาจะได�คะแนนในส่วนของ
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อันดับแรกท่ีได�คะแนนรวมสูงสุด ซ่ึึ่งจะแสดงลำาดับของ

คะแนนผ่านทาง Mentimeter ดังตัวอย่างการแสดง

ผลลำาดับคะแนนการตอบคำาถามในรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 ตัวอย่างการแสดงผลลำาดับคะแนนการตอบ

คำาถามด�วยซึ่อฟต์แวร์ สำาหรับการนำาเสนองานแบบ

ตอบโต�

 เม่ือกิจกรรมเช็คช่ือและทำาแบบทดสอบก่อน

เรียนเสร็จ ผู�สอนจะใช�เวลาในการสอนภาคทฤษฎี 

ประมาณ 30 – 50 นาที ข้ึนกับความยากง่ายของ
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คำา ถ ามท� า ยคาบ น้ี จะ ถู ก คิ ด เ ป็นคะแนนงาน 

Assignment ท่ีมีกำาหนดส่งก่อนเทียงคืนของวันท่ีส่ัง

งานผ่านโปรแกรม MS Team ดังแสดงในรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างการส่ังงานผ่านทางโปรแกรม MS 

Team สามารถกำาหนดระยะเวลาส่งงานซ่ึึ่งปิดรับการ

ส่งงานได�

 2.2 การเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค

 การเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค จะ

เน�นแบบฝึึกหัดและการปฏิิบัติการจริงในห�องแลป โดย
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เครือข่าย และให�นักศึกษาคิดหาวิธีิการสร�างและแก�

ปัญหาด�วยตนเอง ดังตัวอย่างโจทย์ในรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเทคโนโลยีการ

เช่ือมต่อเครือข่าย
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ร ูปที ่  2 แสดงภาพกิจกรรมการร วมตอบ
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ทบทวนความรูกอนการเรียน ผานซอฟตแวรสำหรับ

   

 

 

การนำเสนองานแบบตอบโต Mentimeter1 โดย

กิจกรรมดังกลาว นักศึกษาจะไดคะแนนในสวนของ

ความสนใจในการเรียน และมีคะแนนโบนัสสำหรับ 

10 อันดับแรกที ่ไดคะแนนรวมสูงสุด ซึ ่งจะแสดง

ลำดับของคะแนนผานทาง Mentimeter ดังตัวอยาง

การแสดงผลลำดับคะแนนการตอบคำถามในรูปท่ี 3 

รูปที่ 3 ตัวอยางการแสดงผลลำดับคะแนนการตอบ

คำถามดวยซอฟตแวร สำหรับการนำเสนองานแบบ

ตอบโต 

เมื่อกิจกรรมเช็คชื่อและทำแบบทดสอบกอน

เรียนเสร็จ ผูสอนจะใชเวลาในการสอนภาคทฤษฎี 

ประมาณ 30 – 50 นาที ขึ ้นกับความยากงายของ

เนื ้อหา รวมทั ้งเวลาสำหรับการถามตอบในแตละ

หัวข อ ซ ึ ่งการบรรยาย ผ ู สอนจะเปดโอกาสให

นักศึกษาในชั้นเรียนถามคำถาม แสดงความคิดเห็น 

และถกเถียงกันในเนื้อหาท่ีสอนอยางเปนเหตุเปนผล  

ในการสอนภาคทฤษฎีแตละคาบเรียนอาจมี

เวลาเหลือประมาณ 20 – 30 นาที กอนหมดคาบ

เรียน ในชวงเวลาที ่ เหลือผู สอนจะตั ้งคำถามท่ี

เก่ียวกับบทเรียนในคาบเรียนนั ้น และกำหนดให

นักศึกษาคิดวิเคราะห หาคำตอบ โดยคนหาขอมูล

เพ่ิมเติมจากอินเตอรเน็ต โดยคำถามทายคาบนี้จะถูก

คิดเปนคะแนนงาน Assignment ที่มีกำหนดสงกอน

 

 
1 https://www.mentimeter.com/ 

เทียงคืนของวันที่สั ่งงานผานโปรแกรม MS Team 

ดังแสดงในรูปท่ี 4  

 
รูปที่ 4 ตัวอยางการสั่งงานผานทางโปรแกรม MS 

Team สามารถกำหนดระยะเวลาสงงานซึ่งปดรับ

การสงงานได 
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เนนแบบฝกหัดและการปฏิบัติการจริงในหองแลป 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเปนภาคปฏิบัติ

ทั้งหมด ผูสอนจะใหโจทยปญหาเก่ียวกับเทคโนโลยี

การเชื่อมตอเครือขาย และใหนักศึกษาคิดหาวิธีการ

สรางและแกปญหาดวยตนเอง ดังตัวอยางโจทยใน

รูปท่ี 5  
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หัวข อ ซ ึ ่งการบรรยาย ผ ู สอนจะเปดโอกาสให

นักศึกษาในชั้นเรียนถามคำถาม แสดงความคิดเห็น 

และถกเถียงกันในเนื้อหาท่ีสอนอยางเปนเหตุเปนผล  

ในการสอนภาคทฤษฎีแตละคาบเรียนอาจมี

เวลาเหลือประมาณ 20 – 30 นาที กอนหมดคาบ

เรียน ในชวงเวลาที ่ เหลือผู สอนจะตั ้งคำถามท่ี

เก่ียวกับบทเรียนในคาบเรียนนั ้น และกำหนดให

นักศึกษาคิดวิเคราะห หาคำตอบ โดยคนหาขอมูล

เพ่ิมเติมจากอินเตอรเน็ต โดยคำถามทายคาบนี้จะถูก

คิดเปนคะแนนงาน Assignment ที่มีกำหนดสงกอน

 

 
1 https://www.mentimeter.com/ 

เทียงคืนของวันที่สั ่งงานผานโปรแกรม MS Team 

ดังแสดงในรูปท่ี 4  

 
รูปที่ 4 ตัวอยางการสั่งงานผานทางโปรแกรม MS 

Team สามารถกำหนดระยะเวลาสงงานซึ่งปดรับ

การสงงานได 

 

2.2 การเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค 

การเรียนการสอนหลังการสอบกลางภาค จะ

เนนแบบฝกหัดและการปฏิบัติการจริงในหองแลป 

โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเปนภาคปฏิบัติ

ทั้งหมด ผูสอนจะใหโจทยปญหาเก่ียวกับเทคโนโลยี

การเชื่อมตอเครือขาย และใหนักศึกษาคิดหาวิธีการ

สรางและแกปญหาดวยตนเอง ดังตัวอยางโจทยใน

รูปท่ี 5  
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 สำาหรับโจทย์ปัญหาเก่ียวกับเทคโนโลยกีารเช่ือม

ต่อเครือข่ายดังแสดงตัวอย่างในรูปท่ี 5 ผู�สอนจะเร่ิม

จากโครงสร�างการเช่ือมต่อ Topology อย่างง่ายก่อน 

เพ่ือให�นักศึกษาเข�าใจพ้ืนฐานของการส่ือสารข�อมูลใน

เครือข่ายโดยเราเตอร์ และให�นักศึกษาฝึึกการเซึ่ตค่า 

IP Address ด�วยตนเอง จากความรู�พ้ืนฐานท่ีได�เรียน

มาในชว่งก่อนสอบกลางภาค ซึ่ึง่ Topology อยา่งง่าย

น้ีจะเร่ิมต�นด�วยการเช่ือมแต่แบบเป็นเส�นตรง เพ่ือ

ให�การส่งข�อมูลไปได�ทางเดียวก่อน และค่อยๆ ทำาให� 

Topology ซัึ่บซึ่�อนข้ึนเป็นส่งได�มากกว่า 1 ทางดัง 

รูปท่ี 5 

 ในช่วงของการสอนภาคปฏิิบัติน้ี ผู�สอนจะเดิน

ตรวจนักศึกษารายคน เพ่ือเช็คว่านักศึกษาเข�าใจในบท

เรียน และสามารถนำาไปปฏิิบัติจริงได� แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์ Covid-19 ระรอกท่ี 2 จำาเป็นต�องทำาการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู�สอนจึงปรับเปล่ียนให�

เป็นการเรียนการสอนผ่านทาง Zoom โดยกิจกรรม

ในห�องเรียนท้ังหมดถกูเปล่ียนเป็นออนไลนท้ั์งหมด ซ่ึึ่ง

การเช็คช่ือและการตรวจงาน ผู�สอนจะให�นักศึกษาแชร์

หน�าจอของตัวเองข้ึนมา เพ่ือส่งงาน พร�อมท้ังนำาเสนอ

งานให�ผู�สอนและเพ่ือนๆในห�องฟัง

3. เกณฑ์การให้คะแนนและการวัิดผลของวิิชา

 3.1 เกณฑ์การให�คะแนน

 การให�คะแนนแบ่งเป็น 5 ส่วน (ตารางท่ี 2) คือ

 1 คะแนนสอบย่อย (Quiz) การสอบย่อยจะสุ่ม

สอบ 2 – 3 คาบต่อคร้ัง ผ่านทาง Mentimeter คิด

เป็น 5% 

 2 คะแนนความสนใจเรียน (Class Attendance) 

ความสนใจเรียนจะวัดจากการเข�าห�องเรียน การมีส่วน

ร่วมกับกิจกรรมในช้ันเรียนคิดเป็น 10%

 3 คะแนนการร่วมกิจกรรม (Class Activities) 

วัดจากคุณภาพของงานและความต้ังใจในแต่ละ

กิจกรรมในช้ันเรียนคิดเป็น 20%

 4 คะแนนงานในช้ันเรียน (Assignments) วัด

จากความถูกต�อง และสมบูรณ์ของช้ินงานคิดเป็น 25%

 5 การสอบปลายภาค (Final Examination) 

การสอบปลายภาคจะเป็นการวัดผลความรู�ทางทฤษฎี

ท่ีนักศึกษาได�เรียนรู�ในช่วงแรก คิดเป็น 40%

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การให�คะแนน
1 Quiz 5%
2 Class Attendance 10%
3 Class Activities 20%
4 Assignments 25%
5 Final Examination 40%
รวม 100%

 3.2 การวัดผล

 เน่ืองจากมีนักศึกษาในช้ันเรียนเพียงแค่ 27 คน

ดังน้ันการวัดผลจึงใช�เป็นแบบอิงเกณฑ์ ดังแสดงเกณฑ์

สำาหรับวัดผลตามตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 เกณฑ์การวัดผล
ช่วงคะแนน 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. ประเมนิประสิทธิีภาพของการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning

 ผู�สอนวัดประสิทธิิภาพของการเรียนการสอน

แบบ Active Learning จากผลการเรียนของนักศึกษา 

คะแนนการประเมินวิชาและคำาแนะนำาของนักศึกษา

จากระบบ CMU-MIS โดยเทยีบปีการศึกษาท่ี 2/63 ท่ี

ใช�การเรียนการสอนแบบ Active Learning กับปีการ

ศึกษาท่ี 2/62 ท่ีใช�การเรียนการสอนแบบการบรรยาย

เต็ม 45 ช่ัวโมง
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ตารางท่ี 4 ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา
เกรด ร�อยละของจำานวนคน

ปีการศึกษา

2/62

ปีการศึกษา

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

 จากการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา

ในตารางท่ี 4 จะเห็นว่าในภาคการเรียนท่ี 2/63 จำานวน

นักศึกษาท่ีได� A เพ่ิมข้ึนจากปกีารศึกษา 2/62 จากเดมิ

ร�อยละ 31.58 เป็นร�อยละ 39.29 และไม่มีนักศึกษาท่ี

ได�เกรดตำ่ากว่า C ในภาคการศกึษา 2/63 ท่ีใช�การเรียน

การสอนแบบ Active Learning

ตารางท่ี 5 รายงานผลการประเมินกระบวนวิชา
เกรด ร�อยละของจำานวนคน

ปีการศึกษา

2/62

ปีการศึกษา

2/63
1 การแจ�งให�นักศึกษา

ทราบอย่างชัดเจนเก่ียว

กับวัตถุประสงค์ของ

กระบวนวิชา แผนการ

สอน (course 

syllabus) วิธีิการ

ประเมินผลการเรียน 

เกณฑ์การให�คะแนน 

และเอกสารอ่าน

ประกอบ 

4.32 4.63

2 เน้ือหาในการสอน

สอดคล�องกับหัวข�อท่ี

สอน (course outline) 

ของกระบวนวิชา

4 4.48

เกรด ร�อยละของจำานวนคน
ปีการศึกษา

2/62

ปีการศึกษา

2/63
3 การอธิิบายให�เห็นถึง

ความสัมพันธ์ิของวิชาท่ี

เรียนกับวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวข�องหรือการนำาไป

ประยุกต์ใช�

3.89 4.37

4 การส่งเสริมให�ผู�เรียน

คิดและค�นคว�าด�วย

ตนเอง และกระตุ�นให�ได�

ฝึึกการคิดวิเคราะห์

4.11 4.48

5 วิธีิการและเกณฑ์ใน

การวัดผลเหมาะสมกับ

เน้ือหากระบวนวิชา 

และการวัดผลสอดคล�อง

กับวัตถุประสงค์การ

เรียนรู�ของกระบวนวิชา

4 4.52

6 ปริมาณงานหรือ

กิจกรรมท่ีกำาหนดให�ทำา

นอกเหนือจากเวลาเรียน

สอดคล�องกับระยะเวลา

4.32 4.56

7 ส่ือการสอนและ

เอกสารประกอบการ

สอนสนับสนุนต่อการ

เรียนรู�ของผู�เรียน

4.05 4.44

คะแนนการประเมิน

เฉล่ียคิดเป็นร�อยละ

81.95 89.95

 จากตารางท่ี 5 เป็นการเปรียบเทียบรายงานผล

การประเมินกระบวนวิชาของภาคการเรียนท่ี 2/63 ท่ี

ใช�การสอนแบบ Active Learning เปรียบเทียบกับ 

รายงานผลการประเมินกระบวนวิชาของภาคการเรียน

ท่ี 2/62 จะเห็นได�ว่าร�อยละของคะแนนท่ีได�ในทุก

หัวข�อในรายงานการประเมินของปีการศึกษาท่ี2/63 
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เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ี 2/62 อย่างเห็นได�ชัดเจน 

รวมร�อยละของคะแนนการประเมินเฉล่ียยังเพ่ิมข้ึน

จากปีการศึกษาท่ี 2/62 ท่ีได� 81.95 เป็น 89.95 

 ในส่วนของข�อคิดเห็นในการประเมินนักศึกษา

ชอบการเรียนการสอนแบบแสดงความคิดเห็น ปรึกษา

กันในช้ันเรียน มากกว่าการน่ังฟังผู�สอนบรรยายวันละ 

90 นาทีต่อคาบ นักศึกษาต�องการให�ผู�สอนตอบข�อ

สงสัยในหัวข�อท่ีตนเองไปศึกษาทางอินเตอร์เน็ต และ

นำามาเล่าสู่กันฟังกับเพ่ือนในช้ันเรียน และแลกเปล่ียน

ข�อคิดเห็นกัน

5. สรุป

 ผู�สอนจึงได�มีการนำาการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning เข�ามาใช�ในกระบวนวิชาโดยจัดการ

เรียนการสอนให�เป็นแบบเน�นแก�ปัญหา การหากรณี

ศึกษาเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข�องกับ

การพัฒนาเกมในปัจจุบัน เน�นให�นักศึกษาแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นในช้ันเรียน โดยในรายงานฉบับน้ีจะนำา

เสนอประสิทธิิภาพของการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในกระบวนวิชา โดยการวัดผลจากผลการ

เรียนของนักศึกษา คะแนนการประเมินวิชาและคำา

แนะนำาของนักศึกษาจากระบบ CMU-MIS โดยเทียบ

ปีการศึกษาท่ี 2/63 ท่ีใช�การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning กับปีการศึกษาท่ี 2/62 ท่ีใช�การเรียนการ

สอนแบบการบรรยายเต็ม 45 ช่ัวโมง จากการศึกษา

พบว่า การเรียนการสอนแบบ Active Learning มี

ประสิทธ์ิิภาพสูง และได�รับความสนใจจากผู�เรียนใน

ปัจจุบันมากกว่าการเรียนการสอนในรปูแบบเดิมท่ีเน�น

การบรรยาย ช่ัวโมง โดยผลจากการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning พบว่าเกรดของนักศึกษาในกระบวน

วิชามีจำานวนคนได� A เยอะข้ึน รวมท้ังคะแนนเฉล่ียใน

การประเมินกระบวนวิชาเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึงร�อยละ 8 

ของคะแนนประเมินกระบวนวิชา

6. กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยฉบับน้ีสำาเร็จลุล่วงได�ด�วยดี ด�วยความ

กรุณาช่วยเหลือด�านทุนวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมการ

สอนและการเรียนรู�สำานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวมท้ังสถานท่ีและนักศึกษาในการทำาวิจัยจาก

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่  
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การเรียนรู้แบบริช (R.I.C.H. Learning) และการสอนออนไลน์เชิงรุก  

(Active Online Learning) ในกระบวินวิิชาแคลคูลัสขั้นสูง

อติชาต เกตตะพันธีุ์1
1ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

E-mail kettapun@gmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีได�ศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีหลากหลายผ่าน (1) การเรียนรู�แบบริช 

(R.I.C.H. Learning) ท่ีเน�นความสุขของผู�เรียนเป็นสำาคัญ (2) การเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการจัด

กิจกรรมในห�องเรียน (Activity Based Learning) ห�องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และการเรียนรู�ท่ี

เน�นโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) และ (3) การสอนแบบออนไลน ์100% ในกระบวนวิชาแคลคูลัส

ข้ันสูง (Advanced Calculus) สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

จากผลสำารวจความคิดเห็นนักศึกษาเก่ียวกับส่ิงท่ีได�รับจากการเรียนการสอน ความพึงพอใจกับการเรียนการสอน

แบบ R.I.C.H. Learning, Active Learning และ การสอนออนไลนแ์ละการใช�เทคโนโลย ีนักศึกษาให�คะแนนเฉล่ีย

อยู่ในระดับสูง 15 หัวข�อย่อย และระดับสูงมาก 14 หัวข�อย่อย ซ่ึึ่งแสดงให�เห็นถึงประสิทธิิภาพในการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบใหม่ได�เป็นอย่างดี ซ่ึึ่งเข�าใจง่ายและสามารถถูกนำาไปประยุกต์ใช�ต่อได� 

คำาสำาคัญ:  R.I.C.H. Learning, Active Learning, Flipped Classroom, Activity Based Learning, Project 

Based Learning, Online Learning

1. บทนำา

 จากประสบการณ์ของผู�วิจัยพบว่า นักศึกษา

จำานวนมากมาเรียนหนังสืออย่างไม่มีความสุข จึงต้ังใจ

ท่ีจะพัฒนาวิธีิการจัดการเรียนการสอนท่ีให�นักศึกษามี

ความสขุมากข้ึน และดงึศักยภาพของนกัศึกษาออกมา

ได�อย่างเต็มท่ี 

 ในงานวิจัยน้ี ผู�วิจัยได�เลือกระบวนวิชาแคลคูลัส

ข้ันสูง (Advanced Calculus) ซ่ึึ่งเป็นกระบวนวิชา

สำาหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 

ซ่ึึ่งนักศึกษาจำานวนมากท่ีเรียนกระบวนวิชาน้ี มักจะว่า

คิดเน้ือหายาก เยอะ น่าเบ่ือ รวมท้ังไม่เห็นประโยชน์

การนำาไปประยุกต์ใช� การทำางานวิจัยน้ีจึงท�าท�ายกับผู�

วิจัยมาก ในการทำาวิจัยน้ีได�จัดทำาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศกึษา 2563 โดยมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 ลงทะเบยีน

เรียนจำานวน 12 คน

 เป้าหมายก่อนทำาวิจัยก็คือ หากผู�วิจัยสามารถ

สอนให�นักศึกษากระบวนวิชาน้ีมีความสุข ได�เรียนรู�

แบบมีส่วนร่วม รวมท้ังเป็นการสอนออนไลน์ในทุกคาบ

เรียน (ซ่ึึ่งผู�วจัิยยงัไม่เคยสอนเต็มรูปแบบเช่นน้ีมาก่อน) 

จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในวงการการศึกษาได�หลาย

ด�าน ท้ังเร่ืองการสอนท่ีเน�นความสุขของผู�เรียน การ

สอนแบบ Active Learning ในกระบวนวิชาบรรยาย

เชิงทฤษฎีได� และการสอนออนไลน์ 100% ท่ีมี

ประสิทธิิภาพสูง 
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2. หลักการและทฤษฎีีท่ีนำามาใช้

 2.1 การเรียนรู�แบบ R.I.C.H. Learning

 แบบจำาลองริช (R.I.C.H. Model) เป็นแนวคิด

ในการพัฒนาคนท่ีมีองค์ประกอบสำาคัญ  4 ด�าน น่ัน

คือ การทบทวน (Review) แรงบันดาลใจ (Inspiration) 

การโค�ช (Coaching) และ ความสุข (Happiness) (ดู

รูปท่ี 1 ประกอบ) แนวคดิน้ีได�พัฒนาไปสู่การเรียนรู�แบ

บริช (R.I.C.H. Learning) ท่ีทำาให�ผู�เรียนมีความสขุและ

ถูกดึง ศักยภาพของตนเองออกมาอย่าง เ ต็ม ท่ี  

ซ่ึึ่งเป็นการเรียนรู�แบบใหม่ท่ีคดิค�นโดย ผศ. ดร.อติชาต 

เกตตะพันธ์ุิ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธ์ุิ ในปี พ.ศ. 

2562 [1] โดยหลักการสำาคัญของแต่ละองค์ประกอบ 

ดังน้ี

 Review (R) คือ การทบทวนผา่นคำาถามเชิงบวก 

เพ่ือนำาไปพัฒนาตนเองและผู�อ่ืน เช่น เทคนิค After 

Action Review (AAR) และ After Learning Review 

(AAR) ซ่ึึ่งมีคำาถามชุดละ 3 ข�อเพ่ือให�ทบทวนตนเอง

หรือกลุ่มตนเอง หลังการทำากิจกรรม และหลังการเรียน

รู� ตามลำาดับ

 คำาถาม AAR ประกอบด�วย (1) ทำาอะไรได�ดี (2) 

ทำาอะไรให�ดีข้ึนได� (3) นำาอะไรไปใช�ต่อได� และคำาถาม 

ALR ประกอบด�วย (1) ได�เรียนรู�อะไร (2) อยากเรียน

รู�อะไรเพ่ิม (3) ได�ข�อคิดอะไรไปใช�ต่อได�

 Inspiration (I) คือ การสร�างแรงบันดาลใจใน

การเปล่ียนแปลงตนเองและผู�อ่ืน อาทิ การต้ังเป้า

หมาย การมีเหตุผลในการเรียนรู� การให�กำาลังใจ การ

เป็นตัวอย่างท่ีดี (Idol) และการสร�างความสัมพันธ์ิ 

Coaching (C) การโค�ชเพ่ือให�คิดและตัดสินใจท่ีทรง

พลังด�วยตนเอง ซ่ึึ่งสามารถใช�ในการเรียนการสอน และ

การทำาโครงงาน เป็นต�น 

 Happiness (H) การสร�างสุขให�เกิดกับตนเอง

และทุกคนรอบตัว ในการสอนน้ัน ผู�สอนสามารถเน�น

ไปท่ีความสุขของผู�เรียน ผู�สอน และบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวข�อง

 R.I.C.H. Learning ได�ถูกผู�สอนนำาไปใช�ในการ

เรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

มัธิยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยน้ีถือ

เป็นการเผยแพร่งานวิจัยคร้ังแรกอย่างเป็นทางการ

เก่ียวกับ R.I.C.H. Learning 

 2.2 การเรียนรู�เชิงรุก (Active Learning)

 การเรียนรู�เชิงรุก เป็นการเรียนท่ีรู�จักกันอย่าง

แพร่หลายในหมู่นักการศึกษา โดยเน�นให�ผู�เรียนมีส่วน

ร่วมหรือต่ืนตัวในการเรียนรู� ในห�องเรียน ผู�สอนบาง

ส่วนอาจเน�นการเรียนรู�โดยใช�กิจกรรมเป็นฐาน 

(Activity Based Learning) โดยให�นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการทำากิจกรรม การตอบคำาถาม การเรียนรู�แบบ

กลุ่มย่อย ซ่ึึ่งหากจัดการได�ดีจะเป็นการช่วยให�

นักศึกษาได�พัฒนาทักษะทางอารมณ์ (Soft Skill) ได�

ดีด�วย อาท ิการทำางานเปน็ทีม การคดิสร�างสรรค ์และ

การนำาเสนอ

 2.3 ห�องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)

 ห�องเรียนกลับทางเป็นแนวคิดท่ีให�การจัดการ

เรียนท่ีต่างจากห�องเรียนท่ัวไป ซ่ึึ่งนักศึกษาจะเรียนรู�

เน้ือหาท่ีเรียนจากการนำาเสนอของผู�สอนในห�องเรียน 

จากน้ันก็ไปทำาแบบฝึึกหัดหรือทำาความเข�าใจต่อเองท่ี

บ�าน แต่สำาหรับห�องเรียนกลับน้ัน นักศึกษาจะไปเรียน

รู�เน้ือหาท่ีเรียนด�วยตนเองท่ีบ�าน แล�วมาทำากิจกรรม

กันในห�องเรียนกับผู�สอน

 ในการให�นักศึกษาไปเรียนรู�เน้ือหาเองท่ีบ�านน้ัน 

โดยปกติจะเน�นการจัดทำาวิดีทัศน์ให�นักศึกษาไปดูเอง 

ซ่ึึ่งมีข�อดีคือ นักศึกษาสามารถดวิูดีทัศน์ในส่วนท่ีไม่เข�า

ซึ่ำ้าได�หลายคร้ังจนกว่าจะเข�าใจ 

 

 

   

 

 

คาบเรียน (ซึ่งผูวิจัยยังไมเคยสอนเต็มรูปแบบเชนนี้

มาก อน) จะเปนการเป ดมุมมองใหม ในวงการ

การศึกษาไดหลายดาน ทั ้งเร ื ่องการสอนที ่เนน

ความสุขของผูเรียน การสอนแบบ Active Learning 

ในกระบวนวิชาบรรยายเชิงทฤษฎีได และการสอน

ออนไลน 100% ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

2 หลักการและทฤษฎีท่ีนำมาใช 

2.1 การเรียนรูแบบ R.I.C.H. Learning 

แบบจำลองริช (R.I.C.H. Model) เปนแนวคิด

ในการพัฒนาคนท่ีมีองคประกอบสำคัญ  4 ดาน นั่น

ค ื อ  ก า ร ท บ ท ว น  (Review) แ ร ง บ ั น ด า ล ใ จ 

(Inspiration) การโคช (Coaching) และ ความสุข 

(Happiness) (ด ูร ูปที ่  1 ประกอบ) แนวคิดน ี ้ ได

พัฒนาไปสูการเรียนรูแบบริช (R.I.C.H. Learning) 

ที่ทำใหผู เรียนมีความสุขและถูกดึงศักยภาพของ

ตนเองออกมาอยางเต็มที่ ซึ่งเปนการเรียนรูแบบใหม

ที่คิดคนโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ และ ดร.

ศิร ิวรรณ เกตตะพันธ ุ   ในป พ.ศ. 2562 [1] โดย

หลักการสำคัญของแตละองคประกอบ ดังนี้ 

Review (R) คือ การทบทวนผานคำถามเชิง

บวก เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและผูอื่น เชน เทคนิค 

After Action Review (AAR) แ ล ะ  After 

Learning Review (AAR) ซึ่งมีคำถามชุดละ 3 ขอ

เพื่อใหทบทวนตนเองหรือกลุมตนเอง หลังการทำ

กิจกรรม และหลังการเรียนรู ตามลำดับ 

คำถาม AAR ประกอบดวย (1) ทำอะไรไดดี 

(2) ทำอะไรใหดีขึ้นได (3) นำอะไรไปใชตอได และ

คำถาม ALR ประกอบดวย (1) ไดเรียนรูอะไร (2) 

อยากเรียนรูอะไรเพ่ิม (3) ไดขอคิดอะไรไปใชตอได 

Inspiration (I) คือ การสรางแรงบันดาลใจใน

การเปล ี ่ยนแปลงตนเองและผ ู  อ ื ่น  อาท ิ  การ

ตั ้งเปาหมาย การมีเหตุผลในการเรียนรู การให

กำลังใจ การเปนตัวอยางที่ดี (Idol) และการสราง

ความสัมพันธ  

Coaching (C) การโคชเพ่ือใหคิดและตัดสินใจ

ที่ทรงพลังดวยตนเอง ซึ่งสามารถใชในการเรียนการ

สอน และการทำโครงงาน เปนตน  

Happiness (H) การสรางสุขใหเกิดกับตนเอง

และทุกคนรอบตัว ในการสอนนั้น ผูสอนสามารถเนน

ไปที ่ความสุขของผู เรียน ผู สอน และบุคคลอื ่นท่ี

เก่ียวของ 

R.I.C.H. Learning ไดถูกผูสอนนำไปใชในการ

เร ียนการสอนในระด ับอน ุบาล ประถมศ ึกษา 

มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยนี้

ถ ือเปนการเผยแพรงานวิจ ัยครั ้งแรกอยางเปน

ทางการเก่ียวกับ R.I.C.H. Learning  

2.2 การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

การเรียนรูเชิงรุก เปนการเรียนที่รูจักกันอยาง

แพรหลายในหมูนักการศึกษา โดยเนนใหผู เรียนมี

สวนรวมหรือตื่นตัวในการเรียนรู ในหองเรียน ผูสอน

บางสวนอาจเนนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

(Activity Based Learning) โดยใหนักศึกษามีสวน

รูปที ่ 1 แผนภาพแสดงแบบจำลองการพัฒนาคน 

R.I.C.H. Model 



CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

246         ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำาปีการศึกษา 2563

 ในหลักการน้ีทำาให�ผู�สอนสามารถทบทวน

เฉพาะเน้ือหาท่ีเข�าใจได�ยากในห�องเรียน โดยมีเวลาให�

นักศึกษาได�ทำากิจกรรมในห�องเรียน (Activity Based 

Learning)  และในวิชาท่ีมีเน้ือหามาก ก็ช่วยให�ผู�สอน

สอนได�จบตามเวลาท่ีกำาหนดได�ง่ายข้ึนด�วย

 2.4 การเรียนรู�ท่ีเน�นโครงงานเป็นฐาน (Project 

Based Learning)

 การเรียนรู�ท่ีเน�นโครงงานเป็นฐาน เป็นการเรียน

รู�ท่ีทำาให�นักศึกษาพัฒนาตนเองในหลายด�าน เช่น การ

ประมวลความรู�ท่ีเรียนในกระบวนวิชา การทำางานเป็น

ทีม การคิดสร�างสรรค์ การนำาเสนอ และการวางแผน 

เป็นต�น

 หลักการท่ีผู�สอนจะช่วยให�นักศึกษาสร�างผล

งานท่ีมีคุณภาพสูงและภาคภูมิใจในผลงานของตนน้ัน 

ผู�สอนจำาเป็นต�องโค�ชให�นักศึกษา (1) เห็นคุณค่าของ

โครงงานน้ันต่อตนเองและผู�อ่ืน (2) เลือกหัวเร่ืองและ

วิธีิการนำาเสนอได�หลากหลายตามท่ีสมาชิกส่วนใหญ่

ในกลุ่มมีความหลงใหล (passion) (3) ส่งงานทีละส่วน

และรายงานความคืบหน�าเป็นระยะตามท่ีผู�สอนได�

กำาหนดไว�เป็นอย่างดี 

 2.5 การเรียนรู�แบบออนไลน์ (Onl ine 

Learning) 

 การเรียนรู�แบบออนไลน์ในสถานการณ์ท่ีมีโรค

ระบาดน้ันช่วยให�ผู�เรียนและผู�สอนปลอดภัย อีกท้ังยัง

ได�พัฒนาทักษะการใช�เทคโนโลยีให�พร�อมสำาหรับการ

ทำางานในอนาคต ซ่ึึ่งในงานวิจัยน้ีได�มีการใช� ท้ัง

โปรแกรม Zoom, Microsoft Teams และ Facebook 

ในการใช�โปรแกรม Zoom น้ัน นักศึกษาจะได�เรียนรู�

การแบง่ห�องยอ่ย (breakout room) การนำาเสนอผา่น

การแชร์หน�าจอ (share screen) และการขีดเขียนหน�า

จอร่วมกันของผู�เรียนและผู�สอน (anotate) เป็นต�น 

สำาหรับการใช�โปรแกรม Microsoft Teams ได�มีการ

ใช�งานหลายฟังก์ชัน อาทิ การโพสต์ประกาศและไฟล์

ต่าง ๆ  ของกระบวนวชิา การสง่การบ�าน (Assignments) 

การทำาบันทึกการเรียนประจำาวัน (Class Notebook) 

เป็นต�น

 สำาหรับ Facebook จะมีการใช�ประกาศข่าว 

และโพสต์วิดีทัศน์ โดยมีการต้ังกลุ่มแบบ “การเรียนรู�

ทางโซึ่เชียล” ทำาให�สามารถนำาวิดีทัศน์มาเรียงลำาดับได�

เป็นอย่างดี และนักศึกษาสามารถตรวจสอบได�ว่า

ตนเองได�ชมวิดีทัศน์ไหนไปแล�วบ�าง 

3. กระบวินการเรียนรู้ท่ีเกิดข้้นในกระบวินวิิชา

 3.1 วิธีิการจัดกิจกรรมการสอนแบบใหม่

 กิจกรรมการสอนในช่วิงเตรียมควิามพร้อม

 1) ผู�สอนแนะนำาตัวให�นักศึกษารู�จัก แนะนำาการ

ใช�โปรแกรมการเรียนออนไลน์ อธิิบายเน้ือหาท่ีเรียน 

ข�อตกลงในการสอนและการทำาโครงงาน วิธีิการให�

คะแนน และเรียนรู�เร่ือง AAR และ ALR 

 2) ผู�สอนได�แจ�งประโยชน์ท่ีนักศึกษาจะได�รับ

จากการเรียนกระบวนวิชาน้ี จากน้ันให�นักศึกษาต้ังเป้า

หมายในการเรียนของตนเอง และได�อธิิบายศัพท์พ้ืน

ฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีนักศึกษาควรรู�

 3) ผู�สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม และจดั

กิจกรรมสร�างสัมพันธ์ิ HIGH10  Hey! เพ่ือให�นักศึกษา

แต่ละกลุ่มได�สร�างสัมพันธ์ิ และนักศึกษาแต่ละกลุ่ม

สร�างกลุ่มไลน์หรือเฟสบุ๊คส์เพ่ือใช�ในการติดต่อกัน

 หลังจากผ่านกิจกรรมเตรียมความพร�อม ก็ทำาให�

การสอนแตล่ะคาบราบร่ืน รวดเร็ว และนักศึกษาสนิท

สนมทำาให�ทำางานเป็นทีมงานได�ดี

 การบ้านหลังการเรียนในแต่ละคาบ

 1) ทำาการบ�าน AAR หรือ ALR สลับกันไปใน

แต่ละคร้ัง

 2) ทำาแบบฝึึกหัดในหนังสือเรียนตามท่ีกำาหนด

ให� 3-5 ข�อ ซ่ึึ่งเป็นการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนโดยเน�น

ให�ทำางานเป็นทีม เพราะต�องนำาเสนอร่วมกัน

 3) ให�ดูวิดีทัศน์เน้ือหาท่ีผู�สอนจัดทำาไว�ให�จาก

กลุ่มเฟสบุ๊คส์ เพ่ือเตรียมการเรียนในคาบถัดไป 

ลำาดับการเรียนการสอน ในแต่ละคาบผ่าน Zoom

 1) ประกาศคะแนนกลุ่มท่ีนักศึกษาได�รับจาก

การทำา AAR/ALR และการมาเรียนตรงเวลา

 2) นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำาเสนอการบ�าน โดย
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แต่ละกลุ่มนำาเสนอโจทย์ท่ีต่างกัน นักศึกษาทุกคนให�

คะแนนเพ่ือน จากน้ันผู�สอนจะแจ�งคะแนนท่ีผู�สอนให�

พร�อมเหตุผล

 3) ผู�สอนทบทวนเน้ือหาในวิดีทัศน์ในจุดสำาคัญ 

ให�นักศึกษาซัึ่กถามทุกประเด็นท่ีไม่เข�าใจ และแย่งกัน

ตอบคำาถามจากผู�สอน โดยท้ังหมดจะมกีารให�คะแนน

กลุ่มเป็นแรงจูงใจเสมอ

 การจัดทำาโครงงาน (Project) 

 1) นักศึกษาได�ทราบถงึเง่ือนไขการทำาโครงงาน 

การกำาหนดเวลาส่งงาน รวมถึงเกณฑ์การให�คะแนน

อยา่งชัดเจน ต้ังแต่ต�นภาคเรียน และได�รับการกระตุ�น

ให�เห็นความสำาคัญของโครงงาน เช่น คะแนนท่ีได�รับ 

ความภาคภูมิใจ และการนำาไปใช�ในการสมัครงาน 

เป็นต�น

 2) หลังจากท่ีนักศึกษาได�เปิดเทอมมาสักระยะ

นักศึกษาสามารถเลือกสมาชิกกลุ่มโครงงานได�อย่าง

อิสระ ซ่ึึ่งมีท้ังหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน

 3) นักศึกษาสามารถเลือกหัวข�อและแนวทาง

การสร�างโครงการได�ตามต�องการ เพ่ือให�นักศึกษา

เลือกงานท่ีตนเองสนใจหรือมีความรักหลงใหลมาก

ท่ีสุด โดยมีผู�สอนทำาหน�าท่ีช่วยโค�ชให�นักศึกษาคิดและ

ตัดสินใจด�วยตนเอง รวมท้ังคอยกระตุ�นและให�กำาลังใจ

ด�วย

 4) มีการกำาหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับการ

ทำางานของนักศึกษา เช่น วันท่ีส่งรายช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

วันท่ีส่งหัวข�อและแนวทางการสร�างโครงงาน วัน

รายงานความคืบหน�า วันท่ีส่งงานสมบูรณ์ และการนำา

เสนอผลงาน เพ่ือช่วยให�นักศึกษาทำางานเสร็จได�ตาม

ท่ีกำาหนดไว�

 3.2 ส่ือและนวัตกรรมในการจัดจัดการเรียนการ

สอนแบบใหม่

ในการสอนได�มีการจัดทำาส่ือและนวัตกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ดังน้ี

 1) มีการจัดทำาวิดีทัศน์เน้ือหากระบวนวิชาน้ี

จำานวน 118 ตอน รวม 23 ช่ัวโมง 45 นาที โดยเฉล่ีย

ยาวตอนละ 12 นาที

 2) มีวิธีิการทำาให�นักศึกษารู�จักการต้ังเป้าหมาย

และการสร�างความสัมพันธ์ิระหว่างผู�เรียนด�วยกัน

ต้ังแต่คาบแรก เพ่ือทำาให�นักศึกษาเปิดใจและต้ังใจเรียน

มากข้ึน

 3) มีลำาดับวิธีิการสอนท่ีชัดเจนและเหมาะสม ท่ี

ทำาให�นักศึกษาสามารถเรียนรู�ได�โดยง่าย

 3.3 กระบวนการท่ีทำาให�นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การเรียนรู� (Actvie Learning)

ในการเรียนการสอน ผู�สอนมีกระบวนการทำาให�

นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู� ดังน้ี

 1) เน�นการให�คะแนนระหว่างเรียน อาทิ จาก

การตอบคำาถาม การถามคำาถาม การนำาเสนอ และการ

วิจารณ์การนำาเสนอของกลุ่มอ่ืน เป็นต�น

 2) ในการสอนผ่าน Zoom มีกิจกรรมใช� 

breakout room เพ่ือให�นักศึกษาแต่ละกลุ่มได�คิด 

ปรึกษา รวมถึงวางแผนการนำาเสนอร่วมกัน

 3) ในการทำาโครงงาน ได�เน�นให�นักศึกษาทำางาน

ร่วมกัน โดยมีคะแนนการประเมนิการทำางานของแตล่ะ

คนจากเพ่ือนด�วย (peer review)

 3.4 กระบวนการท่ีสร�างทักษะการเรียนรู�ตลอด

ชีวิตให�กับนักศึกษา (Lifelong Learning)

ในการเรียนการสอนมีวิธีิการทำาให�นักศึกษาพัฒนา

ทักษะการเรียนรู�ตลอดชีวิต ดังน้ี

 1) ในคำาถาม ALR ข�อท่ี 2 จะถามนักศึกษาว่า 

“อยากเรียนรู�อะไรเพ่ิม” ซ่ึึ่งเป็นการกระตุ�นให�นักศึกษา

อยากรู�อยากเห็น และเรียนรู�ส่ิงใหม่มากข้ึน

 2) การให�นักศึกษาได�เลือกสร�างโครงงานท่ี

ตนเองสนใจหรือรักหลงใหลอย่างเต็มท่ี ทำาให�เร่ิมรักท่ี

จะเรียนรู�ส่ิงรอบตัวมากข้ึน รู�สึกดีกับการเรียนรู�

 3.5 กระบวนการท่ีทำาให�นักศึกษาเรียนรู�ท่ีเน�น

ความสุขผ่านการเรียนรู�แบบ R.I.C.H. Learning

ในการเรียนการสอนมวิีธีิการทำาให�นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการเรียนรู� ดังน้ี

 1) Review (R) ผู�สอนกำาหนดให�ผู�เรียนได�

ทบทวนตนเองในการทำางานกลุ่มของตนเองผ่าน 
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คำาถาม AAR และ ALR สำาหรับการเรียนรายวัน และ

การทำาโครงงาน ทำาให�นักศึกษาเห็นส่ิงท่ีตนเองทำาได�ดี

ชัดเจนข้ึน ส่ิงท่ีพัฒนาให�ดีข้ึนได�อย่างมีความหวัง 

ข�อคิดท่ีนำาไปใช�ได�กับชีวิตในอนาคต การทบทวนส่ิงท่ี

ได�เรียนรู� ความต�องการท่ีจะเรียนรู�เพ่ิมเติม และการ

เห็นคุณค่าของการนำาเอาความรู�ไปใช�

 2) Inspiration (I) ผู�สอนกระตุ�นให�ผู�เรียนต้ัง

เป้าหมายในการเรียนของตนเอง รู�เหตุผลในการเรียน

รู�แต่ละเร่ือง ให�กำาลังใจในการเรียนด�วยการส่ือสารเชิง

บวก เป็นตัวอย่างท่ีดีให�นักศึกษา (เช่น การเข�าเรียน

ตรงเวลา และการแต่งกายท่ีดี เป็นต�น) และการสร�าง

สัมพันธ์ิระหว่างผู�สอนกับนักศึกษาและระหว่าง

นักศึกษาด�วยกัน 

 3) Coaching (C) ผู�สอนได�เน�นการโค�ชนักศึกษา

ในการคิดตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโค�ชให�

นักศึกษาเลือกหัวข�อโครงงานและวิธีิการนำาเสนอเอง 

รวมถึงการปรับปรุงผลงานของตนเอง โดยผู�สอนเป็น

คนกระตุ�นและให�กำาลังใจ การโค�ชจึงทำาให�นักศึกษามี

พลัง มีความสุข และได�ผลงานท่ียอดเยีย่มไปพร�อมกัน

 4) Happiness (H) ผู�สอนได�โฟกัสท่ีความสุขของ

นักศึกษาโดยให�นักศึกษาทำาโครงงานในแนวทางท่ีตนเอง

ต�องการได�เต็มท่ี ในการสอนได�ยำา้เสมอว่า “โลกน้ีไม่มีผู�

แพ� มีแต่ผู�เรียนรู�” ทำาให�นักศึกษาไม่กลัวคำาว่าแพ� จึงรู�สึก

ดีกับการแข่งขันในการเรียนซ่ึึ่งเป็นการพัฒนาตนเองท่ีดี

มาก และส่งพลังบวกให�นักศึกษาเสมอ เน�นคำาช่ืนชม คำา

พูดเชิงบวก ทำาให�นักศึกษามีความสุขมากข้ึน และนำาไป

สู่ความสำาเร็จในผลการเรียนด�วย

4. ผลท่ีได้รับ

 4.1 วิธีิการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา

มีการแบ่งคะแนนสำาหรับการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู� ดังน้ี

 1) คะแนนกิจกรรมในห�องเรียน   30 %

 2) คะแนนการบ�านรายบุคคล 15 % 

 3) การทำาโครงงานเป็นกลุ่ม  15 % 

 4) คะแนนสอบกลางภาค         20 % 

 5) คะแนนสอบปลายภาค  20 %  

 กิจกรรมในห้องเรียน

 ในส่วนของคะแนนกจิกรรมในห�องเรียน จะแบ่ง

เป็นก่อนสอบกลางภาค และหลังกลางภาค ส่วนละ 

15% (ในแตล่ะส่วนจะแบ่งเป็นคะแนนการทำากิจกรรม

ในห�องเรียนเป็นกลุ่ม 8% คะแนนการทำา AAR ราย

บุคคลก่อนสอบกลางภาคหรือปลายภาค 2% คะแนน

จากการถูกเพ่ือนในกลุ่มประเมิน 5%) 

 สำาหรบักลุ่มในห�องเรียน ผู�สอนได�แบ่งนักศึกษา

เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละเพศ และช้ันปี โดย

หลังสอบกลางภาคได�มีการปรับกลุ่มใหม่ เพ่ือให�

นักศึกษาได�รู�จักเพ่ือนคนอ่ืนในห�องเรียนมากข้ึน และ

กระตือรือร�นเม่ือเจอส่ิงแวดล�อมใหม่ ในแต่ละกลุ่มจะ

มีการกำาหนดหน�าท่ีเป็น หัวหน�ากลุ่ม รองหัวหน�ากลุ่ม 

เลขานุการกลุ่ม และรองเลขานุการกลุ่ม โดยทีม

เลขานุการต�องคอยตรวจสอบว่านักศึกษาคนไหนมา

เรียนตรงเวลา มาเรียนสายนิดหน่อย มาเรียนสายมาก 

(มาสายมากกว่า 15 นาที) หรือขาดเรียน โดยผู�สอน

จะตรวจสอบข�อมูลอีกคร้ังด�วย ท้ังน้ีนักศึกษาต�องเปิด

หน�ากล�องตลอดการเรียนจึงจะสามารถเข�าเรียนผ่าน 

Zoom ได�

 

 

   

 

 

ทำใหนักศึกษามีพลัง มีความสุข และไดผลงานท่ียอด

เยี่ยมไปพรอมกัน 

4) Happiness (H) ผูสอนไดโฟกัสที่ความสุข

ของนักศึกษาโดยใหนักศึกษาทำโครงงานในแนวทาง

ที่ตนเองตองการไดเต็มที่ ในการสอนไดย้ำเสมอวา 

“โลกนี้ไมมีผูแพ มีแตผู เรียนรู” ทำใหนักศึกษาไม

กลัวคำวาแพ จึงรูสึกดีกับการแขงขันในการเรียนซ่ึง

เปนการพัฒนาตนเองที่ดีมาก และสงพลังบวกให

นักศึกษาเสมอ เนนคำชื่นชม คำพูดเชิงบวก ทำให

นักศึกษามีความสุขมากขึ้น และนำไปสูความสำเร็จ

ในผลการเรียนดวย 

4 ผลท่ีไดรับ 

4.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

มีการแบงคะแนนสำหรับการวัดและประเมินผล

การเรียนรู ดังนี้ 

1) คะแนนกิจกรรมในหองเรียน   30 % 

2) คะแนนการบานรายบุคคล 15 %  

3) การทำโครงงานเปนกลุม  15 %  

4) คะแนนสอบกลางภาค         20 %  

5) คะแนนสอบปลายภาค  20 %   

กิจกรรมในหองเรียน 

ในสวนของคะแนนกิจกรรมในหองเรียน จะ

แบงเปนกอนสอบกลางภาค และหลังกลางภาค สวน

ละ 15% (ในแตละสวนจะแบงเปนคะแนนการทำ

กิจกรรมในหองเรียนเปนกลุม 8% คะแนนการทำ 

AAR รายบุคคลกอนสอบกลางภาคหรือปลายภาค 

2% คะแนนจากการถูกเพ่ือนในกลุมประเมิน 5%)  

สำหรับกลุมในหองเรียน ผูสอนไดแบงนักศึกษา

เปน 3 กลุม กลุมละ 4 คน โดยคละเพศ และชั้นป 

โดยหลังสอบกลางภาคไดมีการปรับกลุมใหม เพื่อให

นักศึกษาไดรูจักเพ่ือนคนอ่ืนในหองเรียนมากข้ึน และ

กระตือรือรนเมื่อเจอสิ่งแวดลอมใหม ในแตละกลุม

จะมีการกำหนดหนาที่เปน หัวหนากลุม รองหัวหนา

กลุม เลขานุการกลุม และรองเลขานุการกลุม โดย

ทีมเลขานุการตองคอยตรวจสอบวานกัศึกษาคนไหน

มาเรียนตรงเวลา มาเรียนสายนิดหนอย มาเรียนสาย

มาก (มาสายมากกวา 15 นาที) หรือขาดเรียน โดย

ผูสอนจะตรวจสอบขอมูลอีกครั้งดวย ทั้งนี้นักศึกษา

ตองเปดหนากลองตลอดการเรียนจึงจะสามารถเขา

เรียนผาน Zoom ได 

การบานรายบุคคล 

การบานเปนสวนที ่ทำใหนักศึกษาไดเร ียนรู

เนื้อหาอยางลึกซึ้ง และเปนการเตรียมตัวในการสอบ

ที่ดี ในสวนของคะแนนการบาน ผูสอนอนุญาตให

นักศึกษาทำการบานรวมกัน และปรึกษาผูสอนได

เต็มที ่ แตเวลาสงตองเขียนดวยความเขาใจของ

ตนเอง หากมีการพบการลอกการบานจะหักคะแนน

รูปท่ี 2 ภาพบรรยากาศการสอนสดออนไลนผาน 

Zoom ในหองหลัก (Main Session) 

รูปท่ี 3 ภาพบรรยากาศการสอนสดออนไลนผาน 

Zoom ในหองยอย (Breakout Room) 
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 การบ้านรายบุคคล

 การบ�านเป็นส่วนท่ีทำาให�นักศึกษาได�เรียนรู�

เน้ือหาอยา่งลึกซ้ึึ่ง และเปน็การเตรยีมตัวในการสอบท่ี

ดี ในส่วนของคะแนนการบ�าน ผู�สอนอนุญาตให�

นักศึกษาทำาการบ�านร่วมกัน และปรึกษาผู�สอนได�เต็ม

ท่ี แต่เวลาส่งต�องเขียนด�วยความเข�าใจของตนเอง หาก

มีการพบการลอกการบ�านจะหักคะแนนอย่างจริงจัง 

การทำาการบ�านด�วยตนเองมีผลต่อการเข�าใจเน้ือหาท่ี

เรียนได�ดีข้ึน

 การทำาโครงงานเป็นกลุ่ม

 สำาหรับคะแนนโครงงาน 15% ได�แบ่งเป็น (1) 

การนำาเสนอและความน่าสนใจของเน้ือหา 4% (2) 

ความถูกต�องตามหลักวิชาการ 4% (3) การวางแผน

และส่งงานตามกำาหนด 3% และ (4) การถูกประเมิน

การทำางานจากเพ่ือนในกลุ่มโครงงาน 4% น่ันคือ

นักศึกษาในกลุ่มเดียวกันอาจจะได�คะแนนต่างกัน

เน่ืองจากได�รับคะแนนจากเพ่ือนในกลุ่มต่างกัน

 การสอบ

 คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคคิดเป็น 

40% ของคะแนนท้ังหมด เพ่ือให�นักศึกษาแต่ละคนได�

แสดงให�ผู�สอนเห็นถึงความรู�ความสามารถในการถ่าย

ถอดความรู�ความเข�าใจของเน้ือหาท้ังกระบวนวชิาผ่าน

การเขียน ซ่ึึ่งทำาให�เห็นความสามารถในส่วนน้ีท่ีแตก

ต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน

 4.2 ข�อมูลสำาหรับการประเมินผล

 คะแนนผลการเรียน

 คะแนนเฉล่ียของกระบวนวิชาน้ีคือ 85.00/100 

โดยคะแนนสูงสุด คือ 97.62/100 คะแนนตำ่าสุด คือ 

69.20/100 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 8.11  

ส่วนรายละเอียดคะแนนมีดังน้ี คะแนนเฉล่ียการสอบ 

คือ 30.02/40 (75.06%) คะแนนเฉล่ียกิจกรรมใน

ห�องเรียน คือ 28.04/30 (93.46%) คะแนนเฉล่ีย

การบ�าน คือ 12.83/15 (85.50%) และคะแนนเฉล่ีย

โครงงาน คือ 14.11/15 (94.07%) สรุปได�ว่าการวัดผล

สูงกว่า 75% ทุกด�าน

 การเข้าเรียน

 นักศึกษาท้ัง 12 คน มาเรียนครบทุกคร้ัง 

(100%) จำานวน 9 คน มาเรียน 86.96% จำานวน 2 

คน และมาเรียน 73.91% จำานวน 1 คน คิดเป็นค่า

เฉล่ียการมาเรียนคือ 95.65%

 ในเร่ืองการเข�าเรียนตรงเวลามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

89.83% (หากสายเพียงนิดเดียวจะถือว่าเข�าเรียนสาย

ทันที) โดยคะแนนการเข�าเรียนตรงเวลารายคนอยู่

ระหว่าง 70.59-100% 

 ผลงานโครงงาน

 นักศึกษาทกุกลุ่มได�เลือกสร�างผลงานในรปูแบบ

วิดีทัศน์ โดยมีช่ือผลงานดังน้ี

 1) รูปทรงไหนจะได�ปริมาตรท่ีมากท่ีสุดกันนะ   

 2) ปริมาตรตัวร�าย กับนายลากรานจ์ 

 3) สูตรปริมาตรทรงกลมและทรงรีมาจากไหน? 

และการประยุกต์ใช�จาโคเบียน

 ผลงานท่ีนักศึกษาทำาได�แสดงออกถึงความคิด

สร�างสรรค์ การทำางานเป็นทีม การวางแผนงานท่ีดี (ทุก

กลุ่มส่งงานตามเวลากำาหนด) รวมถึงได�นำาเน้ือหาท่ี

เรียนมาประยุกต์ใช�ได�เป็นอย่างดี โดยผลงานอยู่ใน

ระดับดีเยีย่ม 2 ผลงาน และระดบัดีมาก 1 ผลงาน โดย

ผู�อ่านสามารถไปชมวิดีทัศน์ได�ท่ี http://www.

atichart.com/c206331

 4.3 ผลลัพธ์ิต่อนักศึกษาในกระบวนวิชา

 จากการให�นักศึกษาทำาแบบประเมินการเรียน

การสอนในช่วงปลายภาคเรียน นักศึกษาเลือกระดับ

ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจได�ดังน้ี 5=มากท่ีสุด 

4=มาก 3=ปานกลาง 2=น�อย 1=น�อยมาก และได�

ผลลัพธ์ิตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1-4
   

 

 

อยางจริงจัง การทำการบานดวยตนเองมีผลตอการ

เขาใจเนื้อหาท่ีเรียนไดดีข้ึน 

การทำโครงงานเปนกลุม 

สำหรับคะแนนโครงงาน 15% ไดแบงเปน (1) 

การนำเสนอและความนาสนใจของเนื้อหา 4% (2) 

ความถูกตองตามหลักวิชาการ 4% (3) การวางแผน

และสงงานตามกำหนด 3% และ (4) การถูกประเมิน

การทำงานจากเพื่อนในกลุ มโครงงาน 4% นั่นคือ

นักศึกษาในกลุมเดียวกันอาจจะไดคะแนนตางกัน

เนื่องจากไดรับคะแนนจากเพ่ือนในกลุมตางกัน 

การสอบ 

คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคคิดเปน 

40% ของคะแนนทั้งหมด เพื่อใหนักศึกษาแตละคน

ไดแสดงใหผูสอนเห็นถึงความรูความสามารถในการ

ถายถอดความรูความเขาใจของเนื้อหาทั้งกระบวน

วิชาผานการเขียน ซึ่งทำใหเห็นความสามารถในสวน

นี้ท่ีแตกตางกันของนักศึกษาแตละคน 

4.2 ขอมูลสำหรับการประเมินผล 

คะแนนผลการเรียน 

คะแนนเฉลี่ยของกระบวนวิชานี้คือ 85.00/100 

โดยคะแนนสูงสุด คือ 97.62/100 คะแนนต่ำสุด คือ 

69.20/100 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 8.11   

สวนรายละเอียดคะแนนมีดังนี ้ คะแนนเฉลี่ย

การสอบ คือ 30.02/40 (75.06%) คะแนนเฉลี่ย

กิจกรรมในหองเร ียน คือ 28.04/30 (93.46%) 

คะแนนเฉลี่ยการบาน คือ 12.83/15 (85.50%) และ

คะแนนเฉลี ่ยโครงงาน คือ 14.11/15 (94.07%) 

สรุปไดวาการวัดผลสูงกวา 75% ทุกดาน 

การเขาเรียน 

นักศ ึกษาท ั ้ ง 12 คน มาเร ียนครบทุกครั้ ง 

(100%) จำนวน 9 คน มาเรียน 86.96% จำนวน 2 

คน และมาเรียน 73.91% จำนวน 1 คน คิดเปน

คาเฉลี่ยการมาเรียนคือ 95.65% 

ในเรื ่องการเขาเรียนตรงเวลามีคาเฉลี ่ยอยูท่ี 

89.83% (หากสายเพียงนิดเดียวจะถือวาเขาเรียน

สายทันที) โดยคะแนนการเขาเรียนตรงเวลารายคน

อยูระหวาง 70.59-100%  

ผลงานโครงงาน 

นักศึกษาทุกกลุมไดเลือกสรางผลงานในรูปแบบ

วิดีทัศน โดยมีชื่อผลงานดังนี้ 

1) รูปทรงไหนจะไดปริมาตรท่ีมากท่ีสุดกันนะ    

2) ปริมาตรตัวราย กับนายลากรานจ  

3) สูตรปริมาตรทรงกลมและทรงรีมาจาก

ไหน? และการประยุกตใชจาโคเบียน 

ผลงานที่นักศึกษาทำไดแสดงออกถึงความคิด

สรางสรรค การทำงานเปนทีม การวางแผนงานที่ดี 

(ทุกกลุมสงงานตามเวลากำหนด) รวมถึงไดนำเนื้อหา

ที่เรียนมาประยุกตใชไดเปนอยางด ีโดยผลงานอยูใน

ระดับดีเยี่ยม 2 ผลงาน และระดับดีมาก 1 ผลงาน 

โดยผูอานสามารถไปชมวิดีทัศนไดท่ี             

http://www.atichart.com/c206331 

4.3 ผลลัพธตอนักศึกษาในกระบวนวิชา 

จากการใหนักศึกษาทำแบบประเมินการเรียน

การสอนในชวงปลายภาคเรียน นักศึกษาเลือกระดับ

ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจไดดังนี้ 5=มากที่สุด 

รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางผลงานวิดีทัศนของนักศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเฉล่ียของนักศึกษาเก่ียวกับส่ิง

ท่ีนักศึกษาได�รับจากการเรียนการสอน
ส่ิงท่ีนักศึกษาได�รับ ความคิดเห็น

1) มีความเข�าใจเน้ือหาท่ีเรียน 4.17 / 5

2) ได�ฝึึกทักษะการทำางานร่วมกับผู�อ่ืน 4.75 / 5

3) ได�ฝึึกทักษะด�านการส่ือสาร 4.58 / 5

4) ได�เรียนรู�วิธีิการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) 

4.50 / 5

5) ได�ฝึึกทักษะด�านสารสนเทศ ส่ือ 

และเทคโนโลยี

4.92 / 5

6) ได�เรียนรู�และตระหนักถึงคุณธิรรม 

จริยธิรรม วินัย และความรับผิดชอบ 

4.75 / 5

7) ได�ฝึึกทักษะการคิด 4.42 / 5
8) ได�ฝึึกทักษะการแก�ไขปัญหา 4.33 / 5

9) เข�าใจและเห็นคุณค่าของวิชา

คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช�

4.33 / 5

10) ได�เรียนรู�การสร�างส่ือการเรียนรู�ท่ี

น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู�อ่ืน

4.42 / 5

11) มีความพึงพอใจในภาพรวมกับ

การเรียนการสอน

4.50 / 5

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาเก่ียวกับ

การเรียนการสอนแบบ R.I.C.H. Learning
วิธีิหรือเทคนิคการเรียนการสอน ความพึง

พอใจ
1) กิจกรรม After Action Review 

(AAR)

4.42 / 5

2) กิจกรรม After Learning Review 

(ALR)

4.50 / 5

3) การสร�างเป้าหมายในการเรียน 

(Study Purpose)

4.08 / 5

4) การทราบเหตุผลในการเรียนรู� 

(Reasons to Learn)

4.42 / 5

5) การให�กำาลังใจนักศึกษา 

(Encouragement) 

4.42 / 5

วิธีิหรือเทคนิคการเรียนการสอน ความพึง

พอใจ
6) การสร�างความสัมพันธ์ิท่ีดี 

(Relationship) 

4.92 / 5

7) การใช�หลักการโค�ชในการสอนและ

การให�คำาปรึกษา (Coaching) 

4.50 / 5

8) การพูดภาษาเชิงบวก 4.75 / 5

9) การโฟกัสท่ีความสุข (Focus on 

Happiness)

4.33 / 5

10) การยืดหยุ่น (Flexibility) 4.33 / 5

11) ภาพรวมความสุขท่ีเกิดข้ึนกับการ

เรียนการสอน

4.25 / 5

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาเก่ียวกับ

การเรียนการสอนแบบ Active Learning
วิธีิหรือเทคนิคการเรียนการสอน ความพึงพอใจ

1) Activity Based Learning 4.75 / 5

2) Flipped Classroom 4.17 / 5

3) Project Based Learning 4.33 / 5

4) การใช� Peer Review หรือการให�

นักศึกษาประเมินเพ่ือน

4.58 / 5

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจเฉล่ียของนักศึกษาเก่ียวกับ

การสอนออนไลน์และการใช�เทคโนโลยี
วิธีิหรือเทคนิคการเรียนการสอน ความพึงพอใจ

1) การสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Zoom 

4.67

2) การใช� Facebook 4.42
3) การใช� MS Teams ในฐานะ 

Learning Management System 

และ MS Forms 

4.75

 จากตารางท่ี 1-4 จะเห็นว่าผู�ประเมินมีความคิด

เห็นหรือความพงึพอใจสงู (3.50-4.49) 15 หัวข�อ และ

สูงมาก (4.50-5.00) 14 หัวข�อ ซ่ึึ่งในภาพรวมสามารถ

สรุปได�ว่านักศึกษาได�รับประโยชน์หลายด�านจากการ
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เรียนการสอนสูง พึงพอใจสูงกับวิธีิการจัดการเรียน 

การสอน 

 นอกจาก น้ียั ง มีข� อ เขียนของนัก ศึกษา ท่ี

สนับสนุนผลการประเมินด�านบนให�ชัดเจนข้ึน โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ความสขุท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน 

ผู�วิจัยขอนำาเสนอเพียงบางส่วน ดังน้ี

 "ได�เรียนรู�เก่ียวกับ AAR ALR คือ รู�จักว่า AAR 

ALR น่ีมันสามารถนำาไปใช�ประโยชน์ได�ยังไง ซ่ึึ่ง

ประโยชน์ท่ีได�จากการนำามันไปใช�ก็มีหลากหลาย เช่น 

ได�ฝึึกต้ังคำาถามกับตัวเอง ได�รู�จักตัวเองมากข้ึน ได�รู�ข�อ

บกพร่องของตัวเอง ได�ทบทวนส่ิงท่ีตัวเองได�เรียนมา

ในแต่ละคาบ แล�วก็ได�รู�จักคิดวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีเราได�

เรียนรู�ในแต่ละวัน มันนำาไปใช�ในชีวิตประจำาวันได�

อย่างไรบ�าง ซ่ึึ่งหากเราทำาเป็นประจำา ชีวิตเราอาจจะ

ดีข้ึนแน่นอน"

 "ได�เรียนรู�การทำางานเปน็ทีม ปกตผิมไม่ค่อยเจอ

นะครับ วิชาคณิตศาสตร์ท่ีได�ฝึึกให�เราทำางานเป็นทีม 

แต่วิชาน้ีช่วยให�เรารู�จักคำาว่าช่วยเหลือคนอ่ืน ไม่เอาแต่

เห็นแก่ตัว เพ่ือนไม่ได�อะไรก็คอยช่วยเหลือ อาจจะเป็น

ช่วยตอบคำาถามให�เพ่ือนกไ็ด� นอกจากน้ียงัช่วยฝึึกการ

ทำางานเป็นทีมจริง ๆ ในด�านการแบ่งงาน การคุยกัน 

การส่ือสารกัน"

 "ในความเห็นส่วนตัวแล�วชอบการเรียนแบบ

ออนไลน์มากกว่าในห�องเรียน ชอบการเรียนแบบวิดีโอ

มากกว่า เพราะสามารถย�อนดูได� แล�วยังสามารถดูใน

ช่วงเวลาไหนก็ได�ท่ีอยากดู ทำาให�มีความกระตือรือร�น

และมีสมาธิิในการดูวิดีโอ ทำาให�เข�าใจมากข้ึน ในส่วน

ของรูปแบบการสอนของอาจารย์ เป็นรูปแบบท่ีใหม่

แต่ทำาให�เข�าใจง่ายและยงัมีความสขุในการเรียนอีกด�วย 

เพราะการพูดบวก ทำาบวก ทำาให�ผู�ฟังมีความสุขท่ีจะ

ฟัง และอยากเรียนด�วย"

 "มีการให�นักศึกษามีปฏิิสัมพันธ์ิกันถึงแม�จะเป็น

ช้ันเรียนออนไลน์ ทำาให�นักศึกษาได�ทำาความรู�จักกัน

เพ่ิมมากข้ึน และมีปฏิิสัมพันธ์ิท่ีดีต่อกันในอนาคต"

"ชอบการสอนของอาจารย์มากค่ะ ไม่เครียด มีความ

สุขกับการเรียน และยังทำาให�อยากเรียนมากข้ึนด�วย"

 "การให�กำาลังใจและการไกด์การสอนของ อ. 

ทำาให�นักเรียนมีกำาลังใจและนักเรียนเรียนในวิชาน้ีมี

ความสุขมากข้ึน"

"ขอบคุณอาจารย์สำาหรับการช่วยเหลือทุกอย่างใน

ห�องเรียนค่ะ วิธีิการสอนของอาจารยเ์ป็นวิธีิท่ีดีมาก ๆ  

ค่ะ อยากให�อาจารยท์ำาต่อไปเพราะเป็นการสอนท่ีช่วย

ให�นักศึกษารักการเรียนและมีความสุขในการเรียนมาก

ข้ึน สู� ๆ ค่ะ"

 4.4 ผลลัพธ์ิต่ออาจารย์ผู�สอน

 1) ผู�สอนมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลน ์100% โดยไมจ่ำาเป็นต�องพบผู�เรียน

เลย เป็นส่ิงท่ีสามารถทำาได�และมีประสิทธิิภาพสูง โดย

คุณภาพน้ันใกล�เคียงกับการสอนปกติ

 2) ผู�สอนได�เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน

แบบ R.I.C.H. Learning สามารถช่วยทำาให�นักศึกษา

มีความสุขในการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

 3) ผู�สอนเห็นชัดเจนว่า Active Learning 

สามารถนำามาทดแทนการสอนบรรยายได�ท้ังหมด ผ่าน

การเรียนรู�ท่ีเน�น Activity Based Learning และ 

Flipped Classroom ซ่ึึ่งสามารถนำาไปใช�สอนแบบ

บรรยายได�ทุกกระบวนวิชา 

 4) ผู�สอนม่ันใจว่าการทำาโครงงาน (Project 

Based Learning) สามารถนำามาใช�กับกระบวนวิชาท่ี

เน�นเชิงทฤษฎีได�ดี และยังช่วยให�นักศึกษาพัฒนาเร่ือง

การคิดสร�างสรรค์ และการทำางานเป็นทีมด�วย

5. สรุป

 5.1 บทเรียนท่ีได�รับ

 1) เราสามารถสร�าง “ความสุข” ให�นักศึกษา 

ในการเรียนสอนได�หากเราโฟกัสและต้ังใจมากพอ ด�วย

การใช�การสอนแบบ R.I.C.H. Learning 

 2) หากเข�าใจวิธีิการสอนออนไลน์ท่ีดี เรา

สามารถประยกุต์วิธีิการสอนออนไลน์กับการเรียนการ

สอนแบบบรรยายทุกกระบวนวิชา 

 3) ในการทำาอาหารให�ลูกค�าพอใจ เราจำาเป็น
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ต�องใส่เคร่ืองปรุงแต่ละตัวให�พอเหมาะ และคำานึงถึง

รสชาติท่ีถูกปากลูกค�าด�วย การสอนก็เฉกเช่นเดียวกัน 

เราต�องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให�พอเหมาะลงตัว รวมท้ัง

คำานึงถึงจริตนิสัยของผู�เรียนด�วย

 5.2 แนวทางในการขยายผล

 1) นำาการจัดการเรียนสอนในงานวิจัยน้ีไปใช�กับ

การเรียนการสอนบรรยายของผู�วิจัยเองในกระบวน

วิชาอ่ืน

 2) นำาผลงานวิจัยน้ีไปเผยแพร่ให�กับครู 

อาจารย์ได�รู�จักกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือให�เห็นคุณค่า

ของ R.I.C.H. Learning, Active Learing รวมท้ังการ

สอนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิิภาพ

 5.3 ปัญหาและอุปสรรค

 ส่ิงท่ีท�าทายมากท่ีสดุในการทำาวิจัยน้ีคือการจดั

ทำาวิดีทัศน์ เพราะต�องใช�เวลามาก อยา่งไรก็ตามในการ

สอนกระบวนวิชาน้ีในคร้ังต่อไปก็จะประหยัดเวลาได�

มาก เพราะสามารถใช�วิดีทัศน์ซึ่ำ้าได�

6. กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณศูนย์นวัตกรรมการสอนและการ

เรียนรู� มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสนับสนุนงบ

ประมาณ รวมท้ังภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาใน

กระบวนวิชา ท่ีให�ความร่วมมือและสนับสนุนการทำา

วิจัยคร้ังน้ีเป็นอย่างดี
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	Active Learning and Flipped-classroom for Statistical Research Methodology Course
CMU 21st Century Learning Day
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	พิมผกา ธานินพงศ์1 และ พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล1

	การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
ในวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 1 
	ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล1 และ ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล1

	การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Flipped Classroom
เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
กระบวนวิชาคณิตศาสตร์อนุพันธ์การเงิน
	ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

	การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการทำโครงงาน
Project-Based Learning (PjBL) เรื่อง  “Stay Safe and Stay Healthy”
	มณิษวาส จินตพิทักษ์ 

	การใช้แบบจำลองผังโรงงาน ร่วมกับสื่อออนไลน์
ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มในกระบวนวิชา 601346 การแปรรูปอาหาร 3
CMU 21st Century Learning Day 2564
	รวิศ  ทัศคร 

	โครงการนำร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
	รัฐพงษ์   อังกสิทธิ์

	 แอ่งสะสมตะกอนจำลองกับการเรียนรู้ทางธรณีวิทยารูปแบบใหม่
	รัตนาภรณ์ ฟองเงิน1 

	Active Learning in CS Introductory Course using Lego Mindstorms 
	รัศมีทิพย์ วิตา1 และ เสมอแข สมหอม2

	แนวทางการจัดการเรียนรู้การผลิตสุกรรูปแบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 
New Approaches of Educational Management for Swine Production in the 21st Century
	วรรณพร ทะพิงค์แก1 มนตรี ปัญญาทอง1 และ อรณี ศรีนวล1

	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยแอ็คทีฟไอซีทีและโครงงาน 
(Active ICT and Project base learning: AiPL) 
กรณีศึกษากระบวนวิชา 356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำเบื้องต้น
	วัชรพงศ์ นรพัลลภ1 

	ห้องเรียนกลับด้านกับวิชาการประกันคุณภาพ
	วาปี มโนภินิเวศ

	Type C: Active Learning + บูรณาการ
กระบวนวิชา 954370 954374 และ 255497
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2563
	วิมลบุญ จีระผานุกร1 ภัทรพร คูวุฒยากร1 และ วาปี มโนภินิเวศ2

	รูปแบบการเขียนบทความ (v.2562-11-18) เพื่อนำเสนอในงาน
CMU 21st Century Learning Day 2563
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ศศิธร ใบผ่อง1

	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กระบวนวิชา 356102 สัตว์น้ำสวยงาม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
	ศิริพร โทลา  และ มินตรา ศีลอุดม 

	การจัดทำคลิปสื่อการสอนในวิชา 951100 (ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน) 
วิชาศึกษาทั่วไปของสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวสู่ CMU 21st Century Learning 
	ศุภรดา ประภาวงศ์1 

	การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
ในกระบวนวิชา 604352
	สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา1 

	การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ของการสั่นสะเทือน
และคลื่นโดยอาศัยห้องเรียนกลับด้านและการทำให้สมการทางคณิตศาสตร์
จับต้องได้ด้วยเซ็นเซอร์และสื่อพิมพ์สามมิติ
	สุกฤต สุจริตกุล1

	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:
การเรียนรู้เชิงรุกและนอกชั้นเรียนตอบสนองแนววิถีใหม่
กระบวนวิชา 601351 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
(Food Legislation and standards)
	สุคันธา โอศิริพันธุ์

	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563
	สุมาลี สง่าเมือง1 

	การเรียนรู้แบบริช (R.I.C.H. Learning) และการสอนออนไลน์เชิงรุก 
(Active Online Learning) ในกระบวนวิชาแคลคูลัสขั้นสูง
	อติชาต เกตตะพันธุ์1


