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เกี่่� ย วกัั บ โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� ส อดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนานัักศึึกษา ให้้เป็็นบััณฑิิตที่่�มีีความพร้้อมต่่อ
โลกของการทำำ�งาน เพื่่�อตอบรัับกัับสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต่่อศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งแนวคิิด ความรู้้� และทัักษะในด้้านต่่าง ๆ โดย
ตระหนัักในการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน ซึ่ง่� ที่่�ผ่่านมาได้้มีีการออกแบบกรอบแนวคิิด สำำ�หรัับ
การพััฒนาอาจารย์์เพื่่�อการจััดการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่ ผ่่านทางหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้มีีการมอบทุุน ในการ
ดำำ�เนิินการพััฒนากระบวนวิิชาอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งได้้มุ่่�งเน้้นในการจััดการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่ (1)
วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการบรรยายที่่�ลดลง (2) วิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (3) การใช้้ ICT
ในการเรีียนการสอน และ (4) การวััดประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนตามสภาพจริิง
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 และการ
สนัับสนุุนด้้านนวััตกรรมการเรีียนการสอนสำำ�หรัับอาจารย์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ในปีีการศึึกษาที่่� 2562ซึ่่�ง
มหาวิิทยาลััยมีีโครงการรวมทั้้�งหมด 5 รููปแบบ ได้้แก่่ โครงการ Type A เป็็นการเรีียนการสอนในรููปแบบ Active
Learning ที่่�ส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียน Type B เป็็นการเรีียนการสอนแบบ Flippedclassroom ที่่�เน้้นส่่งเสริิมให้้อาจารย์์นำำ�เนื้้�อหาส่่วนบรรยายของตนสร้้างเป็็นสื่่�อในรููปแบบ Online โครงการ
Type C เป็็นทุุนส่่งเสริิมการสอนแบบบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชา โดยเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการมอง ภาพรวมของ
การศึึกษาอัันเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการเรีียนการสอนแบบ Outcome-based Education (OBE) โครงการ Type
X: CMU MOOC เป็็นทุุนส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ร่ว่ มผลิิตสื่่�อออนไลน์์ในระบบเปิิด และโครงการ Type X: Innovation
เป็็นทุุนหััวข้้อเปิิดสำำ�หรัับอาจารย์์ที่่�ต้้องการนำำ�นวััตกรรมการเรีียนรู้้ใ� หม่่มาทดลองใช้้ และมีีศักั ยภาพในการเป็็นต้้น
แบบที่่�สามารถนำำ�ไปขยายผลให้้กัับมหาวิิทยาลััยได้้ในวงกว้้าง
เกี่่�ยวกัับศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้มีีนโยบายในการจััดตั้้�งศููนย์์ TLIC (Teaching & Learning Innovation Center)
เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบสนอง
นโยบายการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยพัันธกิิจหลัักของ TLIC มีี ทั้้�งหมด 3 ด้้าน
ได้้แก่่ ด้้านที่่� 1 พััฒนา ค้้นคว้้า ทดลอง และเผยแพร่่ต้้นแบบนวััตกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ขับั เคลื่่�อน ด้้วยเทคโนโลยีี ด้้าน
ที่่� 2 พััฒนาเทคโนโลยีีและบริิการ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ ลดขั้้�นตอน สร้้างความโปร่่งใสใน การบริิหารการเรีียน
การสอน และด้้านที่่� 3 พััฒนาอาจารย์์ เสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้เทคโนโลยีีเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญ ประสานความร่่วมมืือกัับส่่วนงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเดิิม ได้้แก่่ สำำ�นัักพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา และกอง
บริิหารงานบุุคคล เพื่่�อให้้การพััฒนาอาจารย์์เกิิดผลก้้าวหน้้าอย่่างชััดเจนและเป็็นรููปธรรม
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บทคัดย่อ
การนำำ�แนวทางการเรีียนรู้้ผ่� า่ นกระบวนการกิิจกรรม (Activities-based Learning) และกิิจกรรมในห้้องเรีียน
แบบกลัับด้้าน (Flipped Classroom) มาใช้้สำำ�หรัับการศึึกษาแบบสหวิิทยาการนี้้�มุ่่�งกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนสามารถเชื่่�อม
โยงองค์์ความรู้้�จากศาสตร์์ต่่างๆ ผ่่านการทำำ�กิิจกรรมทั้้�งในชั้้�นเรีียนและนอกชั้้�นเรีียน เนื่่�องจากความท้้าทายของ
การศึึกษาแบบสหวิิทยาการ ประการแรก คืือ การปรัับความรู้้พื้้�� นฐานในศาสตร์์ที่่�จำำ�เป็็นต่่อกระบวนวิิชานั้้�นๆ และ
ประการที่่�สอง คืือ การบููรณาการเชื่่�อมโยงความรู้้�ต่่างๆ เข้้าด้้วยกััน อัันจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนสามารถมองโลกได้้
อย่่างรอบด้้านมากขึ้้�น สำำ�หรัับกรณีีศึึกษาในครั้้�งนี้้� คืือ กระบวนวิิชาความมั่่�นคงด้้านพลัังงานในการเมืืองโลก ที่่�แต่่
เดิิมการเรีียนการสอนยัังจำำ�เป็็นต้้องเน้้นการบรรยาย (lecture) ในชั้้�นเรีียน เนื่่�องจากเนื้้�อหากระบวนวิิชาเกี่่�ยวข้้อง
กัับ ‘พลัังงาน’ ทั้้�งในส่่วนของเทคโนโลยีีระบบพลัังงานและห่่วงโซ่่อุปุ ทานพลัังงานเป็็นศาสตร์์ที่่�ผู้้เ� รีียนสายรััฐศาสตร์์
ขาดความคุ้้น� เคย การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกระบวนการกิิจกรรมทั้้�งในชั้้�นเรีียนและชั้้�นเรีียนแบบกลัับด้้านจึึงถููกนำำ�มาปรัับใช้้
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้� การตั้้�งคำำ�ถามโดยผู้้�เรีียน และการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นของกลุ่่�มผู้้�เรีียน ซึ่่�งมีีส่่วน
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเห็็นภาพรวมและสามารถนำำ�เอาศาสตร์์ที่่�ตนเองถนััดมาประยุุกต์์ใช้้ในการอธิิบายปรากฎการณ์์ที่่�เกิิด
ขึ้้�นได้้ โดยการทำำ�กิิจกรรมที่่�เน้้นตััวผู้้�เรีียนนี้้�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนไม่่รู้้�สึึกว่่าถููกยััดเยีียดการมองโลกและการวิิเคราะห์์ตาม
กรอบแนวคิิดที่่�กำำ�หนดโดยผู้้�สอนอีีกด้้วย
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการกิิจกรรม, กิิจกรรมในห้้องเรีียนแบบกลัับด้้าน
1. บทนำำ�
การศึึ กษาและการเรีี ย นรู้้� แบบสหวิิ ท ยาการ
(Interdisciplinary Studies) นั้้�นมีีจุุดแข็็งคืือการมุ่่�ง
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดวิิเคราะห์์ แสดงความคิิดเห็็นและ
บููรณาการความรู้้�จากหลายศาสตร์์ เพื่่�อเชื่่�อมโยงองค์์
ความรู้้แ� ละสามารถเข้้าใจโลกได้้อย่่างรอบด้้านมากขึ้้�น
กระบวนวิิชาความมั่่�นคงด้้านพลัังงานในการเมืืองโลก
นัั บ ว่่ า เป็็ น การศึึ ก ษาแบบสหวิิ ท ยาการอย่่ า งหนึ่่�ง
เนื่่�องจากผู้้�เรีียนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจ

เกี่่�ยวกัับทรััพยากรพลัังงาน เทคโนโลยีีระบบพลัังงาน
และห่่วงโซ่่อุุปทานพลัังงานในระดัับที่่�เพีียงพอที่่�จะ
สามารถเข้้าใจความสำำ�คััญของพลัังงานต่่อการเมืือง
และความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศได้้
ตามปกติิแล้้ว การเรีียนการสอนในกระบวนวิิชา
ความมั่่�นคงด้้านพลัังงานในการเมืืองโลกนั้้�น จำำ�เป็็น
ต้้องเน้้นการบรรยาย (lecture) ในชั้้�นเรีียนเป็็นหลััก
ด้้วยเหตุุผลสำำ�คััญ 2 ประการ คืือ 1) เนื่่�องจากเนื้้�อหา
กระบวนวิิชาเกี่่�ยวข้้องกัับ ‘พลัังงาน’ โดยเฉพาะอย่่าง
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ยิ่่�งประเด็็นว่่าด้้วยเศรษฐกิิจการเมืืองและการค้้าของ
ทรัั พ ยากรพลัั ง งานระหว่่ า งประเทศที่่�นัั ก ศึึ ก ษา
รััฐศาสตร์์ขาดความคุ้้�นเคย ผู้้�เรีียนบางส่่วนจึึงมีีความ
กัังวลกัับการตีีความคำำ�ศััพท์์เทคนิิคและการทำำ�ความ
เข้้าใจต่่อโครงสร้้างระบบพลัังงานของประเทศ และ 2)
การที่่�เอกสารประกอบการสอนทั้้�งหมดเป็็ น ภาษา
อัังกฤษ ผู้้�สอนจึึงต้้องทำำ�ให้้แน่่ใจผู้้�เรีียนสามารถเข้้าใจ
บทความวิิจััยที่่�ผู้้�สอนเลืือกให้้และบทความที่่�ผู้้�เรีียน
เลืือกอ่่านได้้ถููกต้้องและเหมาะสมกัับบริิบท ดัังนั้้�น การ
บรรยายจึึงช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�อยู่่�ใน
ระดัับใกล้้เคีียงกัันมากพอที่่�จะทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
ร่่วมกัันต่่อไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยที่่�ผ่่ า นมา การทำำ�กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย น
ประกอบไปด้้วยการทำำ�ควิิซผ่่าน Kahoot เพื่่�อตรวจ
สอบความรู้้ค� วามเข้้าใจในข้้อเท็็จจริิง และการทำำ�ควิิซก
ลุ่่�ม เพื่่�อค้้นหาประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับบริิบทด้้าน
พลัังงานของแต่่ละประเทศและอภิิปรายยุุทธศาสตร์์
ความมั่่�นคงที่่�เหมาะสมต่่อไป ซึ่่�งสััดส่่วนเวลาที่่�ใช้้ใน
กระบวนวิิชานี้้� คืือ บรรยาย 2 ใน 3 ของเวลาทั้้�งหมด
ที่่�เหลืือจะเป็็นการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม ทั้้�งนี้้� กิิจกรรม
และสื่่�อการเรีียนการสอนที่่�ใช้้ในกระบวนวิิชายัังเน้้น
การทำำ�ผ่่านชั้้�นเรีียนเป็็นหลััก แม้้จะมีีการใช้้ CMU
Online KC-moodle ในการแจกสไลด์์ประกอบการ
บรรยายเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้อ่่านมาล่่วงหน้้า และมีีการส่่ง
งานและข้้อสอบเทคโฮมออนไลน์์ก็็ตาม
	ด้้วยเหตุุ นี้้� การนำำ� แนวทางการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า น
กระบวนการกิิจกรรม (Activities-based Learning)
และกิิจกรรมในห้้องเรีียนแบบกลัับด้้าน (Flipped
Classroom) มาใช้้กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้� การตั้้�ง
คำำ�ถามโดยผู้้�เรีียน และการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
ของกลุ่่�มผู้้�เรีียน ซึ่่�งยัังจะมีีส่่วนช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเห็็นภาพ
รวมและสามารถนำำ� เอาศาสตร์์ ที่่� ตนเองถนัั ด มา
ประยุุกต์์ใช้้ในการอธิิบายปรากฎการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้มาก
ขึ้้�นจึึงเป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญของการปรัับรููปแบบการ
เรีียนการสอนในครั้้�งนี้้�
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2. แนวคิิดและกระบวนการเรีียนรู้้�
	สำำ�หรัับภาคการศึึกษา 1/2563 แนวคิิดการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�มุ่่�งให้้เกิิด Active Learning
นั้้�นจะใช้้ประโยชน์์จากการเรีียนการสอนออนไลน์์ใน
โปรแกรม Zoom เป็็นเครื่่�องมืือและ platform หลััก
ด้้วยเหตุุผล 3 ด้้าน คืือ 1) ระยะเวลา 2) รููปแบบการ
ทำำ�กิิจกรรม และ 3) การติิดตามผลจากกระบวนการ
ส่่งเสริิม Active learning
ประการแรก ระบบออนไลน์์นี้้�จะช่่วยลดระยะ
เวลาในการบรรยายลง (เนื่่�องจากผู้้เ� รีียนได้้ดููบันั ทึึกการ
บรรยายในหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนเข้้าเรีียน) ทำำ�ให้้ช่่วง
เวลาในการเจอกัันของผู้้�เรีียนและผู้้�สอน สามารถเน้้น
ไปที่่�การทำำ�กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นมากขึ้้�น ไม่่ ว่่ า จะ
เป็็นการช่่วยกัันถมสไลด์์ให้้เต็็ม การอภิิปรายแบบควิิ
ซกลุ่่�มในโจทย์์ที่่�ผู้้�สอนกำำ�หนดหรืือประเด็็นที่่�ผู้้�เรีียน
ช่่วยกัันตั้้�งขึ้้�นมา และการนำำ�เสนอผลการอภิิปรายจาก
กลุ่่�มในชั้้�นเรีียน เพื่่�อวิิเคราะห์์แนวทางต่่าง ๆ ร่่วมกััน
โดยผู้้�สอนจะมีีบทบาทเป็็นผู้้�แนะนำำ�แนวทางหรืือโยน
ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเพิ่่�มเติิมให้้กัับนัักศึึกษามากกว่่าเป็็น
ศููนย์์กลางการบรรยาย ซึ่ง่� ที่่�ผ่่านมา ผู้้�สอนต้้องใช้้เวลา
กว่่าครึ่่�งหนึ่่�งในแต่่ละคาบวิิชาเพื่่�อบรรยายสาระหลััก
ของหััวข้้อนั้้�น ๆ
ประการต่่ อ มา จากการสอนออนไลน์์ ผ่่ า น
โปรแกรม Zoom ในภาคการศึึกษาที่่� 2/2562 พบว่่า
เมื่่�อเรีียนออนไลน์์ ผู้้เ� รีียนมีีความกล้้ามากขึ้้�นที่่�จะมีีส่ว่ น
ร่่วมกัับชั้้�นเรีียน ทั้้�งจากการยกมืือเพื่่�อขอพููดตอบ และ
การส่่งข้้อความเพื่่�ออภิิปรายโต้้เถีียงกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
เรีียน หรืือส่่งคำำ�ถามเพื่่�อเปิิดประเด็็นเสวนา ซึ่ง่� ในกรณีี
ของการส่่งข้้อความนี้้� ผู้้�สอนเห็็นความเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างมาก ในกรณีีของผู้้�เรีียนที่่�เดิิมทีีมัักจะเขิินอาย ไม่่
กล้้าพููดในชั้้�นเรีียน (แต่่สามารถเขีียนตอบและวิิเคราะห์์
ได้้ดีี) โดยประโยชน์์จากโปรแกรมในจุุดนี้้�จะช่่วยให้้ผู้้�
เรีียนมีีปฏิิสััมพัันธ์์ในชั้้�นเรีียนมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� ที่่�ผ่่านมาผู้้�
สอนแก้้ปััญหาเหล่่านี้้�โดยให้้ผู้้�เรีียนแบ่่งกลุ่่�มย่่อยในการ
อภิิปราย และผู้้�สอนเดิินวนรอบชั้้�นเรีียนเพื่่�อฟัังการ
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อภิิปรายและพููดคุุยกัับนัักศึึกษาทีีละกลุ่่�ม (โดยจากการ
ประเมิินกระบวนวิิชา นัักศึึกษามีีความพอใจอย่่างมาก
และให้้เหตุุผลว่่าสามารถถาม/คุุยกัับผู้้�สอนได้้โดยไม่่
ต้้องเป็็นที่่�สนใจของคนทั้้�งห้้อง) จากนั้้�น จึึงเลืือกกลุ่่�ม
ที่่�มีีประเด็็นน่่าสนใจมานำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเพื่่�อยกประเด็็น
ถกเถีียงร่่วมกัันและหาข้้อสรุุปเป็็นบทเรีียนหลัักของ
เนื้้�อหาในคาบเรีียนนั้้�นๆ ด้้วยเหตุุนี้้� ผู้้�สอนจึึงมีีความ
เห็็นว่่า โปรแกรมการเรีียนการสอนออนไลน์์จะช่่วยส่่ง
เสริิมการเรีียนแบบ active learning ได้้ เนื่่�องจากรููป
แบบและวิิธีีการในการที่่�ส่่ วนร่่ วมกัั บชั้้�นเรีี ย นนั้้�นมีี
หลากหลายมากขึ้้�น ผู้้�เรีียนสามารถเลืือกวิิธีีการที่่�
เหมาะสมกัับลัักษณะส่่วนบุุคคลและความถนััดของ
ตนเองได้้อย่่างเต็็มที่่�
ประการสุุดท้้าย การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่จะ
ช่่วยส่่งเสริิมการติิดตามผลจาก Active learning
process แต่่เดิิมที่่�ผู้้�สอนต้้องพกกระดาษโน้้ต เพื่่�อจด
บัันทึึกไว้้ว่่าในการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม มีีนัักศึึกษาคนใดที่่�
มีีความโดดเด่่นมากกว่่าคนอื่่�น หรืือมีีนักั ศึึกษาคนใดที่่�
มิิใคร่่จะมีีส่ว่ นร่่วมกัับกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนเท่่าใดนััก ซึ่่�ง
หากครั้้�งใดมิิได้้ทำำ�การจััดบัันทึึกไว้้ ย่่อมจำำ�เป็็นต้้องให้้
คะแนนตามกลุ่่�ม โดยการใช้้โปรแกรมออนไลน์์อย่่าง
Zoom นี้้� จะช่่วยให้้การรายงานผลการมีีส่่วนร่่วมใน
ชั้้�นเรีียนสามารถทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น อััน
จะทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถเพิ่่�มสััดส่่วนการประเมิินผลการ
เรีียนจากการเรีียนการสอนแบบ active learning ได้้
อย่่างเป็็นภวพิิสััยและมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ อีีกทั้้�งผู้้�
เรีียนเองก็็สามารถติิดตาม performance ในการเรีียน
ของตนเองได้้
	สำำ�หรัับแนวทางการทำำ� Flipped-classroom
คืือ ผู้้ส� อนบัันทึึกวิิดีโี อการบรรยายไว้้ในระบบออนไลน์์
ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะต้้องดููและเรีียนมาก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน นอก
เหนืือจากเดิิมคืือการอ่่านบทความ/ข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และทำำ�สรุุปส่่งก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน ข้้อดีีของแผนการนี้้�คืือ
แต่่เดิิม ผู้้�เรีียนต้้องอ่่านและทำำ�สรุุปบทความ/เอกสาร
ตามความเข้้าใจของตนเอง แต่่หากผู้้�เรีียนสามารถชม

บัันทึึกวิิดีโี อการบรรยายก่่อนเข้้าเรีียนได้้ อาจช่่วยให้้ผู้้�
เรีียนสามารถเข้้าใจเนื้้�อหาสาระของสิ่่�งอ่่านได้้ดีีมากขึ้้�น
และหากผู้้เ� รีียนมีีคำำ�ถามหรืือมีีประเด็็นที่่�ตนเองพบเจอ
จากการศึึกษานอกชั้้�นเรีียน ทั้้�งจากบทความ/ข่่าวที่่�
อ่่าน หรืือจากการฟัังบัันทึึกการบรรยายของผู้้�สอน ก็็
สามารถนำำ�มาเป็็นประเด็็นหลัักในการอภิิปรายในชั้้�น
เรีียน
ตารางที่่� 1 ได้้แสดงข้้อมููลเปรีียบเทีียบการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบเดิิมและแบบใหม่่ โดยมีีทั้้�งแนวทาง
ที่่�จะส่่งเสริิมให้้เกิิด active learning และการทำำ�
flipped classroom ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่ากิิจกรรมเพื่่�อให้้
เกิิด active learning นั้้�นยัังคงไว้้ตามรููปแบบเดิิม แต่่
เปลี่่�ยน platform มาเป็็นออนไลน์์ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
ได้้ contribute ให้้กัับห้้องเรีียนในแบบที่่�ตนเองถนััด
มากขึ้้�น โดยที่่�ทั้้�งผู้้�สอนและผู้้�เรีียนต่่างสามารถข้้อมููล
การมีีส่่วนร่่วมได้้
ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบการจััดการเรีียนรู้้�
หััวข้้อ

สััดส่่วนการ
บรรยาย

การจััดการเรีียน การจััดการเรีียน
Note
รู้้�แบบเดิิม
รู้้�แบบใหม่่
2 ใน 3 ของ น้้อยที่่�สุุด หาก Flipped
classroom
ชั่่�วโมงเรีียน
การสอนใน
หััวข้้อใดต้้องมีี
การบรรยาย ผู้้�
เรีียนจะต้้องดูู
บัันทึึกการ
บรรยายมาก่่อน
เข้้าห้้องเรีียน
หรืือก่่อนช่่วง
เวลาเรีียนใน
ระบบ

สััดส่่วนการทำำ� 1 ใน 3 ของ
กิิจกรรมร่่วมกััน ชั่่�วโมงเรีียน

การเจอกััน
Active
ระหว่่างผู้้�สอน learning
และผู้้�เรีียนจะ
เน้้นส่่งเสริิมการ
ทำำ�กิิจกรรมของ
ผู้้�เรีียนเป็็นหลััก

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การจััดการเรีียน การจััดการเรีียน
Note
รู้้�แบบเดิิม
รู้้�แบบใหม่่
• ยัังคงกิิจกรรม Active
รููปแบบการ • ผู้้�สอนเปิิด
เรีียนการสอน สไลด์์ที่่�มีหัี ัวข้้อ/ ในรููปแบบเดิิมไว้้ learning
คำำ�ถามหลัักแล้้ว แต่่ใช้้ประโยชน์์
เว้้นที่่�ว่่างไว้้ เพื่่�อ จากโปรแกรม
ให้้ผู้้�เรีียนช่่วยกััน Zoom คืือ ให้้ผู้้�
ตอบ เพื่่�อเติิม เรีียนยกมืือตอบ
สไลด์์ให้้เต็็ม ในระบบ ยกมืือ
ผู้้�เรีียนเสวนา ขอปากกาเพื่่�อ
ร่่วมกัันเพื่่�อหา เขีียนในสไลด์์
กรณีีศึึกษาใน หรืือพิิมพ์์
หััวข้้อที่่�
ข้้อความ เพื่่�อ
เกี่่�ยวข้้อง แล้้ว ร่่วมเติิมสไลด์์ให้้
เต็็ม
จึึงแบ่่งออก
เป็็นกลุ่่�มย่่อย ผู้้�เรีียนเสวนา
เพื่่�อวิิเคราะห์์ ร่่วมกัันในห้้อง
ยุุทธศาสตร์์และ รวมเพื่่�อหากรณีี
แนวการกำำ�หนด ศึึกษาในหััวข้้อที่่�
เกี่่�ยวข้้อง แล้้ว
นโยบายใน
แต่่ละ scenario จึึงแบ่่งออก
เป็็นกลุ่่�มย่่อย
และแยกกลุ่่�ม
Zoom ย่่อย
ออกไปเพื่่�อ
วิิเคราะห์์
ยุุทธศาสตร์์และ
แนวการกำำ�หนด
นโยบายใน
แต่่ละ scenario
ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�ม
สามารถใช้้
function ของ
Zoom ในการ
brainstorm ได้้
รููปแบบกิิจกรรม มีีทั้้�งกิิจกรรม • ยัังคงกิิจกรรม Active
เดี่่�ยวแบบแข่่ง แบบเดิิมไว้้ แต่่ learning
กััน (kahoot) ปรัับให้้มีีความ
กิิจกรรมกลุ่่�ม น่่าสนใจมากขึ้้�น
(group quiz ใน โดยใช้้ประโยชน์์
กระดาษฟลิิป จากโปรแกรม
ชาร์์ท) และการ อย่่าง Zoom
ถกเถีียงร่่วมกััน และ facebook
หน้้าชั้้�นเรีียน มาเสริิม
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หััวข้้อ

การจััดการเรีียน การจััดการเรีียน
Note
รู้้�แบบเดิิม
รู้้�แบบใหม่่
การเรีียนรู้้�นอก สามารถถามผู้้� สามารถดููบัันทึึก Flipped
ชั้้�นเรีียนหลััง สอนนอกชั้้�น การบรรยาย classroom
เรีียน
เรีียนได้้
และบัันทึึก
กิิจกรรมระหว่่าง
เรีียนย้้อนหลัังได้้
ในกรณีีที่่�ตาม
เนื้้�อหาไม่่ทััน
หรืือมีีคำำ�ถาม

2.1. กิิจกรรมในการเรีียนรู้้�
การอภิิปรายกลุ่่�ม หรืือที่่�จะเรีียกกัันในชั้้�นเรีียน
ว่่ า การควิิ ซ กลุ่่�ม เป็็ น กิิ จ กรรมที่่�ผู้้� ส อนได้้ทำำ� และ
ปรัับปรุุงรููปแบบในการสอนกระบวนวิิชานี้้�ตลอด 3 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ซึ่ง่� ผู้้ส� อนจะตั้้�งคำำ�ถามปลายเปิิดและ กำำ�หนด
scenario ที่่�ต่่างกัันในแต่่ละมุุมมองของตััวแสดงในปฏิิ
สััมพัันธ์์นั้้�นๆ ไว้้ โดยผู้้�เรีียนจะแบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มย่่อย
เพื่่�ออภิิปราย วิิพากย์์และวิิเคราะห์์ประเด็็นๆ ต่่าง โดย
มีีผู้้�สอนเวีียนแต่่ละกลุ่่�มเพื่่�อร่่วมฟัังและโยนประเด็็น
ต่่อยอดการอภิิปรายให้้แต่่ละกลุ่่�มย่่อย ก่่อนที่่�จะมีีการ
หาข้้อสรุุปและนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
การอภิิปรายกลุ่่�มย่่อยนี้้�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกการ
คิิดวิิเคราะห์์ เสริิมทัักษะการพููดแสดงความคิิดเห็็น
อย่่างสร้้างสรรค์์ และเรีียนรู้้ที่่�� จะประนีีประนอมในกรณีี
ที่่�ความคิิดเห็็นไม่่ตรงกััน นอกจากนี้้� การนำำ�เสนอหน้้า
ชั้้�นเรีียนยัังช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกการพููดในที่่�สาธารณะ
(ผู้้�สอนให้้มีีการเวีียนกลุ่่�มและสลัับเปลี่่�ยนผู้้�รายงาน
หน้้าชั้้�นในแต่่ละครั้้�ง)
นอกจากนี้้� การกำำ�หนด scenario ด้้านพลัังงาน
ของแต่่ละประเทศและการกำำ�หนด ‘บทบาท’ ของประ
เทศนั้้�นๆ ในเวทีีเศรษฐกิิจการเมืืองของพลัังงานโลก
ยัังช่่วยให้้ผู้้�เรีียนไม่่ยึึดติิดกัับมุุมมองความมั่่�นคงด้้าน
พลัังงานที่่�เน้้นประเทศผู้้นำ� ำ�เข้้ามากจนเกิินไป เนื่่�องจาก
ในความเป็็นจริิงแล้้วประเทศผู้้ส่� ง่ ออกหรืือประเทศทาง
ผ่่านต่่างก็็มีียุุทธศาสตร์์ความมั่่�นคงด้้านพลัังงานที่่�น่่า
สนใจไม่่น้้อยไปกว่่ากััน

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

2.2. บทบาทของเทคโนโลยีี ICT
กระบวนวิิชา 126334 ความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน
ในการเมืืองโลกนั้้�น แต่่เดิิมใช้้ platform ของ CMU
Online KC-Moodle เป็็นกระดานหลัักในการแจก
สไลด์์ประกอบการสอน แจกบทความและหนัังสืือที่่�
แนะนำำ�ให้้ผู้้�เรีียนอ่่านก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียนในแต่่ละครั้้�ง
และส่่งข้้อสอบเทคโฮม ซึ่่�งการใช้้เทคโนโลยีี ICT ใน
ภาคการศึึกษาที่่� 1/2563 นี้้�ยัังใช้้การเรีียนการสอน
ออนไลน์์ด้้วยโปรแกรม Zoom ซึ่่�งเป้้าหมายหลัักของ
การใช้้โปรแกรมดัังกล่่าวนี้้�มุ่่�งหวัังผลใน 2 ด้้านคืือ การ
ส่่งเสริิมให้้เกิิด active learning และ การทำำ� flipped
classroom
การใช้้เทคโนโลยีี ICT เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิด active
learning นั้้�น อยู่่�บนพื้้�นฐานของแนวคิิดที่่�ว่่า เมื่่�อผู้้�
เรีียนมีีทางเลืือกมากขึ้้�นในการ interact กัับคลาสเรีียน
ผู้้เ� รีียนก็็จะสามารถเลืือกวิิธีที่่�ี ตนเองมีีความถนััดหรืือมีี
ความสบายใจมากที่่�สุุดได้้ กล่่าวคืือ ผู้้�เรีียนสามารถ
เลืือกที่่�จะเปิิดไมค์์เพื่่�อพููดตอบได้้ หรืือจะเลืือกส่่งเป็็น
ข้้อความมาที่่�กระดานแชทรวมก็็ได้้ โดยที่่�ผ่่านมาผู้้ส� อน
ต้้องเจอกัับปััญหาที่่�ว่่าผู้้�เรีียนยัังไม่่ค่่อย ‘พููด’ ในชั้้�น
เรีียนรวม แต่่จะพููดในการอภิิปรายกลุ่่�มย่่อย หรืือพููด
กัับผู้้�สอนหลัังคาบเรีียนมากกว่่า ซึ่่�งเทคโนโลยีีจะมา
ช่่วยเติิมเต็็มในจุุดนี้้�ได้้เป็็นอย่่างดีี
การใช้้เทคโนโลยีี ICT นอกจากจะเป็็นประโยชน์์
ต่่อกิิจกรรมการเรีียนเพื่่�อ active learning แล้้ว ยััง
ช่่วยผู้้�สอนในการติิดตามและรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อการ
ประเมิินผล ซึ่ง่� ในอดีีต ผู้้ส� อนลัังเลที่่�จะปรัับสััดส่่วนการ
ประเมิินผลการเรีียนจากกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนให้้สููงกว่่า
20% เพราะตระหนัักดีีว่่า มีีผู้้�เรีียนหลายคนที่่�มีีความ
รู้้ค� วามสามารถแต่่ไม่่สามารถทำำ�กิจิ กรรมในชั้้�นเรีียนได้้
อย่่างเต็็มที่่� (ทั้้�งที่่�เป็็นผลจากปััญหาสุุขภาพหรืือบุุคลิิก
ส่่วนตััว) และผู้้�สอนกัังวลว่่าการติิดตามและรวบรวม
ข้้อมููลเพื่่�อการประเมิินผลของผู้้�สอนนั้้�นยัังมีีความอััต
พิิสััย กล่่าวคืือ ผู้้�สอนสัังเกตและจดบัันทึึกเอง การใช้้
เทคโนโลยีีที่่�มีีการบัันทึึกและรายงานผลจะช่่วยให้้ทั้้�ง
ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนมีีความมั่่�นใจมากขึ้้�นได้้

การเรีียนการสอนด้้วยโปรแกรม Zoom ยัังช่่วย
ให้้การทำำ� flipped classroom ทำำ� ได้้อย่่ า งเต็็ ม
ประสิิ ท ธิิ ภ าพมากขึ้้�น โดยผู้้� ส อนตั้้�งใจที่่�จะบัั น ทึึ ก
lecture recording ของการบรรยายเก็็บไว้้ในระบบ
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนก่่อนที่่�จะมาเจอกัันในคาบเรีียน
ซึ่่�งจะสามารถให้้เวลากัับการเสวนาและอภิิปรายกลุ่่�ม
ได้้เต็็มที่่� นอกจากนี้้� ผู้้�เรีียนยัังสามารถชม recording
ย้้อนหลัังในกรณีีที่่�ยัังมีีประเด็็นใดที่่�ตกหล่่นหรืือยัังไม่่
เข้้าใจ อย่่างไรก็็ดีี อีีกหนึ่่�งเป้้าประสงค์์ของการใช้้
zoom recording คืือ การบัันทึึกการอภิิปรายกลุ่่�ม
ย่่อย เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในกลุ่่�มนั้้�น สามารถเข้้าไป
ดููการอภิิปรายในภายหลัังได้้
2.3. แนวคิิดในการประเมิินผล
เนื่่�องจากผู้้ส� อนวางแผนการสอนโดยบููรณาการ
flipped classroom และ active Learning เข้้าด้้วย
กััน โดยให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาด้้วยตนเองจากบัันทึึกการ
บรรยายของผู้้ส� อน และจากบทความวิิชาการและข่่าว
เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์พลัังงานในปััจจุุบัันก่่อนเข้้าเรีียน
เพื่่�อที่่�กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นจะเน้้นให้้เกิิ ด active
learning ซึ่่�งการประเมิินผลในส่่วนนี้้�จะวััดจากรายงาน
การเข้้าดููวิิดีีโอการบรรยายของผู้้�สอนและการส่่งสรุุป
เนื้้�อหาการบรรยายหรืื อ การส่่ ง สรุุ ป เนื้้�อหาของ
บทความที่่�กำำ�หนดให้้อ่่าน
ในส่่ ว นของการประเมิิ น ผลส่่ ว น active
learning นั้้�น สำำ�หรัับกิิจกรรมถมสไลด์์จะวััดจาก
ปริิมาณการพููดตอบและการส่่งข้้อความ รวมทั้้�งวััดจาก
คุุณภาพของคำำ�ตอบ การควิิซเดี่่�ยว การอภิิปรายกลุ่่�ม
และการนำำ�เสนอนั้้�นวััดผลตาม performance ของผู้้�
เรีียน ซึ่่�งผู้้�สอนมีีเกณฑ์์การให้้คะแนนที่่�แจ้้งให้้ผู้้�เรีียน
รัับทราบก่่อนทำำ�กิิจกรรม เช่่น การตอบถููกต้้อง การ
ตอบตรงคำำ�ถาม การตอบโดยมีีแนวคิิด/ทฤษฎีีรองรัับ
การตอบโดยมีีการยกตััวอย่่างหรืือกรณีีศึกึ ษาประกอบ
ได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสมกัับบริิบท หรืือการตอบ
แบบที่่�มีีการทำำ�การบ้้านมาก่่อน (เช่่น มีีการอ้้างอิิง
บทความวิิจััยรองรัับ)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

3. ผลการดำำ�เนิินการ
เรียนการสอนในชั
้นเรี1/2563
ยน (แบบเว
างระหวยานง
ในภาคเรีียนที่่�
มีีนันักระยะห
ศึึกษาลงทะเบีี
กันยตามมาตรการป
องกันการแพร
ระบาดของเชือ้องโลก
ไวรัส
เรีี
นวิิชาความมั่่�นคงด้้านพลัั
งงานในการเมืื
จำำCOVID-19)
�นวน 40 คน
โดยเป็็วนของผลการดำเนิ
นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3-4
ทั้้�งจาก
โดยในส
นการนี
้ จะ
คณะรัั
ฐ ศาสตร์์
คณะ
อธิบายตามกลุ
มกิแจละรัั
กรรมฐ ประศาสนศาสตร์์
3 สวนคือ 1) การ pre-test
มนุุ
ษ ยศาสตร์์และคณะสัั
ง คมศาสตร์์
2) การถมสไลด
3) การอภิ
ปรายกลุม แ ละคณะ
เศรษฐศาสตร์์
ซึ่่�งการเรีี
ยนการสอนส่่
วนใหญ่่อยู่่�ใกนรููษาป
จากการทำ
pre-test
ในวันแรกของการศึ
แบบของการเรีี
ยนการสอนในชั้้�
นเรีีย่ยนวกั
(แบบเว้้นระยะ
พบวาผูเรียนขาดความรู
พื้นฐานเกี
บทรัพยากร
ห่่างระหว่่างกัันตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาด
พลั งงาน ระบบพลั งงาน ตลอดจนห ว งโซ อุ ป ทาน
ของเชื้้�อไวรััส COVID-19) โดยในส่่วนของผลการ
พลังงาน ผูสอนจึงมอบหมายบทความจำนวนหนึ่งให
ดำำ�เนิินการนี้้�จะอธิิบายตามกลุ่่�มกิิจกรรม 3 ส่่วนคืือ
ผู  เการ
รี ย นpre-test
โดยเน น2)ย้การถมสไลด์์
ำ ให ผ ู  เ รี ย นอและ
า นทำความเข
าใจ
1)
3) การอภิิปราย
พรมอมกับตั้งคำถามกับตัวเองวา พลังงานสำคั ญต อ
กลุ่่�
การเมือจากการทำำ
งระหวางประเทศอย
งไรนโดยให
จดบันทึกกษา
ไว
� pre-test าในวัั
แรกของการศึึ
เพื่อเปาผู้้น�เประเด็
นในการทำกิ
จกรรมถมสไลด
พบว่่
รีียนขาดความรู้้
�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัั
บทรััแพละการ
ยากร
พลัั
อภิปง งาน
รายกลุระบบพลัั
มตอไป ง งาน ตลอดจนห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน
พลัังงาน
ผู้้ส� อนจึึงมอบหมายบทความจำำ
�นวนหนึ่่�วงให้้ผู้้�
กิจกรรมการถมสไลด
ที่แตเดิมวางแผนไว
าจะ
เรีีเนยนนการใช
โดยเน้้นย้ำำ
��ให้้ผู้้�เรีีZoom
ยนอ่่านทำำ
�ความเข้้าใจ
พร้้อม
โปรแกรม
หากต
องจัดการเรี
ยน
กััการสอนออนไลน
บตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวแต
เองว่่เนืา่อพลัั
งงานสำำ�คัยัญนการสอนใน
ต่่อการเมืือง
งจากการเรี
ระหว่่
างประเทศอย่่
างไร โดยให้้จดบัั
นทึึ่มกีผไว้้เพื่่�
อเป็็ถนึง
ภาคการศึ
กษาที่ 1/2563
สำหรับวิชาที
ูเรียนไม
ประเด็็นในการทำำ�กิิจกรรมถมสไลด์์และการอภิิปราย
50 คนนี ้ ส ามารถจั ดการเรี ย นการสอนในชั้น เรียน
กลุ่่�มต่่อไป
ตามปกติได กิจกรรมการถมสไลดดังกลาวนี้จึงยังอยู
	กิิจกรรมการถมสไลด์์ ที่่�แต่่เดิิมวางแผนไว้้ว่่าจะ
ในรูปแบบเดิมตามปกติ
ซึ่งผลการดำเนิ
โครงการใน
เน้้นการใช้้โปรแกรม
Zoom
หากต้้องจััดนการเรีี
ยนการ
สวนนี้นั้นยังคงพบป
หาในรูปแบบเดิ
มคือ ผูเรียน
สอนออนไลน์์
แต่่เนื่่�อญงจากการเรีี
ยนการสอนในภาค
บางสกวษาที่่�
นยังคงไม
กลาทีสำำ่จ�ะพู
แสดงความคิ
การศึึ
1/2563
หรััดบหรื
วิิชอาที่่�มีี
ผู้้�เรีียนไม่่ถึดึงเห็50น
ในชั้นสเรีามารถจัั
ยนเทาดใดนั
ก อย
างไรก็ดี แผนการดำเนิ
นการ
คนนี้้�
การเรีี
ยนการสอนในชั้้�
นเรีียนตามปกติิ
ได้้
จกรรมการถมสไลด์์
กล่่าวนี้้�จึึ
ไดคกิิาดการณ
ถึงความเปดันังไปได
ในจุงดยัันีงอยู่่�
้ไวแในรูู
ลวปจึแบบ
งได
เดิิ
�เนิินโครงการในส่่
นยััมง
เตรีมตามปกติิ
ยมการแกซึ่ปง่� ผลการดำำ
ญหาโดยเน
กิจกรรมอภิปวนนี้้�นั้้�
รายกลุ
คงพบปัั
ปแบบเดิิเรีมยคืืนส
อ ผู้้วเ� รีีนใหญ
ยนบางส่่
เขามาเติญมหาในรูู
เต็ม เพราะผู
แมวจนยัั
ะลังงคงไม่่
เลที่
กล้้าที่่�
ะพููอดตอบในชั
หรืือแสดงความคิิ
ดเห็็บนสามารถพู
ในชั้้�นเรีียนเท่่
าใด
จะพูดจหรื
้นเรียน กลั
ด แสดง
นััความคิ
ก อย่่ดางไรก็็
ดีี ตแผนการดำำ
�เนิินการได้้คาดการณ์์
ถึึง
เห็นได
ามปกติ หากเป
นการพูดคุยกัน ใน
ความเป็็นไปได้้ในจุุดนี้้�ไว้้แล้้ว จึึงได้้เตรีียมการแก้้ปััญหา
กลุมเล็ก
โดยเน้้นกิิจกรรมอภิิปรายกลุ่่�มเข้้ามาเติิมเต็็ม เพราะผู้้�
เรีียนส่่วนใหญ่่ แม้้จะลัังเลที่่�จะพููดหรืือตอบในชั้้�นเรีียน
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กลัับสามารถพููดแสดงความคิิดเห็็นได้้ตามปกติิ หาก
การอภิ
มนัม้นเล็็ผูกสอนใหอิสระแกผูเรียนใน
เป็็นการพูู
ดคุุปยรายกลุ
กัันในกลุ่่�
การเลือการอภิิ
กกลุมปและสมาชิ
เพื่อที่ผสูเระแก่่
รียนจะได
รายกลุ่่�มนั้้�กนเอง
ผู้้�สอนให้้อิิ
ผู้้�เรีียนมี
ในการเลืื
อกกลุ่่�มและสมาชิิ
กเอง เพื่่�้นอที่่�ผู้้
�เรีียนจะได้้มีี้ง
ความสะดวกใจที
่จะอภิปรายมากขึ
โดยในบางครั
ความสะดวกใจที่่�
รายมากขึ้้�
น โดยในบางครั้้�
ผูสอนจะ ‘เกลี่ย’จผูะอภิิ
เรียปนที
่มีความสามารถต
างกัน งใหผู้้�
สอนจะ
งกััน ให้้อยู่่�
อยูกลุมเดี‘เกลี่่�
ยวกัยน’ บผู้้เ� ารีีงยนที่่�มีี
เพื่อเปความสามารถต่่
ดโอกาสใหเกิดาการเรี
ยนรู
กลุ่่�
มเดีีางผู
ยวกัั
บ้้างวยกัเพื่่�อเปิิ
ระหว
เรียนนด
น ดโอกาสให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
ระหว่่การอภิ
างผู้้�เรีียนด้้วยกัั
ปรายกลุน มนี้ ผูสอนไดกำหนด theme
การอภิิปรายกลุ่่�มนี้้� ผู้้�สอนได้้กำำ�หนด theme
หลักในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นไว แต
หลัักในการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ความคิิดเห็็นไว้้ แต่่ผู้้�
ผูเรียนแตละกลุมจะถูกกระตุนใหตั้งคำถามตอยอด
เรีียนแต่่ละกลุ่่�มจะถููกกระตุ้้น� ให้้ตั้้�งคำำ�ถามต่่อยอด เพื่่�อ
เพื่อใหการอภิ
ปรายลื
่นไหลไปตามความคิ
เห็นและ
ให้้การอภิิ
ปรายลื่่�
นไหลไปตามความคิิ
ดเห็็นดและความ
ความสนใจของผู
 เ รี ยนนมากขึ
โดยหลั งปจากการ
สนใจของผู้้
เ� รีียนมากขึ้้�
โดยหลััง้ นจากการอภิิ
รายกลุ่่�ม
อภิปรายกลุ
มไดแต่่
ขอลสรุ
ป แล
ว แตละกลุ
มจะต อ งส�ง
ได้้ข้้อสรุุ
ปแล้้ว
ะกลุ่่�
มจะต้้องส่่
งตััวแทนเพื่่�อนำำ
ตัวแทนเพื่อนำเสนอผลการอภิ
าชั้ นยเรีนใน
ยน
เสนอผลการอภิิ
ปรายหน้้าชั้้�นเรีียนป รายหน
เพื่่�อแลกเปลี่่�
กลุ่่�
ใหญ่่ต่่อไป
เพื่อมแลกเปลี
่ยนในกลุมใหญตอไป
ภาพที่ 1 ตัวอยางการอภิปรายกลุม

ภาพที่ 2 ตัวอยางการนำเสนอ
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โดยหลัังจากกิิจกรรมถมสไลด์์ การอภิิปรายกลุ่่�ม
และการนำำ�เสนอแล้้ว ผู้้�สอนจึึงจะสรุุปและถอดบท
เรีียนจากกิิจกรรมต่่างๆ ให้้กัับผู้้เ� รีียนอีีกครั้้�ง ทั้้�งนี้้� หาก
ในครั้้�งใดที่่�ยัังมีีประเด็็นที่่�ผู้้�เรีียนมองข้้าม ยัังไม่่ได้้ข้้อ
สรุุปที่่�ชััดเจน หรืือได้้ข้้อสัังเกตที่่�ต่่างจากแนวคิิดของ
นัักวิิชาการสำำ�คัญ
ั ๆ ผู้้ส� อนยัังจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเข้้ามาเติิม
เต็็มในส่่วนนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่ากิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เกิิดขี้้�
นทั้้�งในและนอกชั้้�นเรีียนมิิได้้มาเบีียดเบีียนการเรีียนรู้้�
ตามวิิชาการ
4. บทสรุุป
การนำำ�แนวทางการเรีียนรู้้�ผ่่านกระบวนการ
กิิจกรรม (Activities-based Learning) และกิิจกรรม
ในห้้องเรีียนแบบกลัับด้้าน (Flipped Classroom) มา
ใช้้ในการเรีียนการสอนในครั้้�งนี้้�นัับว่่าได้้ผลเป็็นที่่�น่่า
พอใจเป็็นอย่่างยิ่่�ง ด้้วยเหตุุผล 2 ประการ คืือ 1)
แนวคิิดห้้องเรีียนแบบกลัับด้้านช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน
คิิดใคร่่ครวญและหััดตั้้�งประเด็็นคำำ�ถามด้้วยตนเอง ซึ่่�ง
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเชื่่�อมโยงและบููรณาการความรู้้�ต่่างๆ ได้้
โดยไม่่รู้้�สึึกว่่าถููกตีีกรอบจนเกิินไป และ 2) การเรีียนรู้้�
ผ่่านกิิจกรรมอย่่างการอภิิปรายกลุ่่�มนั้้�น ส่่งเสริิมให้้ผู้้�
เรีี ย นถ่่ า ยทอดความคิิ ด และสื่่�อสารกัั บ ผู้้� อื่่� นได้้ ซึ่่� ง
นอกจากจะช่่วยตััวผู้้เ� รีียนเองแล้้ว กิิจกรรมดัังกล่่าวยััง
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนคนอื่่�น ที่่�อาจยัังมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจน้้อย
กว่่า สามารถเรีียนรู้้�จากเพื่่�อนไปพร้้อมกัันอีีกด้้วย ซึ่่�ง
จุุดแข็็งของกิิจกรรมลัักษณะนี้้� คืือ การช่่วยลดปััญหา
ช่่องว่่างของความรู้้�ระหว่่างผู้้�เรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การนำ�แนวทาง Active Learning มาปรับใช้ในวิชา การถ่ายภาพสารคดี
1

กรรณ เกตุเวช

ชื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
gun.ketwec@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้้�เป็็นการสรุุปสาระสำำ�คััญในการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา “การถ่่ายภาพสารคดีี”
จากการสอนแบบบรรยายควบคู่่�กัับการแจกโจทย์์ฝึึกปฏิิบััติิในอััตราส่่วน บรรยาย 60 ฝึึกปฏิิบััติิ 40 มาเป็็นการ
สอนแบบ (Active Learning) โดยลดชั่่�วโมงบรรยายเหลืือไม่่เกิิน 4 สััปดาห์์ (ไม่่เกิินรอยละ 30) ปรัับเนื้้�อหาภาค
บรรยายให้้กระชัับและครอบคลุุมเฉพาะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการสร้้างสรรค์์ภาพถ่่ายสารคดีี ซึ่ง่� ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการประเมิิน
การเรีียนการสอนพบว่่าผู้้เ� รีียนมีีความพึึงพอใจเฉลี่่�ยต่่อการเรีียนการสอนในระดัับ “ดีีมาก” คิิดเป็็นร้้อยละ 98.29
ในด้้านองค์์ความรู้้ที่่�ผู้้
� เ� รีียนได้้รัับจากการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการลงมืือทำำ�สะท้้อนผ่่านการเสนอแผนการทำำ�งานผลลััพธ์์ของ
กระบวนวิิชาทั้้�งในส่่วนผลงานภาพถ่่ายสารคดีีและบทความที่่�สร้้างขึ้้�นอยู่่�ในระดัับมาตรฐานสามารถเผยแพร่่และ
นำำ�เสนอสู่่�สาธารณะได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 90 ทั้้�งนี้้�อััตราส่่วนของผู้้�เรีียนที่่�ไม่่ผ่่านการประเมิิน (อัักษร W และ F) คิิด
เป็็นอััตราส่่วนที่่�ร้้อยละ 5 ของแต่่ละลำำ�ดัับอัักษร ซึ่ง่� อััตราการถอดและไม่่ผ่่านเกณฑ์์ไม่่ได้้มีีความแตกต่่างอย่่างมีี
นััยยะสำำ�คััญเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการเรีียนการสอนแบบเน้้นบรรยาย
คำำ�สำำ�คััญ: ภาพถ่่ายสารคดีี, ผลงานสร้้างสรรค์์, ทัักษะการเรีียนรู้้�, เรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม

1. บทนำำ�
เมื่่�อโลกเปลี่่�ยนผ่่ า นเข้้าสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
กระบวนทััศน์์และความรู้้�ต่่าง ๆ จำำ�เป็็นต้้องปรัับตาม
เช่่นเดีียวกัับรููปแบบการเรีียนการสอน ไม่่ใช่่เพีียงแค่่
การปรัั บ ปรุุ ง เนื้้�อหาให้้เท่่ า กัั น เทคโนโลยีี แ ละ
อุุตสาหกรรมสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ที่่�ได้้รัับผลกระทบโดยตรงจาก
การเปลี่่�ยนผ่่านยุุคสมััย กระบวนวิิชาการถ่่ายภาพ
สารคดีีจำำ�เป็็นต้้องปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนให้้
สอดคล้้องกัับรููปแบบวิิชาชีีพและธรรมชาติิใหม่่ของ
งานภาพถ่่ า ยสารคดีี ที่่� เปลี่่�ยนตามแพลตฟอร์์ ม
(Platform) ซึ่ง่� เทคโนโลยีีการสื่่�อสารและอุุตสาหกรรม
สิ่่�งพิิมพ์์ซึ่ง่� ถููกทำำ�ให้้ชะงััก (Disrupted) ด้้วยพฤติิกรรม
การบริิโภคที่่�ต้้องการความรวดเร็็วของข้้อมููลข่่าวสาร
16

ความต้้องการเห็็นสาระเนื้้�อหาที่่�แตกต่่างไม่่จำำ�เจ ตาม
รููปแบบสุุนทรีียศาสตร์์ของผู้้�คนในยุุคสมััย สื่่�อสารรููป
แบบใหม่่เป็็นการนำำ�เสนอผ่่าน Digital Platform และ
ผู้้�สร้้างสรรค์์ผลงานจำำ�เป็็นต้้องมีีความสามารถหลาก
หลายและรอบด้้านมากกว่่าเดิิม ในระดัับผู้้�ประกอบ
การอาจเคยมองหา “ช่่างภาพ” และ “นัักเขีียน” ชั้้�น
เยี่่�ยมมาทำำ�งานร่่วมกััน แต่่ในปััจจุุบันั (รวมถึึงแนวโน้้ม
ในอนาคต) การผลิิตผู้้เ� รีียนที่่�มีีทักั ษะหลากหลาย “ถ่่าย
ภาพดีี” “เขีียนได้้” “สััมภาษณ์์เป็็น” บางแห่่งอาจถาม
หาทัักษะ “วีีดีโี อ” หรืือ “ตััดต่่อ” โดยคาดหวัังไว้้ว่่าจะ
มีีอยู่่�ในคน ๆ เดีียว อาจเป็็นเรื่่�องปกติิหากผู้้�ประกอบ
การมัักมองหา “เป็็ดโปร” หรืือคนที่่�มีีทัักษะรอบด้้าน
สามารถจััดการงานที่่�แตกต่่างกัันได้้หลายอย่่าง (อีีกทั้้�ง
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ยัังต้้องอยู่่�ในระดัับดีีหรืือยอดเยี่่�ยมขึ้้�นไป) การสอน
ทัักษะที่่�วัันหนึ่่�งเคยเป็็นของใหม่่ แต่่หากวัันหนึ่่�งผ่่าน
ไปอาจกลายเป็็นสิ่่�งล้้าสมััยกลายเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�สอนต้้อง
คำำ�นึึงถึึง ดัังนั้้�นการสอนในปััจจุุบัันอาจจำำ�เป็็นต้้องให้้
น้ำำ��หนัักไปที่่�การสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้� (Learning
Skill) แทนที่่�ผู้้�สอนจะครอบให้้แต่่เฉพาะความรู้้�เชิิง
วิิชาชีีพหรืือเนื้้�อหาเชิิงวิิชาการแต่่เพีียงอย่่างเดีียว
2. โจทย์์ใหม่่ เป้้าหมายใหม่่
ในอดีีต - ภาพสารคดีีตััวแทนของความจริิงที่่�
ผู้้�คนเคยเชื่่�อถืือกลัับกลายเป็็นเรื่่�องโกหก ปััจจุุบััน ภาพสารคดีี ใช้้ภาพแนวพรรณนาแบบเหนืื อ จริิ ง
“Surreal” มาใช้้เพื่่�อช่่วยวิิพากและช่่วยในการหาข้้อ
เท็็จจริิง เมื่่�อยุุคสมััยเปลี่่�ยน เทคโนโลยีีเปลี่่�ยน ทัักษะ
และคุุณลัักษณะของสื่่�อเปลี่่�ยน แม้้กล้้องถ่่ายภาพจะ
พััฒนาไปไกล แต่่ทว่่าเมื่่�อมองไปที่่�สื่่�อ “ภาพถ่่าย”
(รวมถึึงภาพเคลื่่�อนไหวที่่�กล้้องตััวเดีียวกัันสามารถผลิิต
ได้้) มัันยัังคงทำำ�หน้้าที่่�ดัังที่่� “ภาพถ่่าย” ในยุุคก่่อนหน้้า
ทำำ�อยู่่�เช่่นเดิิม อาจมีีคุุณลัักษณะบางประการที่่�ขยัับ
ออกจากมายาคติิเดิิม ๆ ว่่าภาพถ่่ายนั้้�นเคยเชื่่�อถืือได้้
เคยถููกใช้้เป็็นหลัักฐาน ความจริิงในภาพถ่่ายที่่�เคยเชื่่�อ
กัันนั้้�น อาจไม่่ใช่่ความจริิงโดยสมบููรณ์์เสมอไป รวมถึึง
คนดููรุ่่�นใหม่่ที่่�มีปี ระสบการณ์์ทางสายตามากขึ้้�น ฉลาด
และเฉีียบคมที่่�จะรู้้�เท่่าทัันการชัักจููงผ่่านภาพและตััว
อัักษรดัังนั้้�นผลงานที่่�นำำ�เสนอจึึงจำำ�เป็็นต้้องเชื้้�อเชิิญให้้
อ่่านภาพ สร้้างความน่่าสนใจ ไม่่ชััดเจนหรืือยััดเยีียด
จนเกิินไป เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ชมพิิจารณาความหมายและ
มุุมมองตามประสบการณ์์ส่่วนตััวด้้วยเหตุุนี้้�ช่่างภาพ
สารคดีี แ นวร่่ ว มสมัั ย Contemporary / NeoDocumentary) ในปััจจุุบัันจึึงมีีอิิสระที่่�จะหยิิบยืืมแค่่
สไตล์์มาใช้้ในงานสารคดีีมาใช้้ (Documentary Style)
โดยไม่่ยึึดติิดกัับกรอบแนวปฏิิบััติิของงานภาพถ่่าย
สารคดีีแบบดั่่�งเดิิมตามแนวทางสััจนิิยม (Realism) ซึ่ง่�
มุ่่�งสร้้างภาพที่่�เป็็นจริิง ปราศจากการปรุุงแต่่ง มีีความ
เป็็นภาวะวิิสััย (Objectivity) งานสารคดีีแบบดั่่�งเดิิม
ถููกใช้้งานมานัับตั้้�งแต่่ยุุคบุุกเบิิกการถ่่ายภาพ ปััจจุุบััน

ได้้ล่่วงผ่่านยุุคสมััยแห่่งความรุ่่�งเรืืองของการเล่่าเรื่่�อง
ผ่่านภาพถ่่ายสารคดีี งานชิ้้�นสำำ�คััญที่่�ปรากฏขึ้้�นตลอด
หลายทศวรรษที่่�ผ่่านมาล้้วนได้้พิิสููจน์์ให้้เห็็นแล้้วว่่ามีี
กรณีีพิิพาทถึึงจริิยธรรมของช่่างภาพต่่อการนำำ�เสนอ
ความจริิงมากมายนัับไม่่ถ้้วน ภาพถ่่ายสารคดีีแนวร่่วม
สมััยจึึงลดทอนความสุุดโต่่งของกรอบแนวคิิดสััจนิิยม
แต่่ยิินยอมให้้ช่่างภาพสามารถประกอบสร้้างความ
หมาย (ความจริิง) ที่่�ต้้องการขึ้้�นมาเองได้้
การประกอบสร้้างภาพแห่่งความหมายขึ้้�นมา
ใหม่่ยัังคงใช้้จริิยธรรมในการทำำ�งานเช่่นเดิิม (ไม่่หลอก
ลวงหรืือจงใจทำำ�ให้้ผู้้�ชมเชื่่�อว่่า ภาพเหล่่านั้้�นคืือเหตุุการ
จริิง) ภาพที่่�สร้้างขึ้้�นใหม่่ถููกใช้้ทำำ�หน้้าที่่�บอกเล่่าเชิิง
พรรณนาเรื่่�องราว ภาพถ่่ายดัังกล่่าวถููกเรีียกว่่าภาพเชิิง
พรรณนา (Staged Photography) ซึ่ง่� เห็็นได้้ชััดว่่าถููก
สร้้างขึ้้�นอย่่างจงใจ ไม่่ใช่่ของจริิง ตััวภาพมีีคุณ
ุ ลัักษณะ
และบรรยากาศแบบการแสดง (Staged) มีีความเป็็น
เรื่่�องแต่่ง (Fiction) แสดงให้้เห็็นอย่่างเด่่นชััด ทว่่าใน
ความเป็็นเรื่่�องแต่่งนั้้�นก็็ไม่่ได้้ปราศจากร่่องรอย หรืือ
ตััดขาดจากความจริิง (Fact) ไปเสีียทีีเดีียว ภาพมัักถููก
ประกอบสร้้างความหมายขึ้้�นโดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลที่่�
เป็็นความจริิง (Fact) ผู้้�ชมจะสามารถทราบได้้ผ่่าน
การนำำ�เสนอได้้อย่่างตรงไปตรงมาว่่าภาพเหล่่านั้้�นถููก
“ประกอบสร้้างขึ้้�นใหม่่” โดยลัักษณะภาพที่่�แสดงออก
แบบเหนืือจริิง อีีกทั้้�งยัังมัักใช้้การนำำ�เสนอแบบฉาก
ภาพยนตร์์ สร้้างคำำ� ถามและชวนให้้ผู้้� ช มตีี ค วาม
มากกว่่าจะบอกเล่่าอย่่างตรงไปตรงมา รวมไปถึึงการ
หยิิบยืืมรููปแบบการถ่่ายภาพประเภทอื่่�นเข้้าสู่่�งาน
สารคดีี เช่่นการใช้้ภาพหุ่่�นนิ่่�ง (Still life) มาใช้้ประกอบ
รวมถึึงรููปแบบการถ่่ายภาพเชิิงความคิิด (Conceptual
Photography) เข้้ามาสร้้างมิิติิความหมายในตััวงาน
และรููปแบบการนำำ�เสนอได้้มากกว่่าเดิิม
	รููปแบบของภาพถ่่ายสารคดีีในปััจจุุบันั แตกต่่าง
ไปจากงานภาพสารคดีีตามขนบดั่่�งเดิิม อาจมีีเพีียงจุุด
มุ่่�งหมายของภาพสารคดีีรวมถึึงการใช้้งานของภาพ
เหล่่านั้้�นที่่�ยัังไม่่ถูกู ขยัับออกจาก “เครื่่�องมืือเพื่่�อบัันทึึก
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

และถ่่ายทอดเรื่่�องราว” การเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญอีีก
ประการหนึ่่�งคืือปลายทาง (Platform) การนำำ�เสนอ
ซึ่่� ง งานภาพสารคดีี เ ปลี่่�ยนจากสิ่่�งพิิ ม พ์์ ป ระเภท
นิิตยสารหรืือวารสารไปสู่่�การนำำ�เสนอที่่�หลากหลาย
มากขึ้้�น ช่่างภาพสารคดีี (ผู้้ผ� ลิิต) ที่่�มีีทักั ษะหลากหลาย
ยัังสามารถผัันตััวสู่่�บทบาท ผู้้�ผลิิตสื่่�ออิิสระ (Content
Provider) ในช่่ ว งทศวรรษที่่�ผ่่ า นมาเราเห็็ น การ
เปลี่่�ยนแปลงขององค์์กรสื่่�อขนาดใหญ่่ที่่�ต้้องปรัับตััวให้้
เล็็กลง สิ่่�งพิิมพ์์เชิิงสารคดีีขนาดใหญ่่หลายสำำ�นักั จำำ�ต้้อง
ปิิดตััวลงหากไม่่ยอมปรัับตััวไปสู่่�พื้้�นที่่�การนำำ�เสนอใหม่่
ๆ รวมถึึง แต่่มีีความหลากหลายมากขึ้้�น เห็็นได้้ชััดว่่า
โลกปััจจุุบันั สื่่�อดิิจิทัิ ลั (Digital Content) คืือพื้้�นที่่�ใหม่่
ซึ่ง่� ใครก็็สามารถเป็็นผู้้ผ� ลิิต (Publisher/Contributor)
ได้้ อีีกทั้้�งทัักษะด้้านภาษาที่่�ช่่วยเปิิดขีีดความสามารถ
ในการทำำ�งานที่่�ไร้้ข้้อจำำ�กััดด้้านพื้้�นที่่� อาชีีพผู้้�เร่่ร่่อน
ดิิจิิทััล (Digital Nomad) ทำำ�ให้้การเป็็น Vlogger
Blogger และ Streamer ที่่�ใช้้ภาษาสากลได้้ยิ่่�งช่่วยให้้
มีีโอกาสที่่�มากกว่่า ดัังนั้้�นหากการเรีียนการสอนที่่�
เกี่่�ยวข้้องในด้้านนี้้�ไม่่มุ่่�งสร้้างให้้ผู้้�เรีียนมีีทักั ษะที่่�หลาก
หลาย ไม่่สามารถเป็็นผู้้�ให้้บริิการเนื้้�อหา (content
provider) อาจสร้้างความยากลำำ�บากให้้กัับผู้้เ� รีียนหลััง
สำำ�เร็็จการศึึกษา และไม่่เป็็นการโยนภาระให้้ระบบสห
กิิจที่่�จะต้้องมาฝึึกฝนว่่าที่่�บััณฑิิตให้้พร้้อมทำำ�งานจริิง
นอกจากการปรัั บ เนื้้�อหาสาระของกระบวนวิิ ช าที่่�
สำำ�คััญคืือการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอน
จากเดิิมที่่�เน้้นการสอนเชิิงบรรยายเพื่่�อสร้้าง (ความ
เข้้าใจ) สาระของงานภาพถ่่ายสารคดีีไปสู่่�การผลิิตนััก
สร้้างสรรค์์ (Content Provider) ผ่่านการศึึกษา
ค้้นคว้้าและพััฒนาแก้้ปััญหาแบบข้้ามศาสตร์์ ส่่งเสริิม
ให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือฝึึกปฏิิบััติิงานจริิง มุ่่�งให้้เรีียนรู้้�และ
พััฒนากระบวนการคิิดและผลิิตผลงานเชิิงสร้้างสรรค์์
เพื่่�อนำำ�เสนอภาพถ่่ายสารคดีีประกอบบทความ ที่่�จะ
ส่่งมอบเนื้้�อหาข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง มีีรููปแบบน่่าสนใจ รวม
ถึึงการใช้้ประโยชน์์จากสื่่�อและช่่องทางการสื่่�อสาร
ออนไลน์์ที่่�มีอี ยู่่�ในตลาดปััจจุุบันั เพื่่�อนำำ�เสนอผลงานให้้
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เหมาะสมกัับพฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคในปััจจุุบันั ได้้อย่่าง
เหมาะสม คืือเป็็นเป้้าหมายหลัักในโครงการครั้้�งนี้้�
3. รููปแบบกิิจกรรม
หลัังจากบรรยายเนื้้�อหาที่่�จำำ�เป็็นแล้้ว ชั้้�นเรีียน
เปลี่่�ยนรููปแบบการนั่่�งเป็็นห้้องนำำ�เสนอ เพื่่�อจััดการ
เรีียนการสอนภาคปฏิิบััติิ ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อผลิิตผล
งานสร้้างสรรค์์ “ภาพถ่่ายสารคดีีประกอบบทความ”
ผ่่านการศึึกษาค้้นคว้้าเพื่่�อกำำ�หนดหััวข้้อประชาชนให้้
ความสนใจ หรืือ เป็็นประเด็็นสำำ�คััญทางสัังคมในช่่วง
เวลาบนพื้้�นที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ โดยผู้้ส� อนลดบทบาทใน
ลัักษณะผู้้�บรรยาย (Lecturer) ไปเป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�
(Coaching) เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้น
ที่่�จะสร้้างสรรค์์ผลงานผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองเพื่่�อผลิิ ต โครงงาน (outcome-based
education) ผ่่านการปฏิิบัติั กิ ารเรีียนรู้้ผ่� า่ นการทำำ�งาน
จริิง (learning by doing) การเรีียนภาคปฏิิบัติั มีิ ลำี ำ�ดับั
ขั้้�นสำำ�คััญ 3 ส่่วน ประกอบด้้วย 1. ขั้้�นการค้้นคว้้า
(Research) ศึึ ก ษาข้้อมูู ล เพื่่�อกำำ� หนดหัั ว ข้้อ การ
ทบทวนกรณีีศึึกษาชุุดผลงานภาพถ่่ายสารคดีีที่่�ใกล้้
เคีียง สำำ�รวจทรััพยากรที่่�มีีศัักยภาพในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย
2. ขั้้�นก่่อนการสร้้างสรรค์์ (Pre-Production) เพื่่�อ
วางแผนการดำำ�เนิินงานและกำำ�หนดขอบเขต 3. ขั้้�นการ
พััฒนาผลงาน (Project Developing) เพื่่�อผลิิตภาพ
สารคดีีและบทความประกอบตามหััวข้้อที่่�สนใจ ทั้้�งนี้้�
ตามแผนการสอนที่่�กำำ�หนดไว้้ ขั้้�นตอนที่่� 1) และ 2)
(สำำ�หรัับปรัับแก้้หััวข้้อที่่�นำำ�เสนอให้้เหมาะสม) ขั้้�นตอน
ดัังกล่่าวจะใช้้ระยะเวลาไม่่เกิิน 3 สััปดาห์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
มีีระยะเวลาพััฒนาผลงานไม่่น้้อยกว่่า 8 สััปดาห์์ โดย
ตลอดระยะการพััฒนาหััวข้้อฯ ผู้้�เรีียนจะต้้องเข้้าร่่วม
การนำำ�เสนอความคืืบหน้้าโครงงานสร้้างสรรค์์จำำ�นวน
3 ครั้้�ง และกิิจกรรมสนทนากลุ่่�ม เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียน
รู้้ข้้� อปััญหาและข้้อเสนอแนะร่่วมกััน 2 ครั้้�ง โดยในช่่วง
แรกใช้้ห้้องเรีียนออนไลน์์ผ่่านระบบ Zoom และ
Google Classroom เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์ Covid-19
หลัังการประกาศผ่่อนคลายมาตรการ (ช่่วงสััปดาห์์ที่่�

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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กระบวนวิชาการถายภาพสารคดีมีกิจกรรมการ
จึึงกลัับมาเข้้าชั้้�่ มนุ  งเรีีไปที
ยนปกติิ
เพื่่�อทำำก�กิ
จิ กรรมกลุ่่�
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่ ก ารฝ
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บ ั ต ิ โ ดยมตาม
แผนการสอนเดิิม
กระบวนการทั ้ ง หมดมุ  ง เสริ ม สร า งศั ก ยภาพของ
ผลลััมพี ทธ์์ั ก ษะที ่ พ ึ ง ประสงค 3 ทั ก ษะสำคั ญ
ผู  เ รี4.ย นให
ายภาพสารคดีี
จิ กรรมการ
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ย นรู  2. ทัมีกกิี ษะการ
เรีียนการสอนที่่�มุ่่�งไปที่่�การฝึึกปฏิิบััติิโดยกระบวนการ
สื่อสาร 3. ทักษะการคิดเชิงสรางสรรค ใหผูเรียนได
ทั้้�งหมดมุ่่�งเสริิมสร้้างศัักยภาพของผู้้�เรีียนให้้มีีทัักษะที่่�
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เผยแพรและเก็บรวบรวมผลงานที่จะเปนประโยชน
ผู้้ส� อนพััฒนาเว็็บไซต์์ของกระบวนวิิชา สำำ�หรัับเผยแพร่่
ตอการอางอิงและสืบคนแกผูเรียนและผูสนใจตอไป
และเก็็บรวบรวมผลงานที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
ในอนาคต
อีกทับ้งผูค้้นแก่่
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อีีกทั้้�งผู้้�สอนมีีปแผนผลัั
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ตัวปอย
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ละผลงานภาพถ
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อม ตััวอย่่ายางรููป
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ภาพที่ 1 ลิงคเว็บไซตผลงาน
ภาพที่่� 1 ลิิงค์์เว็็บไซต์์ผลงาน
https://qrgo.page.link/W2hzR

https://qrgo.page.link/W2hzR

เนื่่�องด้้วยกระบวนวิิชาได้้รัับงบสนัับสนุุนการ
ปรัับปรุุงรููปแบบการสอนจาก TLIC ซึ่่�งงบประมานส่่วน
นี้้�ออกแบบให้้นำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนผู้้เ� รีียนให้้สามารถพิิมพ์์

ภาพผลงานเพื่่�อประกอบการนำำ�เสนอ รวมถึึงจััดทำำ�
หนัังสืือภาพจำำ�นวนหนึ่่�ง (on demand) เพื่่�อเพิ่่�มรููป
แบบการจััดเก็็บ (Archival) และแพร่่ผลงานสร้้างสรรค์์
อีีกทั้้�งการจััดทำำ�สิ่่�งพิิมพ์์ยังั ช่่วยฝึึกฝนทัักษะการทำำ�งาน
ด้้านการออกแบบและงานพิิมพ์์เพิ่่�มเติิม
5. การประเมิินผล
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�สามารถทำำ�ได้้โดย
1.การประเมิิ น จากกระบวนการและตัั ว ผลงาน
สร้้างสรรค์์โดยตรง ซึ่่�งสะท้้อนคุุณภาพของผู้้�เรีียน
มาตรฐานการทำำ�งาน ความน่่าสนใจของประเด็็นที่่�
เลืือกนำำ�เสนอ ความถููกต้้องของข้้อมููลที่่�ศึึกษาค้้นคว้้า
ความสม่ำำ��เสมอที่่�ลงพื้้�นที่่�และพััฒนาผลงาน แนวทาง
การแก้้ปััญหาของผู้้เ� รีียน และความสมบููรณ์์ของผลงาน
สร้้างสรรค์์ 2.ประเมิินจากการมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน ผู้้�
เรีี ย นมีี ทััศนคติิ ที่่�ดีีต่่อการเรีี ย นการสอนในรูู ปแบบ
กิิจกรรม แสดงให้้เห็็นถึึงความใส่่ใจ มีีการเตรีียมพร้้อม
ค้้นคว้้าเนื้้�อหา เปิิดกว้้างและร่่วมแสดงออกถึึงการแบ่่ง
ปัันองค์์ความรู้้� ให้้คำำ�แนะนำำ� ช่่วยเหลืือและส่่งเสริิม
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นอื่่�น ๆ ให้้สามารถพััฒนาหรืือแก้้ไขปััญหา
ที่่�พบร่่วมกัันได้้
ในด้้านการประเมิินการเรีียนการสอนพบว่่าผู้้�
เรีียนมีีความพึึงพอใจเฉลี่่�ยต่่อการเรีียนการสอนใน
ระดัับ “ดีีมาก” คิิดเป็็นร้้อยละ 98.29 ในด้้านองค์์ความ
รู้้ที่่�ผู้้
� เ� รีียนได้้รัับจากการเรีียนรู้้ผ่� า่ นการลงมืือทำำ�สะท้้อน
ผ่่านการเสนอแผนการทำำ�งานผลลััพธ์์ของกระบวนวิิชา
ทั้้�งในส่่วนผลงานภาพถ่่ายสารคดีีและบทความที่่�สร้้าง
ขึ้้�นอยู่่�ในระดัับมาตรฐานสามารถเผยแพร่่และนำำ�เสนอ
สู่่�สาธารณะได้้คิิดเป็็นร้้อยละ 90 ทั้้�งนี้้�มีีผู้้�เรีียนที่่�ถอน
และไม่่ผ่่านกระบวนวิิชา (อัักษร W = 1 และ F = 1)
คิิดเป็็นค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละ 5 จากจำำ�นวนผู้้�เรีียนทั้้�งหมด
6. สรุุปและข้้อเสนอแนะ
โดยสรุุปการปรัับรููปแบบการสอนในครั้้�งนี้้�จะไม่่
เกิิดขึ้้�น รวมถึึงจะไม่่เกิิดประโยชน์์ใด ๆ แก่่ผู้้�เรีียนหาก
ผู้้ส� อนไม่่ยอมเปิิดใจรัับวิิธีกี ารใหม่่ ๆ การระบุุหาเนื้้�อหา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ที่่�ล้้าหลััง (Outdated) จากรููปแบบการสอนที่่�เคยทำำ�
มาจนคุ้้�นชิิน (Comfort Zone) ให้้พบ เพื่่�อพิิจารณา
ตััดออกหรืือคงเหลืือไว้้แต่่เนื้้�อหาโดยสรุุป เฉพาะที่่�
จำำ� เป็็ น ผู้้� ส อนอาจไม่่ ส ามารถติิ ด ตามเทคโนโลยีี ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงรวดเร็็ ว ได้้ทัั น แต่่ ส ามารถใช้้การ
เปลี่่�ยนแปลงนี้้�เพื่่�อเรีียนรู้้�ร่่วมกัับผู้้�เรีียน
	ปััจจััยสำำ�คััญอีีกประการคืือการสร้้างเป้้าหมาย
ของวิิชาที่่�กว้้าง ยืืดหยุ่่�น และให้้อิิสระแก่่ผู้้�เรีียนในการ
กำำ�หนดรายละเอีียดของงานตามที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ ผู้้�สอน
มีีหน้้าที่่�มุ่่�งสร้้างบรรยากาศและโอกาสที่่�จะฝึึ
ประโยชนจากการลดชั่วโมงบรรยายลงแลกวฝนผู้้
เพิ่ม �
เรีีระยะเวลาในการฝ
ยนให้้มีีทักั ษะการเรีียนรู้้
� (learning
skill) มและทัั
กษะ
ก ปฏิ
บ ั ต ิ ทำกลุ
วิ จ ารณ
การคิิ
ดวิิเคราะห์์
ที่่�จะสามารถนำำ�ไปสู่่�กไารแก้้ปัั
หาที่่�
แลกเปลี
่ยนปญหาและแนวทางการแก
ขรวมกัญนเป
น
พบเจอจากสถานการณ์์
จ
ริิ
ง
ได้้ด้้วยตนเอง
ผลดีตอกระบวนการสรางสรรคของผูเรียนมากกวา
จากการเพิ่่�
มเวลาฝึึกปฏิิ
บััตินิงได
านตาม
การเรีประโยชน์์
ยนในรูปแบบเน
นการบรรยายอย
างเห็
ชัด
หััวข้้อที่่�สนใจเพื่่�อสร้้างสรรค์์
ผ
ลงานภาพถ่่
า
ยสารคดีี
อุปสรรคสำคัญประการเดียวที่พบในการเรียน
การมีี
ร
ะยะเวลาการทำำ
�งานเพิ่่�มขึ้้�นแสดงให้้เห็็
นถึึง
การสอนซึ
่งสะทอนผานผู
เรียนและการเฝาสังเกตของ
คุุณภาพของผลงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงลดความตึึงเครีียด

ของผู้้� เรีี ย นในการสร้้างสรรค์์ ผ ลงานในกรณีี ที่่� เกิิ ด
อุุ ป สรรคและต้้องการเวลาในการแก้้ไขผลงานให้้
สมบููรณ์์
ประโยชน์์จากการลดชั่่�วโมงบรรยายลงแล้้วเพิ่่�ม
ระยะเวลาในการฝึึกปฏิิบัติั ิ ทำำ�กลุ่่�มวิิจารณ์์ แลกเปลี่่�ยน
ปัั ญ หาและแนวทางการแก้้ไขร่่ ว มกัั น เป็็ น ผลดีี ต่่ อ
กระบวนการสร้้างสรรค์์ของผู้้�เรีียนมากกว่่าการเรีียน
ในรููปแบบเน้้นการบรรยายอย่่างเห็็นได้้ชััด
	อุุปสรรคสำำ�คััญประการเดีียวที่่�พบในการเรีียน
งสะท้้อนผ่่
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องลงพืา้นนผู้้
ที่ฝ�เรีีกยปฏิ
บัติงานภายใต
การ
ผู้้�สอนคืือการต้้องลงพื้้�นที่่�ฝึึ
บััติิงดานภายใต้้การ
ระบาดของโรคโควิ
ด-19 ซึ่งสรากงขปฏิิอจำกั
ในการผลิต
ระบาดของโรคโควิิ
ซึ่่� ง สร้้างข้้อจำำ
�กัั ด ในการ
ผลงานตามหั
วขอที่ผูเดรี-19
ยนสนใจ
โดยเฉพาะในช
วง
ผลิิ
ต
ผลงานตามหัั
ว
ข้้อที่่�ผู้้
เ
�
รีี
ย
นสนใจ
โดยเฉพาะในช่่
แรกของการทดลองดำเนินงาน แตทวาผูเรียนรอยละ วง
�เนิินบงาน
แต่่ทว่ฒ่าผู้้นางานจน
�เรีียนร้้อยละ
90แรกของการทดลองดำำ
ยังสามารถแสดงความคื
หนาและพั
90 ยััางงมีสามารถแสดงความคืื
บหน้้าและพัั
นางานจน
จบอย
มาตรฐานได หลังจากมี
ประกาศผฒ
อนคลาย
จบอย่่ดเมื
างมีีองม(Lock
าตรฐานได้้
การป
Down)หลัังจากมีีประกาศผ่่อนคลาย
การปิิดเมืือง (Lock Down)

ภาพที่่� 2 ตััวอย่่างผลงานและการนำำ�เสนอผลงานผ่่านสื่่�อออนไลน์์
ภาพที่ 2 ตัวอยางผลงานและการนำเสนอผลงานผานสื่อออนไลน

20

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

เอกสารอางอิง

กาจนา แก ว เทพ. (2549). ศาสตร แ ห ง สื ่ อ และวั ฒ นธรรมศึ ก ษา. กรุ ง เทพฯ: เอดิ สั น

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

7. เอกสารอ้้างอิิง
กาจนา แก้้วเทพ. (2549). ศาสตร์์แห่่งสื่่�อและวััฒนธรรมศึึกษา. กรุุงเทพฯ: เอดิิสััน เพรสโปรดัักส์์.
รสลิิน กาสต์์ (2558), แอ็็บโพรพริิเอชั่่�นอาร์์ต: ศิิลปะแห่่งการหยิิบยืืม, กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย.
ราชบััณฑิิตยสถาน (2553), พจนานุุกรมศััพท์์จิิตวิิทยา ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน, กรุุงเทพฯ: ราชบััณฑิิตยสถาน.
วารีี ฉััตรอุุดมผล (2560), “การสื่่�อสารผ่่านศิิลปะภาพถ่่ายแบบ Tableau Staged Photography”, วารสารศาสตร์์
10 (1): 7-58.
อรรถสิิทธิ์์� สิิทธิิดำ�ำ รง และพิิพััฒน์์ พสุุธารชาติิ (2558), กลิ่่�นไอ การเมืือง และภาพยนตร์์: อ่่าน “งานศิิลปะในยุุค
ของการผลิิตซ้ำำ��แบบจัักรกล” ของวอลเตอร์์ เบนยามิิน, กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักพิิมพ์์วิิภาษา.
Arnold, M. (1932). Culture and anarchy. Cambridge University Press.
Berger, J. (2013), Understanding a Photograph, England: Penguin.
Cotton, C. (2004), The Photograph as Contemporary Art, London: Thames & Hudsons.
Edwards, S. (2006). Photography: a very short introduction. Oxford. Oxford University Press.
Gregory, B. et al. (2005), Gregory Crewdson 1985-2005. Ostfildern-Rut, Germany: HATJE CANTZ.
Engberg, S. (2010). From here to there: Alec Soth’s America. Ostfildern. Hatje Cantz.
Hartley, J. (2005), Communication Culture and Media Studies: Key Concepts, London: Routledge.

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

โครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กระบวนวิชา 851207
แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสาร
ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์1

คณะการสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239/72 ตรอกหมู่บ้านสุเทพ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail: kwanfa.s@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
โครงการนี้้�ฯ มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อพััฒนารููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ ในกระบวนวิิชา 851207
แนวคิิดและทฤษฎีีทางการสื่่�อสาร คณะการสื่่�อสารมวลชน ภาคการศึึกษาที่่� 2/2563 โดยมีีนัักศึึกลงทะเบีียน
53 คน ผู้้�สอนประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดในการออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมในกระบวนวิิชา ได้้แก่่ การคิิด
วิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบยืืดหยุ่่�น (Cognitive Flexibility) การคิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบลดรููปแบบการเรีียน
รู้้�แบบเฉื่่�อยชา (Cognitive Minimalism) และการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (Game-Based Learning Model)
ผลการดำำ�เนิินโครงการฯพบว่่า ประการแรก การผลิิตสื่่�อออนไลน์์ และจััดสภาพแวดล้้อมการเรีียนการสอนแบบ
ออนไลน์์ โดยมีีแหล่่งการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนออนไลน์์ การบรรยาย และมีีการแบ่่งกลุ่่�มย่่อย
ทำำ�งานออนไลน์์ การจััดทำำ�วิิดิิทััศน์์สรุุปบทเรีียนออนไลน์์ และการมีีแบบทดสอบออนไลน์์ ประการที่่� 2 การ
จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบยืืดหยุ่่�น (Cognitive Flexibility) โดยเฉพาะการทำำ�
กิิจกรรมกลุ่่�ม ที่่�เน้้นการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�แนวคิิดทฤษฎีีเดิิมในสถานการณ์์ทที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้�กิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ดัังกล่่าว ทำำ�ให้้นัักศึึกษารู้้�ถึึงความสััมพัันธ์์ของทฤษฎีีกัับสัังคม ประการที่่� 3 การจััดกิิจกรรมการเรีียน
รู้้�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบลดรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบเฉื่่�อยชา (Cognitive Minimalism) โดยให้้
นัักศึึกษาทำำ�งานลัักษณะงานโครงการที่่�เชื่่�อมโยงทฤษฎีีกับั ชีีวิติ ประจำำ�วันั โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกิิจกรรมการรายงาน
ตนเอง (Self-report) ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ดังั กล่่าว ทำำ�ให้้นัักศึึกษา เลืือกเนื้้�อหาที่่�ตนเองสนใจศึึกษา และเกิิด
การคิิดเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีในรููปแบบใหม่่ เพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่่ายมากขึ้้�น ประการที่่� 4 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
(Game-Based Learning Model) ผู้้�สอนกำำ�หนดสถานการณ์์จำำ�ลอง กติิกาการแข่่งขััน และคิิดวิิเคราะห์์ร่่วม
กัันที่่�นำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปทางทฤษฎีีที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมการเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าว ทำำ�ให้้นัักศึึกษาตื่่�นตััวสนใจเรีียนมาก
ขึ้้�น และเข้้าใจเนื้้�อหาการเรีียนพร้้อมกััน
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่, การคิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบยืืดหยุ่่�น, การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
1. บทนำำ�
การจัั ด การเรีี ย นการสอนของในระดัั บ
อุุ ด มศึึ ก ษา มีี แ นวโน้้มเป็็ น ไปตามแนวทางของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการอุุดมศึึกษา (2551) ที่่�จััดทำำ�
กรอบพััฒนาระบบ “การเรีียรู้้�ของอุุดมศึึกษา” โดย
22

เน้้นการสร้้างทางเลืือก ข้้อมููล แรงจููงใจ อุุปกรณ์์และ
สถานที่่� และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั ขณะ
เดีียวการจััดการเรีียนการสอนของในระดัับอุุดมศึึกษา
ยัังได้้รัับอิิทธิิพลจากการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�
เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตามถืือโอกาสในการใช้้
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เทคโนโลยีี พัั ฒ นาสื่่�อการสอนออไนลน์์ ออกแบบ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้รู� ปู แบบใหม่่ ทั้้�งนี้้�เพิ่่�มผลลััพธ์์เรีียน
รู้้ใ� ห้้เกิิดขึ้้�นกัับนัักศึึกษา นอกจากนี้้�ผู้้เ� รีียนหรืือนัักศึึกษา
มีีแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของชีีวิิตการทำำ�งานใน
อนาคตลัักษณะการทำำ�งานไร้้สัังกััด หรืือการทำำ�งาน
แบบมีีหลายอาชีีพตลอดช่่วงอายุุงาน ดัังนั้้�นนอกจาก
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะศาสตร์์แล้้ว ผู้้�เรีียนยัังต้้องมีี
ความสามารถในการแก้้ปััญหา การสื่่�อสาร การทำำ�งาน
เป็็นหมู่่�คณะ ความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและสัังคม และ
การเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง (สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
อุุดมศึึกษา, 2551) จากเหตุุปัจั จััยท้้าทายจากนโยบาย
การศึึ ก ษาระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษา การเปลี่่�ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีี และการเปลี่่�ยนแปลงของชีีวิิตการทำำ�งาน
ในอนาคต ดัังนั้้�นผู้้�สอนในระดัับอุุดมศึึกษาจึึงจำำ�เป็็น
ต้้องพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่
เพื่่�อตอบสนองต่่อบริิบททางสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
การคิิ ด วิิ เ คราะห์์ ท างปัั ญ ญาแบบยืื ด หยุ่่�น
(Cognitive Flexibility) Rand Spiro, P. Feltovitch
& R. Coulson (อ้้างอิิงถึึง Ma.Stella C. Tirol, 2021)
มีีข้้อเสนอหลัักของแนวคิิดหรืือหลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยว
กัับการเรีียนรู้้� ว่่าคืือ ความลื่่�นไหลของความเฉลีียว
ฉลาด (Fluid intelligence) หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีความ
สามารถในการแก้้ไขปััญหา โดยให้้มุุมมองทางเลืือก
ใหม่่ ๆ ในสถานการณ์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ข องตนเองได้้
(Alternative in learning situation) นอกจากนี้้� เขา
ยัั ง ให้้คำำ� อธิิ บ ายเกี่่�ยวกัั บ การเรีี ย นรู้้� ว่่ า เป็็ น ความ
สามารถของบุุคคลในการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�เดิิมใน
สถานการณ์์ใหม่่ โดยเขาจะต้้องเข้้าใจและตระหนัักบ
ถึึงบริิบทแวดล้้อมที่่�เป็็นไปได้้รวมถึึงเสนอแนวเลืือก
ใหม่่ต่อ่ สถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น เขาได้้ระบุุ
ว่่า วิิธีกี ารสร้้างการเรีียนรู้้เ� กิิดขึ้้�นคืือ ต้้องทำำ�ให้้บุุคคล
สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้เ� ดิิมในสถานการณ์์ใหม่่ โดย
ต้้องให้้ข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีมุมุ มองแตกต่่างกััน และมีีการ
ยกกรณีีตััวอย่่างที่่�หลากหลาย

การคิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบลดรููปแบบการ
เรีียนรู้้�แบบเฉื่่�อยชา (Cognitive Minimalism) John
Carroll (อ้้างอิิงถึึง Ma.Stella C. Tirol, 2021) มีีข้้อ
เสนอหลัักของแนวคิิดหรืือหลัักการพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนรู้้� ว่่าคืือ การลดปริิมาณการอ่่านและรููปแบบ
การเรีียนรู้้�แบบเฉื่่�อยชา แต่่ผู้้�เรีียนรู้้�ต้้องสามารถเติิม
เต็็มข้้อมููลข่่าวสารที่่�เขายัังไม่่มีคี วามรู้้ไ� ด้้ในกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ที่่�ออกแบบไว้้ ทั้้�งนี้้�เขาเสนอกระบวนการสร้้าง
การเรีียนรู้้�ว่่า เน้้นให้้ผู้้�เรีียนรู้้�มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
โดยตรง (learner-directed activity) การเรีียนรู้้เ� ชื่่�อม
โยงกัับความเป็็นจริิงอย่่างแนบแน่่น (Learning and
reality should be linked closely) และผู้้�เรีียน
ทำำ�งานลัักษณะงานโครงการที่่�สอดคล้้องกัับสถาการณ์์
ปััจจุุบััน/ความเป็็นจริิง (realistic projects)
	ตััวแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (Game-Based
Learning Model) Shaffer, Halverson, Squire,
& Gee (referred Jan L. Plass, 2015) ให้้นิิยามรููป
แบบการเรีียนรู้้�นี้้� ว่่าคืือ กระบวนการออแบบเกมเพื่่�อ
ให้้เกิิดผลลััพธ์์ด้้านการเรีียนรู้้� โดยในส่่วนของ “เกม”
คืื อ ระบบที่่�ผู้้� เ ล่่ น เข้้ามาร่่ ว มในความขัั ด แย้้งที่่�ถูู ก
ออกแบบไว้้ (artificial conflict) มีีการกำำ�หนดการวิิธี/ี
กฏการแข่่งขััน (rules) และการกำำ�หนดเงื่่�อนไขตััดสิิน
ผลลััพธ์์เชิิงปริิมาณที่่�กำำ�หนดผู้้แ� พ้้-ชนะ (quantifiable
outcome) โดยเขาได้้ระบุุถึงึ องค์์ประกอบพื้้�นฐานของ
ตััวแบบการเรีียนรู้้ผ่� า่ นเกม คืือ ความท้้าทาย การตอบ
สนอง และการตอบกลัับ นอกจากนี้้� Jan L. Plass
(2015) ยัังกล่่าวถึึง ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้จ� ากเกมว่่า ทำำ�ให้้
เกิิดประสบการณ์์ที่่�มีีความเฉพาะเจาะจง (unique
experience) ซึ่่�งจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีการออกแบบ
สภาพแวดล้้อมการเรีียนรู้้� ต้้องมีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
การเรีียนรู้้�ที่่�ชััดเจน และการออกแบบการเล่่นเกมกำำ�หนดเงื่่�อนไข-ผลลััพธ์์ ทั้้�งหมดจึึงจะส่่งผลให้้เกิิด
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ผ่่านเกม ที่่�มีีคุุณลัักษณะของ
การเล่่นสนุุสนาน (playful characteristic) แตกต่่าง
จากรููปแบบการเรีียนรู้้�แบบดั้้�งเดิิม
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ (Active
Learning) ในศตวรรษที่่� 21 (Bonwell and Eison
อ้้างถึึงใน วิิชัยั เสวกงาม, 2559) ให้้ความหมายว่่า เป็็น
กิิจกรรมการเรีียนการสอน (instructional activities)
ที่่�กระตุ้้�นในผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม เกิิดการกระ
ทำำ�บางอย่่าง คิิดในกิิจกรรมที่่�เขากำำ�ลัังทำำ�หรืือมีีส่่วน
ร่่วมอยู่่� ทั้้�งนี้้�ผู้้เ� รีียนต้้องเป็็นมากกว่่าผู้้ฟั� งั พวกเขาอาจ
จะต้้องอ่่าน เขีียน ถกเถีียง หรืือเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมใน
การแก้้ไขปััญหา สิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ การออกแบบกิิจกรรม
ที่่�ดึึงผู้้เ� รีียนให้้เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดผลลััพธ์์
ด้้านการพััฒนาทัักษะการคิิดอย่่างเป็็นระบบ/ขั้้�นตอน
แบบขั้้�นสอง (higher-order thinking tasks) โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งทัักษะการคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์
และประเมิินผล
นอกจากนี้้� ปิิยะพล ทรงอาจ (2563) อธิิบาย
รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบใหม่่ ประกอบ
ด้้วย การเรีียนรู้้แ� บบ แลกเปลี่่�ยนความคิิด (think-pairshare) การเรีียนรู้้�แบบ ร่่วมมืือ (collaborative
learning group) การเรีียนรู้้�แบบ ทบทวนโดยผู้้�เรีียน
(student-led review sessions) การ เรีียนรู้้�แบบใช้้
เกม (games) การเรีียนรู้้แ� บบวิิเคราะห์์วีดีี โี อ (analysis
or reactions to videos) การเรีียนรู้้�แบบโต้้วาทีี
(student debates) การเรีียนรู้้�แบบผู้้�เรีียนสร้้างแบบ
ทดสอบ (student generated exam questions)
การเรีียนรู้้�แบบ กระบวนการวิิจััย (mini-research
proposals or project) การเรีียนรู้้�แบบกรณีี ศึึกษา
(analyze case studies) การ เรีียนรู้้�แบบการเขีียน
บัันทึึก (keeping journals or logs) การเรีียนรู้้�แบบ
การเขีียนจดหมายข่่าว (write and produce)
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ในการจััดการเรีียนการสอน
แบบกระตืือรืือร้้น (Active Learning)
3.1. กระบวนการเรีียนรู้้�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์
ทางปัั ญ ญาแบบยืื ด หยุ่่�น (Cognitive
Flexibility)
	ผู้้�สอนได้้ออกแบบกิิจกรรม โดยเน้้นหลัักการ
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เรื่่�องความลื่่�นไหลของความเฉลีี ย วฉลาด (Fluid
intelligence) คืือ บุุคคลมีีความสามารถในการแก้้ไข
ปััญหา และการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�เดิิมในสถานการณ์์
ใหม่่ โดยเขาจะต้้องเข้้าใจและตระหนัักบถึึงบริิบท
แวดล้้อมที่่�เป็็นไปได้้รวมถึึงเสนอแนวเลืือกใหม่่ต่่อ
สถานการณ์์ ที่่� เกิิ ด ขึ้้�น โดยมีี ร ายละเอีี ย ดกิิ จ กรรม
สำำ�หรัับนัักศึึกษาดัังนี้้�
		 3.1.1 กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 1: การวิิเคราะห์์
ความหมาย “การสื่่�อสาร” ผ่่านสถานการณ์์การสื่่�อสาร
ในชีีวิิตประจำำ�วััน
-กำำ�หนดเป้้าหมาย นัักศึึกษาสามารถอธิิบาย
ความหมาย “การสื่่�อสาร”
-ออกแบบกิิจกรรม กำำ�หนดใบงานกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้� โดยผู้้�สอนกำำ�หนดนัักศึึกษาเลืือกสถานการณ์์
การสื่่�อสารที่่�ล้้มเหลวในชีีวิิตประจำำ�วััน จากนั้้�นให้้
นัักศึึกษาร่่วมกัันวิิเคราะห์์ปััจจััยของความล้้มเหลว
และข้้อสรุุปความหมาย “การสื่่�อสาร” จากสถานการณ์์
ที่่�กลุ่่�มตนเลืือกเป็็นกรณีีตััวอย่่าง
-รููปแบบ/วิิธีกี ารจััดการเรีียน เป็็นกิิจกรรมที่่�เน้้น
การถกเถีี ย งและนำำ� เสนองานในชั้้�นเรีี ย น (Group
discussion and presentation) และบทบาทสมมติิ
(Play role) โดยในวัันที่่�จััดกิิจกรรมฯ นัักศึึกษาเข้้า
กลุ่่�มระดมความคิิดเห็็น เพื่่�อตััดสิินใจเลืือกสถานการณ์์
ตััวอย่่าง กำำ�หนดบทบาทสมมติิและบทสนทนา ให้้กัับ
สมาชิิ ก กลุ่่�มที่่�สวมบทบาทของตัั ว ละครตาม
สถานการณ์์ตััวอย่่าง จากนั้้�นกลุ่่�มให้้ข้้อสรุุปร่่วมกััน
เกี่่�ยวกัับความหมาย และนำำ�เสนอตามวัันเวลานำำ�เสนอ
ในชั้้�นเรีียน
	ตััวอย่่างการตอบใบงานกิิจกรรมและนำำ�เสนอ
ของกลุ่่�ม ระบุุว่่า
“สถานการณ์์ความล้้มเหลวทางการสื่่�อสารที่่�
เกดิิขึ้้�นที่่�สนามบิิน ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นระหว่่างคู่่�สนทนา คืือ
ผู้้�โดยสารและพนัักงานบริิการบนอากาศยาน ในส่่วน
ของการแสดงบทบาทสมมติิ ผู้้�แสดงเป็็นผู้้�โดยสารจะ
เน้้นไปที่่�ความดื้้�อดึึง ในขณะที่่�ผู้้�สวมบทบาทพนัักงาน
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บริิการฯ จะสนทนาตอบเนื้้�อหาเน้้นไปที่่�กฎระเบีียบ
และความเห็็นอกเห็็นใจที่่�อาจจะเกิิดอัันตรายต่่อตััวผู้้�
โดยสารเอง โดยพนัักงานบริิการฯ ต้้องมีีการใช้้กิิริิยา
ท่่าทาและน้ำำ��เสีียงในการแก้้ไขปััญหา”
ในส่่วนของข้้อสรุุปความหมาย “การสื่่�อสาร”
จากการสถาการณ์์ตััวอย่่าง ระบุุไว้้ว่่า
“การสื่่�อสารให้้ความเข้้าใจที่่�ตรงกัันทั้้�ง 2 ฝ่่าย
เป็็นการใช้้เหตุุผล และพยายามหลีีกเลี่่�ยงอารมณ์์”
3.1.2 กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 2 : การใช้้ทฤษฎีี
รากฐานทางการสื่่�อสาร 7 ทฤษฎีี วิิเคราะห์์สถานการณ์์
ในสัังคม
-กำำ�หนดเป้้าหมาย นัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์
ใช้้ทฤษฎีีรากฐานทางการสื่่�อสาร 7 ทฤษฎีี เพื่่�อการ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ในสัังคม
-ออกแบบกิิจกรรม กำำ�หนดใบงานกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้� โดยผู้้ส� อนมอบหมายทฤษฎีีที่่�แต่่ละกลุ่่�มจะต้้อง
รัั บ ผิิ ด ชอบกำำ� หนดคำำ�สำำ�คัั ญ ของแต่่ ล ะทฤษฎีี ที่่�
นัักศึึกษาต้้องศึึกษาเพิ่่�มเติิมหลัังการบรรยายในชั้้�น
เรีียน นำำ�เสนอ จากนั้้�นนัักศึึกษาเข้้ากลุ่่�มระดมความคิิด
เห็็น เพื่่�อตััดสิินใจเลืือกสถานการณ์์ตัวั อย่่าง วิิธีกี ารนำำ�
เสนอในรููปแบบต่่างๆ และกำำ�หนดวัันเวลานำำ�เสนอใน
Zoom
-รููปแบบ/วิิธีีการจััดการเรีียน การถกเถีียงและ
นำำ�เสนองานในชั้้�นเรีียน (Group discussion and
presentation) กิิจกรรมบทบาทสมมติิ (Play role)
หรืือการเรีียนรู้้ผ่� า่ นเกม (game based learning) ตาม
ที่่�แต่่ ล ะกลุ่่�มเลืื อ กรูู ป แบบการนำำ� เสนอในชั้้�นเรีี ย น
ตััวอย่่างการตอบใบงานกิิจกรรมและนำำ�เสนอของกลุ่่�ม
Socio - Phychological ภายหลัังจากมีีการถกเถีียง
กัั น ใกลุ่่�ม ระบุุ ว่่ า พวกเขาจะใช้้ทฤษฎีี วิิ เ คราะห์์
สถานการณ์์โควิิดโดยเลืือกการนำำ�เสนอแบบบทบาท
สมมติิของบุุคคลในครอบครััว โดยนำำ�เสนอการแสดง
บทบาทสมมติิใน Zoom พร้้อมทั้้�งระบุุโพสต์์ข้้อความ
ใบงานกิิจกรรมใน MS Team Group มีีตััวอย่่างใบ
กิิจกรรม ที่่�บางกลุ่่�มระบว่่า

“เป็็นการแสดงบทบาทสมมติิระหว่่างคนใน
ครอบครััว เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการให้้ความสำำ�คััญของการ
แพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19 และวิิ ธีี ร การในการ
ป้้องกััน การกระทำำ�ของตััวละคร คืือ ลููกคนโตเป็็นผู้้�
ที่่�รัับข่่าวสารมาจากสื่่�อสัังคมออนไลน์์ มาบอกกล่่าวให้้
ครอบครััวเตรีียมพร้้อมรัับมืือเกี่่�ยวกัับปััญหาการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
พร้้อมทั้้�งการปรัับตััวให้้น้้อมรัับกัับมาตรการของภาค
รััฐ พ่่อ แม่่ น้้องๆเป็็นผู้้�รัับฟัังและนำำ�ไปปรัับใช้้ อีีกทั้้�ง
เผยแพร่่ให้้กัับคนในสัังคมต่่อไป สุุดท้้ายจะมีีการถามตอบ เกี่่�ยวกัั บ เนื้้�อหาที่่�สอดคล้้องกัั บ Socio –
Phychological Traditional Theory of
Communication”
3.1.3 กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 5 : การวิิเคราะห์์
บทบาทหน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชน (reflection of media
roles) ตามทฤษฎีีที่่�เชื่่�อในพััลัังอำำ�นาจของสื่่�อมวลชน
- กำำ�หนดเป้้าหมาย นัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์
ใช้้ทฤษฎีีที่่�เชื่่�อในพลัังอำำ�นาจของสื่่�อมวลชน วิิเคราะห์์
การทำำ�หน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชน
- ออกแบบกิิ จ กรรมใบกิิ จ กรรมกำำ� หนดให้้
นัักศึึกษาแต่่ละละกลุ่่�ม เลืือกองค์์กรสื่่�อข่่าวออนไลน์์ 1
สื่่�อ โดยให้้วิิเคราะห์์ตามทฤษฎีีสังั คมมวลชน 3 ประเด็็น
คืือ 1 อำำ�นาจและความไม่่เท่่าเทีียม วิิเคราะห์์ประเด็็น
การครอบงำ��สื่่�อจากการเมืือง/เศรษฐกิิจ ยกตััวอย่่าง
ข่่าวประกอบ 2 การบููรณาการหรืือเชื่่�อมโยงคนใน
สัังคม และการสร้้างอััตลัักษณ์์
-รููปแบบ/วิิธีีการจััดการเรีียน การถกเถีียงและ
นำำ�เสนองานในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ (Group discussion
and online presentation) โดยนัักศึึกษาจะโพสต์์
สไลด์์การนำำ�เสนอใน MS Team Group จากนั้้�นผู้้ส� อน
ให้้ข้้อคิิดเห็็น และคะแนนประเมิิน
	ตััวอย่่างการตอบใบงานกิิจกรรมและนำำ�เสนอ
ของกลุ่่�มที่่�เลืือกวิิเคราะห์์การทำำ�หน้้าที่่�ในการนำำ�เสนอ
ข่่าวช่่อง ONE ระบุุว่่า
“สื่่�อมีีบทบาทเกี่่�ยวข้้องอำำ�นาจและความไม่่เท่่า
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เที่่�ยมกัันในสัังคม โดยเฉพาะในประเด็็นเกี่่�ยวกัับการ
ครอบงำ��ของสื่่�อจากอำำ�นาจทางการเมืืองและเศรษฐกิิจ
โดยยกตััวอย่่างข่่าวประกอบกรณีีการชุุมนุุมประท้้วง
เพื่่�อเรีียกร้้องประชาธิิปไตย และการปฏิิรููปสถาบััน
พระหากษััตริิย์์ ที่่�เลืือกเลืือกที่่�จะนำำ�เสนอข่่าวสารจาก
มุุมมองของรััฐบาล มากกว่่าจากกลุ่่�มนัักศึึกษาและ
ประชาชนผู้้�เรีียกร้้องประชาธิิปไตย”
3.1.4 กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 6 : การวิิเคราะห์์
เทคนิิคการชวนเชื่่�อทางการเมืือง
- กำำ�หนดเป้้าหมาย นัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์ใช้้หลััก
การการวิิ เ คราะห์์ ก ารชวนเชื่่�อ (propaganda
analysis) วิิเคราะห์์การชวนเชื่่�อทางการเมืืองของไทย
- ออกแบบกิิจกรรม ใบกิิจกรรมกำำ�หนดให้้นัักศึึกษา
แต่่ละละกลุ่่�ม อ่่านบทความ“หญิิงชั่่�วขายชาติิ” ที่่�แชร์์
ไว้้ใน MS Team Group และฟัังการบรรยายออนไลน์์
จากนั้้�นให้้เข้้ากลุ่่�มถกเถีียงร่่วมกัันว่่า มีีการใช้้เทคนิิค
การชวนเชื่่�อทางการเมืืองอย่่างไร โดยใช้้บทความที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอดีีตนายกฯยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตรเป็็นกรณีี
ตััวอย่่างในการวิิเคราะห์์บทความ “หญิิงชั่่�วขายชาติิ”
ที่่�มาภาพประกอบจาก Casey Hynes, “Sexism in
Thailand and the Campaign against Yingluck
Shinawatra,” Chiang Rai Times, April 3, 2014,
( Accessed July 18, 2015).
-รููปแบบ/วิิธีีการจััดการเรีียน การถกเถีียงและ
นำำ�เสนองานในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ (Group discussion
and online presentation) โดยนัักศึึกษาจะโพสต์์
สไลด์์การนำำ�เสนอใน MS Team Group จากนั้้�นผู้้ส� อน
ให้้ข้้อคิิดเห็็น และคะแนนประเมิิน ตััวอย่่างการตอบ
ใบงานกิิจกรรมและนำำ�เสนอของกลุ่่�มที่่�เลืือกวิิเคราะห์์
การชวนเชื่่�อทางการเมืืองกรณีีอดีีตนายกฯ ยิ่่�งลัักษณ์์
ชิินวััตร ที่่�ระบุุมีีการใช้้เทคนิิคการชวนเชื่่�อดัังนี้้�
“1. Name Calling: การตั้้�งฉายาว่่า กะหรี่่� และ
อีีโง่่ ซึ่ง่� ความหมายของกะหรี่่� คืือ โสเภณีี เป็็นการลด
คุุณค่่าให้้กัับยิ่่�งลัักษณ์์ 2, Testimonial : การกล่่า
วอ้้างไปยัังบุุคคลที่่� 3 โดยตรงคืืออดีีตนายกรััฐมนตรีี
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ทัักษิิณ ชิินวััตร มีีการอ้้างว่่า ยิ่่�งลัักษณ์์นั้้�น เป็็นหุ่่�นเชิิด
ทางการเมืืองของทัักษิิณ เพีียงเพราะว่่ายิ่่�งลัักษณ์์นั้้�น
เป็็นน้้องสาวของเขา เป็็นการเพิ่่�มความเกลีียดชัังให้้กัับ
ก ลุ่่� ม ค น บ า ง ส่่ ว น ที่่� เ ก ลีี ย ด ต ร ะ กูู ล ชิิ น วัั ต ร
Reproduction การเกลีียดซ้ำำ��ๆ ตระกููลชิินวััตรที่่�
ถ่่ายทอดจากทัักษิิณ สู่่� ยิ่่�งลัักษณ์์
3. Card Stacking: การหมิ่่�นเกีียรติิ ยิ่่�งลัักษณ์์
ด้้วยการกล่่าวว่่า เป็็นกะหรี่่� ซึ่่�งยัังคงเป็็นอาชีีพที่่�ยัังไม่่
ได้้ยอมรัับในสัังคมไทย คนไทยบางส่่วนยัังมองว่่าผิิด
จารีีตประเพณีี และเนื่่�องจาก ประโยคบางส่่วนที่่�สุุเทพ
ผู้้�นำำ�ของกปปส.ที่่�ได้้กล่่าวออกมานั้้�น ว่่าเขาเป็็นกะหรี่่�
โดยไม่่มีหี ลัักฐานมาอ้้างอิิง เป็็นเพีียงแต่่อารมณ์์ ทำำ�ให้้
ผู้้�อื่่�นเกลีียดชััง
4. Transfer การอ้้างอิิงถึึงชาติิ ซึ่ง่� เป็็นสิ่่�งที่่�คน
ไทยบางกลุ่่�มนั้้�นให้้ความสำำ�คััญ ทำำ�ให้้คนอื่่�นชื่่�อว่่ายิ่่�ง
ลัักษณ์์นั้้�นทำำ�ลายชาติิ จึึงเกิิดความเกลีียดโดยไม่่ลืืมหูู
ลืืมตา”
3.2. การคิิดวิิเคราะห์์ ทางปััญญาแบบลดรููป
แบบการเรีียนรู้้�แบบเฉื่่�อยชา (Cognitive
Minimalism)
	ผู้้�สอนได้้ออกแบบกิิจกรรม โดยเน้้นการเรีียน
รู้้ที่่�� เชื่่�อมโยงกัับความเป็็นจริิงอย่่างแนบแน่่น (Learning
and reality should be linked closely) และผู้้เ� รีียน
ทำำ�งานลัักษณะงานโครงการที่่�สอดคล้้องกัับสถาการณ์์
ปััจจุุบััน/ความเป็็นจริิง (realistic projects) โดยมีี
รายละเอีียดกิิจกรรมสำำ�หรัับนัักศึึกษาดัังนี้้�
3.2.1 กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 3 : การวิิเคราะห์์การ
พัั ฒ นาความสัั ม พัั น ธ์์ ต ามกลุ่่�มทฤษฎีี ก ารสื่่�อสาร
ระหว่่างบุุคคลในชีีวิิตประจำำ�วััน
-กำำ�หนดเป้้าหมาย เพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถใช้้
ทฤษฎีีการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคล วิิเคราะห์์การพััฒนา
ความสััมพัันธ์์ของตนเองกัับบุุคคลรอบข้้างได้้
-ออกแบบกิิจกรรม มอบหมายงานให้้นัักศึึกษา
เลืือกคู่่�ความสััมพัันธ์์ตนเองกัับคนรอบข้้าง เช่่น ตนเอง
กัั บ เพื่่�อน หรืื อ กัั บ พ่่ อ แม่่ หรืื อ คนรู้้� จัั ก จากนั้้�นให้้
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วิิเคราะห์์ว่่า ทำำ�ไมความสััมพัันธ์์นั้้�นสำำ�เร็็จ/ล้้มเหลว
จากมุุมมองทฤษฎีีสื่่�อสารระหว่่างบุุคคล
-วิิธีกี าร การเขีียนรายงานตนเอง (Self-report)
กำำ�หนดส่่งทาง MS Team Group ตััวอย่่างการเขีียน
รายงานตนเอง ที่่�เป็็นการการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์
ของตััวนัักศึึกษากัับเพื่่�อน ระบุุในรายงานว่่า
“ความสััมพัันธ์์เรากัับเพื่่�อนใหม่่ เมื่่�อเปิิดเทอม
วัันแรกการจากการย้้ายโรงเรีียนจากที่่�ที่่�ไม่่คุ้้น� เคยและ
ยัังทำำ�ตัวั ไม่่ถูกู เราจึึงมองหาคนที่่�คิิดว่่าจะเป็็นเพื่่�อนกัับ
เราได้้และเริ่่�มต้้นด้้วยการทัักว่่าสวััสดีี แนะนำำ�ตััวหลััง
จากนั้้�นก็็ถามชื่่�อเขากลัับและวางแผนต่่อว่่าจะไปทาน
มื้้�อเที่่�ยงด้้วยกััน ซึ่่�งเป็็นการสนใจที่่�จะเริ่่�มต้้นพััฒนาการ
ความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ คนแปลกหน้้า (Uncertainty
Reduction Theory)”
3.2.2 กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 7 : การนำำ�เสนอ
แนวคิิด/คำำ�สำำ�คัญ
ั จากทฤษฎีีการสื่่�อสาร ผ่่านภาพถ่่าย
ในชีีวิิตปะจำำ�วััน
- กำำ�หนดเป้้าหมาย
1. นัักศึึกษาสามารถให้้คำำ�อธิิบายแนวคิิด/คำำ�
สำำ�คััญจากทฤษฎีีการสื่่�อสาร
2. นัักศึึกษาสามารถประยุุกต์์ใช้้แนวคิิด/คำำ�
สำำ�คัญ
ั จากทฤษฎีีการสื่่�อสาร อธิิบายปราการณ์์ทางการ
สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
- ออกแบบกิิจกรรม ใบกิิจกรรมกำำ�หนดให้้
นัักศึึกษาแต่่ละคน เลืือกแนวคิิด/คำำ�สำำ�คัญ
ั จากทฤษฎีี
การสื่่�อสาร 1 แนวคิิด/คำำ�สำำ�คััญ โดยให้้นัักศึึกษาสรุุป
สาระสำำ�คัั ญ พร้้อมถ่่ า ยภาพปรากฏการณ์์ ใ นชีี วิิ ต
ประจำำ�วัันที่่�สอดคล้้องกัับแนวคิิดทางการสื่่�อสารที่่�
ตนเองเลืือกมา
-รููปแบบ/วิิธีกี ารจััดการเรีียน การายงานตนเอง
(Self-report) โดยเน้้นให้้นัักศึึกษาทำำ�งานลัักษณะงาน
มอบหมายที่่�สอดคล้้องกัับสถาการณ์์ปััจจุุบััน/ความ
เป็็นจริิง (realistic projects) กำำ�หนดส่่งทาง MS
Team Assignment ตััวอย่่างในรายงานตนเองของ
นัักศึึกษาที่่�เลืือกนำำ�เสนอทฤษฎีีสังั คมมวลชนด้้วยภาพ
Selfie ขณะเข้้าร่่ ว มชุุ ม นุุ ม ประท้้วงเพื่่�อเรีี ย กร้้อง

ประชาธิิปไตย หรืือทฤษฎีีการชวนเชื่่�อผ่่านภาพฉลาก
กิินแบ่่งของรััฐบาล
3.3. กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นเกม (GameBased Learning Model)
	ผู้้�สอนมีีประยุุกต์์ใช้้ตััวแบบการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม
มาออกแบบกิิจกรรมกระบวนวิิชา คืือ ความท้้าทาย
การตอบสนอง และการตอบกลัับ โดยเน้้นการกำำ�หนด
เป้้าหมายการเรีียนรู้้�ที่่�ชััดเจน และการออกแบบการ
เล่่นเกม-กำำ�หนดเงื่่�อนไข-ผลลััพธ์์ มีีรายละเอีียดของ
กระบวนการเรีียนรู้้�ในกิิจกรรมของกระบวนวิิชา ดัังนี้้�
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 4: การวิิเคราะห์์การสื่่�อสารในกลุ่่�ม
จากเกม
- กำำ�หนดเป้้าหมาย นัักศึึกษาสามารถอธิิบาย
ความหมาย “การสื่่�อสารระดัับกลุ่่�ม” จากกิิจกรรมเกม
ทำำ�ยัังไงให้้รอดตาย...?
- ออกแบบกิิจกรรม ใบกิิจกรรมกำำ�หนดให้้
นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม ตััดสิินใจร่่วมกัันเลืือกอุุปกรณ์์ที่่�จะ
ทำำ� ให้้รอดชีี วิิตจากสถานการณ์์ จำำ� ลอง (scenario
case) โดยระบุุสถานการณ์์ว่่า
“คุุณและเพื่่�อนเช่่าเรืือไปกลางมหาสมุุทร ทุุก
คนไม่่มีีประสบการณ์์เดิินเรืือ/ขัับเรืือ เกิิดเหตุุไฟไหม้้
เครื่่�องยนต์์ระเบิิด ทำำ�ให้้เรืือค่่อยวิ่่�งช้้าลง พวกคุุณไม่่รู้้�
ตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งที่่�แน่่นอน แต่่มีีข้้อมููลสุุดท้้ายที่่�บัันทึึกไว้้
ทำำ� ให้้ทราบว่่ า อยู่่�ห่่ า งจากฝั่่� ง ที่่�ใกล้้ที่่�สุุ ด 1,000
กิิโลเมตร ไม่่มีสัี ญ
ั ญาณโทรศััพท์์มือื ถืือ อีีกทั้้�งสััญญาณ
นำำ�ทางและอุุปรกรณ์์ติดิ ต่่อสื่่�อสารประจำำ�เรืือถููกทำำ�ลาย
จากเหตุุไฟไหม้้ สิ่่�งที่่�ต้้องถกเถีียงกัันในกลุ่่�มคืือ คุุณ
และเพื่่�อนจะต้้องจััดการให้้อุุปกรณ์์ 15 อย่่าง ไม่่ให้้ถููก
ทำำ�ลายจากไฟไหม้้ และเลืือกนำำ�ติดิ ไปบนเรืือยางกู้้ชี� พี
ที่่�มีีอยู่่� 4 ลำำ� โดยพิิจารณาจากรายการสิ่่�งของที่่�ให้้ ไว้้
จากนั้้�นให้้ระบุุลัักษณะเฉพาะของการสื่่�อสารในกลุ่่�ม
และเหตุุปััจจััยอะไรที่่�ทำำ�ให้้การสื่่�อสารในกลุ่่�มประสบ
ผลสำำ�เร็็จ”
-รููปแบบ/วิิธีีการจััดการเรีียน กำำ�หนดใบงาน
และแยกประชุุมกลุ่่�มย่่อยในการเรีียนออนไลน์์ผ่่าน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Zoom เน้้นการออกแบบการเล่่นเกม-กำำ�หนดเงื่่�อนไขผลลััพธ์์ตามแนวคิิดของการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม โดยมีีการ
ให้้ค่่าคะแนนสิ่่�งของที่่�เลืือกมา 15 รายการ ซึ่่�งสามารถ
ตััดสิินได้้ว่่า กลุ่่�มใดจะรอดตายจากสถานการณ์์จาก
ลอง นอกจากนี้้� ผู้้�สอนยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการถก
เถีียงของนัักศึึกษาร่่วมกััน ในประเด็็นที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
เนื้้�อหาทฤษฎีีการสื่่�อสารระดัับกลุ่่�ม
3.4. สื่่�อและสร้้างสภาพแวดล้้อมเพื่่�อการสอน
แบบออนไลน์์
3.4.1 เอกสารประการสอนและงานมอบหมาย
ออนไลน์์ในระบบ MS Team
	ผู้้�สอนใช้้ MS Team Group เป็็นเครื่่�องมืือพื้้�น
ฐานในการจััดเก็็บและเผยแพร่่เอกสารประกอบการ
สอน วิิดีีทััน์์หรืือบทความที่่�เกี่่�ยวข้้อง และงานตามที่่�
มอบหมายในแต่่ ล ะสัั ป ดาห์์ นอกจากนี้้�ผู้้� ส อนยัั ง
สามารถให้้ข้้อคิิดเห็็น และคะแนนประเมิินได้้อย่่าง
รวดเร็็ว
3.4.2 การผลิิตสื่่�อการสอนในรููปแบบของวิิดีี
ทััศน์์ออนไลน์์
	ผู้้�สอนจััดทำำ�วิิดีีทััศน์์สรุุปเนื้้�อหาในแต่่ละบท
และเผยแพร่่ไว้้ใน MS Team Group เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
สืืบค้้นได้้ตามอััธยาศััย
3.4.3 การทดสอบย่่อยออนไลน์์ (Online quiz
and assignment)
	ผู้้�สอนจััดทำำ�แบบทดสอบย่่อย MS Form เพื่่�อ
ทบทวนเนื้้�อหาภายหลัังจากการฟัังบรรยายออนไลน์์
และนำำ�เสนอกิิจกรรมในแต่่ละบท เพื่่�อติิดตามผลการ
จััดการเรีียนการสอน ก่่อนการสอบปลายภาคการ
ศึึกษา
3.4.4 การใช้้แอปพลิิเคชัันเพื่่�อกระตุ้้น� การมีีส่ว่ น
ร่่วมในการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
ในช่่วงการสอนออนไลน์์ ผู้้�สอนต้้องกระตุ้้�น
นัักศึึกษาอย่่างมาก เพื่่�อการมีีส่่วนร่่วมในการฟััง
บรรยาย และร่่วมกิิจกรรมตามที่่�ออกแบบไว้้ ทั้้�งนี้้�ผู้้�
สอนใช้้การแบ่่งกลุ่่�มย่่อยผ่่าน Zoom application
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เพื่่�อจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
นอกจากนี้้�ผู้้�สอนเน้้นการขอความร่่วมมืือให้้
นัักศึึกษาเปิิดหน้้ากล้้องตลอดการเรีียน และพยายาม
ใช้้การสื่่�อสารสองทางให้้มากที่่�สุุด พยายามถามตอบ
หรืือให้้ตอบข้้อความไว้้ในแชท โดยจะพยายามเรีียกชื่่�อ
ผู้้ที่่�� ตอบคำำ�ถามหรืือแชททุุกครั้้�ง ที่่�สำำ�คัญ
ั ผู้้ส� อนจะมีีท่า่
ที่่�ใช้้ทัั ก ทายร่่ ว มกัั น ทั้้�งก่่ อ นเรีี ย นและเลิิ ก เรีี ย น
ออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�สึึกของการเป็็นกลุ่่�มที่่�
เรีียนร่่วมกััน ในขณะเดีียวกััน ผู้้�สอนยัังประยุุกต์์ใช้้
Poll application ในกรณีีที่่�ต้้องการความคิิดเห็็นของ
นัักศึึกษาทั้้�งหมด เช่่น กรณีีการตััดสิินใจว่่า ช่่วงปลาย
ภาคการศึึกษาจะให้้จััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
หรืือห้้องเรีียน เป็็นต้้น
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1. วิิธีีการการประเมิินผลการเรีียนรู้้�
4.1.1 การประเมิินการเรีียรู้้�เชิิงปริิมาณ มีีการ
ออกแบบให้้มีีการประเมิินแบบกลุ่่�ม โดยผู้้�สอน และ
เพื่่�อนสมาชิิกในกลุ่่�ม (peer evaluation)
4.1.2 การประเมิิ น ผลเชิิ ง คุุ ณ ภาพ มีี ก าร
ออกแบบให้้มีีการประเมิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้แ� บบกลุ่่�ม
5 กิิจกรรม และแบบรายบุุคคล 2กิิจกรรม นอกจากนี้้�
ยัังมีีการประเมิินผลการผลิิตคลิิปวิิดีีทััศน์์ และการ
ทดสอบย่่อยแบบออนไลน์์
4.2. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย
4.2.1 ผลลััพธ์์จากกระบวนการเรีียนรู้้�เน้้นการ
คิิ ด วิิ เ คราะห์์ ท างปัั ญ ญาแบบยืื ดหยุ่่�น (Cognitive
Flexibility)
	ผู้้�สอนออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ส่่วนหนึ่่�ง
โดยเฉพาะการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม ที่่�เน้้นการประยุุกต์์ใช้้
ความรู้้�แนวคิิดทฤษฎีีทางการสื่่�อสารเดิิมในสถานกา
รณ์์ ทที่่� เกิิ ด ขึ้้�นในปัั จ จุุ บัั น จากการเก็็ บ ข้้อมูู ล เชิิ ง
คุุณภาพจากนัักศึึกษา พบว่่า นัักศึึกษา “รู้้�ถึึงความ
สัั ม พัั น ธ์์ ข องทฤษฎีี กัั บ สัั ง คม” นอกจากนี้้�ยัั ง ทำำ� ให้้
นัักศึึกษา“สามารถวิิเคราะห์์จุุดยืืนของสื่่�อจากสำำ�นััก
ต่่าง ๆ ได้้ และเข้้าใจการนำำ�เสนอในทิิศทางของสื่่�อ”
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นอกจากนี้้�รููปแบบการถกเถีียงในกลุ่่�มและนำำ�เสนอใน
ชั้้�นเรีียน พบว่่า “สามารถฝึึกการทำำ�งานกลุ่่�มกัับเพื่่�อนๆ
คคนอื่่�นและสร้้างความกล้้าแสดงออกทางความคิิดให้้
กัับนัักศึึกษา และเวลานำำ�เสนอสามารถทำำ�ให้้นัักศึึกษา
เข้้าใจเนื้้�อหาของกลุ่่�มที่่�นำำ�เสนอได้้ง่่ายขึ้้�น” อย่่างก็็ตาม
นัักศึึกษามีีข้้อเสนอเกี่่�ยวกัับการจััดกิิจกรรมกลุ่่�มว่่า
“บางครั้้�งการทำำ�งานกลุ่่�มอาจมีีเพื่่�อนบางคนที่่�ไม่่ค่่อย
ให้้ความร่่วมมืือ อาจเป็็นข้้อที่่�ต้้องตรวจสอบว่่าแต่่ละ
คนภายในกลุ่่�มทำำ�หน้้าที่่�อะไรบ้้าง”
4.2.2 การคิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบลดรููป
แบบการเรีียนรู้้แ� บบเฉื่่�อยชา (Cognitive Minimalism)
	ผู้้�สอนออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้ส่� ว่ นหนึ่่�ง ที่่�
เน้้นให้้นัั ก ศึึ ก ษาทำำ� งานลัั ก ษณะงานโครงการที่่�
สอดคล้้องกัับในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
กิิจกรรมการรานงานตนเอง (Self-report) เกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับคนรอบข้้าง และการนำำ�
เสนอทฤษฎีีผ่่านภาพถ่่ายในชีีวิิตประจำำ�วััน จากการ
เก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพจากนัักศึึกษา พบว่่า “นัักศึึกษา
สามารถเลืือกเนื้้�อหาที่่�ตนเองต้้องการที่่�จะสื่่�อสารออก
มาได้้ ทำำ�ให้้ได้้ลองคิิดการสื่่�อสารทฤษฎีีในรููปแบบใหม่่
เพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่่ า ยมากขึ้้�น” นอกจากนี้้�ยัั ง ทำำ� ให้้
นัักศึึกษา “สามารถสื่่�อสารและเข้้าใจการนำำ�เสนอเรื่่�อง
ราวผ่่านรููปภาพได้้”
แต่่อย่่างไรก็็ตาม นัักศึึกษาได้้ให้้ข้้อเสนอแนะ
ว่่าควรปรัับปรุุงเกี่่�ยวกัับรายละเอีียดในการมอบหมาย
งาน “อาจมีีนัักศึึกษาเข้้าใจผิิดในเรื่่�องของการทำำ�งาน
นี้้� อาจจะต้้องอธิิบายงานให้้ชััดเจน” และนัักศึึกษาบาง
ส่่วนยัังเห็็นว่่า มีีข้้อจำำ�กััดในการถ่่ายภาพนอกสถานที่่�
ด้้วยเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 “ถ้้า
สามารถถ่่ายจากสถานการณ์์จริิง ๆ ได้้จะดีีมาก ๆ
เพราะเราจะได้้ภาพในการเล่่าเรื่่�องได้้หลายมุุมมองและ
มีี movement ที่่�มากขึ้้�น”
4.2.3 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ผ่่านเกม (GameBased Learning Model)
	ผู้้�สอนออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้ส่� ว่ นหนึ่่�ง ที่่�

เน้้นการกำำ�หนดสถานการณ์์จำำ�ลอง กติิกาการแข่่งขััน
และคิิดวิิเคราะห์์ร่่วมกัันที่่�นำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปทางทฤษฎีีที่่�
กำำ�หนดไว้้ จากการเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพจากนัักศึึกษา
พบว่่า “ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีการตื่่�นตััวในการเรีียนมากขึ้้�น
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาสนใจเรีียนและในขณะเดีียวกัันก็็ได้้
เนื้้�อหาการเรีี ย นไปด้้วย” อีี ก ทั้้�งยัั ง ทำำ�ให้้นัั ก ศึึ ก ษา
“เข้้าใจเนื้้�อหาได้้เข้้าใจมากขึ้้�น” อย่่างไรก็็ตามนัักศึึกษา
มีีข้้อเสนอแนะที่่�ควรปรัับปรุุง โดยเห็็นว่่า “การเล่่น
เกมอาจจะต้้องคำำ�นึึ ง ถึึ ง เวลาในชั่่�วโมงเรีี ย นว่่ า พอ
สำำ�หรัับเกมนั้้�นหรืือไม่่ อาจจะต้้องบริิหารเวลาอีีกสััก
หน่่อย” และข้้อจำำ�กััดของการเล่่นร่่วมกัันในรููปแบบ
ออนไลน์์ “ถ้้าเป็็นเล่่นเกมไม่่อยากให้้เล่่นกัันเป็็นกลุ่่�ม
ค่่ะ เพราะจากที่่�เราเรีียนออนไลน์์ไป มัันค่่อนข้้างยุ่่�ง
ยาก”
4.2.4 สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
แหล่่งการรวบรวมเอกสารประกอบการสอน
ออนไลน์์ จากการเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ นัักศึึกษามีี
ความเห็็นว่่า “มีีประโยชน์์ต่่อนัักศึึกษาในเวลาเรีียน
มากๆ เพราะจะช่่วยในเข้้าใจเนื้้�อหาที่่�เรีียนมากขึ้้�นและ
สามารถจดตามทัันที่่�อาจารย์์บรรยายได้้” นอกจากนี้้�
นัักศึึกษายัังเห็็นว่่า “สามารถกลัับไปทบทวนบทเรีียน
ย้้อนหลัังได้้ และสไลด์์แบบ short note ทำำ�ให้้อ่่าน
ง่่าย” อย่่างไรก็็ตามนัักศึึกษามีีข้้อเสนอแนะว่่า “ บาง
สไลด์์อาจจะต้้องอธิิบานเพิ่่�มเติิม เผื่่�อนัักศึึกษาจดตาม
ไม่่ทัันก็็จะสามารถกลัับได้้อ่่านเพิ่่�มเติิมในสไลด์์และ
เข้้าใจเนื้้�อหาได้้” อีีกทั้้�งการจััดให้้มีีการแปลเอกสาร
ประกอบการสอนเป็็นภาษาไทย “อยากให้้มีีภาษาไทย
เพิ่่�มขึ้้�นในสไลด์์ค่ะ่ เพราะศััพท์์มันั ค่่อนข้้างเฉพาะททาง
มาก ๆ อยากได้้คำำ�แปลเพิ่่�มขึ้้�น”
การบรรยาย และมีีการแบ่่งกลุ่่�มย่่อยทำำ�งาน
ออนไลน์์ใน Zoom จากการเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
นัักศึึกษามีีความเห็็นว่่า มีีความสะดวกในการเข้้าเรีียน
“สะดวกต่่อการเรีียนเพราะว่่าสามารถเรีียนได้้ทุุกทีี
และนัักศึึกษาเข้้าถึึงการเรีียนได้้ง่่าย” และนัักศึึกษา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ยัังสามารถทำำ�งานร่่วมกัันในกลุ่่�มได้้ “ช่่วยการแบ่่งเบา
งาน และระดมความคิิดเห็็นภายในกลุ่่�ม” อย่่างไร
ก็็ตามนัักศึึกษาให้้ข้้อเสนอแนะว่่า การเรีียนออนไลน์์
จะมีีสิ่่�งรบกวนจากรอบข้้างสููง ทำำ�ให้้ไม่่มีีสมาธิิในการ
เรีียน “นัักศึึกษาอาจไม่่ค่่อยตั้้�งใจเรีียน ไม่่มีีสมาธิิอยู่่�
กัับตััวเอง อาจจะควบคุุมยากและอาจมีีปััญหาเรื่่�อง
อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ในการเรีี ย นและสิ่่�งรบกวนรอบข้้าง”
นอกจากนี้้�งานมอบหมายบางส่่วนอาจจะเหมาะสมกัับ
การเป็็ น งานรายบุุ ค คล ”อาจจะยุ่่�งยากเรื่่�องของ
กระบวนการการแบ่่งกลุ่่�มนิิดนึึง และบางงานไม่่ควร
เป็็นงานกลุ่่�ม ควรเป็็นงานเดี่่�ยว”
การจััดทำำ�วิิดิิทััศน์์สรุุปบทเรีียนออนไลน์์ จาก
การเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ นัักศึึกษามีีความเห็็นว่่า
สามารถใช้้ทบทวนและทำำ�ให้้เข้้าใจเนื้้�อหาที่่�เรีียนมาก
ขึ้้�น “สามารถกลัับไปทบทวนเพื่่�อเข้้าใจเนื้้�อหาได้้มาก
ขึ้้�น เพราะบางทีีอ่่านสไลด์์กัับที่่�จดอาจจะทำำ�ให้้สัับสน
แต่่พอได้้คลิิปสรุุปมา ทำำ�ให้้เข้้าใจลััสามารถทบทวนได้้
มากขึ้้�น ในช่่วงใกล้้สอบ”
4.3. ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
	ผู้้�สอนเรีียนรู้้�การจััดการเรีียนการสอนรููปแบบ
ใหม่่ ต ามที่่�ออกแบบไว้้ โดยผู้้� ส อนได้้จัั ด ทำำ� ใบงาน
กิิจกรรม ที่่�กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ และรายละเอีียดของ
กิิ จ กรรมไว้้อย่่ า งชัั ด เจน อย่่ า งไรก็็ ต ามเมื่่�อเกิิ ด
สถานการณ์์แพร่่ระบาดไวรััสโควิิค-19 ที่่�ต้้องจััดการ
เรีียนการสอนออนไลน์์ กิิจกรรมต่่างที่่�กำำ�หนดไว้้ได้้ปรัับ
มาอยู่่�ในรููปแบบของกิิจกรรมออนไลน์์ ในขณะเดีียวกััน
ผู้้�สอนได้้เรีียนรู้้�การผลิิตวิิดีีทััศน์์เพิ่่�มเติิม เพื่่�อสรุุป
เนื้้�อหาแต่่ละกลุ่่�มวิิชาออนไลน์์ให้้กัับนัักศึึกษา และจััด
ทำำ�แบบทดสอลออนไลน์์ เพื่่�อติิดตามความเข้้าใจต่่อ
เนื้้�อหากระบวนวิิชา ผลลััพธ์์สุุดท้้ายที่่�ผู้้�สอนเกิิดการ
เรีี ย นรู้้� คืื อ ความต้้องการพัั ฒ นาเทคนิิ ค การสอน
ออนไลน์์ ที่่�ต้้องกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการ
บรรยายและกิิจกรรม
5. สรุุป และการขยายผล
กระบวนการจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ
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กระตืือรืือร้้นที่่�ส่่งผลให้้นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้� ที่่�ผู้้�
สอนจะใช้้เป็็นแนวทาง เพื่่�อขยายผลในการจััดการเรีียน
การสอนในกระบวนวิิชาอื่่�น มีีดัังนี้้�
ประการแรก การผลิิตสื่่�อออนไลน์์ และจััดสภาพ
แวดล้้อมการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ โดยมีีแหล่่ง
การรวบรวมเอกสารประกอบการสอนออนไลน์์ การ
บรรยาย และมีีการแบ่่งกลุ่่�มย่่อยทำำ�งานออนไลน์์ การ
จััดทำำ�วิิดิิทััศน์์สรุุปบทเรีียนออนไลน์์ และการมีีแบบ
ทดสอบออนไลน์์
ประการที่่� 2 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� น้้นการ
คิิ ด วิิ เ คราะห์์ ท างปัั ญ ญาแบบยืื ดหยุ่่�น (Cognitive
Flexibility) โดยเฉพาะการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม ที่่�เน้้น
การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�แนวคิิดทฤษฎีีเดิิมในสถานกา
รณ์์ทที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ดััง
กล่่าว ทำำ�ให้้นัักศึึกษารู้้�ถึึงความสััมพัันธ์์ของทฤษฎีีกัับ
สัังคม
ประการที่่� 3 การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� น้้นการ
คิิดวิิเคราะห์์ทางปััญญาแบบลดรููปแบบการเรีียนรู้้แ� บบ
เฉื่่�อยชา (Cognitive Minimalism) โดยให้้นัักศึึกษา
ทำำ�งานลัักษณะงานโครงการที่่�เชื่่�อมโยงทฤษฎีีกัับชีีวิิต
ประจำำ�วััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกิิจกรรมการรานงาน
ตนเอง (Self-report) ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมการเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าว
ทำำ�ให้้นัักศึึกษา เลืือกเนื้้�อหาที่่�ตนเองสนใจศึึกษา และ
เกิิดการคิิดเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีในรููปแบบใหม่่ เพื่่�อให้้เข้้าใจ
ได้้ง่่ายมากขึ้้�น
ประการที่่� 4 กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นเกม
(Game-Based Learning Model) ผู้้�สอนกำำ�หนด
สถานการณ์์จำำ�ลอง กติิกาการแข่่งขััน และคิิดวิิเคราะห์์
ร่่วมกัันที่่�นำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปทางทฤษฎีีที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้�
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าว ทำำ�ให้้นัักศึึกษาตื่่�นตััวสนใจ
เรีียนมากขึ้้�น และเข้้าใจเนื้้�อหาการเรีียนพร้้อมกััน
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บทคัดย่อ
	จิิตวิิทยาความรัักเป็็นกระบวนวิิชาเปิิดใหม่่ในปีีการศึึกษา 2562 ที่่�ได้้รัับความสนใจจากนัักศึึกษาเป็็นจำำ�นวน
มาก การเรีียนการสอนแบบ passive learning ไม่่ได้้ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุวััตถุุประสงค์์ในการเรีียนมากนัักในการ
สอนปีีแรก ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงเข้้าร่่วมโครงการ CMU 21st Century Learning แบบการจััดการเรีียนการสอนกลัับ
ด้้านโดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาและทัักษะรวมถึึงคุุณลัักษณะที่่�สำำ�คัญ
ั ต่่อการมีีความรััก
ที่่�ราบรื่่�นและสามารถรัักได้้อย่่างมีีสุุขได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� นัักศึึกษาจำำ�นวน 98 คนได้้ลงทะเบีียน
เรีียนวิิชานี้้�จาก 2 ตอน โดยกระบวนการเรีียนการสอนเน้้นการสร้้างแรงจููงใจให้้กัับนัักศึึกษามีีการเรีียนรู้้�แบบ
active และสร้้างสรรค์์ด้้วยการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียนรวมถึึงระหว่่างนัักศึึกษาด้้วยกัันเอง การจััด
สื่่�อการเรีียนการสอนมีีทั้้�งเอกสาร คลิิปประกอบการสอน สื่่�อแนะนำำ�นอกตำำ�รา และการทำำ�กิิจกรรมทั้้�งในชั้้�นเรีียน
และนอกชั้้�นเรีียน เช่่น ทำำ�แบบประเมิินทางจิิตวิิทยา การจัับคู่่�หรืือจัับกลุ่่�มแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น การสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นจากนอกชั้้�นเรีียน การเสวนาจากแขกรัับเชิิญ แบบฝึึกหััดวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา เป็็นต้้น และตอนท้้าย
ของการเรีียนได้้มีีมอบหมายงานให้้ผู้้�เรีียนได้้บููรณาการความรู้้แ� ละทัักษะที่่�เรีียนรู้้ไ� ป คืือ งานกลุ่่�มโครงการ “กามเทพ
ฝึึกหััด” และงานเดี่่�ยว “mind map of love growth” เพื่่�อบููรณาการแล้้วประยุุกต์์ใช้้กัับชีีวิิตจริิง กิิจกรรมต่่าง
ๆ ในบรรยายกาศการเรีียนการสอนเหล่่านี้้�ช่่วยส่่งผลให้้นัักศึึกษาได้้มีีการเรีียนรู้้ค� วามรัักในมิิติต่ิ า่ ง ๆ ได้้รู้้�จักั เข้้าใจ
ยอมรัับตนเองมากขึ้้�นและนำำ�ไปสู่่�ความรัักตนเอง และต่่อผู้้�อื่่�นได้้จนกระทั่่�งสามารถ “รัักเป็็น” ได้้ในที่่�สุุดซึ่่�งเป็็น
เป้้าหมายหลัักของวิิชาจิิตวิิทยความรัักนี้้�
คำำ�สำำ�คััญ: จิิตวิิทยาความรััก, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน
1. บทนำำ�
กระบวนวิิชาจิิตวิิทยาความรัักเป็็นวิิชาเลืือกเสรีี
ที่่�ได้้รัั บ ความสนใจจากนัั ก ศึึ ก ษาเป็็ น จำำ� นวนมาก
เนื่่�องจากเรื่่�องของความรัักเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญต่่อชีีวิิตโดย
เฉพาะในกลุ่่�มของนัักศึึกษาซึ่ง่� อยู่่�ในวััยที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับเรื่่�องของความรัักและความสััมพัันธ์์เป็็นหลััก ดัังนั้้�น
นัักศึึกษาจึึงมีีความต้้องการที่่�จะเข้้าใจถึึงความรัักและ
จิิตวิิทยาเพื่่�อนำำ�ไปใช้้กัับชีีวิิตรัักของตนเองให้้เป็็นไป
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อย่่างราบรื่่�น ทั้้�งนี้้�เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า ถึึงแม้้ความรััก
เป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่สามารถกำำ�หนดหรืือควบคุุมบัังคัับได้้ แต่่
การมีีความรัักที่่�ราบรื่่�นก็็ยัังเป็็นสิ่่�งที่่�สามารถสร้้างให้้
เกิิดขึ้้�นได้้โดยอาศััยความรู้้� ความเข้้าใจ การพััฒนา
คุุณลัักษณะที่่�จำำ�เป็็น ได้้แก่่ การรู้้�จัักเข้้าใจและยอมรัับ
ตนเองเพื่่�อเรีียนรู้้�ที่่�จะรัักตนเอง รวมถึึงการรู้้�จัักเข้้าใจ
และยอมรัับผู้้�อื่่�น นอกจากนี้้�ยัังต้้องมีีทักั ษะที่่�สำำ�คััญใน
การดููแลความรัักความสััมพัันธ์์ด้้วย เช่่น การเปิิดเผย
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ตนเอง การสื่่�อสาร เป็็นต้้น ดัังนั้้�น ผู้้�สอนจึึงเห็็นความ
สำำ�คัั ญ ในการจัั ด รูู ป แบบการเรีี ย นการสอนในวิิ ช า
จิิตวิิทยาความรัักให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพนอก
เหนืือจากการสอนแบบประเพณีีนิิยมเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
พััฒนาคุุณลัักษณะสำำ�คัญ
ั เหล่่านั้้�น ทั้้�งนี้้� การใช้้การเรีียน
รู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับด้้านนัับเป็็นวิิธีีการที่่�เหมาะสม
เนื่่�องจากนัักศึึกษาจะได้้เรีียนรู้้�ตนเอง ผู้้�อื่่�น และความ
รัักในมิิติิต่่าง ๆ ผ่่านแหล่่งข้้อมููลที่่�หลากหลายผ่่าน
ประสบการณ์์ตรงและทางอ้้อมในแต่่ละหััวข้้อเนื้้�อหา
วิิชา ผู้้ส� อนเชื่่�อมั่่�นว่่า ด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้แ� บบสร้้าง
สมประสบการณ์์ (experiential learning) ผ่่าน
ห้้องเรีียนกลัับด้้านจะสามารถช่่วยให้้นัักศึึกษาบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของวิิชานี้้�คืือ 1) สามารถเรีียนรู้้ที่่�� จะเข้้าใจ
ตนเอง และสามารถยอมรัับแล้้วรัักตนเองได้้อย่่าง
แท้้จริิ ง ซึ่่� ง เป็็ น จุุ ด เริ่่�มต้้นสำำ�คัั ญ ของการมีี รัั ก อย่่ า ง
เป็็นสุุข 2) สามารถเรีียนรู้้�ที่่�จะเข้้าใจและยอมรัับผู้้�อื่่�น
ที่่�แตกต่่างจากตนเองได้้โดยเฉพาะในแง่่ของความรัักที่่�
ช่่วยให้้ความสััมพัันธ์์เป็็นไปอย่่างราบรื่่�น 3) พััฒนา
คุุ ณ ลัั ก ษณะและทัั ก ษะสำำ�คัั ญ ซึ่่� ง ช่่ ว ยให้้นัั ก ศึึ ก ษา
“รัักเป็็น”อย่่างแท้้จริิง ทั้้�งนี้้� การบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ทั้้�ง
สามข้้อนี้้�จะสามารถช่่วยให้้นัักศึึกษาใช้้ชีีวิติ ของตนเอง
ได้้อย่่างสมดุุลทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคตและสามารถ
ส่่งผลต่่อความสุุขของคนทีีอยู่่�แวดล้้อมและสัังคมได้้
เช่่นกััน
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
หลัั ก การและทฤษฎีี สำำ�คัั ญ ที่่�นำำ� มาใช้้ในการ
จัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ช าจิิ ต วิิ ท ยาความรัั ก แบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน ได้้แก่่
2.1. ทฤษฎีีจิิตวิิทยาความรััก
แนวคิิดทฤษฎีีจิิตวิิทยาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรััก
ความสััมพัันธ์์มีีหลายประเด็็น สำำ�หรัับประเด็็นหลัักที่่�
ใช้้ในการพััฒนาเนื้้�อหาสำำ�หรัับกระบวนวิิชาจิิตวิิทยา
ความรัักมุ่่�งเน้้นไปที่่�ความรัักความสััมพัันธ์์ 3 ระยะ
ได้้แก่่ ระยะเริ่่�มต้้นความรัักความสััมพัันธ์์ โดยเนื้้�อหา
เน้้นไปที่่�การทำำ�ความเข้้าใจทฤษฎีีพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ

ความรัั ก ปัั จ จัั ย ส่่ ว นบุุ ค คลหรืื อ ปัั จ จัั ย แวดล้้อมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับความรััก ความหลงและกามารมณ์์ การ
เริ่่�มต้้นพััฒนาความสััมพัันธ์์ ระยะที่่�สองคืือ หนทางของ
ความรัักที่่�ดำำ�เนิินมาในรููปแบบต่่าง ๆ หลัังจากได้้คน
สองคนได้้เริ่่�มความสััมพัันธ์์รักั กัันแล้้ว เช่่น การแอบรััก
ความรัักแบบชาย-หญิิง ความรัักในกลุ่่�ม LGBTQ รััก
ต่่างวััย รัักไร้้พรมแดน รัักทางไกล ความสััมพัันธ์์แบบ
เปิิดกว้้าง เป็็นต้้น และระยะสุุดท้้ายปลายทางของ
ความรัักในรููปแบบต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความไม่่สมหวัังในรััก
การอยู่่�เป็็ น โสด การเลืื อ กคู่่� ซึ่่� ง เมื่่�อได้้เรีี ย นรู้้� ค รบ
กระบวนวิิชาแล้้วนัักศึึกษาจะสามารถขยายมุุมมองต่่อ
ความรัักที่่�มีีต่อ่ ตนเอง และผู้้อื่่�� นได้้อย่่างกว้้างขวาง และ
ด้้วยทัั ศ นะที่่�กว้้างขึ้้�นนี้้�จะช่่ ว ยให้้นัั ก ศึึ ก ษาเข้้าใจ
สามารถเปิิดใจกว้้างยอมรัับความแตกต่่างระหว่่าง
ตนเองและผู้้อื่่�� น ซึ่ง่� เป็็นประตููบานแรกที่่�ช่่วยให้้มีีความ
รัักความสััมพัันธ์์ที่่�ราบรื่่�น
2.2. การเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
การจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับ
ด้้านในวิิ ช าจิิ ต วิิ ท ยาความรัั ก อิิ ง หลัั ก ทั่่�วไปของ
ห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน” (The Flipped Learning
Network, 2014) ที่่�ใช้้วิิธีีการ ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�สอนสามารถ
ใช้้วิิธีกี ารที่่�หลากหลายมาส่่งเสริิมการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียน
แต่่ละคนโดยอาศััยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ไม่่หยุุดนิ่่�งและเอื้้�อให้้
มีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับสิ่่�งแวดล้้อม โดยผู้้�สอน
เป็็นผู้้�แนะนำำ�ผู้้�เรีียนให้้มีีส่่วนร่่วมเรีียนรู้้�และประยุุกต์์
ใช้้สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�อย่่างสร้้างสรรค์์ ทั้้�งนี้้� หลัักสำำ�คััญ 4
ประการของห้้องเรีียนกลัับด้้านคืือ 1) สิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ยืืดหยุ่่�นต่่อการเรีียนรู้้� 2) วััฒนธรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น
ให้้ผู้้�เรีียนมีีโอกาสเรีียนรู้้อ� ย่่างกว้้างขวางลึึกซึ้้�งในหััวข้้อ
ต่่าง ๆ 3) เนื้้�อหาที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เข้้าใจถึึงแก่่น (intentional
content) ในเรื่่�องที่่�เรีียนรู้้� และ 4) ผู้้ส� อนเป็็นมืืออาชีีพ
โดยสามารถสอน ชี้้�แนะ ให้้ feedback อดทน และ
ดููแลชั้้�นเรีียนให้้ดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่�น ทั้้�งนี้้� การเรีียน
การสอนนี้้�สามารถปรัับเข้้ากัับ Bloom taxonomy
แบบกลัับหััว ดัังรููปที่่� 1
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาชีพโดยสามารถสอน ชี้แนะ ให feedback อดทน
และดูแลชั้นเรียนใหดำเนินไปอยางราบรื่น ทั้งนี้ การ
CMU21
(2021) ้ ส ามารถปรั บ เข า กั บ Bloom
เรี
ย นการสอนนี
Chiang Mai University, Thailand
taxonomy แบบกลับหัว ดังรูปที่ 1

รููปที่่� 1 ห้้องเรีียนกลัับด้้านกัับ Bloom’s Taxonomy
ที่่�มา: www. https://omerad.msu.edu/
จากรููปที่่� 1 แสดงให้้เห็็นว่่า ก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียนผู้้�เรีียน
จะได้้เรีียนรู้้ร� ะดัับการจดจำำ�และเข้้าใจโดยผ่่านการอ่่าน
เอกสาร ตำำ�ราหรืือสื่่�อประกอบการสอนล่่วงหน้้าตามที่่�
ผู้้�สอนจััดหาหรืือแนะนำำ� จากนั้้�นในชั้้�นเรีียน ผู้้�เรีียนจะ
ได้้ทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกประยุุกต์์และ
วิิเคราะห์์ตามพื้้�นฐานเนื้้�อหาที่่�ได้้เรีียนรู้้ม� าตอนก่่อนเข้้า
ชั้้�นเรีียน และหลัังจบการเรีียนในชั้้�นเรีียนแล้้ว ผู้้�เรีียน
จะได้้รัับแบบฝึึกหััดหรืืองานที่่�อาจารย์์มอบหมายทั้้�ง
งานเดี่่�ยวและงานกลุ่่�มให้้หััดประเมิินและคิิดสร้้างสรรค์์
ผลงานที่่�อ้้างอิิงจากสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�มาแล้้วทั้้�งระหว่่าง
เรีียนและเมื่่�อตอนท้้ายเมื่่�อเรีียนครบทุุกเนื้้�อหาแล้้วเพื่่�อ
เป็็นการบููรณาการความรู้้� ความเข้้าใจ และทัักษะ
ทั้้�งหมดที่่�ได้้เรีียนรู้้�ไป จึึงกล่่าวได้้ว่่า ผู้้�เรีียนสามารถ
เรีียนรู้้�และพััฒนาความคิิดได้้ในทุุกระดัับชั้้�น
3. รููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
	รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียน
กลัับด้้านอิิงตามหลััก 4 ประการดัังที่่�กล่่าวมาในข้้อที่่�
2.2 โดยมีีวิิธีีการและสื่่�อการเรีียนการสอนที่่�หลายรููป
แบบทั้้�งในห้้องเรีียนและนอกห้้องเรีียนเพื่่�อให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์หลัักของกระบวนวิิชาและวััตถุุประสงค์์
เฉพาะของแต่่ละบท นอกจากนี้้�ยัังพิิจารณาไปตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์์โดยเฉพาะการแพร่่
ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ระลอกที่่�สองที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วง
ต้้นจนปลายภาคการศึึ ก ษาที่่� 2/2563 ทั้้�งนี้้�
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียน
กลับดานอิงตามหลัก 4 ประการดังที่กลาวมาในขอที่
2.2 โดยมีวิธีการและสื ่อการเรีย นการสอนที่ห ลาย
รู ป แบบทั ้ งในห องเรีย นและนอกหองเรี ย นเพื่อให
มหาวิิ ทว ั ยาลัั
ได้้จัั ด ทำำห� กลุ่่�มนัั
ก ศึึ ก ษาไว้้ตามการลง
บรรลุ
ต ถุ ปยระสงค
ลั ก ของกระบวนวิ
ช าและ
นเรีียนไว้้ใน
Microsoftล ะบท
teamนอกจากนี
ตั้้�งแต่่เริ่่�มภาค
วัทะเบีี
ต ถุ ปยระสงค
เ ฉพาะของแต
้ ยั ง
กษาซึ่่�งเป็็นช่่องทางสำำ�คััญในการเรีียนการสอน
พิการศึึ
จ ารณาไปตามความเหมาะสมของสถานการณ
โดยรููปแบบการสอนทั่่�
วไปมีีดัังนี้้� สโควิด 19 ระลอก
โดยเฉพาะการแพร
ระบาดของไวรั
3.1 การศึึกษาด้้วยตนเอง (self-study) ก่่อน
ที่สองที่เกิดขึ้นในชวงตนจนปลายภาคการศึกษาที่
เข้้าชั้้�น3.1
เรีียการศึ
น นัักกศึึษาด
กษาจะได้้เรีี
ยนรู้้�เนื้้�อหาจากเอกสาร
วยตนเอง
กอน
2/2563
ทั้งนี้ มหาวิ
ทยาลั
ยไดจัด(self-study)
ทำกลุมนักศึกษาไว
ประกอบการเรีี
หรืื
คลิิเปนื้อหรืืหาจากเอกสาร
อสื่่�อที่่�อาจารย์์
เข
าชั้นเรียน นักยศึนการสอน
กยษาจะได
เรียอในรู
ตามการลงทะเบี
นเรี
ย
นไว
น
Microsoft
team
ผู้้�สอนแนะนำำ� โดยข้้อมูู
ลทั้้�งหมดจะ
upload
ไว้้ใน
ประกอบการเรี
ย
นการสอน
หรื
อ
คลิ
ป
หรื
อ
สื
่ อ ที่
ตัMicrosoft
้งแตเริ่มภาคการศึ
่งเปลนะตอน
ชองทางสำคั
teamกษาซึ
ของแต่่
หากนััญกในการ
ศึึกษา
ผูสอนแนะนำ
โดยขอมูลทั้งหมดจะ
เรีอาจารย
ยนการสอน
ปแบบการสอนทั
่วไปมีดังupload
นี้
ต้้องการคำำ
�อธิิโดยรู
บายเพิ่่�มเติิ
มก็็สามารถสอบถามทาง
ไวใน Microsoft team ของแตละตอน หากนักศึกษา
อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ทั้้�งทาง Microsoft team, email
ตโทรศัั
องการคำอธิ
บายเพิ�่มงานของอาจารย์์
เติ มก็สามารถสอบถามทาง
พท์์หรืือที่่�ห้้องทำำ
ผู้้�สอน

อาจารยผูส อนได ทั้งทาง Microsoft team, email
รููปที่่� 2 ตััวอย่่างคลิิปประกอบการเรีียนการสอน
โทรศัพทหรือที่หองทำงานของอาจารยผูสอน
รูปที3.2
่ 2 ตัการสอบย่่
วอยางคลิอปยประกอบการเรี
(quiz) ก่่อนเริ่่�ยมนการสอน
ทำำ�กิิจกรรม

ในชั้้�น3.2
เรีียนการสอบย
นัักศึึกษาจะได้้ทำำ
�ข้้อสอบย่่
หาที่่�
อย (quiz)
กอนเริอ่มยในเนื้้�
ทำกิจอกรรม
ได้้ศึึกษาก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียนเพื่่�อประเมิินความรู้้�ความ
ในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดทำขอสอบยอยในเนื้อหาที่
เข้้าใจในสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมาผ่่านโปรแกรม
ไดศึกษากอนเขาชั้นเรียนเพื่อประเมินความรู ความ
google form ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนได้้ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบสื่่�อที่่�
เข
าใจในสิ่งที่ไดอเยจากกระดาษมาเป็็
รียนรูดวยตนเองมาผ
านโปรแกรม
ใช้้ในการสอบย่่
นการใช้้คลิิ
ปแทน
google
form
ทั
ง
้
นี
ผ
้
ส

ู
อนได
ป
รั
บ
เปลี
ย
่
นรู
ป
แบบสื
่อที่
เพื่่�อเอื้้�อให้้ข้้อมูู ล ในโจทย์์ มีี ค วามหลากหลายและ
ใช
ในการสอบย
น การใช
คลิป
ครอบคลุุ
มมากกว่่อายจากกระดาษมาเป
ข้้อมููลโจทย์์ที่่�เป็็นการเขีี
ยนบรรยาย
แทนเพื
ใหขmusic
อมูล ในโจทย
เช่่น ให้้นัั่อกเอืศึึก้อษาดูู
video มที่่�ีเคกี่่�วามหลากหลาย
ยวข้้องกัับเนื้้�อหา
และครอบคลุ
มมากกว
าข(ดัั
อมูงลรููปโจทย
ยน
สอบย่่อยแล้้วตอบคำำ
�ถาม
ที่่� 3)ทนััี่เกปศึึนกการเขี
ษาดููเพลง
“คนมีีเสน่่ห์เช
์” นของพี่่�ป้้
นทร์์music
กิ่่�งศัักดิ์์�video
แล้้วให้้
บรรยาย
ให นาั กง ศึนคริิ
ก ษาดู
ที่
นััก่ยศึึวขกษาตอบเหตุุ
ของการหลงรัั
ระหว่่างกััน (ดั(สอบ
เกี
องกับเนื้อหาสอบย
อยแลวกตอบคำถาม
งรูป
ยหัันัวข้้อเรื่่�
งการหลงรัั
) เ สน ห  ” ของพี ่ ป  า ง
ทีย่่อ่ 3)
ก ศึ กอษาดู
เ พลง ก“คนมี
นครินทร กิ่งศักดิ์ แลวใหนักศึกษาตอบเหตุของการ
หลงรักระหวางกัน (สอบยอยหัวขอเรื่องการหลงรัก)
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รูปที่ 3 ต
3.3 กิจ
และสื ่ อ การ
ห อ งเรี ย น
วัตถุประสงค
3.3.1 ก
เขาใจแนวค
การเรี ย นร
เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีที่เรีย
ประเด็นตาง
รักสามเส าแ
เรื่อง Amer
ฆาตกรรมจ
ภรรยาและล

รูปที่ 4 สาร

American m

tudy) กอน
าจากเอกสาร
ป หรื อ สื ่ อ ที่
study)
กอน
จะ upload
าจากเอกสาร
หากนั
กศึกษา
ปอบถามทาง
หรื อ สื ่ อ ที่
ดจะ upload
หากนักศึกษา
สอบถามทาง

eam, email
สอน
ยนการสอน
eam, email
มทำกิ
สอน จกรรม
ยในเนื้อหาที่
ยนการสอน
ความรู ความ
มทำกิจกรรม
านโปรแกรม
้อหาที
รูยในเนื
ปแบบสื
่อที่ ่
ความรู คความ
นการใช
ลิ ป
านโปรแกรม
หลากหลาย
แบบสืย่อนที่
ปรูนปการเขี
นการใช
sic videoคลิทีป่
หลากหลาย
ำถาม
(ดังรูป
ปนของพี
การเขี่ ปย านง
sic
เหตุvideo
ของการที่
ำถาม (ดังกรู)ป
การหลงรั
ของพี ่ ป  า ง
เหตุของการ
การหลงรัก)
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รูปที่ 3 ตัวอยางสอบยอยกอนเริ่มกิจกรรมในหอง
3.3 กิ จ กรรมในชั ้น เรียน ผูสอนไดน ำวิธี ก าร
และสื ่ อ การเรี ย นการสอนที ่ ห ลากหลายมาใช ใ น
ที่ 3 ตัวอยบางสอบย
ยกอนเริ่มกิจจกรรมในห
อง
หรููอรูปปงเรี
ด า น ออโดยเลื
กรรมตาม
ที่่� 3ยตัันกลั
วอย่่างสอบย่่
ยก่่อนเริ่่�อมกกิ
กิิจกรรมในห้้อง
กิ จ กรรมในชั
น เรี ได
ยน ผูสอนไดน ำวิธี ก าร
วัตถุป3.3
ระสงค
องการเรีนย้นรู
3.3 กิิจขกรรมในชั้้�
เรีียน ผู้้แส� กอนได้้นำำ�วิธีิ กี ารและ
่ อ ยการเรี
ย นการสอนที
่ ห ลากหลายมาใช
3.3.1
กิ จ กรรมเพื
่ อ การสร
า งความรู  ค วาม
สื่่�และสื
อการเรีี
นการสอนที่่�
หลากหลายมาใช้้ในห้้องเรีี
ยในน
ห อบาใจแนวคิ
งเรี ยโดยเลืื
นกลั
นทางจิ
โดยเลื
จ กรรมตาม
กลัั
ด้้าน
อบกกิิดจากรรมตามวัั
ถุุกกิ
ประสงค์์
ขกองการ
เข
ดทฤษฎี
ตวิทตอยาความรั
อาศัย
วัยตนรู้้
ถุป� ระสงค
ยนรูป รายกลุ
ไดแก  ม ในประเด็ น ที่
เรีีการเรี
ได้้แก่่
ย นรู  ผของการเรี
า นการอภิ
กรรมเพื
่ อแการสร
า งความรู
3.3.1
กิิจ้อกรรมเพื่่�
อการสร้้างความรู้้
เกี่ยวข3.3.1
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ตาม
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ทดางจิิ
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อาศัั
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ทฤษฎี
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รวมถึ
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การดู
เพืย่อการเรีี
วิเกคราะห
ผ่่ประเด็
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รายกลุ่่�
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ั กเกี่่�เข
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การเรี
 ผๆ าทีนการอภิ
นยกิตนรู
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่เกี่ยมวข
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สาในประเด็
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ตามทฤษฎีี
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ตนเอง
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งNetflix
ซึ่งรวม
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ทางจิ
ตาม
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ส มหวั
ก จากทริยา
พื่่�อกรวมถึ
วิิผูเคราะห์์
นนต่่สุาขงเพืๆกิ่อที่่�จวิกรรม
เกี่่�เคราะห
ยวข้้อง
เปนถึึเรื
หังวการดูู
ใจสำคั
อเนรั
อื่นได
อปThe
ยระเด็็
างเป
ทฤษฎี
ทสี่เารคดีี
รีญยกนไป
งการดู
สารคดี
่
อ
ง
American
murder:
family
next
door
เช่่
น
การดูู
ส
ารคดีี
เ
กี่่�ยวกัั
บ
รัั
ก
สามเส้้าและความไม่่
เน นฆาตกรรมจริ
สำรวจตนเองอย
า ง เชสนารคดี
การหา
ประเด็
นตาง ๆง ทีที่เ่ เกีกิา่ยดงเป
วขจากการนอกใจของสามี
อดงใจกว
เชน การดู
เกี่ยทวกัี่ฆบา
สมหวัั
ง
ในรัั
ก
จาก
Netflix
เรื่่�
อ
ง
American
murder:
นิยามหรื
อขอความความรั
กทีส่โมหวั
ดนใจของตนเองมา
รั กสามเส
าและความไม
ง ในรั
Netflix
ภรรยาและลู
กสาวสองคนของตน
(รูปงทีกที่่�่ จาก
4)
The
family next
door ฆาตกรรมจริิ
เกิิดจากการ
นำเสนอหน
าชั้นแลวใหmurder:
เพื่อนรวThe
มชั้นลงคะแนนเสี
ง
เรื่อง American
family nextยdoor
นอกใจของสามีีที่่�ฆ่า่ ภรรยาและลููกสาวสองคนของตน
วานิรูฆาตกรรมจริ
ยามใดที่ชอบมากทีกิ่สดุดจากการนอกใจของสามี
ซึ่งผูชนะได
รับรางวั
ลจากท ี่ฆา
ยนเรื
่องการนอกใจ
(รููปที่่�ที่ 4)4 สารคดีง ทีป่ เระกอบการเรี
อาจารย
ตัวอยากงนิสาวสองคนของตน
ยามความรักที่ได(รูรับปทีรางวั
ภรรยาและลู
่ 4) ลของ
section 1 คือ
า หากตอยงการทำให
ใคร
รู“…มี
ปที่ ใ4ครคนหนึ
สารคดีป่งบอกว
ระกอบการเรี
นเรื่องการนอกใจ
สั ก คนตกหลุ ม รั ก จงทำให เ ขาหั ว เราะ แต ก ลั บ
กลายเปนวาทุกครั้งที่เขาหัวเราะ ผมตางหากที่ ตก
หลุมรัก…”
หรื อ การทำแบบประเมิ
น ทางจิnext
ต วิ ท door
ยาเพื่ อ
American
murder: The family
รููปที่่� ณ4ลักสารคดีี
ยนเรื่่�กอของตนเอง
งการนอกใจ
สำรวจคุ
ษณะทีป่เกีระกอบการเรีี
่ยวของกับความรั
murder: Theกfamily
nextแมdoor
เชนAmerican
แบบวัดประเภทความรั
ตามทฤษฎี
สี แบบ
3.3.2 กิิจกรรมเพื่่�อการรู้้�จััก เข้้าใจ และยอมรัับ
murder:
The family next
วัดรูAmerican
ปแบบความผู
กพัน (attachment
style)door
แบบ
ตนเอง ที่่�นำำ�ไปสู่่�การรัักตนเองอย่่างแท้้จริิงซึ่่�งเป็็นหััวใจ
ประเมินคุณคาแหงตน (self-esteem) แบบวัดความ
สำำ�คัญ
ั ก่่อนรัักผู้้อื่่�� นได้้อย่่างเป็็นสุุข กิิจกรรมเน้้นสำำ�รวจ
เป นตนเองอย่่
หญิ ง -ชายในตน
masculine
างเปิิดใจกว้้าง(feminine
เช่่น การหานิิvsยามหรืื
อข้้อความ
scale) แบบประเมินความกลัวเปนโสด เปนตน ผล
คะแนนที่ไดชวยใหนักศึกษาไดตระหนักรูวาตนเอง
เปนเชนไรและสิ่งเหลานี้สามารถสงผลตอความรัก
ความสัมพันธของตนเองอยางไร ตองปรับปรุงตนเอง

ความรัักที่่�โดนใจของตนเองมานำำ�เสนอหน้้าชั้้�นแล้้วให้้
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นลงคะแนนเสีียงว่่านิิยามใดที่่�ชอบมาก
ที่่�สุุดซึ่่�งผู้้�ชนะได้้รัับรางวััลจากอาจารย์์ ตััวอย่่างนิิยาม
ความรัักที่่�ได้้รัับรางวััลของ section 1 คืือ
“…มีีใครคนหนึ่่�งบอกว่่า หากต้้องการทำำ�ให้้ใคร
สัักคนตกหลุุมรััก จงทำำ�ให้้เขาหััวเราะ แต่่กลัับกลาย
เป็็นว่่าทุุกครั้้�งที่่�เขาหััวเราะ ผมต่่างหากที่่�ตกหลุุมรััก…”
หรืื อ การทำำ� แบบประเมิิ น ทางจิิ ต วิิ ท ยาเพื่่�อ
สำำ�รวจคุุณลัักษณะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรัักของตนเอง
เช่่น แบบวััดประเภทความรัักตามทฤษฎีีแม่่สีี แบบวััด
รููปแบบความผููกพััน (attachment style) แบบ
ประเมิินคุุณค่่าแห่่งตน (self-esteem) แบบวััดความ
เป็็นหญิิง-ชายในตน (feminine vs masculine scale)
แบบประเมิินความกลััวเป็็นโสด เป็็นต้้น ผลคะแนนที่่�
ได้้ช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้ตระหนัักรู้้�ว่่าตนเองเป็็นเช่่นไร
และสิ่่�งเหล่่านี้้�สามารถส่่งผลต่่อความรัักความสััมพัันธ์์
ของตนเองอย่่างไร ต้้องปรัับปรุุงตนเองอย่่างไร เช่่น
เดีียวกัับการทำำ�ภาพเหมืือนความรัักของฉััน (my selfportrait of love) ที่่�เปิิดโอกาสให้้ได้้นัักศึึกษาได้้
วิิเคราะห์์และรัับรู้้ถึ� งึ จุุดแข็็งจุุดอ่่อนของตนต่่อความรััก
ตััวอย่่างดัังแสดงในรููปที่่� 5 แล้้วจัับคู่่�แลกเปลี่่�ยนความ
คิิดเห็็น

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างงาน my self-portrait of love
รูปที่ 5 ตัวอยางงาน my self-portrait of love
3.3.3 กิิจกรรมเพื่่�อการรู้้�จััก เข้้าใจและยอมรัับ
กรรมเพื
่อการรูจัก เขบความแตกต่่
าใจและยอมรั
บ �
ผู้้�อื่่�3.3.3
น เพื่่�กิอจการเปิิ
ดใจกว้้างยอมรัั
างของผู้้
อย่่่อาการเป
งที่่�เขาเป็็
นอัันาเป็็งยอมรั
นสิ่่�งสำำบ�คัความแตกต
ัญต่่อความรััางของ
กที่่�ดีีงาม
ผูอื่นอื่่�นเพื
ดใจกว
จ กรรมเน้้นการจัั
จัั บ กลุ่่�มพูู
ด คุุ ย อภิิ
ผูอื่นกิิอย
างที่เขาเปนอันบเปคู่่�หรืื
นสิ่งอสำคั
ญตอความรั
กทีป่ดราย
ี
งาม กิ จ กรรมเน น การจั บ คู  ห รื อ จั บ กลุ  ม พู ด คุ ย
กลุ่มสาขาวิ
ชามนุษยศาสตร์
อภิปรายระหว
างกันในประเด็
นที่เกีแ่ยละสั
วของคมศาสตร์
งกับหัวขอที่ 35
เรียน (รูปที่ 6)

แบบวัดความ
masculine
เปนตน ผล
กรูวาตนเอง
ลตอความรัก
บปรุงตนเอง
ความรักของ
โอกาสใหได
งจุดออนของ
5 แลวจับคู

3.3.3 กิจกรรมเพื่อการรูจัก เขาใจและยอมรับ
ผูอื่น เพื่อการเปดใจกวางยอมรับความแตกตางของ
CMU21
ผูอื่นอย(2021)
างที่เขาเปนอันเปนสิ่งสำคัญตอความรักที่ดี
Chiang Mai University, Thailand
งาม กิ จ กรรมเน น การจั บ คู  ห รื อ จั บ กลุ  ม พู ด คุ ย
อภิปรายระหวางกันในประเด็นที่เกี่ยวของกับหัวขอที่
ระหว่่างกัันในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหััวข้้อที่่�เรีียน (รููป
ยน (รูปที่ 6)
ที่่�เรี6)

ที่เรียนรู เชน รักไรพรมแดนและรักตางวัย ที่มีแขก
รับ เชิญ เป น ผู ห ญิ ง ไทยที่ แ ต ง งานกั บ ชาวเยอรมั น
เนเธอรแลนดและออสเตรเลีย ที่บางคูเปนรักตางวัย
ดวย (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 โปสเตอรเสวนารักไรพรมแดน
รููปที่่� 8 โปสเตอร์์เสวนารัักไร้้พรมแดน
3.3.4 กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและ
3.3.4 กิิ จ กรรมเพื่่�อพัั ฒ นาคุุ ณ ลัั ก ษณะและ
ทักษะสำคัญตอการมีความรัก เปนกิจกรรมที่เนนให
ทัักษะสำำ�คััญต่่อการมีีความรััก เป็็นกิิจกรรมที่่�เน้้นให้้
ษาไดพฒัฒนาคุุ
นาคุณณลััลักกษณะหรืื
ษณะหรืออทััทักกษะที่่�สำำ
ษะที่ส�คัำคััญญต่่ตออ
รููปที่่� 6 การจัับคู่่�แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับเพื่่�อน
นัันักกศึึศึกกษาได้้พัั
รูปที่ 6 การจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
การมีคความรัั
วามรัก กได้้แก่่
ไดแทัักกษะเริ่่�
ทักษะเริ
่มตนสรตารภาพ
งมิตรภาพ
การมีี
มต้้นสร้้างมิิ
จาก
จกรรม
กสืบความสั
นธย”นเพื
นลาลทีอ่ ง
2560)
โมงแรกของการเรี
ร วรวมถึึ
ม ถ ึ งงกการสำำ
า ร ส�ำรวจความคิิ
ร ว จ ค ว า มดคเห็็ิ ดนเของบุุ
ห ็ น ขคอคลง ทอง,
กิิจากกิ
จกรรม
“นััในชั
กสืื“นั
บ่วความสัั
มพัันธ์์ม”พั(ณฐวัั
ฒ(ณฐวั
น์์่อให
ล่่ฒอกงทอง,
นอ่่อนไหวน อเช่่อนนไหว
การมีีคเชวามสัั
มพัันธ์์ จะทั
2560)
ในชั่่�วอโมงแรกของการเรีี
ยนเพื่่�อให้้กล้้าที่่�จะ
กทายหรื
เริ่มสนทนากับคนที
่ไมคุนเคยซึ่งเปน
บุภายนอกในประเด็็
ค คลภายนอกในประเด็
น การมี
แบบเปิิมดพักว้้าง
(openดกว
relationship)
ที่่�มีีคู่่�นอนได้้ ประตู
ทัักทายหรืื
อเริ่่�มสนทนากัั่มบตคนที่่�
ไม่่คุ้้น� มเคยซึ่่�
บานแรกในการเริ
นความสั
พันธงเป็็หรืนอประตูู
การ
ความสั
นธแบบเป
าง (open relationship)
(รููปหที่่�ลายคน
7) มานำำ�(รู
เสนอในชั้้�
เรีียนผ่่าน mentiมพัันธ์์ หรืืทีอ่เการฝึึ
กเปดเผยตนเองมต้้นความสัั
(self-disclosure)
ปน ปกจเปิิ
จั ยด
ทีหลายคน
่ มี คู  น อนได
ป ที ่ 7) นมานำเสนอในชั
้ น ฝบานแรกในการเริ่่�
วมการอภิิปรายกลุ่่�
เผยตนเอง
(self-disclosure)
ที่่�เป็็นปััาจงความใกล
จััยสำำ�คััญทีีชสุิดุด
สำคั
ญทีสุดประการหนึ
่งของการสร
เรีmeter
ยนผานแล้้วร่่
menti-meter
แลวรวมมการอภิปรายกลุม
ประการหนึ่่�งของการสร้้างความใกล้้ชิิ ด สนิิ ท สนม
สนิทสนมระหวางบุคคล โดยใชกิจกรรมที่มาจากการ
ระหว่่างบุุคคล โดยใช้้กิิจกรรมที่่�มาจากการทดลองทาง
ทดลองทางจิ ต วิ ท ยาอั น โด ง ดั ง เรื ่ อ งการพั ฒ นา
จิิตวิิทยาอัันโด่่งดัังเรื่่�องการพััฒนาความสััมพัันธ์์คือื 36
ความสั
มพันธคtoือ love
36 questions
to คุ้้love
ที่ใบหคู่่�คถนที
questions
ที่่�ให้้คนที่่�ไม่่
�นเคยจัั
าม่
ไม
ุนเคยจับคูถามคำถามและตอบกั
ดเผยง
คำำ�คถามและตอบกัั
นโดยเปิิดเผยตััวตนทีีนลโดยเป
ะน้้อยจนถึึ
ตัขั้้�วนตนที
ะนอยจนถึ
งขั้นลึกซึด้งกััแล
วเกิดนความใกล
ชิ ด
ลึึกซึ้้�ลงแล้้วเกิิ
ดความใกล้้ชิิ
นมากขึ้้�
นอกจากนี้้�มีี
กักิินจกรรมที่่�
มากขึ เ้ นสริินอกจากนี
ี ก ิ จ กรรมที
ม สร
าง
มสร้้างคุุณลััก้ มษณะของนัั
กศึึ่ เกสริ
ษาเรื่่�
องการ
รูปที่ 7 เหตุผลที่คนเห็นดวยกับ open relationship คุเห็็ณนลัคุุกณษณะของนั
ศึ ก ษาเรื ่ อ งการเห็
ค่่าในตนเองก(self-esteem)
คืือ ขุุนมคุทรััณพคย์์าขใน
อง
รููปที่่�นอกจากนี
7 เหตุุผลที่่�
นด้้วยกัั
บ open relationship
ฉััน (ณฐวัั(self-esteem)
ฒน์์ ล่่องทอง, คื2560)
ศึึกษา
้ไดคมนเห็็
ีการจั
ดเสวนาออนไลน
กับแขกรับ ตนเอง
อ ขุ มที่่�ช่่
ทรัวยให้้นัั
พ ย ขกองฉั
น
การจััดเสวนาออนไลน์์
แขกรัับ (ณฐวั
ตระหนััฒกนถึึงลสิ่่�งอดีีงทอง,
ที่่�ตนเองเป็็
นหรืืทีอมีี่ ชห วรืืยให
อสามารถทำำ
เชิญพินอกจากนี้้�
เศษที่ อยูตได้้มีี
างประเทศผ
านโปรแกรมกัับZoom
2560)
น ั ก ศึ ก �ษาได้้
อยู่่�ต่่างประเทศผ่่
นโปรแกรม
Zoomวเพื่่�
เนื่่�องจากคนที่่�
นว่่าตนเองมีี
ความ
เพืเชิิ่อญเปพิิเดศษที่่�
ประสบการณ
ทางออามของนั
กศึกษาในหั
ขออ ตระหนั
กถึงสิ่งดีมทองเห็็
ี่ตนเองเป
นหรือมีค่หา่ จะสามารถมีี
รือสามารถทำได
รัั ก่อได้้อย่่
า งมั่่�นใจซึ่่�
ม ความรัั
ที่่�มั่่�นคง อีี ก
ทีเปิิ่เรีดยประสบการณ์์
นรู เชน รักไรทพางอ้้อมของนัั
รมแดนและรักกศึึตกาษาในหัั
งวัย ที่มวีแข้้อที่่�
ขก เนื
งจากคนที
่มองเห็ง ส่่นงวเสริิ
าตนเองมี
คากจะสามารถมี
เรีียนรู้้� เช่่น รัักไร้้พรมแดนและรัักต่่างวััย ที่่�มีีแขกรัับ กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมทัักษะการสร้้างความสััมพัันธ์์ในยุุค
รั บ เชิ ญเป น ผู  ห ญิ ง ไทยที ่ แ ต ง งานกั บ ชาวเยอรมั น ความรักไดอยางมั่นใจซึ่งสงเสริมความรักที่มั่นคง อีก
เชิิ ญ เป็็ น ผู้้� ห ญิิ ง ไทยที่่�แต่่ ง งานกัั บ ชาวเยอรมัั น ศตวรรษที่่� 21 คืือ การฝึึกทำำ� profile สำำ�หรัับการหา
เนเธอรแลนดและออสเตรเลีย ที่บางคูเปนรักตางวัย กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการสรางความสัมพันธในยุค
เนเธอร์์แลนด์์และออสเตรเลีีย ที่่�บางคู่่�เป็็นรัักต่่างวััย คู่่�ออนไลน์์ โดยนัักศึึกษา (ที่่�สมััครใจ) ได้้ฝึึกจััดทำำ�
ดด้้วย
วย (รู(รููปปทีที่่�่ 8)8)
ศตวรรษที
คือ การฝ
กทำ profile
สำหรั
บการหา
profile ใน่ 21Tinder
application
ตามที่่�
เรีียนไป
แล้้ว
คูดููอผอนไลน
กศึกษา
(ทีเ่สรีียมันในหัั
ครใจ)วข้้อรัั
ไดฝกกทางไกล
จั ด ทำ
ลลััพธ์์ที่่�ไโดยนั
ด้้รัับตามเนื้้�
อหาที่่�
profile
ใน Tinder
เรื่่�อง dating
onlineapplication
ตััวอย่่างดัังรููตามที
ปที่่� 9่เรียนไป แลว
ดู ผ ลลั พ ธ ท ี ่ ไ ด ร ั บ ตามเนื ้ อ หาที ่ เ รี ย นในหั ว ข อ รั ก
่อง dating online ตัวอยางดังรูปที่ 9
36
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีกทางไกลเรื
ารศึกษา 2563

เนื่องจากค
ความรักไดอ
กิจกรรมที่ส
ศตวรรษที่
คูออนไลน
profile ใน
ดู ผ ลลั พ ธ ท
ทางไกลเรื่อ

รูปที่ 9 ตัวอ

มแดน
ณลั ก ษณะและ
จกรรมที่เนนให
กษะที่สำคัญตอ
สรางมิตรภาพ
(ณฐวัฒน ลอง

คูออนไลน โดยนักศึกษา (ที่สมัครใจ) ไดฝกจั ด ทำ
profile ใน Tinder application ตามที่เรียนไป แลว
CMU21 (2021)
ดู ผ ลลัMaiพ ธUniversity,
ท ี ่ ไ ด ร ั บ ตามเนื
้ อ หาที ่ เ รี ย นในหั ว ข อ รั ก
Chiang
Thailand
ทางไกลเรื่อง dating online ตัวอยางดังรูปที่ 9

2/2563 มีีจำำ�นวน 2 ตอน ซึ่่�งจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ลง
ทะเบีียนทั้้�งหมดคืือ 98 คน ตั้้�งแต่่ชั้้�นปีี 2-5 โดยการ
เรีียนการสอนของภาคการศึึกษานี้้�เป็็นไปทั้้�งแบบในชั้้�น
เรีียนและแบบออนไลน์์เนื่่�องจากมีีการระบาดของไวรััส
โควิิด 19 ดัังนั้้�น ผู้้�สอนจึึงมีีการจััดประเมิินผลของการ
เรีียนการสอนเป็็นระยะ ๆ ผ่่านแบบสอบถามข้้อมููล
ย้้อนกลัั บ (feedback) ของแต่่ ล ะกิิ จ กรรม และ
ประเมิินผลลััพธ์์สุุดท้้ายของการเรีียนการสอนโดยยึึด
กิจกรรมปดทายสำหรับวิชาจิตวิทยาความรัก แบบสอบถามข
นกลับ (feedback)
ของแต
ตามวััตถุุประสงค์์อหมูลััลกย4อข้้อของการเรีี
ยนการสอนของ
รู
ป
ที
่
9
ตั
ว
อย
า
งการทำโปรไพล
tinder
ของนั
ก
ศึ
ก
ษา
รายวิิจชกรรม
านี้้� ดัังมีีและประเมิ
รายละเอีียดต่่
อไปนี้้�
รููปนที่่�การเสวนาออนไลน
9 ตััวอย่่างการทำำ�โปรไพล์์
tinder ของนัั
กศึึกษาก ละกิ
เป
ประกอบบทการดู
แลความรั
น ผลลั
พธดััสงุดนี้้�ทายของการ
งานบููรณาการการเรีี
นรู้้�สู่่�การประยุุ
กต์์ใช้้ห ลัก 4 ข อ
ท้้ายสำำ
�หรัับคุวิิชณาจิิสราวุ
ตวิิทธยาความรัั
ใหยั่งยืนกิิจทีกรรมปิิ
่ไดเชิญด“นิ
้วกลม”
เฮงสวัสดิก์ เรี
ย นการสอนโดยยึดยตามวั
ตถุป ระสงค
ผู้้�เรีียนได้้รััยบนการสอนของรายวิ
การมอบหมายงานเพื่่�อการบูู
นัเป็็กนเขีการเสวนาออนไลน์์
ยนชื่อดังในปจจุบปันระกอบบทการดูู
และเปนหนึ่งในนัแลความรัั
กเขียนในก ของการเรี
ช านีรณาการ
้ ดั ง มี
ความรู้้�หรืืยอดตทััอกไปนี
ษะและคุุ
ให้้ยั่่�งยืืน ที่่�ได้้เชิิ
“นิ้้�วกลม”
คุุณวัสราวุุ
ธ เฮ้้งสวัั
ดิ์์�นััก รายละเอี
ดวงใจของนั
กศึญกษาหรื
อผูใหญ
ยทำงานที
่มีผสลงาน
้ ดังนี้ณลัักษณะที่่�ได้้เรีียนรู้้�ตลอด
กษาเพื่่�
อฝึึกประยุุกต์์ยในรู
ช้้จริิสูกง ารประยุ
ได้้แก่่ งานเดี่่�
ดัังในปัั
บันั และเป็็
นหนึ่่�งในนัั
นในดวงใจ
อัเขีีนยทีนชื่่�่ยออมรั
บอยจาจุุงแพร
หลายในเชิ
งจิตกวิเขีีทยยาเชิ
งบวก ภาคการศึึ
3.4 งานบู
รณาการการเรี
กตใชยว
ของนัั ก ศึึ ก ษาหรืื อ ผู้้� ใ หญ่่ วัั ย ทำำ� งานที่่�มีี ผ ลงานอัั น ที่่� mind-map of love growth และงานกลุ่่�มโครงการ
(positive psychology) พู ด คุ ย ผ า นโปรแก รม ผูเรียนไดรับการมอบหมายงานเพื่อการบูรณาการ
ยอมรัั บ อย่่ า งแพร่่ ห ลายในเชิิ ง จิิ ต วิิ ท ยาเชิิ ง บวก กามเพทฝึึกหััด (On becoming a cupid) เพื่่�อเสริิม
Zoom และถายทอดผาน Facebook live ในหัวขอ ความรูหรือทักษะและคุณลักษณะที่ไดเรียนรูตลอด
(positive psychology) พููดคุุยผ่่านโปรแกรม Zoom สร้้างความรัักความสััมพัันธ์์ให้้ดีีขึ้้�น
“รั
กอยาายทอดผ่่
งไรใหใจเป
สุข..กับนิ้วกลม”
นานว2ข้้อชั่ว“รัั
โมงก ภาคการศึ
ษาเพื
4.1.กผลต่่
อผู้้่อ�เรีีฝยกนประยุกตใชจ ริง ไดแก งาน
และถ่่
าน นFacebook
live ในหัั
โดยได
พูดคุยในเรื
นและ เดี ่ ย ว 4.1.1
mind-map
love growthฒ นาตนเองตาม
และงานกลุ ม
นัั ก ศึึ กofษาสามารถพัั
อย่่างไรให้้ใจเป็็
นสุุ่อขงของความรั
..กัับนิ้้�วกลม”กหลายประเด็
นาน 2 ชั่่�วโมงโดย
เกี
่ยวข
้ อหาที่ เรี ยนทั ้งกหมด
(รูปที่ 8)นทัและ
้ งนี้ โครงการกามเพทฝ
กหัยดนรู้้(On
cupid)
วััตถุุประสงค์์ของการเรีี
ใ� นแต่่becoming
ละบทเรีียนaอาทิิ
การ
ได้้พูู
ด คุุอยงในเนื
ในเรื่่�องของความรัั
หลายประเด็็
นัเกี่่�ยวข้้องในเนื้้�อหาที่่�เรีี
กศึกษาและผูชมใหความสนใจเข
้ง
เพื
เสริ�คุมุณสรลัักางความรั
พันัญธต่่ใหอดความรัั
ีขึ้น ก เช่่น
เรีีย่อนรู้้
ษณะหรืืกอความสั
ทัักษะสำำม�คั
ยนทั้้�งหมดาชม(รูู14,000
ปที่่� 8) ครั
ทั้้�งนี้้�
การเปิิ
เผยตนเองเพื่่�
นัักศึึกษาและผู้้�ชมให้้ความสนใจเข้้าชม 14,000 ครั้้�ง
4.1ดผลต
อผูเรียน อเป็็นการเริ่่�มต้้นสร้้างมิิตรภาพ
หรืือ4.1.1
สร้้างความสัั
พัันธ์์กับั ผู้้อื่่�� นซึ่ง่� นััฒกนาตนเองตาม
ศึึกษาได้้บอกกัับ
นั ก ศึ กมษาสามารถพั
ผู้้�สอนหลัั
งทำำ�กิิจยกรรมว่่
า ละบทเรียน อาทิ
วัอาจารย์์
ตถุประสงค
ของการเรี
นรูในแต
บตััว ญ(introvert)
การเรีย“…ปกติิ
นรูคุณลัแกล้้วผมเป็็
ษณะหรืนอพวกเก็็
ทักษะสำคั
ตอความรักขี้้�
อายและไม่่
ดคุุยกัับคนอื่่�่ อนเปแต่่
พอได้้ทำำ่ม�กิ
กรรม
เช
น การเปกดล้้าพูู
เผยตนเองเพื
น การเริ
ตนิจสร
าง
นี้้� (36 questions to love) ผมพบว่่า มัันไม่่ยากเลย
มิตรภาพหรือสรางความสัมพันธกับผูอื่นซึ่งนักศึกษา
ที่่�จะพููดคุุยกัับคนอื่่�นก่่อน แล้้วผมยัังได้้รู้้�ว่า่ จริิง ๆ แล้้ว
ได บ อกกั บ อาจารย ผ ู  ส อนหลั ง ทำกิ จ กรรมว า
เพื่่�อนคนอื่่�นนั้้�นก็็น่่ารัักกว่่าที่่�ผมคิิด…” โดยนัักศึึกษา
“…ปกติ
ลวผมเป
นพวกเก็
บตัว (introvert)
้อาย
100% ที่่�แเข้้าร่่
วมกิิจกรรมนี้้�
ได้้ประเมิิ
นว่่า รู้้สึ� กึ สนิิทขีสนม
และไม
กลาพูบดคู่่�กัั
คุยบกัตนเองมากกว่่
บคนอื่น แตพาอได
ำกิจจักรรมนี
กัับเพื่่�อนที่่�จัั
เดิิม ทได้้รู้้�
ักแง่่มุุม้
(36
questions
love)การเปิิ
ผมพบว
มันไมยยวกััากเลยที
ดีี ๆ จากคู่่�
ของตนtoขณะที่่�
ดมุุมามองเกี่่�
บความ่
รูรููปปทีที่่�่ 10
10 เสวนาเรื่่�
เสวนาเรือ่องรัั
งรักกอย่่
อยาางไรให้้ใจสุุ
งไรใหใจสุขข...กัั
...กับบนิ้้�นิว้วกลม
กลม
จะพู
บคนอื่นกอน แลวผมยังไดบรนิ้้�ูววากลมก็็
จริง ๆเป็็แล
รัักเพื่่�ดอคุพััยฒกันาตนเองจากการเสวนากัั
นไปว
ได้้อย่่
างดีีม่นากนั้น(รููก็ปนที่่�ารั11)
เพื
่อนคนอื
กกวาที่ผมคิด…” โดยนักศึกษา
4. ผลที
ผลที่่�่ไไดด้้รััรับบ
4.
	วิิ
ยาความรัักกในภาคการศึ
ในภาคการศึึกกษาที
ษาที่่�่ 100% ที่เขารวมกิจกรรมนี้ไดประเมินวา รูสึกสนิท
วิ ชชาจิาจิิตตวิวิิททยาความรั
สนมกับเพื่อนที่จับคูกับตนเองมากกวาเดิม ไดรูจัก
2/2563 มี จ ำนวน 2 ตอน ซึ ่ ง จำนวนนั ก ศึ ก ษาที่
ษยศาสตร์
และสั่ กงคมศาสตร์
แง ม ุ ม ดีกลุ่มๆสาขาวิ
จากคูชามนุ
 ข องตน
ขณะที
ารเป ด มุ ม มอง37
ลงทะเบียนทั้งหมดคือ 98 คน ตั้งแตชั้นป 2-5 โดย
เกี่ยวกับความรักเพื่อพัฒนาตนเองจากการเสวนากับ
การเรียนการสอนของภาคการศึกษานี้เปนไปทั้งแบบ
นิ้วกลมก็เปนไปไดอยางดีมาก (รูปที่ 11)

ารศึ ก ษาที่
นั ก ศึ ก ษาที่
นป 2-5 โดย
นไปทั้งแบบ
มีการระบาด
จึ ง มี ก ารจั ด
ะยะ ๆ ผาน

สนมกับเพื่อนที่จับคูกับตนเองมากกวาเดิม ไดรูจัก
แง ม ุ ม ดี(2021)
ๆ จากคู  ข องตน ขณะที ่ ก ารเป ด มุ ม มอง
CMU21
Chiang
University,
เกี่ยวกับMai
ความรั
กเพื่อพัThailand
ฒนาตนเองจากการเสวนากับ
นิ้วกลมก็เปนไปไดอยางดีมาก (รูปที่ 11)
นอกจากนี้ยั งพบวา นักศึกษาสามารถพั ฒ นา
นอกจากนี้ยั งพบวา นักศึกษาสามารถพั ฒ นา
ทักษะการสรางความสัมพันธใหม ๆ จากกิจกรรมที่
ทัรูปกษะการสร
างความสัมกพัอย
นธใงไรให
หม ๆใจสุ
จากกิ
จกรรมที
ที่ น11
11Tinder
ผลการเสวนารั
กลม ่
รููปที่่�เช
ผลการเสวนารัั
ขขกัักับบนิ้้�นิว้วกลม
ทำ
ดังรูปที่ ก12อย่่าางไรให้้ใจสุุ
ทำ นอกจากนี้้�ยัั
เชนอกจากนี
น Tinderง้ยพบว่่
ดัั งงพบว
รูปา ทีนััา่ ก12ศึึนักกษาสามารถพัั
ศึกษาสามารถพั
ฒนาทััฒกนา
ษะ
ทัการสร้้างความสัั
กษะการสรางความสั
พันๆธใจากกิิ
หม ๆจจากกิ
มพัันธ์์ใมหม่่
กรรมที่่�จกรรมที
ทำำ� เช่่น่
ทำ
เชน Tinder
Tinder
ดัังรููปที่่� ดั12งรูปที่ 12

รูปที่ 12 ผลการทํากิจกรรม tinder
รูปที่ 12 ผลการทํากิจกรรม tinder

ในแง ข องวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเข า ใจและ
ในแง ข องวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเข า ใจและ
ยอมรับรูปคนอื
่นทีผลการทํ
่แตกตางจากตนเองโดยเฉพาะในด
าน
ที่ 12
ากิจกรรม tinder
ยอมรับคนอื
างจากตนเองโดยเฉพาะในด
รููป่นที่่�ที่แ12ตกต
ผลการทำำ
�กิิจกรรม tinder าน
ความรักความสัมพันธ นักศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี
ความรั
กความสั
นักศึกษาเรี
ยนรูไดเปานใจและ
อยางดี
ในแง
ข องวัมตพัถุนธป ระสงค
ข องการเข
อาทิ ผลการเขารวมเสวนากับแขกพิเศษหัวขอ “...ให
ประสงค์์
ขบองการเข้้าใจและยอมรัั
อาทิ ในแง่่
ผลการเข
วถุุมเสวนากั
แขกพิเศษหัวขอ “...ให
ยอมรั
บคนอืของวัั
่นทีา่แตรตกต
างจากตนเองโดยเฉพาะในด
านบ
รัคนอื่่�
กนำทางใจไปหาเธอ...”
ที
่
ม
ี
ค
วามพึ
ง
พอใจมากถึ
ง
นที่่�กแความสั
ตกต่่างจากตนเองโดยเฉพาะในด้้านความรัั
รักนำทางใจไปหาเธอ...”
ีความพึ
ความรั
มพันธ นักศึทีก่มษาเรี
ยนรูงไพอใจมากถึ
ดเปนอยางดีกง
97
% พร
เหตุ
ผลตยานรู้้
ง ๆ�ได้้เป็็
เชน อย่่างดีี อาทิิ ผล
ความสัั
มพััออนมกั
ธ์์ บาบนััรให
กวศึึมเสวนากั
ษาเรีี
97
%ผลการเข
พร
มกั
ให
เกหตุ
ผลตาบงแขกพิ
ๆ เชนนเศษหั
อาทิ
วขอ “...ให
“…เห็
นภาพจริบงแขกพิิ
ของการใช
ชวข้้อ
ีวิตต“...ให้้รัั
างแดนว
เปาง
น
การเข้้าร่่
ว
มเสวนากัั
เ
ศษหัั
กนำำาา�ท
“…เห็นภาพจริงของการใช
ชีวิตตงาพอใจมากถึ
งแดนว
เปนง
รักนำทางใจไปหาเธอ...”
ที่มีความพึ
แบบไหน
ความรัที่่�มีีกแบบระยะไกล
การใช
่อาจ
ใจไปหาเธอ...”
คแบบระยะไกล
วามพึึงพอใจมากถึึ
ง 97ชีว%ิตทีพร้้อม
แบบไหน
97
% พรอความรั
มกับใหกเหตุ
ผลตาง ๆ เชนการใชชีวิตที่อาจ
แตกต
างจากความรั
กัับให้้เหตุุ
ผลต่่าง ๆกเช่่ในแบบอื
น ่น…”
แตกต“…เห็
างจากความรั
กงในแบบอื
่น…”
น
ภาพจริ
ของการใช
ชีวิติตตต่่าางแดนว
าเปนน
“…เห็็มนุ มภาพจริิ
งของการใช้้ชีี
งแดนว่่
“…ได
มองใหม
ๆเกี ่ ย วกั บวิความรั
ก ถึางเป็็
แม
“…ได
ม
ุ
ม
มองใหม
ๆ
เกี
่
ย
วกั
บ
ความรั
ก
ถึ
ง
แม
แบบไหน
ความรั
ก
แบบระยะไกล
การใช
ช
ี
ว
ิ
ต
ที
่
อ
าจ
ความรัั
กแบบระยะไกล
นัแบบไหน
กศึกษาเองมี
แฟนเป
นคนไทยอยูการใช้้ชีี
แลวก็รวิูสติ ึที่่�กวอาาจแตก
ไมวา
นัต่่ากงจากความรัั
ศึกาษาเองมี
แฟนเป
นคนไทยอยู
แลวก็รูสึกวาไมวา
แตกต
งจากความรั
กในแบบอื
ในแบบอื่่�
…”่นว…”
จะคนสั
ญชาติไกหน
สุดทานยแล
ทุกคนก็เปนมนุ ษย
จะคนสั
ญชาติ
หน สุดทๆาเกี
ยแล
ทุบกบความรั
คนก็เปกนก มนุ
ษแม้้ย
“…ได
มุ มไมองใหม
่ ย วกั
ถึ งงแม
ยววกัั
คนนึง ที่อ“…ได้้มุุ
าจจะมีมกมองใหม่่
ารแตกตๆาเกี่่�
งทางด
าความรัั
นทัศนคติถึึการ
ที่อาจจะมี
การแตกต
างทางด
นัคนนึ
แฟนเป็็
ฟนเป
คนไทยอยู
ลาวนทั
ก็รู้้สึ� รกึศูสว่่นคติ
ึกาวไม่่าไม
นัักศึศึึกงษาเองมี
ษาเองมีี
นนคนไทยอยู่่�
แแล้้วก็็
ว่การ
า่ วจะา
เติบโตที่แตกตางกัน เมื่อเรามาเจอกันและรักกันก็
เติ
บโตที
ตกต
เรามาเจอกั
กคกันนึึ
คนสัั
ญชาติิ
ไหนไาหน
สุุงกัดนท้้ายแล้้วทุุ
กวคนก็็
เป็็นและรั
มนุุ
จะคนสั
ญ่แชาติ
สุดเมืท่อายแล
ทุกคนก็
เปษนย์์มนุ
ษนยก็ง
ตองใชความเขาใจเปนพื้นฐานในทุกความรัก…”
าจจะมีี
การแตกต่่
านงทางด้้านทัั
ศกนคติิ
โตที่่�
ตที่่�องใช
าใจเป
พื้นฐานในทุ
ความรั
ก…”บการ
คนนึ
ง คทีวามเข
่อาจจะมี
การแตกต
างทางด
านทัการเติิ
ศนคติ
ในขณะเดี
ย
วกั
น
นั
ก
ศึ
ก
ษาได
ร
ู

จ
ั
ก
ตนเองและผู
อื่น
แตกต่่
างกัั่แนตกต
เมื่่�ยอาวกั
เรามาเจอกัั
นและรัั
นนก็็และรั
ต้้องใช้้ความ
ในขณะเดี
กศึ่อกเรามาเจอกั
ษาได
รูจกักกััตนเองและผู
เติ
บโตที
งกันนนัเมื
กกันอก็ื่น
มากขึ
้น เช
จกรรม “ขุ
มทรัพยของฉัน” ที่
เข้้าใจเป็็
นเชพื้้�นนนการทำกิ
ฐานในทุุ
ก“ขุ…”
การทำกิ
มกทรั
พยขกองฉั
ตมากขึ
องใช้นความเข
าใจเปนกพืจความรัั
้นกรรม
ฐานในทุ
ความรั
…”น” ที่
ไดเห็นในขณะเดีี
สิ่งดี ๆ ของตนเองรวมถึ
ง
เห็
น
คุ
ณ
ค
า
ของผู
อื่น
ยวกัันนัักศึึกษาได้้รู้้�
จัักคุตนเองและผู้้
ไดเห็ในขณะเดี
นสิ่งดี ๆ ยของตนเองรวมถึ
ณคาของผูออ�อื่่�ื่นื่นน
วกันนักศึกษาไดงรเห็
ูจักนตนเองและผู
(รูมากขึ้้�
ปที่ 13) น การทำำ�กิิจกรรม “ขุุมทรััพย์์ของฉััน” ที่่�ได้้
(รูปที่ ้นน13)เช่่
มากขึ
เชน การทำกิจกรรม “ขุมทรัพยของฉัน” ที่
เห็็นสิ่่�งดีี ๆ ของตนเองรวมถึึงเห็็นคุุณค่่าของผู้้�อื่่�น (รููป
ได
ห็นสิ่งดี ๆ ของตนเองรวมถึงเห็นคุณคาของผูอื่น
ที่่� เ13)
(รูปที่ 13)
38

รูปที่ 13 ผลสะทอนจากกิจกรรมขุมทรัพยของฉัน
13 ผลสะท้้อนจากกิิ
ผลสะทอนจากกิจจกรรมขุุ
กรรมขุมมทรัั
ทรัพพย์์ยขของฉัั
องฉันน
รููรูปปที่่�ที่ 13
4.1.2
ผลลัพพธ์์ตธามต าม
Bloom’s
taxonomy
4.1.2
Bloom’s
taxonomy
เห็็น
4.1.2 ผลลัั
ผลลั พ ธ ต าม
Bloom’s
taxonomy
เห็
น
ได
ว

า
นั
ก
ศึ
ก
ษาสามารถได
ร
ั
บ
ความรู

แล
ว
นำไป
รูนปได
อนจากกิจกรรมขุ
มทรัพ�  ยแล้้วนำำ
ของฉั
ได้้ว่่
าที่ ว13
นััากนัศึึผลสะท
บรับความรู้้
�นไป
เห็
กกศึษาสามารถได้้รัั
กษาสามารถได
ความรู
แล
วนำไป
ประยุ
รวมถึงงวิวิิเเคราะห
ประยุุกกกตตต์์ใใใชชช้้รวมถึึ
คราะห์์เเเรืรืรื่่�่อ่อองราวของความรั
งราวของความรัักกกของ
ของ
ประยุ
งวิพเคราะห
งราวของความรั
ของ
4.1.2รวมถึ
ผลลั
ธ ต าม Bloom’s
taxonomy
ตนเองหรื
เปนนอย
อนจากงาน
ตนเองหรืืออผูผู้้อ�อื่่�ื่นนไดได้้เป็็
อย่่าางดี
งดีี ตามที
ตามที่่�่สสะท
ะท้้อนจากงาน
ตนเองหรื
อนัผูกอศึื่นกไดษาสามารถได
เปนอยางดี ตามที
่สะทอ แล
นจากงาน
เห็
น
ได
ว

า
ร
ั
บ
ความรู
mind-map ofof love
love growth,
growth, ดัดัังงรูรููปปทีที่่�่ 14
14 วนำไป
mind-map
mind-map
of love
growth,
ดังรูปที่ 14 กของ
ประยุ
กตใชรวมถึ
งวิเคราะห
เรื่องราวของความรั
ตนเองหรือผูอื่นไดเปนอยางดี ตามที่สะทอนจากงาน
mind-map of love growth, ดังรูปที่ 14

รูรููปปทีที่่�่ 14
mind-map of
love growth
ผูมีความรักก
รูปที่ 14
14 mind-map
mind-map of
of love
love growth
growth ผู้้ผู�มีมีคีความรัั
วามรัก
หรือจากงาน my self-portrait of love (รู ป
หรื
อจากงาน
my
self-portrait
of love
อจากงาน
my
self-portrait
of love
(รูู”ป(On
ที่่�(รู5)ป
ทีรู่ ป5)ทีหรืื่และงานกลุ

ม
โครงการ
“กามเทพฝ
ก
หั
ด
14 mind-map
of love“กามเทพฝ
growth ผูกมหัีคดวามรั
ทีและงานกลุ่่�มโครงการ
่ 5) และงานกลุ
มโครงการ
” (On
(Onก
“กามเทพฝึึ
ก
หัั
ด
”
Becoming a Cupids) ที่ใหกลุมนักศึกษาหาบุคคล
Becoming
a Cupids)
่ใหกลุมมนันัักกศึศึึกกofษาหาบุ
หรือจากงาน
my ทีself-portrait
love คค(รูคล
ป
Becoming
Cupids)
ษาหาบุุ
เป
าหมายแลaวทำหน
าที่เ ปที่่�นให้้กลุ่่�
เสมื อนกามเทพที
่ ต อคลง
หมายแล
วทำหน
าทีเป็็่เนปเสมืื
น“กามเทพฝ
เสมื
อนกามเทพที
่(On
ต อวยง
เป้้่ 5)าหมายแล้้วทำำ
�หน้้าที่่�
อนกามเทพที่่�ต้้
ทีเป
และงานกลุ
มโครงการ
กหัด”องช่่
ชวยใหบุคคลเปาหมายมี (โอกาส) มีรักที่ดี แลวสงผล
คคลเป้้
าaหมายมีี
(โอกาส)
ชให้้บุุ
วยให
บุคคลเป
าหมายมี
่ดี แลงวผลงาน
สคงคล
ผล
Becoming
Cupids)
ที(โอกาส)
่ใหกลุมีีมรัักนัมีที่่�ดีี
กรศึักกทีแล้้วส่่
ษาหาบุ
งานเป
น
รายงานพร
อ
มคลิ
ป
มานำเสนอในชั
้
น
เรี
ย
นใน
เป็็านหมายแล
รายงานพร้้อมคลิิ
�เสมื
เสนอในชั้้�
นเรีีย้นนในท้้าย
งานเป
นรายงานพร
เรีย่ ตนใน
เป
วทำหนอมคลิ
าปทีมานำำ
่เ ปปนมานำเสนอในชั
อนกามเทพที
 อง
ทภาคการศึึ
ายภาคการศึ
ก
ษา
ซึ
่
ง
แต
ล
ะกลุ

ม
สามารถทำได
อ
ย
าใงน
กษากาซึ่ษา
่�งแต่่ซึ่งลแต
ะกลุ่่�
มสามารถทำำ
ยภาคการศึ
ละกลุ
มสามารถทำได
าง
ชทวายให
บุคคลเป
หมายมี
(โอกาส)
มีรักที�่ดได้้อย่่
ี แลวาสองดีี
งยผล
ดีการนำำ
ในการนำสิ
่
ง
ที
่
ไ
ด
เ
รี
ย
นรู

ใ
นวิ
ช
าจิ
ต
วิ
ท
ยาความรั
ก
ไป
งที่่�ได้้เรีี
� ใ นวิิใปนวิ
ช าจิิ
กกไป
ดีในการนำสิ
่งที่ไดยเอรีนรู้้
ยมคลิ
นรู
ชาจิตตวิิวิททยาความรัั
ยาความรั
ไป
งานเป
น�สิ่่�รายงานพร
มานำเสนอในชั
้นเรียนใน
ประยุ
ก
ต
ใ
ช
ไ
ด
จ
ริ
ง
ทั
้
ง
กั
บ
ตนเองและผู

อ
ื
่
น
ดั
ง
รู
ป
ที
่
15
ประยุุกกต์์ตใช้้ได้้จริิ
อื่่�� อนื่นดัังดัรููงปรูที่่�ป15
(ดูู
ชไดจกริษางทั้้�ทัซึ้งกัักั่งแต
บตนเองและผู้้
ตนเองและผู
ทประยุ
ายภาคการศึ
ละกลุมสามารถทำได
อทีย่ 15
าง
(ดูคลิิคปลิปแนบเพิ่่�
แนบเพิมเติิ
่มเติม)ม)
คลิปแนบเพิ่งที่ม่ไเติดเมรี)ยนรูในวิชาจิตวิทยาความรักไป
ดี(ดูในการนำสิ
ประยุกตใชไดจริงทั้งกับตนเองและผูอื่น ดังรูปที่ 15
(ดูคลิปแนบเพิ่มเติม)

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

15 โครงการกามเทพฝึึ
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่ผม
ในปััจบจุุชอบ
บััน ทำำซึ�่งให้้เข้้าถึึ
อหาได้้ง่่
ยและ
ชอบครั
้งหลับสิ่่�งเรีงที่่�ยไนจบ
กไดเรีายงค่่นรูะ
ได้้เปิิดมุุบมเพราะทุ
มองใหม่่กเกี่่�ครัยวกัั
ม่่ได้้รู้้�หผมมั
ลายออย่่
อีีกอย่่่งาทีงคืื่แอปลกใหม
อาจารย์์อจัยูดั เสมอครั
กิิจกรรมที่่�
หลากหลายทำำ
�ให้้ตื่่�น
บางสิ
บ ขอบคุ
ณครับ...”
เต้้นในการมาเรีี
ยนทุุ
กครั้้�เ นืงค่่้ อะหาที
...” ่ น  า สนใจตรงกั บ
“...ดี
ค  ะ รายวิ
ช ามี
“...อย่่ในป
างแรกคืื
การปรัั
มมอง
สถานการณ
จจุบันอ ทำให
เขบาถึมุุงมเนืมองได้้รัั
้อหาไดบงามุุยและ
ความรัั
ปแบบใหม่่
ใจในความรัั
ได
เปดมุกมในรูู
มองใหม
เกี่ยวกัๆบสิกล้้าที่่�
่งที่ไมจไดะเปิิ
รูหดลายออย
างคะก
ที่่�สำำอ�คัอาจารย
ัญเลยคืืจอัดหลัั
จากเรีีย่หนไปแล้้วได้้เรีี
ยนรู้้�
อีมากขึ้้�
กอยนางคื
กิจงกรรมที
ลากหลายทำให
ตนเอง ยอมที่่�จะเปิิดใจอีีกครั้้�ง ตอนนี้้�มีีแฟนแล้้วครัับ
ตื่นเตนในการมาเรียนทุกครั้งคะ...”
ต้้องขอบคุุณกระบวนวิิชานี้้�มาก ๆ เลยครัับ…”
“...อยางแรกคือ การปรับมุมมองไดรับมุมมองความ
“..ขอบคุุณที่่�สร้้างวิิชาดีี ๆ เป็็นอีีกคลาสนึึงที่่�
รัอย่่กในรู
ป
แบบใหม
กลาที่จะเปนดดีีใจในความรั
างน้้อยก็็
ได้้รัักตััวๆเองได้้มากขึ้้�
กว่่าเดิิม..” กมาก
ขึ้น ที่ส“...กิิ
ำคัญจเลยคื
อ หลังจากเรี
ยนไปแล
วไดเอรีนข้้าง
ยนรู
กรรมในห้้องเรีี
ยนหลายกิิ
จกรรมค่่
ตนเอง
ยอมที
่จะเป
้มีแฟนแล
วครับป
แปลกใหม่่
สำำ�หรัั
บตััดวใจอี
เรา กเช่่ครั
น ้งคำำ�ตอนนี
ถาม 36
ข้้อ โดยสรุุ
ตแล้้วดีี
องขอบคุ
ณกระบวนวิ
ๆ เลยครั
บ…” วิิต
ใจมากที่่�
เลืือกลงวิิชชานีานี้้�้มใากนเทอมสุุ
ดท้้ายของชีี
มหาวิิทยาลัั
วิิชชาที่่�าดีเปิิๆดประสบการณ์์
และมุุ
“..ขอบคุ
ณทีย ่สเป็็รนางวิ
เปนอีกคลาสนึ
งที่อมยมอง
าง
บความรัั
นความคิิ
อยก็ไดดรเกี่่�ักตัยววกััเองได
มากขึก้นได้้ลองทำำ
ดีกวาเดิ�สิ่่�มงใหม่่
..” ๆ อีีกทั้้�ง
ชอบการ
supportอนัังเรี
กเรีียยนหลายกิ
นของอาจารย์์
มาก อๆนข
ไม่่าว่ง่า
“...กิ
จ กรรมในห
จ กรรมค
ตอบหรืือพููดสอะไรก็็
ผิิดเลยทำำ�36ให้้รู้้�ขสึอกึ โดย
กล้้า
แปลกใหม
ำหรับไตัม่่วเคยบอกว่่
เรา เชนาคำถาม
ที่่�จปะตอบ…”
สรุ
แลวดีใจมากที่เลือกลงวิชานี้ในเทอมสุดทายของ
“...วิิ ช านี้้�เปิิ ด มุุ ม มองความรัั ก ให้้ตัั ว หนูู ม าก
ชีวิตมหาวิทยาลัย เปนวิชาที่เปดประสบการณและ
เพราะหนููไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรื่่�องรัักมากนััก หลาย
ครั้้�งที่่�รู้้�สึึกตััวอีีกทีีจิิตวิิญญาณมัันก็็แห้้งแล้้งเหลืือเกิิน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ถึึงแม้้คราวแรกหนููไม่่ได้้ใส่่ใจอยากเรีียนวิิชานี้้� เพีียงแค่่
เรีียนให้้ครบหน่่วยกิิต แต่่ ณ ตอนนี้้�ได้้รัับความรู้้เ� ชิิงลึึก
ในเรื่่�องรัักมากขึ้้�น แง่่มุมุ หลากหลายขึ้้�นปรัับใช้้กัับชีีวิติ
ประจำำ�วัันและอนาคต…”
4.2 ผลต่่อผู้้ส� อน วิิชาจิิตวิิทยาความรัักเป็็นวิิชา
ใหม่่ที่่�เข้้าร่่วมโครงการห้้องเรีียนกลัับด้้าน ดัังนั้้�นจึึง
จำำ�เป็็นต้้องจััดเตรีียมทั้้�งเนื้้�อหาและกิิจกรรมที่่�ครบถ้้วน
หลากหลายเพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย นบรรลุุ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข อง
กระบวนวิิชาซึ่่�งท้้าทายมากสำำ�หรัับผู้้ส� อนมืือใหม่่ที่่�เป็็น
Generation X ซึ่ง่� คุ้้น� เคยการสอนแบบดั้้�งเดิิม อย่่างไร
ก็็ตามเมื่่�อได้้ลงมืือทำำ� ผู้้�สอนได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ทั้้�งความ
รู้้� ทัักษะ มุุมมองในการสอนและ”ความเป็็นครููที่่�แท้้
จริิง” โดยเฉพาะเมื่่�อได้้รัับข้้อมููลย้้อนกลัับจากนัักศึึกษา
ทั้้�งแบบตััวอัักษรและพฤติิกรรมดัังที่่�ยกตััวอย่่างมา
ทั้้�งหมดนี้้�ทำ�ำ ให้้ผู้้�สอนได้้ประจัักษ์์แก่่ตนเองว่่า “...ใน
โลกนี้้�ไม่่มีีใครขี้้�เกีียจ หากเขาได้้ทำำ�ในสิ่่�งที่่�เขารััก...”
เพราะนัักศึึกษาตั้้�งใจเรีียนกัันมาก มาเข้้าเรีียนไม่่ต่ำำ��กว่่า

80% ทุุกครั้้�งโดยไม่่มีีการเช็็คชื่่�อ กระตืือรืือร้้นในการ
ทำำ�กิจิ กรรม ที่่�สำำ�คัญ
ั “ครูู”เป็็นเสมืือนคนต้้นแบบที่่�ครูู
เป็็นอย่่างไรลููกศิิษย์์ก็จ็ ะเป็็นอย่่างนั้้�น ถ้้าครููรักั และเปิิด
ใจกว้้างยอมรัับเขา เขาก็็พร้้อมที่่�จะเป็็นเช่่นกัันเพราะ
ทุุกคนมีีความรัักอยู่่�ในหััวใจ ไม่่ว่า่ คน ๆ นั้้�นจะเป็็นหนุ่่�ม
ห้้าวที่่�ดููไม่่ยอมใคร หรืือสาว “อิินดี้้�”ที่่�นั่่�งเรีียนด้้วย
สีี หน้้าไร้้อารมณ์์ ตลอดเวลาจนไม่่ รู้้� ว่่าเธอชอบหรืื อ
เข้้าใจสิ่่�งที่่�สอนไปรึึเปล่่า แต่่เมื่่�อวัันสุุดท้้ายมาถึึงผู้้ส� อน
จึึงได้้รู้้�ว่่า ความรัักในหััวใจของเขาเหล่่านั้้�นได้้เบ่่งบาน
แล้้ว และพวกเขานั้้�น “รัักเป็็น” ในที่่�สุุด ดัังที่่�หนุ่่�ม ๆ
มาขอถ่่ า ยรูู ป กัั บ ครูู วัั น สุุ ด ท้้าย และพร้้อมกัั น กัั บ
ข้้อความที่่�สาวอิินดี้้�ส่่งมาถึึงครููของเธอ
บทสรุุป การเรีียนการสอนวิิชาจิิตวิิทยาความ
รัักแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ตามที่่�ตั้้�ง
ไว้้ ความท้้าทายคืือ ความผัันผวนจากโควิิด-19 ผู้้ส� อน
ขอขอบคุุณ TLIC จากใจที่่�ให้้โอกาสเพื่่�อเรีียนรู้้�สำำ�คััญ
สำำ�หรัับการเป็็น “ครูู” ในศตวรรษที่่� 21 ครั้้�งนี้้�
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การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเชิงสหวิทยาการ
(Interdisciplinary Community Based Learning)
ผ่านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการสร้างพลังพลเมือง
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บทคัดย่อ
การเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสหวิิทยาการเป็็นกระบวนการเชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้�ทางวิิชาการสู่่�การ
เรีียนรู้้�เชิิงประสบการณ์์และสร้้างกระบวนการส่่งผ่่านองค์์ความรู้้�เหล่่านั้้�นให้้เกิิดประโยชน์์กัับชุุมชน ท่่ามกลาง
ความหลากหลายของความรู้้� ทัักษะและทััศนคติิของนัักศึึกษาในกระบวนวิิชา 100222 โลกศึึกษากัับการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิติ และกระบวนวิิชา 071420 การประยุุกต์์ใช้้สื่่�อทางสัังคมศึึกษา นำำ�ไปสู่่�การปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการสอน
เชิิงบููรณาการที่่�ผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั ประกอบด้้วย การวิิเคราะห์์เอกสาร การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร การสร้้างชุุมชนสืืบ
สอบทางปรััชญา การลงพื้้�นที่่�ภาคสนามเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�เชิิงประสบการณ์์ กระบวนการเดิินเมืือง การใช้้เครื่่�อง
มืือศึึกษาชุุมชน
ซึ่่�งกระบวนการดัังกล่่าวสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้กัับผู้้ส� อนเป็็นผู้้อำ� ำ�นวยความสะดวก และสร้้างโจทย์์ในการ
แก้้ปััญหาร่่วมกัันของผู้้�เรีียนผ่่านหมุุดหมายที่่�นัักศึึกษาเลืือก อีีกทั้้�งสร้้างทางออกตามลีีลาการเรีียนรู้้�บนพื้้�นฐาน
ของศัักยภาพผู้้เ� รีียนซึ่่�งสร้้างความชััดเจนในเชิิงวิิชาการผ่่านการเรีียนรู้้เ� ชิิงประสบการณ์์และสร้้างความร่่วมมืือกัับ
โรงเรีียนและชุุมชนเพื่่�อนำำ�ไปปรัับใช้้กัับวิิชาชีีพของตนในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสหวิิทยาการ, พลเมืือง, การคิิดเชิิงออกแบบ
1. บทนำำ�
การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสหวิิทยาการ
เป็็ น กระบวนการสำำ�คัั ญ ที่่�จะเชื่่�อมโยงความรู้้� เชิิ ง
วิิชาการสู่่�บริิบทของอััตลัักษณ์์เชิิงพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
นำำ�กระบวนการที่่�ได้้ไปสู่่�การสร้้างโอกาสเพื่่�อโรงเรีียน
และชุุมชน การเรีียนรู้้�ข้้ามศาสตร์์จึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นใน
กระบวนการทำำ�งานแบบองค์์รวม
เนื่่�องจากประเด็็นในบริิบทจริิงมีีความซัับซ้้อน
และหลากหลาย การสร้้างทางออกร่่วมกัันบนฐาน
ธรรมชาติิวิชิ าเชิิงบููรณาการจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งใน
บริิบทปััจจุุบัันและสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงพลเมืือง

ที่่�มีีความรัับผิิดชอบ พลเมืืองที่่�มีีส่ว่ นร่่วมและพลเมืือง
ที่่�มุ่่�งเน้้นความเป็็นธรรมในสัังคม
2. หลัักการและหรืือทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
การเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานผ่่านโครงงาน
(Community Based Learning) (William N
Bender:2012 ) Planning for PBL Essential
ประกอบด้้วยขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
A Project Anchor : หมุุดหมายหรืือจุุดสำำ�คััญ
ของโครงงาน A Driving Question : การขัับเคลื่่�อน
ด้้วยประเด็็นคำำ�ถาม Student Choice and Student
Voice : การเลืือกประเด็็นจากผู้้�เรีียน Specific
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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process for Investigation and Research :
กระบวนการเฉพาะเพื่่�อการแสวงหาคำำ�ตอบและ
การวิิจััย Student Inquiry and Innovation : การ
สืื บ สอบและนวัั ต กรรม Collaboration and
Teamwork : การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ มีีความเป็็น
ทีีมOpportunities for Reflection : โอกาสใน
การสะท้้อนคิิด Feedback and Revision : การให้้
ข้้อมููลย้้อนกลัับและการทบทวน Public Presentation
of the Project Result :
การนำำ�เสนอผลของการดำำ�เนิินงาน
-การเรีียนรู้้�เชิิงบริิการ (Service Learning)
Service Learning & Leadership : Academic
Service-Learning .University of Nevada 2012
การเรีียนรู้้�เชิิงบริิการเป็็นกลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�เชิิง
รุุกที่่�สำำ�คัญ
ั และสร้้างประสบการณ์์ในการเรีียนการสอน
สำำ�หรัับทั้้�งนัักศึึกษาและคณาจารย์์ เพื่่�อผสมผสาน
ระหว่่างการเรีียนรู้้ป� ระสบการณ์์และการมีีส่ว่ นร่่วมซึ่ง่�
ประกอบด้้วย ความตระหนัั ก และความเข้้าใจใน
กระบวนการพลเมืืองศึึกษา อาสาสมััครและการมีีส่ว่ น
ร่่วมกัับชุุมชน การฝึึกงานและการลงพื้้�นที่่�ภาคสนาม
-หลัักพหุุปััญญา ( Multiple Intelligences) ของ
Howard Gardner (อ้้างใน Mindy L.Kornhaber,
Edward Garcia Fierrors, Shirley A.Veenema
2004:5-6) (โกวิิท ประวาลพฤกษ์์,134 : 2553)
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. Linguistic intelligence ปััญญาทาง ด้้าน
ภาษา
2. Logical-mathematic intelligences
ปััญญาทางด้้านตรรกะและคณิิตศาสตร์์
3. Spatial intelligence ปัั ญ ญาด้้านมิิ ติิ
สััมพัันธ์์
4. Musical intelligence ปััญญาด้้านดนตรีี
5. Bodily-kinesthetic intelligence ปััญญา
ด้้านการเคลื่่�อนไหวร่่างกาย
6. Intrapersonal intelligence ปััญญาด้้าน
เข้้าใจตนเอง
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7. Interpersonal intelligence ปััญญาด้้าน
ปฎิิสััมพัันธ์์และมนุุษยสััมพัันธ์์
8. Naturalist intelligence ปัั ญ ญาด้้าน
ธรรมชาติิ
การคิิดเชิิงออกแบบ (Design Thinking) Hasso
Platther,Scott Doorley, Sarah Holcomb, Perry
Klebahn, Kathryn Segovia, and Jeremy Utley.
2018 ประกอบด้้วย
Empathy การเข้้าใจในประเด็็นและปััญหา การ
เอาใจใส่่เป็็นรากฐานของการออกแบบที่่�เน้้นปััญหาผู้้�
ใช้้เฉพาะบนฐานของมนุุษยนิิยมผ่่านการเรีียนรู้้�คุณ
ุ ค่่า
Define การค้้นพบความเข้้าใจต่่อความต้้องการและ
ข้้อมููลเชิิงลึึกของผู้้�ใช้้และกำำ�หนดขอบเขตต่่อความ
หมายซึ่ง่� เป็็นรากฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ในการออกแบบที่่�สััมพัันธ์์
กัับบริิบทของผู้้�ใช้้นวััตกรรม
Ideate หมายถึึงทางเลืือกในการออกแบบที่่�
ชััดเจนทางความคิิด นำำ�ไปสู่่�กระบวนการขยายวงกว้้าง
ในแนวคิิดและผลลััพธ์์ เป้้าหมายของความคิิดที่่�นำำ�ไป
สู่่�การสร้้างต้้นแบบเพื่่�อทดสอบกัับผู้้�ใช้้
Prototype เป็็นการสร้้างต้้นแบบที่่�สามารถ
สััมผััสและโต้้ตอบได้้กัับผู้้ใ� ช้้ การเข้้าใจความต้้องการที่่�
ลึึกซึ้้�งยิ่่�งขึ้้�นและทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�เร็็จต่่อแนวทางแก้้ไข
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
Test การทดสอบเป็็นโอกาสในการรวบรวมข้้อ
เสนอแนะปรัับแต่่งวิิธีกี ารแก้้ปััญหาและดำำ�เนิินการเพื่่�อ
เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับผู้้�ใช้้นวััตกรรม
พลเมืือง (Citizen) Joel Westheimer.Joseph
Kahne.2004 นำำ�เสนอวิิสัยั ทััศน์์สามประการเกี่่�ยวกัับ“
ความเป็็นพลเมืือง” ประกอบด้้วย พลเมืืองที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบส่่วนบุุคคล(The Personally Responsible
Citizen) พลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วม (The Participatory
Citizen)และพลเมืืองที่่�มุ่่�งเน้้นความยุุติิธรรม
การสืื บ สอบเชิิ ง ปรัั ช ญา (Community of
Philosophical Enquiry (CoPE) ซึ่ง่� ประกอบด้้วย 5
ขั้้�นตอนที่่�ตั้้�งคำำ� ถามและถกเถีี ย งบนหลัั ก การแห่่ ง

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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เหตุุ ผ ลกัั บ ปรากฎการณ์์ ที่่� เกิิ ด ขึ้้�นในสัั ง คม ได้้แก่่
: การเตรีี
Stimulus : การกระ
ชุมPreparation
ชนการสืบสอบเชิ
งปรัยชมพร้้อม
ญา ( Community
of
ตุ้้�น Question : การสร้้างคำำ�ถาม Dialogue : การ
สนทนาและ Reflection
การสะท้้อนคิิ
ด วย
Philosophical
Enquiry :(COPE)
) ประกอบด
กระบวนการเรีี
นรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิ
า
5 ขั้นตอนที่ตั้งยคำถามและถกเถี
ยงบนหลักชการ
2.1.ผลกั
วิิธีบีกปรากฏการณ
าร/กิิจกรรมการเรีี
แหงเหตุ
ที่เกิดยขึนการสอนใหม่่
้นในสังคม
	ชุุ
มชนการสืืบสอบเชิิ
งปรััชยญา
ไดแก Preparation
: การเตรี
มพร(อCommunity
ม
ofStimulus
Philosophical
Enquiry
(COPE)
)
ประกอบด้้วย
: การกระตุน Question : การสร
าง
5 ขั้้�นตอนที่่�ตั้้�งคำำ�ถามและถกเถีียงบนหลัักการแห่่ง
คำถาม Dialogue : การสนทนาและ Reflection
เหตุุ ผ ลกัั บ ปรากฏการณ์์ ที่่� เกิิ ด ขึ้้�นในสัั ง คม ได้้แก่่
: การสะทอนคิด ทำใหนักศึกษาฝกการวิเคราะห
Preparation : การเตรีียมพร้้อม Stimulus : การกระ
สะทอนมุมมองและการแลกเปลี
่ยนประเด็:นการ
ตุ้้เพื
�น ่อQuestion
: การสร้้างคำำ�ถาม Dialogue
กับเพื่อนรวมชัReflection
้นนำไปสูมิติท: างความคิ
ดหรือด ทำำ�ให้้
สนทนาและ
การสะท้้อนคิิ
อกตกการวิิ
อสถานการณ
างหลากหลาย
นััทางเลื
กศึึกษาฝึึ
เคราะห์์เนพื่่�ั้นอๆอย
สะท้้อนมุุ
มมองและการ
การเขายรวนประเด็็
มสังเกตการณ
และแลกเปลี
นเรียนรู
แลกเปลี่่�
นกัับเพื่่�อนร่่
วมชั้้�นนำำ�่ยไปสู่่�มิิ
ติิท าง
ความคิิ
ดหรืือทางเลืื
เวทีถอดบทเรี
ยน อกต่่อสถานการณ์์นั้้�นๆอย่่างหลาก
หลาย
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) เปดโอกาสให
วมสัังเกตการณ์์
และแลกเปลี่่�
นักศึกการเข้้าร่่
ษาสังเกตการณ
และรวมแลกเปลี
่ยนเรียนเรีี
ยนรูย นรู้้�
เวทีี
ยน ยนการขับเคลื่อนงานการรูเทา
เวทีถกอดบทเรีี
ารถอดบทเรี
นสื่่�อเด็็กและเยาวชน
ดโอกาส
ทันสื่อสถาบัั
สารสนเทศและดิ
จิทัล เพื่อ(สสย.)
สรางเมืเปิิ
องของ
ให้้นัักศึึกษาสัังเกตการณ์์และร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ทุกคน MIDL for Inclusive Cities 2020 กับ
เวทีีการถอดบทเรีียนการขัับเคลื่่�อนงานการรู้้เ� ท่่าทัันสื่่�อ
ภาคีเครือขายและปรับแนวความคิดสำหรับการ
สารสนเทศและดิิจิทัิ ลั เพื่่�อสร้้างเมืืองของทุุกคน MIDL
รูปโครงงานที
่สัมพั2020
นธกับกัับบริภาคีี
บทชุเครืืมชน
forกอInclusive
Cities
อข่่ายและปรัับ
แนวความคิิดสำำ�หรัับการก่่อรููปโครงงานที่่�สััมพัันธ์์กัับ
บริิบทชุุมชน

นวิชา

ภาพที่่� 1 เวทีีการถอดบทเรีียนการขัับเคลื่่�อนงานการ
รู้้�เท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศและดิิจิิทััล เพื่่�อสร้้างเมืืองของ
ทุุกคน MIDL for Inclusive Cities 202

รูเทาทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เพื่อสรางเมือง
ของทุกคน MIDL for Inclusive Cities 202

การวิเค
งานวิจ

กระบวนการเดินเมือง
สรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับการสื่อสารที่
กระบวนการเดิินเมืือง
เกี่ยวของกับพื้นที่สาธารณะและกระบวนการเรี
ยนรู
สร้้างกระบวนการเรีี
ย นรู้้� เ กี่่�ยวกัั บ การสื่่�อสารที่่�
มศาสตร
กับคณะสถาป
ตยกรรมศาสตรและการ
เกี่่�ขยาวข้้องกัั
บพื้้�นที่่�
สาธารณะและกระบวนการเรีี
ยนรู้้�
ออกแบบสิกั่งับแวดล
อม มหาวิ
ทยาลัยแมโจ แในละการ
ข้้ามศาสตร์์
คณะสถาปัั
ตยกรรมศาสตร์์
โครงการง“ราชดำเนิ
น เดินทเมืยาลัั
อง”Chiang
Mai City
ออกแบบสิ่่�
แวดล้้อม มหาวิิ
ยแม่่โจ้้ ในโครงการ
“ราชดำำ
� เนิิ น เดิิ นWorkshop
เมืื อ ง”Chiang
Mai City for
of
of Happiness
2020 Workshop
Happiness
Workshop 2020
Workshop
urban communities
in Chiang
Mai for urban
communities
เพื่่�อ
Municipality inเพื่อChiang
นำไปปรัMai
บใชMunicipality
กับโครงงานของตน
นำำ�ไปปรัับใช้้กัับโครงงานของตน

การลง
ศึกษาช
ในศึกษ
ความร
ออกแบ
ศึกษาน
อำเภอ

่ 2 กระบวนการเดิ
องและการสื
่อสารง
ภาพที่่�ภาพที
2 กระบวนการเดิิ
นเมืืนอเมืงและการสื่่�
อสารเชิิ
พื้้�นที่่� เชิงพื้นที่
2.2. การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
การวิ
หา น Locality : Nation :
การวิิเคราะห
เคราะห์์เนืป้อระเด็็
การวิเคราะห
ประเด็งสืืนอรวมบทความ
Locality : Nation
Globalization
จากหนัั
“ ครููผู้้ส� : ร้้าง
พลเมืืGlobalization
อง” มููลนิิธิกิ ารศึึกจากหนั
ษาเพื่่�องสร้้สือารวมบทความ
งพลเมืืองและมูู“ลครู
นิิธิิ
รางพลเมื
ฟรีีดริิผูคสเอแบร์์
ท อง” มูลนิธิการศึกษาเพื่อสราง
การวิิอเงและมู
คราะห์์ลภนิาพยนตร์์
งประเทศในประเด็็
น
พลเมื
ธิฟรีดริคต่า่ เอแบร
ท
การรู้้การวิ
� เ ท่่ า ทััเคราะห
น สื่่�อ สารสนเทศและดิิ
จิิ ทัั ล ( Media
ภาพยนตรตางประเทศในประเด็
น
Information
Digital Literacy)
การรูเทาทันand
สื่อ สารสนเทศและดิ
จิทัล( และเชิิ
Mediaง
เทคนิิInformation
ค(Technique)and Digital Literacy) และเชิง
การวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์เนื้้�อหาบทความและงาน
วิิจััยทั้้�งในประเทศและนานาชาติิ
2.3. การลงพื้้�นที่่�ภาคสนามเพื่่�อทดลองใช้้เครื่่�อง
มืือศึึกษาชุุมชน
ในศึึกษาอััตลัักษณ์์เชิิงพื้้�นที่่�และสัังเคราะห์์องค์์
ความรู้้� ที่่� ได้้ขัั บ เคลื่่�อนและประยุุ ก ต์์ ใช้้สำำ� หรัั บ การ
ออกแบบโครงงาน โดยได้้รัั บ ความรู้้� จ ากทีี ม
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาพที่
เครื่องม

การอบ
การอบ
วิทยาก
สื่อสาร
เรียนร
อีกทั้งป
นำไปใ

น
Mai City
hop for

นของตน

สื่อสาร

on :
ม “ ครู
ราง

ประเด็น
Media
ละเชิง

ความรูที่ไดขับเคลื่อนและประยุกตใชสำหรับการ
ออกแบบโครงงาน
โดยไดรับความรูจากทีม
CMU21
(2021)
Chiang
University,
ศึกษานิMai
เทศก
สพม. 34Thailand
และชุมชนบานเหมืองกุง
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ศึึกษานิิเทศก์์ สพม. 34 และชุุมชนบ้้านเหมืืองกุุง
อำำ�เภอหางดง จัังหวััดเชีียงใหม่่

ภาพที่่� 3 การลงพื้้�นที่่�ภาคสนามและทดลองใช้้เครื่่�อง
มืือศึึกษาชุุมชน
ภาพที2.4.
่ 3 การลงพื
้นที่ภาคสนามและทดลองใช
การอบรมเชิิ
งปฏิิบััติิการ
เครื่องมืการอบรมเชิิ
อศึกษาชุมงชน
ปฏิิบัติั กิ ารสำำ�หรัับการผลิิตสื่่�อโดย
วิิทยากรที่่�เชี่่�ยวชาญด้้านสารสนเทศและการสื่่�อสาร
การอบรมเชิ
งปฏิ
มหาวิิ
ทยาลััยแม่่
โจ้้ บที่่�ัตมิการ่่ารวมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ป� ระเด็็น
การอบรมเชิ
งปฏิอใหม่่
บัติกกัารสำหรั
การเรีี
ยนรู้้�ผ่่านสื่่�
ับนัักศึึกบษาการผลิตสื่อโดย
านสารสนเทศและการ
อีีวิกททั้้�ยากรที
งประเมิิ่เชีน่ยสื่่�วชาญด
อ สารสนเทศที่่�นัั
กศึึกษาผลิิตเพื่่�อนำำ�ไป
สื่อบสาร
ทยาลัมยชน
แมโจ ที่มารวมแลกเปลี่ยน
ใช้้กัั
โรงเรีีมหาวิ
ยนและชุุ
เรียนรูประเด็นการเรียนรูผานสื่อใหมกับนักศึกษา
อีกทั้งประเมินสื่อ สารสนเทศที่นักศึกษาผลิตเพื่อ
นำไปใชกับโรงเรียนและชุมชน

A Project Anchor : หมุุดหมายหรืือจุุดสำำ�คััญของ
โครงงาน A Driving Question : การขัับเคลื่่�อนด้้วย
ประเด็็นคำำ�ถาม Student Choice and Student
Voice : การเลืือกประเด็็นจากผู้้�เรีียน Specific
process for Investigation and Research :
กระบวนการเฉพาะเพื่่�อการแสวงหาคำำ�ตอบและ
การวิิจััย Student Inquiry and Innovation
: การสืืบสอบและนวััตกรรม Collaboration and
Teamwork : การเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ มีีความเป็็น
ทีีมOpportunities for Reflection : โอกาสในการ
สะท้้อนคิิด Feedback and Revision : การให้้ข้้อมููล
ย้้อนกลัับและการทบทวน Public Presentation of
theInvestigation
Project Result
and: Research : กระบวนการ
่อการแสวงหาคำตอบและ
3. เฉพาะเพื
การนำำ�เสนอผลของการดำำ
�เนิินงาน
ให้้นัักศึึกand
ษามาส่่
วนร่่วมในการ
การวิกระบวนการที่่�
จัย Studentทำำ�Inquiry
Innovation
:
เรีียการสื
นรู้้� (Active
Learning)
บสอบและนวั
ตกรรม Collaboration and
	นัั
กศึึกษาปรัั
บตััวกััยนรู
บกระบวนการเรีี
ที่่�� หลาก
Teamwork
: การเรี
แบบรวมมือ มียคนรู้้วาม
หลายและย้้อนคิิ
ดทบทวนกระบวนการเรีี
�ที่่�ก้้าวสู่่�
เปนทีมOpportunities
for Reflectionยนรู้้: โอกาส
โลกแห่่
งความเป็็
ง การออกแบบโครงงานด้้วย
ในการสะท
อนคินดจริิFeedback
and Revision :
ความร่่วมมืือของนัักศึึกษาทำำ�ให้้สามารถเลืือกบทบาท
การใหขอมูลยอนกลับและการทบทวน Public
และลีีลาการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับความสามารถ เห็็น
Presentation of the Project Result :
คุุณค่่าของตนเองที่่�ใช้้ศัักยภาพในการสร้้างความสำำ�เร็็จ
นงาน
ให้้กััการนำเสนอผลของการดำเนิ
บทีีมผ่่านการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืื
อ (Cooperative

Learning)
และเชื่่�อมโยงองค์์
คักวามรู้้
�เหล่่านั้้�วนนร
ไปสร้้าง
2
กระบวนการที
่
ท
ำให
น
ศึ
ก
ษามาส
ภาพที่่� 4 : นำำ�เสนอและเชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้�จาก ประโยชน์์ให้้กัับชุุมชนผ่่านศาสตร์์วิิชาของตนวมเช่่น
ยนรู (Active Learning)
นัักภาพที
ศึึกษาทั้้�่ 4ง 2: กระบวนวิิ
ชาเพื่่�อ่อปรัั
บกระบวนการเรีี
ยน สัังในการเรี
นำเสนอและเชื
มโยงองค
ความรูจาก
คมศึึกษา พลศึึกษา ภาษาศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
นักศึกษาปรับตัวกับกระบวนการเรียนรูที่
รู้้ใ� นสถานการณ์์
นั ก ศึ ก ษ า โทัควิิ้ งด219กสถานการณ์์
ร ะ บ ว น วิInterdisciplinary
ช า เพื่ อ ป รั บ
เป็็นต้้น อีีกทั้้�งเปลี่่�ยนมุุมมองใน
หลากหลายและย
อนคิดมทบทวนกระบวนการ
Community
Basedย นรู
Learning
: OnlineโPlatform
กระบวนการเรี
 ใ นสถานการณ
ควิ ด 19
เชิิงปััจเจกชนไปสู่่�มุุ
มองเชิิงโครงสร้้าง เชื่่�อมโยง
เรียนรูทนี่กพลเมืื
าวสูโลกแห
การย นรู้้� ผ่่ า น
ความเป็็
อ งศึึ กงความเป
ษาในมิินติจริิ ก งารเรีี
สถาน การณ Interdisciplinary Community
2.5.Learning
สื่่�อและนวัั: ตOnline
กรรมในการจัั
ดการเรีียนการ ประสบการณ์์
ออกแบบโครงงานด
วยความร
วมมือของนั
กศึกษา
(Experiential
Learning)
เพื่่�อสร้้างการ
Based
Platform
สอนแบบใหม่่
สามารถเลืบสััองกบทบาทและลี
ลาการเรียนรูที่
เปลี่่�ทำให
ยนแปลงให้้กัั
คม
การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสหวิิทยาการ
ซึ่่�งประกอบด้้วยโครงงานจำำ
5 โครงงาน
เหมาะสมกั
บความสามารถ เห็น�คุนวน
ณคาของตนเอง
(Interdisciplinary Community Based Learning) ดัังทีนี้้�่ใชศักยภาพในการสรางความสำเร็จใหกับทีม
่อและนวัตPlanning
กรรมในการจั
ดการเรี
ยนการสอน
ผ่่าสืนโครงงาน
for PBL
Essential
(William
-วรรณกรรมแผนที่่�ชุุ
(Engeki Quest) ภููมิิ
ผานการเรี
ยนรูแ บบรวมมืมอชน(Cooperative
แบบใหม
N Bender:2012 ) ประกอบด้้วยขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
วัั ฒLearning)
นธรรมผึ้้�งโก๋๋
น ่อชุุมโยงองค
ม ชนแม่่คตวามรู
อนหลวง
และเชื
เหลานัอำำ้น�ไปเภอ
การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานเชิงสหวิทยาการ
ดอยสะเก็็
ด จัังหวััดใหเชีีกยับงใหม่่
สรางประโยชน
ชุมชนผานศาสตรวิชาของ
st
Based
44 (Interdisciplinary
ผลการจัดการเรียCommunity
นรู้ 21 Century
Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
ตน เชน สังคมศึกษา พลศึกษา ภาษาศาสตร
Learning) ผานโครงงาน Planning for PBL
วิทยาศาสตร เปนตน อีกทั้งเปลี่ยนมุมมองใน
Essential (William N Bender:2012 )

ศึกษาและพลศึกษา การเรียนรูโภชนาการ:พืช
พรรณและแหล
CMU21
(2021) งอาหารผานโครงการเกษตรเพื่อ
Chiang
Mai University,
Thailand โรงเรียนในกอง
อาหารกลางวั
นตามพระราชดำริ
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองแขม
-Teamยงดาว
Teaching
กศึึกษาสาขาวิิชา
อำเภอเชี
จังหวัดเชีของนัั
ยงใหม
สัังคมศึึกษาและพลศึึกษา การเรีียนรู้้�โภชนาการ:พืืช
พรรณและแหล่่
-เสนทางภูมิวงัฒอาหารผ่่
นธรรมผา นโครงการเกษตรเพื่่�อ
ทอปกาเกอะญอ ชุมชน
อาหารกลางวัั
�ริิ ลโรงเรีี
�กัดบั
บานจันทรน-ตามพระราชดำำ
หวยบง อำเภอกั
ยาณิยวนในกองกำำ
ัฒนา จังหวั
การตำำเชี�ยรวจตระเวนชายแดนบ้้านหนองแขม
อำำ�ชเภอ
งใหม สำหรับผูเรียนของนักศึกษาสาขาวิ
า
เชีียงดาว
งหวััดเชีีงยคมศึ
งใหม่่กษา
ชีววิทจััยาและสั
-เส้้นทางภูู
มิิ วัสั ฒำหรั
นธรรมผ้้าทอปกาเกอะญอ
-แหล
งการเรียนรู
บแผนที่เสนทางอาหาร
ชุุมชนบ้้านจัันทร์์-ห้้วยบง อำำ�เภอกััลยาณิิวัฒ
ั นา จัังหวััด
ปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูสู
เชีี ย งใหม่่ สำำ� หรัั บ ผู้้� เรีี ย นของนัั ก ศึึ ก ษาสาขาวิิ ช า
เด็กๆในพื้นที่ จากความรวมมือของผูคนในชุมชน
ชีีววิิทยาและสัังคมศึึกษา
ผานมิ
ติคงวามมั
-แหล่่
การเรีี่นยคงทางด
นรู้้�สำำ�หรััาบนอาหารในสถานการณ
แผนที่่�เส้้นทางอาหาร
โควิ
ด
19
ชุ
ม
ชนบ
า
นแม
จ
อ

ง
อำเภอดอยสะเก็
ด
ปลอดภััย เพื่่�อเชื่่�อมโยงกระบวนการเรีี
ยนรู้้�สู่่�เด็็กๆใน
หวัดเชียงใหม
พื้้�นที่่�จังจากความร่่
วมมืือของผู้้ค� นในชุุมชนผ่่านมิิติคิ วาม
-การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนขาวก่โควิิ
ำดอยสะเก็
มั่่�นคงทางด้้านอาหารในสถานการณ์์
ด 19 ชุุมดชน
บ้้านแม่่
จ้้อง าอำำนลวงเหนื
�เภอดอยสะเก็็
ด จัังหวััดเชีียดงใหม่่
ชุมชนบ
อ อำเภอดอยสะเก็
จังหวัด
-การพัั
นาผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนข้้าวก่ำำ��ดอยสะเก็็ด ชุุมชน
เชียฒงใหม
บ้้านลวงเหนืือ อำำ�เภอดอยสะเก็็ด จัังหวััดเชีียงใหม่่

ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายดนบานหนอง
แขม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

าขาวิชาสังคม
นาการ:พืช
ารเกษตรเพื่อ
รงเรียนในกอง ภาพที่่� 5 กระบวนการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเก็็บข้้อมููลภาคสนาม
และออกแบบโครงงานสำำ�หรัับผู้้�เรีียนและชุุมชน ณ
บานหนองแขม ภาพที่ 5 กระบวนการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายดนบ้้านหนองแขม อำำ�เภอ
บผูเรียนและ
เชีีภาคสนามและออกแบบโครงงานสำหรั
ยงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่
กอะญอ ชุมชน
วัฒนา จังหวัด
ษาสาขาวิชา

ทางอาหาร
รเรียนรูสู
งผูคนในชุมชน
ในสถานการณ
อดอยสะเก็ด

ภาพที่ 6 เวปไซดแผนที่เสนทางอาหารปลอดภัย
ที่นักศึกษาจัดทำสำหรับสรางกระบวนการเรียนรู
กับเด็กๆในชุมชนบานแมจอง

ภาพที่่� 6 เวปไซด์์แผนที่่�เส้้นทางอาหารปลอดภััยที่่�
นัักศึึกษาจััดทำำ�สำำ�หรัับสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�กัับ
เด็็กๆในชุุมชนบ้้านแม่่จ้้อง
กระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ
ให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning)
ความรู้้�เชิิงวิิชาการ (Academic Study) นำำ�ไป
สู่่�ความร่่ ว มมืื อ ที่่�สร้้างประโยชน์์ กัั บ ชุุ ม ชน(Civic
Engagement) การเรีี ย นรู้้� เ ชิิ ง สหวิิ ท ยาการ
(Interdisciplinary)
“การเข้้าใจและรู้้�เท่่าทัันตนเอง ขณะที่่�เพื่่�อน
แบ่่งภาพที
ปัันชุุด่ ความคิิ
ดที่่�ไม่่
ตรงกัั
ข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้าจะ
6 เวปไซด
แผนที
่เสนบทางอาหารปลอดภั
ย
วางแผนระบบคิิ
างมีีเหตุุ
ผลเพื่่�
อเสนอข้้อคิิดเห็็ยนนรูที่่�
ที่นักศึกษาจัดดอย่่
ทำสำหรั
บสร
างกระบวนการเรี
ตรงกัักันบข้้ามอย่่
างสััมชนบ
นติิวิิธีาี”นแม
นัักจศึึอกงษา1
เด็กๆในชุ
“เพื่่�อนร่่วมชั้้�นที่่�มาจากหลากหลายสาขาวิิชา
ทำำ�ให้้ปรัั
บตััวในการสร้้างมุุ
มองความแตกต่่
าง การ
กระบวนการที
่สรางทักมษะการเรี
ยนรูตลอดชี
วิต
สร้้างพลเมืื
ความเคารพความคิิ
ดเห็็นของผู้้�อื่่�น
ใหกับนัอกงที่่�มีี
ศึกษา
(Lifelong Learning)
เป็็นความรู
โจทย์์ที่่�ท้้
นครููในอนาคตและเป็็
เชิงาทายต่่
วิชาการอการเป็็
(Academic
Study) นำไปสูน
แนวทางที่่�สำำ
ยนรู้้�ร่่วกมกัั
ชาชีีพต่่อ
ความรว�คั
มมืัญอทีของการเรีี
่สรางประโยชน
ับชุนมในวิิ
ชน(Civic
ไป”Engagement)
นัักศึึกษา 2 การเรียนรูเชิงสหวิทยาการ
“มุุมมองของการมองโลกของดิิฉัันเปลี่่�ยนไป
(Interdisciplinary)
ทำำ�ให้้ได้้กลัับมาคิิดและไตร่่ตรองว่่าในอนาคตเราจะ
าใจและรู
เทาทันวตนเอง
น งฝั่่�ง
เป็็น“การเข
ครููที่่�เข้้าใจผู้้
�เรีียนและช่่
ยส่่งเสริิขณะที
มให้้ผู้้�่เเรีีพืย่อนถึึ
แบางงไร”
ปนชุนััดกความคิ
ฝัันอย่่
ศึึกษาด3ที่ไมตรงกับขาพเจา ขาพเจา
จะวางแผนระบบคิ
ดอยางมีเหตุผนลเพื
่อเสนอ�ไปสู่่�
“การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้โครงงานเป็็
ฐานและนำำ
คิดงเห็
นที่ตรงกันขามอยานงสัที่่�ชุุนติมวชนเพื่่�
ิธี” นัอกเชื่่�ศึอกมโยง
ษา1
การคิิขดอเชิิ
ออกแบบโดยการลงพื้้�
วมชั้นที่มนาจากหลากหลายสาขาวิ
อััตลัั“เพื
กษณ์์่อนร
ความโดดเด่่
ของพื้้�นที่่�ไปสู่่�นวััตกรรมชาทำำ�ทำให้้
เชื่่�อมโยงการคิิ
ดเชิิงระบบที่่�
กต์์ใช้้ความรู้้
ใหปรับตัวในการสร
างมุสมามารถประยุุ
มองความแตกต
าง การ �
เชิิงสหวิิ
ยาการร่่
วมกัั
ศาสตร์์อื่่�นๆ” นัักศึึดกเห็ษานของ
4
สราทงพลเมื
องที
่มีคบวามเคารพความคิ
“อาจารย์์ จ ะให้้ประเด็็ น ทางสัั ง คมมาแล้้ว
นัักศึึกษาร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็น ทำำ�ให้้เกิิดการ
วิิเคราะห์์ประเด็็นที่่�หลากหลายเพื่่�อเข้้าใจบริิบทอย่่าง
ถ่่องแท้้ และพบทางออกร่่วมกัันจากการร่่วมมืือต่่าง
ศาสตร์์วิิชา” นัักศึึกษา 5
“การตั้้�งคำำ�ถามเชิิงวิิพากษ์์ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนไม่่ต้้อง
เรีียนรู้้�แบบผลิิตซ้ำำ��ที่่�เป็็นการชี้้�นำำ�คำำ�ถามว่่าถููกหรืือผิิด
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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“การตั้งคำถามเชิงวิพากษที่ทำใหผูเรียนไมตอง
เรียนรูแ(2021)
บบผลิตซ้ำที่เปนการชี้นำคำถามวาถูก
CMU21
Chiang
หรือผิดMai
แตUniversity,
เปนการเปดThailand
โอกาสใหผูเรียนตอบ
คำถามตามที่ตนเขาใจและเสนอมุมมองเพื่อ
แต่่
เป็็นการเปิิ
เรีียนตอบคำำ
�ถามตามที่่�
แลกเปลี
่ยนเพืด่อโอกาสให้้ผู้้�
ใหเกิดความเป
นธรรมแก
ผูเรียน” ตน
เข้้าใจและเสนอมุุมมองเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้เกิิด
นักศึกษา 6
ความเป็็นธรรมแก่่ผู้้�เรีียน” นัักศึึกษา 6

ภาพที่่� 7 กระบวนการเรีียนรู้้�ข้้ามศาสตร์์ของนัักศึึกษา
ต่่างสาขาวิิชาที่่�เรีียนรู้้�ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์โครงงานเพื่่�อ
โรงเรีียนและชุุมชน
4. อธิิบายผลที่่�ได้้รัับ
	วิิธีกี ารประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษาและ
การประเมิินผลตามสภาพจริิง
1.การเรีี ย นรู้้� แ บบร่่ ว มมืื อ (Cooperative
Learning) ผ่่านการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสห
วิิทยาการและการเรีียนรู้้�ผ่่านการลงพื้้�นที่่�ภาคสนาม
30%
2.กิิจกรรมย่่อยระหว่่างภาคเรีียน ประกอบด้้วย
การสนทนากลุ่่�ม (Discussion Group) การนำำ�เสนอ
และอภิิปรายในระบบออนไลน์์ กระบวนการกลุ่่�ม
(Group Project) การสนทนากลุ่่�ม (Discussion
Group) การนำำ� เสนอและอภิิ ป รายในชั้้�นเรีี ย น
(Presentation) การสะท้้อนคิิด (Reflection) 30 %
3.การเข้้าชั้้�นเรีียนและการมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน 10 %
4.การประเมิินผลจากการประมวลความรู้้ผ่� า่ นการสอบ
ปลายภาคเรีียน30 %
4.1. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย/เข้้า
ร่่วมในโครงการ
จากความร่่ วมมืื อเชิิ งสหวิิ ทยาการนัั ก ศึึ ก ษา
ดำำ�เนิินโครงงานเพื่่�อสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้กั� บั ชุุมชน
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Group) การนำเสนอและอภิปรายในระบบออนไลน
กระบวนการกลุม (Group Project) การสนทนา
กลุม (Discussion Group) การนำเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน (Presentation) การสะทอนคิด
(Reflection)
%
และเผยแพร่่30
กระบวนการสู่่�
สาธารณะทั้้�งระดัับชาติิและ
3.การเข
า
ชั
น
้
เรี
ย
นและการมี
สวนรวมในชั้น
นานาชาติิดัังนี้้�
เรียน 10 %
-งานภููมิิวััฒนธรรมผ้้าทอปกาเกอะญอ ชุุมชน
นผลจากการประมวลความรู
ผาน บ
วััด4.การประเมิ
จัันทร์์ ห้้วยบง
นำำ�เสนอการประชุุมวิิชาการระดัั
การสอบปลายภาคเรี
ยน30 % Enterprise: Cultural
นานาชาติิ หััวข้้อ“Social
Landscape of Hill Tribe Weaving Culture” ใน
การประชุุมวิิชาการ The Annual Meeting of
ผลลัASEAN
พธตอand
นักศึAsia
กษาทีfor่เปEducational
นเปาหมาย/เขResearch
ารวมใน 2021
โครงการ
Chiba
University ,Japan
-โครงงานวรรณกรรมแผนที่่�ชุุมชนผ่่านผึ้้�งโก๋๋น
ชุุ ม ชนบ้้านแม่่ ต อนหลวง ตำำ� บลเทพเสด็็ จ อำำ� เภอ
ดอยสะเก็็ด จัังหวััดเชีียงใหม่่ ร่่วมการประชุุมวิิชาการ
และพััฒนานัักเขีียนรุ่่�นใหม่่ 2564: สหวิิทยาการใน
กระแสธารแห่่งความเปลี่่�ยนแปลง ประเด็็นการศึึกษา
เพื่่�อพััฒนาสัังคม จััดโดย วารสารรููสะมิิแล มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริินทร์์ วิิทยาเขตปััตตานีี
-โครงงาน Team Teaching ของนัักศึึกษาสาขา
วิิ ช าสัั ง คมศึึ ก ษาและพลศึึ ก ษาผ่่ า นการเรีี ย นรู้้�
โภชนาการ:พืืชพรรณและแหล่่งอาหารโครงการเกษตร
เพื่่�ออาหารกลางวัันตามพระราชดำำ�ริิ โรงเรีียนในกอง
กำำ�กัั บ การตำำ� รวจตระเวนชายแดนบ้้านหนองแขม
อำำ�เภอเชีียงดาว จัังหวััดเชีียงใหม่่ นำำ�เสนองานในหััวข้้อ
การเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน (Project Based
Learning) : นวััตกรรมการเรีียนรู้้�ทางการศึึกษา คณะ
ครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏเชีียงใหม่่
-โครงงานแผนที่่�เส้้นทางอาหารปลอดภััย ชุุมชน
บ้้านแม่่จ้้อง อำำ�เภอดอยสะเก็็ด จัังหวััดเชีียงใหม่่และ
โครงงานการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข้้ าวก่ำำ�� ดอยสะเก็็ ด
ชุุ ม ชนบ้้านลวงเหนืื อ อำำ� เภอดอยสะเก็็ ด จัั ง หวัั ด
เชีียงใหม่่ นำำ�เสนองานในประเด็็น "พลเมืืองศึึกษากัับ
การเรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสหวิิทยาการ"
โครงการเตรีียมความพร้้อมเติิมเต็็มศัักยภาพ
ความเป็็นครููสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จััดโดยหน่่วยพััฒนา
คุุณภาพนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์
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4.2. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
-สร้้างกระบวนการ R2R Routine to
Research พัั ฒ นางานประจำำ�สู่่� งานวิิ จัั ย และการ
ออกแบบหลัักสููตรบููรณาการ โครงการเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ผ่่านระบบการทดสอบ
ทางการศึึ
กษาแบบดิิ
(National
สารสนเทศและดิ
จิทจิัลิทั:ัลระดั
บมัธยมศึDigital
กษาโดยTesting
Platform)
การยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่่�ศิลอปากรและกสทช.
โรงเรีี
ยนตำำ
�รวจตระเวนชายแดน
-นำองค
ความรู
และสังเคราะหประเด็โดยได้้รัั
นที่ไดสบรทุุางนจาก
สำำ�นัักทดสอบแห่่งชาติิ(สทศ)
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสรางสรรค
-สร้้างกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงด้้านการเรีียน
Storytelling : Media Information & Digital
การสอนและปรัับใช้้กัับโครงการการพััฒนาสมรรถนะ
และ
Interdisciplinary
Community
นััLiteracy
กศึึกษาครูู
เพื่่�อรองรัั
บโรงเรีียนพื้้�นที่่�นวัั
ตกรรมการ
ในโครงการใจสร
องแก บ
ศึึBased
กษาจัังLearning
หวััดเชีียงใหม่่
โครงการวิิาจังเมื
ัยกลไกการขัั
นักเรียนระดับมัธยมในจัหงารจัั
หวัดดเชีการเพื่่�อเสริิ
ยงใหม ซึ่ง ม สร้้าง
เคลื่่�อนระบบการบริิ
สนับสนุนโดยสถาบั
นสื่อเด็ตกกรรมการศึึ
และเยาวชนก(สสย.)
สมรรถนะครูู
ใ นพื้้�นที่่�นวัั
ษาจัั ง หวัั ด
เชีียงใหม่่
-แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการ
สร้้างกระบวนการเรีี
ยนรู้้กั� บั นัักศึึกษาในการประชุุมเชิิง
สรุป
ปฏิิบััติิการเพื่่�อรัับฟัังข้้อคิิดเห็็นต่่อร่่างเครื่่�องมืือการ
พัับทเรี
ฒนาทัั
กษะการเรีี
ยนที
่ไดรับ ยนรู้้�การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ สารสนเทศ
และดิิ
จิิ ทัรั ลวมกั
: บระดัั
ธ ยมศึึ กงษาโดยมหาวิิ
ท ยาลัั ย
ไดเรียนรู
นักบศึกมััษาในเชิ
สหวิทยาการตาม
ศิิปรัลปากรและกสทช.
ชญาการเรียนรูมนุษยนิยมที่ปรับลักษณะการ
องค์์
ความรู้้แ� ละสัักงศึเคราะห์์
ระเด็็นที่่�้นไทีด้้สร้้
เรียนรูผ-นำำา�นศั
กยภาพของนั
กษา กปาวจากพื
่ าง
กระบวนการอบรมเชิิ
ปฏิิ บัั ติิ ก ารสื่่�อสร้้างสรรค์์
ปลอดภัยและใชความรูจงากศาสตร
ตางๆที่
Storytelling : Media Information & Digital
หลากหลายในการสรางสรรคสังคม รับรูมิติ
Literacy และ Interdisciplinary Community
มุมมองของผูเรียนระดับอุดมศึกษาที่เชื่อมโยง
Based Learning ในโครงการใจสร้้างเมืืองแก่่นักั เรีียน
ผานการเรี
ยนรูเชิงงประสบการณ
ยนระดั
ระดัั
บ มัั ธ ยมในจัั
หวัั ด เชีี ย งใหม่่แกซึ่่�ผูเงรีสนัั
บ สนุุบน โดย
มัธยมและประถมศึ
กษา รวมทั
้งผสานองคความรู
สถาบัั
นสื่่�อเด็็กและเยาวชน
(สสย.)
านัป้นเพื่อสรางคุณคาและความตระหนักแก
5.เหลสรุุ
ชุมชน 5.1.
ปรับบทเรีี
เปลี่ยยนกระบวนการเรี
ยนรูที่รูเทาทัน
นที่่�ได้้รัับ
ตนเองและผู
นสื่อ สารสนเทศ
ได้้เรีียคนรู้้นผ�ร่่าวนการรู
มกัับนัักเทศึึากทัษาในเชิิ
งสหวิิทยาการ
และดิจชิทญาการเรีี
ัลและพลัยงพลเมื
ตามปรัั
นรู้้�มนุุอษงยนิิยมที่่�ปรัับลัักษณะการ
เรีี ย นรู้้� ผ่่ า นศัั ก ยภาพของนัั ก ศึึ ก ษา ก้้าวจากพื้้�นที่่�
แนวทางในการขยายผล
นักศึกษาสรางกระบวนการเรียนรูแกผูเรียนระดับ
มัธยมในโครงการสื่อใหม : ประชาธิปไตยและ
ความเทาเทียมในมิติโลกาภิวัตน กิจกรรมการ

ปลอดภััยและใช้้ความรู้้จ� ากศาสตร์์ต่า่ งๆที่่�หลากหลาย
ในการสร้้างสรรค์์สัังคม รัับรู้้�มิิติิมุุมมองของผู้้�เรีียน
ระดัั บ อุุ ด มศึึ ก ษาที่่�เชื่่�อมโยงผ่่ า นการเรีี ย นรู้้� เ ชิิ ง
ประสบการณ์์แก่่ผู้้�เรีียนระดัับมััธยมและประถมศึึกษา
รวมทั้้�งผสานองค์์ความรู้้�เหล่่านั้้�นเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและ
ความตระหนัักแก่่ชุมุ ชน ปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการเรีียน
รู้้“Lifelong
� ที่่�รู้้� เ ท่่ า ทัั นLearning
ตนเองและผู้้
� ค นผ่่ า นการรู้้
เพราะการเรี
ยนรูไม� เมท่่ีทาี่ ทัั น สื่่�อ
สารสนเทศและดิิ
จิิทักัลษาศาสตร
และพลัังพลเมืือง
สิ้นสุด” โดยคณะศึ
มหาวิท5.2.
ยาลัแนวทางในการขยายผล
ยเชียงใหม
	นัักศึึกษาสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�แก่่ผู้้�เรีียน
ระดัับมััธยมในโครงการสื่่�อใหม่่ : ประชาธิิปไตยและ
ความเท่่าเทีียมในมิิติิโลกาภิิวััตน์์ กิิจกรรมการแข่่งขััน
ออนไลน์์ เปิิ ดกล่่ องชอล์์ ก ครั้้� งที่่� 18 “Lifelong
Learning เพราะการเรีียนรู้้�ไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด” โดยคณะ
ศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

ภาพที่่� 8 การสร้้างธุุรกิิจประกอบการเพื่่�อสัังคมใน
ภาพทีCHIANG
่ 8 การสร
รกิจประกอบการเพื
งาน
MAIางธุ
DESIGN
WEEK 2020่อสังคม
ภููในงาน
มิิวััฒนธรรมผ้้าทอปกาเกอะญอ
ชุุมชนบ้้านจัั
CHIANG MAI DESIGN WEEK
2020 นทร์์ห้้วยบง
อำำ�เภอกััาลทอปกาเกอะญอ
ยาณิิวััฒนา จัังหวััชุดมเชีี
ยงใหม่่
ภูมิวัฒนธรรมผ
ชนบ
าน
จันทร-หวยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
-นัักศึึกษาในกระบวนวิิชาต่่อยอดประเด็็นใน
เชียงใหม
การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร Sustainable Development
Goal Workshop : ACTS of Chiang Mai University
-นักศึกษาในกระบวนวิชาตอยอดประเด็นในการ
and University of Makati (Thailand-Philippines)
ปฏิบัติการ Sustainable
ร่่อบรมเชิ
วมกัับ งProfessor
Tessie Sagadraca Social
Development
Goal
: ACTS
of
Studies Major FacultyWorkshop
of Education
University
Chiang
Universityจำำ�and
of ยน
of
MakatiMai
Philippines
นวน University
6 ครั้้�งเพื่่�อแลกเปลี่่�
(Thailand-Philippines)
รวมกับ
เรีีMakati
ยนรู้้�และสร้้างความร่่
วมมืือในอนาคต
Professor Tessie Sagadraca Social Studies
Majorกล่Faculty
University
ุมสาขาวิชofามนุEducation
ษยศาสตร์และสั
งคมศาสตร์of 47
Makati Philippines จำนวน 6 ครั้งเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือใน
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6. ปััญหาและอุุปสรรค
การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในเบื้้�องต้้น
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา
100221 การศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาชุุมชนและกระบวน
วิิชา 071420 การประยุุกต์์ใช้้สื่่�อทางสัังคมศึึกษา แต่่
เนื่่�องด้้วยนัักศึึกษามีีความต้้องการและมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องลงทะเบีียนเรีียนกระบวนวิิชา 100222 โลกศึึกษา
เพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต จึึงต้้องปรัับการบููรณาการ
ข้้ามกระบวนวิิชาที่่�เน้้น Outcome-based Education
สู่่�สองกระบวนวิิชาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
	ธรรมชาติิของนัักศึึกษากระบวนวิิชา 100222
โลกศึึกษาเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต ซึ่่�งเป็็นหมวดวิิชา
เฉพาะวิิชาแกน(วิิชาชีีพครูู-วิิชาเลืือก) จึึงมีีนัักศึึกษาที่่�
มีีความหลากหลายสาขาวิิชา ประกอบด้้วย สาขาวิิชา
ภาษาอัั ง กฤษ สาขาวิิ ช าพลศึึ ก ษา สาขาวิิ ช า
วิิทยาศาสตร์์ และสาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ และกระบวน

วิิชา 100420 การประยุุกต์์ใช้้สื่่�อทางสัังคมศึึกษา เป็็น
วิิชาการสอน (วิิชาเอก-วิิชาบัังคัับ) ของสาขาวิิชา
สัังคมศึึกษา การสร้้างกระบวนการกลุ่่�มเพื่่�อการเรีียน
รู้้�ร่่วมกัันจึึงมีีระบบคิิด (Mindset) ที่่�แตกต่่างกัันตาม
ธรรมชาติิวิชิ า จึึงต้้องใช้้เวลาและการเปิิดโอกาสในการ
ปรัับตััวเข้้าหากััน
กระบวนการเรีียนรู้้�ใช้้วิิธีีวิิทยาหลัักผ่่านการ
เรีียนรู้้�โดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเชิิงสหวิิทยาการ ซึ่่�งมีีองค์์
ประกอบสำำ�คัั ญ ได้้แก่่ สาระวิิ ช าเชิิ ง วิิ ช าการ
(Academic Study) ประสบการณ์์ผ่่านการปฏิิบััติิ
(Practical Experience) และการสร้้างกระบวนการ
กัั บ ชุุ ม ชน (Civic Engagement) แต่่ เ นื่่�องด้้วย
สถานการณ์์ COVID 19 ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าและข้้อ
จำำ�กััดในการปฏิิบััติิการในพื้้�นที่่�จึึงต้้องปรัับรููปแบบให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์และปรัับบางกิิจกรรมเข้้าสู่่�
ระบบออนไลน์์

7. เอกสารอ้้างอิิง
โกวิิท ประวาลพฤกษ์์, 2553. การเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับการทำำ�งานของสมอง สร้้างพหุุปััญญาด้้วย
โครงงาน.กรุุงเทพฯ:สถาบัันพััฒนาคุุณภาพวิิชาการ
Mindy L.Kornhaber, Edward Garcia Fierrors, Shirley A.Veenema. 2004. Mutiple Inteligences :
Best Idea from Research and Practice. Person Education,Inc
Hasso Platther,Scott Doorley, Sarah Holcomb, Perry Klebahn, Kathryn Segovia, and Jeremy
Utley. 2018 .Design Thinking Bootled . United State of America: Institute of Design at
Stanford
Joel Westheimer.Joseph Kahne.2004.What Kind of Citizen? The Politics of Educating for
Democracy. June 2004.American Educational Research Journal 41(2):237-269
DOI:10.3102/00028312041002237
Service Learning & Leadership : Academic Service-Learning .University of Nevada,2012 United
State of America available online:https://www.unlv.edu/sll/service/academic-servicelearning
William N.Bender.2012.Project-Based Learning : Differentiating Instruction for the 21st
Century.United State of America: Corwin A SAGE Company.
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้วยเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ณัชชา กมล

ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
natcha.ka@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความฉบัับนี้้� ผู้้�เขีียนต้้องการนำำ�เสนอกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ดำำ�เนิินการกัับนัักศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ และคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 53 คน ผ่่านการ
ออกแบบ จััดการเรีียนรู้้� และสะท้้อนผลการจััดการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้แนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก(Active learning)
และการเรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom) ด้้วยเทคนิิคการประเมิินเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้ข� อง
นัักศึึกษา โดยมีีเป้้าหมายในการพััฒนานัักศึึกษาให้้เป็็นผู้้เ� รีียนที่่�เรีียนรู้้อ� ย่่างมีีความหมาย มีีความเข้้าใจเชิิงลึึก และ
มีีความคงทนในการเรีียน เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองผ่่านการปฏิิบััติิจริิง ซึ่ง่� การจััดการเรีียนรู้้�เชิิง
รุุกที่่�เน้้นให้้นัักศึึกษาได้้ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเองผ่่านรููปแบบและเทคนิิคการสอนที่่�หลากหลาย โดยผู้้�สอนเปลี่่�ยน
บทบาทจากผู้้�ส่่งผ่่านความรู้้�ไปสู่่�การเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวกในการกระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียน การ
เรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับผ่่านแหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์ที่่�ผู้้�สอนสร้้างขึ้้�นยัังช่่วยให้้การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด
สามารถเรีียนรู้้�ได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาและยัังเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ความรู้้�เชิิงทฤษฎีีผ่่านการบรรยายในชั้้�นเรีียน
เป็็นการเรีียนรู้้�นอกเวลาเรีียน โดยนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาต่่อยอดกิิจกรรมปฏิิบััติิในชั้้�นเรีียน นอกจากนี้้� การใช้้เทคนิิค
การประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้ยั� งั เป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนา ปรัับปรุุง และเปลี่่�ยนแปลงการเรีียน
รู้้ข� องนัักศึึกษาได้้เป็็นอย่่างดีี ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 ที่่�เน้้นการพััฒนาทัักษะ
การคิิด การสื่่�อสาร ความคิิดสร้้างสรรค์์ เทคโนโลยีี เป็็นต้้น ให้้เป็็นผู้้�เรีียนที่่�มีีศัักยภาพอย่่างแท้้จริิงและเรีียนรู้้�ได้้
ตลอดชีีวิิต
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก การเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน เทคนิิคการประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้�
1. บทนำำ�
การจััดการเรีียนรู้้ที่่�� สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
เป็็ น กระบวนการที่่�สร้้างให้้ผู้้� เ รีี ย นได้้รัั บ มวล
ประสบการณ์์ ต รงผ่่ า นการเรีี ย นรู้้� เชิิ ง รุุ ก (Active
learning) ที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเอง
ผ่่านรููปแบบและเทคนิิคการสอนที่่�หลากหลาย โดยผู้้�
สอนเปลี่่�ยนบทบาทจากผู้้ส่� ง่ ผ่่านความรู้้ไ� ปสู่่�การเป็็นผู้้�

อำำ�นวยความสะดวกในการกระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้ใ� น
กิิจกรรมต่่าง ๆ จากประสบการณ์์การจััดการเรีียนรู้้ใ� น
กระบวนวิิชา 065333 การจััดการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
ในระดัับมััธยมศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า การจััดการเรีียนรู้้�
ยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร ซึ่่�งเกิิดจากปััจจััย
ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
	ปัั จจัั ย แรก กระบวนวิิ ชาที่่�เป็็ นวิิ ชาบรรยาย
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

49

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

จำำ�นวน 2 หน่่วยกิิต 30 ชั่่�วโมง แต่่ลัักษณะของวิิชานั้้�น
เน้้นให้้ผู้้� เรีี ย นสามารถออกแบบและจัั ด การเรีี ย นรู้้�
คณิิตศาสตร์์ได้้ นั่่�นคืือ การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่�� เกิิด
ขึ้้�นต้้องเน้้นทั้้�งการบรรยายเชิิงทฤษฎีีและการปฏิิบัติั ที่่�ิ
นัักศึึกษาสามารถจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ให้้
กัับนัักเรีียนได้้ ซึ่่�งเวลาเรีียนที่่�กำำ�หนดไว้้ 30 ชั่่�วโมงจึึง
ไม่่เพีียงพอต่่อการจััดกิิจกรรมทั้้�งทฤษฎีีและปฏิิบััติิใน
ขณะเดีียวกััน ปััจจััยที่่� 2 กิิจกรรมในภาคปฏิิบััติิยัังไม่่
เพีียงพอ เนื่่�องจากผู้้�สอนกัังวลกัับเนื้้�อหาเชิิงทฤษฎีีจึึง
บรรยายเนื้้�อหาในชั้้�นเรีียนทั้้�งหมดทำำ�ให้้เวลาในการ
เรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิน้้อย ผู้้�เรีียนมีีโอกาสในการแลก
เปลี่่�ยนเรีี ย นรู้้� ร่่ ว มกัั น น้้อยลง กิิ จ กรรมที่่�เน้้นการ
อภิิปรายร่่วมกัันมีีน้้อยลง ประการที่่� 3 การนำำ�เสนอ
เนื้้�อหาเชิิงทฤษฎีีไม่่น่่าสนใจถึึงแม้้ผู้้�สอนจะนำำ�เนื้้�อหา
ทั้้�งหมดไปลงในออนไลน์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษามาก่่อน
เข้้าชั้้�นเรีียน แต่่ผู้้เ� รีียนไม่่ศึกึ ษามา ผู้้ส� อนจึึงจำำ�เป็็นต้้อง
บรรยายเนื้้�อหาดัังกล่่าวในชั้้�นเรีียนก่่อนทำำ�กิิจกรรม
ปฏิิบััติิ เพราะผู้้�เรีียนจะปฏิิบััติิกิิจกรรมได้้นั้้�น ผู้้�เรีียน
ต้้องเข้้าใจหลัักการมาก่่อน ประการสุุดท้้าย รููปแบบ
การจััดกิิจกรรมยัังไม่่เร้้าความสนใจและไม่่เป็็นระบบที่่�
ชััดเจนทั้้�งการสั่่�งงาน การวััดและประเมิินผลส่่งผล
ให้้การขัับเคลื่่�อนการเรีียนรู้้�ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จ
	ดัังนั้้�น ผู้้�สอนจึึงนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้นมา
วิิเคราะห์์ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ลัักษณะผู้้�เรีียนที่่�เป็็นก
ลุ่่�มคน Generation Z หรืือ Gen-Z ที่่�มีีลัักษณะโดด
เด่่นคืือ เรีียนรู้้�ผ่่านสัังคมดิิจิิตััล มีีการติิดต่่อสื่่�อสารไร้้
สาย เน้้นสื่่�อบัันเทิิงต่่าง ๆ จนถููกเรีียกว่่า Digital in
their DNA หรืือคนกลุ่่�มติิดโลกออนไลน์์ ซึ่่�งแตกต่่าง
จากลัั ก ษณะของผู้้� ส อนโดยสิ้้�นเชิิ ง ที่่�ไม่่ เ ก่่ ง ในเรื่่�อง
เทคโนโลยีี และเน้้นการสอนที่่�เข้้มงวดมากกว่่าการเน้้น
ความบัั น เทิิ ง ดัั ง นั้้�น ผู้้� ส อนจึึ ง ได้้ปรัั บ ตัั ว และปรัั บ
ลัักษณะการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะสมกัับผู้้�
เรีียนและมีีความยืืดหยุ่่�นทั้้�งกัับตััวผู้้ส� อนเองและผู้้เ� รีียน
โดยคาดหวัังว่่า การปรัับเปลี่่�ยนครั้้�งนี้้�จะส่่งผลต่่อความ
สำำ�เร็็จในการจััดการเรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับการพััฒนาทัักษะใน
ศตวรรษที่่� 21 ของผู้้�เรีียน
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2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�นำำ�มาใช้้คืือ การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก(Active
learning) และการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
(Flipped Classroom) ด้้วยเทคนิิคการประเมิินเพื่่�อ
พัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก ศึึ ก ษา โดยเน้้นการจัั ด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย เพื่่�อกระตุ้้�นการคิิด
การอภิิปรายร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน ผสมผสานกัับการนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้กัับการเรีียนรู้้� การเรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียน
กลัับด้้านที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาในรููปแบบวิิดีีโอ
บรรยายของผู้้�สอน หรืือเอกสาร E-book ที่่�มีีความน่่า
สนใจมาจากที่่�บ้้าน และในเวลาเรีียนเน้้นการต่่อยอด
การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรมทั้้�งกิิจกรรมกลุ่่�มและเดี่่�ยว โดย
ผู้้�สอนเป็็นผู้้�คอยให้้ความช่่วยเหลืือ ชี้้�แนะ ซึ่ง่� แนวคิิด
ห้้องเรีียนกลัับด้้านนั้้�นมีีขั้้�นตอนที่่�สำำ�คัญ
ั ๆ (วิิจารณ์์ พา
นิิช; 2556; Hamdan, McKnight, McKnight, &
Arfstrom, 2013) ได้้แก่่ (1) การอธิิบายผู้้�เรีียนให้้
ทราบถึึงวิิธีีการเรีียนแบบใหม่่และเตรีียมผู้้�เรีียนให้้
ศึึกษาเนื้้�อหาที่่�บ้้านก่่อนถึึงคาบเรีียน (2) การใช้้
	สื่่�อออนไลน์์ในการเรีียนที่่�แตกต่่างกัันไปเพื่่�อ
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุวััตถุุประสงค์์ทางการเรีียน (3) ผู้้�
เรีียนสะท้้อนความคิิดที่่�ได้้ และตั้้�งคำำ�ถามที่่�น่่าสนใจ
หรืือยัังไม่่เข้้าใจ (4) ผู้้�สอนรวบรวมคำำ�ถามที่่�ผู้้�เรีียนตั้้�ง
และร่่วมกัันตอบคำำ�ถามในคาบเรีียนเพื่่�อให้้เกิิดการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� (5) ผู้้�เรีียนทำำ�กิิจกรรมโดยผู้้�สอน
คอยดููแล ให้้คำำ�ปรึึกษา และเชื่่�อมโยงความรู้้ต� ามความ
จำำ�เป็็นและ (6) ประเมิินการเรีียนรู้้�
ซึ่ง่� การประเมิินการเรีียนรู้้ใ� นการจััดกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ครั้้�งนี้้� ผู้้�สอนเน้้นการประเมิินเพื่่�อพััฒนาการ
เรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา จากแนวคิิดการประเมิินตาม
สภาพจริิง(Authentic assessment) ที่่�เน้้นทั้้�งการ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้� (Assessment of learning:
AoL) การประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้� (Assessment for
learning: AfL) และการประเมิิ น ขณะเรีี ย นรู้้�
(Assessment as learning: AaL) โดย การประเมิิน
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ผลการเรีียนรู้้� (Assessment of learning: AoL) มุ่่�ง
วััดสิ่่�งที่่�ผู้้เ� รีียนได้้เรีียนรู้้เ� พื่่�อนำำ�มาตััดสิินว่่า ผู้้เ� รีียนบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของการเรีียนรู้้�หรืือไม่่ หรืือเรีียกว่่า การ
ประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนเพื่่�อสรุุป
ผลการเรีียนรู้้� (Summative evaluation) ส่่วนการ
ประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้� (Assessment for learning:
AfL) เป็็ น การประเมิิ น ระหว่่ า งการจัั ด การเรีี ย นรู้้�
(Formative assessment) เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาสะท้้อน
กลัับให้้กัับผู้้�เรีียน ในการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
และนำำ�ข้้อมููลมาปรัับปรุุงการจััดการเรีียนรู้้�ของผู้้�สอน
เอง และการประเมิินที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการเรีียนรู้้�
(Assessment as learning: AaL) ซึ่่�งกิิจกรรม Active
Learning จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียน
รู้้�ร่่วมกัับผู้้�สอน เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้
ประเมิินตััวเอง เพื่่�อวิิเคราะห์์การเรีียนรู้้�ของตนเอง
และปรัับปรุุงการเรีียนรู้้�ของตนเอง ดัังนั้้�น การเรีียนรู้้�
เชิิงรุุก(Active learning) และการเรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียน
กลัับด้้าน (Flipped Classroom) ด้้วยเทคนิิคการ
ประเมิินเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษาจึึงถููกนำำ�มา
ปรัับใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนวิิชาดัังกล่่าว เพื่่�อ
เสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (Smart learning)
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นกระบวนวิิ ช านี้้� ใช้้การ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายตามแนวคิิดการเรีียนรู้้�เชิิง
รุุก(Active learning) และการเรีียนรู้้�แบบห้้องเรีียน
กลัับด้้าน (Flipped Classroom) ด้้วยเทคนิิคการ
ประเมิินเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา โดยการ
ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับวิิชานี้้� อยู่่�บน
คำำ�ถามที่่�ว่่า ทำำ�อย่่างไรผู้้เ� รีียนจะได้้เรีียนรู้้ทั้้�� งทฤษฎีีและ
ปฏิิบััติิได้้อย่่างเต็็มตามศัักยภาพในเวลาจำำ�กััด ทำำ�
อย่่างไรผู้้�เรีียนจะได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันทั้้�งใน
เวลาเรีียนและนอกเวลาเรีียน ทำำ�อย่่างไรที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�
เรีี ย นได้้ใช้้กระบวนการคิิ ด ขั้้�นสูู ง (Higher order
thinking) ในการเรีียนรู้้� ดัังนั้้�น ผู้้�สอนได้้ดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�

3.1. การออกแบบเนื้้�อหาและเอกสารประกอบ
การสอน
	ผู้้�สอนเริ่่�มต้้นตอบคำำ�ถามดัังกล่่าวข้้างต้้นด้้วย
การสร้้างแหล่่งข้้อมููลออนไลน์์ที่่�น่่าสนใจ ทัันสมััย
สำำ�หรัับนัักศึึกษาในวิิชา เพื่่�อที่่�นัักศึึกษาสามารถที่่�จะ
เข้้าไปศึึกษา ส่่งงานได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่านออนไลน์์ในเว็็ป
ไซต์์กระบวนวิิชานี้้�ในรููป Google sites ซึ่่�งเป็็นการส
มหาวิปทไซต์์
ยาลัผ่ย่าสนั
สนุน โดยสร
ใหนาสนใจที่่�
ร้้างเว็็
น บGoogle
Appsางเว็forปไซต
education
มีสีสันทสวยงามน
ดังรูปที่ 1 ปไซต์์ให้้น่่าสนใจ มีี
มหาวิิ
ยาลััยสนััาบเรีสนุุยน โดยสร้้างเว็็
สีีสัันสวยงามน่่าเรีียน ดัังรููปที่่� 1

รููปที่่�รูป1ทีแสดงหน้้าเพจกระบวนวิิ
ชา 065333
่ 1 แสดงหนาเพจกระบวนวิ
ชา 065333
จากรูู
1 หน้้าเพจกระบวนวิิ
แสดงข้้อมูู
จากรู
ปที่ป1ที่่�หน
าเพจกระบวนวิชาทีชาที่่�
่แสดงข
อมูล ล
ของกระบวนวิิ
Coursesyllabus
syllabusขอข้้อมูู
ของกระบวนวิชชาา Course
มูลผูลสผู้้อน�สอน
ข้้อมูู
ขอมูลลเนื้้�
เนือ้อหาที่่�
หาทีส่สอน
อน ภาระงานหรืื
ภาระงานหรืออชิ้้�ชิน้นงานที่่�
งานทีม่ อบหมาย
การส่่งงาน เป็็นต้้น
มอบหมาย การสงงาน เปนตน
ในเว็็ปไซต์์ดังั กล่่าว ผู้้ส� อนแชร์์เว็็ปไซต์์ให้้ผู้้�เรีียน
ในเว็ปไซตดังกลาว ผูสอนแชรเว็ปไซตใหผูเรียน
ทุุกคนเข้้าไปศึึกษาเอกสารเนื้้�อหา การสั่่�งงาน และ
ทุกคนเขก ารประเมิิ
าไปศึกษาเอกสารเนื
หา การสั่งงาน และ
เกณฑ์์
น ทั้้�งในรูู ป้อการวางเนื้้�อหาในเพจ
เกณฑการประเมิ
ทั้งในรู
ปการวางเนื
้อหาในเพจ
โดยตรง
ทำำ�ในรููปนไฟล์์
PDF
และ word
ที่่�นัักศึึกษา
โดยตรง ทำในรู
ปไฟล PDFหรืืและ
ที่นักศึกษา
สามารถ
Download
อ ปริ้้�word
น ส์์ ไ ด้้ตามต้้องการ
สามารถ
Download
หรือปริ
้นสไดปตวีีามต
การนำำ
�เสนอผ่่
าน e-book
และคลิิ
ดิิโอต่่องการ
าง ๆ การ
รวม
ทั้้�นำเสนอผ
งการลงชื่่�าอนเข้้าชั้้�
นเรีียนผ่่
าน Google
ที่่�นำำ�ไป
e-book
และคลิ
ปวีดิโอตาform
ง ๆ รวมทั
้ง
วางในเพจ
อมการส่่form
งงานออนไลน์์
การลงชื่อเขเป็็าชัน้นต้้นเรียและยัั
นผานงเชื่่�Google
ที่นำไป ไป
ยััวางในเพจ
ง Googleเปdrive
อง่่างยกัั
นัักศึึกษาในการส่่
งงาน
นตน เพื่่�
และยั
เชืบ่อมการส
งงานออนไลน
ศึึไปยั
กษาง Google
และประเมิิ
นชิ้้�นเพืงานเพื่่�
อนดัั
2 โดยผู้้�สอน
drive
่องายกั
บนังกรููศึปกที่่�ษาในการส
ง
สามารถกำำ
�
หนดสถานะผู้้
�
เ
รีี
ย
นได้้ตามความเหมาะสม
งาน ศึกษา และประเมินชิ้นงานเพื่อนดังรูปที่ 2 โดย
ของแต่่ละเอกสาร
ผูสอนสามารถกำหนดสถานะผูเรียนไดตามความ
เหมาะสมของแตละเอกสาร
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รูปที่ 2 หนา
งาน
เนื้อหาเช
ในรูปคลิปวีด
แลวนำไปวา
นักศึกษาไดเ
ในชั้นเรียน โ
เปนการนำเส

รูปที่ 3 ต
กระบวนวิชา

จากรูปท
ซึ่งการนำเส
ตนแบบใหน
วีดิโอดวยดัง
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ตใหนาสนใจ
ตใหนาสนใจ
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รูปที่ 2 หนาเพจภาระงานที่มอบหมายและการสง
งาน
หาเชิ
งทฤษฎีสวนใหญ
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การทำำ�ใบกิิจกรรม ใบงาน ในรููปไฟล์์ PDF และ Word Small
รวมมื
อ (Cooperative
Learning)
ยเทคนิ
ค Think
Group
Discussion
class
การจั
ด
ทำกลุ
ม

สื
อ
่
สารผ
า
น
Facebook
เพื
่
อ
ใช
ร
Discussion
หรืืPair
อ Whole
class
discussion
วางบนเว็็ปไซต์์เพื่่�อง่่ายกัับนัักศึึกษาในการนำำ�ไฟล์์ไปทำำ� Group
Pair
Share,
Think
Square
หรื
อ
ในรู
ป
ของ
แตางรููกรณี
งตัวอยางรูปที่ 8
เปนสืชิ้้�่อนกลางในการสื
่อสารกับผูเรียนนอกเวลาเรียนdiscussion
แล้้วแต่่
กรณีีGroup
ดััแล
งตััววอย่่
ปที่่� 8ดัหรื
งาน
Small
Discussion
อ Whole class
3.2. วิิธีีกดาร/กิิ
4.
การโหวตความคิ
เห็นจกรรมการเรีี
เปนตน ยนการสอน
discussion แลวแตกรณี ดังตัวอยางรูปที่ 8
เมื่่�อการจััดเตรีียมเอกสารการสอน แหล่่งเรีียน
ตองการใ
การทำใบกิ
จ
กรรม
ใบงาน
ในรู
ป
ไฟล
PDF
และ
รู้้�ต่่าง ๆ เรีียบร้้อยแล้้ว จึึงง่่ายสำำ�หรัับผู้้�สอนในการ
ประเมินช
Wordจััดการเรีี
วางบนเว็
ไซตซึ่ง่� เในการจัั
พื่องายกั
บนักยศึนรู้้กใ� ษาในการนำ
ยนรู้้ต่� ปอ่ ไป
ดการเรีี
นกระบวน
ดังกลาว
วิิ
ช
านี้้�
ใช้้การจัั
ด
การเรีี
ย
นรู้้
�
ที่่�
ห
ลากหลายตามแนวคิิ
ด
ไฟลไปทำชิ้นงาน
กัน เพื่ อห
เเคราะห
สื่อการสอนที่รกุนสอน
พี่ฝกสอน
เคราะห์์
สื่่�อสการสอนที่่�รุ่่�
การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก(Active learning) และการเรีียนรู้้� รูปรููทีปที่่�่รู8ป8ทีแสดงการวิ
่ แสดงการวิิ
8 แสดงการวิ
คราะห
ื่อการสอนทีน่รพี่่�ุนฝึพีึก่ฝสอน
โปรแกรม
3.2 แบบห้้องเรีี
วิธีการ/กิ
จกรรมการเรี
ยนการสอน
�ไปใช้้สอนนัั
กเรีีกยกเรีนจริิ
ยนกลัั
บด้้าน (Flipped
Classroom) ด้้วย สรสร้้างและนำำ
างและนำไปใช
สสอนนั
เรียนจริ
ยงนจริ
สรางและนำไปใช
อนนั
ง ง
เมื่อการจั
ดเตรีนยเพื่่�มเอกสารการสอน
เรียนรู จากรููปนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มจะวิิเคราะห์์สื่่�อการ
เทคนิิ
คการประเมิิ
อพััฒนาการเรีียนรู้้ข� องนััแหล
กศึึกงษา
ดการเรีี
ยนรู้้ว�ทั้้�งจึนอกและในเวลาเรีี
งราย สอนประกอบแผนการจััดการเรีียนรู้้� โดยตััวแทนเพื่่�อน
ตาง เพื่่�ๆอเรีให้้เกิิ
ย บร
อ ยแล
งงายสำหรั บ ผูย สนดััอนในการ
แต่่ละกลุ่่�มจะร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และบัันทึึกความ
ละเอีียดต่่อไปนี้้�
จั ด การเรี1.ย นรู

ต

อ
ไป
ซึ
่
ง
ในการจั
ด
การเรี
ย
นรู

ใ
น
คิิดเห็็นของเพื่่�อน เพื่่�อนำำ�กลัับไปแลกเปลี่่�ยนกัับเพื่่�อน
การเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนผ่่านคลิิปวีีดิิโอ
กระบวนวิเอกสารในรูู
ช านี้ ใช กปารจั
ด การเรี
ย นรู
e-book
PDF เป็็
นต้้น ทเมื่่�ี่ หอลากหลาย
เข้้าชั้้�น กลุ่่�มตนเอง ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้�สอนปรัับขั้้�นตอนการ
เรีียน ผู้้ด�สการเรี
อนตรวจสอบความรู้้
(Quiz) ที่่�ศึึlearning)
กษามาผ่่าน และเรีียนแบบร่่วมมืือในรููป Jigsaw มาใช้้
ตามแนวคิ
ยนรูเชิงรุก�(Active
3. การเรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิกิิจกรรมเป็็นกลุ่่�ม
โปรแกรม Nearpod, Quizizz, Kahoot และการตอบ
คำำ�ถามในชั้้�นเรีียน ก่่อนเริ่่�มกิิจกรรมปฏิิบัติั ิ ดัังตััวอย่่าง (Group work) โดยการมอบหมายงานให้้ผู้้�เรีียนปฏิิบัติั ิ
กิิจกรรมในเวลาเรีียน ผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�ให้้ความแนะนำำ�
e-book ในรููปที่่� 7
ในแต่่ละกลุ่่�ม เช่่น กิิจกรรมการออกแบบโครงสร้้าง
รายวิิชา การเขีียนหน่่วยการเรีียนรู้้� ซึ่่�งการทำำ�ชิ้้�นงาน
ดัังกล่่าวส่่วนใหญ่่ไม่่แล้้วเสร็็จในเวลาเรีียน จึึงมีีการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role

ไซตกระบวน

แนะนำในแต ล ะกลุ ม เช น กิ จ กรรมการออกแบบ
play) และสถานการณจำลอง (Simulation) ในการ
โครงสรางรายวิชา การเขียนหนวยการเรียนรู ซึ่งการ
CMU21 (2021)
ทำชิ้นงานดั
งกลาวสวนใหญ
ไมแลวเสร็จในเวลาเรียทดลองสอนคณิ
น
Chiang
Mai University,
Thailand
ตศาสตรระดับมัธยมศึกษา โดยเพื่อน
จึงมีการกำหนดสงงานออกไปประมาณ 1-2 สัปดาห
้ น เรี ยตนแสดงบทบาทสมมุ
ปวนมชั้้�นันก เรี ย นใน
่อใหผงูเรีงานออกไปประมาณ
ยนไดปฏิบั ติกิจกรรมกลุ
ยรนว มชัสอนคณิิ
กำำเพื�หนดส่่
1-2 สััมปนอกเวลาเรี
ดาห์์ เพื่่�อให้้ผู้้�
ศาสตร์์ระดัับมััธยมศึึกษา โดยเพื่่�ตอิ เนร่่
เรีีตยอนได้้ปฏิิ
ิกิิจกรรมกลุ่่�
ง บเรีีชั
ย นแสดงบทบาทสมมุุ
นัั ก เรีี ย นในระดัั
ชั้้�น
ไป ซึ่งเปบันัติการยื
ดหยุนเรืม่อนอกเวลาเรีี
งการสงงานยนต่่
ดังอรูไป
ปที่ ซึ่่�9ระดั
้ น ต า ง ๆ ซึ่ ง เปติิเนป็็นการเรี
ย นรู โบดยการสอน
เป็็นการยืืดหยุ่่�นเรื่่�องการส่่งงาน ดัังรููปที่่� 9
ต่่าง ๆ ซึ่ง่� เป็็นการเรีียนรู้้�โดยการสอน (Learning by
(Learning
byดัังTeaching)
ดังรูปที่ 12
Teaching)
รููปที่่� 12

se study)
ตรียม
บบเดี่ยวและ
รียนรูแบบ
เทคนิค Think
รูปที่ 9 แสดงการทำกิจกรรมกลุม
นรูปของ
รููปที่่� 9 แสดงการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม
e class
4. กิิงจกล
กรรมโต้้วาทีี
Debate)
จ10
กรรมที่่�
ชื่นชอบกิจกรรมดั
าวเปวนาทีอย((Debate)
างมาก ดัเปงเป็็รูนปนกิทีจกิิ่กรรมที
4.
กิ
จ
กรรมโต
่
ที่ 8
ต้้องการให้้ผู้้�เรีียนแต่่ละกลุ่่�มได้้เรีียนรู้้� วิิเคราะห์์และ
จากรู ป ที่ 12 นั ก ศึ ก ษาแต ล ะกลุ ม
และ 11 ตองการใหผูเรียนแตละกลุมไดเรียนรู วิเคราะหและ
ประเมิินชิ้้�นงานเพื่่�อน หาจุุดเด่่นจุุดด้้อยของชิ้้�นงานดััรูง ป ทีรูู่ ป12
ที่่� 12 แสดงกิิ
จกรรมบทบาทสมมุุ
ติแิ ทละสถานการณ์์
แ
ส
ด
งกิ
จก
รรม
บ
บออกแบบ
าท ส ม มุ ติ แ ล ะ
จำนวน
9
กลุ
ม

ได
ร
บ
ั
มอบหมายให
ประเมิ
น
ชิ
้
น
งานเพื
่
อ
น
หาจุ
ด
เด
น
จุ
ด
ด
อ
ยของชิ
้
น
งาน
กล่่าว จากนั้้�นให้้ตััวแทนแต่่ละกลุ่่�มย่่อยโต้้วาทีีแข่่งกััน จำำ�ลองในการทดลองสอนคณิิตศาสตร์์เพื่่�อนร่่วมชั้้�น
ำลองในการทดลองสอนคณิ
ย นรู ค ณิ ต ศาสตร และ ตศาสตร
ดังกลาว จากนั้นใหตัวาแทนแต
ละกลุมยอยโตวาทีแขสถานการณ
ง เรีียน จั ด กิ จจกรรมการเรี
เพื่่�อหากลุ่่�มที่่�ชนะผ่่
นการโหวตให้้คะแนนด้้วย
กัน เพื่ อหากลุ
 มที่ ชนะผ าซึ่่�นการโหวตให
คะแนนดชวเพื
โปรแกรม
Mentimeter
งนัักศึึกษาทั้้�งกระบวนวิิ
าย นรวมชั
จากรูู
ะกลุ่่�มจำำ�นวน ย9นรู
กลุ่่� ม
สะท้นปเรี
อที่่�นผลการจั
ด กิ จลกรรมการเรี
ย12นนัักศึึกษาแต่่
ชืชื่น่นชอบกิ
จจกรรมดั
งกล
าวเป
นนอยอยางมาก
ดัดังรูงปรูปทีที่ ่อ
10
ชอบกิ
กรรมดั
ง
กล
า
วเป
า
งมาก
่
10
ที่รุนพี่ฝกสอน ชื่่�นชอบกิิ
งกล่่าวเป็็
ดัังรููปที่่� 10
ยนรู้้�
โปรแกรมจกรรมดัั
Mentimeter
ซึ่งนนัอย่่
กศึากงมาก
ษาทั้งกระบวนวิ
ชา ได้้รัับรมอบหมายให้้ออกแบบ
ว ม กั น ผ าจากรู
น ก ปรทีะ่ จัั12
บดกิิวจนันกรรมการเรีี
กศึ กา ษาแต
ร PLC
ก
และ
11
จากรู ป ที่ 12ดกิินัจกรรมการเรีี
ก ศึ ก ษาแตลยละกลุ
ะกลุ ม ม
และ 11และ 11
คณิิตศาสตร์์
และสะท้้อนผลการจัั
น
( Professional
learningรับมอบหมายให
community)
จำนวน
จำนวน99กลุกลุมมได
ไดรับ(Professional
มอบหมายใหอออกแบบ
อกแบบ
รู้้� ร่่ ว มกัั น ผ่่ า นกระบวนการ
PLC
นักศึกษากลุ

ม
ที
่
เ
หลื
อ
ทำหน
า
ที
่
เ
ป
น
นั
ก
เรี
ย
น
จัจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรี
 คณิณิอตทำำตศาสตร
และ
learning community)นัั
กศึึกษากลุ่่�ยยมนรูนรู
ที่่�เ คหลืื
�ศาสตร
หน้้าที่่� และ
รวมสัร่่วงดมสัั
เกตชั
้นกรรมการเรี
เรีนยเรีีนกั
บ บยยนรูนรู 
สะท
เป็็นนััในการทดลองสอน
กเรีียนในการทดลองสอน
ยนกัั
สะทออนผลการจั
นผลการจั
ดกิงกิจเกตชั้้�
จกรรมการเรี
รูปที่ 10 แสดงกิจกรรมการโตวาที
ซึร่ งรวผูวมเรีี
ม สมอนร
กัยกันรู้้
นนผวไ� ปพร้้อมกัั
า านนยกนรู
บกบศึึวกวนอษา
กกดััางบารููรปร PLC
ผู้้ส� อนผูซึ่ สง่� อน
ผู้้ส� อนร่่
ผมเรี
กรบระ ไนััะปพร
นมกั
PLC
กศึก14
ษา( (ดัProfessional
งรูปที่ 13 และlearning
14
ที่่� 13นัและ
community)
Professional
learning
community)
นันักกศึศึกกษากลุ
ษากลุมมทีที่เหลื
่เหลืออทำหน
ทำหนาทีาที่เป่เปนนนันักกเรีเรียยนน
ในการทดลองสอน
ในการทดลองสอนรวรมสั
วมสังเกตชั
งเกตชั้น้นเรีเรียยนกันกับบ
รู
ป
ที
่
10
แสดงกิ
จ
กรรมการโต
ว
าที
รู
ป
ที
่
10
แสดงกิ
จ
กรรมการโต
ว
าที
รููปที่่� 10 แสดงกิิจกรรมการโต้้วาทีี
ผูผู ส สอน
อนซึซึ่ ง่ ผูง ผู ส สอนร
อนรววมเรี
มเรียยนรูนรู ไปพร
 ไปพรออมกัมกับบ
รูปที่ 11 แสดงผลการโหวตกลุมชนะผานโปรแกรม
นันักกศึศึกกษาษาดัดังรูงปรูปทีที่ 13
่ 13และ
และ1414
Mentimeter

5. การเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ(Role
11
มมชนะผ
านโปรแกรม
ปทีที่ แสดงผลการโหวตกลุ่่�
่ 11แสดงผลการโหวตกลุ
ชนะผ
านโปรแกรม
รููปที่่�รูปรู11
มชนะผ่่
าในการ
นโปรแกรม
play) และสถานการณ
จแสดงผลการโหวตกลุ
ำลอง (Simulation)
Mentimeter
Mentimeter
Mentimeter
ทดลองสอนคณิ
ตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา โดยเพื่อน
รูปแสดงการทดลองสอนโดยผู้้
ที่ 13 แสดงการทดลองสอนโดยผู
5. การเรีียนรู้้�โดยใช้้บทบาทสมมุุติิ(Role play) รููปที่่� 13
ส� อนและนัักสศึึอน
กษา
ร ว มชั้ น เรี ย นแสดงบทบาทสมมุ ติ เป น นั ก เรี ย นใน
และสถานการณ์์
จำำ�ลอง
(Simulation)
ในการทดลอง
วนร่่วมสัั
นเรีียวนนรวมสังเกตชั้นเรียน
5. การเรี
ยยนรูนรู
โดยใช
บทบาทสมมุ
ตติ(Role
กศึงกเกตชั้้�
ษาบางส
โยดยใช
ทบาทสมมุ
ิ(Role บางส่่และนั
ระดั บ ชั้ น ต า ง ๆ 5.ซึ่ ง เปการเรี
น การเรี
นรู โบดยการสอน
play) และสถานการณ
จจำลอง
และสถานการณ
ำลอง(Simulation)
(Simulation)ในการ
ในการ
(Learning byplay)
Teaching)
ดังรูปที่ 12
st
54 ทดลองสอนคณิ
ผลการจัดการเรี
ยศาสตร
นรู้ 21ระดั
Learning
ประจำ่อ�ปี่อนกนารศึกษา 2563
ตตศาสตร
กกษาษาโดยเพื
ทดลองสอนคณิ
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นแสดงบทบาทสมมุตติ เปิ เปนนนันักกเรีเรียยนใน
นใน
ระดั
ระดับบชัชั้ น้ นตตา าง งๆๆซึซึ่ ง่ เป
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รู ป ที่ 14 แสดงการสะท อ นผลการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนรวมสะทอน
ผล
6. การลงพื้นที่ภาคสนาม(Field Experience)
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยการ
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ศึกษาแต
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ซึ่ งกกอเรีนการลงพื
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ครู
ูสอน เนืน่อช่่งจากเป
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ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

รูปที่ 15 แสดงการสอนจริงของนักศึกษาใน
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ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของผูสอน ครูประจำการ และนักศึกษา
7. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เปนการจัด

รููปที่่� 16รูปแสดงการร่่
วมแลกเปลี่่�
ยนเรีียนรู้้่�ยของผู้้
อน
ที่ 16 แสดงการร
วมแลกเปลี
นเรีย�สนรู
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และนัั
กศึึกษา
ของผู
สอนรู�การ
ระจำการ
และนัวมแลกเปลี
กศึกษา ่ย นเรีย นรู
ปครู
ที่ ป16
แสดงการร
ของผูสอน ครูประจำการ และนักศึกษา
7. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เปนการจัด
7. การเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เปนการจัด

7. การเรีียนรู
ยนรู้้โดยการเชิ
�จากผู้้�เชี่่�ยญวชาญ
เป็็นเทศก
การจััมดาให
กิจกรรมการเรี
ศึกษานิ
	กิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� ดยการเชิิญศึึกษานิิเทศก์์มา
ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร ใ นระดั บ
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มัธยมศึกษา การออกแบบหลักสูตรระดับการเรียน
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ญศึกษานิ
มาให
เขบทบาทหน้้าที่่�
าใจบทบาทหนของครูู
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ที่่�ยัังคงกิิ
จกรรมเหมืื
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อนไลน(Online)
าน
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กรรมในชั้้�
ยงนนั้้�
ที่ ผู สมอนใช
จิจะเน
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นร่่
วมในการเรีี
ยนรู้้� ตลอดภาค
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รียงนได
ศงึกจากนั
ษาค
นควาดวยตนเอง
สอนตรวจสอบ
ด วิิ เ คราะห์์
ด สัั้องหา
เคราะห์์
รกระบวนการคิิ
วมกันผในห
องรวม
ความรู
านการ
Quiz
ในแตลคิิะเนื
กอนตอการคิิ
ยอดด
จากที่กลาวมาข
้น วิธโดยการอภิิ
ี/กิจกรรมการเรี
วิิจารณญาณ
การคิิาดงต
ไตร่่นตนัรอง
ปรายร่่ยนรู
วม
ความรูสูการปฏิบัติจริง ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมในชั้น
การทำำ
มกััน บเป็็ั ตนิ จต้้น
ทีกััน่ ผจากที
ู สการสะท้้อนคิิ
อนใช
ริยงนรู
ทั้ ง
่กลจาะเน
วมาขดนาการนำทฤษฎี
งตนนั�ชิ้้�้นนงานร่่
วิธี/กิจไวปปฏิ
กรรมการเรี
ม โดยความรูไเปปฏิ
ชิงทฤษฎี
ทีกิ่จผกรรมเดี
ู ส อนใช่ยจวและกลุ
ะเน น การนำทฤษฎี
บั ติ จเนริ งนทัให้ ง
ยนได
ษาคชนามนุ
ควมษาดยศาสตร์
วยตนเอง
สงอนตรวจสอบ
กลุ่มศสาขาวิ
และสัเผูงชิคมศาสตร์
กิผูจเรีกรรมเดี
่ยึกวและกลุ
โดยความรู
ทฤษฎีเนนให55
ผาศนการ
ละเนื้อผูหา
กอนตอยอด
ผูความรู
เรียนได
ึกษาคQuiz
นควาในแต
ดวยตนเอง
สอนตรวจสอบ
ความรูผสูากนการ
ารปฏิบQuiz
ัติจริงในแต
ซึ่งการปฏิ
ัติกิจกกรรมในชั
ละเนื้อบหา
อนตอยอด้น
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ในการออกแบบกิ
กรรมการการเรียนตลอดภาค
เรี ย นนั้ น ผู ส อนได ว างแผนกิ จ กรรมการเรี ย นรู
3.3. กระบวนการที่่�
ให้้นัั ภาระงาน/ชิ
กศึึกษามีีส่ว่ นร่่้ นวมใน
รู ป แบบการจั
ด การเรีทำยำ�นรู
งาน
การเรีีดยประเมิ
นรู้้� (Active
Learning)
ตลอดจนการวั
นผลการเรี
ยนรูกอและสร้้าง
นการเปด
ทัั
ก
ษะการเรีี
ย
นรู้้
�
ต
ลอดชีี
วิ
ิ
ต
(Lifelong
ภาคเรีย น เมื่ อพบกั บ นั ก ศึ ก ษาในคาบแรก ผู ส อน
Learning)ด การเรี ย นการสอน(Course
นำเสนอแผนการจั
ในการออกแบบกิิจกรรมการการเรีียนตลอด
syllabus) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาร ว มกั น พิ จ ารณาเสนอ
ภาคเรีียนนั้้�น ผู้้�สอนได้้วางแผนกิิจกรรมการเรีียนรู้้� รููป
ความคิดเห็
นในการจั
การเรียนรูนดงาน
ังกลาตลอดจนการ
ว ซึ่งเปนการ
แบบการจัั
ดการเรีี
ยนรู้้� ดภาระงาน/ชิ้้�
ด โอกาสให
นั ก ศึยกนรู้้
ษาได
มี ส ว นร วดมในการจั
วััเป
ดประเมิิ
นผลการเรีี
�ก่่อนการเปิิ
ภาคเรีียน ดเมื่่�การ
อ
เรียนการสอน
รวมพิจารณาภาระงานที
่มอบหมายวา
พบกัั
บนัักศึึกษาในคาบแรก
ผู้้�สอนนำำ�เสนอแผนการ
อไม อัตราสวนน้ำหนั
กคะแนนในแต
จััเหมาะสมหรื
ดการเรีียนการสอน(Course
syllabus)
เพื่่�อให้้ละ
ตนนพิิจารณาเสนอความคิิดเห็็นในการ
นััชิก้นศึึงาน
กษาร่่เปวนมกัั
จัั ด การเรีี
ย นรู้้ด�กิดัจั ง กล่่
า ว ซึ่่� ง เป็็ยนนรูการเปิิ
ในการจั
กรรมการเรี
 ทุ กครัด้ งโอกาสให้้
ผูส อนทำ
นััหน
กศึึากทีษาได้้มีี
วมในการจััดการเรีียนการสอน
ม
่ เป น ทัส่้ งว่ ผูนร่่ อำนวยความสะดวก
ผูส นั บ สนุร่่นวให
พิิเกิจารณาภาระงานที่่�มอบหมายว่่
เหมาะสมหรืื
ดการเรียนรู ผูใหคำแนะนำชวายเหลื
อ และผูอรไม่่
วม
อััเรีตราส่่
งาน เป็็
ต้้น ด ว ย
ย นรูว นน้ำำ
เพื��่ อหนัั
เปกดคะแนนในแต่่
โอกาสให นั กลศึะชิ้้�กนษาได
เ รี ยนนรู
ในการจัั
ดกิิจกรรมการเรีี
ยนรู้้�ทุุกลครั้้�ะครั
ง ผู้้้ง�สและนำ
อนทำำ�
ตนเองผ
านการปฏิ
บัติกิจกรรมในแต
หน้้าที่่�เป็็นทั้้�งผู้้�อำำ�นวยความสะดวก ผู้้ส� นัับสนุุนให้้เกิิด
ผลการปฏิบัติกิจกรรมมาอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู
การเรีียนรู้้� ผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�ช่่วยเหลืือ และผู้้�ร่่วมเรีียนรู้้�
รวมกันดโอกาสให้้นัั
ทั้งชั้น ซึ่งสิ่งกทีศึึ่ผกูสษาได้้เรีี
อนพยายามที
่จะกระตุนการ
เพื่่�อเปิิ
ยนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่
าน
เรี
ย
นรู

ใ
ห
ก
ั
บ
นั
ก
ศึ
ก
ษาคื
อ
สร
า
งความเชื
่
อ
มั
่
น
ในการ
การปฏิิบััติิกิจิ กรรมในแต่่ละครั้้�ง และนำำ�ผลการปฏิิบััติิ
ยนรูให กับ นัปกราย
ศึ กษาว
า สามารถสร
กิิเรีจกรรมมาอภิิ
แลกเปลี่่�
ยนเรีียนรู้้า�ร่งองค
่วมกัันคทั้้�วามรู
งชั้้�น 
ซึ่่�งสิ่่�งที่่�ผู้้�สอนพยายามที่่�จะกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ให้้กัับ
นัักศึึกษาคืือ สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในการเรีียนรู้้�ให้้กัับ
นัักศึึกษาว่่า สามารถสร้้างองค์์ความรู้้ด้้� วยตนเองได้้โดย
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอรัับความรู้้�จากผู้้�สอนเสมอไป นั่่�นคืือ
ความรู้้�ที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมาจากผู้้ส� อนเสมอไป การเรีียน
รู้้ส� ามารถเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยตััวผู้้เ� รีียนเอง จากแหล่่งเรีียนรู้้�
รอบตััวผู้้�เรีียน จากเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน จากผู้้�เชี่่�ยวชาญ
แม้้กระทั้้�งกัับนัักเรีียนที่่�ผู้้�เรีียนได้้ไปทดลองสอนในชั้้�น
เรีียน ที่่�ถืือเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ชั้้�นดีีที่่�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�
เนื่่�องจากการลงพื้้�นที่่�สนามในโรงเรีียนโดยการร่่วมกััน
ออกแบบ จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวของนัักศึึกษา
เอง และสะท้้อนผลการจััดการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัันกัับผู้้ส� อน
ครููประจำำ�การที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
การเรีียนรู้้�โดยตรงจากสถานการณ์์จริิง ดัังรููปที่่� 18
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กิ จ กรรมการเรีย นรูด ว ยตั ว ของนั ก ศึ ก ษาเอง และ
สะท อนผลการจั ดการเรีย นรูรว มกัน กั บ ผู ส อน ครู
ประจำการที่ มีความเชี่ยวชาญ ส งผลให ผูเรีย นเกิ ด
การเรียนรูโดยตรงจากสถานการณจริง ดังรูปที่ 18

รู ป ที่ 18 แสดงการสอนนั ก เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา
และการรวมสังเกตชั้นเรียน
รููปที่่� 18 แสดงการสอนนัักเรีียนของนัักศึึกษาและการ
ร่่วมสัังเกตชั้้�นเรีียน
ดังนั้น จึงกลาวไดวา การจัดการเรียนรูตลอดภาค
	ดัังนั้้�น จึึงกล่่าวได้้ว่่า การจััดการเรีียนรู้้�ตลอด
เรีย น ผู ส อนได มี กระบวนการที่ ท ำให ผู เรีย นมี สว น
ภาคเรีียน ผู้้ส� อนได้้มีีกระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ น
มในการเรี
 แ ละช
ว ยสรกาษะการเรีี
งทั ก ษะการเรี
ย นรู
ร่่รววมในการเรีี
ยนรู้้ย แ�นรูละช่่
วยสร้้างทัั
ยนรู้้ต� ลอด
ับผูเรีายงแท้้จริิ
นอยางงแทจริง
ชีีตลอดชี
วิิตให้้กัับวิตผู้้ให
�เรีียกนอย่่
4.4 ผลที่่�
ผลทีได้้รัั
่ไดรบับ
จากการจััดดกิิกิจจกรรมการเรีี
ยนรู้้ย�ตนรู
ลอดภาคการ
จากการจั
กรรมการเรี
 ต ลอดภาค
ศึึกษา นอกจากการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายตาม
การศึกษา นอกจากการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
แนวคิิดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก(Active learning) และการ
ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก(Active learning) และ
เรีียนรู้้แ� บบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Flipped Classroom)
การเรี ย นรู
 แ บ บ ห อ งเรี
ย น กลั
บ ด า น ย(Flipped
ด้้วยเทคนิิ
คการประเมิิ
นเพื่่�อพัั
ฒนาการเรีี
นรู้้�ของ
Classroom)
ด
ว
ยเทคนิ
ค
การประเมิ
น
เพื
อ
่
พั
ฒ
นาการ
นัักศึึกษา ผู้้ส� อนยัังสะท้้อนผลการจััดกิิจกรรมการเรีี
ยน
นรูง ขเพื่่�
องนั
ก ษา
 ส อนยับงกิิสะท
อ นผลการจั
รู้้เรี�ทุุกยครั้้�
อนำำก�ข้้ศึอมูู
ลที่่�ไผูด้้มาปรัั
จกรรมการเรีี
ยนรู้้ด�
กิจกรรมการเรี
ครั้ง �เพืแนวคิิ
่อนำขดอมูClassroom
ลที่ไดมาปรับ
ในคาบต่่
อ ไป ซึ่ย่� งนรู
เป็็ทนุกการนำำ
กิ จ กรรมการเรี
 ใ นคาบต
ไป าซึนวงจรPAOR
่ ง เป น การนำ
action
research:ย นรูCAR
มาปรััอบใช้้ผ่่
(Kemmis and McTaggart, 1992) คืื อ การ
วางแผน(Plan) การปฏิิบััติิตามแผน(Act) การสัังเกต
การปฏิิบััติิ (Observe) และการสะท้้อนผลการปฏิิบััติิ
(Reflect) เพื่่�อปรัับปรุุงกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ชิ้้�นงานที่่�
ม อ บ ห ม า ย ก า ร ใ ห้้ ค ะ แ น น ชิ้้� น ง า น เ ป็็ น ต้้ น
ซึ่่�งกระบวนการดัังกล่่าวข้้างต้้นถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การประเมิินตามสภาพจริิงในด้้านการประเมิินเพื่่�อการ
เรีียนรู้้� (assessment for learning: AfL) เพื่่�อนำำ�ข้้อมููล
มาปรัับปรุุงการจััดการเรีียนรู้้�ของผู้้�สอนเอง เช่่น การ
ปรัับเปลี่่�ยนน้ำำ��หนัักคะแนนและภาระงานในชิ้้�นงาน
ทดลองสอน เพื่่�อลดภาระงานให้้น้้อยลง การปรัับ
เปลี่่�ยนกิิจกรรมกลุ่่�มใหญ่่เป็็นกิิจกรรมคู่่�ในการสร้้าง
หน่่วยการเรีียนรู้้�ย่่อย เพื่่�อผู้้�เรีียนจะได้้วิิเคราะห์์กรอบ
เนื้้�อหาคณิิตศาสตร์์ในเชิิงลึึกมากขึ้้�น และได้้มีีโอกาส
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ch: CAR ม า
McTaggart,
บัติตามแผน
e) และการ
อปรั บ ปรุ ง
มาย การให
ารดั ง กล า ว
นตามสภาพ
า ร เรี ย น รู
นำขอ มู ล มา
อง เชน การ
านในชิ้นงาน
อยลง การ
รรมคูในการ
ะไดวิเคราะห
ขึ้น และไดมี
มากกวาการ
ให ผู ส อนได
การประเมิ น
งเวลาสงงาน
ลานี้สงผลให
จะมีจำนวน
ๆ
การเรียนรูใน
สอนเองแล ว
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ลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ กิิ จ กรรมด้้วยตนเองมากกว่่ า การทำำ�
กิิจกรรมกลุ่่�มใหญ่่ อีีกทั้้�งยัังช่่วยให้้ผู้้�สอนได้้ประเมิินผู้้�
เรีียนรายบุุคคลได้้ง่่ายกว่่าการประเมิินผู้้เ� รีียนจากกลุ่่�ม
ใหญ่่ การปรัับขยายช่่วงเวลาส่่งงานให้้เหมาะสมกัับ
บริิบทจริิง เป็็นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้นัักศึึกษาพึึงพอใจ
กัับภาระงานที่่�ถึึงแม้้จะมีีจำำ�นวนมากแต่่นักั ศึึกษายิินดีี
ที่่�จะทำำ�ชิ้้�นงานต่่าง ๆ
นอกจากผู้้ส� อนใช้้การประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้ใ� น
การปรัับปรุุงการจััดการเรีียนรู้้�ของผู้้�สอนเองแล้้ว ผู้้�
สอนยัังใช้้การประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้� (Assessment
for learning: AfL) เพื่่�อสะท้้อนกลัับ(Feedback) ให้้
กัับผู้้�เรีียนในทุุกกิิจกรรม ทุุกชิ้้�นงาน รวมทั้้�งการเปิิด
ภาพรวมของการจั
นรูต�การได้้สะท้้อน
ลอดภาคเรียน
โอกาสให้้เพื่่�
อนร่่วมชั้้�นเรีียดนการเรี
ครููปยระจำำ
ผลให้้นัั
ก ศึึ ก ษางรุส่่กง(Active
ผลให้้นัั กlearning)
ศึึ ก ษาได้้พัั
ฒ นาและ
เป น กิจ กรรมเชิ
โดยเน
น การ
ปรัั
งตนเองอย่่
ยน รว มกั บ
เปบดปรุุ
โอกาสให
ผู เรีายงสม่ำำ
นได��เสมอตลอดการเรีี
แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ยนรู้้
�ตลอดภาคเรีี
ยน
ผูสอน ภาพรวมของการจัั
เพื่อนรวมชั้นเรียนดการเรีี
และครู
ประจำการ
ทำให
เป็็
จกรรมเชิิ
ผูเนรียกิินได
ประเมิงรุุนกตั(Active
วเอง เพืlearning)
่อวิเคราะหโดยเน้้นการเปิิ
การเรียนรูของด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัับผู้้�สอน
ตนเอง และปรั บ ปรุ ง การเรี ย นรู ข องตนเอง เช น
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน และครููประจำำ�การ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้
กิ จ กรรมกลุ ม การวิ เ คราะห ชิ้ น งานกลุ ม เพื่ อ นที่
ประเมิินตััวเอง เพื่่�อวิิเคราะห์์การเรีียนรู้้�ของตนเอง
ออกแบบคำอธิ
บายรายวิ
ชา โครงสร
ชาและ
และปรัั
บปรุุงการเรีี
ยนรู้้�ของตนเอง
เช่่นางรายวิ
กิิจกรรมกลุ่่�
ม
หน
ว
ยการเรี
ย
นรู

ค
ณิ
ต
ศาสตร
ใ
นระดั
บ
ชั
น
้
เดี
ย
วกั
น
ทำ
การวิิเคราะห์์ชิ้้�นงานกลุ่่�มเพื่่�อนที่่�ออกแบบคำำ�อธิิบาย
ใหผูเรีชยานได
เรียนรูแนวคิดชในการออกแบบของกลุ
รายวิิ
โครงสร้้างรายวิิ
าและหน่่ ว ยการเรีี ย นรู้้ม�
เพื่อตนศาสตร์์
ซึ่งกิจใกรรมนี
สะท
นผลงาน
คณิิ
นระดัับ้สชั้้�งนผลให
เดีียวกััผูเนรียทำำนได
�ให้้ผู้้�
เรีียอนได้้เรีี
ยน
รูจุดเดนจุดดอยของผลงานตนเอง
เป น
รู้้ของตนเอง
�แนวคิิดในการออกแบบของกลุ่่�
มเพื่่�อน ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�
ส่่ตงนผลให้้ผู้้�
นได้้สะท้้อนผลงานของตนเอง รู้้�จุุดเด่่น
ดังรูปเทีรีี่ย19
จุุดด้้อยของผลงานตนเอง เป็็นต้้น ดัังรููปที่่� 19

รูปที่ 19 แสดงการอภิปรายวิเคราะหชิ้นงานเพื่อน

รููปที่่� 19 แสดงการอภิิปรายวิิเคราะห์์ชิ้้�นงานเพื่่�อน
กิ จ ก ร ร ม ที่ นั ก ศึ ก ษ า ช อ บ ม า ก ที่ สุ ด ใน
	กิิ จ ก ร ร ม ที่่�นัั ก ศึึ ก ษ า ช อ บ ม า ก ที่่�สุุ ด ใ น
กระบวนการเรียนรูตลอดภาคเรียน คือ กิจกรรมการ
กระบวนการเรีียนรู้้�ตลอดภาคเรีียน คืือ กิิจกรรมการ
ลงพื้น ที่ สอนนักเรียนในชั้น เรีย นจริง เนื่ องจากเป น
กิจกรรมที่นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติในฐานะครูผูสอน
คณิตศาสตรที่แทจริง ไดเรียนรูรวมกันทั้งจากเพื่อน
กลุ ม เดี ย วกั น เพื่ อนร ว มชั้ น เรี ย น ผู ส อน ครู

ลงพื้้�นที่่�สอนนัักเรีียนในชั้้�นเรีียนจริิง เนื่่�องจากเป็็น
กิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาได้้ลงมืือปฏิิบััติิในฐานะครููผู้้�สอน
คณิิตศาสตร์์ที่่�แท้้จริิง ได้้เรีียนรู้้�ร่่วมกัันทั้้�งจากเพื่่�อน
กลุ่่�มเดีียวกััน เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน ผู้้�สอน ครููประจำำ�การ
และนัักเรีียน ได้้มีีการสะท้้อนผลการจััดการเรีียนรู้้ร่� ว่ ม
กัันดัังความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาต่่อการทำำ�กิจิ กรรมดััง
กล่่าว เช่่น “ได้้เห็็นมุุมมองของเพื่่�อนหลายๆด้้านใน
ตอนที่่�สะท้้อนความคิิด บางจุุดเราอาจคิิดไม่่ถึึงแต่่
ผิดพลาดตรงไหนนได้้”
และนำมาเปรี
ยบเทียบกับตของ
เพื่่�ขอนสามารถมองเห็็
“ได้้ฝึึกประสบการณ์์
รง
เห็็เรา
นปััญทำงานแผนของเราให
หาจริิงจากการลงสอน” “เป็็
ด ีขนึ ้นการได้้ดูู
” “ไดวแผนของ
างแผน
กลุ่่�จัดมการเรี
เพื่่�อนว่่ยานการสอนโดยกระบวนการPLC
มีีข้้อผิิดพลาดตรงไหน และนำำ�มาเปรีี
ยบบ
รวมกั
เทีีเพืย่อบกัั
บของเรา
ทำำ�มงานแผนของเราให้้ดีี
ขึ้้�น”ว ได
“ได้้น ำ
นสมาชิ
กในกลุ
เปน การฝกฝนไปในตั
วางแผนจัั
ยนการสอนโดยกระบวนการPLC
ความรูที่เดรีการเรีี
ยนรูมาใช
ในการคิดวางแผนในครั้งนี้ และ
ร่่ได
วมกััไปจั
บเพื่่�ดอกินสมาชิิ
ก
ในกลุ่่�
นการฝึึ
กฝนไปในตัั
จ กรรมเรีย นรูมทเป็็ี ่โ รงเรี
ย นจริ
ง รวมถึวงได้้ได
นำำ�ความรู้้ที่่�� เรีียนรู้้ม� าใช้้ในการคิิดวางแผนในครั้้�งนี้้� และ
สะทอนการจัดการเรียนการสอนหลังการสอน เพื่อ
ได้้ไปจััดกิิจกรรมเรีียนรู้้ที่่�� โรงเรีียนจริิง รวมถึึงได้้สะท้้อน
จะไดรู ถ ึง จุด บกพรอ ง ขอ ดี ขอ เสีย เพื ่อ จะนำไป
การจััดการเรีียนการสอนหลัังการสอน เพื่่�อจะได้้รู้้�ถึึง
บปรุงอการเรี
นตน
จุุปรั
ดบกพร่่
ง ข้้อดีียนการสอนต
ข้้อเสีีย เพื่่�ออไปในอนาคต”
จะนำำ�ไปปรัับปรุุเปงการ
กิจ กรรมลงพื
้ น ที่ ดั งกลาวใช
เรีียนการสอนต่่
อไปในอนาคต”
เป็็นกต้้นารประเมิ น ตาม
สภาพจริ
งทั้ ง 3 ดานคื องการประเมิ
น ผลการเรี
ย นรู
	กิิ
จกรรมลงพื้้�นที่่�ดัั
กล่่าวใช้้การประเมิิ
นตาม
(Assessment
learning:
AoL)นโผลการเรีี
ด ย ก า รยนรู้้
ใ ห�
สภาพจริิ
งทั้้�ง 3 ofด้้านคืื
อการประเมิิ
(Assessment
of learning:
AoL)ยโดยการให้้คะแนน
คะแนนเพื่อนำไปตั
ดสินผลการเรี
น ดังรูปที่ 20
เพื่่�อนำำ�ไปตััดสิินผลการเรีียน ดัังรููปที่่� 20

รูปที่ 20 แสดงสัดสวนคะแนนเพื่อตัดสินผลการเรียน
รููในชิ
ปที่่� ้น20งานที
แสดงสัั
่ 8 ดส่่วนคะแนนเพื่่�อตััดสิินผลการเรีียน
ในชิ้้�นงานที่่� 8
การประเมิินนเพื
เพื่่�่ออการเรีี
การประเมิ
การเรียยนรู้้
นรู� (Assessment
(Assessmentfor
for
learning:
ให้้กัับบผู้้ให
เ� รีียกนั บ
learning:AfL)
AfL)โดยการให้้ข้้อมูู
โดยการให ขล อย้้อนกลัั
มู ล ย อบนกลั
และการประเมิิ น ขณะเรีี ย นรู้้� (Assessment as
ผูเรียน และการประเมินขณะเรียนรู (Assessment
learning: AaL) ซึ่่�งเป็็นการประเมิินตนเองจากการ
การประเมิ
เรีีasยนรู้้learning:
�ร่่วมกัับผู้้�สAaL)
อน เพื่่�ซึ่องเป
นร่่นวมชั้้�
นเรีียน ครููนปตนเองจาก
ระจำำ�การ
การเรี
ย
นรู

ร

ว
มกั
บ
ผู

ส
อน
เพื
่
อ
นร
ว
มชั
้
น
ครู�
ในโรงเรีียน นัักเรีียน เพื่่�อมาปรัับปรุุงการเรีียเรีนรู้้ย�ขนองผู้้
ประจำการในโรงเรียน นักเรียน เพื่อมาปรับปรุงการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57
เรียนรูของผูเรียนเอง ดังรูปที่ 21

รูป ที่ 21 แ
เห็นการปร

จากก
ภาคเรียน ผ
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การเรีย นรู
ประเมิ น ตาม
ย ก า ร ใ ห
ลการเรีย นรู
ปที่ 20
ย ก า ร ใ ห
ูปที่ 20

ผลการเรียน

นผลการเรียน

sment for
กลั บ ให กั บ
ssment for
sessment
นกลั บ ให กั บ
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เรีียนเอง ดัังรููปที่่� 21
รูป ที่ 21 แสดงสะท อนคิ ด ของนั กศึ กษาที่ แ สดงให
เห็นการประเมินตนเอง
รูป ที่ 21 แสดงสะท อนคิ ด ของนั กศึ กษาที่ แ สดงให
รููเห็ปที่่�นการประเมิ
21 แสดงสะท้้อนคิิ
นตนเอง ดของนัักศึึกษาที่่�แสดงให้้เห็็น
จากการจั
ด
กิจกรรมกระบวนวิชา 06533 ตลอด
การประเมิินตนเอง
ภาคเรียจากการจัั
น ผูสอนกำหนดอั
ตราสวนการให
คะแนนเป
น
กรรมกระบวนวิิ
06533
ตลอด
จากการจัดดกิกิิจจกรรมกระบวนวิ
ชชาา 06533
ตลอด
สองส
ว นใหญ ๆ คื�อหนดอัั
คะแนนจากการทำกิ
จ กรรม
ภาคเรีี
ภาคเรียยนน ผู้้ผู�สสอนกำำ
อนกำหนดอัตตราส่่
ราสววนการให้้คะแนนเป็็
นการใหคะแนนเปนน
ชิสองส่่
้นงานต
าง ๆ(Formative
assessment)�กิ80%
วนใหญ่่
ๆ คืือ คะแนนจากการทำำ
ิจกรรมและ
ชิ้้�น
สองส ว นใหญ ๆ คื อ คะแนนจากการทำกิ จ กรรม
คงานต่่
ะ แ านง นๆ(Formative
จ า ก ก า ร ทassessment)
ด ส อ บ ( Summative
80% และ
ชิ้นงานตาง ๆ(Formative assessment) 80% และ
คะแนนจากการทดสอบ(Summative
assessment)
assessment)
20% ดังรูปที่ 22
ค
ะ
แ
น
น
จ
า
ก
ก
า
ร
ท
ด
ส
อ
บ
( Summative
20% ดัังรููปที่่� 22
assessment) 20% ดังรูปที่ 22

ในการประเมิน การเรียนรูของผูเรียนในแต ล ะ
ชิ้นงานนั้น ผูสอนและผูเรียนยังไดรวมกันออกแบบ
เกณฑ การประเมิ น สำหรับ แตล ะชิ้ น งาน เนื่ องจาก
บางชิ้นงานผูประเมินไมเพียงแตเปนผูสอน แตเพื่อน
ชิ้้�นงานนั้้�น ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนยัังได้้ร่่วมกัันออกแบบ
รวเกณฑ์์
มชั้นกเรีารประเมิิ
ยนยังนทำหน
าที่ผูประเมินดวย ดังรูปที่ 24
สำำ�หรัับแต่่ละชิ้้�นงาน เนื่่�องจากบาง
ชิ้้�นงานผู้้�ประเมิินไม่่เพีียงแต่่เป็็นผู้้�สอน แต่่เพื่่�อนร่่วม
ชั้้�นเรีียนยัังทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�ประเมิินด้้วย ดัังรููปที่่� 24

รูป ที่ 24 แสดงการประเมิ น ชิ้ น งานกลุ ม เพื่ อ นของ
นัรููกปศึที่่�กษาโดยใช
เกณฑการประเมิ
่สรางขึ้นรวมกัน
24 แสดงการประเมิิ
นชิ้้�นงานกลุ่่�นมทีเพื่่�อนของ

นัักศึึกษาโดยใช้้เกณฑ์์การประเมิินที่่�สร้้างขึ้้�นร่่วมกััน
จากการสัังเกตการจััดกิิจกรรมตลอดภาคเรีียน
จากการสั
งเกตการจั
ดกิส่่จวกรรมตลอดภาคเรี
ยน
พบว่่า นัักศึึกษาขาดเรีี
ยนน้้อยมาก
นใหญ่่นัักศึึกษา
รูปที่ 22 แสดงอัตราสวนคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
จะเข้้าชั้้�
ทั้้�งนี้้�อาจเกิิ
ดจากปัั
จจััยต่่าง ๆส ว นใหญ
พบว
า นนัเรีีกยนทุุ
ศึ กกคาบ
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ได้้ร่่วมทำำ
�ชิ้้�นงานดัั
เป็็ยนนรู
ต้้น ทจุ ก ครั้ง เป น
่งทุกเรีีกิยจนไม่่
กรรมจะมี
การส
งงานเมืงกล่่
่อกิาจวกรรมเสร็
รายละเอียดงานออกเปนสัดสวนที่ชัดเจนดังรูปที่ 23 สิผลลัั
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สะท้้อนผลการจัั ด การเรีี ย นรู้้� นอกจากนี้้�ยัั ง พบว่่ า
และจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยตนเองที่ไมไดขอ
ผู้้เ� รีียนพร้้อมอาสาในการสอนให้้เพื่่�อนร่่วมชั้้�นได้้เรีียน
คำแนะนำจากผูสอน ผูสอนเปนเพียงผูรวมสังเกตชั้น
รู้้� ได้้เห็็นรอยยิ้้�มของการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
รูปที่ 23 แสดงภาระงานและสัดสวนคะแนนใน
เรีผู้้ย�เนและสะท
อนผลการจั
ดการเรี
ยนรู นอกจากนี
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รีียนมีีความคิิ
ดสร้้างสรรค์์
ในการออกแบบกิิ
จกรรม
การประเมินผล(Formative assessment)
เรียทำ� นพร
เพื่อนราตื่่�วนมชัเต้้น
้น
รููปที่่� 23 แสดงภาระงานและสััดส่่วนคะแนนในการ พบว
การเรีีา ยผูนรู้้
ำ�ให้้ชั้้�อนมอาสาในการสอนให
เรีียนคณิิตศาสตร์์มีคี วามน่่
ไดสนุุเรีกยสนานและได้้รัั
นรู ไดเห็น รอยยิ
้มของการแลกเปลี
่ ยนเรีนอย่่
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ประเมิินผล(Formative assessment)
บความสนใจจากนัั
กเรีียนเป็็
ในการประเมิน การเรียนรูของผูเรียนในแต ล ะ
ยนมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
ในการประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในแต่่ละ รดีีวมกั
ดัังรููนปผูที่่�เรี25
ชิ้นงานนั้น ผูสอนและผูเรียนยังไดรวมกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูทำใหชั้นเรียนคณิตศาสตรมีความ
เกณฑ การประเมิ น สำหรับ แตstล ะชิ้ น งาน เนื่ องจาก
า ตืก่ นษาเต2563
น สนุ ก สนานและได รั บ ความสนใจจาก
58
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีกนารศึ
บางชิ้นงานผูประเมินไมเพียงแตเปนผูสอน แตเพื่อน
นักเรียนเปนอยางดี ดังรูปที่ 25
รวมชั้นเรียนยังทำหนาที่ผูประเมินดวย ดังรูปที่ 24

นออกแบบ
เนื่ องจาก
น แตเพื่อน
รูปที่ 24

กิจกรรมการเรียนรูทำใหชั้นเรียนคณิตศาสตรมีความ
น าCMU21
ตื่ น เต น(2021)
สนุ ก สนานและได รั บ ความสนใจจาก
นักChiang
เรียนเปMai
นอยUniversity,
างดี ดังรูปThailand
ที่ 25

เพื่ อ นของ
นรวมกัน

ภาคเรียน
ส ว นใหญ
จเกิ ดจาก
บแล ว นำ
องการทำ
กครั้งเป น

รู ป ที่ 25 แสดงกิ จ กรรมที่ เ ป น ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด
ขึ้นรููกัปบที่่�นัก25ศึกษา
แสดงกิิจกรรมที่่�เป็็นผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ

นัักศึึกษา
นอกจากนี
้ ผู เผู้้รีเ� ยรีีนยั
ส ะท อนสิ่งงที่่�ทีไ่ ได้้เรีี
ด เรียยนรู้้นรู� ดัั ง
นอกจากนี้้�
ยนยัังงไดได้้สะท้้อนสิ่่�
ดังรููรูปปที่่�ที่26
26

รูปที่ 26 แสดงการสะทอนคิดที่แสดงถึงผลลัพธ
จากการเรียนกระบวนวิ
065333
รููปทีที่่�่เกิด26ขึ้นแสดงการสะท้้อนคิิ
ดที่่�ชแาสดงถึึ
งผลลััพธ์์ที่่�เกิิด

ขึ้้�นจากการเรีียนกระบวนวิิชา 065333
จากการประเมิ
กระบวนวิชชาของนัั
าของนักกศึึศึกกษา
ษา พบ
จากการประเมิินนกระบวนวิิ
ก ศึ ก ษาให ผ ลการประเมิ
น ในระดั
บ ดี ได
ว่่าพบว
นัักาศึึกนัษาให้้ผลการประเมิิ
นในระดัั
บดีี ได้้คะแนน
คะแนนเฉลี
คิดเปนร81.50
อยละ 81.50
นตัว
เฉลี่่�
ย 4.08 คิิ่ยด4.08
เป็็นร้้อยละ
ซึ่่�งเป็็นซึตัั่งวเปสะท้้อนที่่�
อนที่ผูสอนจะต
องพัฒดนาการจั
การเรี
วิชาาวให้้
ผู้้�สสะท
อนจะต้้องพัั
ฒนาการจัั
การเรีียดนรู้้
�วิิชาดััยนรู
งกล่่
กลาทวให
ีประสิทธินภาพมากขึ
มีีปดังระสิิ
ธิิภมาพมากขึ้้�
เรื่่�อย ๆ ้นเรื่อย ๆ
ผลลั
ดกิจดกรรม
ผลลััพพธธ์์ทที่่�ี่เกิเกิิดดขึขึ้้�้นนกับกััผูบสผู้้อนตลอดการจั
ส� อนตลอดการจัั
กิิจกรรม
ทำใหผูสอนตระหนักวา การออกแบบกิจกรรมใด ๆ
ก็ ต าม ถ า ออกแบบกิ จ กรรมให เ หมาะสม และ
สอดคลองกับ ความตองการ ความสนใจของผูเรียน
จะทำใหการจัดการเรียนรูประสบความสำเร็จ ซึ่งการ
พยายามที่จะปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูใหทันสมัย

ทำำ�ให้้ผู้้�สอนตระหนัักว่่า การออกแบบกิิจกรรมใด ๆ
ก็็ตาม ถ้้าออกแบบกิิจกรรมให้้เหมาะสม และสอดคล้้อง
กัับความต้้องการ ความสนใจของผู้้�เรีียน จะทำำ�ให้้การ
จััดการเรีียนรู้้ป� ระสบความสำำ�เร็็จ ซึ่ง่� การพยายามที่่�จะ
ปรัับปรุุงกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ให้้ทัันสมััย และเหมาะสม
กัั บ บริิ บ ทที่่�เกิิ ด ขึ้้�นในปัั จ จุุ บัั น ทำำ� ให้้ผู้้� ส อนมีี ค วาม
ยืืดหยุ่่�นในตััวเองมากขึ้้�น การทำำ�หน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้ร่� ว่ ม
เรีียนรู้้�ไปกัับผู้้�เรีียนทำำ�ให้้เห็็นมุุมมองที่่�แตกต่่างในตััวผู้้�
เรีียนที่่�อยู่่�ใน Generation ที่่�ต่่างจากผู้้�สอน สิ่่�งเหล่่านี้้�
ถืือเป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สอน
5. สรุุป
การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นกระบวนวิิ ช านี้้� มีี ทั้้� ง
กิิจกรรมในส่่วนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและมีีจุดุ บกพร่่อง
ที่่�จะนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาการเรีียนรู้้ใ� ห้้ดีียิ่่�งๆ ขึ้้�นต่่อไป
ซึ่่�งจากการจััดกิิจกรรมในกระบวนวิิชานี้้�ทำำ�ให้้ได้้รัับ
ความรู้้�และมุุมมองต่่าง ๆ ที่่�หลากหลาย
การจั ด5.1.
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ขึ้นอยู(Lifelong
กับความตอLearning)
งการและความสนใจของผูเรียน
การเชื่อ5.2.
มโยงความรู
เชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติจ ะ
แนวทางการขยายผล
ทำใหผูเรียนเรี
ยนรู�รูไดปู อแบบการจัั
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Learning)
จากนัักศึึกษาเป็็นไปในแนวทางที่่�ดีี นัักศึึกษาสร้้างชิ้้�น
5.2 แนวทางการขยายผล
การนำรูป แบบการจั ด การเรีย นรูในกระบวน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิช านี้ไปขยายผลกับ การจัด การเรีย นรูในกระบวน
วิชาอื่น ๆ ทั้งในกระบวนวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่ง
ผลตอบรั บ จากนั ก ศึ ก ษาเป น ไปในแนวทางที่ ดี
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งานที่่�สร้้างสรรค์์ในหลากหลายชิ้้�นงาน ส่่วนการขยาย
ผลไปยัังคณาจารย์์ที่่�สนใจ ตลอดจนครููประจำำ�การใน
โรงเรีียนนั้้�น ได้้ให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�ทั้้�งการทำำ�
Google sites การสร้้าง Quiz บนออนไลน์์ เป็็นต้้น
5.3. ปััญหาและอุุปสรรค
การจััดการเรีียนรู้้ต� ลอดภาคเรีียนพบปััญหาและ
อุุปสรรคดัังนี้้�
-ผู้้�เรีียนมีีจำำ�นวนมาก โดยมีีนัักศึึกษา 2 ตอน
รวม 53 คน โดยแต่่ละตอนจำำ�นวนนัักศึึกษาไม่่เท่่ากััน
ซึ่่�งตอนที่่� 1 มีีนัักศึึกษา 19 คน ขณะที่่�ตอนที่่� 2 มีี
นัักศึึกษา 34 คน ส่่งผลให้้การบริิหารจััดการเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันยาก บางครั้้�ง ผู้้�สอนจััด
กิิจกรรมในวัันพุุธ เพื่่�อที่่�ผู้้เ� รีียนทั้้�ง 2 ตอนได้้เรีียนรู้้ร่� ว่ ม
กััน นอกจากนี้้� เวลาที่่�ใช้้ในแต่่ละตอนยัังไม่่เท่่ากััน
ทำำ�ให้้กิิจกรรมการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับผู้้�เรีียนอีีกตอนช้้ากว่่า
อีีกกลุ่่�ม
-ความรู้้� พื้้� นฐานที่่�แตกต่่ า งกัั น ของผู้้� เ รีี ย น
เนื่่�องจากภาคเรีี ย นที่่�สอนมีี นัั ก ศึึ ก ษาสาขาวิิ ช า
คณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ร่ว่ มเรีียนด้้วยในตอนที่่�
1 ซึ่่� ง นัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มดัั ง กล่่ า วไม่่ มีี พื้้� นฐานเกี่่�ยวกัั บ
หลัักสููตร การจััดการเรีียนรู้้เ� หมืือนนัักศึึกษาคณะศึึกษา

ศาสตร์์ จึึงส่่งผลต่่อการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ที่่�ไปได้้ช้้า และนัักศึึกษาไม่่มีีความรู้้�ที่่�เพีียงพอต่่อการ
ปฏิิบััติิกิิจกรรมต่่าง ๆ นอกจากนี้้� นัักศึึกษาไม่่คุ้้�นเคย
การการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ต้้องร่่วมตอบคำำ�ถาม อภิิปราย
ส่่งผลให้้นัักศึึกษาบางส่่วนไม่่ชอบการเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบ
ดัังกล่่าว โดยต้้องการให้้ผู้้�สอนบรรยายมากกว่่าให้้ทำำ�
กิิจกรรม
- เวลาที่่�ใช้้ในการเรีียนตลอดภาคการศึึกษาน้้อย
เมื่่�อเทีียบกัับขอบข่่ายของเนื้้�อหา จึึงส่่งผลให้้ภาระงาน
มีีปริิมาณมาก และนัักศึึกษาก็็มีีภาระงานจากหลาก
หลายกระบวนวิิชาจึึงทำำ�ให้้นัักศึึกษาทำำ�งานไม่่ทัันส่่ง
ตามเวลาที่่�กำำ�หนด ซึ่่�งผู้้�สอนได้้ปรัับแก้้ในส่่วนภาระ
งานและขยายเวลาในการส่่งงาน
ซึ่่�งปััญหาทุุกอย่่างข้้างต้้น ผู้้�สอนได้้นำำ�ข้้อมููลมา
ใช้้ในการปรัับปรุุงการจััดการเรีียนรู้้�ในภาคการศึึกษา
หน้้า โดยการแบ่่งกลุ่่�มตอนที่่�เรีียนให้้ชััดเจนสำำ�หรัับ
กลุ่่�มนัักศึึกษาจากคณะวิิทยาศาสตร์์ และกลุ่่�มนัักศึึกษา
จากคณะศึึกษาศาสตร์์ เพื่่�อจะได้้ออกแบบการเรีียนรู้้�
ให้้สอดคล้้องและเหมาะสมกัับผู้้�เรีียนซึ่่�งเป็็นไปตาม
พรบ. การศึึกษาชาติิ พ.ศ. 2542 ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
สำำ�คัญ
ั นอกจากนี้้� ผู้้ส� อนยัังปรัับลดภาระงานให้้เหมาะ

สมกัับจำำ�นวนหน่่วยกิิตของกระบวนวิิชา
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E-mail: tatcha.s@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
รายงานการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Flipped Classroom ร่่วมกัับ Active Learning ฉบัับนี้้� ได้้นำำ�เสนอแนวคิิด
และวิิธีกี ารนำำ�การจััดการเรีียนรู้้ดั� งั กล่่าวมาปรัับใช้้กัับกระบวนวิิชา ICT Economics and Telecommunications
Policy ที่่�ชั้้�นเรีียนเป็็นแบบออนไลน์์ 100% โดยมุ่่�งหมายให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกการนำำ�ความรู้้�ทางเศรษฐศาสตร์์ไปใช้้
ประโยชน์์ในชีีวิิตจริิงผ่่านการเรีียนรู้้�แบบร่่วมมืือ เพื่่�อฝึึกให้้รัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะ
การคิิดวิิเคราะห์์ คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ คิิดสร้้างสรรค์์ และสร้้างนิิสััยใฝ่่รู้้� ซึ่ง่� ผู้้�วิิจััยได้้พััฒนาปรัับปรุุงและเปลี่่�ยน
กระบวนทััศน์์ของกิิจกรรมการจััดการเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้เหมาะกัับชั้้�นเรีียนออนไลน์์ มิิใช่่นำำ�การเรีียนออนไลน์์มาใช้้เพีียง
เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือแก้้ปััญหาในสภาวะ Social distancing เท่่านั้้�น แต่่เป็็นการนำำ�เอาศัักยภาพของความเป็็นออนไลน์์
ในส่่วนที่่�เหนืือกว่่าห้้องเรีียนปกติิมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อการจััดการเรีียนรู้้�
คำำ�สำำ�คััญ: เศรษฐศาสตร์์ไอซีีทีี, การจััดการเรีียนรู้้�ออนไลน์์, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน, Flipped classroom
1. บทนำำ�
แนวคิิ ด ของห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน (Flipped
Classroom) เป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ผสมผสานระหว่่างการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบมีีปฏิิสััมพัันธ์์ (Interaction)
ในชั้้�นเรีียน กัับการจััดการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ โดยการนำำ�
เนื้้�อหาส่่ ว นบรรยายมานำำ� เสนอผ่่ า นสื่่�อเทคโนโลยีี
หลากหลายรููปแบบ เช่่น Video Lecture เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนศึึกษาตามอััธยาศััยก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� จะช่่วยส่่ง
เสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีเวลาปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมการเรีียนรู้้แ� บบ
มีีปฏิิสัมั พัันธ์์ Face-to-face ระหว่่างผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน
ในชั้้�นเรีียนเพิ่่�มขึ้้�น ได้้พััฒนาทัักษะ ประสบการณ์์ และ
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเรีียนรู้้�อย่่างมีีความหมายมากขึ้้�น [1]–[5]

กระบวนวิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ ไ อซีี ทีี แ ละนโยบาย
โทรคมนาคม เป็็นกระบวนวิิชาในหลัักสููตรเศรษฐ
ศาสตรบััณฑิิต (หลัักสููตรนานาชาติิ) ที่่�มุ่่�งเน้้นการ
พัั ฒ นาทัั ก ษะผู้้� เ รีี ย นในด้้านการวิิ เ คราะห์์ ต ลาด
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ผู้้�ให้้บริิการ หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย การวิิเคราะห์์ผลกระทบและ
การปรัับตััวทางเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�เกิิดจากการ
พััฒนาไอซีีทีี บนพื้้�นฐานของทฤษฎีีทางเศรษฐศาสตร์์
มุุมมองทางสัังคมและจิิตวิิทยา ผู้้ส� อนจึึงได้้วางแผนการ
จััดการเรีียนรู้้�โดยใช้้รููปแบบ Flipped Classroom ที่่�
ผู้้�เรีียนจะได้้มีีเวลาในชั้้�นเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อพััฒนา
ทัักษะต่่าง ๆ ดัังกล่่าว
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แต่่เนื่่�องจากผลกระทบจากสถานการณ์์การ
ระบาดของ Covid-19 ที่่�ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถเปิิดสอนใน
ชั้้�นเรีียนปกติิได้้ และยัังมีีผู้้เ� รีียนส่่วนหนึ่่�งที่่�เป็็นชาวต่่าง
ชาติิ ที่่�ไม่่สามารถเดิินทางกลัับเข้้ามาในประเทศไทย
ดัังนั้้�น ความท้้าทายสำำ�หรัับการพััฒนาการจััดการเรีียน
รู้้� ใ นครั้้� ง นี้้�คืื อ การพัั ฒ นากิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� แ บบ
Flipped Classroom เพื่่�อส่่งเสริิม Active Online
Learning ให้้กัับกลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�ซึ่่�งจริิง ๆ แล้้วมีีความ
ต้้องการเรีียนแบบ Offline แต่่จำำ�เป็็นต้้องเข้้าชั้้�นเรีียน
แบบ Distance Learning ให้้มีีความรู้้�สึึกว่่ายัังคงมีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์โดยตรงกัับผู้้ส� อนและเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนอยู่่�
ตลอดเวลา
2. กรอบแนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้�
	ลัักษณะเฉพาะของ Flipped Classroom คืือ
การใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการศึึกษา
เนื้้�อหาความรู้้�นอกชั้้�นเรีียน เพื่่�อเอื้้�อให้้ผู้้�เรีียนมีีเวลา
ร่่วม Active Learning ในชั้้�นเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้�น
	สำำ�หรัับกิิจกรรมนอกชั้้�นเรีียน ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษา
ทฤษฎีี เนื้้�อหาวิิชา รวมไปถึึงประเด็็นอภิิปราย ในรููป
แบบวีีดิิโอคลิิป ทั้้�งที่่�ผู้้�สอนได้้จััดทำำ�ขึ้้�นเองและที่่�มีีอยู่่�
ในแหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�
พื้้�นฐาน และเตรีี ย มข้้อมูู ล ที่่�จำำ� เป็็ น ก่่ อ นที่่�จะมา
อภิิปรายกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน ซึ่ง่� Suzie William [6]
ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�ไว้้ว่่า วีีดิิโอคลิิป ที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
ควรมีีความยาวอยู่่�ในช่่วง 5-10 นาทีี
	วีีดิโิ อคลิิป ยัังเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยทบทวนบทเรีียน
หลัังเรีียน ที่่�จะช่่วยเสริิมสร้้างความคงทนในการเรีียน
รู้้� เ พื่่�อพัั ฒ นาทัั ก ษะของผู้้� เ รีี ย นให้้ไปถึึ ง ขั้้�นการ
สัังเคราะห์์และประเมิินค่่า ผ่่านกิิจกรรมการเขีียน
สะท้้อนคิิด Research-based และ Project-based
activities
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รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Flippedclassroom เพื่่�อส่่งเสริิม Active Online Learning
ที่่�มา: ผู้้�วิจัิ ัย

	สำำ�หรัับกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน มีีเป้้าหมายเพื่่�อฝึึก
ให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จัักรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�น นำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ คิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
คิิดสร้้างสรรค์์ และสร้้างนิิสััยใฝ่่รู้้� ภายใต้้บรรยากาศที่่�
เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม ส่่งเสริิมให้้เกิิดการ
ร่่วมมืือในกลุ่่�มผู้้�เรีียนทั้้�งระหว่่างนัักศึึกษาไทย และ
นัักศึึกษาต่่างชาติิ รวมถึึงการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�สอน ผู้้�
เชี่่�ยวชาญภายนอก และบุุคคลทั่่�วไป ผ่่านกิิจกรรมการ
อภิิปราย การนำำ�เสนอ การสััมมนาออนไลน์์ การอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการ และ Teleconference
	กิิจกรรมเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกนำำ�ความ
รู้้�ทางเศรษฐศาสตร์์มาอธิิบาย และอภิิปรายสภาพ
ความเป็็นจริิงของตลาดโทรคมนาคม ที่่�จะสะท้้อนให้้
เห็็นการนำำ�ความรู้้ไ� ปใช้้ประโยชน์์ในชีีวิติ จริิงของผู้้เ� รีียน
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เรีียน ทำำ�ให้้มีีเวลาทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนมากขึ้้�น แต่่
เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของ Covid-19 ทำำ�ให้้
ไม่่สามารถจััดชั้้�นเรีียนแบบปกติิได้้ ซึ่่�งนอกเหนืือจาก
การอภิิปรายในประเด็็นที่่�อยู่่�ในวีีดิิโอคลิิปแล้้ว ผู้้�วิิจััย
ได้้จััด Active Online Activity ดัังนี้้�
กิิจกรรมที่่� 1: วิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
	วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจ
ในการประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีเพื่่�อการอธิิบายพฤติิกรรมของ
ผู้้�บริิโภคด้้วยข้้อมููลจริิง แล้้ววิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�
บริิโภค เพื่่�อสัังเคราะห์์ต่อ่ ยอดความคิิดสู่่�การพััฒนาแอ
พลิิเคชั่่�นมืือถืือ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผู้้�สอนเริ่่�มต้้นจากการเชื่่�อมโยงประเด็็นจากวีีดิิโอคลิิป
เรื่่�อง Digital Literacy and the Use of ICT ไปสู่่�
ทฤษฎีีการแพร่่กระจายนวััตกรรม จากนั้้�นให้้ผู้้�เรีียนทำำ�
แบบสอบถาม เก็็บข้้อมููลการใช้้ Mobile Application
เพื่่�อวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการ
ตััดสิินใจเลืือก หรืือไม่่เลืือกใช้้ Mobile App ต่่าง ๆ
แล้้วนำำ�เสนอ แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
ประกอบ Infographic
กิิจกรรมที่่� 2: การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการสร้้าง Mobile
App
	วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เพื่่�อให้้ผู้้� เ รีี ย นตระหนัั ก ถึึ ง
ประโยชน์์ของการวิิจััยและพััฒนา
	ต่่อเนื่่�องมาจากกิิจกรรมที่่� 1 ที่่�ผู้้�เรีียนได้้เข้้าใจ
พฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคแล้้วว่่ากลุ่่�มเป้้าหมาย ชอบ หรืือ
ไม่่ชอบ Mobile App ที่่�มีีลัักษณะอย่่างไร ปััจจััยอะไร
บ้้างที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกใช้้ Mobile App จึึงได้้
กำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนนำำ�ข้้อมููลและผลการวิิเคราะห์์นั้้�น
พััฒนา Mobile App ของตนเอง และนำำ�เสนอแนวคิิด
ผ่่าน Infographic เพื่่�อเป็็นพิิมพ์์เขีียว จากนั้้�นให้้ผู้้�เรีียน
จัับกลุ่่�ม กลุ่่�มละไม่่เกิิน 5 คน เลืือกแนวคิิด Mobile
App ของสมาชิิกในกลุ่่�มที่่�คิิดว่่ามีีความน่่าสนใจ และ
มีีแนวโน้้มจะเป็็นที่่�สนใจของกลุ่่�มลููกค้้า โดยผู้้�สอนได้้
กำำ�หนดกลุ่่�มเป้้าหมายลููกค้้า (Target) คืือ “กลุ่่�ม
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 เพศหญิิง ชาวญี่่�ปุ่่�น”
	ผู้้� ส อนได้้ขอความอนุุ เ คราะห์์ จ ากอุุ ท ยาน
วิิทยาศาสตร์์ภาคเหนืือ จััดทีีมผู้้ส� อนการสร้้างแอพพลิิ
เคชั่่�นมืือถืืออย่่างง่่าย (User Interface: UX/UI) ตาม
แนวคิิ ด ที่่�แต่่ ล ะกลุ่่�มนำำ� เสนอ เพื่่�อแสดงให้้เห็็ น ว่่ า
แนวคิิดนั้้�น ๆ คิิดอยู่่�บนพื้้�นฐานของความเป็็นจริิง และ
สามารถทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นจริิงได้้ (Feasible)
กิิจกรรมที่่� 3: ขาย Mobile App
	วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อสร้้างบรรยากาศ จำำ�ลอง
สถานการณ์์ให้้ผู้้�เรีียนเสนอขายไอเดีีย Mobile App
ให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า และนัักลงทุุนเพื่่�อทดลองตลาด
เมื่่�อผู้้�เรีียนได้้เรีียนการสร้้าง และจััดทำำ�โมเดล
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User Interface (UX/UI) ของตนเองอย่่างเป็็นรููปเป็็น
ร่่างแล้้ว ผู้้�เรีียนได้้นำำ�เสนอ Mobile App แก่่นัักลงทุุน
(ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก) และพบปะกลุ่่�มลููกค้้าซึ่่�งเป็็น
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วัตถุประสงค เพื่อใหผูเรียนวิเคราะหประเด็น
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เป็็นปััญหาสััปง ญคมที่่�
ในการแก
หาสัตงนเองและกลุ่่�
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PowerPoint
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ในการแก้้ปััญหาสัังคมนั้้�น แล้้วจััดทำำ�วีดิี โิ อคลิิปนำำ�เสนอ
คลิป อภิปรายรวมกับเพื่อนและผูสอนในชั้นเรียน
ประกอบ PowerPoint และร่่วมรัับชมวีีดิิโอคลิิป
อภิิปรายร่่วมกัับเพื่่�อนและผู้้�สอนในชั้้�นเรีียน
กิ จ กรรมที
สั มมนาออนไลน
(Webinar)
กิิจกรรมที่่�
5: สััม่ 5:
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ยนรู้้� ยนรู

โปสเตอรกการจัั
ารจัดด Webinar
รููปรูที่่�ปที5่ 5โปสเตอร์์
Webinarหัวหััขวอข้้อ
“PersonalInformation
Information and
“Personal
andPrivacy”
Privacy”
	ผู้้� ส อนเชิิ ญ วิิ ท ยากรผู้้� เชี่่�ยวชาญภายนอกที่่�มีี
อนเชิญวิทยากรผู
เชีน่ยการสัั
วชาญภายนอกที
ความเชี่่�ผูยสวชาญเฉพาะทาง
จััดเป็็
มมนาออนไลน์์่มี
ความเชี
่ ย วชาญเฉพาะทาง
จั ด เป น การสั
โดยผู้้� สอนทำำ
�หน้้าที่่�เป็็ น Moderator
เพื่่�อดำำม�มนา
เนิิ น
รายการ และคอยกระตุ้้
น� ให้้ผู้้�าทีเรีี่เยปนตั้้�
งใจฟััง คิิดตามเพืตั้้�่อง
ออนไลน
โดยผูสอนทำหน
น Moderator
คำำ�ถามนรายการ
และอภิิปและคอยกระตุ
รายร่่วมกัับวิิทยากร
ดำเนิ
นใหผูเรียนตั้งใจฟง
การวััดและประเมิิ
นผลการเรีี
�
คิดตาม2.3.
ตั้งคำถาม
และอภิปรายร
วมกับวิยทนรู้้
ยากร
กระบวนวิิชานี้้�ใช้้วิิธีกี ารวััดและประเมิินผลแบบ
Performance Assessment เพื่่�อให้้ได้้ผลประเมิินที่่�
บ่่งบอกคุุณภาพของผลผลิิตอย่่างแท้้จริิง คืือ ประเมิิน

พฤติิกรรมที่่�เกิิดจากการนำำ�ความรู้้แ� ละทัักษะที่่�ได้้จาก
การเรีียนรู้้� ไปใช้้ในสถานการณ์์ที่่�เป็็นชีีวิิตจริิง โดยได้้
แบ่่งการประเมิินออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ (1) คะแนนร้้อย
ละ 70 ที่่�ประเมิินการโหวตให้้คะแนนโดยเพื่่�อน (Peer
assessment) และ (2) คะแนนร้้อยละ 30 เป็็น
คะแนนที่่�ประเมิินจากผู้้�สอน
คะแนนส่่วน Peer assessment ได้้จากบทบาท
การเป็็นผู้้�นำำ�เสนอในกิิจกรรมการนำำ�เสนอปากเปล่่า
ผลงาน Infographic การอภิิปรายแสดงความคิิดเห็็น
การตอบคำำ�ถาม และการให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�
กิิจกรรมกลุ่่�ม
คะแนนส่่วนที่่�ได้้จากผู้้ส� อน เป็็นการประเมิินใน
บทบาทการเป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี ได้้จากการถามคำำ�ถามที่่�มีี
คุุ ณ ภาพและแสดงความคิิ ด เห็็ น ที่่�สร้้างสรรค์์
(Constructive) – คำำ�ถามที่่�ถามเนื้้�อหาความรู้้�ที่่�ผู้้�
บรรยายได้้กล่่าวไปแล้้ว (1 คะแนน) คำำ�ถามเพื่่�อถาม
ความเข้้าใจและประยุุ ก ต์์ ใช้้ (2 คะแนน) คำำ� ถาม
วิิเคราะห์์ (3 คะแนน) และ คำำ�ถามให้้ผู้้�บรรยาย
สัังเคราะห์์และเชิิงนโยบาย (4 คะแนน)
คะแนนการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน ได้้จากการ
โต้้ตอบ การแสดงความคิิดเห็็น และการตั้้�งคำำ�ถาม ใน
ระหว่่างเรีียนและการส่่งผลงานที่่�ได้้รัับมอบหมายตาม
กำำ�หนดเวลาในแต่่ละครั้้�ง
การสอบเพื่่�อวััดและประเมิินผล ประกอบด้้วย
(1) Writing part เป็็นข้้อสอบที่่�ให้้ผู้้�เรีียนเขีียน
วิิเคราะห์์ และอภิิปราย จำำ�นวน 1 ข้้อคำำ�ถาม
(2) Interview part เป็็นการสอบที่่�ให้้ผู้้�เรีียน
ตอบแบบปากเปล่่า จำำ�นวน 4 ข้้อคำำ�ถาม โดยจะทำำ�การ
สัั ม ภาษณ์์ ผู้้� เรีี ย นเป็็ นรอบ รอบละ 4 คน เพื่่�อจะ
หมุุนเวีียนกัันเป็็นผู้้�ตอบคนแรก คนที่่�สอง สาม และสี่่�
โดยเงื่่�อนไขของการสอบคืือ ผู้้�ตอบคนแรกจะมีีเวลา
1-2 นาทีีในตอบคำำ�ถาม จากนั้้�นผู้้ต� อบคนถััดมาจะต้้อง
พยายามพููดเสริิม หรืือแสดงความคิิดเห็็นที่่�ดีีกว่่า (เพื่่�อ
เรีียกคะแนน) การจััดการสอบในรููปแบบนี้้�ก็็เพื่่�อให้้
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ั ผู้้เ� รีียน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Classroom รวมกับ Active Online Learning
Classroom รวมกับ Active Online Learning
Flipped Classroom
Flipped Classroom
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ศัักยภาพของความเป็็นออนไลน์์ในส่่วนที่่�เหนืือกว่่า
ห้้องเรีี ย นปกติิ ม าใช้้ให้้เกิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด ต่่ อ การ
จััดการเรีียนรู้้� มิิใช่่นำำ�การเรีียนออนไลน์์มาใช้้เพีียงเพื่่�อ
เป็็นเครื่่�องมืือแก้้ปััญหาในสภาวะ Social distancing
เท่่านั้้�น กล่่าวคืือ เมื่่�อต้้องออนไลน์์แล้้วก็็ต้้องไปให้้สุุด
1) มีีวีีดิิโอคลิิปสั้้�น ๆ ประมาณ 5-10 นาทีี
เพื่่�อ (1) เกริ่่�นนำำ�และตั้้�งประเด็็นปััญหาเพื่่�อผู้้�เรีียนได้้
ศึึกษามาก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน และมีีเวลาเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อ
มาอภิิปรายร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน (2) สรุุปสาระ ประเด็็น
สำำ�คัั ญ ของทฤษฎีี แ ละเนื้้�อหาเพื่่�อให้้ผู้้� เรีี ย นศึึ ก ษา
ย้้อนหลััง
2) สร้้างความแปลกใหม่่ในแต่่ละหััวข้้อการเรีียน
รู้้� สรรหากิิจกรรมที่่�แตกต่่างไม่่จำำ�เจ
3) จััดสััมมนาออนไลน์์ (Webinar) โดยเชิิญ
วิิทยากรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญภายนอก เป็็นการเปลี่่�ยน
บรรยากาศในการเรีียนให้้ผู้้�เรีียนได้้พบปะผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทาง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีความตั้้�งใจฟัังมากเป็็น
พิิเศษ โดยผู้้ส� อนต้้องรัับบทบาทเป็็น Moderator เชื่่�อม
โยงระหว่่ า งวิิ ท ยากรและผู้้� เ รีี ย น พร้้อมทั้้�งเป็็ น
Facilitator ที่่�จะกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนตั้้�งใจฟััง คิิดตาม ตั้้�ง
คำำ� ถาม และอภิิ ป รายร่่ ว มกัั บ วิิ ท ยากรเพื่่�อให้้ได้้
ประโยชน์์สููงสุุด
4) จััดให้้มีี Teleconference ร่่วมกัับบุุคคล
ภายนอก จััดสถานการณ์์ให้้ผู้้�เรีียนต้้องรัับบทบาทเป็็น
ทั้้�งผู้้�นำำ�เสนอ ผู้้�ฟััง หรืือมีีการโต้้ตอบเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ถ้้าหากผู้้�ร่่วมกิิจกรรมเป็็น
นัักศึึกษาจากมหาวิิทยาลััยอื่่�น หรืือจากต่่างประเทศ ก็็
จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้น สนุุกสนาน และ
ตั้้�งใจทำำ�กิิจกรรมมากยิ่่�งขึ้้�น
5) การจััดการเรีียนรู้้�แบบ Live สด ยัังคงเป็็นที่่�
ต้้องการของผู้้�เรีียนและมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก
เพื่่�อรัักษากิิจวััตร สร้้างวิินัยั ในการเรีียนของผู้้เ� รีียน อีีก
ทั้้�งเป็็ น การสร้้างความคุ้้� น เคยระหว่่ า งผู้้� ส อนและ
ระหว่่ า งกลุ่่�มผู้้� เรีี ย นด้้วยกัั น และผู้้� ส อนสามารถ
ทำำ�ความเข้้าใจ หรืือแก้้ไขปััญหาความเข้้าใจของผู้้เ� รีียน
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
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6) ปรัับทััศนคติิผู้้ส� อนและให้้เวลากัับผู้้เ� รีียนมาก
ขึ้้�น ผู้้ส� อนต้้องเข้้าใจว่่า ผู้้เ� รีียนจะมีีอิสิ ระในการบริิหาร
เวลามากขึ้้�นเมื่่�อมีีการเรีียนออนไลน์์ ในขณะที่่�ผู้้ส� อนมีี
วีีดิิโอคลิิปให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษานอกเวลาเรีียน ผู้้�สอนเอง
ก็็ จ ะต้้องเตรีี ย มพร้้อมรัั บ มืื อ คอยช่่ ว ยเหลืื อ ให้้คำำ�
แนะนำำ�กัับผู้้�เรีียนนอกเวลาเรีียนเช่่นเดีียวกััน ในช่่วง
ของการปรัับตััว ผู้้�สอนจะมีีความรู้้�สึึกถึึงความไม่่เป็็น
ส่่วนตััวนอกเวลา แต่่ผู้้ส� อนจะต้้องปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิ
ก่่อนว่่าในขณะที่่�ผู้้เ� รีียนสอบถามปััญหานอกเวลาเรีียน
นั้้�น ผู้้เ� รีียนกำำ�ลังั ให้้ความสนใจกัับเนื้้�อหาวิิชานั้้�นอยู่่� ซึ่ง่�
เป็็นสิ่่�งที่่�ดีีมาก ผู้้�สอนต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับความไม่่
เข้้าใจเล็็ก ๆ น้้อย ๆ คอยกระตุ้้�นผู้้�เรีียน สัังเกตความ
เข้้าใจของผู้้เ� รีียน เมื่่�อผู้้เ� รีียนมีีปัญ
ั หาก็็ต้้องวิิเคราะห์์หา
สาเหตุุของปััญหาที่่�มีีต่อ่ ความเข้้าใจของผู้้เ� รีียน ซึ่ง่� ปกติิ
แล้้วผู้้�เรีียนแต่่ละคนจะมีีปััญหาไม่่เหมืือนกััน
6. ข้้อเสนอแนะในการจััดกิิจกรรมครั้้�งต่่อไป
	กิิจกรรมที่่�นำำ�มาใช้้ในกระบวนวิิชานี้้�เป็็นเพีียง
บางส่่ ว นของกิิ จ กรรมสำำ� หรัั บ Active Online
Learning ที่่�ใช้้ร่่วมกัับ Flipped Classroom ซึ่่�งผู้้วิ� จัิ ยั
เลืื อ กนำำ� มาใช้้เพื่่�อให้้เหมาะสมกัั บ จุุ ด ประสงค์์ ข อง
กระบวนวิิชา เวลาเรีียน และจำำ�นวนผู้้�เรีียน ทั้้�งนี้้� ยัังมีี
กิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�สามารถนำำ�มาใช้้เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียน
มีีส่่วนร่่วมชั้้�นเรีียนออนไลน์์ได้้ เช่่น การเล่่นเกมตอบ
ปัั ญ หาออนไลน์์ การจัั ด โต้้วาทีี อ อนไลน์์ เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสบการณ์์ ใ ห้้แก่่ ผู้้� เ รีี ย น ผู้้� ส อนสามารถเพิ่่�ม
engagement นอกชั้้�นเรีียนให้้มากขึ้้�นได้้โดยการสร้้าง
hashtag ของกระบวนวิิชา แล้้วให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมใน
การแชร์์ความรู้้�ที่่�ได้้ไปพบเห็็นมาร่่วมกััน เพื่่�อสร้้าง
ความรู้้�สึึกเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชั้้�นเรีียน
7. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�วิิจััยขอขอบพระคุุณสำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ได้้กรุุณามอบทุุน
สนัั บ สนุุ น การจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� ใ นครั้้�งนี้้� ขอ
ขอบคุุ ณ อุุ ท ยานวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
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มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ และบริิษัทั แอสซีีสตููดิโิ อ จำำ�กัดั
ที่่�ได้้จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การสร้้าง Mobile App
ให้้แก่่นักั ศึึกษา ขอขอบคุุณ คุุณปาณััสมา ศรีีสวััสดิ์์�
สำำ�หรัับบทสััมภาษณ์์ในหััวข้้อ Digital Literacy and
the Use of ICT คุุณนัันท์์ชญาน์์ ชาญณรงค์์ (Ass.
iur.) นัักกฎหมายกฤษฎีีกา สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีีกา ที่่�ได้้ให้้ความอนุุเคราะห์์เป็็นวิิทยากรบรรยาย

ร่่วมวััดผลและประเมิินผลผู้้�เรีียนในหััวข้้อ Personal
Information and Privacy และขอขอบคุุณ Dr. John
W. Cheng จาก Tsuda University ประเทศญี่่�ปุ่่�นที่่�
ร่่วมจััด Teleconference ระหว่่างนัักศึึกษา รวมทั้้�ง
ได้้ชี้้�แนะแนวทางการพััฒนากิิจกรรมร่่วมกัันในการ
จััดการเรีียนรู้้�ครั้้�งต่่อ ๆ ไป เพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�ไปใช้้
ประโยชน์์ได้้จริิงอย่่างเป็็นรููปธรรม
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ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำ�บลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail pathompong.m@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้้�เป็็นรายงานฉบัับสมบููรณ์์ของการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่วิิชา New Media and Cyber
Culture สำำ�หรัับนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3 ปีีการศึึกษา 2563 สาขาสื่่�อศิิลปะและการออกแบบสื่่�อ คณะวิิจิิตรศิิลป์์
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อโครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับ
ศตวรรษ ที่่� 21 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
คำำ�สำำ�คััญ: New Media and Cyber Culture 2563, โครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้อง
กัับศตวรรษ ที่่� 21, การเรีียนผ่่านสื่่�อมััลติิมีีเดีีย
1. บทนำำ�
เนื่่�องจากวิิ ช า New Media and Cyber
Culture มีีสาระสำำ�คััญในการศึึกษาสื่่�อใหม่่ในชีีวิิต
ประจำำ�วันั ผ่่านการวิิเคราะห์์สังั คมและวััฒนธรรม อาทิิ
เครืื อ ข่่ า ยและอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต วัั ฒ นธรรมไซเบอร์์
วััฒนธรรมดิิจิทัิ ลั รวมไปถึึงความจริิงเสมืือน ซึ่ง่� มีีความ
สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งยวดต่่อปรากฏการณ์์ของสัังคมมนุุษย์์ใน
โลกยุุคปััจจุุบัันและอนาคต
เนื่่�องจากวิิ ช าNew Media and Cyber
Culture เป็็นวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาทางการบรรยายทั้้�งหมด
ซึ่่�งเน้้นหนัักในภาคทฤษฎีีและปรััชญา ซึ่่�งบ่่อยครั้้�งทํํา
ให้้เกิิดความยากลํําบากในการทํําความเข้้าใจในองค์์
ความรู้้�ของนัักศึึกษา ผู้้�สอนมีีความเห็็นต่่อการปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบของการเรีียนโดยลดจํํานวนการบรร
ยายในห้้องลง เปลี่่�ยนคาบเรีียนให้้นัักศึึกษาได้้ใช้้เวลา
กัับการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมนอกสถานที่่�และการถก
เถีียงเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจต่่อปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิงในสัังคมของเนื้้�อหาวิิชา ซึ่่�งจะช่่วยเติิมเต็็มความ
70

เข้้าใจในองค์์ความรู้้�ภาคทฤษฎีียิ่่�งขึ้้�น
	ด้้วยเหตุุผลข้้างต้้นนี้้�ผู้้ส� อนได้้พิิจารณาถึึงความ
สำำ�คััญในการปรัับปรุุงการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้อง
กัับองค์์ความรู้้ที่่�นั
� ักศึึกษาสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วัันได้้ และประกอบกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันซึ่่�ง
ระบบการศึึกษาได้้รัับผลกระทบจากโรคระบาด โดย
เล็็งเห็็นว่่ารููปแบบการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning นั้้�นเป็็ น การให้้ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ การใช้้
เทคโนโลยีีในการเรีียนรู้้� เป็็นกระบวนการศึึกษาที่่�มีี
บทบาทสำำ�คััญต่่อการศึึกษากระบวนวิิชานี้้�ซึ่่�งเน้้นย้ำำ��
อย่่างยิ่่�งยวดต่่อวััฒนธรรมไซเบอร์์และการใช้้งานนิิว
มีีเดีีย
โดยผู้้�สอนได้้วางรููปแบบขององค์์ความรู้้�เชิิง
ทฤษฎีีในระดัับที่่�เหมาะสมต่่อการทำำ�ความเข้้าใจในการ
เปลี่่�ยนผ่่านของสัังคมมนุุษย์์ที่่�ผูกู ติิดกัับพััฒนาการของ
เทคโนโลยีี โดยที่่�ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าในสัังคมของวััฒนธรรม
ไซเบอร์์นั้้�น ความเป็็นปััจเจกบุุคคลและการเรีียนรู้้ด้้� วย
ตััวเองนั้้�นเข้้ามามีีบทบาทอย่่างสำำ�คััญ
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2. หลัักการ
	วิิชา New Media and Cyber Culture ในปีี
การศึึกษา 2563 ได้้นำำ�แนวคิิดของระบบการเรีียนรู้้รู� ปู
แบบใหม่่ที่่�อิงิ กัับการศึึกษาผ่่านเทคโนโลยีีสื่่�อ เพื่่�อให้้มีี
ความสอดคล้้องกัับเนื้้�อหาวิิชาซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับอิิทธิิพล
ของสื่่�อใหม่่ที่่�ส่ง่ ผลต่่อชีีวิติ สัังคมและวััฒนธรรมมนุุษย์์
โดยในการทดลองจััดการเรีียนรู้้ใ� นครั้้�งแรกนั้้�นได้้จััดให้้
มีีสััดส่่วนของ Active Learning และการศึึกษาด้้วย
ตนเองกว่่า 40% ในขณะที่่�ยัังคงรููปแบบการศึึกษาใน
ชั้้�นเรีียนที่่� 60% โดยประมาณ โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้มองเห็็นปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงใน
สัังคมผ่่านประสบการณ์์การมีีส่ว่ นร่่วมต่่อปรากฏการณ์์
ของวััฒนธรรมไซเบอร์์ ซึ่ง่� จะช่่วยเสริิมสร้้างความเข้้าใจ
ในภาคทฤษฎีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
กระบวนการเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ที่่�นำำ�มาปรัับใช้้
กัับการศึึกษาครั้้�งนี้้�ประกอบไปด้้วยกิิจกรรมสััมมนา
และการค้้นคว้้านอกสถานที่่� การศึึกษาผ่่านสื่่�อ เช่่น
ภาพยนตร์์ การใช้้งานอิินเตอร์์เน็็ตเชิิงสร้้างสรรค์์ต่่อ
กระบวนการศึึกษา อาทิิ การใช้้โซเชีียลมีีเดีียในการเป็็น
พื้้�นที่่�ในการติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอนและนัักศึึกษา
รวมถึึงการกระจายเอกสารและข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องต่่อ
การศึึกษาเพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ การศึึกษานอกชั้้�นเรีียนของ
นัักศึึกษา การกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาใช้้โซเชีียลมีีเดีียใน
การศึึกษาและค้้นคว้้า และการใช้้งานจริิงต่่อเทคโนโลยีี
ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อวััฒนธรรมไซเบอร์์
การลงพื้้�นที่่�ทััศนศึึกษาเชิิงปฏิิบััติิและการเข้้า
ร่่วมกิิจกรรมเสวนา รวมถึึงการค้้นคว้้าด้้วยตััวเองของ
นัักศึึกษานอกจากจะสามารถส่่งเสริิมความเข้้าใจใน
ภาคทฤษฎีีและปรากฏการณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งยัังสามารถ
สร้้างแรงบัั น ดาลใจและกระตุ้้� น ความสนใจของ
นัักศึึกษาที่่�จะนำำ�พาไปสู่่�ประเด็็นการค้้นคว้้าต่่อยอดใน
วิิชาสััมมนาในชั้้�นปีีที่่� 4 รวมไปถึึงการศึึกษาในระดัับที่่�
สููงขึ้้�น ในขณะที่่�การศึึกษาผ่่านสื่่�ออย่่างภาพยนตร์์นั้้�น
ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าเป็็นวิิ ธีีการที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จอย่่าง
ยิ่่�งยวดในการสร้้างความสนใจและสร้้างความเชื่่�อมโยง

ต่่อองค์์ความรู้้�ของนัักศึึกษา ท้้ายที่่�การนำำ�เสนอการ
ค้้นคว้้าของนัักศึึกษาในรููปแบบวิิดีโี อซึ่ง่� ทำำ�การเผยแพร่่
ต่่อสาธารณะนั้้�นสามารถสร้้างองค์์ความรู้้ต่� อ่ สาธารณะ
ในการศึึกษาและนำำ�ไปประยุุกต์์ต่่อยอดได้้
การศึึกษารููปแบบใหม่่ในวิิชา New Media and
Cyber Culture ครั้้�งนี้้� นัักศึึกษาจะสามารถมอง
ปรากฏการณ์์ทางสัังคม เทคโนโลยีีและใช้้มัันในเชิิง
วิิพากษ์์ อัันจะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ในเชิิงบวกต่่อสัังคม
โดยรวมมากขึ้้�น หรืือกล่่าวได้้ว่่านัักศึึกษาเป็็นผู้้�ใช้้และ
สามารถวิิพากษ์์เทคโนโลยีี มากกว่่าเป็็นเพีียงผู้้�รัับใช้้
เทคโนโลยีี
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในรายวิิชา
3.1. การศึึกษาผ่่านสื่่�อภาพยนตร์์
	นัักศึึกษารัับชมภาพยนตร์์และสารคดีีที่่�มีเี นื้้�อหา
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการศึึกษาวััฒนธรรมไซเบอร์์ อาทิิ Blade
Runner, Summer Wars, Ghost in the Shell,
Total Recallและ Citizenfour ทั้้�งในชั้้�นเรีียนและ
การบ้้านนอกชั้้�นเรีียนซึ่่�งภาพยนตร์์แต่่ละเรื่่�องจะถููก
เลืื อ กฉายให้้สอดคล้้องกัั บ เนื้้�อหาทฤษฎีี เช่่ น เรื่่� อ ง
Citizenfour โยงกัับประเด็็น Surveillance, เรื่่�อง
Blade Runner โยงกัั บ ประเด็็ น Cyborg และ
Prosthetic Memory , เรื่่�อง Summer Wars โยงกัับ
เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ Virtual Reality and Community
โดยหลัังจากการชมภาพยนตร์์ นัักศึึกษาได้้มีีส่่วนร่่วม
ในการเสวนาถกเถีียงทางความคิิดและแสดงความเห็็น
เชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้�ระหว่่างภาคทฤษฎีี ภาพยนตร์์
และประสบการณ์์ส่่วนตััว การศึึกษาผ่่านสื่่�อบัันเทิิงที่่�
เข้้าถึึ ง ง่่ า ยเช่่ น ภาพยนตร์์ นั้้� นสามารถกระตุ้้� น
กระบวนการเรีี ย นรู้้� ข องนัั ก ศึึ ก ษาได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ รวมถึึงอาจเปลี่่�ยนมุุมมองของนัักศึึกษา
ต่่อสื่่�อบัันเทิิงในเชิิงวิิพากษ์์มากขึ้้�น
3.2. การลงพื้้�นที่่�ทััศนศึึกษาและการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมเสวนาของนัักศึึกษาประกอบด้้วย
การทดลองใช้้อุุปกรณ์์ VR (Virtual Reality)
ในการเล่่นเกมส์์และใช้้งานโปรแกรมโซเชีียลมีีเดีียรููป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แบบใหม่่ Vrchat กิิจกรรมการทดลองสััมผััสเทคโนโลยีี
AR ( Augmented Reality) ขั้้�นพื้้�นฐานผ่่านเกมส์์โปเก
มอน โก และ AR Photography เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
และการเชื่่�อมโยงระหว่่างภาคทฤษฎีีและประสบการณ์์
จริิงต่่อเทคโนโลยีี
	นิิทรรศการวิิดีีโอศิิลปะของศิิลปิิน จััน เพ็็ญ
จัันทร์์ ลาซููส จััดขึ้้�นที่่�ห้้องแกลเลอรี่่�สาขาวิิชาสื่่�อศิิลปะ
และการออกแบบสื่่�อ ซึ่่�งผลงานมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ประเด็็นของมนุุษย์์และอิินเตอร์์เน็็ต นัักศึึกษาได้้ร่่วม
ฟัังเสวนาแนวคิิดการทำำ�งานและความคิิดของศิิลปิินที่่�
เกี่่�ยวกัับอิิทธิิพลของเทคโนโลยีีต่อ่ สัังคม และได้้มีีส่ว่ น
ร่่วมซัักถามแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับศิิลปิิน การเข้้า
ร่่ ว มกิิ จ กรรมนี้้�มีี ส่่ ว นช่่ ว ยสร้้างความเข้้าใจในการ
ประยุุกต์์แนวความคิิดเชิิงทฤษฎีีและวิิพากษ์์เพื่่�อใช้้ใน
การสร้้างงานศิิลปะนิิวมีีเดีียและการสร้้างสรรค์์สื่่�อ
3.3. การค้้นคว้้า
	ผู้้�สอนมอบหมายให้้นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่่�มทำำ�การ
ค้้นคว้้าปลายภาคในหััวข้้อ "ปรากฏการณ์์วััฒนธรรม
ไซเบอร์์ในสัังคมไทย" เพื่่�อนำำ�เสนอในรููปแบบของมััลติิ
มีีเดีียพรีีเซนเทชั่่�น โดยนัักศึึกษาค้้นคว้้าในประเด็็นที่่�
ตนเองสนใจในเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างเทคโนโลยีี
ใหม่่ อิินเตอร์์เน็็ต และสัังคมอาทิิ Bitcoin, Fake News
and Cyber Propaganda, Internet Surveillance
และ Virtual Reality Social Media โดยที่่�นัักศึึกษา
แต่่ละกลุ่่�มทำำ�การค้้นคว้้าทั้้�งภาคทฤษฎีี ข้้อมููลและ
ข่่ า วสารบนอิิ น เตอร์์ เ น็็ ต และการใช้้งานจริิ ง ใน
เทคโนโลยีีเหล่่านั้้�น กระบวนการการค้้นคว้้านี้้�นอกจาก
จะฝึึกฝนทัักษะ วิิธีคิี ดิ และการปฏิิบัติั ใิ นการค้้นคว้้าเชิิง
วิิชาการแล้้ว ยัังช่่วยให้้นัักศึึกษาเข้้าใจถึึงการทำำ�งาน
ของเทคโนโลยีีใหม่่ที่่�ส่่งผลต่่อสัังคมมนุุษย์์ในการเกิิด
รููปแบบวััฒนธรรมใหม่่นั่่�นคืือวััฒนธรรมไซเบอร์์ ท้้าย
ที่่�สุุดจะมีีส่ว่ นช่่วยให้้นัักศึึกษาใช้้ชีีวิติ ในสัังคมสมััยใหม่่
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
3.4. มััลติิมีีเดีียพรีีเซนเทชั่่�น
	นัักศึึกษานำำ�ผลลััพธ์์จากการค้้นคว้้ามานำำ�เสนอ
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ในรููปแบบของมััลติิมีเี ดีียพรีีเซนเทชั่่�น โดยการประยุุกต์์
เนื้้�อหาจากการค้้นคว้้ามาอธิิ บ ายในรูู ป แบบ
Information Video ที่่�เข้้าใจง่่ายเพื่่�อนำำ�เสนอข้้อมููลที่่�
มีีประโยชน์์ต่่อสาธารณะชนทั่่�วไป โดยใช้้ทัักษะของ
การศึึกษาและทำำ�งานนิิวมีีเดีียมาใช้้ประโยชน์์ ทั้้�งนี้้�
Information Video ของนัักศึึกษาได้้จััดแสดงเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของนิิทรรศการ Media Arts Festival 2020 ซึ่่�ง
เป็็นนิิทรรศการศิิลปะสำำ�คััญประจำำ�ปีีของนัักศึึกษา
สาขาสื่่�อศิิลปะและการออกแบบสื่่�อ คณะวิิจิิตรศิิลป์์
จัั ด ขึ้้�นที่่�หอศิิ ล ปวัั ฒ นธรรมมหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่
กระบวนการการจััดทำำ�มััลติิมีีเดีียพรีีเซนเทชั่่�นช่่วย
ฝึึกฝนทัักษะในการนำำ�เสนอข้้อมููลเชิิงวิิชาการที่่�เข้้าใจ
ง่่ายสามารถสื่่�อสารต่่อสาธารณชนในวงกว้้าง รวมถึึง
การประยุุกต์์สื่่�อนิิวมีีเดีียที่่�เข้้ามาเป็็นตััวกลางในการนำำ�
เสนอข้้อมููล ซึ่่�งสื่่�อนิิวมีีเดีียนั้้�นเป็็นทั้้�งปััจจุุบัันและ
อนาคตของงานวิิชาการ
4. วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
4.1. บทความวิิเคราะห์์ทางภาคทฤษฎีีกลาง
ภาค โดยมีีสััดส่่วน 30%
ประเมิินผลผ่่านความเข้้าใจของนัักศึึกษาใน
เนื้้�อหาการเรีียนผ่่านความถููกต้้องในการวิิเคราะห์์ภาค
ทฤษฎีี
4.2. บทความวิิเคราะห์์จากการค้้นคว้้าปลาย
ภาคในหััวข้้อ "ปรากฏการณ์์วััฒนธรรม
ไซเบอร์์ในสัังคมไทย" โดยมีีสััดส่่วน 40%
ประเมิินผลผ่่านความถููกต้้องและลุ่่�มลึึกของทั้้�ง
ประเด็็นและเนื้้�อหาของการค้้นคว้้า นัักศึึกษาสามารถ
วิิเคราะห์์และนำำ�เสนอประเด็็นที่่�มีีความเป็็นปััจจุุบััน
และส่่ ง อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ ระบบสัั ง คมมนุุ ษ ย์์ อ ย่่ า งมีี นัั ย
ยะสํําคััญ รวมถึึงสามารถวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงระหว่่าง
ภาคทฤษฎีีและปรากฏการณ์์ได้้อย่่างเป็็นเหตุุเป็็นผล
4.3. พรีีเซนเทชั่่�นรููปแบบมััลติิมีีเดีียจากการ
ค้้นคว้้า โดยมีีสััดส่่วน 20%
ประเมิินผลผ่่านความสามารถในการสื่่�อสาร
ข้้อมููลการค้้นคว้้าเชิิงวิิชาการต่่อสาธารณะชนได้้โดย
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รูแกลเลอรี
ปที่ 1 นิ่สทาขาวิ
รรศการวิ
ลปะของศิลปน จัน ่อเพ็ญ
ชาสื่อดศิีโลอศิ
ปะและการออกแบบสื
จันทร ลาซูส และการเสวนากับศิลปน จัดขึ้นที่หอง
แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ง่่าย โดยไม่่ลดทอนคุุณภาพของเนื้้�อหา รวมถึึงความ
คิิดสร้้างสรรค์์ในการใช้้สื่่�อมััลติิมีีเดีียในการนำำ�เสนอ
งาน
4.4. การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน โดยมีีสััดส่่วน
10%
ประเมิิ น ผลผ่่ า นความกระตืื อ รืื อ ร้้นของ
นัักศึึกษาในการมีีส่่วนร่่วมในการเสวนาและแสดง รูปที่ 2 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ
ความเห็็น การเข้้าร่่วมกิิจกรรม ความใส่่ใจต่่อสิ่่�งที่่�ได้้ จัรููปนที่่�ทร2ลาซู
นิิทสรรศการวิิ
ดีีโอศิิลปะของศิิ
และการเสวนากั
บศิลปนลปิิจันดขึจัั้นนที่หเพ็็อญง
รัับมอบหมาย โดยผ่่านการสัังเกตของผู้้�สอน
จััปนทีทร์์่ 2ลาซูู
สรรศการวิ
และการเสวนากัั
บศิิลปิินลปจัันดขึ้้�จันที่่�ห้้อง
รูแกลเลอรี
นิ่สทาขาวิ
ลปะของศิ
ชาสื่อดศิีโลอศิ
ปะและการออกแบบสื
่อเพ็ญ
ชาสื่่�อศิิลปะและการออกแบบสื่่�
จัแกลเลอรี่่�
นทร ลาซูสาขาวิิ
ส และการเสวนากั
บศิลปน จัดขึ้นทีอ่หอง
5. ข้้อมููลที่่�ใช้้ในการประเมิินผล
	จำำ�นวนผลงานการค้้นคว้้าและมััลติิมีเี ดีียพรีีเซน แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
เทชั่่�นจำำ�นวน 6 ผลงาน จาก นัักศึึกษา 6 กลุ่่�ม
	ผู้้�สอนมีีข้้อสัังเกตว่่านัักศึึกษาจะให้้ความสนใจ
การเรีียนผ่่านสื่่�อภาพยนตร์์ที่่�ทำ�ำ การสอนในชั้้�นเรีียน
มากกว่่าการศึึกษาด้้วยตนเอง เช่่นเดีียวกัับนัักศึึกษามีี
ความกระตืือรืือร้้นและให้้ความร่่วมมืือในการเข้้าร่่วม
กิิจกรรมและร่่วมเสวนาทั้้�งในและนอกสถานที่่�เป็็น รูปที่ 3 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน
อย่่างดีี รวมถึึงนัักศึึกษาบางคนมีีการเปลี่่�ยนแปลง
Media Arts and Design Festival ระหวางวันที่ 29
พฤติิกรรมทางการศึึกษาในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นผ่่านการเรีียน รููปที่่� 3 มััลติิมีีเดีียพรีีเซนเทชั่่�นซึ่่�งแสดงภายในงาน
ลาคม Arts
– 01 and
พฤศจิDesign
กายน 2563
ที่หอศิ
ลปวัางวัั
ฒนธรรม
Festival
ระหว่่
นที่่� 29
ผ่่านสื่่�อและกิิจกรรมเมื่่�อสัังเกตเปรีียบเทีียบกัับการ ตุMedia
มหาวิ
ยงใหม
จำนวนผลงานวิ
อ 6ฒชินธรรม
้น
ตุุลาคมทยาลั
– 01ยเชีพฤศจิิ
กายน
2563 ที่่�หอศิิดลีโปวัั
เรีียนรููปแบบเก่่าในวิิชาอื่่�นๆ
ผลคะแนนของนัักศึึกษาอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีขึ้้�ี นเล็็กน้้อยเมื่่�อ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำำ�นวนผลงานวิิดีีโอ 6 ชิ้้�น
เปรีียบเทีียบกัับคะแนนของวิิชาเดีียวกัันในปีีการศึึกษา
ก่่อนหน้้า
6. ภาพถ่่ายกิิจกรรมและผลงาน
รูปที่ 1 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ รูปที่ 3 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน
จันทร ลาซูส และการเสวนากับศิลปน จัดขึ้นที่หอง Media Arts and Design Festival ระหวางวันที่ 29
ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 ที่หอศิลปวัฒนธรรม
แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวนผลงานวิดีโอ 6 ชิ้น

รููปที่่� 1 นิิทรรศการวิิดีีโอศิิลปะของศิิลปิิน จััน เพ็็ญ
ปที่ ลาซูู
1 นิทสรรศการวิ
ดีโอศิลปะของศิ
เพ็ญ
จัันรูทร์์
และการเสวนากัั
บศิิลปิิลนปนจััดจัขึ้้�นนที่่�ห้้อง
จันทร ลาซู
ส และการเสวนากั
บศิลปน จัดขึ้นที่หออง
แกลเลอรี่่�
สาขาวิิ
ชาสื่่�อศิิลปะและการออกแบบสื่่�
แกลเลอรี่สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

รููปที่่� 4 มััลติิมีีเดีียพรีีเซนเทชั่่�นซึ่่�งแสดงภายในงาน
รูปที่ 4 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน
Media Arts and Design Festival ระหว่่างวัันที่่� 29
Media
Festival
ระหว
ที่ 29
ตุุลาคม Arts
– 01and
พฤศจิิDesign
กายน 2563
ที่่�หอศิิ
ลปวััางวั
ฒนนธรรม
ตุมหาวิิ
ลาคมทยาลัั
– 01ยเชีีพฤศจิ
กายน
2563 ที่หอศิดีลีโปวั
ยงใหม่่
จำำ�นวนผลงานวิิ
อ 6ฒนธรรม
ชิ้้�น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวนผลงานวิดีโอ 6 ชิ้น
7 ผลลัพธตอนักศึกษาที่เขารวมในโครงการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังยคมศาสตร์
การผสมผสานระหว
างการเรี
นรูภ าคทฤษฎี73
การเรียนรูผานสื่อ และกิจกรรมการมีสวนรว มของ

รูปที่ 2 นิทรรศการวิดีโอศิลปะของศิลปน จัน เพ็ญ รูปที่ 4 มัลติมีเดียพรีเซนเทชั่นซึ่งแสดงภายในงาน

รูปที่ 4 มัลต
Media Arts
รูตุปลาคม
ที่ 4 –มัล01ต
Media
Artsย
มหาวิทยาลั
ตุลาคม – 01
7 ผลลั
พธตย
มหาวิ
ทยาลั
การผส
7การเรี
ผลลัยนรู
พธผต
นักศึกการผส
ษาชว
การเรี
ยนรูงผใ
สรางกำลั
นัความเข
กศึกษาช
าใจว
สร
งกำลังใ
กับาปรากฏก
ความเข
ใจ
กิจากรร
กับปรากฏก
ในการแสด
กิจกรร
วิชาการทั
้งร
ในการแสด
นักศึกษ
วิเปชาการทั
้งร
น ระบบผ
ประยุนักกตศึเนืก้อษ
เป น ระบบผ
ประยุกตเนื้อ
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7. ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
การผสมผสานระหว่่างการเรีียนรู้้�ภาคทฤษฎีี
การเรีียนรู้้�ผ่่านสื่่�อ และกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมของ
นัักศึึกษาช่่วยลดทอนความยากของเนื้้�อหาวิิชาและ
สร้้างกำำ�ลัังใจในการเรีียน ซึ่่�งส่่งผลทำำ�ให้้นัักศึึกษามีี
ความเข้้าใจและสามารถเชื่่�อมโยงเนื้้�อหาทฤษฎีีเข้้ากัับ
ปรากฏการณ์์จริิง
	กิิจกรรมการเสวนาต่่างๆช่่วยสร้้างความมั่่�นใจ
ในการแสดงความเห็็ น และการถกเถีี ย งในเนื้้�อหา
วิิชาการทั้้�งระหว่่างนัักศึึกษาและอาจารย์์
	นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้วิ� ธีิ กี ารคิิดและวิิเคราะห์์อย่่าง
เป็็ น ระบบผ่่ า นการกระบวนการค้้นคว้้าและการ
ประยุุกต์์เนื้้�อหาวิิชาการสู่่�การเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
	นัักศึึกษาเข้้าใจในรููปแบบการศึึกษาสมััยใหม่่ที่่�
การศึึกษาด้้วยตนมีีความสำำ�คััญเท่่าเทีียมกัับการเรีียน
รู้้�ในห้้องเรีียน ความสำำ�คััญของความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�ง
ที่่�ได้้รัับมอบหมายทั้้�งก่่อนและหลัังการเรีียนในชั้้�นเรีียน
ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ในการเตรีียมความพร้้อมในการ
เรีียนในระดัับที่่�สููงขึ้้�นและการศึึกษาในต่่างประเทศ
8. ผลลััพธ์์ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
	ผู้้�สอนเรีียนรู้้�ข้้อมููลและเนื้้�อหาทางการศึึกษา
ใหม่่ๆเพิ่่�มขึ้้�นผ่่านการค้้นคว้้าและการแสดงความเห็็น
ในชั้้�นเรีียนของนัักศึึกษา
	ผู้้�สอนมีีปฏิิสััมพัันธ์์และสร้้างความเข้้าใจต่่อ
นัักศึึกษามากขึ้้�นผ่่านการทำำ�กิิจกรรมและเสวนาต่่างๆ
ผู้้�สอนเปิิดรัับความเห็็นของนัักศึึกษาผ่่านการเสวนา
9. บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
ระบบการเรีียนรู้้รู� ปู แบบใหม่่สามารถนำำ�มาปรัับ
ใช้้กัับการศึึกษาวิิชาที่่�เน้้นทฤษฎีีได้้เป็็นอย่่างดีี โดยที่่�
สามารถลดทอนความตึึงเครีียดและความยากของ
เนื้้�อหาลงได้้ ทว่่าต้้องนำำ�มาปรัับใช้้อย่่างค่่อยเป็็นค่่อย
ไปไม่่ยััดเยีียดการเปลี่่�ยนแปลงภายในครั้้�งเดีียวให้้กัับ
นัักศึึกษา
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	วิิชาเรีียนในสาขาสื่่�อศิิลปะและการออกแบบสื่่�อ
หลายวิิชาสามารถนำำ�มาปรัับใช้้กัับกระบวนการเรีียน
แบบรู้้�แบบใหม่่ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งวิิชาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการศึึกษาความสััมพัันธ์์
ของมนุุษย์์และเทคโนโลยีี
	สื่่�อมััลติิมีเี ดีียและเทคโนโลยีีมีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั กัับ
การศึึกษาไม่่เพีียงแต่่ในฐานะของคลัังความรู้้�ในการ
สืืบค้้นข้้อมููล แต่่ยัังเป็็นเครื่่�องมืือและตััวกลางที่่�สำำ�คััญ
ในการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เชิิงประยุุกต์์สู่่�สาธารณะที่่�
สร้้างความเข้้าใจแก่่ผู้้�รัับสาร ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพยนตร์์
หรืือมััลติิมีีเดีียพรีีเซนเทชั่่�นในรููปแบบต่่างๆ
10. แนวทางในการขยายผล
สามารถนำำ�บทเรีียนและข้้อสรุุปจากโครงการนี้้�
ไปปรัับปรุุงในปีีการศึึกษาหน้้า รวมถึึงนำำ�กระบวนการ
การเรีียนรู้้�แบบใหม่่นี้้�ไปปรัับใช้้กัับวิิชาทฤษฎีีอื่่�นๆที่่�ผู้้�
สอนรัับผิิดชอบ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเรีียนการสอน
ผ่่านสื่่�อภาพยนตร์์ กิิจกรรมสััมมนาและกิิจกรรมการ
ใช้้เครื่่�องมืือสื่่�อ และการค้้นคว้้า นำำ�เสนองานในรููปแบบ
มััลติิมีีเดีีย
ในอนาคตอาจมีีการนำำ�มัลั ติิมีเี ดีียพรีีเซนเทชั่่�นที่่�
จัั ด ทำำ� โดยนัั ก ศึึ ก ษาทำำ� การเผยแพร่่ ผ่่ า นช่่ อ งทาง
ออนไลน์์ เช่่น Youtube เพื่่�อเป็็นการขยายองค์์ความ
รู้้�สู่่�วงที่่�กว้้างมากขึ้้�น
11. ปััญหาและอุุปสรรค
	นัักศึึกษาขาดความร่่วมมืือในการมีีส่่วนร่่วมใน
ชั้้�นเรีียน ขาดความกล้้าในแสดงความเห็็นและแลก
เปลี่่�ยน
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ในรายวิชาหลักสูตรการสอนศิลปศึกษาในโรงเรียน
1

ประไพลิน จันทน์หอม1

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
prapailin.j@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active Learning) ในรายวิิชาหลัักสููตรการสอนศิิลปศึึกษาในโรงเรีียนเน้้นกิิจกรรมให้้ผู้้�
เรีียนได้้สร้้างความรู้้จ� ากการฝึึกรวบรวม สืืบค้้น วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยตนเอง และออกแบบบทเรีียนให้้สอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับ
สถานการณ์์ในชีีวิติ จริิง ร่่วมกัับเทคนิิคการจััดข้้อมููลด้้วยกราฟิิก การฝึึกสร้้างหลัักสููตรรายวิิชาที่่�ให้้นัักศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้ม� า
ลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างความเข้้าใจในเนื้้�อหาได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม โดยความสำำ�เร็็จในการเรีียนรู้้มี� พี ฤติิกรรมการเรีียน
รู้้ข� องผู้้เ� รีียนเป็็นปััจจััยร่่วมสำำ�คัญั
คำำ�สำ�คั
ำ ญั : Active Learning , หลัักสููตร, การสอนศิิลปศึึกษา
1. บทนำำ�
	ศิิลปศึึกษาเป็็นคำำ�ที่่�ใช้้เรีียกกระบวนการจััดการ
สอนด้้านศิิลปะให้้แก่่นัักเรีียนในระดัับประถมศึึกษา
และมััธยมศึึกษาคล้้ายกัับวิิชาสามััญวิิชาหนึ่่�ง โดยส่่ง
เสริิมให้้นัักเรีียนมีีความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ มีีความ
ชื่่�นชมในผลงานศิิลปกรรมที่่�บรรพบุุรุษุ ได้้สร้้างไว้้ และ
มีีความสำำ�นึึกในความเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบศิิลปะ
ที่่�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้สำำ�หรัับสัังคมในปััจจุุบััน โดยมิิได้้
คาดหวัังจะให้้นัักเรีียนเป็็นศิิลปิินแต่่อย่่างใด และ
เป็็นการจััดการศึึกษาด้้านศิิลปะให้้สำำ�หรัับนัักเรีียนทุุก
คน (อารีี สุุทธิิพัันธ์์ , 2551:104)โดยศิิลปศึึกษามีี
ลัั ก ษณะทัั บ ซ้้อนกัั น ของพื้้�นที่่�ทางศิิ ล ปะและพื้้�นที่่�
ทางการศึึกษา ทั้้�งของการจััดระบบการศึึกษาในระดัับ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและของอุุดมศึึกษา ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ของการผลิิ ต บุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษาเพื่่�อมาสอน
ศิิลปศึึกษาที่่�มีีความเข้้าใจในเป้้าหมายของศิิลปศึึกษา

อย่่างลึึกซึ้้�ง (วิิรััช ปิ่่�นแก้้ว , 2554 ) ดัังนั้้�นวิิชาศิิลปะ
หรืือศิิลปศึึกษาจึึงได้้รัับการบรรจุุอยู่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
หลัักสููตรการศึึกษาในทุุกระดัับชั้้�น ทำำ�หน้้าที่่�สำำ�คััญใน
การพััฒนาบุุคลากรของชาติิทุุกระดัับมีีความรู้้�ทาง
วิิชาการ มีีลัักษณะนิิสััยทางสุุนทรีียภาพ มีีทัักษะใน
การทำำ�งานและความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์
รายวิิชาหลัักสููตรการสอนศิิลปศึึกษาในโรงเรีียน
เป็็นรายวิิชาบัังคัับในหมวดวิิชาเฉพาะของกลุ่่�มวิิชาการ
สอนวิิชาเอก หลัักสููตรศึึกษาศาสตรบััณฑิิต (ศิิลปศึึกษา)
จำำ�นวน 3 (3-0-0) หน่่วยกิิต ซึ่ง่� เป็็นวิิชาที่่�มีีการบรรยาย
ทั้้�งหมด มีีเป้้าหมายคืือ ต้้องการให้้นัักศึึกษาครููศิิลปะ
มีีความเข้้าใจในเป้้าหมายของหลัักสููตรศิิลปศึึกษา รวม
ถึึงมีีความสามารถในการออกแบบแผนการจััดการ
เรีี ย นรู้้� วิิ ช าศิิ ล ปะ(ทัั ศ นศิิ ล ป์์ ) ในระดัั บ ต่่ า ง ๆ ได้้
สอดคล้้องกัับหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
และหลัักการของศิิลปศึึกษา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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และวิ ธ ี ส อน ซึ ่ ง เป น สิ ่ ง ที่ ค รู ท ุ ก คนจำเป น ต อ งรู
นอกจากนี ้ ย ั ง ประกอบด ว ยเทคนิ ค การสอนและ
CMU21 (2021)
รูChiang
ป แบบการสอนที
่ จ ะเป
น ส ว นเสริ ม ช ว ยทำให ครู
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ที่นักศึกษาตองผานการเรียน และการประเมินจาก
ทำำ�ให้้ครููออกแบบการสอนได้้หลากหลายและน่่าสนใจ
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(100111)
รและการ
ศิวิิชลาชีี
ปศึพกครููษาที
ไดศึ กษาในหลั
กสู ตหลััรศึกกสููตษาศาสตร
ยนรู้้�แขนวใหม่่
(Curriculum
Learning
บัจััดณการเรีี
ฑิต ทำให
าดความรู
ทางวิชาชีพand
ดานการสอน
Managementางยิin่งความรู
Modern
หรืือกตามความ
โดยเฉพาะอย
พื้นTrends)
ฐานดานหลั
สูตร จาก
เห็็นชอบของภาควิิชา ในภาคการศึึกษา 1/2563 นี้้�
นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนเป็็นนัักศึึกษาที่่�เลืือกเรีียน
วิิ ช าโทศิิ ล ปศึึ ก ษาที่่�ไม่่ ไ ด้้ศึึ ก ษาในหลัั ก สูู ต รศึึ ก ษา
ศาสตร์์บััณฑิิต ทำำ�ให้้ขาดความรู้้�ทางวิิชาชีีพด้้านการ
สอน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งความรู้้�พื้้�นฐานด้้านหลัักสููตร
จากสถิิติิที่่�ผ่่านมาปััญหาสำำ�หรัับนัักศึึกษาต่่างคณะที่่�
เลืือกเรีียนวิิชาโทศิิลปศึึกษา หรืือนัักศึึกษาศิิลปศึึกษา
บางคนที่่�ยัังขาดความเข้้าใจพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับ
หลัักสููตร ส่่งผลต่่อความเข้้าใจในกระบวนการออกแบบ
บทเรีียนให้้มีีคุุณภาพ โดยพบว่่านัักศึึกษาส่่วนมากไม่่
สามารถแสดงความเชื่่�อมโยงระหว่่างองค์์ประกอบ
สำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ ในหลัักสููตรไปวิิเคราะห์์เพื่่�อออกแบบบท
เรีียนที่่�นำำ�ไปสู่่�แผนการจััดการเรีียนรู้้�ในทุุกระดัับได้้
อย่่างสอดคล้้องเหมาะสม
เพื่่�อเป็็นการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในรายวิิชาฯ มีีการใช้้ Google
Classroom Application มาช่่วยเสริิมในระบบการ
จััดการเรีียนรู้้� เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อสารระหว่่างผู้้เ� รีียน
และผู้้ส� อนในการแสดงข้้อมููลเนื้้�อหา สไลด์์และเอกสาร
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จัดการเรีย นรู เพื่อเปน เครื่ อ งมื อสื ่ อสารระหว า ง
ผูเรียนและผูสอนในการแสดงขอมูลเนื้อหา สไลด
และเอกสารอานเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ติ ด ตามกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และทบทวน
บทเรี
รวมถึงดเปตามกิิ
นหลัจกกรรม
ฐาน
อ่่านเพิ่่�ยนด
มเติิวมยตัเพื่่�วอเองได
ให้้นัักนศึึอกเวลา
กษาสามารถติิ
การเรีียนการสอน และทบทวนบทเรีี
ยนด้้วยตัั
วเองได้้
ในการมอบหมายงานที
่ ใ ห ร ายละเอี
ย ดของงาน
นอกเวลา รวมถึึงเป็็นหลัังงาน
กฐานในการมอบหมายงานที่่�
ขอบเขตเวลาในการส
เกณฑการประเมิ น ผล
ให้้รายละเอีี
ขอบเขตเวลาในการส่่
งงาน
งานแต
ล ะชิย้ นดของงาน
และแสดงผลการประเมิ
น คะแนน
เกณฑ์์งกการให
ารประเมิิ
ละชิ้้�น และแสดงผลการ
รวมถึ
คำวินจผลงานแต่่
ารณในการทำงานแก
นักศึกษาใน
ประเมิิ
นคะแนน
รวมถึึ
จิ ารณ์์
ในการทำำ
งาน
แต
ล ะงานเพื
่ อ เป
น ขงอการให้้คำำ
มู ล ป อ �วิ
นกลั
บ แก
ผ ู  เ รี ย�นไป
แก่่นักั ศึึกษาในแต่่ละงานเพื่่�อเป็็นข้้อมููลป้้อนกลัับแก่่ผู้้�
พัฒนาปรับปรุงไดตอไป
เรีียนไปพััฒนาปรัับปรุุงได้้ต่่อไป

เคชัเคชั่่�
่น Google
Classroom
ที่ใชเปนที่่�
รููรูปปทีที่่�่11 เวปเพจแอปพริ
เวปเพจแอปพริิ
น Google
Classroom
ระบบการจั
ดการเรียนรู้้
ยนรู�ในรายวิิ
ในรายวิชชาฯ
ใช้้เป็็นระบบการจัั
ดการเรีี
าฯ
2. กรอบแนวคิิดทฤษฎีีในการจััดการเรีียนรู้้�
การพััฒนาให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจในเนื้้�อหา
ด้้านหลัักสููตรที่่�ซัับซ้้อน และสามารถเชื่่�อมโยงสู่่�การ
ออกแบบแผนการสอนได้้อย่่างสอดคล้้อง โดยจััด
กิิ จ ก ร ร ม ใ ห้้ผู้้� เ รีี ย น ไ ด้้ ส ร้้ า ง ค ว า ม รู้้� ด้้ ว ย
ตนเอง(constructivism) ตามแนวทางในการจััดการ
เรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning) ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการที่่�ให้้ผู้้�
เรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�อย่่างตื่่�นตััว และเป็็นผู้้�
จััดกระทำำ�ข้้อมููลหรืือมีีประสบการณ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้าง
ความหมายให้้กัับสิ่่�งนั้้�นด้้วยตััวเอง โดยการให้้ผู้้�เรีียน
อยู่่�ในบริิบทจริิง (ทิิศนา แขมมณีี, 2550: 94 ) ประกอบ
ด้้วยกิิจกรรมกลุ่่�มในชั้้�นเรีียน เพื่่�อเป็็นการมีีส่่วนร่่วม
ทางสัังคม หรืือการสะท้้อนคิิดจากการปฏิิบัติั งิ าน เช่่น
การศึึกษาสภาพปััญหาการจััดการเรีียนรู้้ศิ� ลิ ปะ โดยให้้
ผู้้เ� รีียนได้้แสดงความคิิดเห็็นจากประสบการณ์์ตรงของ
ตนเองแลกเปลี่่�ยนกัับเพื่่�อน และจากการเก็็บข้้อมููล
สััมภาษณ์์ประสบการณ์์การเรีียนรู้้ศิ� ลิ ปะของบุุคคลใน
ช่่วงวััยที่่�แตกต่่างกััน เพื่่�อศึึกษาสภาพ ปััญหาการ
จััดการเรีียนรู้้�ศิิลปะในแต่่ละยุุด วิิเคราะห์์ปััญญาร่่วม
กัับประสบการณ์์ของตนเอง และนำำ�เสนอแนวทางแก้้

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ปััญหา หรืือการแสดงความคิิดเห็็นจากคลิิปวีีดโอที่่�
เกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนรู้้ข� องต่่างประเทศ ตามโจทย์์
หััวข้้อต่่าง ๆ หรืือกิิจกรรมระยะยาวที่่�ซัับซ้้อนขึ้้�น เช่่น
การแสดงบทบาทสมมุุติิ (role-play) การเรีียนรู้้�แบบ
สืืบสอบ(inquiry learning) การเรีียนรู้้�แบบใช้้ปััญหา
เป็็นฐาน (problem-based learning) การเรีียนรู้้จ� าก
กรณีี ศึึ ก ษา(case study) การระดมสมอง
(brainstorming) และการอภิิปราย (discussion)
เป็็นต้้น (Center for Educational Innovation,
2019 ) โดยในรายวิิชาฯ ได้้มีีการออกแบบให้้กิิจกรรม
มีีความเชื่่�อมโยงกัับประสบการณ์์ตรงที่่�ผ่่านมาของ
นัักศึึกษา รวมถึึงการจำำ�ลองสถานการณ์์ในชีีวิติ ประจำำ�
วัันตามบริิบทจริิงของนัักศึึกษา ซึ่่�งจากเดิิมกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เน้้นการให้้ข้้อมููลความรู้้�ผ่่านการบรรยาย และ
เรีียนรู้้�ทฤษฎีีหลัักการที่่�เกี่่�ยวกัับหลัักสููตรตามเอกสาร
ที่่�ขาดการเชื่่�อมโยงกัับประสบการณ์์ของนัักศึึกษา ทั้้�ง
ๆ ที่่�นัักศึึกษาทุุกคนคืือผลผลิิตของหลัักสููตรการศึึกษา
ในระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานมาก่่อน
3. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning)
ในรายวิิชาหลัักสููตรการสอนศิิลปศึึกษาฯ ได้้มีีการจััด
กิิจกรรมในลัักษณะต่่าง ๆ ดัังนี้้�
3.1. การเตรีียมความรู้้�พื้้�นฐาน
เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมแก่่นัักศึึกษาใน
การเรีียนรู้้�เนื้้�อหาเฉพาะด้้านหลัักสููตรศิิลปศึึกษาได้้
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ และจากเงื่่�อนไขในการลง
ทะเบีียนที่่�กำำ�หนดไว้้ให้้นัักศึึกษาต้้องผ่่านรายวิิชาพื้้�น
ฐานด้้านหลัักสููตรมาก่่อน กิิจกรรมในรายวิิชาก่่อนเริ่่�ม
เข้้าสู่่�บทเรีียนด้้านศิิลปศึึกษา ทางผู้้�สอนจึึงมอบหมาย
ให้้นัักศึึกษาไปศึึกษาความรู้้พื้้�� นฐานด้้านหลัักสููตร จาก
หััวข้้อความรู้้�พื้้�นฐานด้้านหลัักสููตร ซึ่่�งเป็็นหััวข้้อแรก
ในเวปเพจ Google Classroom ของรายวิิชาฯ ที่่�
เตรีียมข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นแก่่นักั ศึึกษา ในการศึึกษาเนื้้�อหา
พื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นด้้วยตนเองก่่อนที่่�จะเริ่่�มเข้้าสู่่�บทเรีียน
ในช่่วงสััปดาห์์แรกของการเปิิดภาคการศึึกษา และให้้

นัักศึึกษาทำำ�การทดสอบความเข้้าใจท้้ายบทเรีียนด้้วย
การใช้้แอปพริิเคชั่่�น Google Form ในการประเมิิน
ความพร้้อมของนัักศึึกษาจากการเรีียนรู้้�ในเนื้้�อหาพื้้�น
ฐานด้้วยตนเองภายในระยะเวลา 2 สััปดาห์์แรกของ
การเปิิดภาคการศึึกษา
นอกจากเอกสารที ่ เ ตรี ย มไว สื ่ อ การสอนใน
นอกจากเอกสารที่่�เตรีียมไว้้ สื่่�อการสอนใน
รายวิชายังมีการใชขอมูลกราฟก (Infographic) ที่มี
รายวิิชายัังมีีการใช้้ข้้อมููลกราฟิิก (Infographic) ที่่�มีี
การสรุปเนื้อหาจัดทำเปนสื่อประกอบการเรียนรู ที่
การสรุุปเนื้้�อหาจััดทำำ�เป็็นสื่่�อประกอบการเรีียนรู้้� ที่่�
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รููปที่่� 2รูปInfographic
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หลักสูตร
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นั ก ศึ ก ษากั บ หั ว ข อ ต า ง ๆ ในบทเรี ย น เช น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กัับหััวข้้อต่่าง ๆ ในบทเรีียน เช่่น การศึึกษาคลิิปวีีดีโี อ
จากรายการโทรทััศน์์ที่่�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์การศึึกษา
ของไทย การเปรีียบเทีียบหลัักสููตรของตนเองที่่�กำำ�ลััง
ศึึ ก ษาอยู่่�กัั บ หลัั ก สูู ต รจากสถาบัั น อื่่�นที่่�บัั ณ ฑิิ ต จาก
หลัักสููตรนั้้�น ๆ มีีโอกาสจะกลายเป็็นคู่่�แข่่งในการ
ทำำ� งานของนัั ก ศึึ ก ษาในตลาดแรงงาน รวมถึึ ง การ
สำำ�รวจประสบการณ์์ในการศึึกษาที่่�ผ่่านมาของตนเอง
แล้้วให้้นัักศึึกษาสะท้้อนความคิิดเห็็นในประเด็็นต่่าง ๆ
จากคำำ�ถามที่่�กำำ�หนดให้้ เพื่่�อกระตุ้้น� ความเข้้าใจในด้้าน
หลัักสููตรและการจััดการเรีียนการสอนในสถานการณ์์
ปััจจุุบันั ให้้นัักศึึกษาได้้เชื่่�อมโยงกัับความรู้้พื้้�� นฐานด้้าน
หลัักสููตรในการตอบคำำ�ถามในแต่่ละหััวข้้อ และสร้้าง
ความตระหนัักให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของ
หลัักสููตรว่่าเกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิติ จริิงและเชื่่�อมโยงส่่งผลต่่อ
อนาคตอย่่างเป็็นรููปธรรม
3.3. การรวบรวม วิิ เ คราะห์์ แ ละจัั ด กระทำำ�
ข้้อมููลด้้วยตนเอง
	นัักศึึกษาใช้้ทัักษะการสืืบค้้น รวบรวมข้้อมููลจาก
แหล่่งข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหลัักสููตร ทั้้�งจากอิินเตอร์์เน็็ต
การสััมภาษณ์์ การสัังเกต การสำำ�รวจ แล้้วนำำ�ข้้อมููล
เหล่่านั้้�นมาวิิเคราะห์์ เปรีียบเทีียบ จััดระบบ เพื่่�อนำำ�
เสนอผลการเรีียนรู้้ใ� นรููปแบบต่่าง ๆ ตามหััวข้้อของบท
เรีียน เช่่น การเปรีียบเทีียบวิิวัฒ
ั นาการหลัักสููตรศิิลปะ
ของไทยและของตะวัันตก และเชื่่�อมโยงสถานการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงทางสัังคมกัับทฤษฎีีหลัักการทางวิิชาการ
เช่่น หััวข้้อความหมายของศิิลปศึึกษาได้้กำำ�หนดให้้
นัักศึึกษาสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็นของกลุ่่�มคนที่่�มีีบริิบท
ที่่�แตกต่่างกััน เกี่่�ยวกัับความหมาย ความสำำ�คััญของ
ศิิลปศึึกษา รวมถึึงประสบการณ์์ในการเรีียนศิิลปะที่่�
ผ่่านมา แล้้วนำำ�มาสรุุปเป็็นข้้อมููลถึึงความเข้้าใจของ
บุุ ค คลทั่่�วไปที่่�มีี ต่่ อ ศิิ ล ปศึึ ก ษาแล้้วเปรีี ย บเทีี ย บกัั บ
ความหมาย และแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ศิลิ ปะตาม
หลัักวิิชาการ อัันเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของการนำำ� หลัั ก สูู ต รไปใช้้ปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ที่่�สะท้้อนถึึ ง
แนวคิิด ความเชื่่�อทางปรััชญาของผู้้�จัดั การศึึกษา และ
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อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการนำ
หลักสูตรไปใชปฏิบัติจริงที่สะทอนถึงแนวคิด ความ
เชื่อทางปรัช ญาของผูจ ัดการศึกษา และส งผลตอ
มุมมองและการรับรูของผูเรียนที่มีตอวิชาศิลปะใน
ส่่งผลต่่
มุุมยมองและการรัั
บรู้้�ขาองผู้้
ยนที่่�มีีต่่อ่อนใน
วิิชา
แต
ละยุคอสมั
สะทอนความเข
ใจที�เ่ครีีลาดเคลื
ศิิลาปะในแต่่
ละยุุคสมััดการเรี
ย สะท้้อนความเข้้าใจที่่�คลาด
เป
หมายและการจั
ยนรูศิลปะที่เกิดขึ้นจริง
เคลื่่�อนใน เป้้าหมายและการจััดการเรีียนรู้้ศิ� ลิ ปะที่่�เกิิด
ซึ่งจะทำใหนักศึกษาเห็นความสำคัญของความรูทาง
ขึ้้�นจริิง ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้นัักศึึกษาเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของความ
วิชาการที่นำไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตอไป
รู้้�ทางวิิชาการที่่�นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ต่่อไปในการพั ฒ นาให น ั ก ศึ ก ษาเกิ ด การสร า ง
ความหมายมโนทั
นที่เปนกนามธรรมที
่ซับซอน โดย
ในการพััฒศนาให้้นัั
ศึึกษาเกิิดการสร้้างความ
ใช
การจัดการเรี
บบเนนมโนทับซ้้อน
ศน (Conceptหมายมโนทัั
ศน์์ที่่�ยเป็็นรูนแนามธรรมที่่�ซัั
โดยใช้้การ
based
ดว ยกิ จ กรรมที
่ ใหผ ูเรีย นไดฝ ก
จััดการเรีีLearning)
ยนรู้้�แบบเน้้นมโนทัั
ศน์์ (Concept-based
สร
างความรูด้้วยกิิ
ดวยตนเองผ
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และสรุป
Learning)
จกรรมที่่�าในการวิ
ห้้ผู้้�เรีียเนได้้ฝึึ
กสร้้างความ
รู้้�ด้้วยตนเองผ่่
านการวิิเคราะห์์
และสรุุปโดยเลื
สาระสำำอ�คั
สาระสำคั
ญ จากเอกสารที
่ กำหนดให
กคำัญ
จากเอกสารที่่�กำำ
� หนดให้้ ้อโดยเลืื
�สำำ�คัั ญ (Key
สำคั
ญ(Key words)จากเนื
หา แลอวกคำำนำคำเหล
านั้น
words)จากเนื้้�อหา
แล้้วนำำ
�คำำ�เหล่่านั้้�นมาจัั
ดระบบ
มาจั
ดระบบแสดงการเชื
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ศนตามความ
แสดงการเชื่่�
อมโยงมโนทัั
ศน์์ตามความเข้้าใจ
เข
าใจ แลวนำเสนอด
วยการจั
ดแสดงขอมูลเชิแล้้วนำำ
งภาพ�
เสนอด้้วยการจัั ด แสดงข้้อมูู ล เชิิ ง ภาพ (Graphic
(Graphic Organizer) โดยเปนเทคนิคในการเรียนรู
Organizer) โดยเป็็นเทคนิิคในการเรีียนรู้้�ที่่�ช่่วยให้้
ที่ช ว ยใหนักศึกษาไดลงมือจัดกระทำขอมูลที่เปน
นัักศึึกษาได้้ลงมืือจััดกระทำำ�ข้้อมููลที่่�เป็็นนามธรรมให้้
นามธรรมให
ถูกนนำมาสร
างเปนต� ขามความเข้้าใจที่่�
อสรุปความรูตเาม
ถููกนำำ�มาสร้้างเป็็
ข้้อสรุุปความรู้้
ป็็น
ความเข
รููปธรรมาใจที่เปนรูปธรรม
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3.4. การออกแบบหลัักสููตรรายวิิชา แผนการ
จััดการเรีียนรู้้ศิ� ลิ ปะ และการแสดงบทบาท
สุุมมติิ
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเกิิดความใจในทฤษฎีี หลัักการ
เนื้้�อหาด้้านหลัักสููตร โดยให้้ผู้้�เรีียนได้้นำำ�ความรู้้�ด้้าน
การพััฒนาหลัักสููตรมาใช้้ผ่่านการเรีียนรู้้�แบบใช้้โครง
งานเป็็นฐาน (Project Based Learning) ด้้วยการ
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จัดการเรียน
เพื่อใหน
เนื้อหาดานห
การพั ฒ นาห
โครงงานเปน
การมอบหมา
การเรี ย นร
พื ้ น ฐาน ฯ
เนื ้ อ หา โคร
นักศึกษามีค
รวมทั้งการอ
แสดงบทบา
ประสบการณ
การสรางคว
ของการลงม

กิ จ กร
นั ก ศึ ก ษา เ
ผู  ส อนใช ก า
ขั้นตอน ที่มีก
ละขั ้ น ให น ั ก
Google Cla
การปรับปรุง
ขั้นตอนตอไ
ที่ใหคำแนะน
สามารถตร
นั ก ศึ ก ษาเป
นักศึกษาแต
ของตนเองจ
เรี ย นรู  แ บบ
จำเปนตองม
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มอบหมายให้้นัักศึึกษาออกแบบรายวิิชา ที่่�เสริิมการ
เรีียนรู้้�ในหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ฯ
โดยให้้นัักศึึกษากำำ�หนดจุุดประสงค์์ เนื้้�อหา โครงสร้้าง
รายวิิชาที่่�ใช้้ความรู้้� ทัักษะที่่�นัักศึึกษามีีความมั่่�นใจว่่า
มีีความรู้้ค� วามเชี่่�ยวชาญ รวมทั้้�งการออกแบบแผนการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�ได้้นำำ�ไปแสดงบทบาทสมมุุติิในคลิิป
วีีดีโี อการสอน เพื่่�อให้้มีีประสบการณ์์ในการรัับบทบาท
เป็็ น ครูู ผู้้� ส อน อัั น เป็็ น การสร้้างความตระหนัั ก ให้้
นัักศึึกษาเห็็นความสำำ�คััญของการลงมืือปฏิิบััติิที่่�นำ�ำ ไป
สู่่�ความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�ง
	กิิ จ กรรมการสร้้างหลัั ก สูู ต รรายวิิ ช าของ
นัักศึึกษา เป็็นการมอบหมายชิ้้�นงานระยะยาวที่่�ผู้้ส� อน
ใช้้การติิดตามความก้้าวหน้้าของงานทีีละขั้้�นตอน ที่่�มีี
การกำำ� หนดจุุ ด ประสงค์์ ข องการทำำ� งานทีี ล ะขั้้�นให้้
นัั ก ศึึ ก ษาส่่ ง งานทุุ ก สัั ป ดาห์์ ใ นเวปเพจ Google
Classroom และรัับทราบข้้อแนะนำำ�ในการปรัับปรุุง
แก้้ไขจนสมบููรณ์์ก่่อนที่่�จะดำำ�เนิินการในขั้้�นตอนต่่อไป
โดยผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นโค้้ช(Coach) ที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�
วิิจารณ์์ชิ้้�นงาน แจ้้งข้้อบกพร่่องและสามารถตรวจสอบ
ความเข้้าใจในเนื้้�อหาของนัักศึึกษาเป็็นรายบุุคคลได้้
ละเอีียดยิ่่�งขึ้้�น โดยนัักศึึกษาแต่่ละคนรัับผิิดชอบความ
ก้้าวหน้้าในงานของตนเองจนจบกระบวนการ ซึ่่�งใน
ช่่ ว งการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใช้้โครงงานเป็็ น ฐานนี้้�
นัักศึึกษาไม่่จำำ�เป็็นต้้องมาเข้้าชั้้�นเรีียนพร้้อมกัันใน
ทุุก ๆ ครั้้�งตามตารางเวลาเรีียน แต่่มีีการนััดเวลาเพื่่�อ
ปรึึกษาและติิดตามงานโดยตรงกัับอาจารย์์ผู้้�สอนใน
เวลาที่่�สะดวกพร้้อมกัันทั้้�ง 2 ฝ่่าย แต่่ยัังมีีการนััดเข้้า
ชั้้�นเรีียนในวัันที่่�มีีการเริ่่�มขั้้�นตอนการทำำ�งานใหม่่ และ
มีีการสะท้้อนข้้อผิิดพลาดของนัักศึึกษาจากการทำำ�
กิิจกรรมในภาพรวม เพื่่�อทำำ�ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� และทำำ�ให้้การพบปะในชั้้�นเรีียนสามารถลดลง
ได้้ประมาณ 20-30%
เมื่่�อนัักศึึกษาสามารถจััดทำำ�โครงสร้้างรายวิิชา
ที่่�ที่่�สมบููรณ์์แล้้ว ให้้จััดทำำ�แผนการสอนรายครั้้�งเพื่่�อใช้้
ในการทดลองสอนผ่่านคลิิปวีีดีโี อการสอน 1 ครั้้�ง ตาม

ที่สมบูรณแลว ใหจัดทำแผนการสอนรายครั้งเพื่อใช
ในการทดลองสอนผ านคลิปวีด ีโ อการสอน 1 ครั้ง
ตามแผนการสอนที่ไดออกแบบไว แลวบันทึกตัดตอ
เปนคลิปวีดีโอสงพรอมกับบันทึกหลังการสอน ที่มี
การประเมิ
นตนเอง
สะทอนความรู
สึกจากกิ
แผนการสอนที่่�
ได้้ออกแบบไว้้
แล้้วบัั
นทึึกตััจดกรรมที
ต่่อเป็็น่
แม
ี ผ ู  เ รี ย นบบััเพื
ั ก ศึ ก ษาเขที่่�มีีากใจาร
คลิิวป าวีีจะไม
ดีีโอส่่งมพร้้อมกัั
นทึึ่ อกให
หลัันงการสอน
ความสั
พั น ธ ข สะท้้อนความรู้้
ององค ป ระกอบระดั
า ง ๆ แใน
ประเมิินมตนเอง
สึ� กึ จากกิิบจตกรรมที่่�
ม้้ว่่า
หลัจะไม่่
กสูตมีรที
อยางเปนรูปธรรม
ผู้้ี เ� รีี่นยำไปสู
น เพื่่�กอารนำไปใช
ให้้นัักศึึกษาเข้้าใจความสัั
มพัันจาก
ธ์์ของ
องค์์ประกอบระดัั
บต่่าง ๆ ในหลัั
ตรที่่�นำำ�ไปสู่่�
ประสบการณ
ตรงในฐานะครู
ผูสรกาสููงและใช
หลักกสูารนำำ
ตร �
ดไปใช้้อย่่
วยตนเองางเป็็นรููปธรรม จากประสบการณ์์ตรงในฐานะ
ครููผู้้�สร้้างและใช้้หลัักสููตรด้้วยตนเอง

ประเมิน
Microso
มโนทั ศ น จา
นำมาจัดตำแห
โดยตอเติมอง
สะทอนความ
พัฒนาเปนแผ
Zoom C
การระบาดข
การสอนใน
นักศึกษาและ
ผานโปรแกรม
การใช Goog
เรียนการสอน

รูปที่ 4 คลิปวีดีโอการสอนออนไลนของนักศึกษาที่สงงานใน
Google Classroom

4. ผลการจ
ในป ก
ลงทะเบียนเร
กิ จ กรรมตล
ประเมิน จำน
การประเมิน ด

รููปที่่� 4 คลิิปวีีดีีโอการสอนออนไลน์์ของนัักศึึกษาที่่�ส่่ง
งานในบทบาทของเทคโนโลยี
Google Classroom
บทบาทของเทคโนโลยีี
เทคโนโลยีที่มีบทบาทในกิจกรรมการเรียน
เทคโนโลยีี
บี ทบาทในกิิ
จกรรมการเรีี
นการ
การสอนอย
างมากที่่�มีประกอบด
วยแอปพริ
เคชั่นยฟรี
ที่
ประกอบด้้วยแอปพริิ
ไมสอนอย่่
เสียคาาใชงมาก
จาย (Free
Application) เดัคชั่่�งนีน้ ฟรีีที่่�ไม่่เสีีย
ค่่าใช้้จ่่าย (Free Application) ดัังนี้้�
Google Classroom เป็็นห้้องเรีียนเสมืือน
(Virtual Classroom) ที่่�ใช้้ติิดต่่อสื่่�อสารให้้ข้้อมููลแก่่
นัักศึึกษา รวมถึึงการมอบหมายงาน การส่่งงานและ
การสะท้้อนกลัับผลการประเมิินในแต่่ละหััวข้้อ อีีกทั้้�ง
นัักศึึกษาสามารถใช้้ติิดตามการเรีียนการสอนภายหลััง
ได้้หากไม่่ได้้มาเข้้าชั้้�นเรีียน
Google Form ใช้้ในการทำำ�แบบสำำ�รวจ และ
แบบทดสอบผู้้�เรีียน หลัังการศึึกษาเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
แล้้วเข้้าไปทำำ�แบบทดสอบหลัังการเรีียนเพื่่�อรัับการ
ประเมิิน
Microsoft Paint ในกิิจกรรมการสร้้างแผนผััง
มโนทััศน์์ จากการวิิเคราะห์์คำำ�สำำ�คัญ
ั ในบทเรีียน นำำ�มา
จััดตำำ�แหน่่ง แล้้วเชื่่�อมโยงความสััมพัันธ์์ของคำำ� โดยต่่อ
เติิมองค์์ประกอบเพิ่่�มเติิมให้้เป็็นแผนผัังภาพที่่�สะท้้อน
ความเข้้าใจในเนื้้�อหาของผู้้เ� รีียน แล้้วนำำ�ไปพััฒนาเป็็น
แผนภาพที่่�สมบููรณ์์ขึ้้�นต่่อไป (ดัังรููปที่่� 3)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Zoom Cloud Meeting เนื่่�องจากสถานการณ์์
การระบาดของโรค Covid-19 กิิจกรรมการเรีียนการ
สอนในระยะแรกไม่่มีกี ารพบปะระหว่่างนัักศึึกษาและ
อาจารย์์ในชั้้�นเรีียน แต่่ใช้้การบรรยายผ่่านโปรแกรม
Zoom ตามตารางกิิจกรรมควบคู่่�กัับการใช้้ Google
Classroom ที่่�เป็็นระบบบริิหารการเรีียนการสอน
4. ผลการจััดการเรีียนการสอน
ในปีีการศึึกษา 1/2563 จำำ�นวนนัักศึึกษาลง
ทะเบีียนเรีียนจำำ�นวน 11 คน มีีนักั ศึึกษาที่่�ร่่วมกิิจกรรม
ตลอดภาคการศึึกษาจนได้้รัับผลการประเมิิน จำำ�นวน
7 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 63.63 มีีผลการประเมิิน ดัังนี้้�
รููปที่่� 5 แผนภููมิิแสดงการประเมิินผลการเรีียนของ
นัักศึึกษา
ผลการประเมิินแสดงว่่านัักศึึกษาได้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�ตามจุุดประสงค์์อยู่่�ในระดัับมาก(B+) โดยมีีราย
ละเอีียดสััดส่่วนของการประเมิินและค่่าคะแนนเฉลี่่�ย
ของนัักศึึกษา ดัังนี้้�

Active Learning ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 30 ของคะแนน
ทั้้�งหมด นัั ก ศึึ ก ษาได้้แสดงความคิิ ด เห็็ น เกี่่�ยวกัั บ
กิิจกรรมต่่าง ๆ โดยมีีผู้้ต� อบแบบสอบถามจำำ�นวน 5 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 71.42 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
ประเด็็นคำำ�ถาม

ค่่าเฉลี่่�ยความ
คิิดเห็็น
ภาพรวมกิิจกรรมการเรีียนการสอน
4.8
กิิ จ กรรมในรายวิิ ช าเป็็ น ประโยชน์์ แ ละ
4.8
เกี่่�ยวข้้องกัับงานของนัักศึึกษา
การเรีี ย นรู้้� จ ากการจัั ด การเรีี ย นการสอน
3.8
ออนไลน์์
ความพึึงพอใจที่่�มีีต่่อผู้้�สอน
4.8

การประเมิิน

สััดส่่วน
คะแนน

ระหว่่างภาคเรีียน
1.1 การศึึกษาด้้วยตนเองและทำำ�
แบบทดสอบ
1.2 การมอบหมายงานระหว่่าง
เรีียน
1.3 การสร้้างหลัักสููตรรายวิิชาและ
ทดลองสอน
1.4 การเข้้าชั้้�นเรีียน
การทดสอบ
2.1 กลางภาคการศึึกษา
2.2 ปลายภาคการศึึกษา
รวม

80
15

ค่่า
คะแนน
เฉลี่่�ย
51.95
7.24

30

18.71

25

20.33

ตารางที่่� 2 ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับการ
จััดการเรีียนการสอนในรายวิิชา
	ค่่าเฉลี่่�ยความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาในภาพรวม
ที่่�มีีการให้้ค่่าระดัับ 5 ระดัับ (1 น้้อยที่่�สุุด / 5 มากที่่�สุุด)
นัั ก ศึึ ก ษาคิิ ด ว่่ า กิิ จ กรรมที่่�จัั ด ขึ้้�นมีี ป ระโยชน์์ แ ละ
เกี่่�ยวข้้องกัับงานของนัักศึึกษา และมีีความพึึงพอใจต่่อ
ผู้้�สอนอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด (X= 4.8)
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม Active Learning
อยู่่�ในสััดส่่วนของการมอบหมายงานระหว่่างเรีียน ซึ่่�ง
เป็็นการเรีียนรู้้เ� นื้้�อหาในหััวข้้อต่่าง ๆ เพื่่�อเตรีียมความ
พร้้อมสู่่�โครงงานสร้้างรายวิิชาตามความถนััดและความ
สนใจ จากการสำำ�รวจผู้้เ� รีียนว่่ากิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นว่่าช่่วย
ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ตามหััวข้้อของบทเรีียน และควร
ใช้้ในการเรีี ย นการสอนอีี ก ในครั้้�งต่่ อ ไปหรืื อ ไม่่
นัักศึึกษาได้้ให้้ความคิิดเห็็นดัังนี้้�

10
20
10
10
100

7.21

กิิจกรรม Active Learning หััวข้้อบทเรีียน

5.66
6.61
65.79

ตารางที่่� 1 สััดส่่วนการประเมิินและค่่าคะแนนเฉลี่่�ย
ของนัักศึึกษา
	สััดส่่วนของคะแนนในรายวิิชาเป็็นไปตามเกณฑ์์
ของโครงการฯ ที่่�ให้้มีีคะแนนการประเมิินจากกิิจกรรม
80

การศึึกษาด้้วยตนเองแล้้ว ความรู้้�พื้้�นฐานด้้าน
ทำำ�แบบทดสอบใน
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ค่่าเฉลี่่�ย
ความคิิด
เห็็น

สะท้้อนคิิดและอภิิปราย
clip VDO การศึึกษาใน
ประเทศ
การเปรีียบเทีียบหลัักสููตร
ของตนเองและคู่่�แข่่ง

สภาพปััญหาการ
จััดการศึึกษา

3.8

องค์์ประกอบ
หลัักสููตร

4.0

การสััมภาษณ์์สำ�ำ รวจ
ประสบการณ์์และความ
คิิดเกี่่�ยว กัับการสอน
ศิิลปะในโรงเรีียน จากคน
วััยแตกต่่าง

แนวคิิดการสอน
ศิิลปศึึกษา
วิิวััฒนาการ
หลัักสููตรและ
สภาพการสอน
ศิิลปศึึกษาแต่่ละ
ยุุค

4.4

Timeline เปรีียบเทีียบ วิิวััฒนาการของ
หลัักสููตรศิิลปศึึกษาตะวััน หลัักสููตรการสอน
ตกและของไทย
ศิิลปศึึกษา

4.0

เทคนิิคการวิิเคราะห์์“Key ศิิลปศึึกษาใน
Words" แล้้วสร้้างแผนผััง หลัักสููตรแกน
มโนทััศน์์
กลางฯ

4.4

โครงงานการสร้้าง
หลัักสููตรรายวิิชา

4.2

การพััฒนา
หลัักสููตร

การทดลองสอนจากการ แผนการจััดการ
ออกแบบรายวิิชาของ เรีียนรู้้�และการ
ตนเอง
ประเมิินผลการ
จััดการเรีียนรู้้�

4.4

ตารางที่่� 3 ค่่าคะแนนเฉลี่่�ยความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ
กิิจกรรม Active Learning ในการช่่วยให้้เกิิดการเรีียน
รู้้�และคิิดว่่าควรนำำ�ไปใช้้ในครั้้�งต่่อไป
ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม
Active Learning ที่่�จััดขึ้้�นทั้้�งหมด 8 กิิจกรรม นัักศึึกษา

มีีความคิิดเห็็นว่่า กิิจกรรมการสััมภาษณ์์กลุ่่�มคนที่่�มีี
ความแตกต่่าง เพื่่�อสำำ�รวจความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการ
จัั ด การเรีี ย นการสอนศิิ ล ปะในโรงเรีี ย นยุุ ค ต่่ า งๆ
เทคนิิคการวิิเคราะห์์คำำ�สำำ�คััญเพื่่�อสร้้างผัังมโนทััศน์์
และการทดลองสอนจากการออกแบบหลัั ก สูู ต ร
รายวิิชาของตนเอง เป็็นกิิจกรรมที่่�ช่่วยทำำ�ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�มากที่่�สุุด และควรเป็็นกิิจกรรมที่่�ยัังคงมีีในการ
สอนในครั้้�งต่่อไป (X = 4.4)
นอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังให้้ข้้อมููลว่่า ได้้บรรลุุจุุด
ประสงค์์ ก ารเรีี ย นรู้้� ต ามความตั้้�งใจไว้้ และได้้รัั บ
ประโยชน์์ที่่�นำำ�ไปใช้้ได้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั และอธิิบายถึึง
การเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น ดัังนี้้�
“การทำำ�งานเป็็นระบบ ผลที่่�ได้้คืือบรรลุุตามที่่�
คิิดเพราะ จากการเรีียนทำำ�ให้้รู้้�จัักการลำำ�ดัับความคิิด
การดึึงเฉพาะตััวคีีย์์หลัักของสิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�จะทำำ� ทำำ�ให้้
จััดการการทำำ�งานแบบเป็็นระบบมากขึ้้�นกว่่าเดิิมมาก
และรู้้�สึึกแอคทีีฟในเวลาเรีียนมากกว่่าแบบเดิิม”
	นัักศึึกษาที่่�ตอบแบบสอบถามลำำ�ดัับที่่� 2
และบางคนกล่่าวว่่า “รู้้�สึกึ ว่่าเป็็นวิิชาที่่� active
มากที่่�สุุดแล้้ว มีีการคุุยแลกเปลี่่�ยนความรู้้�กัันเสมอ”
และให้้ความเห็็นตรงกัันอย่่างน้้อย 3 คนว่่าการเรีียน
ในห้้องเรีี ย นเข้้าใจบทเรีี ย นได้้ง่่ า ยกว่่ า การเรีี ย น
ออนไลน์์ในช่่วงแรกของการเปิิดภาคการศึึกษาสำำ�หรัับ
ข้้อจำำ�กััดในการจััดกิิจกรรม มีีนัักศึึกษา 2 คน สะท้้อน
ว่่ามีีปััญหาในการส่่งงานด้้วย Google Classroom
5. อภิิปรายผล ข้อ้ จำำ�กััด และข้้อเสนอแนะในการ
จััดการเรีียนรู้้�
จากผลการจััดการเรีียนรู้้�ในรายวิิชาหลัักสููตร
การสอนศิิลปศึึกษาฯ นัักศึึกษาได้้รัับการประเมิินผล
การเรีียนส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับมาก (สููงกว่่า C+) แสดง
ว่่าการจััดการเรีียนรู้้�ด้้วยกิิจกรรมActive Learning
สามารถพััฒนาผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนของนัักศึึกษา
ให้้บรรลุุ จุุ ด ประสงค์์ ใ นการเรีี ย นรู้้� ไ ด้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ สอดคล้้องกัับปรีียา สมพืืช (2559)
ที่่�กล่่าวว่่าการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกมีีบทบาทช่่วยให้้ผลสััมฤทธิ์์�
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ทางการเรีียนของผู้้�เรีียนสููงขึ้้�น เนื่่�องจากเป็็นกิิจกรรม
ที่่�ช่่ ว ยพัั ฒ นาศัั ก ยภาพของผู้้� เ รีี ย นในหลายมิิ ติิ
จากกิิจกรรมที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการปฏิิบััติิ
ได้้แก่่ การอ่่าน การสืืบค้้น การอภิิปราย การสรุุป และ
สร้้างความรู้้� การเขีียน การนำำ�เสนอมากกว่่าเป็็นผู้้�รัับ
ฟัังความรู้้�จากครููเพีียงผู้้�เดีียว (พิิมพ์์พัันธ์์ เดชะคุุปต์์
และพเยาว์์ ยิินดีีสุุข, 2559 อ้้างถึึงในสมเกีียรติิ อิินท
สิิงห์์, 2563 : 116) โดยในรายวิิชา ฯ มีีสัดั ส่่วนคะแนน
ในการประเมิินจากกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก(Active
Learning) มากกว่่าร้้อยละ 30 ทำำ�ให้้นัักศึึกษาต้้องมีี
ส่่วนร่่วมในการสร้้างความรู้้�ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจจาก
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดให้้มากกว่่าการรัับความรู้้�ใน
การฟัังบรรยายเพีียงอย่่างเดีียว
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�งในกิิ จ กรรมการสร้้าง
หลัักสููตรรายวิิชา ที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้�มา
ลงมืือปฏิิบัติั ใิ ช้้จริิงตามกระบวนการพััฒนาหลัักสููตร ผู้้�
เรีียนได้้มีีโอกาสเลืือกออกแบบรายวิิชาที่่�สอดคล้้องกัับ
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานฯ ตามความ
เชี่่�ยวชาญของตนเอง อัันเป็็นกิิจกรรมที่่�เน้้นผู้้เ� รีียนเป็็น
ศููนย์์กลาง โดยสุุรางค์์ โค้้วตระกููล (2553) กล่่าวว่่า
ธรรมชาติิ ข องการเรีี ย นรู้้� ต้้ องมีี ผู้้� เ รีี ย นเป็็ น ผู้้�
กระทำำ�(active) ผู้้�เรีียนต้้องมีีเป้้าหมายในการเรีียนรู้้�
สร้้างความรู้้�โดยการเชื่่�อมโยงข้้อมููลข่่าวสารใหม่่กัับ
ความรู้้�เดิิม มีีการตรวจสอบปรัับปรุุงการคิิดให้้เหมาะ
สมกัับปััญหา และสภาพแวดล้้อมของการเรีียนรู้้�มีี
ความหมายคล้้ายคลึึงกัับชีีวิติ จริิง โดยนัักศึึกษามีีความ
คิิดเห็็นว่่ากิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นมีีประโยชน์์และเกี่่�ยวข้้องกัับ
งานของนัักศึึกษา และในระหว่่างดำำ�เนิินการออกแบบ
รายวิิชา มีีครููเป็็นผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� ชี้้�แนะ กระตุ้้�นหรืือ
อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�เรีียนได้้เกิิดการเรีียนรู้้�ผ่่าน
กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ การแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้ร� ะหว่่างผู้้เ� รีียนและการนำำ�เสนอข้้อมููล ผู้้เ� รีียนได้้
แสดงออกถึึงพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องในการทำำ�งานร่่วมกัันกัับครูู และ
รัับผิิดชอบต่่อบทบาทหน้้าที่่�ของตน (วาริินท์์พร ฟััน
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เฟื่่�องฟูู, 2562)
	กิิจกรรมที่่�ผู้้เ� รีียนความพึึงพอใจมากที่่�สุุดว่่าช่่วย
ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ดีี และควรนำำ�ไปใช้้จััดกิิจกรรม
ในการสอนในครั้้�งต่่อไป คืือ กิิจกรรมการสััมภาษณ์์
กลุ่่�มคนที่่�มีีความแตกต่่าง เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดิิบที่่�ได้้มาสรุุป
เป็็ น ภาพรวมของการสอนศิิ ล ปะในโรงเรีี ย น และ
เทคนิิคการวิิเคราะห์์คำำ�สำำ�คััญจากเนื้้�อหาในบทเรีียน
เพื่่�อสร้้างผัังมโนทััศน์์ ซึ่ง่� เป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษา
ได้้จัั ด กระทำำ�ข้้ อมูู ล ด้้วยตนเอง โดยมีี ค วาม
ใส่่ใจ(attention) ในข้้อมููลที่่�รัับเข้้ามาทางประสาท
สััมผััสทำำ�ให้้เกิิดการรัับรู้้�ข้้อมููล แล้้วใช้้เทคนิิควิิธีีการ
เรีียนรู้้�มโนทััศนด้้วยการอุุปนััย (Inductive) จากการ
สรุุปความคิิดรวบยอดจากข้้อมููลที่่�มีีลัักษณะร่่วมกััน
หรืือใช้้กราฟิิกในการช่่วยสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจสรุุป
ให้้เห็็ น องค์์ ป ระกอบของข้้อมูู ล ต่่ า ง ๆ และเห็็ น
โครงสร้้างการเรีียงลำำ�ดับั ความสััมพัันธ์์ของข้้อมููลอย่่าง
เป็็นระบบ (ทิิศนา แขมมณีี,2550 และ นาตยา ปิิลััน
ธนานนท์์,2542 ) ซึ่่�งเป็็นความเข้้าใจจากการสร้้าง
ความรู้้�ด้้วยตนเอง
การทดลองสอนจากการออกแบบหลัั ก สูู ตร
รายวิิชาที่่�นัักศึึกษามีีความเห็็นว่่า ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
ได้้ดีีมากเช่่นกััน เป็็นกิิจกรรมที่่�ผู้้เ� รีียนได้้แสดงบทบาท
สมมุุติิ (Role playing) เป็็นครููผู้้�สอนในสถานการณ์์ที่่�
ใกล้้เคีียงกัับความเป็็นจริิง และแสดงออกตามความ
รู้้�สึึกนึึกคิิดของตน แล้้วนำำ�เอาการแสดงออก ทั้้�งด้้าน
ความรู้้� ความคิิด ความรู้้สึ� กึ และพฤติิกรรมที่่�สัังเกตพบ
มาเป็็นข้้อมููลในการอภิิปราย เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการ
เรีียนรู้้�ตามวััตถุุประสงค์์ (สมเกีียรติิ อิินทสิิงห์์, 2563:
224) การทดลองสอนทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�
จากสถานการณ์์จำำ�ลองที่่�สามารถให้้ภาพ และทำำ�ให้้
เกิิดความรู้้�สึึกถึึงความซัับซ้้อนในการทำำ�งานในฐานะ
ครููที่่�ต้้องรัับผิิดชอบการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
	ข้้อสัังเกตในการจััดการเรีียนรู้้�ในรายวิิชาฯ พบ
ว่่ามีีนักั ศึึกษาลงทะเบีียนจำำ�นวน 11 คน แต่่มีนัี กั ศึึกษา
ถอนออกจากรายวิิชาจำำ�นวน 4 คน (Withdraw)ก่่อน
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จบภาคการศึึกษา คิิดเป็็นร้้อยละ 36.36 ซึ่ง่� เป็็นจำำ�นวน
ค่่อนข้้างสููง สาเหตุุเนื่่�องจากนัักศึึกษาส่่วนหนึ่่�งไม่่
สามารถเข้้าร่่วมกิิจกรรมการเรีียนการสอนได้้อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และเป็็นกิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาต้้องรัับผิิดชอบ
การเรีียนรู้้ข� องตนเอง แล้้วสะท้้อนผลการศึึกษาในการ
อภิิปรายประเด็็นต่่าง ๆ ในชั้้�นเรีียน โดยไม่่ได้้เป็็นเพีียง
ผู้้�รัับข้้อมููลเพีียงฝ่่ายเดีียว อีีกทั้้�งช่่วงเวลาในการเรีียน
ตามตารางเริ่่� มต้้นในคาบแรกของวััน ซึ่่�งถนอมพร
เลาหจรััสแสง (2555 อ้้างถึึงในถนอมพร เลาหจรััส
แสง,2561 หน้้า 40 ) ได้้กล่่าวถึึงคุุณลัักษณะจำำ�เป็็น
ของผู้้เ� รีียนยุุคศตวรรษที่่� 21 ข้้อแรกได้้แก่่ ความรัับผิิด

ชอบและพึ่่�งพาตนเองในการเรีียนรู้้� (Autonomous
Learning) ซึ่่� ง ผู้้� เ รีี ย นต้้องมีี ค วามสามารถในการ
วางแผนการเรีียนรู้้ข� องตนเอง ตั้้�งเป้้าหมายการเรีียนรู้้�
ของตน รู้้�จัักวิิธีีการไปถึึงเป้้าหมายนั้้�น ๆ อย่่างยืืดหยุ่่�น
ตลอดจนมีีวิินััยในการเรีียนรู้้�ของตนเอง โดยที่่�ไม่่ต้้อง
ให้้มีีผู้้�ใดมาบัังคัับ มีีความเป็็นผู้้�ใหญ่่ภายในตนเอง ซึ่่�ง
จััดว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั อัันดัับแรกและเป็็นทัักษะที่่�ต้้องการ
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (active Learning) จึึงเป็็น
แนวทางในการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อการ
พััฒนานัักศึึกษาอย่่างแท้้จริิง แต่่ความสำำ�เร็็จที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นมีีบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของทั้้�งผู้้�สอนและ
ผู้้�เรีียนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการพััฒนาในยุุคแห่่งการ
แข่่งขัันนี้้�ด้้วยเช่่นกััน
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บทคัดย่อ
บทความนี้้�นำำ�เสนอรููปแบบการเรีียนการสอนด้้านสัังคมและวััฒนธรรมที่่�บููรณาการกัับการพััฒนาทัักษะใน
การเรีียนภาษาต่่างประเทศ และ soft skills ที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 ไม่่ว่่าจะเป็็นทัักษะการคิิดวิิพากษ์์ การเป็็น
ผู้้นำ� ำ�และผู้้ต� ามที่่�ดีี การบรรลุุหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย และทัักษะการนำำ�เสนองานต่่อสาธารณะ ผ่่านการทำำ�กิจิ กรรม
การอ่่านแบบ literature circles และกิิจกรรมกลุ่่�มในชั้้�นเรีียน กระบวนวิิชานี้้�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางด้้วยการ
เรีียนการสอนแบบ active Learning ตลอดภาคการศึึกษา และใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศมาช่่วยในการจััดการเรีียน
การสอนและการจดจำำ�คำำ�ศััพท์์ในบทอ่่านของผู้้�เรีียน ผลการจััดการสอนดัังกล่่าวพบว่่า ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ในเนื้้�อหา
ที่่�เรีียนตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ และสามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์สถานการณ์์ทางสัังคมและ
วััฒนธรรมของตนเองได้้ อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนยัังได้้พััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 ผ่่านการเรีียนกระบวนวิิชานี้้�ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คำำ�สำำ�คััญ: literature circle, active learning, 21st soft skills, สัังคมและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น, การสอนภาษา
ญี่่�ปุ่่�น
1. บทนำำ�
ในการเรีี ย นการสอนวิิ ช าทางสัั ง คมและ
วััฒนธรรมแบบเดิิม มัักเน้้นที่่�การบรรยายโดยผู้้�สอน
หรืือเน้้นให้้ผู้้�เรีียนอ่่านบทอ่่านที่่�เป็็นเนื้้�อหาเดีียวกัันทั้้�ง
ชั้้�นเรีียน โดยผู้้เ� รีียนมัักจะเป็็น “ผู้้รั� บั ” (passive) เพีียง
อย่่างเดีียว ซึ่่�งหากชั้้�นเรีียนมีีผู้้�เรีียนจำำ�นวนมากผู้้�เรีียน
ส่่วนหนึ่่�งมัักไม่่ได้้แสดงความคิิดเห็็นหรืือถามคำำ�ถาม
หรืือแม้้จะมีีความเห็็นแต่่ก็็มัักจะไม่่แสดงออก เนื่่�อง
ด้้วยบรรยากาศในห้้องเรีียนทำำ�ให้้การแสดงความเห็็น
ทีีละคนเป็็นเรื่่�องยาก โดยเฉพาะผู้้�เรีียนที่่�นั่่�งหลัังห้้อง
แทบจะไม่่มีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนเลย
	ผู้้�เขีียนจึึงได้้ทดลองปรัับรููปแบบการจััดการ
เรีียนการสอนเป็็นการเน้้นการเรีียนรู้้�แบบ active
84

learning โดยประยุุ ก ต์์ ใช้้ทฤษฎีี ก ารอ่่ า นแบบ
Literature Circles (Daniels:1994, 2002, 2004) ต่่อไปนี้้�เรีียกว่่า LC - ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
ศููนย์์กลาง โดยแบ่่งผู้้�เรีียนเป็็นกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อแบ่่งกััน
อ่่านงานเขีียนแล้้วนำำ�มานำำ�เสนอและอภิิปรายร่่วมกััน
ในชั้้�นเรีียน โดยผู้้�สอนจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเพีียง ผู้้�คอยให้้
ความช่่วยเหลืือหรืือแนะนำำ� (facilitator) เท่่านั้้�น
	จุุดเด่่นประการหนึ่่�งของ LC คืือการกำำ�หนดให้้
แต่่ละกลุ่่�มต้้องกำำ�หนดบทบาทสมาชิิกในกลุ่่�ม โดย
Daniels (2002, p. 103) ได้้เสนอบทบาทไว้้ทั้้�งหมด
8 ชนิิดด้้วยกััน ได้้แก่่ 1. Connector 2. Questioner
3. Literary luminary / Passage master 4.
Illustrator 5. Summarizer 6. Researcher 7.
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Vocabulary enricher / Word wizard และ 8.
Travel tracer / Scene setter ซึ่่�งการกำำ�หนดบทบาท
เช่่นนี้้� นอกจากจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนรู้้สึ� กึ ว่่าตนมีีหน้้าที่่�ที่่�ต้้อง
รัับผิิดชอบแล้้วยัังเป็็นการให้้ผู้้�เรีียนสามารถพููดคุุยกััน
ในกลุ่่�มได้้อย่่างเป็็นกัันเองและเพิ่่�มโอกาสในการแสดง
ความคิิดเห็็นของผู้้เ� รีียนแต่่ละคน สร้้างบรรยากาศการ
เรีียนที่่�สนุุกสนานมากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี การนำำ�กิจิ กรรมการอ่่านแบบ LC มา
ประยุุกต์์ใช้้ในกระบวนวิิชานี้้� ที่่�เน้้นการเรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
สัังคมและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นนั้้�น นอกจากวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อเน้้นบรรยากาศเป็็นกัันเองระหว่่างผู้้�เรีียนแล้้ว ยััง
มีีวััตถุุประสงค์์ให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์
การคิิดวิิพากษ์์และการอภิิปรายแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็น
กัันในกลุ่่�มก่่อนนำำ�ไปนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นและสะท้้อนคิิด
กัันและกัันทั้้�งชั้้�นเรีียนได้้ รวมถึึงทัักษะการสืืบค้้นข้้อมููล
ผ่่านใบงาน (task) ที่่�ได้้รัับมอบหมาย ผู้้เ� ขีียนจึึงได้้เลืือก
5 บทบาทตามจำำ�นวนสมาชิิกของแต่่ละกลุ่่�มและปรัับ
ใช้้ให้้เหมาะกัั บ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ที่่�ตั้้� งไว้้ดัั ง จะได้้กล่่ า ว
ละเอีียดต่่อไปในหััวข้้อที่่� 2.2
2. ข้้อมููลพื้้�นฐานของการจััดการเรีียนการสอน
กระบวนวิิชา”018361 สัังคมและวััฒนธรรม
ญี่่�ปุ่่�นร่่วมสมััย” เป็็นกระบวนวิิชาเอกบัังคัับสำำ�หรัับผู้้�
เรีียนชั้้�นปีีที่่� 3 สาขาวิิชาเอกภาษาญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งแต่่ละชั้้�นปีี
จะมีีผู้้�เรีียนราว 30-35 คน โดยในภาคการศึึกษาที่่�
2/2563 นี้้� มีีผู้้เ� รีียนวิิชาเอกชั้้�นปีีที่่� 3 ที่่�ลงทะเบีียนเรีียน
ทั้้�งหมด 30 คน ซึ่่�งถืือเป็็นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีในการแบ่่ง
กลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมเนื่่�องจากจะได้้มีีจำำ�นวนผู้้�เรีียนที่่�เท่่า
กัันทุุกกลุ่่�ม
2.1. ตำำ�ราที่่�ใช้้
โดยทฤษฎีีของ LC แล้้ว ผู้้�เรีียนจะเป็็นผู้้�เลืือก
งานเขีียนมาอ่่านร่่วมกััน แต่่ในกระบวนวิิชานี้้� ผู้้�เขีียน
ได้้นำำ�มาปรัับใช้้โดยผู้้�เขีียนเป็็นผู้้�กำำ�หนดบทอ่่านให้้ผู้้�
เรีียนเพื่่�อความสอดคล้้องกัับผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของ
กระบวนวิิชา โดยในภาคการศึึกษานี้้�ผู้้�เขีียนใช้้ตำำ�รา
ภาษาญี่่�ปุ่่�น “Japan Up Close : 15 Lessons on

Society and Culture in Japanese” ของสำำ�นักั พิิมพ์์
Japan Times ตีีพิิมพ์์เมื่่�อปีี ค.ศ.2019 ตำำ�ราดัังกล่่าว
มีี บทอ่่ านภาษาญี่่�ปุ่่� นทั้้�งหมด 15 Units อาทิิ เช่่ น
ภููมิศิ าสตร์์ของประเทศญี่่�ปุ่่�น ประวััติศิ าสตร์์ วััฒนธรรม
การกิิน วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี วััฒนธรรมดั้้�งเดิิม
วััฒนธรรมป๊๊อปและอนิิเมะ เป็็นต้้น แต่่ละ Unit แบ่่ง
เป็็น 2 ส่่วน (section) โดยส่่วนที่่� 1 เป็็นบทอ่่านแยก
เป็็นหััวข้้อ พร้้อม task ท้้ายหััวข้้อ ส่่วนที่่� 2 เป็็นบท
สนทนาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหััวเรื่่�องใน Unit นั้้�น ๆ โดยผู้้�
เขีียนได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนนำำ�บทสนทนาใน section ที่่�
2 นี้้�มาแสดงบทบาทสมมติิ (role play) ตำำ�รานี้้�แต่่ละ
Unit จะมีีจำำ�นวนหน้้าทั้้�งหมด 6-7 หน้้า ปริิมาณเนื้้�อ
เรื่่�องที่่�ผู้้เ� รีียนแต่่ละกลุ่่�มจะอ่่านนั้้�นจึึงอยู่่�ที่่�กลุ่่�มละเพีียง
ราว 10 – 15 บรรทััด ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับที่่�ไม่่เป็็นภาระแก่่
ผู้้�เรีียนจนเกิินไป สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ของการ
จััดการเรีียนรู้้รู� ปู แบบใหม่่ที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนตั้้�งคำำ�ถามและ
ตอบคำำ�ถามในประเด็็นที่่�เชื่่�อมโยงกัับเนื้้�อหาซึ่่�งต้้อง
อาศัั ย การสืื บ ค้้นข้้อมูู ล การคิิ ด วิิ พ ากษ์์ และการ
การสืบคนขอมูล การคิดวิพากษ และการอภิปราย 2.2.1 ผูดำเนินกิจกรรม
อภิิปรายกัันในกลุ่่�ม นอกจากนี้้�จุุดเด่่นของตำำ�ราคืือมีี
กันในกลุม นอกจากนี้จุดเดนของตําราคือมีรูปภาพ
เป น ตั ว แทนของกลุ  ม ใ
รููปภาพมาก
ลเป็็นตารางและกราฟที่่�อ่่
มาก มีขอมูมีีลข้้เปอมูู
นตารางและกราฟที
่อานไมยากนัากนไม่่ยดําก
าเนินกิจกรรมกลุมในภาพ
นัักและตำำ
ราถููกผลิ
กผลิิ
ตมาสำำ
บชาวต่่
ยน น เปนพิธีกรในการ
และตํ า�ราถู
ต มาสํ
า หรั�บหรัั
ชาวต
า งชาติาทงชาติิ
ี ่ เ รี ย น ที่่� เรีีความเห็
ภาษาญี่่�ปุ่่�
ระดัั
บภาษาญี่่�ปุ่่�
นในบทอ่่
ภาษาญีน่ปุขั้้�นขัน้นกลาง
กลาง ระดั
บภาษาญี
่ปุนในบทอ
านจึง านจึึง
2.2.2 ผูสรุปเนื้อหา (Sum
เหมาะสมกับบผู้้ผู�เเรีีรียยนวิ
่ปุนชั้นปนทชั้้�ี่ 3นปีีที่่� 3
เหมาะสมกัั
นวิิชชาเอกภาษาญี
าเอกภาษาญี่่�ปุ่่�

เปนผูจับประเด็นที่เกี่ยว
สรุปและอภิปรายรวมกับคน

2.2.3 ผ ู  ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
(Researcher):

ทํา task ที่ไดรับมอบหม
สืบคนขอมูลเพิ่มเติม

2.2.4 ผูหาประเด็นเชื่อม

เป น ผู  ห าประเด็ น คํ า ถ
เชื่อมโยงไอเดีย ในบทอ า น
ชีวิตประจําวัน หรือในบริบท
คําตอบที่ไดคนความา

1 แสดงตัั
วอย่่าาราที
งของตำำ
รูปทีรูู่ ป1ที่่�แสดงตั
วอยางของตํ
่ใช �ราที่่�ใช้้
2.2 การแบงบทบาทของผูเรียน
ผูกล่
เขีุมยนให
ผูเรีชยามนุ
นแบษงกลุ
มเองกลุแมละสั
ละ 5งคมศาสตร์
คนตั้งแต
สาขาวิ
ยศาสตร์
วันแรกที่เขาชั้นเรียน รวมเปนจํานวนทั้งหมด 6 กลุม
โดยผูเ ขี ย นแจ งผู  เ รี ย นว า กลุ  ม 5 คนนี ้ จ ะต องอยู

2.2.5 ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบค
enricher / Word

เปนผูเตรียมคลังคําศัพท
ที่ผ85
ูส อนแจกให อาจไมต อ
สามารถแปลคําศัพทใหแกส
ขณะทํากิจกรรม LC โดยบ
เปน summarizer ในการช
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2.2. การแบ่่งบทบาทของผู้้�เรีียน
	ผู้้�เขีียนให้้ผู้้�เรีียนแบ่่งกลุ่่�มเองกลุ่่�มละ 5 คนตั้้�งแต่่
วัันแรกที่่�เข้้าชั้้�นเรีียน รวมเป็็นจำำ�นวนทั้้�งหมด 6 กลุ่่�ม
โดยผู้้�เขีียนแจ้้งผู้้�เรีียนว่่า กลุ่่�ม 5 คนนี้้�จะต้้องอยู่่�ด้้วย
กัั น ไปตลอดภาคการศึึ ก ษาแต่่ จ ะต้้องมีี ก ารสลัั บ
บทบาทรัับผิิดชอบประจำำ�กลุ่่�มไม่่ให้้ซ้ำำ��กััน โดยใน 8
บทบาทของ Daniels ผู้้เ� ขีียนได้้เลืือกมา 5 บทบาทตาม
จำำ�นวนของสมาชิิกกลุ่่�ม และได้้ปรัับให้้แต่่ละบทบาท
และความรัับผิิดชอบตามหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
2.2.1 ผู้้�ดำำ�เนิินกิิจกรรม (Connector):
เป็็นตััวแทนของกลุ่่�มในครั้้�งนั้้�น ๆ โดยเป็็นผู้้�
ดำำ�เนิินกิิจกรรมกลุ่่�มในภาพรวม ซัักถามและรวบรวม
ความเห็็น เป็็นพิิธีีกรในการนำำ�เสนอหน้้าชั้้�น เป็็นต้้น
2.2.2 ผู้้�สรุุปเนื้้�อหา (Summarizer):
เป็็นผู้้จั� บั ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทอ่่านแล้้วนำำ�
มาสรุุปและอภิิปรายร่่วมกัับคนในกลุ่่�ม
2.2.3 ผู้้� รัั บ ผิิ ด ชอบประเด็็ น กิิ จ กรรม
(Researcher): ทำำ� task ที่่�ได้้รัับมอบหมายในแต่่ละ
ครั้้�ง เน้้นการสืืบค้้นข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
2.2.4 ผู้้�หาประเด็็นเชื่่�อมโยง (Questioner):
เป็็นผู้้ห� าประเด็็นคำำ�ถามที่่�เกี่่�ยวกัับบทอ่่าน เชื่่�อมโยงไอ
เดีียในบทอ่่านกัับประเด็็นใกล้้ตััว ในชีีวิิตประจำำ�วััน
หรืือในบริิบทของสัังคมไทย พร้้อมหาคำำ�ตอบที่่�ได้้
ค้้นคว้้ามา
2.2.5	ผู้้�รัับผิิดชอบคำำ�ศััพท์์ (Vocabulary
enricher / Word wizard):
เป็็ น ผู้้� เ ตรีี ย มคลัั ง คำำ�ศัั พ ท์์ ข องบทอ่่ า นจาก
เอกสารที่่�ผู้้�สอนแจกให้้ อาจไม่่ต้้องถึึงกัับท่่องจำำ� แต่่
ต้้องสามารถแปลคำำ�ศััพท์์ให้้แก่่สมาชิิกในกลุ่่�มได้้ทััน
ท่่วงทีีขณะทำำ�กิิจกรรม LC โดยบทบาทนี้้�จะสนัับสนุุน
ผู้้�ที่่�เป็็น summarizer ในการช่่วยกัันสรุุปเนื้้�อหา
3. กระบวนการจััดการเรีียนการสอน
3.1. กระบวนการก่่อนเริ่่�มชั้้�นเรีียน
	ผู้้�เขีียนใช้้ Google Classroom เป็็นช่่องทางใน
การแชร์์ assessments และ assignments ให้้แก่่ผู้้�
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ผู  เ รี ย น โดย แยกตาม”Topic” ของ Google
Classroom ไดดังตอไปนี้
1) Quizlet ลิงกแอพลิเคชัน flashcards ที่ผูสอน
โดย าแยกตาม”Topic”
ของ Google
Classroom
ทําไวเรีียลนวงหน
รวมคําศัพทที่แปลเป
นภาษาไทยของ
งต่่อไปนี้้�
แตลได้้ดัั
ะ Unit
เพิ่มเติมจากฉบับกระดาษที่แจกในชั้น
1) Quizlet ลิิงก์์แอพลิิเคชััน flashcards ที่่�ผู้้�
เรียน เพื่อเปนเครื่องมือใหผูเรียนจดจําคําศัพท
สอนทำำ�ไว้้ล่่วงหน้้า รวมคำำ�ศััพท์์ที่่�แปลเป็็นภาษาไทย
2) ใบงาน
(task)เพิ่่�ของแต
ละ Unit
โดยผูเขีแยจกในชั้้�
นจะ น
ของแต่่
ละ Unit
มเติิมจากฉบัั
บกระดาษที่่�
ยน เพื่่�อแเป็็ตนลเครื่่�
อให้้ผู้้�เรีียนจดจำำ
ท์์ ก
อั ปเรีีโหลดให
ะกลุองมืื
 ม ภายในวั
น อาทิ�คำต ยำ�ศัขัพองทุ
(task)
ละวงหน
Unitากโดยผู้้
สัปดาห เพื2)่อใหใบงาน
ผูเรียนได
เตรียของแต่่
มตัวมาล
อนทํ�เาขีียน
จะอััปโหลดให้้แต่่
นอาทิิตย์์ของทุุก
กิจกรรมในชั
้นเรียนในวัลนะกลุ่่�มภายในวัั
อังคาร
สััปดาห์์ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้เตรีียมตััวมาล่่วงหน้้าก่่อนทำำ�
คําถามทานยเรีีUnit
ถามสั้นๆ แบบปรนัย
กิิ3)จกรรมในชั้้�
ยนในวััเปนนอััคํงาคาร
ที่อยูทายตํ3)าราเพื
่อทบทวนเนื
้อหาในภาพรวมของแต
คำำ�ถามท้้าย
Unit
เป็็นคำำ�ถามสั้้�นๆ แบบ
ละ ปรนัั
Unitยโดยผู
เขียนทํ
าเปน Google Form
แลวให
ที่่�อยู่่�ท้้ายตำำ
�ราเพื่่�อทบทวนเนื้้�
อหาในภาพรวม
ละ าUnit
�เขีียนทำำยนแต
�เป็็นละGoogle
ผูเรีของแต่่
ยนเขาไปทํ
สงหลัโดยผู้้
งจบการเรี
Unit Form
แล้้วให้้ผู้้�
เรีียนเข้้าไปทำำ
�ส่ง่ าหลัั
งจบการเรีีย่อนแต่่
4) ผลการประเมิ
นการนํ
เสนอของเพื
นรวลมชัะ ้นUnit
4) ผลการประเมิินการนำำ�เสนอของเพื่่�อนร่่วม
และผลการประเมิน การทํางานในทีม ทุกสัป ดาห
ชั้้�น และผลการประเมิินการทำำ�งานในทีีม ทุุกสััปดาห์์
ผูเขีผู้้ย�เนจะสรุ
ปผลการประเมิ
นเปนนเป็็ไฟล
Excel
จํานวน
ขีียนจะสรุุ
ปผลการประเมิิ
นไฟล์์
Excel
จำำ�นวน
2 ไฟล
โดยไฟล
แ
รกคื
อ
ผลการประเมิ
น
การนํ
า
เสนอ
2 ไฟล์์ โดยไฟล์์แรกคืือผลการประเมิินการนำำ�เสนอจาก
จากเพื
่อนรววมชั้้�
มชัน้นแยกเป็็
แยกเปนนกลุ่่�
กลุมมแชร์์
แชรใให้้ผู้้�
หผเรีีูเรียยนทุุ
นทุกกคนเห็็
คน น
เพื่่�อนร่่
เห็น(รูู(รูปที่่�ปที2)่ 2)และไฟล์์
และไฟล
ี่สองคื
อผลการประเมิ
นการ�งาน
ที่่�สทองคืื
อผลการประเมิิ
นการทำำ
ในกลุ่่�ม แชร์์
เฉพาะผู้้
�เรีียเรีนที่่�เป็็
ทํางานในกลุ
ม แชร
เฉพาะผู
ยนที่เนปสมาชิิ
นสมาชิกในกลุ่่�
กในกลุมมนั้้�นๆ
นั้นๆ(รููป(รูที่่�ปที3)่ 3)

รูปที่ 2 ตัวอยางผลการประเมินเพื่อนในชั้นเรียน
รููปที่่� 2 ตััวอย่่างผลการประเมิินเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน
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รูปที่ 3 ตัวอ
สวนที่ผูเรียนป

5) อีบุกหรือ
ขอมูลสวนนีม้ ัก
เรียนแลวเชื่อม
บทเรียน ผูเขีย
เกี่ยวของกับเรื่อ
ศึกษาเพิ่มเติมต

6) หนากระ
เพียงตําราฉบับ
เฉพาะหนาที่ม
สามารถเปดดูเ
สับสนวาผูเขียน
ผูเขียนไมสามา
ตําราที่สํานักพ

7) การสงงานปลายภาค (Take-home Exam)
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Google

s ที่ผูสอน
าไทยของ
จกในชั้น
พท

ผูเขียนจะ
ย ข องทุ ก
ากอนทํา

บบปรนัย
วมของแต
m แลวให
nit

นรวมชั้น
กสัป ดาห
l จํานวน
นําเสนอ
ยนทุกคน
ะเมินการ
ชิกในกลุม

ชั้นเรียน

รูปที่ 3 ตัวอยางผลการประเมินในกลุม (สีสมคือ
รููปที่่� 3 ตััวอย่่างผลการประเมิินในกลุ่่�ม (สีีส้้มคืือส่่วน
สวที่่�ผู้้
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ศึึกยษาเพิ่่�
ตามความสนใจ
Exam)
เกี่ย7)วขการส
องกั6)บงงานปลายภาค
เรืหน้้ากระดาษสีี
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หนารวมตาราง
ปภาพ
สามารถเป
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เมื่่�อสิ้้�ในชสุุด
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ทราบเกณฑ
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รููปที่่� 4รูปแสดง
criteriacriteria
ใน Google
classroom
ที่ 4 rubric
แสดง rubric
ใน Google
ที่่�ผู้้�สอนสามารถกำำ
�หนดและสร้้างได้้เอง
classroom
ที่ผูสอนสามารถกํ
าหนดและสรางไดเอง

าชี้แจงเกี
บรายงานปลายภาค
รููปรูที่่�ป5ที่ คำำ5�ชี้้�คํแจงเกี่่�
ยวกัั่ยบวกัรายงานปลายภาค
3.2. กระบวนการในชั้้�นเรีียน
การเรีียนการสอนจะมีีทุกุ วัันอัังคารและวัันศุุกร์์
เวลา 11:00-12:30 น.โดยผู้้�เขีียนกำำ�หนดให้้ทุุกวััน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การเรียนการสอนจะมีทุกวันอังคารและวัน ศุ กร
ในชั ้ น เรี ย นวั น อั ง คาร: จะสอบย อ ยคํ า ศั พ ท
เวลา 11:00-12:30 น.โดยผู เ ขี ย นกํ า หนดให ทุ กวัน
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(ในทีย่นนี้คในขณะที่่�ญี่่�ปุ่่
ือประเทศไทย)
โรงเรี
ยน เปนตน
กำำ�หนดว่่
เป็็นต้้นอ ประเด็ น
จากนั
้ น เปานต้้องเรีี
การนํยนในโรงเรีี
า เสนอคํยานถามหรื
เชื่อมโยงที่ทางกลุมไปคน คว ามา ตัว อยางจริงคือ
ทําไมโรงเรียนไทยจึงมีการเรียนลูกเสือเนตรนารีใน
โรงเรียน ในขณะที่ญี่ปุนไมไดกําหนดวาตองเรียนใน
โรงเรียน เปนตน

รูปที่ 4 ภาพชั้นเรียนในวันอังคาร
ในชั้นเรียนวันศุกร: นําเสนอกลุมละ 8-10 นาที
จํานวน 5 กลุม และอีก 1 กลุมจะตองแสดงบทบาท

รููปที่่�้น4เรีภาพชั้้�
รูปที่ 4 ภาพชั
ยนในวันนเรีีอัยงนในวัั
คาร นอัังคาร
ในชั้้�นเรีียนวัันศุุกร์์: นำำ�เสนอกลุ่่�มละ 8-10 นาทีี
ในชั
้
น
เรี
ร: นํกาเสนอกลุ
มละ 8-10 นาที
จำำ�นวน ย5นวั
กลุ่่�นมศุกและอีี
1 กลุ่่�มจะต้้องแสดงบทบาท
จํานวน
ม และอีก 1โดยก่่
กลุมอจะต
งแสดงบทบาท
สมมติิ5 กลุ
(แสดงละคร)
นนำำ�อเสนอ
ผู้้�เรีียนทุุกคน
ต้้องเปิิดแบบประเมิินใน Google form ที่่�ผู้้เ� ขีียนทำำ�ไว้้
เพื่่�อประเมิินการนำำ�เสนอของเพื่่�อนร่่วมชั้้�น (peerreview) ซึ่่�งการนำำ�เสนอนั้้�นแต่่ละกลุ่่�มจะต้้องอธิิบาย
หรืือสรุุปเนื้้�อหาของบทอ่่านในส่่วนที่่�กลุ่่�มตนได้้รัับมอบ
หมายก่่อน จากนั้้�นจึึงนำำ�เสนอ task ที่่�กำำ�หนดในใบงาน
จากนั้้�นจึึงเสนอประเด็็นคำำ�ถามหรืือข้้อสัังเกตที่่�เชื่่�อม
โยงกัับเนื้้�อหาที่่�ได้้รัับ ตััวอย่่างเช่่น ใน Unit ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รููป้นที่่�เรี5ยภาพชั้้�
รูปที่ 5 ภาพชั
นในวันนศุเรีีกยรนในวัันศุุกร์์
4. สรุุปผลที่่�ได้้รัับ
จากการสำำ�รวจโดยให้้ผู้้�เรีียนตอบแบบสอบถาม
ท้้ายเทอม พบว่่ากิิจกรรมที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียนมีีดัังนี้้� (สามารถดููรายละเอีียดผลสำำ�รวจ
ทั้้�งหมดได้้ที่่�นี่่� https://cmu.to/PJtbC )
รูปที่ 5 ภาพชั้นเรียนในวันศุกร
4.1. กิิจกรรมการอ่่าน Literature Circle
	ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาทัักษะการอ่่านภาษาญี่่�ปุ่่�นขั้้�น
กลาง ด้้วยการช่่วยเหลืือกัันและกััน การฝึึกคิิดวิิพากษ์์
และการแสดงความคิิดเห็็น และการรัับผิิดชอบใน
หน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
4.2. กิิจกรรมการนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
	ผู้้�เรีียนพััฒนาทัักษะการนำำ�เสนอตั้้�งแต่่การเตรีี
ยมสไลด์์ การสืืบค้้นข้้อมููลทางอิินเตอร์์เน็็ต ไปจนถึึง
การฝึึกทัักษะในการพููดนำำ�เสนอ และสร้้างสรรค์์โครง

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

บบสอบถาม
พธ
การเรียนรู
บบสอบถาม
ยดผลสํ
พธ
การเรีายรวจ
นรู
)ยดผลสํารวจ

4.2 กิจกรรมการนำเสนอหนาชั้นเรียน
ผูเรียนพัฒนาทักษะการนําเสนอตั้งแตการเตรียม

CMU21 (2021)
สไลด Mai
การสืUniversity,
บคนขอมูลThailand
ทางอินเตอรเน็ต ไปจนถึงการ
Chiang

ฝกทักษะในการพูดนําเสนอ และสรางสรรคโครงงาน
ที่เกิเดกิิจากการทํ
า �task
งานที่่�
ดจากการทำำ
taskในแต
ในแต่่ละครั
ละครั้้�้ง งเชเช่่นนการแต
การแต่่งบท
ง
บทกลอนเซนริิ
ทลัักษณ์์
่ฉั น ทลั
ษณคคล้้ายไฮขุุ
ล า ยไฮขุแต่่แต
กลอนเซนริ ว （川柳）ทีที่่�ฉัั
เน้้นความขำำ
เนนความขํ�ขัาันขันหรืืหรือการออกแบบสถานีี
อการออกแบบสถานีรายทางตาม
รายทางตาม
โมเดลแบบญี่่�ปุ่่�
น วิิ่ ปธีุ  นกี ารแก้้ไขปัั
ญหาสัั
โมเดลแบบญี
วิ ธ ี ก ารแก
ไ ขปงคมของประเทศ
ญ หาสั ง คมของ
ญี่่�ปุ่่�ประเทศญี
นที่่�สามารถประยุุ
กต์์ใช้้ในบริิบกทของสัั
งคมและ
่ ป ุ  น ที ่ ส ามารถประยุ
ต ใช ในบริ
บ ทของ
วััฒนธรรมไทยได้้ ข้้อมููลในประเด็็นเดีียวกัันในเชิิง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยได ข อ มู ล ในประเด็ น
เปรีียบเทีียบของประเทศไทย เป็็นต้้น โดยผู้้�เรีียนตอบ
เดียวกันในเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย เปนตน
ว่่าวิิชานี้้�มีีประโยชน์์ในอนาคตต่่อตััวผู้้เ� รีียนเองในระดัับ
เรียนตอบว
าวิชในระดัั
านี้มีปบระโยชน
ดีีมโดยผู
าก 55.2%
และอยู่่�
ดีี 37.9%ในอนาคตตอตัว
ผูเรีย4.3.
นเองในระดั
บดีมาก 55.2% และอยูใที่่�ผู้้
นระดั
กิิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติิ
�เรีียนบดี
37.9% ต้้องจำำ�บทสนทนาเป็็นภาษาญี่่�ปุ่่�น
น การฝึึ ก ทัั ก ษะการพูู ดทภาษา
4.3 นอกจากจะเป็็
กิภาพเพิ
จ กรรมการแสดงบทบาทสมมติ
ี่ผู เ รียน
ผูญี่่�ปุ่่�
รับชมเห็
น
ม
่
ความเข
ใจเกี่ยวกั
บหัวขอในครั้ง และ
นแล้้วตอยัังจำบทสนทนาเป
งทำำ�ให้้ผู้้�เรีียานได้้ฝึึ
ก
การแสดงออก
นภาษาญี่ปุน
นัผูทำำ้นรับ�ๆให้้ผู้้�
มากขึ
ชมเห็
ความเขมาความเข้้าใจเกี่่�
ใจเกี่ยวกับหัวขยอวกััในครั
รับนั ้นภาพเพิ
ชมเห็็น่มภาพเพิ่่�
บหัั้งวข้้อใน
นอกจากจะเป
นัครั้้�
้นๆงนั้้�มากขึ
นๆ ้นมากขึ้้�น นการฝกทักษะการพูดภาษาญี่ปุน
แลว ยังทําใหผูเรียนไดฝกการแสดงออก และทําให

Circle
)

าษาญี
ircle ่ปุนขั้น
การฝ ก คิ ด
ษาญี ่ ป ุ นขั้น
น และการ
การฝ ก คิ ด
ย การทํางาน
น และการ
การทํางาน
ยน

แตการเตรียม
ยน
ไปจนถึงการ
แต
ยม
รรคการเตรี
โครงงาน
นไปจนถึ
การแตงงการ
บท
รรค
โ
ครงงาน
คล ายไฮขุ แต
นนีรการแต
งบท
ายทางตาม
คลา ยไฮขุ
แต
หาสั
ง คมของ
รายทางตาม
นบริ
บ ทของ
าสั ง คมของน
ลในประเด็
นบริ บเปทของ
ศไทย
นตน
ในประเด็
อนาคตต
อตันว
ไทยในระดั
เปนบตนดี
อยู
อนาคตตอตัว
อยู
มติในระดั
ที่ผู เ รีบยนดี

ปุน

รู ป ที่ 6 ตั ว อย า งการออกแบบสถานี ร ิม ทางใน
ประเทศไทยโดยผูเรียน
ร ิม ทางใน
รูู ปรูที่่�ป ที่66 ตัตััววอย
อย่่าางการออกแบบสถานี
งการออกแบบสถานีี
ริิ ม ทางใน
ประเทศไทยโดยผู
เรีย�เนรีียน
ประเทศไทยโดยผู้้

รููปรูที่่�ปที7่ 7ผลงานกลอนเซนริิ
บางส่่วนของผู
วนของผู้้
ผลงานกลอนเซนริววบางส
เรีย�เนรีียน
รูปที่ 7 ผลงานกลอนเซนริวบางสวนของผูเรียน
4.4 การใช แ อพลิ เ คชั น Quizlet ในการช ว ย
จดจำคำศัพท
4.4 การใช แ อพลิ เ คชั น Quizlet ในการช ว ย

4.4. การใช้้แอพลิิเคชััน Quizlet ในการช่่วย
จดจำำ�คำำ�ศััพท์์
	ผู้้�เรีียนให้้ความเห็็นว่่าการที่่�ผู้้�เขีียนทำำ� Quizlet
ให้้ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนจำำ�คำำ�ศัพั ท์์ได้้สะดวกและดีีขึ้้�น มีีคลัังคำำ�
ศััพท์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในวิิชาอื่่�นได้้
โดยผู้้�เรีียน 48.3% ตอบว่่าสามารถอ่่านความเรีียง
ภาษาญี่่�ปุ่่�นได้้ดีีขึ้้�นและ 24.1% ตอบว่่าดีีขึ้้�นมาก
ที่ 7 ผลงานกลอนเซนริวบางสวนของผูเรียน
5. อุุปรูปสรรคและความท้้าทาย
อย่่างไรก็็ดีี การจััดการเรีียนการสอนยัังไม่่ส่่วน
ที่่�ไม่่ได้้ดำำ�เนิินการตามแผนและมีีอุุปสรรคอยู่่�บ้้างโดย
สรุุ4.4
ปได้้ดัังการใช
ต่่อไปนี้้�แ อพลิ เ คชั น Quizlet ในการช ว ย
จดจำคำศั
ท ยนการวััดและประเมิินผล
5.1.
การปรัับพเปลี่่�
	วิิ
ไม่่มีคกี วามเห็
ารจััดสอบกลางภาคและปลายภาค
ผูเรีชยานี้้�นให
นวาการที่ผูเขียนทํา Quizlet
แต่่ใหได้้แบ่่
ง
สัั
ด
ส่่
ว
นและวิิ
ธี
นผลไว้้ดัั
ทําใหผูเรียนจําคําศักี พารวัั
ทไดดและประเมิิ
สะดวกและดี
ขึ้น มีงคนี้้�ลัง
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมกลุ่่�ม		
25 %
คําศัพทที่เพิ่มขึ้น สามารถนําไปใชประโยชนในวิชา
การนำำ�เสนอหน้้าชั้้�น 		
25 %
การทดสอบคำำ�ศััพท์์ในชั้้�นเรีียน
15 %
การตอบคำำ�ถามสั้้�นๆ ท้้ายบทเรีียน 10%
รายงานปลายภาค 5-10 หน้้า
25%
	สิ่่�งที่่�ผู้้�สอนดำำ�เนิินการต่่างไปจากแผนคืือ จาก
เดิิ ม ที่่�คะแนนนำำ� เสนอหน้้าชั้้�นคิิ ด เป็็ น 25% และ
ประเมิินโดยผู้้�สอนทั้้�งหมด แต่่เนื่่�องจากในปีีนี้้�จำำ�นวน
ผู้้�เรีียนพอดีีกัันทุุกกลุ่่�ม ผู้้�สอนจึึงให้้ผู้้�เรีียนประเมิิน
การนำำ�เสนอของเพื่่�อนทุุกกลุ่่�มผ่่าน Google form ที่่�
ผู้้�สอนได้้สร้้างไว้้ และนำำ�คะแนนเฉลี่่�ยที่่�แต่่ละกลุ่่�มได้้
รัั บ มาคิิ ด เป็็ น สัั ด ส่่ ว น 10% ของการวัั ด และการ
ประเมิินผล (ส่่วนที่่�ประเมิินโดยผู้้�สอนจะเหลืือ 15%)
นอกจากนี้้� ผู้้�สอนยัังได้้สร้้างแบบประเมิินการทำำ�งาน
ภายในกลุ่่�ม (Team Peer) โดยการประเมิินนี้้�ไม่่ได้้นำำ�
คะแนนมาวััดและประเมิินผล เนื่่�องจากมีีจุุดประสงค์์
ให้้ผู้้�เรีียนสะท้้อนการทำำ�งานกัันภายในสมาชิิก 5 คน
เพื่่�อการพััฒนาปรัับปรุุงในการทำำ�งานกลุ่่�มครั้้�งต่่อๆ ไป
แต่่เนื่่�องจากปีีนี้้� เป็็นชั้้�นปีีที่่�มีีผู้้�เรีียนที่่�มีีปััญหาสุุขภาพ
ทำำ�ให้้ขาดเรีียนหรืือไม่่ค่่อยได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมจำำ�นวน
ราว 3-4 คน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมกลุ่่�มไม่่เป็็นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตามที่่�คาดหวััง โดยเฉพาะการนำำ�คะแนนการนำำ�เสนอ
ที่่�ผู้้�เรีียนประเมิินกัันเองมาคิิดเป็็นสััดส่่วน 10% ของ
การวััดและประเมิินผล เนื่่�องจากหากมีีผู้้�เรีียนที่่�ขาด
เรีียน จำำ�นวนผู้้�ประเมิินของแต่่ละกลุ่่�มจะไม่่เท่่ากััน
ทัันทีี คะแนนเฉลี่่�ยที่่�แต่่ละกลุ่่�มจะได้้รัับจึึงไม่่เท่่ากััน ผู้้�
สอนจึึงคิิดว่่าจะไม่่ใช้้วิิธีีนี้้�ในภาคการศึึกษาต่่อๆ ไป
เพราะได้้ตระหนัักแล้้วว่่าจำำ�นวนผู้้�เรีียนที่่�จะประเมิิน
เป็็นปััจจััยที่่�ไม่่สามารถควบคุุมได้้ แต่่จะผู้้ส� อนจะยัังคง
ให้้ผู้้�เรีียนประเมิินกัันเองอยู่่� โดยมีีคะแนนให้้ผู้้�เรีียนที่่�
เข้้าทำำ�การประเมิินแต่่จะไม่่นำำ�คะแนนที่่�แต่่ละกลุ่่�มได้้
รัับมาวััดและประเมิินผล
5.2. การเพิ่่�มสััดส่่วนการบรรยาย
ในภาคการศึึกษาที่่� 2/63 นี้้� มีีวัันหยุุดที่่�ตรงกัับ
วัั น อัั ง คารและวัั น ศุุ ก ร์์ จำำ� นวนมาก ประกอบกัั บ
สถานการณ์์โควิิด 19 ทำำ�ให้้นััดวัันเวลาที่่�จะสอนเสริิม
ได้้ยาก ทำำ�ให้้ผู้้�เขีียนต้้องปรัับเปลี่่�ยนเป็็นการบรรยาย
5.34 Unit
อุปสรรคด
นเวลาและสถานที
า
จาก า15
Unit แทนการเรีี่ และความท
ยนการสอนแบบ
active
learning 100%
ตามที่่�
ได้้วางแผนไว้้ว่่าจะมีี
ทายของการจั
ด การเรี
ย นการสอนแบบ
การบรรยายเพีี
ออนไลน ยง 5% ของคาบเรีียน แต่่ผลจาก
แบบสอบถาม มีีผู้้เ� รีียนให้้ความเห็็นว่่าอยากให้้เพิ่่�มการ
ในปนี้มีผูเรียนที่เรียนวิชาโทที่คณะบริหารธุรกิจ
บรรยายและลดการนำำ�เสนองานลงเพราะมีีภาระงาน
จํานวนหนึ
่ง (5-6
คน) ทําใหผูเรียนใชเวลาเดิ
วิิชาอื่่�นเพิ่่�
มขึ้้�นอาจจะด้้วยสถานการณ์์
โควิิด น19ทางทำำ�ให้้
มายัผู้้ง�เหรีียอนเหนื่่�
งเรียนซึ
่งอยูที่ตและมีี
ึกคณะมนุ
ษยศาสตร
ทํานใหว่่าพึึง
อยสะสม
ผู้้�เรีียนที่่�
ให้้ความเห็็
กวาพอใจกัั
จะเริ่มบชัเนื้้�
้นเรีอหาการบรรยายจึึ
ยนไดจะเสียเวลาไปประมาณ
งอยากให้้มีีเพิ่่�ม10 15 นาที โดยเฉพาะในวั
น ศุ ก ร ท ี ่ เ ป น วั น ที ่ มและความ
ี ก าร
5.3. อุุปสรรคด้้านเวลาและสถานที่่�
ดการเรีี
นการสอนแบบ
นําเสนอสงผลใหท้้าทายของการจัั
เวลาการนําเสนอไม
เพียยงพอ
หรือไม
ออนไลน์์
มีเวลาถามตอบหรื
ออภิปรายของเพื่อนรวมชั้นหลัง
ผู้้ี เ� รีียนที่่�เรีีไยดนวิิมีโชอกาสเสริ
าโทที่่�คณะบริิ
นําเสนอ หรืในปีี
อผูนี้้�มี
สอนแทบไม
มขัอหมูารธุุ
ลในรกิิจ
จำำ�นวนหนึ่่�ง (5-6 คน) ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนใช้้เวลาเดิินทาง
ดานตางๆ หลังนําเสนอเลย เนื่องจากจะตองเรงทํา
มายัังห้้องเรีียนซึ่่�งอยู่่�ที่่�ตึกึ คณะมนุุษยศาสตร์์ ทำำ�ให้้กว่่า
เวลาใหแตละกลุมนําเสนอไดครบภายในเวลา 12:30
จะเริ่่�มชั้้�นเรีียนได้้จะเสีียเวลาไปประมาณ 10 - 15 นาทีี
น. เนื
่องจากหากเกินศุุนกเวลา
นจะบ
นว�าเสนอส่่
ไมมีเวลา
โดยเฉพาะในวัั
ร์์ที่่�เป็็ผูนเวััรีนยที่่�มีี
การนำำ
งผลให้้
ทานข
า
วเที
ย
่
งเพราะต
อ
งเรี
ย
นต
อ
ในเวลา
13:00
น.
เวลาการนำำ�เสนอไม่่เพีียงพอ หรืือไม่่มีีเวลาถามตอบ
หรืืออภิินี้ ปการจั
รายของเพื่่�
อนร่่ยวนการสอนแบบออนไลน
มชั้้�นหลัังนำำ�เสนอ หรืือผู้้ส� อน
ในแง
ดการเรี
แทบไม่่
มขััอมููลในด้้านต่่
งๆ หลัังนำำ�
ชวยได
มากได้้มีี
แตโตอกาสเสริิ
องเปนการประกาศให
ทุกากระบวน

เสนอเลย เนื่่�องจากจะต้้องเร่่งทำำ�เวลาให้้แต่่ละกลุ่่�มนำำ�
เสนอได้้ครบภายในเวลา 12:30 น. เนื่่�องจากหากเกิิน
เวลา ผู้้เ� รีียนจะบ่่นว่่าไม่่มีเี วลาทานข้้าวเที่่�ยงเพราะต้้อง
เรีียนต่่อในเวลา 13:00 น.
ในแง่่นี้้� การจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
ช่่วยได้้มาก แต่่ต้้องเป็็นการประกาศให้้ทุุกกระบวนวิิชา
เรีี ย นออนไลน์์ เ หมืื อ นๆ กัั น ดัั ง เช่่ น ประกาศ
มหาวิิทยาลััยเนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด 19 ในช่่วง
เดืือนมกราคมก่่อนสอบกลางภาค โดยผู้้�เขีียนพบว่่า
การเรีียนการสอนออนไลน์์ในกระบวนวิิชานี้้� มีีผลกระ
ทบต่่อกิิจกรรมการแสดงละครหรืือบทบาทสมมติิมาก
ที่่�สุุด เพราะกิิจกรรมนี้้�ถืือเป็็นสีีสันั ที่่�ผู้้เ� รีียนจะชอบมาก
ที่่�ได้้เห็็นเพื่่�อนแสดงหน้้าชั้้�น แต่่ต้้องตััดออกไปเมื่่�อมีี
การเรีียนออนไลน์์ โดยผู้้ส� อนให้้ผู้้�เรีียนเปลี่่�ยนเป็็นการ
สรุุปเนื้้�อหาในบทสนทนาแทน แต่่ก็็มีีผู้้�เรีียนบางกลุ่่�ม
ที่่�พยายามจะทำำ�ให้้มีีสีีสัันของการแสดงละครอยู่่�บ้้าง
กลุมเช่่เดีนยโดยการแต่่
วกันจะนัดงกัหน้้าทำำ
นเกล�าผมให้้เข้้ากัั
ผมทั้งกลุมบและแต
งหน�ลัาังนำำ�
หััวข้้อที่่�กำำ
เสนอ เช่่่ปนุนโบราณและขั
กลุ่่�มที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้นำำ
�เสนอเรื่่�ออนงบท
แบบชาวญี
บรองบทกวีโบราณก
กวีีโบราณ
เป็็นปสมาชิิ
ในกลุ่่�
มเดีียวกัั มนจะ
จะนััด
นํ า เสนอ
(รู ป ทีผู้้�เ่ รีี8ยนที่่�
และรู
ที ่ 9)กหรื
อ บางกลุ
กัันเกล้้าผมทั้้�
กลุ่่�มและแต่่งหน้้าแบบชาวญี่่�ปุ่่�
นโบราณ
มอบหมายให
เพื่องนคนใดคนหนึ
่งแสดงละครผานทาง
และขัับแร้้องบทกวีี
นนำำ�เสนอ
(รููปที่่� 8 และ
ออนไลน
ละสมาชิ กโบราณก่่
ที่ เหลื ออจะเป
นผูบ รรยายฉาก
รููปที่่� 9) หรืือบางกลุ่่�มจะมอบหมายให้้เพื่่�อนคนใดคน
หรือสรุป ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอนประทับใจที่สุดที่ผูเรียน
หนึ่่�งแสดงละครผ่่านทางออนไลน์์และสมาชิิกที่่�เหลืือ
สามารถเปลี
กฤตใหเปนโอกาส
จะเป็็นผู้้่ย�บนวิ
รรยายฉากหรืื
อสรุุป ในการพลิ
ซึ่่�งเป็็นกสิ่่�แพลง
งที่่�ผู้้�สอน
ใหกประทัั
ารเรียบนการสอนออนไลน
มีสีสันใกลยเคีนวิิยงกั
บการ น
ใจที่่�สุุดที่่�ผู้้�เรีียนสามารถเปลี่่�
กฤตให้้เป็็
เรียนการสอนในชั
้นเรีกยแพลงให้้การเรีี
น
โอกาส ในการพลิิ
ยนการสอนออนไลน์์
มีีสีีสัันใกล้้เคีียงกัับการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน

รูปที่ 8 การนัดกันแตงหนาของกลุมที่นําเสนอ
่ปุนทางออนไลน
รููปเรืที่่�่อ8งบทกวี
การนััดโกัับราณของญี
นแต่่งหน้้าของกลุ่่�
มที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องบท

วิ ช าเรี ย นออนไลน เ หมื อ นๆ กั น ดั ง เช น ประกาศ
90ทยาลัผลการจั
ดการเรียนรู้ 21st Century
มหาวิ
ยเนื่องจากสถานการณ
โควิด 19Learning
ในชวง ประจำ�ปีการศึกษา 2563
เดือนมกราคมกอนสอบกลางภาค โดยผูเขียนพบวา
การเรี ย นการสอนออนไลน ใ นกระบวนวิ ช านี ้ มี

:00 น.

ออนไลน
กระบวน
ประกาศ
9 ในชวง
ยนพบวา
ิ ช านี ้ มี
อบทบาท
นที่ผูเรียน
ตตองตัด
หผูเรียน
น แตก็มี
ของการ
ผมใหเขา
อบหมาย
มาชิกใน

รูปที่ 8 การนัดกันแตงหนาของกลุมที่นําเสนอ
CMU21
(2021)โบราณของญี่ปุนทางออนไลน
เรื่องบทกวี
Chiang Mai University, Thailand

กวีีโบราณของญี่่�ปุ่่�นทางออนไลน์์

รูปที่ 9 ผูเรียนขับรองบทกวีโบราณขณะนําเสนอ
โบราณของญี
ุนทางออนไลน�เสนอเรื่่�อง
รููปเรืที่่� ่อ9งบทกวี
ผู้้�เรีียนขัั
บร้้องบทกวีี่ปโบราณขณะนำำ
บทกวีีโบราณของญี่่�ปุ่่�นทางออนไลน์์
เมื่่�อมหาวิิทยาลััยประกาศให้้สามารถกลัับเข้้า
เมื
่
อ
มหาวิ
ยประกาศให
ามารถกลับละกระบวน
เขามา
มาเรีียนในชั้้�ทนยาลั
ได้้ตามแต่่
การจััดสการของแต่่
เรียวิินในชั
ไดตามแต
ดการของแต
ละกระบวน
ชา ผู้้้�สนอนจึึ
งให้้ผู้้�เรีีกยารจั
นโหวตว่่
า อยากกลัั
บมาเรีียนใน
วิชาชั้้�นผูสเรีีอนจึ
งใหออยากเรีี
ผูเรียนโหวตว
า อยากกลั
ยนในดให้้
ยนหรืื
ยนออนไลน์์
เช่่นเดิิบมาเรี
ม โดยเปิิ
โหวตผ่่านช่่องทาง LINE และโหวตแบบไม่่เปิิดเผยชื่่�อ
(anonymous) และสามารถเลืือกทั้้�ง 2 ชอยส์์ได้้ ผล
ปรากฏว่่า แม้้คะแนนโหวตว่่าอยากกลัับมาเรีียนในชั้้�น
เรีียนมีีจำำ�นวนมากกว่่า แต่่คะแนนโหวตว่่าอยากเรีียน
ออนไลน์์ก็มี็ พี อๆ กััน ต่่างกัันเพีียง 2 คะแนน ซึ่ง่� ผู้้ส� อน
ตีีความว่่า ลัักษณะการจััดการเรีียนการสอนของวิิชานี้้�
สามารถรองรัั บ ทั้้�งการเรีี ย นในห้้องและการเรีี ย น
ออนไลน์์ได้้ หากมีีเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนสนใจและมีีกิิจกรรม
ที่่�สร้้างความสนุุกสนานทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนสนุุกไปด้้วยได้้ ผู้้�

ออนไลน์์.

เรีียนจะพลิิกแพลงได้้เอง
	ดัังนั้้�น จึึงกล่่าวได้้ว่่า สถานการณ์์โรคระบาดที่่�
ทำำ�ให้้ต้้องเรีียนออนไลน์์ มีีผลกระทบกัับการจััดการ
เรีียนการสอนของกระบวนวิิชานี้้�น้้อย ไม่่ว่่าจะเป็็นวััน
อัังคารที่่�ใช้้ breakout room ของ Zoom ในการทำำ�
กิิ จ กรรม LC หรืื อ วัั น ศุุ ก ร์์ ที่่� ให้้แต่่ ล ะกลุ่่�มนำำ� เสนอ
ออนไลน์์ แต่่จากเสีียงสะท้้อนของผู้้�เรีียน ผู้้�สอนคิิดว่่า
อุุปสรรคสำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดของการเรีียนการสอนออนไลน์์ใน
ต้้นศตวรรษที่่� 21 ในประเทศกำำ�ลัั ง พัั ฒ นาอย่่ า ง
ประเทศไทย อยู่่�ที่่�ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ในการเข้้าถึึ ง
ทรััพยากรของผู้้�เรีียนมาเป็็นอัันดัับแรก ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่�องของอุุปกรณ์์ หรืืออิินเตอร์์เน็็ต เช่่น ซิิมการ์์ดที่่�
มหาวิิทยาลััยให้้ลงทะเบีียนรัับฟรีี จนเมื่่�อเข้้าเดืือน
กุุมภาพัันธ์์กลัับมาเรีียนในห้้องแล้้ว ผู้้�เรีียนที่่�ไปลง
ทะเบีียนบอกว่่ายัังไม่่ได้้รัับ ที่่�ผ่่านมาผู้้เ� รีียนจึึงต้้องเสีีย
ค่่าใช้้จ่่ายไปซื้้�อซิิมเอง หรืือคอมพิิวเตอร์์ที่่�คณะฯ จััดหา
ให้้ยืืมก็็หมดไปอย่่างรวดเร็็ว หรืือการจััดสอบโดยใช้้
Safe Exam Browser ที่่�ผู้้ส� อนได้้ทดลองใช้้ในการสอบ
ย่่อยในกระบวนวิิชานี้้� ผู้้�เรีียนต้้องไปจััดหาอุุปกรณ์์ที่่�
ใช้้สอบเพิ่่�มเติิมจากอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้เป็็นกล้้อง หรืือผู้้�เรีียน
ที่่�ใช้้แอนดรอยด์์ก็ต้้็ องไปจััดหาอุุปกรณ์์เพิ่่�ม เป็็นต้้น สิ่่�ง
เหล่่านี้้�ต่่างหากที่่�เป็็นเรื่่�องท้้าทายที่่�สุุดของเราทุุกคนใน
การจััดการศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
หากเราจะเปลี่่�ยนผ่่ า นไปสู่่�การเรีี ย นการสอนทาง

6. เอกสารอ้้างอิิง
[1] Daniel, H. (1994) Literature circles: voice and choice in the student-centered classroom.
York, Maine: Stonehouse Publishers.
[2] Daniels, H. (2002). Literature circles: Voice and choice in book clubs and reading groups.
2nd Ed. Portland, ME: Stenhouse Publisher.
[3] Daniels, H., & Steineke, N. (2004). Mini-lessons for literature circles. Portsmouth, NH:
Heinemann.
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิธีวิทยาการอ่านเพื่อการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning ร่วมกับการบูรณาการสื่อ ICT
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
1

พรสุดา อินทร์สาน

สาขาวิชาภาษาไทย (ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
E-mail : pornsuda.i@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
	ทัักษะการอ่่านมีีความสำำ�คััญต่่อชีีวิิตมนุุษย์์ เพราะเป็็นทัักษะพื้้�นฐานสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้รู้้�ข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ
เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ การอ่่านจึึงเป็็นการพััฒนาตนเอง ทั้้�งด้้านการศึึกษา พััฒนาอาชีีพ ตลอดจนพััฒนา
คุุณภาพชีีวิติ การจััดการเรีียนการสอนอ่่านในปััจจุุบันั มีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้เกิิดความเท่่า
ทัันกัับการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งในรายวิิชาวิิธีวิี ทิ ยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษานี้้� เดิิมเป็็นวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหา
ในลัักษณะการบรรยายเกี่่�ยวกัับหลัักการอ่่าน หลัักการคิิดวิิเคราะห์์และสัังเคราะห์์ความรู้้�จากสิ่่�ง ที่่�อ่่าน ผู้้�สอนจึึง
มีีความสนใจที่่�จะพััฒนารููปแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนอ่่าน ในรููปแบบที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�จากการ
ปฏิิบััติิจริิง (Learning by doing) ตามหลัักการของ Active Learning โดยนำำ�แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการใช้้กิิจกรรมเป็็น
ฐาน (Active-Base Learning) ให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�หลัักการอ่่านประเภทต่่าง ๆ ฝึึกอ่่านในใจและอ่่านออก
เสีียงด้้วยกิิจกรรมที่่�น่่าสนใจ มีีการศึึกษา สำำ�รวจ (Discovery Learning) สภาพปััญหาการสอนอ่่านในระดัับการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สู่่�ขั้้�นตอนการค้้นคว้้า และร่่วมกัันคิิดค้้นวิิธีีการหรืือกิิจกรรมที่่�ช่่วยส่่งเสริิมทัักษะการอ่่านอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ (Project Base Learning) โดยมีีผู้้�สอนคอยเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก (facilitator) และให้้คำำ�
แนะนำำ� (Mentor) แก่่ผู้้เ� รีียนในการออกแบบและสร้้างชิ้้�นงาน ทั้้�งนี้้�ชิ้้�นงานต่่างๆ หรืืองานที่่�ได้้รัับมอบหมายนั้้�นจะ
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีและสื่่�อ ICT ที่่�สำำ�คััญต่่อการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ตลอดจน
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีส่ว่ นร่่วมสะท้้อนผลการเรีียนรู้้ห� ลัังการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม (After Action Review, AAR) ร่่วม
กัันเพื่่�อเป็็นการทบทวนฝึึกกระบวนการคิิดไตร่่ตรองการเรีียนรู้้ที่่�� เกิิดขึ้้�น ผลจากการพััฒนารููปแบบการจััดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนรายวิิชาวิิธีีวิิทยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษาด้้วยกระบวนการ Active Learning ร่่วมกัับการบููรณา
การสื่่�อ ICT เพื่่�อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 พบว่่ารููปแบบดัังกล่่าวช่่วยส่่งเสริิมทัักษะการอ่่านของผู้้�
เรีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งเป็็นรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�รองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
Covid-19 ได้้เป็็นอย่่างดีีและผู้้�เรีียนมีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ทั้้�งด้้านตััวผู้้�สอนและด้้านการจััด
กิิจกรรมของรายวิิชานี้้�ในระดัับดีีมาก
คำำ�สำำ�คััญ: วิิธีีวิิทยาการอ่่าน, Active Learning, การบููรณาการสื่่�อ ICT, การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
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บทนำำ�

เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่เชื้้�อโรคระบาด
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคเรีียนที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลให้้ต้้องปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนทั้้�ง ในรููป
แบบการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน (on site) และการ
จััดการเรีียนการสอนผ่่านออนไลน์์ (online)
ผสมผสานกัั นตามความเหมาะสมกัั บ
สถานการณ์์และความปลอดภััยของทุุกคน อีีกทั้้�งโลก
ในปััจจุุบัันเป็็นโลกแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงความรู้้�อย่่าง
ต่่ อ เนื่่�อง ดัั ง ปรากฏเป็็ น ทัั ก ษะแห่่ ง อนาคตใหม่่ ใ น
ศตวรรษที่่� 21 (21st Century Skills) ที่่�มีีการดำำ�รงชีีวิติ
ท่่ามกลางโลกแห่่งเทคโนโลยีี และส่่งผลสำำ�คััญต่่อการ
จััดการเรีียนการสอนในปััจจุุบันั ให้้สอดรัับกัับนโยบาย
การจััดการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนในศตวรรษที่่� 21 โดยการ
สอนที่่�เน้้นเพีียงการถ่่ายทอดความรู้้�จากผู้้�สอนไปสู่่�ผู้้�
เรีียนทางเดีียวนั้้�นไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป การเรีียนในยุุค
ใหม่่ต้้องเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้ที่่�มี
� ทัี กั ษะในการเรีียนรู้้� เป็็น
ผู้้�เรีียนเชิิงรุุก (Active learning) มีีความกระตืือรืือร้้น
มากกว่่าแบบเดิิมที่่�คอยรัับแต่่เนื้้�อหาจากผู้้ส� อนเท่่านั้้�น
ในขณะเดีียวกัันผู้้�สอนเองก็็ต้้องปรัับเปลี่่�ยนทั้้�งวิิธีีการ
จััดการเรีียนรู้้� บทบาทผู้้�สอนผ่่านการใช้้เทคโนโลยีีและ
สื่่�อ ICT เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21
ด้้วยเหตุุผลและความเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งสำำ�คััญดัังกล่่าว
ที่่�เกิิดขึ้้�น ผู้้เ� ขีียนจึึงได้้ศึึกษาหารููปแบบเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนรายวิิชาวิิธีวิี ทิ ยาการ
อ่่านเพื่่�อการศึึกษานี้้�ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลงแห่่ง
ศตวรรษที่่� 21คืือ เปลี่่�ยนการเรีียนรู้้�จากการฟัังผู้้�สอน
บรรยาย (Learning by lecture) เป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�ให้้
ผู้้�เรีียนได้้ปฏิิบััติิจริิง (Learning by doing) โดยนำำ�
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน (Active-Base
Learning) ให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�หลัักการอ่่าน
ประเภทต่่าง ๆ ผ่่านการศึึกษา สำำ�รวจ (Discovery
Learning) สภาพปััญหาการสอนอ่่านในระดัับการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สู่่�ขั้้�นตอนการค้้นคว้้า และร่่วมกััน

คิิดค้้นวิิธีีการหรืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้�โดยใช้้โครงงาน
เป็็นฐาน (Project Base Learning) เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิม
ทัักษะการอ่่านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1. รููปแบบการจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอน
รายวิิชาวิิธีีวิิทยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษา
ในการออกแบบกิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอน
รายวิิชา 067202 วิิธีีวิิทยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษา ผู้้�
สอนได้้วิิเคราะห์์เนื้้�อหาที่่�ปรากฎในคำำ�อธิิบายรายวิิชา
ร่่วมกัับสัังเคราะห์์หลัักการจััดการเรีียน การสอน
สำำ�หรัับผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 พบว่่าทัักษะที่่�สำำ�คััญ
และสามารถนำำ�มาบููรณาการกัับรายวิิชานี้้�อย่่างเหมาะ
สม ได้้แก่่ ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม (Learning
and innovation skills) ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การ
ทำำ� ง า น เ ป็็ น ทีี ม แ ล ะ มีี ภ า ว ะ ค ว า ม เ ป็็ น ผู้้� นำำ�
(Collaboration, Teamwork and Leadership)
ทัักษะการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ เทคโนโลยีีสารสนเทศ หรืือที่่�
เรีี ย กว่่ า การรู้้� ICT (Information and
Communications Technology literacy) ตลอดจน
มีีทัักษะชีีวิิตและทัักษะในอาชีีพ (Life and career
skills) นอกจากนี้้�ผู้้�สอนยัังได้้ออกแบบกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ภายใต้้หลัักการของ Active Learning ด้้วย
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีบทบาทเชิิงรุุก ได้้
เรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิจริิง ซึ่่�งมีีการระบุุรายละเอีียด
สััดส่่วนของกิิจกรรมที่่�จะจััดขึ้้�นตลอดภาคการเรีียนที่่�
1/2563 ดัังนี้้� Activity Base Learning (20%),
Discovery Learning (20%) และ Project Base
Learning (30%) คิิดเป็็น 70% ของเวลาในคาบเรีียน
จริิง
2. การบููรณาการสื่่�อ ICT เพื่่�อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
ในศตวรรษที่่� 21
	ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่เชื้้�อโรคระบาดไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น ส่่งผล
ให้้สถานศึึกษาทั่่�วประเทศไม่่สามารถจััด การเรีียนการ
สอนในชั้้�นเรีียนได้้ตามปกติิ อีีกทั้้�งเพื่่�อเป็็นการปรัับ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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VDO clip
การฝอกหาส่่
ทักษะการอ
านแบบ
เป็็นช่่องทางในการนำำ
�เสนอเนื้้�
วนที่่�เป็็นหลัั
กการ
ตทฤษฎีี
า ง ๆ,ต่่าการนำเสนอผลการสั
ง
เคราะห
ต
ั
ว
ชี้ วั ด
ง ๆ รวมทั้้�งแบบฝึึกทัักษะ กระดานสนทนา
สาระการอ
านตามหลั
กสูตรแกนกลางการศึ
กษาขั้น
ซัั ก ถามข้้อสงสัั
ย รวมทั้้�งการนำำ
� เสนอชิ้้�นงานและ
พืกิิจ้นกรรมทั้้�
ฐาน, การนำเสนอผลงานการศึ
กษาบุ
คคลต
งรายบุุคคลและกิิจกรรมกลุ่่�
มของผู้้
เ� รีียนนเรืเช่่่อนง
ทีการนำำ
่ประสบความสำเร็
จากการอ
นอาน...ฉั
นจึง
�เสนอ VDO จclip
การฝึึกานทััก“ฉั
ษะการอ่่
านแบบ
ต่่านง ”ฯลฯ
ๆ, การนำำนอกจากนี
�เสนอผลการสัั
ตััวชี้้�วััด สาระ
เป
้ ย ั ง มีงกเคราะห์์
ารใช เ ทคโนโลยี
ICT
การอ่่านตามหลัั
กสููตรแกนกลางการศึึ
กษาขั้้�นพื้้�นนฐาน,
ปรากฎในขั
้ น การสรุ
ป บทเรี ย น และประเมิ
ผล
�เสนอผลงานการศึึ
กษาบุุคคลต้้นเรื่่�
องที่่�
กิการนำำ
จ กรรม
(feedback reflection)
โดยผู
 เ รีปยระสบ
นจะ
เร็็จจากการอ่่ดาเห็น น“ฉัั
นอ่่าน...ฉัันนความรู
จึึงเป็็นค”ฯลฯ
รความสำำ
วมกัน�แสดงความคิ
และประเมิ
วาม
นอกจากนี้้�ยัังมีีการใช้้เทคโนโลยีี ICT ปรากฎในขั้้�นการ
เขาใจผาน Application Flinga และ MentiMeter
สรุุปบทเรีียน และประเมิินผลกิิจกรรม (feedback
reflection) โดยผู้้�เรีียนจะร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็น
และประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจผ่่าน Application
Flinga และ MentiMeter

รี ย นรู  ข อง

โรคระบาด
าวไปขางตน
สามารถจั ด
ติ อีกทั้งเพื่อ
ารสอนแนว
นศตวรรษที่
มาใชในการ
าง ๆ ได แ ก
Facebook
ติดตอสื่อสาร
งทางในการ
ฤษฎี ต  า ง ๆ

ตัวาอย
างการนำเสนอผลงานกลุ
เกี่ยบวกั
รููปรูที่่�ป1ที่ตัั1วอย่่
งการนำำ
�เสนอผลงานกลุ่่�มเกี่่�ยมวกัั
บุุคบคล
บุคคลตอนแบบ
อาน...ฉั
นชอองทาง
งทาง
ต้้อนแบบ
“ฉัั น“ฉั
อ่่ านน...ฉัั
น จึึนง จึเป็็งเป
น ”น”ผ่่ผาานช่่
Facebookgroup
groupวิิวิธีธีวิีวิทิทยาการอ่่
ยาการอาานเพื่่�
นเพือ่อการศึึ
การศึกกษาษา
Facebook
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รูปที่ 1 ตัวอยางการนำเสนอผลงานกลุมเกี่ยวกับ
บุคคลตอนแบบ “ฉันอาน...ฉันจึงเปน” ผานชองทาง
Facebook group วิธีวิทยาการอานเพื่อการศึกษา

รูปที่ 2 ตัวอยางการนำเสนอผลงานกลุมเกี่ยวกับ
รูู ป ที่่� 2 ตัั ว อย่่ า งการนำำ� เสนอผลงานกลุ่่�มเกี่่�ยว
Applications สส่่งเสริ
านาผนานช
งทาง
กัับApplications
งเสริิมการอ
มการอ่่
ผ่่าอนช่่
องทาง
Facebookgroup
groupวิิวิธีธีวิีวิทิทยาการอ่่
ยาการอาานเพื่่�
นเพือ่อการศึึ
การศึกกษา
ษา
Facebook
3. บทบาทผู้้� ส อนในการจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย น
การสอนรายวิิชาวิิธีีวิิทยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษา
	รููปแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนอ่่าน
นี้้� ผู้้ส� อนได้้ออกแบบกิิจกรรมตามหลัักการของ Active
Learning ที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง (Learning
by doing) และต้้องคำำ�นึึงถึึงการปลููกฝัังทัักษะการ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น อีีกทั้้�งมีีการบููรณาการสื่่�อ ICT ให้้
ผู้้� เรีี ย นได้้เรีี ย นรู้้� ก ารใช้้นวัั ตกรรมเพื่่�ออำำ� นวยความ
สะดวกในการศึึกษา ค้้นคว้้าแหล่่งเรีียนรู้้�ตลอดจน
สามารถนำำ�เสนอผลงานหรืือชิ้้�นงานผ่่านเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ได้้อย่่างน่่าสนใจ จะเห็็นได้้ว่่าผู้้ส� อนมีีบทบาท
ที่่�เปลี่่�ยนไปจากเดิิม ไม่่เน้้นการบรรยายเนื้้�อหาอีีกต่่อ
ไป แต่่จะคอยเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก (facilitator)
และผู้้� ใ ห้้คำำ� แนะนำำ� (Mentor) แก่่ ผู้้� เรีี ย นในการ
ออกแบบและสร้้างชิ้้�นงาน ทั้้�งนี้้�ผู้้ส� อนได้้นำำ�แนวคิิดของ
การเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกมาบููรณาการกัับกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนในขั้้�นต่่าง ๆ ดัังนี้้�
3.1 การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน (ActiveBase Learning) 20% ผู้้�สอนออกแบบกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาหลัักการอ่่านประเภทต่่าง
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มการเรี ย น
ารศึกษา
ยนการสอน
หลักการของ
อปฏิบัติจริง
งการปลูกฝง
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นคว า แหล ง
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ป น ผูอํานวย
คํ า แนะนํ า
บและสร า ง
รียนรูเชิงรุก
การสอนใน

รมเป น ฐาน
นออกแบบ
ศึ ก ษาหลั ก
O clip เสนอ
สียง รวมทั้ง
ตัวชี้วัดสาระ
างการศึกษา
จัดการเรียน
ละนําเสนอ

มาบู ร ณาการกั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใน
ขั้นตาง ๆ(2021)
ดังนี้
CMU21
Chiang Mai University, Thailand
3.1 การเรี ย นรู  โ ดยใช ก ิ จ กรรมเป น ฐาน
(Active-Base Learning) 20% ผ ู  ส อนออกแบบ
ๆ และจััดทำำ� VDO clip เสนอผลงานการฝึึกอ่่านใน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู  เ พื ่ อ ให ผ ู  เ รี ย นได ศ ึ ก ษาหลั ก
ใจและอ่่านออกเสีียง รวมทั้้�งการจััดกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียน
ง ดๆสาระการอ่่
และจัดทํา านภาษาไทยจาก
VDO clip เสนอ
ฝึึการอ
กคิิดาวิินประเภทต
เคราะห์์ตััวาชี้้�วัั
ผลงานการฝ
กอานในใจและอ
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หลัั
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ูเรียนฝ
กคิดวิเคราะห
ตัวชี้วัดผู้้สาระ
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กสูตรแกนกลางการศึ
ทุุการอ
กระดััานภาษาไทยจากหลั
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โปรแกรม
3.2
การเรี ยย นรู
 ว ยการศึกกษา
ษา สํสำำ�า รวจ
3.2 การเรีี
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รวจ
ตามความสนใจแล
ว
นํ
า
มาแลกเปลี
่
ย
นกั
น
ผ
าน
(Discovery Learning) 20%
20%ผู้้ผู�ส อนได้้มอบหมายงาน
ส อนได ม อบหมาย
Facebook
วิธีวิทยาการอ
านเพื่อการศึ
กษา
งานให
ักศึกgroup
ษาแต
 มศึ กษาสภาพป
ญหาการ
ให้้นัักศึึนกษาแต่่
ละกลุ่่�ลมศึึะกลุ
กษาสภาพปัั
ญหาการสอนอ่่
าน
ในระดััาบนในระดั
การศึึกษาขั้้�
นพื้้�นกษาขั
ฐาน ้นแล้้วนำำ
�เสนอในรูู
แบบ
สอนอ
บการศึ
พื้นฐาน
แลวนําปเสนอ
บทความ
นอกจากนี้้�ยัั
ง มีี กิิ จ กรรม
rally
ในรู
ปแบบบทความ
นอกจากนี
้ยังมีกิจWalk
กรรม Walk
วิิเคราะห์์
สาเหตุุขสองปัั
านที่่�เกิิดขึ้้�านนที
จากหลาย
rally
วิเคราะห
าเหตุญขหาการอ่่
องปญหาการอ
่เกิดขึ้น
ปััจจััย เพื่่�อกระตุ้้
รีียนได้้มีี
กิจิ ผกรรมการเคลื่่�
นไหว
จากหลายป
จจัยน� ให้้ผู้้�
เพื่อเกระตุ
นให
ูเรียนไดมีกิจอกรรม
และมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับเพื่่�อนในชั้้�นเรีียนอีีกทั้้�งเป็็นการ
การเคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียน
สร้้างบรรยากาศในการเรีียนรู้้�ที่่�สนุุกสนาน ไม่่น่่าเบื่่�อ
อีอีีกกด้้วย
ทั ้ ง เป น การสร า งบรรยากาศในการเรี ย นรู  ที่
สนุกสนาน ไมนาเบื่ออีกดวย

รูปที่ 3 กิจกรรม Walk rally วิเคราะหสาเหตุ
รููปที่่� 3 กิิจกรรมของป
Walk
rally วิิเาคราะห์์
ญหาการอ
น (ก) สาเหตุุ
ของปััญหาการอ่่าน (ก)

รูปที่ 3 กิจกรรม Walk rally วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาการอาน (ก)

กิจกรรม
วิเคราะห
สาเหตุ
รููปที่่�รูป4ทีกิิ่ จ4กรรม
WalkWalk
rallyrally
วิิเคราะห์์
สาเหตุุ
ญหาการอาน (ข)
ของปััญหาการอ่่ของป
าน (ข)

3.3 การเรีียนรู้้โ� ดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน (Project
Base Learning) 30% ในส่่วนนี้้�ผู้้�สอนได้้ออกแบบ
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียน ได้้
เชื่่�อมโยงประสบการณ์์จากชีีวิิตจริิงสู่่�การเรีียนรู้้�ค้้นหา
คำำ�ตอบด้้วยการลงมืือ ค้้นคว้้า ปฏิิบััติิจริิง เพื่่�อเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีประสบการณ์์ตรง ได้้เรีียนรู้้วิ� ธีิ กี าร
แก้้ปััญหา ผ่่านการวางแผน ฝึึกการทำำ�งานเป็็นทีีม และ
การคิิดเชิิงวิิพากษ์์อย่่างเป็็นระบบ ได้้แก่่กิิจกรรมการ
ศึึกษาบุุคคลต้้นแบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จจากการอ่่าน
“ฉัันอ่่าน...ฉัันจึึงเป็็น” จากนั้้�นให้้เสนอแนวทางการ
ปรัับประยุุกต์์ใช้้กัับวิิชาชีีพครูู แล้้วนำำ�เสนอในรููปแบบ
การแสดงบทบาทสมมุุติิ (Role play) หรืือนำำ�เสนอ
ผ่่านโปรแกรมภาพเคลื่่�อนไหวที่่�น่่าสนใจ นอกจากนี้้�ยััง
ได้้มอบหมายงานให้้ผู้้�เรีียนค้้นคว้้า และร่่วมกัันคิิดค้้น
วิิธีกี ารหรืือออกแบบกิิจกรรมที่่�ช่่วยส่่งเสริิมทัักษะการ
อ่่านตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานตั้้�งแต่่
ระดัั บ ประถมศึึ ก ษาถึึ ง ระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาอย่่ า งมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพโดยบูู ร ณาการใช้้เทคโนโลยีี สื่่� อ ICT
ประกอบกิิจกรรมนั้้�น ๆ
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ทธิบภประถมศึ
าพโดยบูกรษาถึ
ณาการใช
สื่อ ICT
ตัมี้งปแต
ระดั
งระดับเมัทคโนโลยี
ธยมศึกษาอย
าง
้น รๆณาการใชเทคโนโลยีสื่อ ICT
มีประกอบกิ
ประสิทธิจภกรรมนั
าพโดยบู
CMU21 (2021)
ประกอบกิ
้น ๆ Thailand
Chiang Maiจกรรมนั
University,

าน (Project
ไดอ(Project
อกแบบ
าน
งให
ผ ูเ รี ย น
ได
ออกแบบ
สูงให
การเรี
ผ ูเ รียยนรูน
บ ั ตยิ จนรู
ริ ง
สูปฏิ
การเรี
บการณ
ปฏิ บ ั ต ติ จรง
ริ ง
แผน
ฝ
ก
การ
บการณ ต รง
ษ อ ยฝากงเป
แผน
การน
คลต
แบบน
ษ อ ยนา งเป
อาน...ฉั
นจึง
คลต
น แบบ
บประยุ
อาน...ฉักนตจึใชง
บการแสดง
บประยุ
กตใช
าเสนอผ
าน
บการแสดง
กจากนี้ยังาไดน
าเสนอผ
วมกั
นคิ้ยดังคไดน
กจากนี
เสริมนทัคิดกคษะน
วมกั
าขั้นมพืทั้นกฐาน
เสริ
ษะ
มศึ
าง
าขัก้นษาอย
พื้นฐาน
สื่อ ICT
มศึโลยี
กษาอย
าง
โลยีสื่อ ICT

รูปที่ 5 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
านอยางมีประสิ
ทธิภาพ
(ก)
จจกรรมที
่ชววยส
รููรูปปที่่�ที่ 55ทัตักตััวษะการอ
วอย
อย่่าางการออกแบบกิ
งการออกแบบกิิ
กรรมที่่�ช่่
ยส่่งงเสริ
เสริิมม
ทักษะการอ
นอย
างมีทปธิิระสิ
ทัักษะการอ่่
านอย่่าางมีี
ประสิิ
ภาพทธิ(ก)ภาพ (ก)

รููรูปปที่่�ที่ 66 ตัตััววอย
อย่่าางการออกแบบกิ
งการออกแบบกิิจจกรรมที
กรรมที่่�ช่่่ชววยส
ยส่่งงเสริ
เสริิมม
างมีทปธิิระสิ
ท(ข)
ธิภาพ่ชว(ข)
ทััรูกปษะการอ่่
านอย่่
าางมีีนอย
ประสิิ
ภจาพกรรมที
ที่ 6ทัตักวษะการอ
อย
างการออกแบบกิ
ยสงเสริม
ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ข)

รูปที่ 7 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
รููปที่่� 7 ตััวอย่่างการออกแบบกิิจกรรมที่่�ช่่วยส่่งเสริิม
านอยางมีประสิทธิภาพ่ชว(ค)
ที่ 7ทัตักวษะการอ
อย
างการออกแบบกิ
ทััรูกปษะการอ่่
านอย่่
างมีีประสิิทธิิภจาพกรรมที
(ค) ยสงเสริม
ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ค)
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รูปที่ 7 ตัวอยางการออกแบบกิจกรรมที่ชวยสงเสริม
านอยางมีประสิ
ทธิภาพ
(ค)งเสริม
รูปที่ 7ทัตักวษะการอ
อยางการออกแบบกิ
จกรรมที
่ชวยส
ทักษะการอานอยางมีประสิทธิภาพ (ค)

่ 8 มอบรางวั
ูเรียไนที
่ไดคะแนนสู
รููปที่่�รูป8ทีมอบรางวัั
ลแก่่ลผู้้แก
�เรีียผนที่่�
ด้้คะแนนสูู
งสุุดงสุด
จลกรรมพั
นาทั
ในการนำำ
จกรรมพัั
กษะการอ่่
าน งาสุนด
รูในการนำเสนอกิ
ปที่ �8เสนอกิิ
มอบรางวั
แกผฒูเนาทัั
รียฒนที
่ไดคกษะการอ
ะแนนสู
ในการนำเสนอกิ
4. การวัั
ดและประเมิิจกรรมพั
นผล ฒนาทักษะการอาน
การจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอนรายวิิ ช า
067202 วิิธีวิี ทิ ยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษา มีีการประเมิิน
ผลโดยให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�สอนในการประเมิิน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน เพื่่�อให้้เห็็นมุุมมองการ
ประเมิินที่่�หลากหลาย ผู้้�เรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมสะท้้อนผล
การเรีียนรู้้�หลัังการปฏิิบััติิกิิจกรรม (After Action
Review, AAR) ร่่ ว มกัั น เพื่่�อเป็็ น การทบทวนฝึึ ก
กระบวนการคิิดไตร่่ตรองการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
ศึึกษา คิิดค้้นและออกแบบกิิจกรรมพััฒนาทัักษะการ
อ่่านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หลัังจากการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนดััง
กล่่าว พบว่่ากิิจกรรมที่่�จััดขึ้้�นประกอบด้้วย Activity
Base Learning (20%), Discovery Learning (20%)
และ Project Base Learning (30%) คิิดเป็็น 70%
ของเวลาในคาบเรีียนจริิง ผู้้�เรีียนมีีคะแนนผลสััมฤทธิ์์�
ด้้านการอ่่ า นผ่่ า นเกณฑ์์ ใ นระดัั บ ดีี ขึ้้� นไป คิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ 89 ของจำำ�นวนผู้้�เรีียนทั้้�งหมด
	อีีกทั้้�งผู้้�เรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็นต่่อรููปแบบ
การจัั ด การเรีี ย นการสอนดัั ง กล่่ า วว่่ า เป็็ น รูู ป แบบ
ที่่�ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะการอ่่ า นของผู้้� เ รีี ย นอย่่ า ง
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ เป็็ น การจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่�
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ฝึึกความคิิดสร้้างสรรค์์ ได้้ฝึึก
ทัักษะการอ่่านจากการปฏิิบััติิจริิง ได้้ฝึึกการทำำ�งาน
ร่่วมกลุ่่�มกัับเพื่่�อน ๆ ได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี
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สื่่�อ ICT ที่่�หลากหลายกัับเพื่่�อน ๆ อีีกทั้้�งเป็็นรููปแบบ
การเรีียนการสอนที่่�รองรัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคนอกจากนี
Covid-19้ ผได้้เป็็
อย่่งาได
งดีี ม ี โ อกาสเผยแพร
ู  เ รี ยนนยั
นอกจากนี้้�ผู้้
ได้้มีี่ เ กิงโอกาสเผยแพร่่
องค์์คยวาม
นอกจากนี
เนยัั
รี ยงนยั
ได
อกาสเผยแพร
องค ค วามรู
 แ ละชิเ� ้ รีีผ้ นยู  งานที
ด ขึม้ นี โจากการเรี
นรู
รู้้แ� ละชิ้้�
นงานที่่�
กิิดขึ้้�น้ จากการเรีี
ชานี้้�ยโดย
องค
ค วามรู
งานที
จากการเรี
นรู
ในรายวิ
ช านี แ้ เละชิ
โดยได
เ ข า ร ว่ เ กิมจัยดนรู้้
ดขึนิ้ น� ทในรายวิิ
รรศการแสดง
ได้้เข้้าร่่วมจััดนิิ้ ทโดยได
รรศการแสดง
วกัับทัักษะการ
ในรายวิ
เ ข า ร วผลงานเกี่่�
มจัาดนนิและการแนะนำ
ทยรรศการแสดง
ผลงานเกีช านี
่ ย วกั บ ทั ก ษะการอ
อ่่ า น และการแนะนำำ
� Application
ICT
ผลงานเกี
่ ย วกัICTบ ทัทีก่ ชษะการอ
า นมและการแนะนำ
Application
 ว ยส ง เสริ
ทั ก ษะการอ า น
ที่่�ช่่วยส่่งเสริิมทััICT
กษะการอ่่
านง เสริ
ภายในงานการประกวด
Application
ที ่ ช  ว ยส
ม ทั กยษะการอ
าน
ภายในงานการประกวดอ
า
นออกเสี
งภาษาไทย
อ่่านออกเสีียงภาษาไทย ในหััวข้้อ “พระบรมราโชวาท
ภายในงานการประกวดอ
า นออกเสี ย งภาษาไทย
ในหั
ว ข อ “พระบรมราโชวาทและพระราชดำรั
และพระราชดำำ
�รัสั ในหลวงรััชกาลที่่� 9” ณ ศููนย์์การค้้าส
ในหั
ในหลวงรั
กาลที
ศูนยจัักดารค
าพันธุทกิพารบริิ
ยพลาซ
พัันธุ์์�ทิว ขพิ อย์์ชพ“พระบรมราโชวาทและพระราชดำรั
ลาซ่่า่ 9”
เชีียณ
งใหม่่
ขึ้้�นโดยองค์์
หารสา
ในหลวงรั
่ 9”
ณ ในวัั
ศูนกยนการบริ
นตุุธุลทาคม
ยพง2563
ลาซ
เชี
งใหม
โดยองค
วิพนจั
หวัดา
ส่่ วยนจัั
ง หวััชกาลที
ดจัเชีีด ขึย้ นงใหม่่
ที่่�ารค13าหพัารส
เชี
งใหม
จั ดนขึที้ น่ 13
โดยองค
ว นจั งหวัด
ที่่�ผ่่ยยางใหม
นมา ในวั
เชี
ตุลาคมก ารบริ
2563หทีารส
่ผานมา
เชียงใหม ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ผานมา

รูปที่ 9 ตัวแทนนักศึกษาจากรายวิชา 067202
รููปรูที่่�ป9ที่ตัั9วแทนนัั
กศึึกกษาจากรายวิิ
ชา ช067202
ตันิวทแทนนั
ศึกษาจากรายวิ
า 067202
เข
า
ร
ว
มจั
ด
รรศการแสดงผลงานส
เสริ
การอาานน
เข้้าร่่วมจััดนิิทรรศการแสดงผลงานส่่งงเสริิ
มมการอ่่
เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน

รูปที่ 10 คณะครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม
ปนิททีคณะครูู
่ 10 คณะครู
กเรีมงยเสริ
นทีมย่มมชม
าเยี่ยมชม
รููปที่่�รู10
และนััแกละนั
เรีียนที่่�
าเยี่่�
รรศการแสดงผลงานส
การอ
าน
นิิทรรศการแสดงผลงานส่่
งเสริิมงการอ่่
น าน
นิทรรศการแสดงผลงานส
เสริมาการอ

รูปที่ 11 นิทรรศการแสดงผลงานสงเสริมการอาน
รููปที่่� 11 นิิทรรศการแสดงผลงานส่่งเสริิมการอ่่าน
ณ ศูนยการคาพันธุทิพยพลาซา
ณ ศููนย์์การค้้าพัันธุ์์�ทิิพย์์พลาซ่่า
และจากผลคะแนนจากประเมิ
น รายวิช าน รายวิิ
067202
และจากผลคะแนนจากประเมิิ
ชา
วิ067202
ธีวิทยาการอวิิาธีนเพื
่
อ
การศึ
ก
ษา
ในระบบ
CMU
MIS
ีวิิทยาการอ่่านเพื่่�อการศึึกษา ในระบบ
ประจำภาคเรี
ย นที
่ 1/2563
พบว า ผู  เพบว่่
รี ย นมี
CMU MIS ประจำำ
�ภาคเรีี
ยนที่่� 1/2563
าผู้้�เครีีวาม
ยนมีี
พึความ
งพอใจตพึึองรูพอใจต่่
ปแบบการจั
ดการเรียดนการสอนทั
้งดาน
อรููปแบบการจัั
การเรีียนการสอน
วผู้้�สอนและด้้านการจัั
ดกิิจกรรมของรายวิิ
ตัทั้้�วงผูด้้านตัั
สอนและด
านการจัดกิจกรรมของรายวิ
ชานี้ใชนา
นี้้�ในระดัั
ดเป็็นน4.70
4.70คะแนน
คะแนน และ
และ 4.54
4.54
ระดั
บ ดี บมดีีากมากคิ ดคิิเป
คะแนน ตามลำดั
ตามลำำ�ดับับ
คะแนน
5. บทสรุุป
บทสรุปการจััดการเรีียนการสอนอ่่านในปััจจุุบันั มีีความ
จำำ�เป็็นอย่่การจั
างยิ่่�งดที่่�ต้้องปรัั
เปลี่่�ยนเพื่่�อให้้เกิิ
ดความเท่่
การเรี ยบนการสอนอ
า นในป
จ จุ บั นา
กัับการเรีี
มีทััคนวามจํ
าเปนยนรู้้
อย�ขาองผู้้
งยิ่งที�เรีี่ตยอนในศตวรรษที่่�
งปรับเปลี่ยนเพื21่อใหอีีกเกิทั้้�ดง
เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างรวดเร็็ว
ความเทาทั นกับ การเรีย นรูของผูเ รี ยนในศตวรรษ
ผลจากการออกแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ทีรายวิิ
่ 21 ชอีาวิิกทัธีีวิ้งเพื
่อใหเหมาะสมกั
บยุคกสมั
ยที่เได้้ส่่
ปลี่ยงเสริิ
นไปม
ิทยาการอ่่
านเพื่่�อการศึึ
ษานี้้�
อย
งรวดเร็วยผลจากการออกแบบการจั
ดกิจกรรม
ทัั กาษะการเรีี
นรู้้� และนวัั ตกรรม (Learning
and
การเรี
ย นการสอนรายวิ
าวิ ธ ี ว ิ ท ยาการอ
่อ
innovation
skills) ทัักชษะด้้านความร่่
วมมืืาอนเพืการ
การศึ
ทำำ� ง ากนษานี
เ ป็็ น้ ได
ทีี มสแ ง ลเสริ
ะ มีีมภทัากวษะการเรี
ะ ค ว า ม ยเ ป็็นรูน แผู้้ละ
� นำำ�
Teamwork
and Leadership)
น(Collaboration,
ว ั ต ก ร ร ม ( Learning
and innovation
skills)
ษะการรู้้
�เท่่าทัันวสื่่�มมื
อ เทคโนโลยีี
สารสนเทศ
หรืือที่่�
ทัทัักษะด
านความร
อ การทํางานเป
น ที มและมี
เรีี ย กว่่ า การรู้้
(Information
and
ภาวะความเป
นผูน� ําICT
(Collaboration,
Teamwork
Communications Technology literacy) ตลอดจน
มีีทัักษะชีีวิิตและทัักษะในอาชีีพ (Life and career
skills) อัันเป็็นทัักษะสำำ�คััญของของผู้้�เรีียนในศตวรรษ
ที่่� 21 จึึงนัับว่่าเป็็นการเรีียนรู้้แ� บบใหม่่ ที่่�จะช่่วยกระตุ้้น�
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and Leade
สารสนเทศ
and Comm
ตลอดจนมีท
career skill
ศตวรรษที ่
ที่ จ ะช ว ยกร
กระตื อ รื อ ร
วิเคราะห ค
ทักษะการส
วางแผน ออ
สงเสริมทักษ

กิตติกรรมปร
ขอข
การเรี ย นรู 
(TLIC) มหา
สนั บ สนุน ใน
สอนแบบใหม
2563 และข
รหัส 63 ทุก
วิ ธ ี ว ิ ท ยากา
ประจำป ก า
ตั้งใจเรีย น
กิจกรรมการ
เสมอมา
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ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการค้้นคว้้าอย่่างกระตืือรืือร้้นและจะได้้
ฝึึกการใช้้ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ คิิดสัังเคราะห์์ การคิิด
สร้้างสรรค์์ และทัักษะการสร้้างความร่่วมมืือกัับเพื่่�อน
ร่่วมชั้้�นเพื่่�อ
วางแผน ออกแบบประยุุ ก ต์์ ใช้้ความรู้้� ม าสู่่�
กิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะการอ่่านได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและ
การเรีียนรู้้� สำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ (TLIC)

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ได้้กรุุณามอบทุุนสนัับสนุุนใน
โครงการพััฒนารููปแบบการเรีียนการสอนแบบใหม่่ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีี 2563 และขอ
ขอบใจนัักศึึกษาสาขาวิิชาภาษาไทย รหััส 63 ทุุกคนที่่�
ลงทะเบีียนเรีียนรายวิิชา 067202 วิิธีีวิิทยาการอ่่าน
เพื่่�อการศึึกษา ภาคเรีียนที่่� 1 ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2563
ที่่�ได้้ให้้ความร่่วมมืือ ตั้้�งใจเรีียน เป็็นผู้้�เรีียนที่่�ดีีและ
เอาใจใส่่ต่่อการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนตลอด
ภาคเรีียนอย่่างดีีเสมอมา
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บทคัดย่อ
	วิิชาจิิตวิิทยากัับชีีวิติ ประจำำ�วันั มีีวัตั ถุุประสงค์์สำำ�คัญ
ั คืือ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถประยุุกต์์ความรู้้ด้้� านจิิตวิิทยา
มาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน ดัังนั้้�น การเรีียนการสอนจึึงมีีลัักษณะเป็็นกิิจกรรม มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�
เรีียนมีีส่่วนร่่วมโดยใช้้วิิธีีการต่่างๆ ซึ่่�งผู้้�เรีียนจำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้�เนื้้�อหาจากนอกชั้้�นเรีียนในรููปแบบ Flipped –
Classroom โดยใช้้ระบบ THAIMOOC ก่่อนที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน นัับได้้ว่่า เป็็นการเรีียนรู้้แ� บบ Active
Learning ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับแนวคิิดของการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งนี้้� จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของ
นัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการเรีียนการสอนด้้วยแนวทางข้้างต้้น ปรากฏว่่า นัักศึึกษามีีความสนใจ ชื่่�นชอบ ทำำ�ให้้
มีีแรงจููงใจในการเรีียนรู้้� และมีีพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนการสอนมากขึ้้�น นอกจากนั้้�น ยัังมีีความพึึง
พอใจในรููปแบบการเรีียนค่่อนข้้างมาก รวมทั้้�งมีีแนวโน้้มจะแนะนำำ�ให้้เพื่่�อนมาเรีียนในรายวิิชานี้้�ด้้วย
คำำ�สำำ�คััญ: Flipped – Classroom, THAIMOOC, Active Learning
1. บทนำำ�
	วิิชาจิิตวิิทยากัับชีีวิิตประจำำ�วััน มีีวััตถุุประสงค์์
สำำ�คััญคืือ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถประยุุกต์์ความรู้้�ด้้าน
จิิ ต วิิ ท ยามาใช้้ให้้เกิิ ด ประโยชน์์ ใ นการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต
ประจำำ�วััน นอกจากเนื้้�อหาตามแนวคิิดทฤษฎีีทาง
จิิตวิิทยาที่่�ผู้้�เรีียนต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจแล้้ว ยัังต้้อง
สามารถเชื่่�อมโยงความรู้้�เหล่่านั้้�นเข้้ากัับสถานการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นในชีีวิติ ของตนเองด้้วย ด้้วยเหตุุนี้้� การเรีียนการ
สอนจึึงควรมีีลักั ษณะเป็็นกิิจกรรม โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียน
มีี ส่่ ว นร่่ ว มโดยใช้้วิิ ธีี ก ารต่่ า งๆ ได้้แก่่ การทำำ� แบบ
ทดสอบทางจิิตวิิทยา การอภิิปรายกลุ่่�ม การแลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และการระดมสมอง เพื่่�อให้้
นัักศึึกษาเกิิดการตั้้�งคำำ�ถาม มีีความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ และ
เกิิดมุุมมองที่่�แตกต่่างหลากหลาย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีความ
สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ และเป็็น
แนวทางในการดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ได้้อย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพ
100

มีี ค วามสุุ ข และประสบความสำำ� เร็็ จ ในชีี วิิ ต ตาม
เป้้าประสงค์์ของการศึึกษาในรายวิิชานี้้�
อย่่างไรก็็ตาม วิิชาจิิตวิิทยากัับชีีวิิตประจำำ�วััน
เป็็นกระบวนวิิชาในกลุ่่�มศึึกษาทั่่�วไป และเป็็นรายวิิชา
ที่่�มีีนักั ศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนเป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉลี่่�ย
ในแต่่ละภาคการศึึกษา จะมีีนักั ศึึกษาลงทะเบีียนไม่่ต่ำำ��
กว่่าหนึ่่�งพัันคน แม้้ในแต่่ละภาคการศึึกษา ภาควิิชา
จิิตวิิทยาจะเปิิดรายวิิชานี้้�หลายตอน (section) แต่่ก็็
ยัังมีีหลายตอนที่่�มีีนัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนมากกว่่า
100 คน ทำำ�ให้้อาจารย์์ผู้้ส� อนประสบความยากลำำ�บาก
ในการจััดกิิจกรรม และทำำ�ได้้เพีียงเน้้นการบรรยาย
เนื้้�อหาเป็็นหลััก และไม่่มีีเวลาในการจััดกิิจกรรมให้้
นัักศึึกษาอย่่างเพีียงพอ ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้ไม่่สามารถ
บรรลุุเป้้าประสงค์์ของรายวิิชาตามที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้นได้้
2. หลัักการเรีียนการสอน และการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
การเรีียนการสอนในรููปแบบดั้้�งเดิิม คืือ อาจารย์์
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เป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่�บรรยาย ออกข้้อสอบ และมอบหมาย
งาน ในขณะที่่�นัักศึึกษาเป็็นผู้้�ฟััง มีีหน้้าที่่�อ่่านตำำ�รา
เรีียน ทบทวนเนื้้�อหาเพื่่�อเตรีียมตััวสอบ และทำำ�งานที่่�
ได้้รัับมอบหมาย แม้้ว่่าการเรีียนการสอนรููปแบบนี้้� จะ
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาที่่�มีีแรงจููงใจในการเรีียน ได้้รัับความรู้้�
แนวคิิด และทฤษฎีีทางจิิตวิิทยาจากตำำ�ราอย่่างเต็็มที่่�
รวมทั้้�งเป็็นรููปแบบที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนสามารถบริิหาร
จััดการชั้้�นเรีียนได้้ไม่่ยาก โดยเฉพาะในชั้้�นเรีียนที่่�มีี
นัักศึึกษาจำำ�นวนมาก แต่่อาจไม่่สามารถกระตุ้้�นให้้
นัักศึึกษาที่่�มีีแรงจููงใจในการเรีียนน้้อย รวมทั้้�ง อาจไม่่
สามารถชี้้�ชวนให้้นัักศึึกษาคิิดวิิเคราะห์์ และเชื่่�อมโยง
เนื้้�อหาทางจิิ ต วิิ ท ยามาใช้้ให้้เกิิ ด ประโยชน์์ ใ นชีี วิิ ต
ประจำำ�วันั ได้้ ดัังนั้้�น ทีีมอาจารย์์ภาควิิชาจิิตวิิทยาผู้้ส� อน
รายวิิชานี้้� จึึงได้้หารืือกัันบ่่อยครั้้�ง เพื่่�อปรัับปรุุงพััฒนา
รูู ป แบบ และแนวทางการสอนอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง ให้้
นัักศึึกษาสามารถนำำ�ความรู้้ไ� ปใช้้ได้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้
ตามเป้้าหมายของรายวิิชานี้้� จนกระทั่่�งในปีีการศึึกษา
2562 รายวิิชาจิิตวิิทยากัับชีีวิิตประจำำ�วััน ก็็มีีรููปแบบ
การสอนที่่�ชัั ด เจนขึ้้�น โดยมีี กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นที่่�
ครอบคลุุมเนื้้�อหา สามารถกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาเกิิด
ความสนุุก มีีแรงจููงใจในการเรีียน รวมทั้้�งสามารถชี้้�
ชวนให้้นัักศึึกษาเกิิดความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ มีีการตั้้�ง
คำำ�ถามที่่�น่่าสนใจ มีีการฝึึกวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาต่่างๆ
รวมทั้้�งสามารถนำำ�ความรู้้ไ� ปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในชีีวิติ
ประจำำ�วัันได้้
อย่่างไรก็็ตาม รููปแบบการสอนดัังกล่่าวย่่อมส่่ง
ผลให้้อาจารย์์ผู้้�สอนมีีเวลาในการบรรยายเนื้้�อหาน้้อย
ลง ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นต้้องให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�เนื้้�อหาด้้วย
ตนเองผ่่านสื่่�อต่่างๆ ในลัักษณะ Flipped Classroom
ล่่วงหน้้า แล้้วนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้มาแลกเปลี่่�ยน พููดคุุย ทำำ�
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน โดยมีีอาจารย์์ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�
ดำำ�เนิินกระบวนการ และให้้นัักศึึกษาเป็็นศููนย์์กลาง
การเรีียนรู้้� ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดการเรีียนรู้้�แบบ Active
Learning นั่่�นเอง
	สำำ�หรัับรายละเอีียดของรููปแบบการเรีียนรู้้แ� ละ

กิิจกรรมต่่างๆ ที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้โครงการส่่งเสริิม
การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่�
21 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2553 สามารถอธิิบายได้้ ดัังนี้้�
2.1 การเรีี ย นด้้วยตนเอง ผ่่ า นระบบ
THAIMOOC
	คืือการมอบหมายให้้นัักศึึกษาทุุกคน เรีียนรู้้ด้้� วย
ตนเอง ผ่่านทางระบบ THAIMOOC1 รายวิิชาจิิตวิิทยา
กัับชีีวิิตประจำำ�วััน (CMU007) แล้้วดำำ�เนิินการตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ ในแต่่ละบท อัันได้้แก่่ (1)ดููคลิิปบรรยาย
เนื้้�อหา (2)อ่่านเนื้้�อหาผ่่านไฟล์์ที่่�แนบไว้้ในระบบ (3)
ตอบคำำ�ถาม / ทำำ�แบบสำำ�รวจ / แบบประเมิิน / แบบ
ทดสอบทางจิิตวิิทยา และทำำ�การบ้้านที่่�ได้้รัับมอบ
หมายผ่่านระบบ ซึ่่�งนัักศึึกษาจะได้้ความรู้้ที่่�� สามารถนำำ�
มาใช้้ตอบคำำ�ถามและทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนได้้ ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อนัักศึึกษาดำำ�เนิินการทุุกกิิจกรรมเสร็็จสิ้้�นทั้้�งหมด ก็็
จะสามารถ download ประกาศนีียบััตรเพื่่�อยืืนยัันว่่า
สำำ�เร็็จการศึึกษาในระบบเรีียบร้้อยแล้้ว
2.2 การมีีส่่วนร่่วมทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
ในทุุกคาบเรีียน อาจารย์์ผู้้�สอนจะเป็็นผู้้�ดำำ�เนิิน
กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาวิิชาในบทเรีียนนั้้�นๆ เช่่น
การตอบคำำ�ถามก่่อนเรีียน (ที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ม� าล่่วง
หน้้าผ่่านระบบ THAIMOOC) การอภิิปรายกลุ่่�ม การ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น รวมทั้้�งการทำำ�แบบทดสอบ
ทางจิิตวิิทยา ซึ่่�งหลัักการสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการทำำ�กิจิ กรรม
ในชั้้�นเรีียนก็็คืือ การให้้นัักศึึกษาทุุกคนมีีส่่วนร่่วมใน
การเสนอ แบ่่งปััน และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้เปิิดมุุมมองของตนเองให้้กว้้างขวางมาก
ยิ่่�งขึ้้�น หลัังจากนั้้�น อาจารย์์ผู้้�สอนจะทำำ�หน้้าที่่�สรุุป
เนื้้�อหาที่่�สำำ�คััญ และอธิิบายปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ชั้้�นเรีียนและเหตุุการณ์์ปััจจุุบัันในสัังคม โดยเชื่่�อมโยง
เข้้ากัั บ แนวคิิ ด ทฤษฎีี ท างจิิ ต วิิ ท ยา จะเห็็ น ได้้ว่่ า
อาจารย์์จะลดระยะเวลาในการบรรยายลง (มอบหมาย
ให้้นัักศึึกษาไปศึึกษาด้้วยตนเองผ่่านระบบ) แล้้วมุ่่�งเน้้น
ให้้นัักศึึกษาเกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� โดยอาจารย์์จะ
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินกระบวนการกิิจกรรมต่่างๆ และกระตุ้้�น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ให้้นัักศึึกษาเกิิดการตั้้�งคำำ�ถาม คิิดวิิเคราะห์์ ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�
2.3 การบัันทึึกการเรีียนรู้้�
เมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการเรีียนการสอนในแต่่ละบทเรีียน
นัักศึึกษาจะต้้องทำำ�การบัันทึึกสิ่่�งที่่�ตนเองได้้รัับจากการ
เรีียนรู้้� โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ประเด็็น ได้้แก่่ (1)บัันทึึก
ความรู้้สึ� กึ ของตนเองที่่�มีีต่อ่ บทเรีียน (2)การเรีียนรู้้ที่่�� ได้้
รัับจากแต่่ละบทเรีียน และ(3)สิ่่�งที่่�จะนำำ�ไปใช้้จากแต่่ละ
บทเรีียน
	กิิจกรรมนี้้� จะช่่วยให้้นัักศึึกษาได้้ค้้นหาสิ่่�งที่่�
ตนเองได้้รัับจากความรู้้ที่่�� เกิิดขึ้้�น ให้้นัักศึึกษาได้้สัังเกต
จิิตใจตนเองว่่า ตนเองเกิิดอารมณ์์ ความรู้้สึ� กึ และมีีมุมุ
มองอย่่างไรต่่อแนวคิิดของนัักจิิตวิิทยา ทำำ�ให้้นัักศึึกษา
ได้้ทบทวนว่่าตนเองเรีียนรู้้�อะไรบ้้าง สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�นั้้�น
มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีชีี ีวิิตของตนอย่่างไร และที่่�ผ่่าน
มาตนเองมีีพฤติิกรรมและกระบวนการทางจิิตอย่่างไร
รวมทั้้�งให้้นัักศึึกษาได้้วางแผนว่่า จากความรู้้�ที่่�ได้้ดััง
กล่่าว จะนำำ�ไปพััฒนาให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ตนเอง คน
รอบข้้าง และสัังคมโดยรวมได้้อย่่างไรบ้้าง
2.4 งานกลุ่่�ม
	กิิจกรรมที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ล้้วนแล้้วแต่่เป็็นงาน
ที่่�ต้้องรัับผิิดชอบตนเอง ทำำ�งานคนเดีียวโดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องอาศััยความร่่วมมืือหรืือทัักษะทางสัังคมมากนััก
อย่่างไรก็็ตาม โดยทั่่�วไปแล้้วมนุุษย์์จำำ�เป็็นมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
กัับบุุคคลอื่่�นๆ ในสัังคมซึ่่�งนัับเป็็นทัักษะสำำ�คัญ
ั ประการ
หนึ่่�งสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�จะต้้องเข้้าสู่่�โลกของการทำำ�งาน
และการประกอบอาชีีพในอนาคต
	ดัังนั้้�น จึึงมีีการมอบหมายให้้นัักศึึกษารวมกลุ่่�ม
กัันไปศึึกษาเนื้้�อหาทางจิิตวิิทยาในหััวข้้อที่่�อาจารย์์
กำำ�หนด แต่่เนื้้�อหาที่่�นัักศึึกษาจะศึึกษามานั้้�น ต้้องนอก
เหนืื อ ไปจากเนื้้�อหาที่่�ปรากฏในตำำ� ราเรีี ย นและ
หลัักสููตรที่่�อาจารย์์ใช้้ในการบรรยาย แล้้วนำำ�เนื้้�อหา
เหล่่านั้้�นมานำำ�เสนอให้้อาจารย์์และเพื่่�อนๆ ได้้ฟัังโดย
จััดทำำ�เป็็นคลิิปวิิดีีโอ ซึ่่�งต้้องอาศััยความคิิดสร้้างสรรค์์
ในการนำำ�เสนอเป็็นอย่่างมาก หลัังจากนั้้�นอาจารย์์จึึง
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ทำำ�หน้้าที่่�ในการสรุุป และให้้ข้้อแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับหลััก
การ แนวคิิด ทฤษฎีีที่่�นัักศึึกษานำำ�เสนอ
กิิจกรรมนี้้�นอกจากเป็็นการให้้นัักศึึกษาได้้รัับความรู้้ที่่��
แตกต่่างจากตำำ�ราเรีียนแล้้ว ยัังเป็็นการฝึึกทัักษะการ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น การปรัับตััวเข้้ากัับทีีมงาน การ
พััฒนาความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งเป็็นการฝึึกฝน
ให้้นัักศึึกษาเป็็นผู้้�ที่่�มีีทัักษะการค้้นคว้้าข้้อมููล ซึ่่�งเป็็น
ทัั ก ษะสำำ�คัั ญ สำำ� หรัั บ การเรีี ย นรู้้� ต ลอดชีี วิิ ต ด้้วย
(Lifelong Learning)
3. ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากรููปแบบการเรีียนรู้้�
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากปรัับรููปแบบการเรีียนการ
สอน ด้้วยแนวทางที่่�ระบุุข้้างต้้น สามารถจำำ�แนกได้้เป็็น
3 ประเด็็นที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
3.1 ผลการสอบ และการประเมิินลำำ�ดัับขั้้�น
(เกรด) ของนัักศึึกษา
เมื่่�อนำำ�คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบ
ปลายภาคของนัักศึึกษา 4 ภาคการศึึกษา ได้้แก่่ ปีีการ
ศึึกษา 2562 ทั้้�งภาคเรีียนที่่� 1 และภาคเรีียนที่่� 2 ที่่�ยััง
มิิได้้เข้้าโครงการ Active Learning + Flipped
Classroom กัับปีีการศึึกษา 2563 ทั้้�งภาคเรีียนที่่� 1
และภาคเรีียนที่่� 2 ที่่�ได้้ดำำ�เนิินโครงการเรีียบร้้อยแล้้ว
ปรากฏว่่า คะแนนสอบของนัักศึึกษาทั้้�ง 4 ภาคการ
ศึึกษา มีีความใกล้้เคีียงกััน คืือมีีค่่าเฉลี่่�ยประมาณร้้อย
ละ 70 – 75 คะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค จึึง
สามารถสรุุปได้้ว่่า การปรัับรููปแบบการเรีียนรู้้ไ� ม่่น่า่ จะ
มีีผลต่่อคะแนนสอบของนัักศึึกษามากนััก นอกจากนั้้�น
การประเมิินลำำ�ดัับขั้้�น (เกรด) ของนัักศึึกษา เปรีียบ
เทีียบระหว่่างปีีการศึึกษา 2562 กัับปีีการศึึกษา 2563
ก็็มีีสััดส่่วนของลำำ�ดัับขั้้�นไม่่แตกต่่างกััน เช่่นเดีียวกัับ
คะแนนสอบ
3.2 พฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษา
จากรายงานผลการสัังเกตพฤติิกรรมการมีีส่ว่ น
ร่่วมของนัักศึึกษา โดยอาจารย์์ผู้้ส� อนแต่่ละตอน พบว่่า
เมื่่�อนัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้เ� นื้้�อหาล่่วงหน้้าก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน
ผ่่านระบบ THAIMOOC นัักศึึกษามีีความกล้้าและ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ความต้้องการที่่�จะแสดงความคิิดเห็็นมากขึ้้�น รวมทั้้�ง
สามารถที่่�จะตอบคำำ�ถามและแบ่่งปัันประสบการณ์์
ส่่วนตััวโดยเชื่่�อมโยงแนวคิิดทฤษฎีีทางจิิตวิิทยาได้้มาก
ขึ้้�น อาจเนื่่�องมาจากความมั่่�นใจที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อได้้เรีียนรู้้�
เนื้้�อหามาก่่อน รวมทั้้�งนัักศึึกษามีีเวลาในการทบทวน
เหตุุการณ์์ในชีีวิิตของตนเอง และได้้ไตร่่ตรองอย่่าง
ถี่่�ถ้้วนก่่ อ นที่่�จะเข้้าร่่ ว มกิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย น ซึ่่� ง
พฤติิ ก รรมของนัั ก ศึึ ก ษาดัั ง กล่่ า วช่่ ว ยให้้ชั้้�นเรีี ย นมีี
บรรยากาศที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ม� าก
ขึ้้�นด้้วย โดยมีีนัักศึึกษาหลายคนให้้ Feedback ว่่า
ปัั ญ หาที่่�แลกเปลี่่�ยนกัั น ในชั้้�นเรีี ย นนั้้�น มีี ค วาม
สอดคล้้องคล้้ายคลึึงกัับประสบการณ์์และสถานการณ์์
ในชีีวิิตของตนเอง ทำำ�ให้้ตนเองมีีความพร้้อมที่่�จะแบ่่ง
ปัันประสบการณ์์ของตนในชั้้�นเรีียนมากขึ้้�นด้้วย
3.3 ความคิิ ด เห็็ น และความพึึ ง พอใจของ
นัักศึึกษาที่่�มีีต่่อรููปแบบการเรีียนการสอน
แม้้ว่่าพฤติิกรรมการมีีส่ว่ นร่่วมของนัักศึึกษาโดย
ภาพรวมจะมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ความคิิดเห็็นของ
นัักศึึกษากลัับมีีความแตกต่่างหลากหลาย มีีทั้้�งทาง
บวกและทางลบต่่อรููปแบบการสอนนี้้� ในจำำ�นวนใกล้้
เคีี ย งกัั น โดยจะขอยกตัั ว อย่่ า งความคิิ ด เห็็ น ของ
นัักศึึกษามาพอสัังเขป ดัังนี้้�
ความคิิดเห็็นในทางลบ เช่่น “ไม่่อยากมีีงาน
กลุ่่�ม” “ไม่่ชอบที่่�มีีงานเยอะเกิินไป” ส่่วนความคิิดเห็็น
ทางบวก เช่่น “อยากฟัังความคิิดเห็็นของเพื่่�อน”
“ขอบคุุณทุุกคนที่่�เข้้ามาทำำ�ให้้ชีีวิิตมีีสีสัี ัน” “ช่่วยตอบ
ปััญหาเรื่่�องที่่�คาใจเกี่่�ยวกัับโลกภายนอกที่่�ต้้องเติิบโต
ไปพบเจอ” เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับความพึึงพอใจของนัักศึึกษาจะขอนำำ�
เสนอในรูู ป แบบของตารางสำำ� รวจทัั ศ นคติิ โดยมีี
นัักศึึกษาตอบแบบสำำ�รวจในภาคเรีียนที่่� 1 จำำ�นวน 411
คน คิิดเป็็นร้้อยละ 44.2 ของนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียน
เรีียนทั้้�งหมด และในภาคเรีียนที่่� 2 มีีนักั ศึึกษาตอบแบบ
สำำ�รวจจำำ�นวน 369 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 35.7 ของ
นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนทั้้�งหมด โดยมีีรายละเอีียด

ดัังนี้้�

- การเรีียนรู้้ผ่� า่ น THAIMOOC และกิิจกรรมใน
ชั้้�นเรีียน เป็็นสิ่่�งที่่�น่่าสนใจสำำ�หรัับฉััน สำำ�หรัับข้้อคำำ�ถาม
นี้้� ในภาคเรีียนที่่� 1 คะแนนความคิิดเห็็นเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
3.80 และในภาคเรีียนที่่� 2 คะแนนความคิิดเห็็นเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 3.78
-	ฉัันชอบการเรีียนรู้้แ� บบนี้้� สำำ�หรัับข้้อคำำ�ถามนี้้�
ในภาคเรีียนที่่� 1 คะแนนความคิิดเห็็นเฉลี่่�ยเท่่ากัับ
3.65 และในภาคเรีียนที่่� 2 คะแนนความคิิดเห็็นเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 3.69
- โดยรวมฉัันมีีความพอใจในการเรีียนรู้้�วิิชานี้้�
สำำ�หรัับข้้อคำำ�ถามนี้้� ในภาคเรีียนที่่� 1 คะแนนความคิิด
เห็็นเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.81 และในภาคเรีียนที่่� 2 คะแนน
ความคิิดเห็็นเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.90
-	ฉัันจะแนะนำำ�ให้้เพื่่�อนมาเรีียนวิิชานี้้� สำำ�หรัับ
ข้้อคำำ�ถามนี้้� ในภาคเรีียนที่่� 1 คะแนนความคิิดเห็็นเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 3.77 และในภาคเรีียนที่่� 2 คะแนนความคิิด
เห็็นเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 4.19
ทั้้�งนี้้� เกณฑ์์การแปลผลคะแนนทััศนคติิของนัักศึึกษา
ที่่�มีีต่่อรููปแบบการเรีียนการสอน มีีดัังนี้้�
* 1.00 – 1.80 หมายถึึง ไม่่จริิงเลย
* 1.81 – 2.60 หมายถึึง ค่่อนข้้างไม่่จริิง
* 2.61 – 3.40 หมายถึึง จริิงครึ่่�งหนึ่่�ง
* 3.41 – 4.20 หมายถึึง ค่่อนข้้างจริิง
* 4.21 – 5.00 หมายถึึง จริิงที่่�สุุด
จากคะแนนของข้้อคำำ�ถามข้้างต้้น เมื่่�อพิิจารณา
ตามเกณฑ์์การแปลผลแล้้ว พบว่่า นัักศึึกษาทััศนคติิ
และความคิิดเห็็นสำำ�หรัับทุุกข้้อคำำ�ถามในระดัับ “ค่่อน
ข้้างจริิง” ทุุกข้้อ
4. ปััญหา และอุุปสรรค
4.1 อุุปสรรคโรคระบาด ไวรััสโคโรนา
จากสถานการณ์์โรคระบาดที่่�เกิิดจากเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (COVID – 19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยและ
ทั่่�วโลก ทำำ�ให้้มีีช่่วงเวลาระหว่่างดำำ�เนิินโครงการรููป
แบบการเรีียนการสอนนี้้� ต้้องใช้้ระบบออนไลน์์ โดยไม่่
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สามารถจััดกิิจกรรมและการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน
ได้้ ซึ่่�งกลายเป็็นอุุปสรรคอย่่างยิ่่�งต่่อการเรีียนรู้้� โดย
เฉพาะการอภิิปรายกลุ่่�มและการแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็น ที่่�ทำำ�ให้้การมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษาเป็็นไปด้้วย
ความยากลำำ�บาก
จากการแสดงความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาเกี่่�ยว
กัับเรื่่�องนี้้� นัักศึึกษาระบุุว่า่ การเรีียนออนไลน์์ทำ�ำ ให้้รู้้�สึกึ
เบื่่�อ เรีียนไม่่รู้้�เรื่่�อง อิินเตอร์์เน็็ตมีีปััญหา ช้้า และหลุุด
บ่่อย รวมทั้้�งการแสดงความคิิดเห็็นผ่่านระบบออนไลน์์
ในบางครั้้�ง ก็็ไม่่สามารถทำำ�ได้้อย่่างราบรื่่�น
นอกจากนั้้�น การทำำ�รายงานกลุ่่�มก็็ต้้องประสบ
กัับปััญหาเช่่นเดีียวกััน กล่่าวคืือ นัักศึึกษาไม่่สามารถ
รวมตััวเพื่่�อปรึึกษาหารืือกัันได้้อย่่างสะดวก ไม่่สามารถ
บัันทึึกภาพวิิดีโี อร่่วมกัันได้้ ทำำ�ได้้เพีียงพููดคุุยผ่่านระบบ
ออนไลน์์ และจััดทำำ�การนำำ�เสนอโดยใช้้ Animation
เท่่านั้้�น ซึ่่�งเชื่่�อว่่า หากนัักศึึกษาสามารถพบปะพููดคุุย
กัันได้้ตามปกติิ นัักศึึกษาจะสามารถแสดงศัักยภาพได้้
มากกว่่านี้้� และผลงานของนัักศึึกษาก็็น่่าจะมีีความน่่า
สนใจมากขึ้้�นด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม มีีนัักศึึกษาหลายคนระบุุว่่า การ
เรีียนผ่่านระบบออนไลน์์ทำำ�ให้้ตนเองกล้้าแสดงความ
คิิดเห็็นมากขึ้้�น และมีีความกล้้าที่่�จะสอบถามอาจารย์์
มากกว่่าการพบเจอกัันในชั้้�นเรีียน
4.2 ปััญหาความทัับซ้้อนของเนื้้�อหา
จากรููปแบบการเรีียนผ่่านระบบ THAIMOOC
ที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�เนื้้�อหาล่่วงหน้้าก่่อนเข้้ามา
ร่่วมกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน แม้้จะช่่วยให้้นัักศึึกษามีีส่่วน
ร่่วมและสามารถเชื่่�อมโยงเนื้้�อหาสู่่�การประยุุกต์์ใช้้ใน
ชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น ได้้มากขึ้้�น แต่่ ข้้ อจำำ�กัั ด สำำ�คัั ญ ก็็ คืื อ
เนื้้�อหาในตำำ�ราตามหลัักสููตรแบ่่งออกเป็็น 12 บท ขณะ
ที่่�เนื้้�อหาใน THAIMOOC แบ่่ ง ออกเป็็ น 10 บท
เนื่่�องจากในระบบ THAIMOOC มีีการควบรวมเนื้้�อหา
บางบทเข้้าด้้วยกััน ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิดความสัับสน และ
ส่่งผลต่่อการตอบคำำ�ถามก่่อนเรีียนของนัักศึึกษา
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4.3 ปััญหาความแตกต่่างของกิิจกรรม
	กิิจกรรมสำำ�หรัับการเรีียนการสอนทั้้�งกระบวน
วิิชา เช่่น การทำำ�งานกลุ่่�ม การบัันทึึกการเรีียนรู้้� และ
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านระบบ THAIMOOC มีีการ
มอบหมายเหมืือนกัันสำำ�หรัับนัักศึึกษาทุุกตอนเรีียน
ทำำ�ให้้แนวทางการจััดการเรีียนการสอนในภาพรวมมีี
ความสอดคล้้องกััน อย่่างไรก็็ตาม การพััฒนากิิจกรรม
ย่่อยในแต่่ละบทเรีียน อาจารย์์ผู้้�สอนในแต่่ละตอน
เรีียนต้้องออกแบบและพััฒนากิิจกรรมด้้วยตนเอง จึึง
ทำำ�ให้้รููปแบบการเรีียนการสอนแต่่ละตอนเรีียนมีีความ
แตกต่่างกััน ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
และอาจส่่งผลต่่อการประเมิินกระบวนการจััดการเรีียน
การสอนของกระบวนวิิชานี้้�ในภาพรวมได้้
แนวทางการจัั ด การอุุ ป สรรคสำำ� หรัั บ ปัั ญ หา
ความทัั บ ซ้้อนของเนื้้�อหา คืื อ อาจารย์์ ผู้้� ส อนต้้อง
อธิิบายและชี้้�แจงนัักศึึกษาอย่่างชััดเจน เกี่่�ยวกัับความ
สอดคล้้องและความแตกต่่างระหว่่างการแบ่่งเนื้้�อหา
ในตำำ�ราตามหลัักสููตร กัับการแบ่่งเนื้้�อหาในระบบ
THAIMOOC เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเกิิดความเข้้าใจ ป้้องกััน
มิิให้้เกิิดความสัับสน และสามารถตอบคำำ�ถามก่่อนเข้้า
ชั้้�นเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
	สำำ�หรัับปััญหาความแตกต่่างของกิิจกรรม ควร
มีีการแลกเปลี่่�ยนและแบ่่งปัันรููปแบบการจััดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนระหว่่างอาจารย์์ผู้้ส� อนในแต่่ละตอน
เพื่่�อร่่วมกัันพััฒนากิิจกรรมที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และทำำ�ให้้
เกิิดความสอดคล้้องกัันในแนวทางการจััดกิิจกรรมย่่อย
ในแต่่ละบทเรีียน
5. สรุุป
	รููปแบบการเรีียนการสอน Active Learning
โดยการให้้นัั ก ศึึ ก ษาเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเองในลัั ก ษณะ
Flipped Classroom ก่่อนเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ
ได้้แก่่ การพููดคุุย แบ่่งปัันและแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
อภิิปรายกลุ่่�ม และการทำำ�แบบทดสอบทางจิิตวิิทยา ใน
ชั้้�นเรีียน เป็็นรููปแบบที่่�ช่่วยให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมมาก
ขึ้้�น เกิิดแรงจููงใจในการเรีียนรู้้� กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาตั้้�ง
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คำำ�ถามเชิิงวิิพากษ์์ และพร้้อมที่่�จะแสดงความคิิดเห็็น
มากขึ้้�น รวมทั้้�งสามารถวิิเคราะห์์เนื้้�อหา เชื่่�อมโยงเข้้า
กัับประสบการณ์์ในอดีีต สถานการณ์์ปััจจุุบััน และนำำ�
มาประยุุกต์์ให้้เกิิดประโยชน์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
อย่่างไรก็็ตาม รููปแบบการเรีียนรู้้�นี้้� อาจไม่่ส่่งผลต่่อ
คะแนนสอบและลำำ�ดัับขั้้�นผลการเรีียนของนัักศึึกษา
รวมทั้้�งความคิิดเห็็นและความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการ
เรีี ย นนี้้� ก็็ ยัั ง มีี ค วามหลากหลายแตกต่่ า งกัั น ไป
ตามความคาดหวัังและความต้้องการของนัักศึึกษา
แต่่ละคน
การเรีียนการสอนในรููปแบบนี้้� หากมีีโอกาสทำำ�
กิิ จ กรรม อภิิ ป รายแลกเปลี่่�ยนความคิิ ด เห็็ น และ
ประสบการณ์์ กัั น ในชั้้�นเรีี ย น ย่่ อ มมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
มากกว่่าทำำ�กิิจกรรมผ่่านระบบออนไลน์์ แต่่ระหว่่าง
ดำำ� เนิิ น โครงการนี้้� จำำ�ต้้ องพบอุุ ป สรรคที่่�ทำำ� ให้้ไม่่
สามารถจัั ด กิิ จ กรรมในชั้้�นเรีี ย นได้้ อาจทำำ� ให้้
ประสิิทธิิภาพการเรีียนการสอนลดลง

6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอบคุุณอาจารย์์ผู้้ส� อนรายวิิชาจิิตวิิทยากัับชีีวิติ
ประจำำ�วัันทุุกท่่าน ที่่�ได้้ทุ่่�มเทจััดกิิจกรรมต่่างๆ ให้้กัับ
นัักศึึกษาโดยไม่่เห็็นแก่่ความเหน็็ดเหนื่่�อย รวมทั้้�งเสีีย
สละเวลาในการรวบรวมและส่่งต่่อข้้อมููลมาให้้ได้้จััดทำำ�
รายงานฉบัับนี้้�
ขอบคุุณอาจารย์์และผู้้�ปฏิิบััติิงานทุุกท่่านใน
Teaching & Learning Innovation Center
Chiangmai University (TLIC) ที่่�ให้้การสนัับสนุุน
โครงการ รวมทั้้�งชี้้�แนะแนวทางที่่�มีีคุณ
ุ ค่่ามากมาย จน
การดำำ�เนิินโครงการครั้้�งนี้้� ผ่่านพ้้นไปได้้ด้้วยดีี
ขอบคุุณนัักศึึกษาผู้้�ลงทะเบีียนเรีียนรายวิิชา
จิิตวิิทยากัับชีีวิิตประจำำ�วัันทุุกคน ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการ
เรีียนรู้้� และพััฒนาคุุณภาพการเรีียนการสอนในครั้้�งนี้้�

7. เอกสารอ้้างอิิง
[1] โครงการมหาวิิทยาลััยไซเบอร์์ไทย (Thailand Cyber University) กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
และนวััตกรรม (2563). รายวิิชาจิิตวิิทยากัับชีีวิิตประจำำ�วััน, [ระบบออนไลน์์], https://thaimooc.org/
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ห้องเรียนกลับด้าน : การเรียนรู้แบบ Active Learning
กับการเรียนวิชามวยไทยศึกษา
1

พิชัยณรงค์ กงแก้ว

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
pichainarong.kong@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
	รููปแบบการการจััดการเรีียนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน (The Flipped Classrooms) เป็็นรููปแบบหนึ่่�งที่่�
กำำ�ลังั ได้้รัับความสนใจ สามารถพััฒนาศัักยภาพที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้มากขึ้้�นจนเป็็นความเชี่่�ยวชาญ เป็็นการเปลี่่�ยนมุุมมอง
ความคิิดใหม่่ ปรัับเปลี่่�ยนทััศนคติิและพฤติิกรรมจากการสอนแบบเดิิมไปสู่่�การสอนในรููปแบบใหม่่ เป็็นการสร้้าง
บรรยากาศและสร้้างสรรค์์พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�ให้้สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยการจััดการเรีียนการ
สอนที่่�ยึึดผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง และส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning จะช่่วยเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพ
การเรีียนของผู้้เ� รีียนให้้เกิิดขึ้้�นได้้ภายใต้้สถานการณ์์ของสัังคมที่่�แปรเปลี่่�ยนไป โดยในการจััดการเรีียนรู้้วิ� ชิ ามวยไทย
ศึึกษานั้้�นได้้มีีการพััฒนากิิจกรรมการจััดการเรีียนการสอนที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาทั้้�งในและนอกชั้้�นเรีียน
สามารถค้้นคว้้าข้้อมููล ความรู้้�จากแหล่่งความรู้้�ต่่าง ๆทั้้�งตััวบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และจากเอกสาร
หนัังสืือมวยไทย มรดกทางภููมิิปััญญาวิิวััฒนาการสู่่�การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.พิิชััย
ณรงค์์ กงแก้้ว ที่่�มีีการจััดทำำ�เป็็นเอกสารและหนัังสืืออิิเลคทรอนิิค (E Book) ให้้ผู้้�เรีียนสามารถศึึกษา ค้้นคว้้า
ทบทวนทั้้�งในและนอกเวลาเรีียน การใช้้สื่่�อออนไลน์์ทั้้�ง ZOOM, Microsoft Teams (MS), Face Book, Line,
YouTube เป็็นต้้น เป็็นช่่องทางในการสื่่�อสารการจััดการเรีียนการสอนกัับผู้้�เรีียน
	ผู้้�เรีียนจะต้้องศึึกษาค้้นคว้้าความรู้้�จากการบรรยายในชั้้�นเรีียนประกอบกัับการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนจากสื่่�อ
การสอนออนไลน์์ที่่�สร้้างขึ้้�น แล้้วนำำ�มาฝึึกปฏิิบัติั ใิ นชั้้�นเรีียนเพื่่�อปรัับปรุุงแก้้ไข ต่่อยอดความรู้้� หรืือสร้้างความเข้้าใจ
ร่่วมกััน เป็็นการลดเวลาในการบรรยายในชั้้�นเรีียนลงและส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้�มีีทัักษะในการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
โดยในการประเมิินผลในส่่วนของ Active Learning จะเป็็นการประเมิินโดยให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงผลในการพััฒนา
ตนเองในการปฏิิบััติิทัักษะต่่างของมวยไทย และในส่่วนของ Flipped-Classroom จะให้้ผู้้�เรีียนได้้ศึึกษาความรู้้�
ของมวยไทยแล้้วนำำ�มานำำ�เสนอ อภิิปรายกลุ่่�ม รวมทั้้�งการสอบปลายภาค แล้้วนำำ�มาเสนอในชั้้�นเรีียนหรืือส่่งทาง
ช่่องทางสื่่�อออนไลน์์ โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนโดยการลงมืือกระทำำ�และเรีียนรู้้ด้้� วยตนเองในการ
ฝึึกปฏิิบััติิในทุุก ๆการเรีียนรู้้�
คำำ�สำำ�คััญ: 1.ห้้องเรีียนกลัับด้้าน 2. Active Learning 3. มวยไทย
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1. บทนำำ�
การศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 เป็็นสิ่่�งที่่�กล่่าวถึึงกััน
มาอย่่างมากมายในวงการการศึึกษาสมััยใหม่่ และ
ปัั จ จุุ บัั น หลาย ๆประเทศต่่ า งก็็ มีี ค วามมุ่่�งมั่่�นและ
พยายามยกระดัับการศึึกษาให้้เป็็นไปในแนวทางที่่�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบ
สนองกัับวิิถีีการพััฒนาของโลกที่่�เปลี่่�ยนไปในปััจจุุบััน
และในอนาคตการศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 เป็็นการ
ศึึกษาที่่�เน้้นการจััดการเรีียนรู้้โ� ดยเน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้�เรีียนสร้้างองค์์ความรู้้�และ
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ตามความสนใจ ความสามารถและ
ความถนััดของผู้้�เรีียน โดยใช้้กระบวนการคิิดและการ
ทำำ�งานแบบร่่วมมืือ รวมถึึงใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีปฏิิสัมั พัันธ์์และมีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนรู้้�
แยกแยะข้้อมููลที่่�เหมาะสม สามารถนำำ�องค์์ความรู้้ที่่�� ได้้
ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม ซึ่่�งการเรีียนรู้้�ใน
ศตวรรษที่่� 21 นี้้� จะปรัับเปลี่่�ยนบทบาทของครููผู้้�สอน
จากการเป็็นผู้้�สอนและป้้อนความรู้้� ให้้กลายเป็็นผู้้�
อำำ�นวยความสะดวกในการจััดการเรีียนรู้้� เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนสร้้างองค์์ความรู้้แ� ละนวััตกรรมได้้ด้้วย
ตััวเอง โดยใช้้การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และ
การวััดผลที่่�หลากหลายสอดคล้้องกัับศัักยภาพของผู้้�
เรีียนแต่่ละคน ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีรููปแบบการศึึกษาที่่�สร้้าง
มาเพื่่�อตอบสนองกัับการพััฒนาตามแนวทางของการ
ศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งหนึ่่�งในนั้้�นคืือการจััดการ
เรีี ย นการสอน ห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน (FlippedClassroom) ที่่�ส่่ ง เสริิ ม การเรีี ย นรู้้� แ บบ Active
Learning
ในการเรีียนการสอนยุุคปััจจุุบัันได้้มีีรู้้�แบบการ
จััดการเรีียนการสอนที่่�หลากหลาย ที่่�ใช้้นำำ�มาส่่งเสริิม
และแก้้ปััญหาการจััดการศึึกษาในด้้านต่่างๆ อย่่างต่่อ
เนื่่�อง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อมุ่่�งเน้้นพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เกิิดคุุณลัักษณะ
ต่่างๆ ที่่�ต้้องการในยุุคปััจจุุบันั ที่่�มีีความเจริิญก้้าวหน้้า
ด้้านเทคโนโลยีี แ ละมีี ก ารสื่่�อสารส่่ ง ผลต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงของแหล่่งสารสนเทศและความรู้้ใ� นสัังคม

ดัังนั้้�นการจััดการเรีียนการสอนจึึงต้้องปรัับเปลี่่�ยนให้้
สอดคล้้องกัับกระบวนทััศน์์การเรีียนรู้้�ใหม่่ เพื่่�อให้้ผู้้�
เรีียนเป็็นบุุคคลที่่�มีีความสามารถแสวงหาความรู้้�ได้้
ด้้วยตนเอง โดยเฉพาะความสามารถในการใช้้
เทคโนโลยีีในการแสวงหาความรู้้ไ� ด้้อย่่างเต็็มที่่� (สุุมาลีี
ชััยเจริิญและคณะ. 2551) การที่่�จะพััฒนาประชากร
ไทยให้้มีีคุุณลัักษณะดัังกล่่าวได้้อธิิบายสาระสำำ�คััญไว้้
ตามพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 ที่่�
ให้้ความสำำ�คััญในการจััดการศึึกษาที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
สำำ�คััญ โดยในหมวด 1 มาตรา 8 การจััดการศึึกษา
เป็็นการจััดการศึึกษาตลอดชีีวิิต สัังคมมีีส่่วนร่่วมใน
การจััดการศึึกษา พััฒนาสาระ และกระบวนการเรีียน
รู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง หมวด 4 มาตรา 22 หลัักการจััดการ
ศึึกษาต้้องยึึดหลัักที่่�ว่่าผู้้�เรีียนมีีความสำำ�คััญที่่�สุุด และ
มาตรา 24 กระบวนการเรีียนรู้้ต้้� องจััดเนื้้�อหาสาระและ
กิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับความสนใจ ความถนััดและ
ความแตกต่่างของผู้้�เรีียน ฝึึกทัักษะกระบวนการคิิด
การจััดการ การเผชิิญสถานการณ์์ และประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อ
ป้้ อ งกัั น และแก้้ปัั ญ หา ให้้ผู้้� เ รีี ย นเรีี ย นรู้้� จ าก
ประสบการณ์์จริิงการฝึึกปฏิิบัติั ใิ ห้้ทำำ�ได้้ คิิดเป็็นทำำ�เป็็น
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาแห่่งชาติิ. 2545)
การเรีียนรู้้ใ� นสถานศึึกษายุุคสมััยศตวรรษเดิิมครููมีหี น้้า
ที่่�สอนหรืือสั่่�งสอนผู้้เ� รีียนให้้ความรู้้� หากแต่่รูปู แบบการ
เรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 แตกต่่างออกไปอย่่างสิ้้�นเชิิง
ดัังคำำ�กล่่าวที่่�ว่่า การศึึกษาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพนั้้�นครููต้้อง “ก้้าว
ข้้ามสาระวิิชา” ไปสู่่�การเรีียนรู้้� “ทัักษะเพื่่�อการดำำ�รง
ชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21” (21st Century Skills) ที่่�ครูู
สอนไม่่ได้้ นัักเรีียนต้้องเรีียนเอง หรืือพููดใหม่่ว่า่ ครููต้้อง
ไม่่สอนแต่่ต้้องออกแบบการเรีียนรู้้� และอำำ�นวยความ
สะดวก (facilitate) การเรีียนรู้้� ให้้นัักเรีียนเรีียนรู้้�จาก
การเรีียนแบบลงมืือทำำ� หรืือปฏิิบัติั แิ ล้้วการเรีียนรู้้ก็� จ็ ะ
เกิิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรีียนรู้้แ� บบ
นี้้�เรีียกว่่า PBL (Project-Based Learning) (วิิจารณ์์
พานิิช, 2556 : 9)
หลัั ก สูู ต รสาขาวิิ ช าพลศึึ ก ษา ภาควิิ ช า
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาชีี ว ศึึ ก ษาและการส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาวะ คณะศึึ ก ษา
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้มีีการกำำ�หนดให้้
รายวิิชา 057298 มวยไทยศึึกษา จำำ�นวน 2 หน่่วยกิิต
เป็็นรายวิิชาเอกบัังคัับ ซึ่่�งนัักศึึกษาจะต้้องลงทะเบีียน
เรีียนทุุกคน และมีีนักั ศึึกษาที่่�เรีียนจำำ�นวนมากกว่่า 20
คนต่่อภาคการศึึกษา โดยมีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับประวััติิ
กติิกา การไหว้้ครูู แม่่ไม้้และลููกไม้้มวยไทย ทัักษะและ
เทคนิิคมวยไทยขั้้�นพื้้�นฐานและขั้้�นสููง การชกบนเวทีี
และการตััดสิิน
การพััฒนาและส่่งเสริิมกิิจกรรมการจััดการเรีียน
การสอนวิิชามวยไทยให้้สามารถบรรยายและฝึึกปฏิิบัติั ิ
ได้้ทั้้�งในการจััดการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนและ
สามารถพััฒนาสู่่�การเรีียนการการสอนแบบออนไลน์์
หรืือ Flipped Classroom มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งที่่�จะ
ทำำ�ให้้ห้้องเรีียนเกิิดมิิติิใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ซึ่่�งผู้้�สอน
สามารถสร้้างสื่่�อการสอนแบบหนัังสืืออิิเคทรอนิิค (E
Book) หรืือวิิดีีโอเพื่่�อลดการบรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนได้้
โดยมีีเครื่่�องมืือ Social Media เช่่น Facebook, Line,
MS Team, Online Discussion, ZOOM, You Tube
เป็็นต้้น
ความเชื่่�อมโยงห้้องเรีียนกลัับด้้านกัับการเรีียนรู้้�
ในศตวรรษที่่� 21” (21st Century Skills)
ฐานิิตา ลิ่่�มวงศ์์ และยุุพาภรณ์์ แสงฤทธิ์์� (2562)
ได้้กล่่าวว่่า ห้้องเรีียนกลัับด้้านเป็็นรููปแบบการเรีียน
การสอนที่่�ผู้้�สอนทำำ�วิิดีทัี ัศน์์ วีีดีีโอ หรืือสื่่�อการสอนอื่่�น
ๆผ่่านระบบอิินเตอร์์เน็็ตให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาด้้วย
ตนเองจากที่่�บ้้านก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน และทบทวนเนื้้�อหา
ทำำ�กิจิ กรรม หรืือตอบข้้อปััญหาซัักถามในชั้้�นเรีียน โดย
ผู้้ส� อนมีีหน้้าที่่�เพีียงช่่วยแนะนำำ� (Coaching) ไม่่ใช่่เป็็น
ผู้้�บรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนแบบเดิิมอีีกต่่อไป ห้้องเรีียน
กลัับด้้านเป็็นรููปแบบการสอนหนึ่่�งที่่�ตอบสนองการ
เรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21” กล่่าวคืือ เป็็นการสอนที่่�ผู้้�
สอนให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาสาระความรู้้�หลัักพััฒนา
ตนเองตามความสามารถและสติิปััญญาของแต่่ละ
บุุคคล ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้� ทัักษะการใช้้
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สื่่�อเทคโนโลยีี มีีการบููรณาการความคิิดเนื้้�อหาสาระ
หลัักที่่�ตนศึึกษามาผสมผสานกัับทัักษะเพื่่�อการดำำ�รง
ชีีวิิตก่่อเกิิดนวััตกรรมได้้ โดยมีีผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�ช่่วย
เหลืือให้้คำำ�แนะนำำ� (Coaching) ทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ถาม
ตอบปััญหาข้้อสงสััยเพิ่่�มเติิม ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการ
พััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม
	ห้้องเรีียนกลัับด้้านทำำ�ให้้เกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�
สำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ดัังนี้้�
1) ทัักษะการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม (Learning
and Innovation Skills)
2) ทัั ก ษะสารสนเทศ สื่่�อ และเทคโนโลยีี
(Information Media and Technology Skill)
3) ทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ (Life and Career
Skills)
องค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ห้้องเรีียนกลัับด้้านสำำ�หรัับ
ศตวรรษที่่� 21
1) ผู้้�เรีียน ศึึกษาเนื้้�อหาสาระก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน
ฝึึกตั้้�งคำำ�ถามและหาคำำ�ตอบเพื่่�อให้้เข้้าใจเนื้้�อหาอย่่าง
ลึึกซึ้้�ง ทำำ�ให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�นำำ�ไปสู่่�การสรุุปความรู้้�
การพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ด้้านต่่าง ๆจนเกิิดเป็็น
นวััตกรรมใหม่่
2) ผู้้�สอน ต้้องเปลี่่�ยนบทบาทจากเดิิมที่่�เป็็นผู้้�
สอนเพีี ย งอย่่ า งเดีี ย ว เป็็ น ผู้้� อำำ� นวยความสะดวก
(facilitator) ผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ� (coaching) เสริิมทัักษะ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 เสริิมพลัังด้้านบวกแรง
สร้้างแรงบัันดาลใจ แก่่ผู้้�เรีียนให้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
3) วิิธีีการสอน/กิิจกรรมการสอน ผู้้�สอนต้้อง
วางแผนออกแบบการสอนรููปแบบการสอน วิิธีีการ
สอน หรืือกิิจกรรมที่่�เหมาะสมกัับรายวิิชาและผู้้�เรีียน
ด้้วยเหตุุผลที่่�ว่่าเนื้้�อหาแต่่ละวิิชามีีเหตุุผล ความจำำ�เป็็น
และปััจจััย ที่่�ทำำ�ให้้การออกแบบการสอนแตกต่่างกััน
ออกไป ดัังที่่� อพััชชา ช้้างขวััญยืืน และทิิพรััตน์์ สิิทธิิ
วงศ์์ (2559, 1344-53) ได้้วิิจััยหาคุุณภาพการจััดการ
เรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านร่่วมกัับการเรีียน
รู้้แ� บบโครงงาน ในรายวิิชาคอมพิิวเตอร์์สารสนเทศขั้้�น
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พื้้�นฐาน สำำ�หรัับปริิญญาตรีี และได้้ผลคุุณภาพอยู่่�ใน
ระดัับดีี เนื่่�องจากรายวิิชาศึึกษาทั่่�วไปนั้้�นมีีผู้้�เรีียน
จำำ�นวนมาก การจััดกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�
นั้้�น ไม่่สามารถจััดกิิจกรรมภายในห้้องเรีียนได้้ จึึงต้้อง
มีีการจััดกิิจกรรมทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน โดยรููปแบบ
ที่่�เหมาะสมกัับการเรีียนรู้้ใ� นรายวิิชาศึึกษาทั่่�วไปคืือรููป
แบบการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านร่่วมกัับ
การเรีียนรู้้�แบบโครงงาน
4) สื่่�อการสอน สื่่�อที่่�เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนและ
เนื้้�อหาวิิชา เป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้การเรีียนการสอน
ประสบผลสำำ�เร็็จ การเลืือกสื่่�อการสอนห้้องเรีียนกลัับ
ด้้านสำำ�หรัับศตวรรษที่่� 21 ต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความเหมาะสม
ความสนใจ ตอบสนองความต้้องการของผู้้เ� รีียนที่่�หลาก
หลาย และสามารถพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้ด้้� านต่่าง ๆ
ควบคู่่�กัับการดำำ�รงชีีวิิต โดยอาศััยระบบเทคโนโลยีี
ประเภท วิิดีโี อบัันทึึก สื่่�อบัันทึึกเสีียง (Podcasts) การ
ใช้้สื่่�อ Websites หรืือสื่่�อออนไลน์์ Chats สนัับสนุุน
ทำำ� ให้้ผู้้� เ รีี ย นเกิิ ด การบูู ร ณาการเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด
5) การประเมิินผล ต้้องออกแบบการวััดและ
ประเมิิ น ผลให้้เหมาะสมกัั บ กิิ จ กรรม ภาระงาน
การบ้้าน หรืือผลงาน ที่่�ผู้้�สอนกำำ�หนด โดยใช้้เกณฑ์์
กำำ�หนดระดัับคุุณภาพของผู้้�เรีียนตามคะแนนที่่�ได้้
2. การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
Jonathan Bergmann and Aron Sams
(2012) ได้้กล่่าวถึึง การวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ภายใต้้การกลัับด้้านชั้้�นเรีียนมีีทั้้�งการประเมิินเพื่่�อการ
พััฒนา (Formative Assessment) ซึ่่�งเป็็นฐานสำำ�คััญ
ในการพััฒนาและสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจโดยผู้้�เรีียน
เข้้าใจแก่่นความรู้้�หลััก ในขณะที่่�อยู่่�ในกระบวนการ
เรีียนรู้้เ� พื่่�อวางแผนต่่อไป และการประเมิินผลรวบยอด
(Summative Assessment) เพื่่�อตััดสิินผลว่่าผู้้�เรีียน
มีีความรู้้ค� วามสามารถบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์การเรีียน
รู้้ที่่�� เป็็นเป้้าหมายหรืือไม่่ การวััดและประเมิินผลมีีความ
ยืืดหยุ่่�นหลากหลายทั้้�งรููปแบบ วิิธีีการและระยะเวลา

เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ตามศัักยภาพของ
ตนเอง ดัังนี้้�
1) วััดและประเมิินผลด้้วยวิิธีีการที่่�หลากหลาย
เช่่ น การทดสอบ การปฏิิ บัั ติิ ท ดลองชิ้้�นงาน เพื่่�อ
ประเมิินนัักเรีียนได้้ตรงตามจุุด ประสงค์์ที่่�กำำ�หนด
2 ) มีี ก า ร จัั ด ทำำ�ข้้ อ ส อ บ ห ล า ย ชุุ ด แ ต่่ มีี
วััตถุุประสงค์์เดีียวกััน วััดและประเมิินผลซ้ำำ�� เพื่่�อเพิ่่�ม
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ปรัับปรุุงพััฒนาตนเองให้้ยิ่่�งขึ้้�น
3) ใช้้เทคโนโลยีีช่่วยในการวััดและประเมิินผล
การใช้้คอมพิิวเตอร์์ช่ว่ ยในการเลืือกข้้อสอบและตรวจ
ให้้คะแนนจะช่่วยลดภาระงานของผู้้ส� อนเป็็นอย่่างมาก
และทราบผลได้้อย่่างรวดเร็็ว
4) ใช้้ผลการประเมิินเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้� หลััง
การประเมิินแต่่ละครั้้�ง ผู้้ส� อนก็็จะพิิจารณาว่่ามีีสิ่่�งใดที่่�
ต้้องได้้รัับการพััฒนาให้้ตรงกัับผู้้�เรีียนแต่่ละคน
3. ประโยชน์์จากการเรีียนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน
ชนสิิทธิ์์� สิิทธิ์์�สููงเนิิน (2560) ได้้กล่่าวถึึงคุุณ
ประโยชน์์ ข องการสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน
(Flipped Classroom) ตามที่่�Jonathan Bergmann
and Aaron Sams กล่่าวไว้้ สรุุปได้้ดัังนี้้�
1. เพื่่�อเปลี่่�ยนวิิธีีการสอนของผู้้�สอน จากการ
บรรยายหน้้าชั้้�นเรีียนไปเป็็นผู้้ฝึ� กึ การทำำ�กิจิ กรรมอื่่�นใน
ชั้้�นเรีียนหรืืออาจเรีียกว่่าเป็็นครููติิวเตอร์์
2. เพื่่�อใช้้เทคโนโลยีีการเรีียนที่่�ผู้้�เรีียนสมััยใหม่่
ชอบ โดยใช้้สื่่�อ ICT ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าเป็็นการนำำ�โลกของ
โรงเรีียนเข้้าสู่่�โลกของผู้้�เรีียนซึ่่�งเป็็นโลกยุุคดิิจิิตััล
3. ช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนที่่�มีีงานยุ่่�ง มีีกิิจกรรมมาก
โดยเข้้าไปช่่วยเหลืือในการจััดการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้บทสอน
ที่่�สอนด้้วยวีีดิทัิ ศั น์์อยู่่�บนอิินเทอร์์เน็็ต (Internet) ช่่วย
ให้้ผู้้�เรีียนไว้้ล่่วงหน้้าหรืือเรีียนตามชั้้�นเรีียนได้้ง่่ายขึ้้�น
รวมทั้้�งเป็็นการฝึึกผู้้เ� รีียนให้้รู้้�จัดั การจััดเวลาของตนเอง
4. ช่่วยเหลืือผู้้เ� รีียนอ่่อนให้้ขวนขวายหาความรู้้�
ในชั้้�นเรีี ย นปกติิ ผู้้� เรีี ย นเหล่่ า นี้้�จะถูู ก ทอดทิ้้�งแต่่ ใ น
ห้้องเรีียนกลัับด้้านผู้้�เรีียนจะได้้รัับการเอาใจใส่่จากผู้้�
สอนมากที่่�สุุดโดยอััตโนมััติิ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5. ช่่วยเหลืือผู้้�เรีียนที่่�มีีความสามารถแตกต่่าง
กัั น ให้้ก้้าวหน้้าในการเรีี ย นตามความสามารถของ
ตนเอง
6. ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถหยุุดและทบทวนด้้วย
ตนเองได้้ทำำ�ให้้จััดเวลาเรีียนตามที่่�ตนพอใจ เบื่่�อก็็หยุุด
พัักได้้ สามารถแบ่่งเวลาในการดููเป็็นช่่วงได้้
7. ช่่วยให้้เกิิดปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�
สอนเพิ่่�มขึ้้�น เป็็นการประสานการใช้้ประโยชน์์ระหว่่าง
การเรีียนแบบออนไลน์์ และการเรีียนระบบพบหน้้า
ช่่วยเปลี่่�ยนและเพิ่่�มบทบาทของผู้้ส� อนให้้เป็็นทั้้�งพี่่�เลี้้�ยง
(Mentor) เพื่่�อน เพื่่�อนบ้้าน (Neighbor) และผู้้�
เชี่่�ยวชาญ (Expert)
8. ช่่วยให้้ผู้้�สอนรู้้�จัักผู้้�เรีียนดีีขึ้้�น กระตุ้้�นให้้เกิิด
แรงบัันดาลใจ (Inspire) ให้้กำำ�ลัังใจ รัับฟัังและช่่วย
เหลืือ ส่่งเสริิมผู้้�เรีียนซึ่่�งเป็็นมิิติิสำำ�คััญที่่�จะช่่วยเสริิม
พััฒนาการทางการเรีียน
9. ช่่วยเพิ่่�มปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างเพื่่�อนผู้้เ� รีียนด้้วย
กัันเอง จากกิิจกรรมทางการเรีียนที่่� ผู้้�เรีียนสามารถที่่�
จะช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกัันได้้ ส่่งผลต่่อเด็็กที่่�
เอาใจใส่่การเรีียน ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างนัักเรีียนด้้วยกััน
จะเพิ่่�มขึ้้�นโดยอััตโนมััติิ
10. ช่่วยให้้เห็็นคุุณค่่าของความแตกต่่าง ตาม
ปกติิแล้้วในชั้้�นเรีียนเดีียวกัันจะมีีเด็็กที่่�มีีความแตกต่่าง
กัันมาก มีีความถนััดและความชอบที่่�แตกต่่างกััน ดััง
นั้้�นการจััดกิิจกรรมการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับทางจะ
ช่่วยให้้ครููเห็็นจุุดอ่่อนจุุดแข็็งของผู้้�เรีียนแต่่ละคน เพื่่�อ
ด้้วยกัันก็็เห็็น และช่่วยเหลืือกัันด้้วยจุุดแข็็งของแต่่ละ
คน
11. เป็็นการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดการ
ห้้องเรีียน ช่่วยเปิิดช่่องให้้ผู้้�สอนสามารถจััดการชั้้�น
เรีียนได้้ตามความต้้องการที่่�จะทำำ� ในเชิิงสร้้างสรรค์์
เพื่่�อสร้้างคุุณภาพแก่่ชั้้�นเรีียน
12. เปลี่่�ยนคำำ�สนทนากัับพ่่อแม่่ ประสานความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างโรงเรีียนกัับผู้้�ปกครอง ซึ่่�งการรัับ
ทราบและแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ร่่วมกัันจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
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เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีได้้
13. ช่่วยให้้เกิิดความโปร่่งใสในการจััดการศึึกษา
การใช้้ห้้องเรีียนแบบกลัับทางโดยนำำ�สาระคำำ�สอนไปไว้้
ในวีีดิทัิ ศั น์์นำำ�ไปเผยแพร่่ทางอิินเทอร์์เน็็ต เป็็นการเปิิด
เผยเนื้้�อหาสาระทางการเรีียนให้้สาธารณชนได้้ทราบ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นในคุุณภาพการเรีียนการสอนให้้ผู้้�
ปกครองทราบ
4. การฝึึกทัักษะมวยไทย
	พิิชััยณรงค์์ กงแก้้ว (2562) ได้้กล่่าวว่่า ในการ
ฝึึกมวยไทยจำำ�เป็็นต้้องมีีความรู้้�ความเข้้าใจหลัักพื้้�น
ฐานก่่อน เพราะเป็็นทัักษะเบื้้�องต้้นการเรีียนแม่่ไม้้
มวยไทยและกลมวย เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การมีีทัักษะในขั้้�นสููง
ต่่อไป ซึ่่�งมีีลัักษณะดัังนี้้�
การตั้้�งท่่าจดมวย
การตั้้�งท่่าจดมวย หมายถึึง การวางเข่่า การ
วางมืือให้้ถููกต้้องตามหลัักการฝึึก ซึ่่�งในการจดมวยนั้้�น
ต้้องทราบเหลี่่�ยมมวยด้้วย เหลี่่�ยมมวย หมายถึึง การ
แสดงการใช้้มืือและเท้้าที่่�ถนััด ออกมาให้้เห็็น โดยปกติิ
มวยจะมีี ๒ เหลี่่�ยม คืือ เหลี่่�ยมซ้้าย และเหลี่่�ยมขวา
การวางตำำ�แหน่่งอวััยวะ
การวางตำำ�แหน่่งของอวััยวะที่่�ได้้จดมวย หมาย
ถึึง การกำำ�หมััด วางเท้้า มืือ และลำำ�ตััว
การใช้้หมััด เท้้า เข่่า ศอก
เป็็ น ทัั ก ษะพื้้�นฐานของกีี ฬ ามวยไทยที่่�มีี อ ยู่่�
มากมายหลายแบบ ซึ่่�งครููมวยต่่างๆ ได้้คิิดค้้นขึ้้�นมาใช้้
และได้้นำำ�มาเขีียน หรืือบัันทึึกไว้้ เพื่่�อประโยชน์์ ในการ
เรีียนการสอนวิิชามวยไทยในปััจจุุบััน
	ทัักษะการใช้้หมััด เช่่น หมััดตรง หมััดตััด หมััด
ตวััด หมััดเสย หมััดเหวี่่�ยง หมััดโขก
	ทัักษะการใช้้เท้้า แบ่่งออกเป็็น การเตะ และ
การถีีบ สำำ�หรัับการเตะนั้้�น เช่่น เตะตรง เตะเฉีียงเตะ
ตััด เตะตวััด เตะกลัับหลััง ส่่วนการถีีบ เช่่น ถีีบตรง ถีีบ
ข้้าง ถีีบกลัับหลััง ถีีบจิิก ถีีบส้้น
	ทัักษะการใช้้เข่่า เช่่น เข่่าตรง เข่่าเฉีียง เข่่าตััด
เข่่าโค้้ง เข่่าลอย
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	ทัักษะการใช้้ศอก เช่่น ศอกตีี ศอกตััด ศอกงััด
ศอกพุ่่�ง ศอกกระทุ้้�ง ศอกกลัับ
การเคลื่่�อนที่่�
การเคลื่่�อนที่่� หรืือการเคลื่่�อนไหว เป็็นพื้้�นฐาน
ของมวยไทย ทั้้�งการรุุกและการรัับ การก้้าวย่่างใน
ทิิศทางต่่าง ๆโดยการเคลื่่�อนที่่�ในการฝึึกมวยไทยจะมีี
ทั้้�งการรุุกและถอยเป็็นเส้้นตรง, การรุุกและถอยฉาก
และการเคลื่่�อนที่่�เป็็นวงกลม
ในการฝึึกปฏิิบััติิทัักษะมวยไทยมีีความจำำ�เป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�ผู้้เ� รีียนจะต้้องทำำ�การฝึึกฝนเป็็นประจำำ�ทั้้�งใน
และนอกห้้องเรีี
น โดยเฉพาะอย่่
งยิ่่�งการฝึึ
กทบทวน
รูปแบบการเรียยนแบบ
“หองเรียานกลั
บดาน”ในการ
หรืื
ศึึกษาข้้อมูู
วงหน้้า ดัังกนั้้�ษา
นการจััดการเรีียนการ
จัดอการเรี
ยนรูวลิชล่่ามวยไทยศึ
สอนแบบห้้องเรีี
บด้้าน (Flipped-Classroom)
วสันต ศรีหยิรนกลัั
ัญ (2560)
ไดกลาวถึง แนวคิดของ
ที่่�ส่่
ง
เสริิ
ม
การเรีี
ย
นรู้้
�
แ
บบ
Active
Learning
เป็็น
หองเรียนกลับดานโดยเปรียบเทียบให
เห็นถึงรูจึึปงแบบ
แนวทางในการพััฒนาศัักยภาพของผู้้เ� รีียนในการเรีียน
ของการจั ด การเรี ย นการสอนแบบกลั บ ด า น
วิิชามวยไทยได้้เป็็นอย่่างดีี
(Flipped Learning) กั บ รู ป แบบการจั ด การเรี ย น
5.การสอนแบบเดิ
รููปแบบการเรีีมย(Traditional
นแบบ “ห้้องเรีี
ยนกลัับด้้าน”ใน
Learning)
กลาวคือ
การจััดการเรีียนรู้้วิ� ิชามวยไทยศึึกษา
การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดานนั้น
วสัันต์์ ศรีีหิิรััญ (2560) ได้้กล่่าวถึึง แนวคิิดของ
จะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียน
ห้้องเรีียนกลัับด้้านโดยเปรีียบเทีียบให้้เห็็นถึึงรููปแบบ
เองตามทัดกการเรีี
ษะ ความรู
ความสามารถและสติ
ปญญา
ของการจัั
ยนการสอนแบบกลัั
บด้้าน (Flipped
ของเอกั ต บุกััคบคล
(Individualized
Learning)
รููปแบบการจัั
ดการเรีียCompetency)
นการสอนแบบ
ตามอั
ต ราความ Learning)
สามารถทางการเรี
ย นแต
ล ะคน
เดิิ
ม (Traditional
กล่่าวคืือการจัั
ดการเรีี
ยน
(Self-Paced) จากมวลประสบการณ
ที่ผูสอนจัดให
การสอนแบบห้้องเรีี
ย นกลัั บด้้านนั้้�นจะมุ่่�งเน้้นการ
สร้้างสรรค์์
องค์์ความรู้้ICT
�ด้้วยตัั
วผู้้�เรีียนเองตามทัักษะ
ผ า นสื ่ อ เทคโนโลยี
หลากหลายประเภทใน
ความรู้้
ปััญยญาของเอกัั
บุุคยคล
ปจจุบัน�ความสามารถและสติิ
และเปนลักษณะการเรี
นรูจากแหลตงเรี
นรู
(Individualized
ตราความ
นอกชั ้ น เรี ย นอย าCompetency)
งอิ ส ระทั ้ ง ในด าตามอัั
นความคิ
ด และ
สามารถทางการเรีี
ย
นแต่่
ล
ะคน
(Self-Paced)
จากมวล
วิธีปฏิบัติ
ประสบการณ์์
ที่่�ผู้้�สอนจัั
ดให้้ผ่่
านสื่่�อเทคโนโลยีี
ICT
ดังนั้นในการจั
ดการเรี
ยนการสอนวิ
ชามวยไทย
หลากหลายประเภทในปััจจุุบััน และเป็็นลัักษณะการ
ศึกษานั้นผูสอนไดเนนการจัดการเรียนการสอนแบบ
เรีียนรู้้�จากแหล่่งเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนอย่่างอิิสระทั้้�งใน
Student Centered
ด้้านความคิิ
ดและ Learning
วิิธีีปฏิิบััติิ โดยการจัดกิจกรรม
แบบ Active
Learning
ที่เปยนนการสอนวิิ
กระบวนการเรี
ยนการ
	ดัั
งนั้้�นในการจัั
ดการเรีี
ชามวยไทย
ผูเรียนมีสวนรดวการเรีี
มและมี
ปฏิสัมพันธกับ
ศึึสอนที
กษานั้้�่เนนนผู้้�สใหอนได้้เน้้นการจัั
ยนการสอนแบบ
กิจกรรมการเรี
ยนรูผLearning
านการปฏิโดยการจัั
บัติดวยตนเองโดย
Student
Centered
ดกิิจกรรม
การนำความรูในชั้นเรียนไปฝกตอเพื่อเพิ่มสักยภาพ
ในการศึกษา คนควา ทบทวน (Review) และการฝก
ป ฏ ิ บ ั ต ิ น อ ก ช ั ้ น เ ร ี ย น ( Flipped-Classroom)
ในการปฏิบัติทักษะมวยไทยทั้งการใชหมัด เทา เขา

แบบ Active Learning ที่่�เป็็นกระบวนการเรีียนการ
สอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
กิิ จกรรมการเรีี ย นรู้้� ผ่่ า นการปฏิิ บัั ติิ ด้้ วยตนเองโดย
การนำำ�ความรู้้ใ� นชั้้�นเรีียนไปฝึึกต่่อเพื่่�อเพิ่่�มสัักยภาพใน
การศึึกษา ค้้นคว้้า ทบทวน (Review) และการฝึึก
ปฏิิบััติินอกชั้้�นเรีียน (Flipped-Classroom) ในการ
ปฏิิบัติั ทัิ กั ษะมวยไทยทั้้�งการใช้้หมััด เท้้า เข่่า ศอก, แม่่
ไม้้มวยไทย, ลููกไม้้มวยไทย, การเป็็นผู้้�ฝึึก (เทรนเนอร์์)
ในการล่่อเป้้ามวยไทย ซึ่่�งผู้้�สอนได้้ใช้้ทั้้�ง ZOOM,
Microsoft Teams (MS), Face Book, Line, You
Tube
องทางในการสื่่�
อสารเพิ่่�บัตมิเเติิปมนกััคลิบผู้้ป�
เพิ่มเติเป็็
มกันบต้้น
ผูเรีเป็็ยนช่่โดยการส
งผลการปฏิ
เรีีออนไลน
ยน โดยการส่่
ผลการปฏิิ
ปออนไลน์์เปมายัั
มายังงFace
Bookบัติั กลุเิ ป็็มนวิคลิิ
ชามวยไทย
นตนง
Face
Book กลุ่่�บ ัมตวิิิ ใชนชั
ามวยไทย
เป็็นเ รีต้้นย นรู
ส่่ว ทนการปฏิิ
ส ว นการปฏิ
้ น เรี ย นได
ั ้ ง การเปบัติันิ
ในชั้้�
งการเป็็นผู้้�ตััดสิิน การใช้้ทัั
กษะน
ผูตัดนสิเรีีนยนได้้เรีี
การใชยนรู้้
ทัก�ทั้้�ษะในการชกมวยไทย
การเป
ในการชกมวยไทย การเป็็พี่่�เลี้้�ยงนัักมวย เป็็นต้้น
พี่เลี้ยงนักมวย เปนตน

การเปนผูต ัดสิน

การใชทักษะในการชกมวยไทย

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การใชทักษะในการชกมวยไทย

การฝกการตัดสิน

ผูทรงคุณว

8
8
นอกเหนื อจากการจั ดการเรีย นการสอนแลว
่เลี้ยดงนัการเรี
จากการจั
ยังมีกนอกเหนื
ารสงเสริมอการเป
ให
ผูเรีนยพีนได
มีกกมวย
ารเรียยนการสอนแล
นรูในชั้นเรียนว
นอกเหนืื
อจากการจัั
ยยนการสอนแล้้ว
ยังมีการส
งญเสริ
ผูเรียนไดดมการเรีี
ารเรี
นรูในชั้นเรีายมาน
โดยการเชิ
ผูเชีม่ยใหวชาญทางด
าีกนกี
ฬามวยไทยเข
ยัังมีีการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีการเรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียนโดย
ถายทอดความรู
นความสนใจของผู
เรียนให
โดยการเชิ
ญผูเชีแ่ยละกระตุ
วชาญทางด
านกีฬามวยไทยเข
ามา
การเชิิ ญ ผู้้� เชี่่�ยวชาญทางด้้านกีี ฬ ามวยไทยเข้้ามา
ถาพิยทอดความรู
ละกระตุ
ความสนใจของผู
ยนให
่ มมากยิ ่ งขึแ� ้นและกระตุ้้�
และเปนนความสนใจของผู้้
การแชร ความรูเ� รีีจเยรีากผู
ถ่่มีาเยทอดความรู้้
นให้้มีีมี
มี เ พิ ่ มมากยิ ่ งขึจริ้ นงและเป็็
และเป
การแชรค้งความรู้้
วามรู�กจ จทัากผู้้
ากผู
ประสบการณ
ในกี
ฬามวยไทยทั
การฝ
กษะ
เพิ่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น
นนการแชร์์
� มีมี ี
ประสบการณ
งกในกี
ฬามวยไทยทั
้งกการฝ
ทั กษะ
การปล้
ำคอ การฝ
การตั
ดสิน การฝ
ทักกทััษะการชก
ประสบการณ์์
จจริิงริในกีี
ฬามวยไทยทั้้�
งการฝึึ
กกษะการ
มวยไทย
การเรี
นรูกกการตั
ติดกสิิามวยไทย
การปล้
คอ
การฝ
น การฝ
ทัตนกษะการชก
ปล้ำำ
��คอำการฝึึ
กยการตัั
นดสิการฝึึ
กทััเปกกนษะการชกมวย
มวยไทย
กติกามวยไทย
เปนตน
ไทย
การเรีีการเรี
ยนรู้้�กยติินรูกามวยไทย
เป็็นต้้น

การฝกทักษะการปล้ำคอ
การฝกกทัทักกษะการปล้
ษะการปล้ำำคอ
คอ
การฝ

การฝกการตัดสิน
การฝกกการตั
การตัดดสิสินน
การฝ
112

การฝกทักษะการชกมวยไทย

การเรียนรูกติกามวยไทย
การเรี
ามวยไทย
สวนการเรีการเรี
ยนรูยยเนรู
พินรู่มกกเติ
นอกหองเรียนจากการ
ติติกกมามวยไทย

จัดการเรี
ยนการเรีี
นการสอนตามปกติ
แลว อยังงเรี
มีกยยารเพิ
่มเติม
สววนการเรี
ยยนรู
นจากการ
	ส่่
นรู้้เ�เพิพิ่่�่มมเติเติิมมนอกห
นอกห้้องเรีี
นจากการ
งความรูอื่น โดยการจั
การเรีจากแหล
นการสอนตามปกติ
ลว ยัยัังงมีมีีดกกทำโครงการ
ารเพิ
จััจัความรู
ดดการเรีี
ยยนการสอนตามปกติิ
แแล้้ว
ารเพิ่่�่มมเติ
เติิมม
ความรู�จจากแหล่่
ากแหล
ความรู
โดยการจั
ดทำำทำโครงการ
อบรมครู
มวยไทยงงความรู้้
โดยเชิ�อื่่�ญอนื่นวิทโดยการจัั
ยากรผูทดรงคุ
วุฒิจาก
ความรู้้
�ณโครงการ
อบรมครูมมฬวยไทย
วยไทย
โดยเชิญญวิิวิททยากรผู้้
ยากรผู�ททรงคุุ
รงคุณ
ณวุุวุฒิฒิจิจนาก
ากผู
สมาคมกี
ามวยไทยและมวยโบราณ
มาเป
อบรมครูู
โดยเชิิ
ถ า ยทอดความรู
 ซึ ่ ง ผู  เ รี ย นจะได
สมาคมกี
ามวยไทยและมวยโบราณ
มาเป
น ผู
สมาคมกีี
ฬฬามวยไทยและมวยโบราณ
มาเป็็นผู้้ำความรู
ถ่� า่ ยทอด
ความรู้้
� ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะได้้นำำ
� นความสามารถ
จาก
จากการศึ
ก เษา
ควา ทบทวนของ
ถความสามารถ
า ยทอดความรู
 ซึ ่ ง�ผูความรู้้
รี ย คนจะได
น ำความรู
การศึึ
กษา ค้้นคว้้า
ย่ ยนรู้้น�
ความสามารถ
จากการศึ
กษา บคั ตนิ แควละแลกเปลี
า ทบทวนของ
ตนเองจากการเรี
ยทบทวนของตนเองจากการเรีี
นรู  ม าปฏิ
มาปฏิิ
บัซัติึ่งิแกัละแลกเปลี่่�
ยนความรู้้
และกััน ่ ย น
ตนเองจากการเรี
 ม าปฏิ บ�ซึ่ั ต่�งกััิ แนละแลกเปลี
ความรู
นและกันย นรู
ความรูซึ่งกันและกัน

ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ
รงคุณณวุวุฒฒิจิจากสมาคมกี
ากสมาคมกีฬฬามวยไทยและมวยโบราณ
ามวยไทยและมวยโบราณ
ผูผูททรงคุ
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ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมกีฬามวยไทยและมวยโบราณ

การฝกทาไหวครูมวยไทย

การฝกปฏิบัติทักษะมวยไทย

การมอบตัวเปนศิษย

การรับใบประกาศรับรองจากสมาคมฯ

สรุป (Conclusions)
รู ป แบบการสอนแบบห อ งเรี ย นกลั บ ด า น
(Flipped Classroom) : การเรี ย นรู  แ บบ Active
Learning กั บ การเรีย นวิช ามวยไทยในศตวรรษที่

6. สรุุป (Conclusions)
	รูู ป แบบการสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน
(Flipped Classroom) : การเรีียนรู้้�แบบ Active
Learning กัับการเรีียนวิิชามวยไทยในศตวรรษที่่� 21st
Century Skills นัับเป็็นแนวทางการเรีียนรู้้ใ� หม่่ที่่�เหมาะ
สมกัับศตวรรษนี้้�เป็็นอย่่างมาก ด้้วยยุุคสมััยที่่�โลกก้้าว
กระโดดเข้้าสู่่�ระบบสื่่�อเทคโนโลยีี เ ต็็ ม ตัั ว ระบบ
อิิตันวเตอร์์
เน็็ต การสื่่�
อสาร
า่ ง ๆ เข้้ามามีี
ระบบอิ
นเตอร
เน็ตระบบออนไลน์์
การสื่อสาร ต่ระบบออนไลน
บทบาทต่่
วิติ มนุุษอย์์การดำรงชี
เป็็นอย่่างยิ่่�งวจึึิตงมนุ
ต้้องมีี
ตาง ๆ เขอการดำำ
ามามี�รงชีี
บทบาทต
ษยกเารปน
ประยุุ
จจุุบันั ในการส่่
มการเรีียนใ น
อย ากงยิต์์ใ่ งช้้เทคโนโลยีี
จึ ง ต อ งมีในปัั
ก ารประยุ
ก ต ใ ชงเสริิ
เ ทคโนโลยี
รู้้ปข� องผู้้
น เน้้นทัักงษะการคิิ
ดในขั้้�ยนนรู
สููง ขการคิิ
จจุบเ� รีีันยในการส
เสริมการเรี
องผูดเวิิรีเยคราะห์์
น เนน
การคิิดสัังเคราะห์์ และการประยุุกต์์ใช้้ซึ่ง่� เหมาะสมกัับ
ทั ก ษะการคิ ด ในขั ้ น สู ง การคิ ด วิ เ คราะห การคิ ด
การจััดการเรีียนการสอนในยุุคปััจจุุบันั ที่่�ต้้องการพััฒนา
สังเคราะห
และการประยุ
กตใชซอมสำำ
ึ่งเหมาะสมกั
คนในสัั
งคมไทย
ให้้มีีคุณ
ุ ลัักษณะพร้้
�หรัับการดำำบ�การ
รง
จั
ด
การเรี
ย
นการสอนในยุ
ค
ป
จ
จุ
บ
ั
น
ที
่
ต

อ
งการพั
ฒ
ชีีวิติ และรัับมืือความเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตนา
งคมไทย
ใหมีคุณลัการเรีี
กษณะพร
การ
เนื่่�คนในสั
องด้้วยโลกที่่�
ไร้้พรมแดน
ยนรู้้จึ� งึ อไม่่มสำหรั
ได้้จำำ�กับดั อยู่่�
วิตและรั
่ยนแปลงที
ะเกิดอขึการ
้นใน
เพีีดำรงชี
ยงรอบตัั
วอีีกต่่บอมืไปอความเปลี
เพราะฉะนั้้�
นการเลืือ่จกใช้้สื่่�
สอนผ่่
านระบบอิิ
เน็็ต่ ไรหรืืพอรมแดน
สื่่�อสารสนเทศอื่่�
อนาคตเนื
่ องดนวเตอร์์
ยโลกที
การเรี ย นรูนจึง
ๆไมที่่�ไเดหมาะสมมาใช้้เป็็
นเครื่่�อวงมืือีกอตในการเรีี
ยนการสอนจึึ
ง
จำกัดอยูเพียงรอบตั
อไป เพราะฉะนั
้นการ
เป็็เลืนอสิ่่�กใช
งสำำ�คัสัญื ่ อที่่�ช่่
วยเพิ่่�มประสิิ
ทธิิภาพการเรีี
การสอนผ
า นระบบอิ
น เตอรยเนรู้้
น็ ต�ของผู้้
หรื�อ
เรีีสืย่อนสารสนเทศอื
ซึ่่�งผู้้ส� อนได้้ใช้้ทั้้�
Microsoft
Teams
่น ๆง ทีZOOM,
่เหมาะสมมาใช
เปนเครื
่องมือ
(MS), Face Book, Line, You Tube เป็็นต้้น เป็็นช่่อง
ในการเรี ย นการสอนจึ ง เป น สิ ่ ง สำคั ญ ที ่ ช  ว ยเพิ่ ม
ทางในการสื่่�อสารกัับผู้้เ� รีียน ซึ่ง่� ในการสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่
ทธิดภการพัั
าพการเรี
ยนรูของผูเรียน ซึและนวัั
่งผูสอนได
ใชทั้ง
ที่่�ประสิ
ทำ�ำ ให้้เกิิ
ฒนา(undeveloped)
ตกรรม
ZOOM, Microsoft
Teams
(MS), Face
(innovation)
จากสื่่�อการเรีี
ยนการสอนสำำ
�คััญที่่�Book,
ใช้้ใน
Line, บYou
เปอนหนัั
ตนงสืืเปอนอิิชเลคทรอนิิ
องทางในการสื
่อสาร
การกลัั
ด้้านชั้้�Tube
นเรีียนคืื
ค (E Book)
กับงผูสืืเอรียมวยไทย
น ซึ่งในการสร
างสรรค
ิ่งใหมวัฒ
ำใหเกิดกการ
หนัั
มรดกทางภูู
มิปัิ ญ
ั สญาวิิ
ัที่ทนาการสู่่�
าร
เรีีพัยฒนรู้้นา(undeveloped)
ใ� นศตวรรษที่่� 21 โดยและนวั
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์
ดร.พิิชัยั
ตกรรม (innovation)
ณรงค์์
ได้้จััดทำำ�และพััฒญนาขึ้้�
มาซึ่ง่� เป็็นบฐาน
จากสื่อกงแก้้ว
การเรียที่่�นการสอนสำคั
ที่ใชนในการกลั
ดาน
ข้้อมูู
ั อในการพัั
ค� วามเข้้าใจ
ชั้นเรีลสำำย�คั
นคืญ
หนังสือฒอินาและสร้้
เลคทรอนิาคงความรู้้
(E Book)
หนังสือ
แก่่
ผู้้เ� รีียน และการประเมิิ
อประเมิินผล
มวยไทย
มรดกทางภูนมผลรวบยอด
ิ ป  ญ ญาวิ ว ัเพื่่�
ฒ นาการสู
 ก าร
ว่่าผู้้เ� รีียนมีีความรู้้ค� วามสามารถบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
การเรีียนรู้้ที่่�� เป็็นเป้้าหมายหรืือไม่่ของผู้้เ� รีียนในแต่่ละคน
พิชัยณรงค กงแกว ที่ไดจัดทำและพัฒนาขึ้นมาซึ่ง
หากเกิิดปััญหาแก่่ผู้้เ� รีียนเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียน
นฐานขอคมูลความแตกต่่
สำคัญในการพั
ฒนาและสร
างความรู
รู้้เป
�ได้้ความถนัั
าง และตามศัั
กยภาพของ
ผู้้ความเข
เ� รีียน าใจแกผูเรียน และการประเมินผลรวบยอด
เพื่อประเมิ
นผลว
าผูเษรียศาสตร์
ยนมีความรู
วามสามารถบรรลุ
กลุ่มสาขาวิ
ชามนุ
และสัคงคมศาสตร์
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บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้�แบบชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทางปรััชญาเพื่่�อการสร้้างพลเมืืองในศตวรรษที่่� 21 เป็็นกระ
บวนการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�นำำ�ไปใช้้ในการสอนในกระบวนวิิชา 100110 โลกาภิิวััตน์์กัับการศึึกษาเพื่่�อความ
เป็็นพลเมืืองชั้้�นเลิิศ คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยการนำำ�รููปแบบกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เรีียกว่่า
ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทางปรััชญาไปปรัับใช้้เป็็นกิิจกรรมหลัักในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งมีีรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
หลัักและมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนสืืบค้้นความรู้้ด้้� วยตััวเองและนำำ�ไปแลกเปลี่่�ยนความรู้้ร่� ว่ มกัันในชั้้�นเรีียน โดยเกี่่�ยวข้้องกัับ
การตั้้�งคำำ�ถาม การถกเถีียง และการสร้้างบทสนทนาบนฐานคิิดแบบ 4C คืือการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ด้้วยเหตุุและผล
(critical thinking) การคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (creative thinking) การคิิดอย่่างใส่่ใจ (caring thinking) และการ
คิิดอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม (collaborative thinking) และเสริิมสร้้างทัักษะสี่่�ด้้านคืือทัักษะการสร้้างมโนทััศน์์ (concept
formation skills) ทัักษะการสืืบสอบ (inquiry skills) ทัักษะการใช้้เหตุุผล (reasoning skills) และทัักษะการ
แปลความ (translation skills) ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมและเตรีียมพร้้อมผู้้�เรีียนให้้เป็็นนัักคิิดที่่�ดีี มีีทัักษะชีีวิิต รู้้�
เท่่าทััน เป็็นพลเมืืองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และตระหนัักรู้้�พลวััตโลกสมััยใหม่่ในศตวรรษที่่� 21
คำำ�สำำ�คััญ: ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทางปรััชญา, การเรีียนรู้้�, พลเมืือง
1. บทนำำ�
ไม่่ว่่าจะรู้้�ตััวหรืือไม่่ก็็ตามเด็็กในศตวรรษที่่� 21
เป็็นเด็็กที่่�เกิิดและเติิบโตขึ้้�นพร้้อมกัับปััญหาและความ
ขััดแย้้งที่่�สั่่�งสมมาตั้้�งแต่่ศตวรรษก่่อนหน้้า เช่่น ปััญหา
ขััดแย้้งทางเศรษฐกิิจและการเมืืองจนนำำ�ไปสู่่�สงคราม
การค้้าระหว่่างประเทศ ปััญหาสัังคมที่่�สืืบเนื่่�องจากโลก
ไร้้พรมแดนที่่�คนทุุกคนบนโลกใบนี้้�สามารถเชื่่�อมต่่อกััน
ได้้ง่่ายดาย การไหลบ่่าของข้้อมููลข่่าวสารอย่่างมากมาย
ที่่�ขาดการคััดกรองที่่�เหมาะสม ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คม ปัั ญ หาสิ่่�งแวดล้้อมและ
ทรััพยากรธรรมชาติิ และในยุุคดิิจิิทััลที่่�ความก้้าวหน้้า
ด้้านเทคโนโลยีีจนนำำ�ไปสู่่�ความพลิิกผััน (disruption)

ในด้้านต่่าง ๆ สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือความท้้าทายของการศึึกษา
ที่่�จะสร้้างเยาวชนให้้มีีกระบวนการคิิดและวิิธีีปฏิิบััติิ
อย่่างไรทั้้�งต่่อตนเองและสัังคมเพื่่�อให้้โลกใบนี้้�สามารถ
ดำำ�เนิินต่่อไปได้้
	ท่่ามกลางสภาวะดัังกล่่าวการศึึกษาจึึงมีีส่่วน
อย่่างสำำ�คัญ
ั ในการเสริิมสร้้างและปลููกฝัังทัักษะทั้้�งด้้าน
ความรู้้� ความคิิด และการปฏิิบััติิแก่่เยาวชนเพื่่�อให้้รู้้�
เท่่าทัันต่่อความซัับซ้้อนของปััญหา โดยเฉพาะการ
สร้้างสำำ�นึกึ ของความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและสัังคมใน
ฐานะพลเมืือง
ความรัั บ ผิิ ด ชอบเป็็ น สิ่่�งสำำ�คัั ญ ต่่ อ การสร้้าง
พลเมืืองเพราะจะทำำ�ให้้เยาวชนมีีสำำ�นึึกในหน้้าที่่�และ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทบาทของตนเองซึ่่�งเป็็นคุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญในการ
พััฒนาประเทศ ดัังนั้้�นการปลููกฝัังสำำ�นึึกความรัับผิิด
ชอบทั้้�งต่่อตนเองและสัังคมให้้เกิิดขึ้้�นในกลุ่่�มเด็็กและ
เยาวชนจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั กิิจกรรมการเรีียนรู้้ใ� นชั้้�นเรีียน
จึึงถููกนำำ�มาใช้้เพื่่�อกระตุ้้�นและสร้้างกระบวนการคิิด
ผ่่านการสืืบสอบความรู้้ด้้� วยตััวของผู้้เ� รีียนเอง โดยมีีรูปู
แบบกิิจกรรมประกอบด้้วยสองส่่วนคืือ ส่่วนการศึึกษา
เชิิงองค์์ความรู้้� (knowledge) และกิิจกรรมการเรีียน
ซึ่่�งออกแบบโดยใช้้กรอบแนวคิิดปรััชญาสำำ�หรัับเด็็ก
(P4C) และแนวคิิดการเรีียนรู้้�ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบ
ทางปรััชญา (CoPI) โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
สามารถอธิิบาย วิิเคราะห์์ เข้้าใจ สร้้างคำำ�ถาม แสดง
ความคิิดและสะท้้อนคิิดต่่อมโนทััศน์์หลัักคืือความรัับ
ผิิดชอบของพลเมืือง
2. แนวคิิดการเรีียนรู้้�ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทาง
ปรััชญา (CoPI)
แนวคิิดการเรีียนรู้้�ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทาง
ปรััชญา (community of philosophical inquiry
- CoPI) เป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�พััฒนาจากฐานของการเรีียน
การสอนการสอนโดยใช้้ปรัั ช ญาสำำ� หรัั บ เด็็ ก
(philosophy for children - P4C) พััฒนาขึ้้�นโดยแม
ทธิิว ลิิปแมน (Matthew Lipman) ที่่�มุ่่�งเน้้นการสอน
เพื่่�อการคิิด (teaching for thinking)[1] ปรััชญา
สำำ�หรัับเด็็กเป็็นการพััฒนากระบวนการคิิดของเด็็กใน
3 ด้้านคืือ คืือ การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (critical thinking)
การคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ (creative thinking) และการ
คิิดเชิิงอาทร (caring thinking) โดยมุ่่�งเน้้นให้้เด็็กเรีียน
รู้้� ก ารคิิ ด ได้้ด้้วยตนเองผ่่ า นสื่่�อเรื่่�องเล่่ า หรืื อ นิิ ท าน
(stories) เพราะนิิทานเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ดีีที่่�ช่่วยกระตุ้้�น
ให้้เด็็กคิิดด้้วยตนเอง เกิิดกระบวนการคิิดเชิิงวิิพากษ์์
ด้้วยการสืืบสอบ การแสดงความคิิดเห็็นอย่่างมีีเหตุุผล
แนวคิิดการจััดการเรีียนการสอนแบบสร้้างชุุมชนความ
รู้้� (community of knowledge) อาศััยกรอบแนวคิิด
ของจอห์์น ดิิวอี้้� (John Dewey) ที่่�เสนอว่่าชุุมชน
(community) การสื่่�อสาร (communication) และ
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การอยู่่�หรืือมีีร่ว่ มกััน (common) นั้้�นสััมพัันธ์์กันั อย่่าง
แนบแน่่น[2] การเรีียนรู้้ผ่� า่ นการสื่่�อสารของผู้้เ� รีียนโดย
มีีเป้้าหมายและตั้้�งคำำ�ถามร่่วมกัันจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ชุุมชน และการอยู่่�ในชุุมชนทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ชุุด
ความหมายและคุุณค่่าที่่�ชุุมชนยึึดถืือร่่วมกััน แต่่ใน
ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบนั้้�นผู้้เ� รีียนไม่่จำำ�เป็็นต้้องยอมรัับ
ชุุดความหมายนั้้�นแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียว เพราะผู้้เ� รีียนจะมีี
ส่่วนในการสร้้างความหมาย (meaning-making) ร่่วม
กัันในสัังคมด้้วย[3] ทั้้�งยัังส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้ถึ� งึ
การอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมประชาธิิปไตยด้้วยการคิิดที่่�
ห่่วงใยผู้้�อื่่�น มีีการประนีีประนอมกััน การเคารพความ
คิิดเห็็นที่่�แตกต่่าง และเรีียนรู้้�ความหลากหลายทาง
สัังคมด้้วย
	สำำ�หรัับวิิธีีการที่่�ใช้้ในการสอนปรััชญาสำำ�หรัับ
เด็็กคืือ การนำำ�การสืืบสอบทางปรััชญา (philosophical
inquiry) ไปใช้้ในชุุมชนแห่่งการสืืบสอบ (community
of inquiry) ซึ่่�งวิิธีีการนี้้�จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้
สนทนาแลกเปลี่่�ยนความคิิดเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยว
กัับเรื่่�องที่่�เรีียน การมีีส่ว่ นร่่วมในชุุมชนแห่่งการสืืบสอบ
จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถคิิดตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ต่่าง ๆ แบบมีีส่่วนร่่วม และในการอภิิปรายจะกระตุ้้�น
ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการคิิดและแสดงความคิิดเห็็นของตนเอง
พร้้อมกัับแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นร่่วมกััน ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
มองเห็็นและพิิจารณาความเข้้าใจที่่�ผิิดพลาด และสร้้าง
ความเข้้าใจของตนเองขึ้้�นมาใหม่่ ซึ่่�งวิิธีีการนี้้�จะช่่วย
สร้้างความมั่่�นใจในตนเอง ความกล้้าแสดงความคิิด
เห็็น เต็็มใจในการรัับฟัังผู้้�อื่่�น และยิินดีีรัับฟัังความคิิด
เห็็นที่่�แตกต่่างให้้แก่่ผู้้�เรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี
การนำำ�ชุุ ม ชนแห่่ ง การสืื บ สอบทางปรัั ช ญา
(CoPI) ไปใช้้เพื่่�อพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่�
21 และการคิิ ด เชิิ ง วิิ พ ากษ์์ แ ก่่ ผู้้� เ รีี ย นได้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพนั้้�น ผู้้�สอนจะต้้องมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
องค์์ประกอบสำำ�คััญ 3 ประการ คืือ ประการแรก การ
จััดห้้องเรีียนที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนมีีส่่วนร่่วม
โดยผู้้� เรีี ย นและผู้้� ส อนจะนั่่�งในลัั ก ษณะครึ่่� ง วงกลม

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

องค ป ระกอบสำคั ญ 3 ประการ คื อ ประการแรก
การจัดห(2021)
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ร ว ม โดยผู
 เ รี ย นและผู
 ส อนจะนั ่ ง ในลั ก ษณะครึ่ ง
วงกลม เพราะจะชวยสรางบรรยากาศใหผู เรีย นมี
เพราะจะช่่
วยสร้้างบรรยากาศให้้ผู้้�
เรีียนมีีส่่วนร่่วนมใน
สวนรวมในการสนทนา
ทุกคนสามารถมองเห็
และ
การสนทนา ทุุกคนสามารถมองเห็็นและได้้ยิินเสีียงกััน
ได ย ิ น เสี ย งกั น อย า งชั ด เจน สำหรั บ ห องเรีย นที ่ มี
อย่่างชััดเจน สำำ�หรัับห้้องเรีียนที่่�มีีผู้้�เรีียนจำำ�นวนมากผู้้�
ผูเรียนจำนวนมากผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก
สอนควรแบ่่งผู้้�เรีียนเป็็นกลุ่่�มเล็็ก 12-16 คน เพื่่�อให้้ผู้้�
คน เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสสนทนาแลกเปลี
เรีี12-16
ยนมีีโอกาสสนทนาแลกเปลี่่�
ยนความคิิดเห็็นกัันอย่่า่ยงน
ทั่่�ความคิ
วถึึง ดเห็นกันอยางทั่วถึง

การจัดดห้้องเรีี
หองเรียยนในระหว่่
นในระหวางดำำ
างดำเนิ
กรรม
รููรูปปที่่�ที1่ 1การจัั
�เนิินนกิิกิจจกรรม
ประการที่่�สอง การกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนถามคำำ�ถาม
และกระตุ้้� น การคิิ ด เชิิ ง วิิ พ ากษ์์ ผ่่ า นตัั ว กระตุ้้� น
(stimulus) เช่่น บทความ นิิยายหรืือนิิทานสั้้�น ๆ
ภาพยนตร์์ ภาพถ่่าย งานศิิลปะ หรืือคลิิปวิิดีีโอ ตััว
กระตุ้้�นต้้องมีีลัักษณะกระตุ้้�นความสงสััยหรืือเป็็นการ
ชวนตั้้�งคำำ�ถามอย่่างมีีเป้้าหมายแก่่ผู้้�เรีียน โดยผู้้�เรีียน
สามารถพููดคุุยถกเถีียงในประเด็็นคำำ�ถามได้้อย่่างอิิสระ
ที่่�สำำ�คััญคืือผู้้�สอนต้้องหลีีกเลี่่�ยงการสร้้างประเด็็นเพื่่�อ
ชี้้�นำำ�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดและเกิิดการวิิพากษ์์ในประเด็็น
ต่่าง ๆ เองให้้มากที่่�สุุด
ประการที่่�สาม การสนัับสนุุนให้้ผู้้�เรีียนแสดง
ความคิิดเห็็นเพื่่�อให้้มีีความเข้้าใจชััดเจนขึ้้�นเกี่่�ยวกัับ
เรื่่�องที่่�กำำ�ลัังอภิิปรายผ่่านการถกเถีียง (discussion)
และการสร้้างบทสนทนา (dialogue) เพราะกิิจกรรม
การสืืบสอบทางปรััชญาจะมีีรูปู แบบการเรีียนรู้้ที่่�� เน้้นผู้้�
เรีียนเป็็นหลััก และเน้้นการเรีียนรู้้�แบบการตั้้�งคำำ�ถาม
และสืืบสอบหาคำำ�ตอบอย่่างมีีเป้้าหมาย โดยกำำ�หนด
สมมติิฐานการคิิดบนฐานคิิดเชิิงวิิพากษ์์แบบ 4C คืือ
การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ด้้วยเหตุุและผล (critical thinking)
การคิิดอย่่างสร้้างสรรค์์ (creative thinking) การคิิด
อย่่างใส่่ใจ (caring thinking) และ การคิิดอย่่างมีีส่่วน

ผู  เ รี ย นเป น หลั ก และเน น การเรี ย นรู แ บบการตั้ ง
คำถามและสืบสอบหาคำตอบอยางมีเปาหมาย โดย
กำหนดสมมติฐานการคิดบนฐานคิดเชิงวิพากษแบบ
4C คือ การคิดเชิงวิพากษดวยเหตุและผล (critical
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ศตวรรษที่่� 21 เพราะเป็็นการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้มีี
โอกาสคิิดได้้ด้้วยตนเองด้้วยการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�
ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีประสบการณ์์ในการแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็นและเผชิิญกัับความหลากหลายทางความคิิด ซึ่่�ง
ทำำ�ให้้ห้้องเรีียนกลายเป็็นสัังคมขนาดย่่อส่่วน[4] ที่่�พวก
เขาจะได้้พัั ฒ นาทัั ศ นคติิ และความเป็็ น ตัั ว แสดง
(agency) ด้้วยการเป็็นเจ้้าของการเรีียนรู้้�ของตััวเอง
และนำำ�ไปสู่่�การมีีส่่วนร่่วมทางสัังคมด้้านต่่าง ๆ ได้้ใน
ชีีวิิตจริิง
3. กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน
การจััดการเรีียนรู้้ที่่�� สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21
ที่่�นำำ�ไปใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้ใ� นกระบวนวิิชา 100110
โลกาภิิวัตั น์์กับั การศึึกษาเพื่่�อความเป็็นพลเมืืองชั้้�นเลิิศ
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้นำำ�แนวคิิด
การสืืบสอบทางปรััชญาไปใช้้ออกแบบกิิจกรรมในชั้้�น
เรีียน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อส่่งเสริิมผู้้เ� รีียนด้้านการคิิด การแก้้ปััญหา
การใช้้เหตุุผล และการเป็็นพลเมืืองที่่�มีีประสิิทธิิภาพ[5]
3.1 รููปแบบกระบวนการเรีียนการสอน มีีลัักษณะ
เป็็นการเรีียนรู้้�แบบ active learning กล่่าวคืือ การ
ออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กรอบแนวคิิดชุุมชน
แห่่งการสืืบสอบทางปรััชญา (CoPI) ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาทัักษะการคิิดของผู้้�เรีียนผ่่านกระบวนการทาง
ปรััชญาที่่�ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�สอน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทางปรัชญา
แกการศึกษา
นที่ใหผูเรียน
ยการสร า ง
การณในการ
ญกั บ ความ
ห ห  อ งเรี ย น
วกเขาจะได
ดง (agency)
งและนำไปสู
นชีวิตจริง

และระหว่่างผู้้�เรีียนด้้วยกัันเอง ผ่่านกิิจกรรมการตั้้�ง
บ สนุ นอการตั้้�
ให ผ ู  เงรีโจทย์์
ย นเกิต่อ่ดสถานการณ์์
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ดเห็็อนมทัผ่่า้งนการสืื
บค้้นความรู้้
อน้น
แลกเปลี
่ยนความคิ�ด้้ดวยตนเองร่่
เห็นระหววามกัั
งกับนเพื่่�ในชั
ร่่เรี
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ยนความคิิ
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ยนนั้นเปนการเสริ
สรางสมรรถนะทางการเรี
เรีีและสร
ยนนั้้�นาเป็็งประสิ
นการเสริิ
สร้้างสมรรถนะทางการเรีี
ยนรู้้�
ทธิภมาพด
านการเรียนแกผูเรียนจาก
และสร้้างประสิิทธิิภาพด้้านการเรีียนแก่่ผู้้�เรีียนจาก
การนำกระบวนการของการกระตุนคิดเพื่อการสืบ
การนำำ�กระบวนการของการกระตุ้้�นคิิดเพื่่�อการสืืบค้้น
คนหาความรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
หาความรู้้�ด้้วยตนเอง ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความเข้้าใจใน
่ เ รี ย นมากกว
้ อ หาและการตั
เรื่่�ในเรื
องที่่�่ อเรีีงที
ยนมากกว่่
าการจำำา�การจำเนื
เนื้้�อหาและการตั้้�
งคำำ�ถาม้ ง
อสภาพการณ
ๆ ย องมเป
การสงเสริม
ต่่คำถามต
อสภาพการณ์์
ใด ๆ ย่่อมเป็็ใดนการส่่
เสริิมนกระบวนการ
ดแก
คิิกระบวนการคิ
ดแก่่ผู้้�เรีียนได้้เช่่
นกััผนูเรียนไดเชนกัน

ยน
ศตวรรษที่ 21
ระบวนวิ ช า
พื ่ อความเป น
า ศ า ส ต ร
รสืบสอบทาง
ยน ทั้งนี้เพื่อ
ญหา การใช
ธิภาพ[5]
นการสอน มี
ve learning
รี ย นรู โ ดยใช
ทางปรั ช ญา
คิดของผูเรียน
สวนรวมและ
ยนดวยกันเอง
ตั ้ ง โจทย ต อ
นหนึ ่ ง เพื่ อ

รูปที่ 2 การสรางวงสนทนาในชั้นเรียน
รููปที่่� 2 การสร้้างวงสนทนาในชั้้�นเรีียน
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเรียนรูโดยการ
	ที่่�สำำ
�คััญอีีกประการหนึ่่�
อ การเรีีย้นนรู้้เรี�โยดยการ
ใชวงสนทนาและการตั
้งโจทยงคคืืำถามในชั
นยังจะ
ใช้้วงสนทนาและการตั้้�
งโจทย์์คำำ�ปถามในชั้้�
นเรีียนยััง่มจะีครู
นำไปสูการเปลี่ยนแปลงจากรู
แบบการสอนที
นำำเป�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงจากรููปแบบการสอนที่่�มีีครูู
นศูนยกลาง (teacher-centered) ของความรูโดย
เป็็นศููนย์์กลาง (teacher-centered) ของความรู้้�โดย
ผูสอนจะเปนผูกำหนดกระบวนการเรียนรูทั้งหมด
ผู้้ส� อนจะเป็็นผู้้กำ� ำ�หนดกระบวนการเรีียนรู้้ทั้้�� งหมด เช่่น
นกำหนดหั
วขอความรู
และใช
ิธีการบอกเนื้อหาแก
กำำเช�หนดหัั
วข้้อความรู้้
�และใช้้วิิ
ธีีกวารบอกเนื้้�อหาแก่่
ผู้้�
ผู

เ
รี
ย
นโดยตรงตามแบบการศึ
ก
ษาแบบฝากธนาคาร
เรีียนโดยตรงตามแบบการศึึกษาแบบฝากธนาคาร
(thebanking
bankingconcept
conceptinineducation)[6]
education)[6]ไปสู่่�
ไปสูกการาร
(the
ที่ผ�เรีีูเรียยนสามารถสร้้างการเรีี
นสามารถสรางการเรียยนรู้้นรู�แแบบใช้้ตนเองเป็็
บบใชตนเองเปนน
ที่่�ผู้้
กลาง(learner-centered)
(learner-centered)
และมี
ภ าพใน
ศููศูนนย์์ยกลาง
และมีี
เสรีีภเสรี
าพในการ

ดเกี่ยวกับการ
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เลืือกการเรีียนรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง การสอนแบบให้้ผู้้�เรีียน
ตั้้�งคำำ�ถามต่่อการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเองจึึงเป็็นการให้้ความ
สำำ�คัญ
ั แก่่ความรู้้เ� ชิิงอััตนััย (subjective knowledge)
[7] เช่่น ความรู้้�ที่่�เกิิดจากการสืืบค้้นด้้วยตนเอง และ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาตััวเองอย่่างเต็็มที่่�ให้้รู้้�จัักใช้้
เสรีีภาพในการเลืือกและมีีความรัับผิิดชอบต่่อการ
ตััดสิินใจของตนด้้วย ดัังนั้้�นการสอนด้้วยวิิธีีการตั้้�ง
คำำ�ถามและการสืืบค้้นคำำ�ตอบในชั้้�นเรีียนตามแนวคิิด
ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทางปรััชญาจึึงเป็็นกระบวนการ
เรีียนรู้้�ที่่�กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนสามารถใช้้การ
ถกเถีียงกัันในวงสนทนาเพื่่�อการสร้้างการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเองและฝึึกความรัับผิิดชอบในชั้้�นเรีียนด้้วยนั่่�นเอง
3.2 ตััวอย่่างกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ประเด็็นเพื่่�อสร้้างการ
ถกเถีียง (discussion) ในชั้้�นเรีียนคืือประเด็็น “พลเมืือง
กัับความรัับผิิดชอบ” ความรัับผิิดชอบเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อ
การสร้้างพลเมืืองเพราะจะทำำ�ให้้เยาวชนมีีสำำ�นึึกใน
หน้้าที่่�และบทบาทของตนเองซึ่ง่� เป็็นคุุณสมบััติที่่�สำ
ิ ำ�คัญ
ั
ในการพััฒนาประเทศ อาทิิ การตรงต่่อเวลาที่่�กำำ�หนด
นััดหมาย การรู้้�จัักหน้้าที่่�ของตน โดยรู้้�จัักความสำำ�คััญ
ของตนเองที่่�เป็็นอยู่่�และหน้้าที่่�ที่่�ควรจะทำำ� การรู้้�จััก
คุ้้�มครองตนและป้้องกัันตนเองให้้มีีความปลอดภััยพ้้น
จากอัันตรายต่่าง ๆ การรู้้�จัักคุุมความประพฤติิของ
ตนเองไม่่ทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่เหมาะสม และรู้้จั� กั รัักษาสุุขภาพ
อนามััยให้้แข็็งแรงเพื่่�อจะได้้ใช้้ความสามารถทำำ�หน้้าที่่�
การงานให้้ได้้สมบููรณ์์ รวมถึึงมีีความรัับผิิดชอบ รู้้�จััก
หน้้าที่่�และบทบาทของตนเองที่่�มีีต่่อสัังคม อาทิิ การ
ปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสมและเกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
ละเว้้นการกระทำำ�ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลเสีียหายแก่่สังั คม และ
ยอมรัับการกระทำำ�ของตนและยอมรัับความคิิดเห็็นที่่�
แตกต่่างและความหลากหลายทางสัังคมวััฒนธรรม อััน
เป็็ น คุุ ณ ลัั ก ษณะที่่�จำำ� เป็็ น ในวิิ ถีี ชีี วิิ ต ในสัั ง คม
ประชาธิิปไตย
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นคำตอบใน
บสอบทาง
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ยงกันในวง
เองและฝก

ประเด็นเพื่อ
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อบ” ความ
เมืองเพราะ
ทบาทของ
การพั ฒ นา
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สำคั ญ ของ
ำ การรู  จั ก
มปลอดภัย
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ะรูจักรักษา
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ถึ ง มี ค วาม
นเองที่มีตอ
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กระทำของ

ตนและยอมรั บ ความคิ ดเห็ น ที ่ แตกต า งและความ
CMU21 (2021)
หลากหลายทางสั
งคมวัฒThailand
นธรรม อันเปนคุณลักษณะ
Chiang Mai University,
ที่จำเปนในวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

รูปที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
รููปที่่� 3 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน
3.33.3การกระตุ
มี
การกระตุ้้น�นผูผู้้เรี�เรีียยนนการกระตุ
การกระตุ้้น�นผูผู้้เรี�เรีียยนให
นให้้มีี
การถกเถี
การถกเถีียยงในชั
งในชั้้�้นนเรีเรีียยนและกระตุ
นและกระตุ้้น�นการคิ
การคิิดดเชิเชิิงงวิวิิพพากษ
ากษ์์
วกัับ พลเมื
พลเมืืองกัั
�ผ่่านตัั
เกีเกี่่�่ ย วกั
งกับบความรัั
ความรับบผิิผิดดชอบกระทำำ
ชอบกระทำผ
า นว
�น (stimulus)
คลิิปคลิ
วิิดีปีโอวิด2ีโอคลิิ2ปคืืคลิอ ปคลิิคืปอ John
ตักระตุ้้
วกระตุ
น (stimulus)
คลิป
F. Kennedy's
Inaugural
Address,
January
20,
John
F. Kennedy's
Inaugural
Address,
January
1961[8]
ซึ่่�งเป็็ซึน่งภาพเล่่
าเรื่่�องตอนหนึ่่�
งของคำำ�่งปราศรัั
20,
1961[8]
เปนภาพเล
าเรื่องตอนหนึ
ของคำย
ในพิิธีีสาบานตนเข้้ารัับตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีของ
ป ร า ศ ร ั ย ใ น พ ิ ธ ี ส า บ า น ต น เ ข  า ร ั บ ต ำ แ หน ง
จอห์์น เอฟ. เคนเนดีี ประธานาธิิบดีีคนที่่� 35 ของ
ป ร ะ ธ า น า ธ ิ บ ด ี ข อ ง จ อ ห  น เ อ ฟ . เ ค น เ น ดี
สหรััฐอเมริิกา ที่่�ว่่า “อย่่าถามว่่าประเทศชาติิทำำ�อะไร
ประธานาธิ
บ ดีจคงถามว่่
นที ่ 35
ฐ อเมริ ก า ที ่ ว า"
ให้้กัับคุุณ แต่่
าคุุณของสหรั
ทำำ�อะไรให้้ประเทศชาติิ
“อย
าถามว
ประเทศชาติ
ทำอะไรให
คุ ณforแตyou
จง
(“Ask
not าwhat
your country
canกับdo
ถามว
คุ ณ ทำอะไรให
" (“Ask not
- ask าwhat
you can doป ระเทศชาติ
for your country”)
เพื่่�อ
what
your country
forงyou
- ask
สร้้างการกระตุ้้
�นคิิดแก่่can
นัักศึึdo
กษาถึึ
ความสัั
มพัันwhat
ธ์์ของ
พลเมืืcan
อ งที่่�มีี
ต่่ อ ประเทศ
และนำำ�เพืไปสู่่�การสร้้าง
you
do for
your country”)
่ อ สร า งการ
กระบวนการถกเถีี
งในประเด็็
ผิิดชอบและ
กระตุ
นคิดแกนักศึกยษาถึ
งความสันมความรัั
พันธขบองพลเมื
องที่
เคราะห์์เชื่่�และนำไปสู
อมโยงว่่าเราทุุ
กคนควรมีี
ความรัับผิิด
มีการวิิ
ต  อ ประเทศ
 ก ารสร
า งกระบวนการ
ชอบเพราะพวกเราเป็็
นส่่บวผินหนึ่่�งของปัั
ญหาเคราะห
ดัังนั้้�น
ถกเถี
ยงในประเด็นความรั
ดชอบและการวิ
องจึึงาควรมีี
บผิิดชอบทั้้�
จเจกชน
เชืพลเมืื
่อมโยงว
เราทุคกวามรัั
คนควรมี
ความรังในฐานะปัั
บผิดชอบเพราะ
ที่่�มีีความ รัับผิิดชอบต่่อตนเองและส่่วนรวม และการ
พวกเราเปนสวนหนึ่งของปญหา ดังนั้นพลเมืองจึง
ตระหนัักรู้้�ถึึงความรัับผิิดชอบในระดัับของโครงสร้้าง
ควรมีความรับผิดชอบทั้งในฐานะปจเจกชนที่มีความ
ทางสัังคมซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับตััวของผู้้�เรีียนเอง และคลิิป
รัวิิบดีผิีโอดชอบต
ตนเองและส“How
วนรวมdare
และการตระหนั
GretaอThunberg
you?”[9] เป็็กน

คลิิปที่่�นำำ�มาใช้้เพื่่�อกระตุ้้น� ความคิิดแก่่ผู้้เ� รีียนในหััวเรื่่�อง
“Gen Z กัับความรัับผิิดชอบ” โดยมีีแนวคิิดว่่าผู้้�เรีียน
ซึ่่�งอยู่่�ในช่่วงอายุุของกลุ่่�ม Gen Z และอยู่่�ในวััยเดีียว
กัับ Greta Thunberg ได้้เรีียนรู้้�วิิธีีคิิด การแสดงออก

ทางความคิิดและความรัับผิิดชอบต่่อปััญหาของโลกใน
ศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจในมโนทััศน์์ของ
พลเมืืองรููปแบบใหม่่คือื พลเมืืองโลกและบทบาทความ
รัับผิิดชอบต่่อตนเองและสัังคมในฐานะของพลเมืือง
โลก
3.4 การสร้้างการถกเถีียง (discussion plan)
ในชั้้�นเรีียน ภายหลัังจากที่่�ผู้้เ� รีียนได้้รัับการกระตุ้้น� การ
เรีียนรู้้�จากตััวกระตุ้้�น (stimulus) เช่่นคลิิปวิิดีีโอแล้้ว
ขั้้�นตอนต่่อไปคืือการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ตั้้�งประเด็็น
คำำ�ถามเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�กระบวนการการถกเถีียงและสร้้าง
เป็็นบทสนทนาในชั้้�นเรีียน โดยข้้อคำำ�ถามที่่�นำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างการถกเถีียงนั้้�นควรมีีลัักษณะเป็็นคำำ�ถามปลาย
เปิิดและสามารถสร้้างหััวข้้อการสนทนาได้้กว้้างขวาง
และแสดงความเห็็นได้้หลากหลาย เช่่น “หากรััฐบาล
สมััยก่่อนหน้้าสร้้างปััญหาทิ้้�งไว้้ รััฐบาลชุุดปััจจุุบัันก็็
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องรัับผิิดชอบเพราะไม่่ได้้เป็็นผู้้�ก่่อปััญหา”
หรืือ “ในเมื่่�อคนในเจนเนอเรชั่่�นก่่อนหน้้าสร้้างปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อม คนรุ่่�นใหม่่จึึงไม่่จำำ�เป็็นต้้องรัับผิิดชอบ
เพราะไม่่ได้้เป็็นผู้้�ก่่อปััญหา” หรืือ “ยอมรัับได้้ไหมถ้้า
หากดาราจะใช้้กระเป๋๋าหนัังจระเข้้แต่่บริิจาคเงิินช่่วย
เหลืือองค์์กรพิิทัักษ์์สััตว์์” และ “การส่่งต่่อข่่าวปลอม
และกล่่าวขอโทษ ถืือว่่าไม่่ผิิด” เป็็นต้้น
4. ผลการดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
การจััดการเรีียนรู้้�แบบชุุมชนแห่่งการสืืบสอบ
ทางปรััชญาเพื่่�อการสร้้างพลเมืือง มีีวิธีิ กี ารประเมิินผล
การเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมการเรีียนการสอน ที่่�แบ่่งเป็็น
สองส่่วนคืือ
ตารางที่่� 1 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
สััดส่่วน %
อภิิปรายหน้้าชั้้�น
20
กิิจกรรมชุุมชนสืืบสอบทางปรััชญา
40
การทำำ�โครงงานกลุ่่�ม
20
กิิจกรรมการสะท้้อนคิิด
20
รวม
100
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4.1 การเข้้าร่่วมกิิจกรรมชุุมชนแห่่งการสืืบสอบ
ทางปรัั ช ญา (CoPI) ซึ่่� ง เป็็ น การเรีี ย นรู้้� active
learning ในรููปแบบของแบบการแลกเปลี่่�ยนความคิิด
(think – pair – share) และแบบการตั้้�งคำำ�ถาม
(questioning-based learning) เพื่่�อส่่งเสริิมการ
สืืบค้้นความรู้้แ� ละเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียนผ่่าน
กิิจกรรมการคิิดวิิเคราะห์์และวิิพากษ์์ โดยผู้้เ� รีียนจะได้้
รัับการประเมิินผลจากการให้้นัักศึึกษานำำ�เสนอข้้อ
สะท้้อนคิิดและองค์์ความรู้้ที่่�� ได้้จากกิิจกรรมในลัักษณะ
ของการเขีียนและการบอกเล่่าตามแต่่เหมาะสมแก่่
กรณีี
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนใช้้วิิธีีการ
สัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วม (participant observation)
โดยในชั้้�นเรีียนผู้้ส� อนจะใช้้วิิธีกี ารกระตุ้้น� คิิดด้้วยการนำำ�
โจทย์์เข้้าสู่่�วงสนทนา (dialogue) เริ่่�มต้้นจากการตั้้�ง
คำำ�ถามว่่า พลเมืืองที่่�ดีีควรมีีความรัับผิิดชอบใช่่หรืือไม่่
และเปิิ ด พื้้�นที่่�ให้้ผู้้� เ รีี ย นได้้สนทนาและถกเถีี ย ง
(discussion) เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การร่่วมสืืบค้้นร่่วมกัันของผู้้�
เรีียนถึึงนิิยามของความรัับผิิดชอบ ระดัับของความผิิด
ชอบ เช่่น ใครควรรัับผิิดชอบระหว่่างปััจเจกบุุคคลหรืือ
โครงสร้้าง (structure) ระดัับความรัับผิิดชอบของ
แต่่ละบุุคคล และถ้้าหากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�ในระดัับ
ของโครงสร้้าง ปััจเจกบุุคคลควรรัับผิิดชอบหรืือไม่่
หรืือผู้้�เรีียนในฐานะเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีควรมีีความรัับผิิด
ชอบแบบใด เป็็นต้้น โดยพบว่่า ผู้้เ� รีียนสามารถอธิิบาย
มโนทััศน์์ของความรัับผิิดชอบว่่ามีีความสอดคล้้องกัับ
รููปแบบของความผิิดชอบในระดัับส่่วนบุุคคล ระดัับ
สัังคมส่่วนรวม รวมถึึงความผิิดชอบในระดัับโครงสร้้าง
เช่่น รััฐบาล และสื่่�อ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� การสร้้างบทสนทนาและการถก
เถีียงต่่อบทบาทของพลเมืืองกัับความรัับผิิดชอบในชั้้�น
เรีียนยัังเชื่่�อมโยงไปถึึงประเด็็นสิิทธิิของพลเมืืองตาม
กฎหมาย โดยการตั้้�งโจทย์์คำำ�ถามแก่่ผู้้เ� รีียนในประเด็็น
การเคารพสิิทธิิของผู้้�อื่่�นเป็็นความรัับผิิดชอบหรืือไม่่
ซึ่่�งพบว่่าผู้้�เรีียนได้้นำำ�ประสบการณ์์ส่่วนตััวและที่่�เห็็น
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ในสัังคมมาเป็็นประเด็็นถกเถีียงกััน เช่่น การใช้้มืือถืือ
ในระหว่่างที่่�ผู้้�สอนกำำ�ลัังสอน การขี่่�รถฝ่่าไฟแดง การ
แซงคิิว การเผาป่่าจนทำำ�ให้้เกิิดฝุ่่�นควัันและมลพิิษใน
อากาศ การบูู ล ลี่่�ผู้้� อื่่� นผ่่ า นคำำ�พูู ด และการกระทำำ�
เป็็นต้้น และผู้้�เรีียนในฐานะพลเมืืองที่่�ดีีควรเรีียนรู้้�
ขอบเขตของสิิทธิิและเลืือกว่่าควรจะทำำ�อย่่างไรเพื่่�อมิิ
ให้้ไปล่่ ว งละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ข องผู้้� อื่่� นทั้้�งที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ
กฎหมายและที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับจริิยธรรม ซึ่่�งการแลก
เปลี่่�ยนความคิิ ด เห็็ น จากการยกตัั ว อย่่ า งจาก
ประสบการณ์์ของแต่่ละคนนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ถึึง
ความเป็็นพลเมืืองที่่�ดีีและในทางตรงกัันข้้ามการไม่่
ปฏิิบััติิตนอย่่างมีีความรัับผิิดชอบสามารถทำำ�ให้้เกิิด
การล่่วงละเมิิดสิิทธิิของผู้้�อื่่�นด้้วย
	ชุุมชนแห่่งการสืืบสอบความรู้้�ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนได้้ถกเถีียงเรื่่�องความผิิดชอบกัับการสร้้างความ
เป็็นพลเมืืองดีีจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและควรเกิิดขึ้้�นในชั้้�น
เรีียนทั่่�วไป เพราะการถกเถีียงนำำ�ไปสู่่�การกระตุ้้�นคิิด
เพื่่�อสืื บ ค้้นร่่ ว มกัั น และสุุ ด ท้้ายนำำ� ไปสู่่�สร้้าง
กระบวนการคิิดแก่่ผู้้�เรีียนเพื่่�อหาคำำ�ตอบของการเป็็น
พลเมืืองที่่�ดีีด้้วยตนเอง รวมไปถึึงผู้้�เรีียนสามารถสร้้าง
ความเข้้าใจต่่อการตััดสิินใจลงมืือกระทำำ�สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง
ด้้วยความรัับผิิดชอบ และร่่วมมีีส่ว่ นรัับผิิดชอบต่่อการ
ตััดสิินใจนั้้�นของตนเองด้้วย นอกจากนี้้�การที่่�ผู้้�เรีียน
สามารถตั้้�งคำำ� ถามต่่ อ ความรัั บ ผิิ ด ชอบในระดัั บ
โครงสร้้าง เช่่น การละเลยต่่อปััญหาการรัับน้้องของ
สถาบัันการศึึกษา การไม่่ใส่่ใจต่่อปััญหาคอรััปชั่่�นของ
รััฐบาล เป็็นการกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการคิิด
และร่่วมหาทางแก้้ไขปััญหาจากความรัับผิิดชอบที่่�ควร
มีี เพราะการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมประชาธิิปไตยนั้้�นควร
เริ่่� ม จากชั้้�นเรีี ย นเพื่่�อตระเตรีี ย มให้้ผู้้� เรีี ย นในฐานะ
พลเมืื อ งสามารถออกไปใช้้ชีี วิิตจริิ ง ร่่ วมกัั บผู้้� อื่่� นใน
สัังคมอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
4.2 การประเมิินผลจากการมอบหมายโครงงาน
ผู้้� ส อนประเมิิ น ผลตามสภาพจริิ ง (authentic
assessment) จากนวััตกรรมและผลงานที่่�ผู้้�เรีียนนำำ�
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เสนอว่่าสอดคล้้องกัับผลลััพธ์์และกระบวนการเรีียนรู้้�
การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนจากผล
ที่่�กำำ�หนดไว้้
งานที่่�นำำ� เสนอพบว่่ า ผู้้� เรีี ย นสามารถตั้้�งคำำ� ถามและ
ในการประเมิินนั้้�นผู้้�สอนใช้้แนวคิิดการเรีียนรู้้� สามารถวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงว่่าเมื่่�อเราเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
โดยใช้้โครงงานเป็็นฐาน (project-based learning) สาเหตุุของปััญหาในโลกศตวรรษที่่� 21 และผู้้�เรีียนซึ่่�ง
และการเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (problem- อยู่่�ในกลุ่่�ม Gen Z ที่่�กำำ�ลังั เติิบโตขึ้้�นมาพร้้อมกัับปััญหา
based learning) ออกแบบกิิจกรรมและมอบหมาย ที่่�ต้้องเผชิิญและมีีผลกระทบต่่ออนาคตอย่่างหลีีกเลี่่�ยง
ให้้นัักศึึกษาจััดทำำ�โครงงานกลุ่่�มเพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็น ไม่่ได้้ อาทิิ ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ปััญหาการขาดแคลน
พลเมืือง โดยที่่�ผู้้�เรีียนจะต้้องสืืบค้้นความรู้้�ด้้วยตนเอง ทรััพยากร ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�� ปััญหาการครอบงำ��
และแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับเพื่่�อนในกลุ่่�มของตน ของสื่่�อ รวมถึึงปััญหาความขััดแย้้งในสัังคม ปััญหา
กิิจกรรมนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาทัักษะด้้านการคิิด สงครามเศรษฐกิิจ หรืือการพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดด
สร้้างสรรค์์ ความสามารถในการสืืบค้้น รวบรวม ศึึกษา ของเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ทำำ�ให้้นัักศึึกษา
ข้้อมููล การทำำ�งานกลุ่่�ม และทัักษะด้้านการใช้้เครื่่�องมืือ นอกจากจะมีี สำำ�นึึ ก ของความรัั บ ผิิ ด ชอบในฐานะ
เทคโนโลยีี
พลเมืืองของประเทศแล้้ว ยัังต้้องมีีความรัับผิิดชอบใน
	สำำ�หรัับหััวข้้อการจััดทำำ�โครงงานกลุ่่�มในครั้้�งนี้้� ฐานะพลเมืืองของโลกให้้มากขึ้้�นตามไปด้้วย
คืือ “Gen Z กัับบทบาทการแก้้ไขปััญหาในศตวรรษที่่�
จากกิิ จ กรรมสะท้้อนคิิ ด (student’s
21” โดยนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มจะศึึกษาและกำำ�หนด reflection) ภายหลัังจากการนำำ�เสนอโครงงานกลุ่่�มผู้้�
ตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
ทางอากาศ
หััวข้้อคำำ�ถามของปัั
ญหาเอง
จากนั้้�
ออกแบบคำำ
�การประเมิ
ถาม นผลการเรีเรีียยนรูนสามารถสะท้้อนคิิ
ด เกี่่�ยวกัั บ ปัั ญ หาที่่�เกิิ ด ขึ้้�น
ของตน กิจกรรมนี
้มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนนาทั
กษะ
 ข องผู  เ รี ย นจาก
ดานการคิดสรางสรรค ความสามารถในการสืบคน ผลงานที่นำเสนอพบวาผูเรียนสามารถตั้งคำถามและ
และจััดทำำ�โพล
(Poll) ด้้วยการใช้้กููเกิิลฟอร์์มเพื่่�อ สามารถตั้้�งคำำ�ถามและฝึึกการวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงว่่าเมื่่�อ
รวบรวม ศึกษาขอมูล การทำงานกลุม และทักษะ สามารถวิเคราะหเชื่อมโยงวาเมื่อเราเปนสวนหนึ่ง
เครื่องมือเทคโนโลยี
สอบถามกลุ่่�ดมานการใช
เป้้าหมายที่่�กำำ
�หนดเอง เช่่น นััของสาเหตุ
กศึึกษา
เราเป็็นส่่่ ว21นหนึ่่�
ข องป ญ หาในโลกศตวรรษที
และ งของสาเหตุุของปััญหา เราต้้องแก้้ที่่�
สำหรับหัวขอการจัดทำโครงงานกลุมในครั้งนี้ ผู  เรี ย นซึ ่ งอยู ในกลุ  ม Gen Z ที่ กำลั งเติ บ โตขึ ้ น มา
บุุคลากรในมหาวิิ
ย และประชาชนทั่่�
สาเหตุุ
ือเริ่่�มที่่�ตัั
คือ “GenทZยาลัั
กับบทบาทการแก
ไขปญหาในศตวรรษ วไป
พร อโดยให้้
มกั บ ป ญ หาที ่ ต  อ งเผชิ
ญ และมี ผคื
ลกระทบต
อ วเรา และเกิิดคำำ�ถามว่่าถ้้าเราการแก้้
ที่ 21” โดยนักศึกษาแตละกลุมจะศึกษาและกำหนด อนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได อาทิ ปญหาสิ่งแวดลอม
เป็็นการสอบถามแบบออนไลน์์
ในหััวเรื่่�องพลเมืืองกัับ ปััญหาจากการมีีความรัับผิิดชอบที่่�เริ่่�มต้้นจากตนเอง
หัวขอคำถามของปญหาเอง จากนั้นออกแบบคำถาม ปญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปญหาความเหลื่อม
และจั ด ทำโพล
(Poll) ด ว ยการใช กู เกิ ล ฟอร21
ม เพื่ อและนำำ
บทบาทการแก้้ไขปัั
ญหาในศตวรรษที่่�
และขยายออกไปถึึ
งครอบครััว ชุุมชน สัังคม ประเทศ
ล้ำ ป�ญเสนอ
หาการครอบงำของสื
่อ รวมถึงปญหาความ
สอบถามกลุมเปาหมายที่กำหนดเอง เชน นักศึกษา ขัดแยงในสังคม ปญหาสงครามเศรษฐกิจ หรือการ
ต่่อชั้้�นเรีียนในรูู
ปแบบของรายงานขั้้�
บุคลากรในมหาวิ
ทยาลัย และประชาชนทัน
่วไปตอนการทำำ
โดย พ ั ฒ น �
า องาน
ย  า ง ก  า ว ก ร ะและโลก
โ ด ด ข อ ง เ ท ค โปััน ญ
โ ล ยีหาจะลดลงและหมดไปได้้หรืือไม่่ และที่่�
ใหเปนการสอบถามแบบออนไลนในหัวเรื่องพลเมือง ปญญาประดิ ษฐ (AI) ทำใหนักศึ กษานอกจากจะมี
และการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลไขปที่่�ไญด้้รัั
บ จากนั้้�่ 21นให้้นำำ
อมููลเชิิง สำำ�คััญคืือเกิิดความตระหนัักว่่าตนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
กับบทบาทการแก
หาในศตวรรษที
และ �ข้้
สำนึ ก ของความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะพลเมื อ งของ
นในรูปแบบของรายงานขั
้ นตอนและเผยแพร่่
ประเทศแล ว ยั ง ต อ งมี คโลกใบนี้้�มิิ
วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
วิิเคราะห์์ไปจัันำเสนอต
ดทำำ�อเป็็ชั้นนเรียภาพ
Infographic
ใช่่เพีียงแค่่สมาชิิกของประเทศใดประเทศ
การทำงานและการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ จากนั้นให พลเมืองของโลกใหมากขึ้นตามไปดวย
นำขอมูลเชิงวิเคราะห
ไปจัดทำเปยนภาพ
ภาพ Infographic
นี้้�ในโซเชีี
ลมีีInfographic
เดีียของตนเองเพื่่�
จ า ก ก ิ จอก ร ร ม ส ะหนึ่่�
ท  อ นงค และแม้้จะต่่
ิ ด ( student’s างเชื้้�อชาติิ ศาสนา และวััฒนธรรมแต่่
และเผยแพร ภ าพ Infographic นี้ ในโซเชี ย ลมี เ ดี ย reflection) ภายหลังจากการนำเสนอโครงงานกลุม
สร้้างการตระหนัั
กรู้้่อ�ขสรองสัั
งคมเกี่่�
ยวกัั
บ่ยปััวกัญบ หาที่่�
เกิิดขึ้้�น ก็็ถือื เป็็นสมาชิิกของโลกเหมืือนกััน และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือควร
ของตนเองเพื
างการตระหนั
กรูของสั
งคมเกี
ผูเรียนสามารถสะทอนคิดเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น
ป
ญ
หาที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
ดั
ง
ภาพตั
ว
อย
า
ง
สามารถตั้งคำถามและฝกการวิ
คราะห
ชื่อมโยงวา นปััญหาโลก พร้้อมจะมีีส่ว
ดัังภาพตััวอย่่าง
ใส่่ใเจต่่
อเประเด็็
่ นร่่วมในการ
เมื่อเราเปนสวนหนึ่งของสาเหตุของปญหา เราตอง
หา าถและมีี
แกที่สาเหตุคือเริ่มที่ตัวเราแก้้ปัั
และเกิดญ
คำถามว
าเรา ความรัับผิิดชอบต่่อการใช้้ทรััพยากร
การแกปญหาจากการมีความรับผิดชอบที่เริ่มตนจาก
ต่่าง ๆ บนโลก โดยการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรหรืือใช้้
ตนเองและขยายออกไปถึงครอบครัว ชุมชน สังคม
ประเทศ และโลก ป ญ หาจะลดลงและหมดไปได
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าให้้คนรุ่่�นหลัังได้้มีีทรััพยากรใช้้
หรือไม และที่สำคัญคือเกิดความตระหนักวาตนเปน
ส ว นหนึ ่ ง ของโลกใบนี้ มิ ใต่่ชอ
เ พีไป
ย งแค ส มาชิ ก ของ
ประเทศใดประเทศหนึ ่ ง และแม จ ะต า งเชื ้ อ ชาติ
นอกจากนี้้� ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�สอนจากการ
ศาสนา และวัฒนธรรมแตก็ถือเปนสมาชิกของโลก
เหมื อ นกั น และที ่ ส ำคั ญ คืจััอด
ควรใส
ใ จต อย
ประเด็
การเรีี
นรู้้น�แบบชุุมชนแห่่งการสืืบสอบทางปรััชญา
ปญหาโลก พรอมจะมีสวนรวมในการแกปญหา และ
รูปที่ 4 ปญหามลภาวะ รูปที่ 5 การรูเทาทันสื่อ
รููปที่่� 4 ปััญหามลภาวะ รููปที่่� 5 การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
เพื่่�อการสร้้างพลเมืืองคืือ ผู้้�สอนมีีความสนใจในการใช้้
ทางอากาศ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ปรััชญาในทางการศึึกษามากขึ้้�นและพยายามใช้้วิิธีกี าร
ตั้้�งคำำ�ถามและชวนนัักศึึกษาคิิดเกี่่�ยวกัับประเด็็นต่่าง ๆ
และการจััดเตรีียมการสอนจะมีีการเลืือกใช้้สื่่�อเพื่่�อ
กระตุ้้�นการเรีียนของนัักศึึกษามากขึ้้�น รวมถึึงได้้ปรัับ
เปลี่่�ยนบทบาทของผู้้ส� อนให้้มีีหน้้าที่่�เป็็นผู้้อำ� ำ�นวยความ
สะดวก (facilitator) และแนะนำำ� (coach) การ
อภิิปรายในชั้้�นเรีียนด้้วยการใช้้วิิธีกี ารกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียน
แสดงความคิิดเห็็น พููดคุุยและตั้้�งคำำ�ถาม และสร้้างการ
ถกเถีียงทางความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่างอย่่างมีีเหตุุมีผี ลเพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การพููดคุุยเชิิงลึึก ผู้้�สอนได้้ตระหนัักรู้้�ถึึงการรัับ
ฟัังและการตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�ผู้้เ� รีียนกำำ�ลังั พููดและแลก
เปลี่่�ยนความคิิด โดยการแสดงบทบาทของผู้้�ฟัังอย่่าง
มีีส่่วนร่่วมด้้วยการเคารพความคิิดเห็็นที่่�หลากหลาย
ของผู้้เ� รีียน แสดงความเห็็นอกเห็็นใจอย่่างแท้้จริิงเกี่่�ยว
กัับสิ่่�งที่่�ได้้ฟััง โดยไม่่นำำ�ความคิิดของตนใส่่เข้้าไปใน
เรื่่�องที่่�ฟััง โดยผู้้�สอนกำำ�หนดบทบาทของตนเองให้้
เข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมในการอภิิปรายเฉพาะในลัักษณะของ
การเป็็นผู้้�นำำ�การอภิิปรายและให้้ความสนใจเกี่่�ยวกัับ
ความคิิดเห็็นของผู้้�เรีียนตลอดกิิจกรรมเป็็นสำำ�คััญ
5. สรุุป
บทบาทสำำ�คััญในห้้องเรีียนชุุมชนแห่่งการสืืบ
สอบทางปรััชญาคืือ การสนัับสนุุนให้้ผู้้�เรีียนได้้แลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเพื่่�อให้้มีีความเข้้าใจชััดเจนขึ้้�น
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�กำำ�ลังั ถกเถีียง รวมถึึงการสร้้างข้้อตกลง
และการยอมรัับร่่วมกัันในการอภิิปราย เพื่่�อสร้้างเป็็น
ห้้องเรีียนแห่่งความคิิดและเป็็นชุุมชนของนัักคิิดที่่�มีี
เหตุุผลและรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้อื่่�� น อัันจะเป็็นการ
สร้้างห้้องเรีียนประชาธิิปไตยและเป็็นการบ่่มเพาะ
พลเมืืองในศตวรรษที่่� 21 ที่่�มีีทัักษะวิิธีีคิิด ทัักษะชีีวิิต
มีีความรู้้เ� ท่่าทัันและยืืดหยุ่่�น และตระหนัักรู้้พ� ลวััตโลก
ยุุคใหม่่แก่่ผู้้�เรีียน
ความท้้าทายของการใช้้กระบวนการการจััดการ
เรีี ย นรู้้� แ บบชุุ ม ชนแห่่ ง การสืื บ สอบทางปรัั ช ญาคืื อ
กระบวนวิิชานี้้�สัังกััดในหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (general
education) ของคณะศึึกษาศาสตร์์ จึึงทำำ�ให้้เห็็นความ
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เปลี่่�ยนแปลงทางการศึึกษาของนัักศึึกษาในระยะสั้้�น
คืือในชั้้�นเรีียนตั้้�งแต่่ต้้นภาคเรีียนจนถึึงปลายภาคเรีียน
เท่่านั้้�น นอกจากนี้้�การเป็็นชั้้�นเรีียนที่่�มีีนัักศึึกษาจาก
หลากหลายสาขาวิิชาเอกของคณะศึึกษาศาสตร์์ส่ง่ ผล
ต่่อสถานการณ์์ในการจััดกระบวนการสร้้างการถกเถีียง
และการสนทนาในชั้้�นเรีี ย น เพราะบางครั้้�งทำำ� ให้้
นัักศึึกษามีีปฏิิสััมพัันธ์์ต่่อกัันในชั้้�นเรีียนค่่อนข้้างน้้อย
และการที่่�นัักศึึกษามีีพื้้�นฐานการคิิดที่่�แตกต่่างกัันจาก
การเรีียนต่่างวิิชาเอกทำำ�ให้้บางครั้้�งการนำำ�เสนอเหตุุผล
ที่่�ค่่ อ นข้้างต่่ า งกัั น อาทิิ กลุ่่�มวิิ ช าเอกทางสาย
วิิทยาศาสตร์์ เช่่น วิิชาเอกชีีววิิทยา เคมีี ฟิิสิิกส์์ และ
คณิิตศาสตร์์มีกี รอบคิิดเชิิงตรรกะและอยู่่�ในกรอบค่่อน
ข้้างมาก ส่่งผลให้้การนำำ�อภิิปรายเพื่่�อการกระตุ้้�นคิิด
ต้้องใช้้วิิธีกี ระตุ้้น� ค่่อนข้้างมากตามไปด้้วย ส่่วนในสาขา
วิิชาเอกทางสายสัังคมศาสตร์์ มัักจะแสดงความคิิดเห็็น
ที่่�หลากหลายบนพื้้�นฐานของสถานการณ์์ทางสัังคม
ทำำ�ให้้มีีส่่วนร่่วมในการถกเถีียงค่่อนข้้างมากกว่่า ส่่วน
นัักศึึกษาจากวิิชาเอกพละศึึกษามัักจะมีีกิิจกรรมการ
แข่่งขัันบ่่อยครั้้�งทำำ�ให้้ขาดเรีียนค่่อนข้้างบ่่อยและหลาย
วััน แต่่นักั ศึึกษาทั้้�งหมดต่่างให้้ความร่่วมมืือในการเรีียน
ค่่อนข้้างดีี
นอกจากนี้้�ในช่่วงต้้นของภาคเรีียนซึ่ง่� เป็็นช่่วงที่่�
เป็็ น การเรีี ย นแบบออนไลน์์ ผู้้� ส อนได้้ทดลองใช้้
กระบวนการการสืืบสอบทางปรััชญาเพื่่�อกระตุ้้�นการ
เรีี ย นรู้้� แ บบมีี ส่่ ว นร่่ ว มในชั้้�นเรีี ย น แต่่ ป รากฏว่่ า
กระบวนการทำำ�ได้้ค่่อนข้้างยาก เพราะความไม่่เสถีียร
ของอิินเตอร์์เน็็ต และนัักศึึกษาบางคนไม่่พร้้อมในการ
ใช้้เครื่่�องมืือ ส่่งผลให้้ต้้องใช้้เวลาในการลงมืือปฏิิบััติิ
เกิินกว่่าเวลาที่่�กำำ�หนด ประกอบกัับปััจจััยอื่่�น ๆ เช่่น
การรอเพื่่�อเข้้าชั้้�นเรีียน การใช้้เวลาในส่่วนของตััว
กระตุ้้�น (stimulus) ที่่�มากขึ้้�นเพื่่�อกระตุ้้�นนัักศึึกษาใน
ประเด็็นที่่�ต้้องการสืืบสอบ แต่่สถานการณ์์การเรีียน
การสอนด้้วยกระบวนการนี้้�ได้้ปรัั บ ตัั ว ดีี ขึ้้� นเมื่่�อ
นัักศึึกษาได้้กลัับไปเรีียนในชั้้�นเรีียนอีีกครั้้�งในช่่วงกลาง
ภาคเรีียนที่่� 1/2563
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แนวทางในการขยายผลการจัั ด การเรีี ย นรู้้� สำำ� หรัั บ
นัักศึึกษาในภาคเรีียนต่่อไปคืือ ผู้้�สอนมีีการปรัับตััว
กระตุ้้�นการเรีียนรู้้� (stimulus) ที่่�หลากหลายขึ้้�นเพื่่�อ
กระตุ้้�นความสนใจของนัักศึึกษาที่่�พื้้�นฐานแตกต่่างกััน
และอาจจะใช้้รางวััลเป็็นเครื่่�องมืือเสริิมการเรีียนรู้้แ� บบ
มีีส่่วนร่่วม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อส่่งเสริิมนัักศึึกษาให้้เห็็นความ
สำำ�คัญ
ั ของการสืืบเสาะหาความรู้้ด้้� วยการตั้้�งคำำ�ถามกัับ
ประเด็็นรอบ ๆ ตััวมากขึ้้�น และนัักศึึกษาสามาถนำำ�แนว

ความคิิดที่่�ได้้จากในชั้้�นเรีียนไปประยุุกต์์ใช้้ได้้ในชีีวิิต
จริิง
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอบคุุ ณ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ที่่� ให้้ทุุ น
สนัับสนุุนจากการเข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมการเรีียนนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีีการ
ศึึกษา 1/2563
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากรอบความคิดเติบโต
Integrated Active Learning for Enhancing Growth Mindset
1

มนต์นภัส มโนการณ์1

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
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บทคัดย่อ
	วิิกฤตการณ์์แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้การจััดการเรีียนรู้้�ในทุุกระดัับต้้องปรัับให้้ทัันกัับยุุคปกติิใหม่่
(New Normal) สิ่่�งสำำ�คััญอัันดัับแรกคืือการพััฒนาชุุดความคิิดให้้เป็็นกรอบความคิิดเติิบโต (Growth Mindset)
โดยการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบและวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ให้้เป็็นการจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning)
	ที่่�หลากหลายวิิธีีการตามเนื้้�อหาและสถานการณ์์ปััจจุุบััน บููรณาการกัับห้้องเรีียนกลัับทาง (Flippedclassroom) กระบวนการออกแบบห้้องเรีียนกลัับทาง ประกอบด้้วย 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ (1) Design FlippedClassroom Process ผู้้�สอนเตรีียมสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย เลืือกวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับเนื้้�อหา
บููรณาการกัับการใช้้เทคโนโลยีี (2) Pre-Class ใช้้คำำ�ถามกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดแรงบัันดาลใจในการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง
(3) During Class ผู้้�สอนปรัับบทบาทเป็็นผู้้�ชี้้�แนะและผู้้�อำำ�นวยความสะดวก มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเป็็นเจ้้าของ
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง ออกแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยสถานการณ์์จริิงที่่�เหมาะสมกัับเนื้้�อหา ทั้้�งการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเอง และการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ภายในกลุ่่�ม ภายในห้้องเรีียน มีีการสะท้้อนคิิดและให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับเพื่่�อการ
พััฒนาร่่วมกัันทั้้�งระหว่่างผู้้�เรีียนด้้วยกััน และผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน และ (4) Post-Class เน้้นการประเมิินเพื่่�อพััฒนา
การเรีียนรู้้� (Assessment for Learning) เน้้นกระบวนการที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� ด้้วยการประเมิินตนเอง
เพื่่�อนประเมิิน และการให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับเพื่่�อการพััฒนา
ผลการจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณาการเพื่่�อพััฒนากรอบความคิิดเติิบโตในกระบวนวิิชา 051310 ภาวะ
ผู้้�นำำ�ทางการศึึกษา พบว่่า นัักศึึกษาร้้อยละ 80 มีีกรอบความคิิดเติิบโต ออกแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองได้้ดีี
มีีผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�คาดหวัังสััมพัันธ์์กัับการมีีกรอบความคิิดเติิบโต ผู้้�สอนได้้พััฒนาตนเองในการจััดการเรีียนรู้้�
เชิิงรุุกแบบบููรณาการ ที่่�นำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ ขยายผลและเผยแพร่่ได้้
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, ห้้องเรีียนกลัับทาง, กรอบความคิิดเติิบโต
1. บทนำำ�
	วิิกฤตการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ทำำ�ให้้เกิิด
การปรัับตััวเป็็นวิิถีีชีีวิิตแบบใหม่่ (New Normal)
มีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิถีชีี วิี ติ การทำำ�งานและการศึึกษา เป็็น
อย่่างมาก ในด้้านการศึึกษามีีการปรัับรููปแบบการสอน
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ทั้้�งแบบในชั้้�นเรีียนและแบบออนไลน์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
องค์์ประกอบของการเรีียนการสอน ได้้แก่่ ผู้้�
สอน ผู้้�เรีียน เนื้้�อหา สื่่�อการเรีียนและแหล่่งเรีียนรู้้�
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ระบบการติิดต่่อสื่่�อสาร
ระบบเครืือข่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ การวััดและการ
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ประเมิินผล ทั้้�งนี้้�กระบวนการในการจััดการเรีียนรู้้�มีี
หลากหลายวิิธีี ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนมีีปฏิิสััมพัันธ์์
ร่่วมกัันได้้ [1] การพิิจารณาองค์์ประกอบและออกแบบ
การเรีียนรู้้ที่่�� สอดคล้้อง เหมาะสมกัับลัักษณะวิิชา และ
บริิบทของผู้้�เรีียนจะนำำ�ไปสู่่� การประยุุกต์์ใช้้ สำำ�หรัับ
การจััดการเรีียนรู้้�ทั้้�งแบบในชั้้�นเรีียนปกติิและแบบ
ออนไลน์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�พึึงประสงค์์ การปรัับตััวในการ
จััดการเรีียนรู้้สิ่่�� งสำำ�คัญ
ั อัันดัับแรกที่่�ต้้องปรัับคืือ “กรอบ
ความคิิด (Mindset)” ทั้้�งของผู้้�สอนและผู้้�เรีียน โดย
กรอบความคิิดเป็็นทััศนะของบุุคคลเกี่่�ยวกัับทัักษะทาง
ปััญญา (Intellectual Skills) ความสามารถพิิเศษ
(Talent) และบุุคลิิกภาพ (Personality) ของบุุคคล
และมีี อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อฤติิ ก รรม และทัั ศนคติิ ของแต่่ ล ะ
บุุคคลและส่่งผลต่่อโอกาส ในการประสบความสำำ�เร็็จ
ในชีี วิิ ต Carol S. Dweck [2] นัั ก จิิ ต วิิ ท ยาแห่่ ง
Stanford University ได้้แบ่่งกรอบความคิิดออกเป็็นก
รอบความคิิดจำำ�กัดั (Fixed Mindset) และ กรอบความ
คิิดเติิบโต (Growth Mindset) บุุคคลที่่�มีี Fixed
Mindset จะมีี ค วามเชื่่�อว่่ า ทัั ก ษะทางปัั ญ ญาเป็็ น
คุุ ณ ลัั ก ษณะที่่�ติิ ด ตัั ว มาแต่่ กำำ� เนิิ ด ไม่่ ส ามารถ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ พยายามหลีีกเลี่่�ยงความล้้มเหลวด้้วย
การปฏิิเสธงานยากและท้้าทาย ส่่วนบุุคคลที่่�มีี Growth
Mindset จะมีีความเชื่่�อว่่าตนเองความสามารถเรีียนรู้้�
และพััฒนาได้้ผ่่านการฝึึกฝนและพยายามด้้วยความมุ่่�ง
มั่่�น มองปััญหาและอุุปสรรคเป็็นความท้้าทาย ปรัับตััว
และเรีียนรู้้�เรื่่�องใหม่่ได้้ตลอดเวลา ไม่่ย่่อท้้อต่่อปััญหา
[3] OECD [4] ได้้นำำ�เสนอบทความ Can a growth
mindset help disadvantaged students close
the gap? สรุุปได้้ว่่าคะแนนในการทดสอบนานาชาติิ
PISA 2018 โดยเฉลี่่�ยนัักเรีียนที่่�มีีกรอบความคิิดเติิบโต
จะได้้คะแนนการอ่่ า น สูู ง กว่่ า คณิิ ต ศาสตร์์ แ ละ
วิิทยาศาสตร์์ แสดงให้้เห็็นถึึงความกลััวที่่�จะล้้มเหลวใน
ระดัับที่่�ต่ำำ��กว่่า และมีีความพึึงพอใจต่่อการใช้้ชีีวิิต
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่านัักเรีียนที่่�มีีกรอบความคิิดเติิบโตมีี

ความสััมพัันธ์์กัับการได้้รัับคะแนนที่่�มากขึ้้�น และยััง
ช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้นัักเรีียนได้้รัับผลกระทบเชิิงลบจาก
อคติิ ความลำำ�เอีียง การขาดแรงจููงใจและสภาพทาง
เศรษฐกิิจของครอบครััว
การพััฒนา Growth Mindset จำำ�เป็็นต้้องปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบและวิิธีกี ารจััดการเรีียนรู้้ใ� ห้้เป็็น Active
Learning ทั้้�งของผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน ผู้้ส� อนจะต้้องปรัับ
เปลี่่�ยนบทบาทในชั้้�นเรีียนจากการสอนบรรยายเป็็น
หลััก มาเป็็นผู้้แ� นะนำำ� (Coach) พี่่�เลี้้�ยง (Mentor) และ
ผู้้�อำำ�นวยความสะดวก (Facilitator) กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน
เป็็นผู้้�เรีียนรู้้� (Active Learner) รวมถึึ งการพััฒนา
สมรรถนะในการเรีียน ทัักษะที่่�สำำ�คัญ
ั ในการทำำ�งาน ใน
อนาคต ส่่วนผู้้�เรีียนเป็็นต้้องมีีความพร้้อมในด้้านการ
ใช้้เทคโนโลยีีและสารสนเทศ การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ (Digital
Literacy) สามารถสืืบค้้น วิิเคราะห์์ข้้อมููล ประเมิิน
เนื้้�อหาอย่่างเป็็นระบบ โดยใช้้วิิจารณญาณในการ
ตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับข้้อมููลได้้อย่่างเหมาะสม มีีการเตรีียม
ความพร้้อมในการเรีียนรู้้� เช่่น การศึึกษาขอบเขตของ
เนื้้�อหาก่่อนเข้้าเรีียน การสืืบค้้นข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเรีียนรู้้จ� ากแหล่่งเรีียนรู้้ต่� า่ งๆ การเตรีียมระบบเครืือ
ข่่ายอิินเตอร์์เน็็ตให้้พร้้อมใช้้งาน การเตรีียมสถานที่่�
สำำ�หรัับการเรีียนที่่�เหมาะสม การติิดต่่อสื่่�อสารแบบ
ดิิจิิทััลกัับผู้้�สอนเพื่่�อให้้สามารถมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�สอน
ได้้เหมาะสม รวมทั้้�งมีีความฉลาดทางอารมณ์์ในการใช้้
สื่่�อ (Digital Emotional Intelligence) อย่่างเหมาะ
สม เช่่น การแบ่่งปัันข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับคนอื่่�น การมีี
น้ำำ��ใจในโลกออนไลน์์ เป็็นต้้น รวมทั้้�งควรเป็็นผู้้�ที่่�มีี
ความรัั บ ผิิ ด ชอบในการเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตนเอง และมีี
คุุณธรรม จริิยธรรมในการเรีียนรู้้� มีีส่่วนร่่วมในการ
เรีียน การส่่งงานตามกำำ�หนด มีีการทบทวนความรู้้�
อย่่างสม่ำำ��เสมอ [1] เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับประโยชน์์จาก
เรีียนรู้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จากประสบการณ์์ ได้้คิิด
ลงมืือปฏิิบััติิ แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากการทำำ�งานเป็็นก
ลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะการเรีียนรู้้� (Learning skills)
สร้้างปััญญาของตนเอง (Self-intelligence) และมีี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

125

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ทัักษะชีีวิิต (Life skills) เรีียนรู้้�อย่่างมีีความสุุข ป็็นผู้้�
ใฝ่่รู้้ต� ลอดชีีวิติ ซึ่ง่� ทัักษะต่่างๆเหล่่านี้้�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้
ผู้้�เรีียนเมื่่�อสำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้วสามารถตอบสนอง
ความต้้องการของสัังคมได้้เป็็นอย่่างดีี ประสบความ
สำำ� เร็็ จ ในด้้านการทำำ�งานและการดำำ�เนิิ นชีี วิิ ต การ
ออกแบบการจััดการเรีียนการสอนโดยใช้้ห้้องเรีียนกลัับ
ทาง (Flipped-classroom Process) บููรณาการกัับ
การใช้้เทคโนโลยีี สื่่�อการเรีียน ร่่วมกัับกระบวนการ
จััดการความรู้้�ที่่�หลากหลาย [5] ทั้้�งการเรีียนรู้้�ด้้วย
ตนเอง (Self-Learning) แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากการ
ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม (Group Learning) การ
สะท้้อนคิิดและการให้้ข้้อมููลกลัับ (Reflection &
Feedback) การเรีียนรู้้�ในรููปแบบนี้้�จะช่่วยพััฒนา
สมรรถนะของนัักศึึกษาให้้มีีทัักษะในศตวรรษที่่� 21
จากประสบการณ์์ในการจััดการเรีียนรู้้ก� ระบวน
วิิ ช า 051310 ภาวะผู้้� นำำ�ท างการศึึ ก ษา สำำ� หรัั บ
นัักศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีีที่่�มาจากหลากหลายคณะ
พบว่่านัักศึึกษามีีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีี
สามารถทำำ�งานที่่�มอบหมายเป็็นรายบุุคคลได้้ดีี แต่่เมื่่�อ
ทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มจะมีีปััญหาในการทำำ�งานร่่วมกัันทั้้�ง
ด้้านกระบวนการและผลลััพธ์์ ดัังนั้้�น ในการจััดการ
เรีียนรู้้ใ� นภาคเรีียนนี้้�จึึงจำำ�ลองห้้องเรีียนเปรีียบเหมืือน
หน่่ ว ยงาน/องค์์ ก รที่่�นัั ก ศึึ ก ษาจะต้้องไปทำำ� งานใน
อนาคต การเรีียนรู้้ผ่� า่ นการปฏิิบัติั ิ เป็็นการเตรีียมความ
พร้้อมในการพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษาให้้เป็็ น ผู้้� ที่่� Growth
Mindset มีีทักั ษะการเรีียนรู้้� (Learning Skills) ทัักษะ
ชีีวิิต (Life Skills) และสร้้างปััญญาด้้วยตนเอง (SelfIntelligence) ซึ่่�งเป็็นคุุณลัักษณะสำำ�คััญของผู้้�เรีียนรู้้�
(Active Learner) และพลเมืืองที่่�เข้้มแข็็ง (Active
Citizen) เป็็นกำำ�ลัังคนคุุณภาพที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการ
พััฒนาสัังคมและประเทศชาติิต่่อไป
2. แนวคิิดสำำ�คััญที่่�ประยุุกต์์ใช้้
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกในกระบวนการวิิชา
051310 ภาวะผู้้�นำำ�ทางการศึึกษามุ่่�งพััฒนากรอบ
แนวคิิดเติิบโต (Growth Mindset) ตามแนวคิิดของ
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Carol S. Dweck [2] นัักจิิตวิิทยาชาวอเมริิกััน ได้้นำำ�
เสนอแนวคิิดเกี่่�ยวกัับกรอบความคิิด (Mindset) ซึ่่�ง
อธิิบายความเชื่่�อที่่�ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมได้้อย่่างชััดเจน
และครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น กรอบความคิิดแบ่่งออกเป็็น
2 ประเภท คืือ 1) กรอบความคิิดเติิบโต (Growth
mindset) และ 2) กรอบความคิิดจำำ�กััด (Fixed
mindset) ที่่�อธิิบายความเชื่่�อที่่�มีีผลต่่อพฤติิกรรมใน
ลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน รายละเอีียด ดัังรููปที่่� 1

รููปที่่� 1 คุุณลัักษณะที่่�แตกต่่างของผู้้�ที่่�มีี
กรอบความคิิดเติิบโตและกรอบความคิิดจำำ�กััด [6]
รูปแนวทางการพัั
ที่ 1 คุณลักษณะที
่แตกตางของผู
ฒนากรอบความคิิ
ดเติิทบี่มีโต ศููนย์์
กรอบความคิ
บโตและกรอบความคิ
ดจำกั
ด �[6]
จิิตวิิทยาการศึึดกเติษา
มููลนิิธิิยุุวสถิิรคุุณ [7]
ได้้นำำ
เสนอ
หลัักการสร้้างหรืือการรัักษากรอบความคิิดเติิบโตให้้
คงอยู่่�แนวทางการพั
ประกอบด้้วยหลัั
การที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้� ด เติ บ โต
ฒกนากรอบความคิ
นเข้้าใจว่่
ศู น ย จ ิ ต1)วิ ทสอนให้้ผู้้�
ยาการศึเรีีกยษา
มู ล นิาธการเรีี
ิ ย ุ ว สถิยนรู้้
ร คุ�สณามารถ
[7]
ศัักยภาพของสมองได้้
(Brainology)
ควรสอนให้้
ไดเพิ่่�นมำเสนอหลั
ก การสร า งหรื
อ การรั ก ษากรอบ
ผู้้�เรีียนเข้้าใจว่่
าสมองของเราพัั
ฒนาและเติิ
นได้้่
ความคิ
ดเติบ โตให
คงอยู ประกอบด
ว ยหลับกโตขึ้้�
การที
เรื่่� อญย ดัๆงนีศัั้ ก ยภาพและความสามารถของคนเราก็็
สำคั
เปลี่่�ยนแปลงได้้ด้้วยการเรีี ย นรู้้� แ ละฝึึ ก ฝนอย่่ า ง
1) สอนใหผูเรียนเขาใจวาการเรียนรูสามารถ
สม่ำำ��เสมอด้้วยเช่่นกััน
เพิ่มศักยภาพของสมองได (Brainology) ควรสอนให
2) สอนให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จัักตั้้�งเป้้าหมายในการเรีียน
ผู(Student’s
เรียนเขาใจวExpectation)
าสมองของเราพั
บ โตขึ
้น
สิ่่�งฒที่่�สำำนาและเติ
�คััญในการช่่
วยให้้
ไดผู้้เ�เรืรีีย่อนเกิิ
ย ๆดศัความรัั
กยภาพและความสามารถของคนเรา
กในการเรีียนรู้้� คืือการให้้ผู้้�เรีียนได้้
ก็รู้้เปลี
ดว ยการเรี
นรูแวละฝ
�สึึกว่่่ยานแปลงได
เป็็นเจ้้าของการเรีี
ยนรู้้�ขยองตัั
เอง รู้้ก�ว่ฝนอย
่าการเรีีายงน
สม่นั้้�ำนเสมอด
วยเช
นกัมีีนความหมายกัับตััวเขาอย่่างไร โดย
มีีความสำำ
�คััญ
2) สอนใหผูเรียนรูจักตั้งเปาหมายในการเรียน
Expectation) สิ่งที่สำคัญในการชวยให
ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปี(Student’s
การศึกษา 2563
ผูเรียนเกิดความรักในการเรียนรู คือการใหผูเรียนได
รูสึกวาเปนเจาของการเรียนรู ของตัว เอง รูวาการ

ช ว ยให ผ ู  เ รี ย
การเรี ย นรู  ข
ตั้งเปาหมาย
การพัฒนาไป
เปนระยะได
3) สอนใ
(Mistake is I
ผิดพลาดเปน
ที่มีกรอบควา
สิ่งที่นาสนใจ
จึงควรชักชวน
ความผิ ด พลา
เพราะกลัววา
ควรใหการตอ
ดวยทาทีเปนก
แกไข การทบ
เปนวิธีหนึ่งที่
สวนหนึ่งของ
น า อายหรื อ
วิเคราะห แล
ใชคำถามเชิญ
จากความผิ ด
สำเร็จเพียงอย
4) การใ
ผูสอนสามาร
ความคิดแบบ
ง า ยๆ โดยก
"ทำไมได" ที
ตางหาก การ
ตระหนักวา ผ
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การตั้้�งเป้้าหมายในการเรีียนด้้วยตนเอง ช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
รู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของและรัับผิิดชอบการเรีียนรู้้�ของตนเอง
การสอนให้้ผู้้�เรีียนรู้้จั� กั ตั้้�งเป้้าหมายในการเรีียน จะช่่วย
ให้้ผู้้�เรีียนมองถึึงการพััฒนาไปข้้างหน้้าและประเมิิน
การเรีียนรู้้�ของตนเป็็นระยะได้้
3) สอนให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้ไ� ม่่พลาดเมื่่�อผิิดพลาด
(Mistake is Interesting) คนส่่วนใหญ่่มองความผิิด
พลาดเป็็นเรื่่�องไม่่ดีี เป็็นการตำำ�หนิิ แต่่สำำ�หรัับคนที่่�มีี
กรอบความคิิดแบบเติิบโต มองความผิิดพลาดคืือสิ่่�งที่่�
น่่าสนใจ เพราะเป็็นโอกาสในการเรีียนรู้้� ผู้้�สอนจึึงควร
ชัักชวนให้้ผู้้�เรีียนใส่่ใจ และมองเห็็นโอกาสจากความ
ผิิดพลาด ผู้้�เรีียนจำำ�นวนมากไม่่กล้้าทำำ�งานเพราะกลััว
ว่่าถ้้าทำำ�ผิดิ แล้้วจะถููกลงโทษหรืือถููกตำำ�หนิิ ควรให้้การ
ตอบสนองต่่อความผิิดพลาดของผู้้เ� รีียนด้้วยท่่าทีีเป็็นก
ลาง ไม่่เพ่่งโทษ แต่่ชัักชวนให้้ปรัับปรุุงแก้้ไข การ
ทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้จ� ากความผิิดพลาดเป็็นวิิธีหี นึ่่�งที่่�
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมองความผิิดพลาดว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การเรีียนการตอบโจทย์์ผิดิ ไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าอายหรืือแสดง
ว่่าโง่่สิ่่�งที่่�ควรทำำ�คืือยอมรัับ วิิเคราะห์์ และพยายาม
แก้้ไข ครููและพ่่อแม่่สามารถใช้้คำำ�ถามเชิิญชวนให้้ผู้้�
เรีียนทบทวนสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากความผิิดพลาดแทนที่่�
จะพููดถึึงแต่่สิ่่�งที่่�ทำ�ำ ได้้สำำ�เร็็จเพีียงอย่่างเดีียว
4) การใช้้พลัังของคำำ�ว่่า "ยััง" (Power of YET)
ผู้้�สอนสามารถช่่วยให้้ผู้้�เรีียน พลิิกมุุมมองจากกรอบ
ความคิิดแบบจำำ�กััดเป็็นกรอบความคิิดแบบเติิบโตได้้
ง่่ายๆ โดยการใช้้คำำ�ว่่า "ยััง" เมื่่�อผู้้�เรีียนบอกว่่า "ทำำ�ไม่่
ได้้" ที่่�จริิงแล้้ว เขา “ยัังทำำ�ไม่่ได้้” ในตอนนี้้�ต่่างหาก
การเพิ่่�มคำำ�ว่่า "ยััง" เป็็นการสร้้างความตระหนัักว่่า
ผลลััพธ์์ที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน ไม่่ใช่่จุุดสิ้้�นสุุด เราสามารถ
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงและสามารถไปถึึงเป้้าหมายได้้
ในอนาคต
5) การชมที่่�ความพยายามและกระบวนการ
(Praising Effort and the Process) การให้้คำำ�ชมโดย
ทั่่�วไปเป็็นประโยชน์์ เพราะช่่วยเพิ่่�มความภาคภููมิใิ จใน
ตนเอง (Self Esteem) แต่่จากการศึึกษาเกี่่�ยวกัับคำำ�ชม

พบว่่าคำำ�ชมบางประเภททำำ�ให้้พััฒนาการในการเรีียน
ของผู้้� เ รีี ย นแย่่ ล ง เช่่ น การชมที่่�ความฉลาด
(Intelligence) จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเป็็นผู้้ที่่�มี
� กี รอบความคิิด
แบบจำำ�กััด ลัักษณะของการชมที่่�ดีีที่่�จะช่่วยพััฒนากร
อบคิิดแบบเติิบโต ได้้แก่่ ชมที่่�วิิธีีหรืือกระบวนการ
ทำำ�งานที่่�เฉพาะเจาะจง การชมที่่�ความพยายาม และ
ไม่่ควรชมบ่่อยเกิินไป
6) การให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับเพื่่�อการเรีียนรู้้�และ
พััฒนา (Constructive Feedback) การให้้คุุณค่่ากัับ
ความพยายาม คืือลัักษณะที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�งของคนที่่�
มีีกรอบความคิิดเติิบโต แต่่ทั้้�งนี้้�การจะประสบความ
สำำ�เร็็จหรืือไปถึึงเป้้าหมายได้้ ความพยายามดัังกล่่าว
ต้้องเป็็นความพยายามในวิิธีกี ารที่่�ถููกต้้อง จึึงต้้องอาศััย
ข้้อมููลย้้อนกลัับ (Feedback) จากครููและพ่่อแม่่เพื่่�อ
เป็็นเข็็มทิิศที่่�ช่่วยให้้เดิินไปได้้อย่่างถููกทาง ลัักษณะ
ของการให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับที่่�ดีี ได้้แก่่ (1) มุ่่�งพััฒนา ไม่่
มุ่่�งตััดสิิน (2) มีีเป้้าหมายที่่�ชััดเจน (3) ให้้ข้้อมููลย้้อน
กลัับที่่�พฤติิกรรม (Behavior) กระบวนการ (Process)
อย่่างเฉพาะเจาะจง ไม่่ใช่่ที่่�คุุณลัักษณะ (Character)
และ (4) ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการปรัับปรุุงและพััฒนาอย่่าง
เป็็นรููปธรรมโดยมีีความสมดุุลระหว่่างการส่่งเสริิมสิ่่�ง
ที่่�ทำำ�ได้้ดีีกัับสิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุง ดัังนั้้�น กรอบความคิิด
เติิบโต (Growth mindset) จึึงเป็็นความเชื่่�อของมนุุษย์์
ที่่�มีีต่่อลัักษณะและคุุณลัักษณะของตนเองว่่าสามารถ
เปลี่่�ยนแปลงได้้และพัั ฒ นาได้้ โดยกรอบความคิิ ด
เติิบโตมีีส่่วนสำำ�คััญในการพััฒนาศัักยภาพของมนุุษย์์
เนื่่�องจากสามารถเพิ่่�มแรงจููงใจในการเรีียนรู้้แ� ละนำำ�ไป
สู่่�การมีีคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
แสวงหาความท้้าทายการจััดการกัับอุุปสรรค การปรัับ
ตััว และการเรีียนรู้้�จากความผิิดพลาด ซึ่่�งคุุณลัักษณะ
เหล่่านี้้�จะนำำ�ไปสู่่�การประสบความสำำ�เร็็จในการเรีียน
การทำำ�งาน รวมไปถึึงการมีีสุขุ ภาวะทางจิิต อัันเป็็นผล
ให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างมีีความสุุขอีีกด้้วย ดัังนั้้�น
จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องเสริิมสร้้างและพััฒนา
Growth Mindset ของนัักศึึกษาเพื่่�อให้้เป็็น CMU
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Smart Student และ พลเมืืองที่่�เข้้มแข็็ง (Active
Citizen)
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา
3.1 วิิธีีการ/กิิจกรรมการเรีียนรู้้�แนวใหม่่
การจััดการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา 051310
ภาวะผู้้�นำำ�ทางการศึึกษา ที่่�ผ่่านมาส่่วนใหญ่่เน้้นการ
สอนแบบบรรยายในห้้องเรีี ย น มีี ก ารเรีี ย นโดยใช้้
กระบวนกลุ่่�มและบูู ร ณาการเทคโนโลยีี บ้้ างตาม
สถานการณ์์และความเหมาะสม ดัังนั้้�นในปีีการศึึกษา
2563 มุ่่�งเน้้น การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณาการ
เพื่่�อพััฒนากรอบความคิิดเติิบโต เป็็นการจััดการเรีียน
เชิิงรุุก (Active Learning) ร่่วมกัับแนวคิิดห้้องเรีียน
กลัับทาง (Flipped-Classroom) แบ่่งออกเป็็น 4
ระยะ ได้้แก่่ 1) Design Flipped-Classroom 2) PreClass 3) During Class และ 4) Post Class มีีราย
ละเอีียด ดัังนี้้�
1) Design Flipped-Classroom แบ่่งออก เป็็น
5 ขั้้�นตอน ได้้แก่่ (1) การวิิเคราะห์์ผลลััพธ์์ การเรีียน
รู้้�ของผู้้�เรีียน (2) การคััดเลืือกเนื้้�อหาและ สื่่�อประกอบ
(3) การคััดเลืือกวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้� (4) จััดเตรีียม
เอกสารประกอบการสอน สื่่�อประกอบ การสอน
รวบรวมแหล่่งสืืบค้้น และ (5) นำำ�เนื้้�อหา สื่่�อประกอบ
การสอน วิิธีกี ารจััดการเรีียนรู้้� เข้้าสู่่�ระบบเทคโนโลยีีที่่�
ผู้้� เ รีี ย นเข้้าถึึ ง ได้้ (โดยครั้้�งนี้้�เลืื อ กใช้้ Google
Classroom)
2) Pre-Class เป็็ น การสร้้างปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์
(Interaction) ระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอน โดยผู้้�เรีียน
ต้้องเป็็น Active Learner ทั้้�งการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
(Self-Learning) และการสะท้้อนคิิดตนเอง (SelfReflection) ส่่วนผู้้ส� อนใช้้คำำ�ถามกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนเกิิด
แรงบัันดาลใจในการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองรวมถึึง
การจััดเตรีียมกิิจกรรมในห้้องเรีียน
3) During Class แบ่่งออกเป็็น 4 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
(1) การกำำ�หนดเป้้าหมายของการเรีียนรู้้� (2) การเรีียน
รู้้�ด้้วยตนเอง (3) การเรีียนรู้้�ผ่่านกลุ่่�ม และ (4) การ
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การเรียนรูดวยตนเอง (3) การเรียนรูผานกลุม และ
(4) การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ผูสอนปรับ
บทบาทเปน Coach & Facilitator โดยมุงเนนการให
ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูดวยตนเอง (Learning
ประเมิินเพื่่�อพััโดยการออกแบบการเรี
ฒนาการเรีียนรู้้� ผู้้ส� อนปรััยบนรูบทบาทเป็็
ownership)
ที่ทาทายน
Coach & Facilitator โดยมุ่่�งเน้้นการให้้ผู้้�เรีียนเป็็น
ที่เหมาะสมกับ เนื้ อหา สถานการณในยุคปกติ ใหม
เจ้้าของการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง (Learning ownership)
ทั้งการเรียนรูดวยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยการออกแบบการเรีียนรู้้�ที่่�ท้้าทาย ที่่�เหมาะสมกัับ
ภายในกลุ
ม ภายในหในยุุ
องเรี
ยน ใมีหม่่การทั้้�งReflection
&
เนื้้�อหา สถานการณ์์
คปกติิ
การเรีียนรู้้�ด้้วย
Feedback
เพื่อการพัฒนาร
้งระหวามงผูภายใน
เรียน
ตนเอง และการแลกเปลี่่�
ยนเรีีวยมกันรู้้น�ภทัายในกลุ่่�
ดห้้องเรีี
ว ยกั นยนและผู
ย นกับ ผู ส อน& Feedback
การจั ด การเรี
นรู
มีีการ เ รีReflection
เพื่่�อยการ
บูพััรฒณาการเชิ
ก (Integrated
Active
Learning)
นาร่่วมกัันทั้้�ง งรุระหว่่
างผู้้เ� รีียนด้้วยกัั
น และผู้้
เ� รีียนกัับ
ดัผู้้งส� รูอน
ปทีการจัั
่ 2 ดการเรีียนรู้้บู� รู ณาการเชิิงรุุก (Integrated
Active Learning) ดัังรููปที่่� 2

ปที่ 2ดการจั
นรูบูรณาการเชิ
รููปที่่� 2รูการจัั
การเรีีดยการเรี
นรู้้�บููรยณาการเชิิ
งรุุก งรุก

4) Post Class เป็็นการประเมิินเพื่่�อพััฒนาการ
เรีียนรู้้� (Assessment for Learning) โดยมุ่่�งเน้้นการ
ประเมิิ น ความก้้าวหน้้าและกระบวนการที่่�นำำ� ไปสู่่�
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้� ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการเลืือกและ
ออกแบบวิิธีีการประเมิินทั้้�งการประเมิินตนเอง เพื่่�อน
ประเมิิน และการให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับเพื่่�อการพััฒนา
3.2 สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนรู้้�แนว

ใหม่่
	สื่่�อและนวัั ต กรรมในการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ น
กระบวนวิิชา 051310 ภาวะผู้้�นำำ�ทางการศึึกษาใน
Flipped-Classroom ตามหน่่ ว ยการเรีี ย นรู้้�
ดัังตารางที่่� 1

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ส

หนวยการเ

1. หลักการ แน
พื้นฐาน และ
เกี่ยวกับภาว

ตารางที่ 1 (

หนวยการเ

2. คุณลักษณะ
และพฤติกร
ผูนำทางการ

3. รูปแบบของภ
ทางการศึกษ

น 4 ขั ้ น ตอน
ารเรียนรู (2)
ผานกลุม และ
ผูสอนปรับ
ยมุงเนนการให
อง (Learning
ยนรูที่ทาทาย
นยุคปกติ ใหม
เปลี่ยนเรียนรู
Reflection &
ะหวางผูเรียน
ดการเรีย นรู
ve Learning)

การเชิงรุก

ช า 051310าหมายของการเรี
ภาวะผู  น ำทางการศึ
ไดกระบวนวิ
แก (1) การกำหนดเป
ยนรู ก(2)ษา
ใน Flipped-Classroom
ตามหน
ย นรู
การเรี
ดวยตนเอง (3) การเรี
ยนรูวผยการเรี
านกลุม และ
CMU21ยนรู
(2021)
ดังตารางที
่ 1 นเพื่อพัThailand
Chiang
Mai University,
(4)
การประเมิ
ฒนาการเรียนรู ผูสอนปรับ
บทบาทเป
& ตFacilitator
โดยมุ
งเนนการให
ตารางที่ น1 Coach
สื่อและนวั
กรรมตามหน
วยการเรี
ยนรู
ตารางที่่�
1
สื่่�
อ
และนวัั
ต
กรรมตามหน่่
ว
ยการเรีี
ย
นรู้้
�
ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรูดวยตนเอง (Learning
หนวยการเรีโดยการออกแบบการเรี
ยนรู
สื่อและนวั
ownership)
ยนรูตกรรม
ที่ทาทาย
1. หลักการ แนวคิด
 เอกสารประกอบการสอน
ที่เหมาะสมกั
บ เนื้ อหา สถานการณ
ในยุคปกติ ใหม
พื้นฐาน และทฤษฎี
วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน
ทั้งการเรี
ดวนยตนเอง
่ยนเรีง ยนรู
เกี่ยวกัยบนรู
ภาวะผู
ำ
และการแลกเปลี
หนังสือการศึกษาคุณภาพสู
ภายในกลุม ภายในหองเรีระดั
ยนบโลก
มีการ Reflection &
 Youtube Growth Mindset
Feedback เพื่อการพัฒนาร
วมกันทั้งระหวางผูเรียน
Podcast การทำชีวิตให
ด ว ยกั น และผู  เ รี ย นกัProductive
บ ผู  ส อน การจั ด การเรีย นรู
บูตารางที
ร ณาการเชิ
่ 1 (ตงอรุ)ก (Integrated Active Learning)
ดังรูปที่ 2
หนวยการเรียนรู

สื่อและนวัตกรรม

 เอกสารประกอบการสอน
 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน
 หนังสือที่เกี่ยวของกับ
ภาวะผูนำทางการศึกษา
 Youtube Future Skills 2025
จาก Future Trends
 บทความ Are We Making
Progress As Leaders? จาก
National Institute of Standard
รูปที่ 2 การจัดการเรี
ยนรูบูรณาการเชิ
and Technology
(NIST) งรุก
3. รูปแบบของภาวะผูนำ  เอกสารประกอบการสอน
ทางการศึกษา
 หนังสือที่เผยแพรในเว็บไซต
ของมูลนิธิสยามกัมมาจล
 เพจที่เกี่ยวของกับผูนำ
-กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)
- ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)
 Podcast จาก Future Trends
2. คุณลักษณะ ทักษะ
และพฤติกรรมของ
ผูนำทางการศึกษา

4. แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนำทาง
การศึกษา

 เอกสารประกอบการสอน
 วีดีโอแนะนำการสอนของผูสอน
 บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ในประเด็นภาวะผูนำทางการศึกษา
ในระบบ E-journal
 บทความการพัฒนาภาวะผูนำ
จาก Harvard Business Review
 เวปไซตสถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)

5. กรณีศึกษา : ภาวะ
ผูนำกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 เอกสารประกอบการสอน
 แหลงเรียนรูตลอดชีวิต
ThaiMOOC ,Podcast, Webinar
 แหลงเรียนรูหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
 Guest Speaking ผูบริหาร

ในประเด็นภาวะผูนำทางการศึกษา
ใน Flipped-Classroom
ตามหน
ในระบบ
E-journalว ยการเรี ย นรู
 บทความการพัฒนาภาวะผูนำ
ดังตารางที่ 1
จาก Harvard Business Review
เวปไซตสถาบันววิจยการเรี
ยั เพื่อการยนรู
ตารางที่ 1 สื่อและนวัตกรรมตามหน
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หนวยการเรียนรู

5.1. กรณี
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6. แนวโนมการพัฒนา
ภาวะผู
นำในอนาคต
หน
วยการเรี
ยนรู
2. คุณลักษณะ ทักษะ
และพฤติกรรมของ
ผูนำทางการศึกษา

สื่อและนวัตกรรม
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วีดีโอแนะนำการสอนของผู
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Future
Trends
 Youtube Future Skills 2025
จาก Future Trends

บทบาทของเทคโนโลยีี
�สอนได้้ใช้้
Digital
 บทความผูผู้้Are
We Making
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and
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Digital
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กใช้้ได้้แก่่
แบบของภาวะผู
ำ ที่เลือกใช
เอกสารประกอบการสอน
ด3.วยรูปDigital
ToolนClassroom
ได(ในกรณีี
แก ห้้องเรีียนปกติิ
1) Google
ทางการศึกษา
1) Google
Classroom (ในกรณีหองเรียนปกติ
และห้้องเรีี
ยน Online)
ดหองเรี
ยนดวยGoogle
GoogleClassroom
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และหอ1.1)
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ยนด้้วย
โดยให้้นัั
โดยใหนกศึึักศึกษาใช้้
กษาใชE-Mail
E-Mailของมหาวิิ
ของมหาวิทยาลัั
ทยาลัย ย
1.2)1.2)
มอบเอกสารประกอบการสอน
ใช้้ Googleใช
มอบเอกสารประกอบการสอน
Drive
และDrive
QR-code
เพื่่�อให้้เข้้าถึึเพืงได้้ง่่
Google
และ QR-code
่อใหาเยขาถึงไดงาย
1.3)1.3)
จััดทำำจั�ดสไลด์์
ประกอบการสอนด้้วย
Googleว ย
ทำสไลด
ป ระกอบการสอนด
Slide ร่่วมกัับ Microsoft PowerPoint
Google Slide รวมกับ Microsoft PowerPoint
1.4) มอบหมายงาน ส่่งงาน แบบทดสอบ
1.4) มอบหมายงาน สงงาน แบบทดสอบ
2) ZOOM Application ด้้วยลิิขสิิทธิ์์�ของ
2) ZOOM
Application
ด ว ยลิOnline)
ข สิ ท ธิ ์ ข อง
มหาวิิทยาลัั
ย (ในกรณีี
ที่่�การจััดสอนแบบ
มหาวิ2.1)
ทยาลัZOOM
ย (ในกรณี
ที่การจัดโดยผู้้
สอนแบบ
Meeting
�สอนเป็็Online)
น Host
2.1)นZOOM
ควบคุุมและบัั
ทึึกห้้องเรีีMeeting
ยน โดยผูสอนเปน Host
ควบคุ2.2)
มและบั
นทึกScreen
หองเรียนเอกสารประกอบ
Share
. 2 ) �Share
Screen กเ อศึึกษา
สารประกอบ
การสอน 2/การนำำ
เสนองานของนัั
2.3)/การนำเสนองานของนั
Breakout Room การแบ่่
กลุ่่�มนัักศึึกษา
การสอน
กศึกงษา
และผู้้�สอนสามารถเข้้าสัั
ดกิิจกรรม
2.3) Breakoutงเกตการจัั
Room การแบ
งกลุมนักศึกษา
และผูสอนสามารถเขาสังเกตการจัดกิจกรรม
กลุ่ม2.4)
สาขาวิชChat
ามนุษBox
ยศาสตร์
และสับงคมศาสตร์
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สำหรั
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สะทอนคิดของนักศึกษา
2.5) การบรรยายรวมกับ Guest Speaker

มหาวิทยาล
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ควบคุมและ
2.2
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การวิ เ ครา
เป า หมาย
ประเมินผล
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2.4) Chat Box สำำ�หรัับคำำ�ถามและการสะท้้อน
คิิดของนัักศึึกษา
2.5) การบรรยายร่่วมกัับ Guest Speaker
3) การใช้้ Facebook Group ในแจ้้งข่่าวสาร
การสื่่�อสารและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
3.3 กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษา
ในการเรีียนรู้้�
กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของนัักศึึกษา ในการ
เรีียนรู้้� (Active Learning) แบ่่งออกเป็็น 4 ขั้้�นตอน
ดัังนี้้�
1) การกำำ�หนดเป้้าหมายของการเรีียนรู้้� ได้้แก่่
การวิิเคราะห์์ตนเอง (Self-Analysis) การตั้้�งค่่าเป้้า
หมายในการเรีียน การกำำ�หนดวิิธีีวััดและประเมิินผล
2) การเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง ได้้แก่่ การเลืือกวิิธีกี าร
เรีียนรู้้ด้้� วยเอง การสรุุปองค์์ความรู้้แ� ละเป็็นเจ้้าขององค์์
ความรู้้�ด้้วยตนเอง การเขีียนสะท้้อนคิิดตนเอง
3) การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกลุ่่�ม ได้้แก่่ การใช้้พลัังคำำ�ถาม
การเรีียนรู้้�โดยใช้้ปััญหาเป็็นฐาน การศึึกษาบทความ
วิิจััย/บทความวิิชาการ การสะท้้อนคิิดและการให้้
ข้้อมููลย้้อนกลัับ การเรีียนรู้้�กัับบุุคคลที่่�ประสบความ
สำำ�เร็็จ
4) การประเมิินเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้� ได้้แก่่ ผู้้�
เรีียนประเมิินความก้้าวหน้้าของตนเอง เพื่่�อนประเมิิน
และให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ ผู้้�สอนประเมิินความก้้าวหน้้า
เพื่่�อพััฒนา
3.4 กระบวนการสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิตให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning)
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณาการเพื่่�อ
พััฒนา Growth Mindset ในการจััดการเรีียนเรีียนรู้้�
โดยจำำ�ลองห้้องเรีียนเปรีียบเหมืือนหน่่วยงาน/องค์์กร
ที่่�นัักศึึกษาจะต้้องไปทำำ�งานในอนาคต การเรีียนรู้้�ผ่่าน
การปฏิิบััติิ เป็็นการเตรีียมความพร้้อมใน
การพัั ฒ นานัั ก ศึึ ก ษาให้้เป็็ น ผู้้� ที่่� Growth
Mindset มีีทักั ษะการเรีียนรู้้� (Learning Skills) ทัักษะ
ชีีวิิต (Life Skills) และสร้้างปััญญาด้้วยตนเอง (Self130

Intelligence) ซึ่่�งเป็็นคุุณลัักษณะสำำ�คััญของผู้้�เรีียนรู้้�
(Active Learner) และพลเมืืองที่่�เข้้มแข็็ง (Active
Citizen) เป็็นกำำ�ลัังคนคุุณภาพที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการ
พััฒนาสัังคมและประเทศชาติิต่่อไป
3.5 จุุดเด่่นของการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณการ
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณาการเพื่่�อ
พััฒนา Growth Mindset (Integrated Active
Learning for Enhancing Growth Mindset ) โดย
เป็็นการจััดการเรีียนเชิิงรุุก (Active Learning) ร่่วม
กัับแนวคิิดห้้องเรีียนกลัับทาง (Flipped-Classroom)
แบ่่งออกเป็็น 4 ระยะได้้แก่่ (1) Design FlippedClassroom (2) Pre-Class (3) During Class และ
(4) Post Class โดยมีีการออกแบบ
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สััมพัันธ์์กัันทั้้�ง ผลลััพธ์์การ
เรีียนรู้้�
ที่่�คาดหวััง เนื้้�อหาของกระบวนวิิชา กิิจกรรมการเรีียน
รู้้�เชิิงรุุก และผลงานของนัักศึึกษา รวมถึึงการวััดและ
ประเมิินผลเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้�
4. ผลที่่�ได้้รัับ
4.1 วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณาการเพื่่�อ
พััฒนากรอบความคิิดเติิบโต เน้้นการประเมิินเพื่่�อ
พััฒนาการเรีียนรู้้� (Assessment for Learning) เน้้น
กระบวนการที่่�นำำ�ไปสู่่�ผลลัั พธ์์ การเรีี ย นรู้้� ด้้วยการ
ประเมิินตนเอง เพื่่�อนประเมิิน และการให้้ข้้อมููลย้้อน
กลัับเพื่่�อการพััฒนา โดยแบ่่งสััดส่่วนของการให้้คะแนน
เป็็นไปตามผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ที่่�ต้้
� องการให้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�
เรีียนและกิิจกรรม Active Learning ในแต่่ละหน่่วย
การเรีียนรู้้� โดยกำำ�หนดเกณฑ์์การให้้คะแนนที่่�เป็็นข้้อ
ตกลงร่่วมกัันระหว่่างผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียน รายละเอีียดดััง
ตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 สััดส่่วนกิิจกรรมและคะแนน
กิิจกรรม
คะแนน
ระหว่่างภาค
Integrated Active Learning
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กิิจกรรม
คะแนน
- การเข้้าร่่วมปฏิิสััมพัันธ์์ในชั้้�นเรีียน
10
- การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่าน20
Flipped-Classroom
- การเรีียนรู้้�ผ่่านกลุ่่�ม
20
- การนำำ�เสนองานรายบุุคคลและ
10
กลุ่่�ม
- การสรุุปองค์์ความรู้้� สะท้้อนคิิด
10
และการให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ
ปลายภาค
- ความรู้้� ทัักษะและชุุดความคิิด
30
รวม
100
4.2 แสดงข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการประเมิินผล
รายงานผลการประเมิิ น การสอนของอาจารย์์ โ ดย
นัักศึึกษา ประจำำ�ภาคการศึึกษา 2/2563 ในกระบวน
วิิชา 051310 ภาวะผู้้�นำ�ท
ำ างการศึึกษา
จากระบบ CMU-MIS ผลการประเมิินอาจารย์์ผู้้�สอน
ดัังตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ผลการประเมิินอาจารย์์ผู้้�สอน
รายการประเมิิน
ค่่าเฉลี่่�ย
1. อธิิ บ ายให้้นัั ก ศึึ ก ษาทราบเกี่่�ยวกัั บ 4.54
วััตถุุประสงค์์ของหััวข้้อที่่�สอน
2. สอนเนื้้�อหาครบถ้้วนตามวััตถุุประสงค์์ 4.38
และใช้้เวลาอย่่างเหมาะสม
3. จััดลำำ�ดัับเนื้้�อหาเป็็นไปอย่่างมีีระบบ 4.46
และขั้้�นตอนชััดเจน
4. สอดแทรกเรื่่�องคุุณธรรมและจริิยธรรม
ที่่�มีี ส าระประโยชน์์ ใ นระหว่่ า งการ 4.38
บรรยาย
5. มีีการใช้้เทคนิิควิิธีสี อนและสื่่�อประกอบ
การสอนต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดความสนใจและเข้้าใจบทเรีียน
4.38
6. มีีวิิธีีการสอนที่่�กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษา
ได้้ฝึึกการคิิด วิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหา
อย่่างมีีวิิจารณญาณในเนื้้�อหาที่่�สอน
4.54
7. เปิิดโอกาสรัับฟัังและตอบข้้อซัักถาม
ของผู้้�เรีียนในชั้้�นเรีียนหรืือนอกชั้้�นเรีียน 4.46

รายการประเมิิน
ค่่าเฉลี่่�ย
8. แนะนำำ�แหล่่งค้้นคว้้า เอกสาร หรืือ 4.46
ตำำ�ราสำำ�หรัับให้้นัักศึึกษาใช้้อ่่านประกอบ
รวม
4.45
	ข้้อคิิ ด เห็็ น อื่่�นๆ อาจารย์์ ส อนได้้ดีี ม ากและ
สามารถนำำ�เอาเนื้้�อหาในการเรีียนการสอน ไปบููรณา
การใช่่ในชีีวิิตได้้จริิง
ผลการประเมิินกระบวนวิิชา ดัังตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 ผลการประเมิินกระบวนวิิชา
รายการประเมิิน
ค่่าเฉลี่่�ย
1. การแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบอย่่างชััดเจน 4.56
เกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา
แผนการสอน (course syllabus) วิิธีกี าร
ประเมิิ น ผลการเรีี ย น เกณฑ์์ ก ารให้้
คะแนน และเอกสารอ่่านประกอบ
2. เนื้้�อหาในการสอนสอดคล้้องกัับหััวข้้อ
ที่่�สอน (course outline) ของกระบวน 4.23
วิิชา
3. การอธิิบายให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ของ 4.54
วิิ ช าที่่�เรีี ย นกัั บ วิิ ช าอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืื อ
การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
4. การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดและค้้นคว้้า 4.69
ด้้วยตนเอง และกระตุ้้�นให้้ได้้ฝึึกการคิิด
วิิเคราะห์์
5. วิิธีีการและเกณฑ์์ในการวััดผลเหมาะ
สมกัับเนื้้�อหากระบวนวิิชา และการวััดผล
สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�
ของกระบวนวิิชา
4.15
6. ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดให้้ 4.00
ทำำ�นอกเหนืือจากเวลาเรีียนสอดคล้้องกัับ
ระยะเวลา
7. สื่่�อการสอนและเอกสารประกอบการ 4.46
สอนสนัับสนุุนต่่อการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
รวม
4.36

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตััวอย่่างการประเมิินผลงานของเพื่่�อนและ การให้้
ข้้อมููลย้้อนกลัับเพื่่�อการพััฒนาของนัักศึึกษา ดัังรููปที่่� 3

รููปที่่� 3 ตััวอย่่างการประเมิินผลงานของเพื่่�อนและการ
ให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับตััวอย่่างการเขีียนสะท้้อนคิิดของ
นัักศึึกษา ดัังรููปที่่� 3

ระดัับดีีมาก จึึงสรุุปได้้ว่่ากรอบความคิิดเติิบโตมีีความ
สััมพัันธ์์กัับผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน

รูปที่ 5 คะแนนเฉลีย่ การประเมินกรอบความคิด
เติยการประเมิิ
บโตของตนเอง
่ 5 คะแนนเฉลี
ย่ การประเมิ
นกรอบความคิ
รููปที่่�รูป5ทีคะแนนเฉลี่่�
นกรอบความคิิ
ดเติิบดโต
เติบโตของตนเอง
ของตนเอง
ความถี่ของการประเมินกรอบความคิดเติบโตรายขอ
20
15
20
10
15
5
10
0
5
0

ความถี่ของการประเมินกรอบความคิดเติบโตรายขอ

10 9

8

10 9 18

รููปที่่� 4 ตััวอย่่างการเขีียนสะท้้อนคิิดของนัักศึึกษา
4.3 ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาเป้้าหมาย
การจััดการเรีียนรู้้�แบบบููรณาการเชิิงรุุกเพื่่�อ
พัั ฒ นา Growth Mindset ผู้้� ส อนได้้ออกแบบ
การประเมิิ น กรอบความคิิ ด เติิ บ โตของนัั ก ศึึ ก ษา
จำำ�นวน 5 ข้้อ ได้้แก่่
1) ฉัันเชื่่�อว่่าคนเราทุุกคนสามารถพััฒนาได้้
2) ฉัันเห็็นคุุณค่่าของความท้้าทาย
3) ฉัันเห็็นคุุณค่่าของความพยายาม เพื่่�อการ
เรีียนรู้้�
4) ฉัันสามารถเรีียนรู้้จ� ากความสำำ�เร็็จของคนอื่่�นได้้
5) ฉัั น กล้้าเผชิิ ญกัั บปัั ญหาและ อุุ ปสรรคที่่�
ท้้าทาย
ผลการประเมิินตนเองของนัักศึึกษา ดัังรููปที่่�
5และ 6 และเมื่่�อสิ้้�นสุุดภาคเรีียนพบว่่า นัักศึึกษาที่่�มีี
กรอบความคิิดเติิบโตระหว่่าง 9-10 มีีผลการเรีียนใน
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รููรูปที่่�ที่ 6 ความถี
ความถี่่�่ของการประเมิ
องการประเมิินกรอบความคิิ
กรอบความคิดเติิ
เติบโต
ของตนเองรายข้้อ
ของตนเองรายข
อ
รูปที่ 6 ความถี่ของการประเมิ
นกรอบความคิ
ดเติบโต
4.4 ผลลััพธ์์ของตนเองรายข
ต่่อคณาจารย์์ที่่�เข้้าร่่
อ วมโครงการ
ในการจัั
ยนรู้้�เชิิทงี่เรุุขกาแบบบูู
รณาการร่่วม
4.4 ผลลั
พธตดอการเรีี
คณาจารย
รวมโครงการ
กัับห้้องเรีี
ยนกลัับทาง ทำำย�นรู
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ร ณาการ
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5. บทสรุุป
5.1 บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
ในการจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกแบบบููรณาการร่่วม
กัับห้้องเรีียนกลัับทาง ทำำ�ให้้ผู้้�สอนต้้องปรัับความคิิด
ของตนเองที่่�ต้้องเรีียนรู้้แ� ละพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยเฉพาะสมรรถนะด้้านการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อส่่ ง เสริิ ม กระบวนการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ไ ด้้อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
ในการออกแบบ Flipped-Classroom ทำำ�ให้้
ผู้้� ส อนจำำ� เป็็ น วางแผนการทำำ� งานอย่่ า งเป็็ น ระบบ
การเลืือกสื่่�อและแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้เหมาะกัับเนื้้�อหาวิิชา
สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้ไ� ด้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสามารถต่่อยอดองค์์ความรู้้�
ในการเรีียนและการทำำ�งานในอนาคต
5.2 แนวทางในการขยายผล
ผลงานที่่�จะเป็็นแนวทางการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ
ใหม่่ที่่�สามารถนำำ�ไปขยายผลในกระบวนวิิชาอื่่�น รวม
ถึึงการบริิการวิิชาการ ได้้แก่่ (1) การจััดการเรีียนรู้้�เชิิง
รุุกแบบบููรณาการ (Integrated Active Learning) (2)
กระบวนการออกแบบห้้องเรีียนกลัับทาง (FlippedClassroom Design Process) และ (3) การพััฒนา
Growth Mindset

5.3 ปััญหาและอุุปสรรค
การจััดการเรีียนรู้้�ในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา
2563 มีีผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ระลอกที่่� 2 ทำำ�ให้้ต้้องปรัับแผนการจััดการเรีียนรู้้�แบบ
Online สลัับกัับการ On-site แต่่นักั ศึึกษาบางส่่วนยััง
ไม่่พร้้อมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�แนวใหม่่ ต้้องกระตุ้้�นการ
เรีียนรู้้� การแลกเปลี่่�ยนมากกว่่าเดิิม รวมถึึงปรัับลดบาง
กิิจกรรมให้้เหมาะสมสถานการณ์์
	นัักศึึกษาบางส่่วนยัังยึึดติิดกัับการเรีียนเนื้้�อหา
ท่่องจำำ� และนำำ�ไปสอบเพื่่�อให้้ได้้ผลการเรีียนที่่�ดีี ดัังนั้้�น
การปรัับชุุดความคิิดของนัักศึึกษา จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลา
และสื่่�อการเรีี ย นรู้้� ที่่� เหมาะสมกัั บ ช่่ ว งวัั ย และ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� สำำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ที่่�สนัับสนุุนงบประมาณตามโครงการส่่งเสริิม
การจััดการเรีียนรู้้ที่่�� สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�
ปีีการศึึกษา 2563
ขอขอบคุุณ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุทธิิดา
จำำ�รััส อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชาหลัักสููตร การสอนและ
การพััฒนาการเรีียนรู้้� คณะศึึกษาศาสตร์์ ที่่�ได้้ช่่วย
ชี้้�แนะ เป็็นพี่่�เลี้้�ยงในการบููรณาการเทคโนโลยีี รวมถึึง
การจััดทำำ�คลิิปวีีดีีโอประกอบการจััดการเรีียนรู้้�
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การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning + Flipped Classroom สำ�หรับนักศึกษา
ในกระบวนวิชา 064331 มโนทัศน์เคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3
วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ1

1ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning + Flipped Classroom สำำ�หรัับนัักศึึกษาในกระบวนวิิชา 064331
มโนทััศน์์เคมีีในหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน 3 เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการจััดการเรีียนรู้้�ในโครงการส่่งเสริิมการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 ของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ มีีจุุด
มุ่่�งหมายเพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาการเรีียนรู้้จ� ากเดิิมที่่�เป็็นการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Active Learning (การเรีียนรู้้เ� ชิิง
รุุก) ให้้เป็็นการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ร่่วมกัับการเรีียนรู้้�แบบ Flipped Classroom (ห้้องเรีียนกลัับทาง)
ซึ่่�งเป็็นลัักษณะของการเรีียนรู้้แ� บบ Blended Learning (การเรีียนรู้้แ� บบผสมผสาน) เพื่่�อให้้มีีความทัันสมััย เหมาะ
สมกัับการเปลี่่�ยนแปลงของการศึึกษาในยุุคดิิจิทัิ ลั และเพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในการจััดการเรีียนรู้้ใ� นภาคเรีียน
ที่่�ผ่่านๆมาให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น โดยผลจากการดำำ�เนิินโครงการ โดยภาพรวมพบว่่า การจััดการเรีียนรู้้แ� บบ
Active Learning + Flipped Classroom ในกระบวนวิิชานี้้� ได้้พััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
โดยวััดและประเมิินผลจากผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักศึึกษา ซึ่่�งอาจจะมีีบางส่่วนที่่�จำำ�เป็็นต้้องทบทวนเพื่่�อ
ปรัับปรุุงและพััฒนาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นในภาคเรีียนต่่อๆไป
คำำ�สำำ�คััญ: มโนทััศน์์เคมีี, Active Learning, Flipped Classroom
1. บทนำำ�
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เป็็นสถาบััน
ชั้้�นนำำ�ในการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากรทางการ
ศึึกษาให้้จััดการศึึกษาเพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยได้้จััดการ
เรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
องค์์การสหประชาชาติิ ในเป้้าหมายที่่� 4 การศึึกษาที่่�
มีีคุุณภาพ (Quality Education): สร้้างหลัักประกััน
ว่่าทุุกคนมีีการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพอย่่างครอบคลุุมและ
เท่่าเทีียม และสนัับสนุุนโอกาสในการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ
(Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning

opportunities for all) [1] ซึ่่�งหนึ่่�งในสมรรถนะหลััก
ของคณะศึึกษาศาสตร์์ คืือ ความเชี่่�ยวชาญด้้านศาสตร์์
การสอนแนวใหม่่
จากการที่่�ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียน
รู้้� สำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ได้้จััดโครงการเพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
อาจารย์์ในการพััฒนาทัักษะด้้านการเรีียนการสอนใน
ศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อตอบสนองนโยบายการพััฒนา
คุุณภาพการศึึกษาของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ โดยมีี
การจััดกิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้วิ� ธีิ ปี ฏิิบัติั ที่่�ดี
ิ ด้้ี านการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 และการ
สนัับสนุุนด้้านนวััตกรรมการเรีียนการสอนสำำ�หรัับ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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อาจารย์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่นั้้�น ข้้าพเจ้้าในฐานะผู้้�
สอนกระบวนวิิชา 064331 มโนทััศน์์เคมีีในหลัักสููตร
การศึึ ก ษาขั้้�นพื้้�นฐาน 3 ซึ่่� ง มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่�อให้้
นัักศึึกษาสามารถ 1) วิิเคราะห์์ อธิิบาย นำำ�เสนอวิิธีกี าร
ได้้มาซึ่่�งความรู้้� และสรุุปมโนทััศน์์เคมีีในกลุ่่�มสาระการ
เรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์ ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน ระดัับมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ซึ่่�งประกอบด้้วย
หััวข้้อ สารประกอบอิินทรีีย์์ พอลิิเมอร์์ การบููรณาการ
ความรู้้�และทัักษะทางเคมีีในการอธิิบายปรากฏการณ์์
ในชีีวิิตประจำำ�วััน การแก้้ปััญหาทางเคมีี การนำำ�เสนอ
ผลการแก้้ปััญหาเชิิงเคมีี และ 2) วิิเคราะห์์ อธิิบาย นำำ�
เสนอวิิธีีการได้้มาซึ่่�งความรู้้� และสรุุปมโนทััศน์์เคมีีใน
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ ตามหลัักสููตรแกน
กลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน สาระวิิทยาศาสตร์์กายภาพ
ซึ่่�งประกอบด้้วยหััวข้้อ ไฮโดรคาร์์บอน พอลิิเมอร์์ การ
ละลาย พลาสติิก และการประยุุกต์์ใช้้พอลิิเมอร์์ในชีีวิติ
ประจำำ�วััน จึึงได้้ตััดสิินใจเข้้าร่่วมโครงการนี้้� โดยเป็็น
โครงการ Type B: Active Learning + Flipped
Classroom ที่่�เน้้นการนำำ�เนื้้�อหาส่่วนของการบรรยาย
มาสร้้างเป็็นสื่่�อในรููปแบบออนไลน์์ที่่�เป็็นการต่่อยอด
จาก Type A: Active Learning ซึ่่�งเน้้นการสร้้าง
บรรยากาศการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning (การ
เรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก) โดยมีีการใช้้สื่่�อ เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ต่่ า งๆมาช่่ ว ยทำำ� ให้้การเรีี ย นรู้้� เ ป็็ น ไปอย่่ า งสะดวก
ง่่ายดายและรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังช่่วยทำำ�ให้้นัักศึึกษาให้้
ความสนใจและมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� อัันจะนำำ�ไปสู่่�
การเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
	ดัังนั้้�น ในกระบวนวิิชานี้้� ผู้้�สอนจึึงตั้้�งใจที่่�จะ
ปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้� จ ากเดิิ ม ที่่�เป็็ น การ
จััดการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ให้้เป็็นการเรีียน
รู้้แ� บบ Active Learning ร่่วมกัับการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ
Flipped Classroom (ห้้องเรีียนกลัับทาง) เพื่่�อให้้มีี
ความทัันสมััยและช่่วยแก้้ปััญหาในเรื่่�องของการทำำ�
โครงงานเคมีีที่่�เกิิดขึ้้�นในภาคเรีียนที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งการ
เรีียนรู้้�แบบเดิิมของวิิชานี้้� ไม่่มีีส่่วนของการ Flipped
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Classroom ทำำ�ให้้เวลาในห้้องเรีียนยัังไม่่เหมาะสมและ
ไม่่เพีียงพอต่่อนัักศึึกษาในการศึึกษาค้้นคว้้า รวบรวม
ข้้อมููล วางแผนและทำำ�โครงงานเคมีี ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ได้้
ยัังไม่่ดีีเท่่าที่่�ควร ซึ่่�งหากนัักศึึกษาใช้้เวลาในการทำำ�
โครงงานนอกเวลา ผู้้�สอนก็็อาจจะไม่่สามารถติิดตาม
ความคืืบหน้้าได้้ทั้้�งหมด หรืือไม่่สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�
ได้้อย่่างเต็็มที่่� อีีกทั้้�งการทำำ�โครงงานนอกเวลามากจน
เกิินไป ก็็อาจจะเป็็นการเพิ่่�มภาระในการเรีียนของ
นัักศึึกษาอีีกด้้วย เนื่่�องจากนัักศึึกษาค่่อนข้้างจะเรีียน
หนัักและมีีภาระงานจากหลายวิิชาด้้วยกััน ดัังนั้้�น ถ้้า
หากมีีการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Flipped Classroom ใน
ส่่วนของการทำำ�โครงงานเคมีีที่่�เป็็นการบููรณาการความ
รู้้�และทัักษะทางเคมีีในการอธิิบาย ปรากฏการณ์์ใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน การแก้้ปััญหาทางเคมีี การนำำ�เสนอผล
การแก้้ปััญหาเชิิงเคมีี จะน่่าจะทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีเวลาใน
ชั้้�นเรีียนในการระดมความคิิด แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เกี่่�ยว
กัับหััวข้้อโครงงาน รวมถึึงการสืืบค้้นข้้อมููล ศึึกษางาน
วิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ออกแบบ วางแผน และลงมืือทำำ�โครง
งานเคมีีร่่วมกัันได้้มากขึ้้�น อัันจะนำำ�ไปสู่่�การทำำ�โครง
งานเคมีีที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นด้้วย
2. หลัักการ/ทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้
2.1 Active Learning (การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก)
Active Learning เป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�หนึ่่�งที่่�ผู้้�
เรีี ย นมีี ส่่ ว นร่่ ว มในกระบวนการเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า ง
กระตืือรืือร้้นหรืือเรีียนรู้้�ผ่่านประสบการณ์์ ซึ่่�งมีีหลาย
ระดัับที่่�แตกต่่างกัันออกไป ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับการมีีส่่วน
ร่่วมของผู้้�เรีียนด้้วย Bonwell & Eison (1991) ระบุุ
ว่่า ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกก็็ต่่อเมื่่�อพวก
เขากำำ�ลังั ทำำ�อะไรบางอย่่างที่่�นอกเหนืือจากการฟัังแบบ
เชิิงรัับ [2]
	สำำ�หรัับโครงการนี้้� การเรีียนรู้้�เน้้นการสร้้าง
บรรยากาศการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ซึ่่�งเป็็น
กิิจกรรมที่่�ทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดภาคการศึึกษา โดย
อาจจะใช้้วิิธีีการต่่างๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น 1) Project/
Problem/Case-based learning มีีการทำำ�โครงงาน
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หรืือทำำ�ภารกิิจที่่�ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมคิิดหััวข้้อ 2) การให้้
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน เช่่น การสะท้้อนความ
คิิด (Reflection) เสวนา แสดงบทบาทสมมติิ (Role
Playing) การใช้้เกม เป็็นต้้น 3) การเชื่่�อมโยงบทเรีียน
กัับสถานการณ์์และชีีวิติ จริิง โดยกำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินการ
เรีียนด้้วยวิิธีี Active Learning ไม่่ต่ำำ��กว่่า 50% ของ
เนื้้�อหาที่่�เดิิมใช้้การบรรยายหน้้าชั้้�น และคะแนนการ
ประเมิินจากกิิจกรรมนี้้�โดยไม่่ใช้้วิิธีสี อบข้้อเขีียน ไม่่ต่ำำ��
กว่่า 30% ของคะแนนทั้้�งหมดที่่�ใช้้คำำ�นวณลำำ�ดัับขั้้�น
(เกรด)
นอกจากนี้้� ยัังมีีการใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม ไม่่
ว่่าจะเป็็น Learning Management System (ระบบ
การจััดการเรีียนรู้้�) เทคโนโลยีีในชั้้�นเรีียน – เครื่่�องมืือ
ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม เช่่น Kahoot, Google
Drive, ฯลฯ หรืือเทคโนโลยีีที่่�ช่ว่ ยสร้้างบรรยากาศการ
มีีส่ว่ นร่่วม Online เช่่น Video Conference (Zoom,
Facebook live), Online Communication
(Facebook, MS Team, Youtube) เป็็นต้้น [3]
2.2 Flipped Classroom (ห้้องเรีียนกลัับทาง)
Flipped Classroom เป็็นกลวิิธีีการสอนและ
เป็็นการเรีียนรู้้�แบบผสมผสานแบบหนึ่่�งที่่�มีีเป้้าหมาย
ในการเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้เ� รีียนและการเรีียนรู้้โ� ดย
การให้้ผู้้�เรีียนทำำ�การอ่่านหนัังสืือหรืืองานที่่�ได้้รัับมอบ
หมายมาก่่อนจากบ้้านหรืือก่่อนที่่�จะเข้้าห้้องเรีียน และ
มาลงมืือปฏิิบััติิหรืือเรีียนรู้้�ร่่วมกัันผ่่านการแก้้โจทย์์
ปััญหาหรืืองานในรููปแบบอื่่�นๆในห้้องเรีียน [4]
	สำำ� หรัั บ โครงการนี้้� การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบ
Flipped Classroom เป็็นการนำำ�เนื้้�อหาส่่วนบรรยาย
ของผู้้ส� อนมาสร้้างเป็็นสื่่�อออนไลน์์ให้้กัับนัักศึึกษา เพื่่�อ
นำำ�มาใช้้สร้้างกิิจกรรม Flipped Classroom ซึ่่�งมีี
ลัักษณะคืือ 1) นัักศึึกษาใช้้เวลานอกชั้้�นเรีียนในการ
ศึึกษาเนื้้�อหา ซึ่่�งจะทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีแหล่่งเรีียนรู้้�และ
สามารถศึึกษาเนื้้�อหาล่่วงหน้้าหรืือทบทวนแก่่นสาระ
ของเนื้้�อหาได้้ผ่่านทางสื่่�อสมััยใหม่่ และทำำ�ให้้กิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ในชั้้�นเรีียนเกิิดผล

มากขึ้้�น 2) มีี ก ารใช้้เทคนิิ ค การจัั ด การที่่�ช่่ ว ยให้้
Flipped Classroom ใช้้ได้้ผล เช่่น มีีการเกริ่่�นนำำ�
เนื้้�อหาอย่่างเหมาะสมก่่อน มีีการตั้้�งประเด็็นการศึึกษา
ให้้ล่่วงหน้้า มีีการสร้้างแรงจููงใจ ตลอดจนการจััดกา
รอื่่�นๆ ที่่�ช่่วยให้้ Flipped Classroom ไม่่เป็็นเพีียง
ภาระในการอ่่านเนื้้�อหาล่่วงหน้้าให้้กัับผู้้�เรีียน โดยสื่่�อ
ออนไลน์์ที่่�นำำ�มาใช้้กัับวิิธีีการ Flipped Classroom
ควรมีีลักั ษณะเป็็นการบัันทึึกวิิดีโี อออนไลน์์ของผู้้ส� อน
เกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนต้้องศึึกษาด้้วยตนเองนอกชั้้�น
เรีียน โดยผู้้ส� อนอาจใช้้วิิดีโี อนี้้�สอนเนื้้�อหาทั้้�งหมด หรืือ
อาจเป็็นวิิดีีโอสั้้�นๆ ใช้้แนะนำำ�เนื้้�อหา หรืือตั้้�งประเด็็น
ให้้กัับผู้้เ� รีียน เช่่น หากกำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนอ่่านตำำ�ราบทใด
ผู้้�สอนจะมีีวิิดีีโอเกริ่่�นนำำ� ชี้้�ประเด็็นสำำ�คััญ และตั้้�ง
ประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญให้้กัับผู้้�เรีียนก่่อน และอาจ
จะมีีวิิดีีโอสรุุปหลัังจากผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหาแล้้วอีีกชิ้้�น
หนึ่่�งด้้วย ส่่วนวิิดีโี อและสื่่�อการศึึกษาที่่�ใช้้กัับ Flipped
Classroom ควรวางไว้้ในระบบ Learning
Management System (LMS) เช่่น บน KC-Moodle,
Google Classroom, หรืือ LMS อื่่�นๆ [5]
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ประกอบด้้วย การเรีียนรู้้�อย่่างมีีเป้้าหมาย การรัับรู้้�ใน
สิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้� การตอบสนอง การใช้้แรงจููงใจ การ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้� และการให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ ซึ่่�ง
เกิิดจากการผสมผสานแนวคิิดเกี่่�ยวกัับกระบวนการ
เรีียนรู้้�ของกาเย่่ (Gagné) บรููเนอร์์ (Bruner) คลอสไม
เออร์์และกู๊๊�ดวิิน (Klausmier and Goodwin) และค
รอนบาค (Cronbach) [6]
3.1 วิิธีกี าร/กิิจกรรมการเรีียนการสอนแบบใหม่่
การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นกระบวนวิิ ช านี้้�มีี วิิ ธีี ก ารและ
กิิจกรรมการจััดการเรีียนรู้้ที่่�� หลากหลาย ทั้้�งในส่่วนของ
Active Learning โดยการนำำ�เสนอผลงานมโนทััศน์์
ทางเคมีี การฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ก ารจัั ด การเรีี ย นรู้้� ทั้้� งแบบ
ออนไลน์์และในชั้้�นเรีียน การออกแบบการจััดการเรีียน
รู้้�แบบ Teaching Duet Pedagogy ตามแนวทาง
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

137

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

รู ป ที่ 1 การพู ด คุ ย กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญผ า นทาง
รู ปและ
ที่ 1Live
การพูลงใน
ด คุ ยFacebook
กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญผ า นทาง
Zoom
Zoom และ Live ลงใน Facebook
- ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ ครูเคมี ผูไดรับรางวัล
ยรติภูมิ รอดพั
นธ ครูTeacher
เคมี ผูไดรับAward
รางวัล
Prime- ดร.เกี
Minister's
Science
- ดร.เกีี
ภูScience
ูมิทิ ยานุ
รอดพััสรณ
นธ์์Teacher
ครูู
เคมีีการมหาชน)
ผู้้�ได้้รััAward
บรางวััล
Prime
Minister's
2020 โรงเรี
ยนมหิยรติิ
ดลวิ
(องค
Prime
Minister's
Teacher
2020
2020
โรงเรี
ยนมหิดลวิScience
ทยานุสรณ
(องคกAward
ารมหาชน)
จ.นครปฐม
โรงเรีี ย นมหิิ ด ลวิิ ท ยานุุ ส รณ์์ (องค์์ ก ารมหาชน)
จ.นครปฐม
จ.นครปฐม

ใน
การป ระก
International
International
Intel ISEF 20
Intel
20
อินเดียISEF
นา สหร
อิวินทเดีย สยนา
อน สหร
“ค
วิดวงดาว
ท ย ส อนโดย
“ค
ดวงดาว
โดย
ได รั บ พระราช
ได
รั บ พระราช
ประจำป
2558
ประจำป 2558
3.2 สื่ อ และ
3.2 สืสอนแบ
่ อ และ
สอนแบ
สำหรั
บก
สำหรั
Zoom
Proบตก
Zoom
เขามาใชPro
เปนตห
เข
สื่ อาตมาใช
า งๆเปดันงหแ
สืผู่ อเชีต่ ยาวชาญ
งๆ ดั ง แแ
ผูFacebook
 เชี่ ย วชาญเพแ
Facebook
ดวยตนเอง เพ
เป
ดGroup
วยตนเอง
รวมถึเปง
Group
ต า ง ๆรวมถึ
เ ชง
ตNearpod,
า ง ๆ เ ชM
Nearpod,
Kahoot เป นMต
Kahoot
เป น ต
เพื่ อสรางความ
เพื
การ่ อสร
เรียางความ
นรูใหน
การ เรียนรูใหน

BLOSSOMS ของ Massachusetts Institute of
Technology (MIT) การนำำ�เสนอผลการออกแบบและ
การแก้้ปััญหาทางเคมีีผ่า่ นการทำำ�โครงงานเคมีี เป็็นต้้น
และในส่่วนของ Flipped Classroom ที่่�เป็็นการศึึกษา
ด้้วยตนเองจากสื่่�อต่่างๆที่่�ผู้้�สอนได้้สร้้างขึ้้�นและมอบ
หมายให้้ ซึ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิ (Learning
by Doing) ผ่่านการเรีียนรู้้�แบบ Blended Learning
(Online + Face-to-Face Learning) เพื่่�อให้้เหมาะ
สมกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลาเรีียนที่่�มีีการ
รู ป ที่ 2 การพู ด คุ ย กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญผ า นทาง
แพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้�อไวรัั ส โคโรนา 2019
ทีการพูู
่ 2 นการพู
า นทางและ
สผูงลิเ ชีง่คยใาวชาญผ
หนทาง
นักศึกZoom
ษา
รููปรูที่่�ป2และบั
ดทึคุุกยเอาไว
กััดบคุผู้้ย�เชี่่�พืกัย่อบวชาญผ่่
(COVID-19) โดยมีีการเพิ่่�ม Flipped Classroom Zoom
นทึกเอาไว
พืให้้นัั
่อสกงลิศึึงกคษา
ใหนักศึกษา
เข้้าไปทั้้�งที่่�เป็็นวิิดีีโอสั้้�นๆหรืือวิิดีีโอที่่�มีีความยาวที่่�ผู้้� Zoom
บััน-ทึึคุกและบั
ลิิงค์์เพงศ
ณเอาไว้้เพื่่�
ครู เฉลิอมส่่งพร
ธี ร ะวรรณ ครู ผู ไ ด รั บ
คุุณเฉลิ
ครููเมฉลิิ
พงศ์์ธีีระวรรณครู ผครููู ไ ดผู้้ร�ได้้รัั
บ
สอนได้้สร้้างขึ้้�นมาจากการสััมภาษณ์์หรืือพููดคุุยกัับผู้้�
- คุ ณ- ครู
พรมพร
พงศ
พระราชทานรางวั
ลสมเด็
จเจาธฟี ร ะวรรณ
ามหาจักรี ประจำปั บ
พระราชทานรางวัั
ลสมเด็็
ามหาจัั
รีี ประจำำ�ปีี
เชี่่�ยวชาญ ดัังรููปที่่� 1-3 หรืือจากวิิดีโี ออื่่�นๆใน Youtube พระราชทานรางวั
ลสมเด็
จเจจาเจ้้าฟ้้
ฟยานสุ
มหาจั
กรีกประจำป
2558 (ประเทศไทย)
โรงเรี
ร าษฎ
ร พิ ทยา
2558
(ประเทศไทย)
โรงเรีี
ย
นสุุ
ร
าษฎร์์
พิิ ท ยา
เช่่ น โทรทัั ศ น์์ ค รูู เป็็ น ต้้น วิิ ดีี โ อหลัั ก ๆที่่�เป็็ น การ 2558
(ประเทศไทย)
โรงเรี ย นสุ ร าษฎ ร พิ ทยา
จ.สุ
ร
าษฎร
ธ
านี
สััมภาษณ์์ พููดคุุยกัับผู้้เ� ชี่่�ยวชาญที่่�เป็็นครููที่่�ปรึึกษาโครง จ.สุุราษฎร์์ธานีี
จ.สุราษฎรธานี
งานวิิ ท ยาศาสตร์์ ของนัั ก เรีี ย นที่่�ได้้รัั บคัั ดเลืื อ กเป็็ น
ตััวแทนประเทศไทย ในการนำำ�เสนอผลงานโครงงาน
วิิทยาศาสตร์์/นวััตกรรม และได้้รัับรางวััลทั้้�งระดัับชาติิ
และระดัับนานาชาติิจำำ�นวนมาก ได้้แก่่
- คุุณครููขุุนทอง คล้้ายทอง ครููวิิทยฐานะ ชำำ�นาญการ
โรงเรีียนจุุฬาภรณราชวิิทยาลััย ปทุุมธานีี ผู้้ไ� ด้้รัับรางวััล
จพระเจ้้าอยู่่�หััScience
วภููมิิพล
(2557)โล่่แพลระราชทานพระบาทสมเด็็
ะ รางวั ล Prime Minister’s
รู ป ที่ 3 การพู ด คุ ย กั บ ผู เ ชี่ ย วชาญผ า นทาง
3 การพููดและบั
คุุยกัับนผู้้เ�ทึชี่่�กยวชาญผ่่
อดุุลAward
ยเดช (2557)
Teacher
2018และรางวััล Prime Minister’s รููปที่่�Zoom
เอาไวเาพืนทาง
่อสงZoom
ลิงคใหและ
นักศึกษา
บัันทึึกเอาไว้้เพื่่�อส่่งลิิงค์์ให้้นัักศึึกษา
Science Teacher Award 2018
นอกจากนี้้�ยัั
งมีีสื่่�้ ยอังออนไลน์์
อื่่�นๆ เช่่นอเว็็ื่ นบๆไซต์์
นอกจากนี
มี สื่อออนไลน
เชน เว็บ ไซต
ต่่างๆที่่�
มอบหมายให้้นัั
กศึึกษาได้้ทำำ
กษาข้้อมูู
ลมา กษาขอมูล
ตางๆที
่มอบหมายให
นักศึ�การศึึ
กษาได
ทำการศึ
ก่่อนล่่วงหน้้า เช่่น เรื่่�อง โครงงาน “ต้้อยติ่่�ง” ของ
อนลวยงหน
า ยเชนเตรีี
น เรืย่อมอุุง ดโครงงาน
“ตอยติ่ง” ของ
นัักมาก
เรีียนโรงเรีี
นโรงเรีี
มศึึกษา ที่่�คว้้า
รางวัันัลกแกรนด์์
อวอร์์ดยอัันโรงเรี
นดัับ 2 สาขาพฤกษศาสตร์์
เรีย นโรงเรี
ยนเตรีย มอุด มศึในกษา ที่คว า
การประกวดอิิ
นเทล ไอเซฟ
2006
รางวัลแกรนด
อวอร
ดอั(Intel
นดับInternational
2 สาขาพฤกษศาสตร
Science and Engineering Fair: Intel ISEF 2006)
ระก วดอิ
เทยลนา ไอเซฟ
(Intel
ณ ใน
เมืือการป
งอิินเดีียนาโปลิิ
ส รััฐอิินนเดีี
สหรััฐอเมริิ2006
กา
Science
Fair:
รู ปรููปทีที่่�่ 11การพูู
การพู
ผู เ ชี่ ยานทาง
วชาญผ
า นทาง
ดคุุยดกััคุบผู้้ยเ� ชี่่�กัยบวชาญผ่่
Zoom
และ [7] International
หรืือ เรื่่�อง ใช้้โครงงานวิิ
ทย์์สอนand
“คิิด”Engineering
เพื่่�อปั้้�น
“คน”
ให้้สะเทืื
งดวงดาวณ
โดยเมื
คุุณอครููงอิ
เฉลิินมเดี
พรยพงศ์์
Intel
ISEFอนถึึ2006)
นาโปลิ ส รั ฐ
ZoomLive
และลงใน
LiveFacebook
ลงใน Facebook

อินเดียนา สหรัฐอเมริกา [7] หรือ เรื่อง ใชโครงงาน
st เคมี ผู ไดรับ รางวั ล
- ดร.เกี
ย
รติ
ภ
ู
ม
ิ
รอดพั
น
ธ
ครู
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ธีีระวรรณ ครููผู้้�ได้้รัับพระราชทานรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้า
มหาจัักรีี ประจำำ�ปีี 2558 (ประเทศไทย) [8] เป็็นต้้น
3.2 สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอนแบบใหม่่
	สำำ� หรัั บ การจัั ด การเรีี ย นรู้้� โดยจะมีี ก ารใช้้
Zoom Pro ตามที่่�ทางมหาวิิทยาลััยได้้จััดสรรไว้้ให้้ เข้้า
มาใช้้เป็็นหลัักในการจััดการเรีียนรู้้� รวมถึึงสร้้างสื่่�อ
ต่่างๆ ดัังแสดงในรูู
ปที่่�จัด4ทำสื
เช่่น่อการสัั
มภาษณ์์
ผูส อนได
วิ ดีโอต
างๆ ดัผู้้งทีเ� ชี่่�่ กยลวชาญ
าวมาใน
แล้้วบัันขทึึากงตไว้้นหรืืผอาผ่่นโปรแกรม
านการ LiveZoom
ลง Facebook
อ
Pro และ เพื่่�
Canva
ส่่งลิิงค์์ใเพืห้้นัั่ อกใหศึึผกู ษาได้้เข้้าไปเรีี
ยนรู้้ว ยตนเองนอกชั
�ด้้วยตนเอง เป็็น้ นต้้น
เ รี ย นได ศึ ก ษาด
เรี ย น
นอกจากนี้้�มีี
ารใช้้
รวมถึึ
ง
เกี่ยวกับกเนื
้อหาทัFacebook
้งหมดที่เปนสวGroup
นของการบู
รณาการ
แอปพลิิค เวคชัั
า มนรู แเว็็ลบะไซต์์
ทั ก ษหรืืะ ทอ โปรแกรมต่่
า ง เค มี ใน กาางๆ
ร อ เช่่
ธิ บนา ย
Crocodile
Chemistry,
PhEt,
Nearpod,
ปรากฏการณ
ในชีวิต ประจำวั
น การแก
ป ญ หาทาง
Mentimeter,
Quizlet, Classdojo,
เป็็นเพืต้้น่ อ ให
เคมี การนำเสนอผลการแก
ป ญKahoot
หาเชิ งเคมี
มาใช้้ประกอบการจัั
ดการเรีียนรู้้ม�เาใช
พื่่�อใสร้้างความหลาก
ผูเรียน สามารถนำความรู
นการจัดทำโครงงาน
ผู

ส
อนได
จ
ั
ด
ทำสื
่
อ
วิ
ด
ี
โ
อต
า
งๆ
ดั
ที่ ก�ใลห้้น่่าวมาใน
หลายและสร้้างบรรยากาศในการ
เรีียงนรู้้
าสนใจ
เคมีได
ขมากยิ่่�
า งตงนขึ้้�นผ า นโปรแกรม Zoom Pro และ Canva
เพื
่ อ ให ผสู เอนได้้จัั
รี ย นไดดศทำำึ ก�สื่่�ษาด
เรี ย น
	ผู้้�
อวิิดีวีโยตนเองนอกชั
อต่่างๆ ดัังที่่�กล่่้านวมาใน
เกี
่ยวกับผ่่เนืานโปรแกรม
้อหาทั้งหมดทีZoom
่เปนสวPro
นของการบู
รณาการ
ข้้างต้้น
และ Canva
เพื่่�อ
คให้้ผู้้�
ว าเรีีมยรูนได้้ศึึ
 แ ล ะกทัษาด้้วยตนเองนอกชั้้�
ก ษ ะ ท า ง เค มี ในนกเรีีายรนเกี่่�
อ ธิยบวกััา ยบ
เนื้้�อหาทั้้�งหมดที่่�ในชี
เป็็นวส่่ิตวประจำวั
นของการบูู
ณาการความรู้้
แ� ละ
ปรากฏการณ
น รการแก
ป ญ หาทาง
ทัักษะทางเคมีี
ในการอธิิบายป ญปรากฏการณ์์
ในชีี่ อ ให
วิิต
เคมี
การนำเสนอผลการแก
หาเชิ งเคมี เพื
ัน การแก้้ปััญหาทางเคมีี
การนำำด�เสนอผลการ
ผูประจำำ
เรียน�วัสามารถนำความรู
มาใชในการจั
ทำโครงงาน
แก้้ปััญหาเชิิงเคมีี เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียน สามารถนำำ�ความรู้้�มา
เคมีได
ใช้้ในการจััดทำำ�โครงงานเคมีีได้้

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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่ 4 าตังสื่่�วอย
างสื่อและนวั
างๆที่ใชใน
รููปที่่� รู4ปตััทีวอย่่
อและนวัั
ตกรรมต่่ตากรรมต
งๆที่่�ใช้้ในกระบวน
กระบวนวิ
วิิชานี้้� ชานี้
3.3
กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ น
ร่่วมในการเรีี
ยนรู้้� (Active
3.3
กระบวนการที
่ทำใหLearning)
นักศึกษามีสวนรวมใน
กระบวนการเรีี
ยนรู้้�ที่่�ช่Learning)
่วยทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีส่่วน
การเรี
ยนรู (Active
ร่่วมในการเรีี
ยนรู้้�ในกระบวนวิิ
ชานี้้� นเริ่่�ักมศึจากการให้้
กระบวนการเรี
ยนรูที่ชวยทำให
กษามีสวน
นัักศึึกษามีีเป้้าหมาย (Goal) ในการเรีียนรู้้อ� ย่่างชััดเจน
รวมในการเรียนรูในกระบวนวิช านี้ เริ่มจากการให
ผ่่านการปฐมนิิเทศในคาบแรก และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือการเน้้น
นั ก ศึ ก ษามี เป า หมาย (Goal) ในการเรี ย นรู อ ย า ง
ย้ำำ��ถึึงการรัับรู้้�ในสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังเรีียนรู้้� ซึ่่�งเมื่่�อนัักศึึกษาเกิิด
ชัการรัั
ดเจนผ
านการปฐมนินความสำำ
เทศในคาบแรก
บรู้้� เข้้าใจและเห็็
�คัญ
ั ของสิ่่�และที
งที่่�กำำ�ลั่สงั ำคั
เรีียญน
คืรู้้�แอล้้ว
การเน
ถึงการรั
บรูในสิ่งที่กำลัอัังนเรีจะนำำ
ยนรู�ไปสู่่�
 ซึ่งเมื
ก็็จนะนำำย้ำ�มาซึ่่�
งการตอบสนอง
การ่อ
นัลงมืื
กศึอกทำำษาเกิ
ดการรับรู by
เขาDoing)
ใจและเห็ไม่่นว่ความสำคั
ญของก
� (Learning
่าจะเป็็นการฝึึ
สิปฏิิ
่งทีบั่กัติำลัิการสอนทั้้�
งเรียนรูแงลออนไลน์์
ว ก็จะนำมาซึ
่งการตอบสนอง
อัน
และในห้้องเรีี
ยน หรืือการ
จะนำไปสู
การลงมืนอกจากนี้้�
อทำ (Learning
by Doing) ไมงวใจา
ทำำ�โครงงานเคมีี
กระบวนการใช้้แรงจูู
การประเมิิ
นผลการเรีี
� และการให้้ข้้อมูู
ลย้้อนกลัั
จะเป
น การฝ
ก ปฏิ บั ตยิ กนรู้้ารสอนทั
้ งออนไลน
แ ละในบ
นสำำ�คัญ
ั ในการทำำ�ให้้นัักนอกจากนี
ศึึกษามีีส่ว่ น้
หเชิิองบวก
งเรี ยถืืนอเป็็หรืนอส่่วการทำโครงงานเคมี
ร่่วมในการเรีียนรู้้แ�แรงจู
บบงใจActive
Learning
ที่่�เน้้นให้้ผู้้�
กระบวนการใช
การประเมิ
นผลการเรี
ยนรู
เรีียนมีีส่่วนร่่ขวมกัั
นรู้้� ผ่่าถืนการปฏิิ
และการให
 อ มูบลกิิยจอกรรมการเรีี
นกลั บ เชิ งยบวก
อ เป น ส วบันติั ิ
ที่่�หลากหลายรููปแบบ เช่่น การวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์
สำคัญในการทำใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู
การระดมสมอง การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น การ
แบ บ Active Learning ที่ เน น ให ผู เรี ย น มี ส ว น
สะท้้อนความคิิด การสอนผู้้�อื่่�น และการทำำ�โครงงาน
รจากปัั
ว มกัญบ หาในสภาพจริิ
กิ จ กรรมการเรี
 ผ าซึ่นการปฏิ
บั ติ ที่
ง ยเป็็นรู
นต้้น
่�งหากพิิจารณา
หลากหลายรู
เช น การวิ
เ คราะหในรููการ
พีีระมิิดแห่่งการเรีีป ยแบบ
นรู้้� (Cone
of Learning)
ปที่่�
สั5งเคราะห
การระดมสมอง
การแลกเปลี
่
ย
นความ
ก็็จะพบว่่าลัักษณะของการทำำ�กิิจกรรมเหล่่านี้้�ก็็จะ
คิอยู่่�ดเห็
อนความคิ
ด การสอนผูอื่น และการ
ในส่่นวการสะท
นของ Active
Learning
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ทำโครงงานจากปญหาในสภาพจริง เปนตน ซึ่งหาก
พิ จ ารณ าพี ระ มิ ด แ ห งก า รเรี ย น รู (Cone of
CMU21 (2021)
Learning)
ในรูปที่ 5 ก็จะพบวาลักษณะของการทำ
Chiang Mai University, Thailand
กิจกรรมเหลานี้ก็จะอยูในสวนของ Active Learning

รูปที่ 5 พีระมิดแหงการเรียนรู [9]
รููปที่่� 5 พีีระมิิดแห่่งการเรีียนรู้้� [9]
ที่ชวยใหนวั กยให้้นัั
ศึกษาได
มีป ฏิสัปมฏิิพัสันมั ธพัักนั บธ์์ผูกั สบั อนและกั
	ที่่�ช่่
กศึึกษาได้้มีี
ผู้้ส� อนและบ
กัันับกนััศึกศึึษาด
กษาด้้วยกัั
นเองซึ่ งซึ่จะช
่�งจะช่่ว ยทำให
วยทำำ�ให้้นัั
ษามีี
ว ยกั น เอง
นั กกศึศึึกกษามี
ทััทักษะทางอารมณ์์
ษะทางอารมณและสัั
ละสังคมที่่�ดีี
คมที่ ดขึ้้�ี ขนึ้ น เนื่่�องจากต้้อง
เนื่ องจากต อ ง
อาศัั
การทำำ�งานร่่ววมกั
มกัับบผูผู้้อ�อื่่�ื่นน โดยในส
โดยในส่่ววนของผู
นของผู้้ส�สอนก็
อน
อาศัยยการทำงานร
ก็็ไดได้้ลดบทบาทในการถ่่
ยทอดความรู้้ แ�แกก่่ผผูู้้ เ�เรีรีียยนใน
ล ดบทบาทในการถ าายทอดความรู
นใน
ลัักษณะของการบรรยายลง และเพิ่่�มบทบาทในการให้้
ลักษณะของการบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการ
คำำ�แนะนำำ�และกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�
ให ค ำแ น ะ น ำแ ล ะ ก ระ ตุ น ให ผู เรี ย น มี ค ว าม
จะทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆมากขึ้้�น รวมถึึงการจััดเตรีียมสภาพ
กระตื อรือเรหมาะสมในการเรีี
น ที่จ ะทำกิจ กรรมต
แวดล้้อมที่่�
ยนรู้้า�ใงๆมากขึ
ห้้กัับผู้้�เรีีย้นนรวมถึ
ซึ่่�งจะง
การจั
ย มสภาพแวดล
มที่ เทำหมาะสมในการ
เห็็
นได้้ว่่ด าเตรีการจัั
ดการเรีียนรู้้�แอบบนี้้�
ำ�ให้้เกิิด Active
เรียนรูใหกัทั้้�บงผูที่่�เรีเยป็็นน ซึPhysical,
่งจะเห็นไดIntellectual,
วา การจัดการเรี
ยนรู
Learning
Social
แ บ บEmotional
นี้ ท ำ ให เกิActive
ด Active
Learning ทั้ ง ที่ เป น
และ
Learning
Physical,
Intellectual,สSocial
และ Emotional
3.4 กระบวนการที่่�
ร้้างทัักษะการเรีี
ยนรู้้ต� ลอด
ชีีActive
วิิตให้้กััLearning
บนัักศึึกษา (Lifelong Learning)
ๆกระบวนการเรีี
ย นรู้้� ที่่�ช่
ยสร้้างทัั
ก ษะการเรีี
ย นรู้้�
3.4 กระบวนการที
่สรา่ วงทั
กษะการเรี
ยนรูตลอด
ตลอดชีีชีวิวิติตให้้กัั
เริ่่�มตั้้�งแต่่
ใหบกับนัักนัศึึกกศึษาในกระบวนวิิ
กษา (Lifelongชานี้้�
Learning)
การเรีีกระบวนการเรี
ยนรู้้�อย่่างมีีเป้้ยานรู
หมาย
คืือนััางทั
กศึึกกษะการเรี
ษาต้้องมีียเป้้นรูา
ที่ชวยสร
หมายในการเรีียนอย่่างชััดเจน จากนั้้�นก็็เรีียนรู้้�ไปตาม
ตลอดชีวิตใหกับนักศึกษาในกระบวนวิชานี้ เริ่มตั้งแต
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้ที่่�ผู้้
� ส� อนได้้กำำ�หนดขึ้้�น จนถึึง
การเรี ย นรู อ ย า งมี เ ป า หมาย คื อ นั ก ศึ ก ษาต อ งมี
ขั้้�นตอนของการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�สอนต้้อง
หมายในการเรี
างชัาดการประเมิิ
เจน จากนั้นนก็ตามสภาพ
เรียนรูไป
ทำำเป�าความเข้้าใจกัั
บนััยกนอย
ศึึกษาว่่

จริิงเป็็นการประเมิินเพื่่�อดููพััฒนาการและสมรรถนะ
ของนัักศึึกษาเป็็นหลััก ซึ่่�งในส่่วนของการประเมิินนี้้�
การให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ (Feedback) กัับนัักศึึกษาเป็็น
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นมากๆ ที่่�จะช่่วยหล่่อหลอมและ
พััฒนาให้้นัักศึึกษาเติิบโตเป็็นบุุคคลแห่่งการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต (Lifelong Learner)

ตามกระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนไดกำหนดขึ้น
จนถึงขั้นตอนของการประเมินผลการเรียนรูที่ผูสอน
ตองทำความเขาใจกับนักศึกษาวา การประเมินตาม
สภาพจริ ง เป น การประเมิ น เพื่ อ ดู พั ฒ นาการและ
สมรรถนะของนั
4.
ผลที่่�ได้้รัับ กศึกษาเปนหลัก ซึ่งในสวนของการ
ประเมิ4.1
น นี้ วิิการให
ขอมูลนยผลการเรีี
อนกลั บ ย(Feedback)
ธีีการประเมิิ
นรู้้�ของนัักศึึกกัษาบ
นักศึกษาเป
นสิ่งทีน่สผลในส่่
ำคัญและจำเป
นมากๆ Learning
ที่จะชวย
การประเมิิ
วนของ Active
หลอหลอมและพั
ฒนาใหนักศึจะเน้้นการประเมิิ
กษาเติบโตเปนบุนคตาม
คล
และ
Flipped Classroom
สภาพจริิ
การให้้คะแนนและ
แหงการเรีง ยโดยประเมิิ
นรูตลอดชีนวจากเกณฑ์์
ิต (Lifelong
Learner)
สัังเกตจากความสามารถของผู้้เ� รีียนในการทำำ�กิจิ กรรม
4 มผลที
่ไดรับ �เสนอผลงานที่่�เป็็นมโนทััศน์์ทางเคมีี
กลุ่่�
ผ่่านการนำำ
4.1อตรวจสอบความเข้้าใจที่่�ถูู
วิธีการประเมินผลการเรี
ยนรูของนักศึกษา
เพื่่�
กต้้องและความเข้้าใจที่่�
การประเมิ
น ผลในสว นของ ในมโนทัั
Active ศLearning
คลาดเคลื่่�
อน (misconception)
น์์ที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย
ในส่่Classroom
วนของการฝึึจะเน
กปฏิิบันัติการประเมิ
ิการจััดการเรีี
ยน
และ Flipped
นตาม
รู้้สภาพจริ
ทั้้�� งออนไลน์์
และในชั้้�นนเรีีจากเกณฑ
ยน ผู้้ส� อนทำำก�ารให
การประเมิิ
นและ
ง โดยประเมิ
คะแนนและ
ให้้เพื่่�
อนนัักศึึกษาร่่วมประเมิิน (peer เ รี ยassessment)
สั ง เกตจากความสามารถของผู
นในการทำ
ดัักิงจรููกรรมกลุ
ปที่่� 6 รวมถึึ
จากการศึึกษาสื่่�อวิิดีีโอ่เปออนไลน์์
มผางนการนำเสนอผลงานที
นมโนทัที่่�ผู้้
ศน�
สอนได้้จัั
ทำำ�่ อเพื่่�อตรวจสอบความเข้้าใจเกี่่�
บการ
ทางเคมี ดเพื
ตรวจสอบความเข าใจที่ ถู กยตวกััอ งและ
ออกแบบและการแก้้ปััญหาเชิิงเคมีี ผ่่านการพููดคุุย
ความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น (misconception) ใน
ซัักถาม และผ่่านการทำำ�โครงงานเคมีี ซึ่ง่� มีีการนำำ�เสนอ
มโนทั ศ น ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ในส ว นของการฝ ก
ผลงาน อภิิปราย แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� สะท้้อนคิิด และ
ปฏิบัติกลารจั
ดการเรี
ทั้งออนไลน
เรียน
ให้้ข้้อมูู
ย้้อนกลัั
บซึ่่�งยกัันรู
นและกัั
น ดัังตััวแอย่่ละในชั
างที่่�แ้นสดงใน
น และให เ พื่ อ นนั ก ศึ ก ษาร ว ม
รููผูป สที่่�อนทำการประเมิ
7
ชั้ น เรี ย น การออกแบบก
ประเมิน (peer assessment) ดังรูปที่ 6 รวมถึงจาก
Teaching
การศึ ก ษาสื่ อ วิ ดี โอ ออนไลน ที่ ผู ส อนได จั ด ทำเพื
่ อ Duet Pedagog
ออกแบบและการแก ป ญ ห
ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบและการ
โครงงานเคมี ชิ้ น งาน ข อ ส
ชั
้
น
เรี
ย
น
การออกแบบการจั
แกปญหาเชิงเคมี ผานการพูดคุย ซัTeaching
กถามDuetและผ
าดนการเรียนรูแ บบรวมถึงการให ก
ปลายภาค
Pedagogy การนำเสนอผลการ
ออกแบบและการแก ป ญ หาทางเคมี
ผ า นการทำ
สังเกตของผู
สอน
การทำโครงงานเคมี ซึ่ ง มี ก ารนำเสนอผลงาน
โครงงานเคมี ชิ้ น งาน ข อ สอบกลางภาค ข อ สอบ
ปลายภาค รวมถึ ง การให ก 4.3
ารสะท อ นคิผลลั
ด และการ
พ ธ ต อ นั ก ศึ ก ษ
อภิ ป รายรู ป ทีแลกเปลี
่
ย
นเรี
ย
นรู

สะท
นคิ
ด
และให
สังอ
เกตของผู
สอน
ตั ว อย า งการป
ระเมิ Peer
น แบ
Peer
รวมในโครงการ
4.3 บผลลั
พ ธ ต อ นั ก ศึ ก ษาที่ เป น เป า หมาย/เข
า
รููขปอที่่�มูล6ยตััอวนกลั
อย่่่ รูา6ปงการประเมิิ
น
แบบ
assessment
ที
่
6
ตั
ว
อย
า
งการป
ระเมิ
น
แบ
บ
Peer
ร
ว
มในโครงการ
บ
ซึ
่
ง
กั
น
และกั
น
ดั
ง
ตั
ว
อย
า
งที
่
แ
สดงใน
assessment
โดยใช
Poll
Everywhere
ผลลั
พ
ธ
ที่เกิดขึ้นตอนัก
โดยใช Poll Everywhere
ผลลัพธที่เกิดขึ้นตอนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
โดยใช้้ Pollassessment
Everywhere
นี้ ครอบคลุ ม ทั้ ง ด า น 1) คุนี
ณ ธรรม
จริ ย ธรรม 2)ม ทั้ ง ด า น 1) ค
้ ครอบคลุ
รูปที่ 7
ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ

ความรู 3) ทักษะทางปญญา
ระหว างบุ คคลและความรับ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อส
สารสนเทศ และ 6) ทักษะก
ระบุ ไว ใน มคอ.3 และจาก
นั ก ศึ ก ษาในกระบวนวิ ช าน
คะแนนเฉลี่ ย 4.53 คิด เป น
รู ป ที่ 7 ตั ว อย า งการสะท อ นคิ ด และการให
รููปที่่� 7 ตััวขอย่่
งการสะท้้อนคิิ
ลย้้อน
อ มู ล ยาอ นกลั
บ กั บ นั ก ศึ ก ษาในการฝ ก ปฏิดบัและการให้้ข้้อมูู
ติ ก าร
เห็นวา นักศึกษามีความพึงพ
จัดการเรียนรูออนไลน
รูป ที่ 8 รายงานผลการประเมิน การสอนของ
ยนรูในกระบวนวิช
กลัับกัับนัักศึึกษาในการฝึึกปฏิิบััติิกอาจารย
ารจััโดยนัดการเรีี
ยจากการเรี
นรู้้
� ประจำ
กศึกษา กระบวนวิ
ชา 064331
ระหว างบุ คคลและความรับ ผิ ด ชอบ 5) ทั กษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู ตามที่
ระบุ ไว ใน มคอ.3 และจากการประเมิน ผูส อนโดย
นั ก ศึ ก ษาในกระบวนวิ ช านี้ ดั ง รู ป ที่ 8 พบว า ได
คะแนนเฉลี่ ย 4.53 คิ ด เป น รอ ยละ 90.5 แสดงให
เห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจและไดรับประโยชน
จากการเรียนรูในกระบวนวิชานีใ้ นระดับดี

ออนไลน์์

4.2 ขอมูลที่นำมาใชในการประเมินผล
ขอมู ลที่ นำมาใช ในการประเมิน ผลการจัดการ
เรียนรู ประกอบดวย การมีสวนรวมกับกิจกรรมใน
ชั้นเรียน การนำเสนอผลงานมโนทัศนทางเคมี การ
ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูทั้งแบบออนไลนและใน

ภาคการศึกษา 2/2563

ในส ว นของการทำโครงงานเคมี ซึ่ ง ถื อ เป น
จุดเนนในกระบวนวิชานี้ ดังแสดงในรูปที่ 9 สงผลให
นัก ศึก ษาเกิ ดการเรีย นรูแบบ Collaborative และ
Constructive Learning ร ว ม ถึ งได เรี ย น รู แ ล ะ

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รู ป ที่ 7 ตั ว อย า งการสะท อ นคิ ด และการให
ข อ มู ล ย อ นกลั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาในการฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
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4.2 ข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการประเมิินผล
	ข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการประเมิินผลการจััดการ
เรีีชัย้ นนรู้้
การมีีส่่วนร่่วดมกััการเรี
บกิิจกรรมในชั้้�
น
เรี� ยประกอบด้้วย
น การออกแบบการจั
ย นรู แ บบ
เรีีTeaching
ยน การนำำDuet
�เสนอผลงานมโนทัั
ศน์์ทางเคมีี การฝึึก
Pedagogy การนำเสนอผลการ
ปฏิิ
บััติิการจััดการเรีียนรู้้ป�ทั้้� ญงแบบออนไลน์์
ละในชั้้�น
ออกแบบและการแก
หาทางเคมี ผ แา นการทำ
เรีีโครงงานเคมี
ยน การออกแบบการจัั
ยนรู้้�แบบ Teaching
ชิ้ น งาน ขดอการเรีี
สอบกลางภาค
ข อ สอบ
Duet
Pedagogy
�เสนอผลการออกแบบและ
ปลายภาค
รวมถึ งการนำำ
การให
ก ารสะท อ นคิ ด และการ
การแก้้ปััญหาทางเคมีีผ่า่ นการทำำ�โครงงานเคมีี ชิ้้�นงาน
สังเกตของผูสอน
ข้้อสอบกลางภาค ข้้อสอบปลายภาค รวมถึึงการให้้การ
4.3 ผลลั พ ธ ต อ นั ก ศึ ก ษาที่ เป น เป า หมาย/เข า
สะท้้อนคิิดและการสัังเกตของผู้้�สอน
รวมในโครงการ
4.3
ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เป็็นเป้้าหมาย/เข้้า
ผลลั
พ
ธที่เกิดขึ้นตอนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ร่่วมในโครงการ
นี้ ครอบคลุ
จริวยมโครงการ
ธรรม 2)
ผลลััพธ์์มที่่�ทัเกิิ้ งดดขึ้้�านนต่่อ1)นัักคุศึึณกธรรม
ษาที่่�เข้้าร่่
 3) มทัทั้้�กงษะทางป
4) ทัจริิกษะความสั
พันธ
นี้้�ความรู
ครอบคลุุ
ด้้าน 1) ญคุุณญาธรรม
ยธรรม 2) มความ
รู้้ระหว
� 3) ทัักาษะทางปัั
ญญา 4) ทัักบษะความสัั
ะหว่่าง
งบุ คคลและความรั
ผิ ด ชอบ ม5)พัันทัธ์์กรษะการ
บุุวิคเคราะห
คลและความรัั
บผิิดการสื
ชอบ่อ5)สารและการใช
ทัักษะการวิิเคราะห์์
เชิิง
เชิงตัวเลข
เทคโนโลยี
ตััสารสนเทศ
วเลข การสื่่�และ
อสารและการใช้้เทคโนโลยีี
6) ทักษะการจัดการเรีสยารสนเทศ
นรู ตามที่
และ
การเรีียนรู้้� ตามที่่�ระบุุนไว้้ใน
มคอ.3
ระบุ6)ไวทััในกษะการจัั
มคอ.3 ดและจากการประเมิ
ผู ส อนโดย
และจากการประเมิิ
นผู้้�สอนโดยนัั
นั ก ศึ ก ษาในกระบวนวิ
ช านี้ ดั งกรูศึึปกทีษาในกระบวน
่ 8 พบว า ได
วิิชานี้้� ดัังรููปที่่� 8 พบว่่า ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.53 คิิดเป็็น
คะแนนเฉลี่ ย 4.53 คิ ด เป น รอ ยละ 90.5 แสดงให
ร้้อยละ 90.5 แสดงให้้เห็็นว่่า นัักศึึกษามีีความพึึงพอใจ
เห็นวา นักศึกษามีความพึงพอใจและไดรับประโยชน
และได้้รัับประโยชน์์จากการเรีียนรู้้ใ� นกระบวนวิิชานี้้�ใน
จากการเรี
ระดัั
บดีี ยนรูในกระบวนวิชานีใ้ นระดับดี

และการให
กปฏิ บั ติ ก าร

ผล
ลการจัดการ
บกิจกรรมใน
ทางเคมี การ
นไลนและใน

ที่ 8 รายงานผลการประเมิ
น การสอนของ
รููปที่่� รู8ปรายงานผลการประเมิิ
นการสอนของอาจารย์์
อาจารย
กศึกษา กระบวนวิ
ชา 064331
ประจำ
โดยนัั
กศึึกโดยนั
ษา กระบวนวิิ
ชา 064331
ประจำำ�ภาคการ
กษา 2/2563
ศึึภาคการศึ
กษา 2/2563
ในส่่ววนของการทำโครงงานเคมี
นของการทำำ�โครงงานเคมีี ซึ่่�งซึถืื่ อง ถืเป็็อนเปจุุดน
ในส
เน้้นในกระบวนวิิชานี้้� ดัังแสดงในรููปที่่� 9 ส่่งผลให้้
จุดเนนในกระบวนวิชานี้ ดังแสดงในรูปที่ 9 สงผลให
นัักศึึกษาเกิิดการเรีียนรู้้�แบบ Collaborative และ
นั ก ศึ ก ษาเกิ ดการเรี ย นรู แบบ Collaborative และ
Constructive Learning ร ว stม ถึ งได เรี ย น รู แ ล ะ
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Constructive Learning รวมถึึงได้้เรีียนรู้้�และพััฒนา
พัSoft
ฒนาSkills
Soft Skills
านตางๆในกระบวนการเรี
ยนรูน
ด้้านต่่าดงๆในกระบวนการเรีี
ยนรู้้�ได้้เป็็
ได
นอยางดี
อย่่เาปงดีี

รููปที่่� 9รูปตััทีวอย่่
เสนอโครงงานเคมีีของนัักศึึขกษา
่ 9 าตังการนำำ
วอยา�งการนำเสนอโครงงานเคมี
อง
ในห้้องเรีียน
นักศึกษาในหองเรียน
4.4 ผลลััพธ์์ต่่ออาจารย์์ที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
ผลลััพธ์์หลัักคืือผู้้�สอนได้้เรีียนรู้้�และฝึึกปฏิิบััติิ
4.4
ผลลั
พธดตการเรีี
ออาจารย
ี่เขาFlipped
รวมในโครงการ
เกี่่�ยวกัับการจัั
ยนรู้้�แทบบ
Classroom
ผลลั
พ
ธ
ห
ลั
ก
คื
อ
ผู

ส
อนได
เ
รี
ย
นรู

แ
ละฝ
กปฏิบั ติ
ที่่�ลึึกซึ้้�งมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ได้้รัับประสบการณ์์ตรงและมอง
เกี
ว กั บ ก า ร จั ด ก าฒร นาการจัั
เรี ย น รู แด บการเรีี
บ Flipped
เห็็่ นย แนวทางในการพัั
ย นรู้้� ใ น
Classroom
ลึ กยิ่่�งซึๆขึ้้�
้ ง มนไป
า ก โดยเฉพาะในส่่
ขึ้ น ท ำ ใ ห ไวดนของ
รั บ
กระบวนวิิชานี้้�ทีไ่ ด้้ดีี
ประสบการณ
ต รงและมองเห็
น แนวทางในการ
การศึึกษา Misconception
และการทำำ
�โครงงานเคมีี
วยให้้นัักดศึึการเรี
กษาสามารถบูู
รณาการความรู้้
พัที่่�จะช่่
ฒ นาการจั
ย นรู ใ นกระบวนวิ
ช านี้ ไ�แดละดี
ช้้ความรู้้
�ในการแก้้ปัั
ได้้ ก ษ า
ยิประยุุ
่ ง ๆขึก้ นต์์ใไป
โดยเฉพ
าะในญสหาทางเคมีี
ว น ของการศึ
5. สรุุป
Misconception
และการทำโครงงานเคมีที่จะชวย
ได้้รัับบู รณ าก ารค ว าม รู แ ล ะ
ให นั ก5.1
ศึ ก ษบทเรีี
าส ยามนที่่�ารถ
นหลััใกนการแก
ที่่�ได้้รัับ ปคืืญอหาทางเคมี
ประสบการณ์์
ประยุกบทเรีี
ตใชคยวามรู
ได ในการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning + Flipped
5Classroom
สรุป
ซึ่่�งเป็็นรููปแบบในการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ดีี
มาก แต่่บทเรี
ก็ต้้็ องใช้้เวลามากพอสมควรในการเตรีี
ยมความ
5.1
ยนที่ไดรับ
พร้้อมเพื่่�
อจััยดนหลั
การเรีีกทียนรู้้
ดและ
บทเรี
่ไดร� รวมถึึ
ับ คืองการได้้สะท้้อนคิิ
ประสบการณ ในการ
นรู้้�ของตนเองเพื่่�อที่่�จะนำำ
�ไป
จัทบทวนการจัั
ด การเรี ย นรูด แการเรีี
บบ ยActive
Learning + Flipped

ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

Classroom
มาก แต ก็ ต
ความพรอม
คิดและทบท
นำไปปรับใช
ให มี ป ระสิ ท
คุณลักษณะ
เหนื อ สิ่ ง อื่ น
นักศึกษามีค
การเรีย น ร
และสามารถ
ประยุ ก ต ใช
ใหกับนักเรีย
นอกจา
ทำใหนักศึก
เคมีที่เปนระ
รวมถึงการศ
เกี่ยวกับเรื่อ
อี ก ทั้ ง ยั ง ได
วิ ท ยาศาสต
ผลงานโดดเ
ทำโครงงาน
ระดับโลก ส
ความรู ทั ก
สวนของการ
การศึกษากอ
5.2 แนวท
สำหรั บ
เปนการเขีย
แบ งป น ให ก
และผูที่สนใ
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ปรัับใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้�ในภาคเรีียนต่่อๆไปให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อให้้นัักศึึกษามีีคุุณลัักษณะ
ของความเป็็น CMU Smart Students เหนืือสิ่่�งอื่่�นใด
คืือ การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�จะทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีความสุุข
สนุุก และได้้รัับแรงบัันดาลใจในการเรีียน รวมถึึงมีีเป้้า
หมายที่่�ชััดเจนในการเรีียนและสามารถนำำ�ความรู้้แ� ละ
ประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อจััดการเรีียนรู้้�
อย่่างมีีความหมายให้้กัับนัักเรีียนของพวกเขาต่่อไปใน
อนาคต
นอกจากนี้้� การจััดการเรีียนรู้้�ในภาคเรีียนนี้้� ยััง
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้แนวทางในการคิิดหััวข้้อโครงงานเคมีี
ที่่�เป็็นระบบและรวดเร็็วขึ้้�นผ่่านแผนผัังก้้างปลาคู่่� รวม
ถึึงการศึึกษาบทความและดููรายการโทรทััศน์์ครููเกี่่�ยว
กัับเรื่่�องนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ลึึกซึ้้�งมากขึ้้�น อีีกทั้้�ง
ยัังได้้หลัักคิิดและแรงบัันดาลใจจากครููวิทิ ยาศาสตร์์ชั้้�น
นำำ�ของประเทศไทยซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�มีีผลงานโดดเด่่นในการ
เป็็ น ครูู ที่่� ปรึึ ก ษาของนัั ก เรีี ย นที่่�ทำำ� โครงงาน
วิิทยาศาสตร์์และได้้รัับรางวััลชนะเลิิศในระดัับโลก ส่่ง
ผลให้้นัักศึึกษาที่่�เรีียนในภาคเรีียนนี้้�ได้้ความรู้้� ทัักษะ
และประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้ใ� นส่่วนของการทำำ�โครง
งานเคมีีที่่�มากกว่่านัักศึึกษาในปีีการศึึกษาก่่อนหน้้าที่่�
เรีียนในวิิชานี้้�ด้้วยเช่่นกััน
5.2 แนวทางในการขยายผล
	สำำ�หรัับแนวทางในการขยายผล ในเบื้้�องต้้นก็็
เป็็นการเขีียนเล่่าเรื่่�องราวผ่่านบทความฉบัับนี้้� เพื่่�อแบ่่ง
ปัันให้้กัับคณาจารย์์ในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่และผู้้�ที่่�
สนใจ นอกจากนั้้�น จะทำำ�การขยายผลไปยัังคณาจารย์์
ในสาขาวิิชาวิิทยาศาสตร์์ และสาขาวิิชาอื่่�นๆ ในคณะ
ศึึกษาศาสตร์์ต่่อไป ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น การทวน
สอบของคณะศึึกษาศาสตร์์ การประชุุมสััมมนาของ
ภาควิิ ช าหรืื อ คณะ EDU PODCAST หรืื อ CMU
EDUCAST เป็็นต้้น และอาจจะขยายผลไปยัังคุุณครูู
ในโรงเรีียนต่่างๆ ผ่่านการให้้บริิการวิิชาการ เช่่น การ
เป็็นวิิทยากรอบรมครูู เป็็นต้้น ในส่่วนของนัักศึึกษา
อาจจะขยายผลโดยการกระตุ้้� น ให้้นัั ก ศึึ ก ษาสร้้าง

Youtube Channel หรืือ Facebook Page สำำ�หรัับ
เผยแพร่่องค์์ความรู้้� แนวคิิด หรืือผลงานโครงงานเคมีี
ของนัักศึึกษาออกสู่่�สาธารณชน เพื่่�อจะได้้ฝึึกทัักษะ
ด้้านการผลิิ ต สื่่�อสร้้างสรรค์์ การสื่่�อสารทาง
วิิทยาศาสตร์์ และทัักษะอื่่�นๆในศตวรรษที่่� 21 ของ
นัักศึึกษาด้้วย
5.3 ปััญหาและอุุปสรรค
	ปััญหาหลัักที่่�พบคืือภาระงานและการเรีียนที่่�
ค่่อนข้้างมากของนัักศึึกษา ซึ่ง่� อาจจะทำำ�ให้้การบริิหาร
จััดการเวลาของนัักศึึกษาบางกลุ่่�มเพื่่�อทำำ�โครงงานเคมีี
ที่่�อาจจะยัังไม่่ดีีนััก โดยธรรมชาติิของการทำำ�โครงงาน
ต้้องใช้้เวลามากพอสมควร จึึงจำำ�เป็็นต้้องบริิหารจััดการ
เวลาและมีีการวางแผนที่่�ดีี จึึงจะทำำ�โครงงานได้้ประสบ
ความสำำ�เร็็จในช่่วงเวลาที่่�มีีอย่่างจำำ�กัดั ดัังที่่�มีีนักั ศึึกษา
คนหนึ่่�งได้้ประเมิินผู้้ส� อนในระบบ ดัังนี้้� “อาจารย์์ให้้คำำ�
แนะนำำ�ระหว่่างเรีียนดีีมากๆ แต่่อยากให้้อาจารย์์ลด
งานที่่�เป็็นชิ้้�นใหญ่่ๆ ลง เพราะระยะเวลาที่่�ทำำ�งานมีี
น้้อย ทำำ�ให้้งานแต่่ละชิ้้�นอาจจะทำำ�ไม่่ทัันเวลา” ซึ่่�งใน
ความเป็็นจริิง ผู้้�สอนได้้แจ้้งนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับชิ้้�นงาน
ทั้้�งหมดใน Course syllabus เรีียบร้้อยแล้้ว และให้้
นัั ก ศึึ ก ษาเริ่่� ม คิิ ด และทำำ� โครงงานให้้เร็็ ว กว่่ า ในการ
จััดการเรีียนรู้้�ในภาคเรีียนที่่�ผ่่านๆมา แต่่ผู้้�สอนก็็เข้้าใจ
นัักศึึกษาว่่า การทำำ�งานแต่่ละชิ้้�นต้้องใช้้เวลาจริิงๆ และ
นัักศึึกษาก็็ต้้องเรีียนวิิชาอื่่�นๆและต้้องทำำ�งานวิิชาอื่่�นๆ
ด้้วยทั้้�งในและต่่างคณะ อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�สอนพบว่่า
นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้วิ� ธีิ กี ารและกระบวนการทำำ�โครงงาน
มากขึ้้�น และสามารถนำำ�เสนอแนวคิิดในการทำำ�โครง
งานได้้ รวมถึึงนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม ก็็สามารถทำำ�โครง
งานออกมาได้้สำำ�เร็็จในระดัับที่่�แตกต่่างกัันออกไป
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� สำำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััย
เชีี ย งใหม่่ สำำ� หรัั บ การสนัั บ สนุุ น ทุุ น ในการดำำ� เนิิ น
โครงการครั้้�งนี้้� และขอขอบคุุณคณะศึึกษาศาสตร์์
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่สำำ�หรัับการเอื้้�อเฟื้้�อสถานที่่�ใน
การดำำ�เนิินโครงการจนแล้้วเสร็็จลุุล่่วงด้้วยดีี และขอ

ขอบคุุ ณ ผู้้� เชี่่�ยวชาญทุุ ก ท่่ า นที่่�ได้้แบ่่ ง ปัั น ความรู้้�
ประสบการณ์์และแรงบัันดาลใจให้้กัับนัักศึึกษาทุุกคน
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การปรับตัวท่ามกลางวิกฤตCOVID-19: การสอนออนไลน์ 100%
ใน วิชา Energy Policy
1

อ.ดร.วรธิดา ไชยปะ1

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ หมู่ 2 ตำ�บลแม่เหียะ
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 E-mail: warathida.c@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การเรีียนการสอนวิิชา Energy Policy ของสถาบัันนโยบายสาธารณะ มีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างความรู้้�ในเชิิง
กว้้างและลึึกในเรื่่�องการออกแบบและวิิเคราะห์์นโยบายพลัังงาน โดยเนื้้�อหาจะประกอบด้้วยส่่วนที่่�เป็็นความรู้้ท� าง
ด้้านเทคโนโลยีีพลัังงาน เช่่น รููปแบบพลัังงานฟอสซิิล และพลัังงานหมุุนเวีียน และส่่วนที่่�เป็็นความรู้้�ด้้าน
สัังคมศาสตร์์ เช่่น แนวคิิดสำำ�คััญของนโยบายพลัังงาน แนวทางออกแบบ และวิิธีีการวิิเคราะห์์นโยบายพลัังงาน
สำำ�หรัับกิิจกรรมการเรีียนการสอนนั้้�นจะเน้้นให้้ผู้้�เรีียน 1) เกิิดความกระตืือรืือร้้นและเตรีียมตััวอ่่านและศึึกษา
เนื้้�อหาก่่อนเข้้าเรีียน 2) มีีส่่วนร่่วมในการเป็็นผู้้�ให้้และถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านนโยบายพลัังงาน และ 3) พััฒนาทัักษะ
การเป็็นผู้้�ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่ภาครััฐในการกำำ�หนดนโยบายพลัังงาน ผ่่านกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษานำำ�ความรู้้�
ที่่�ได้้ในวิิชาไปสู่่�ภาคปฏิิบััติิจริิง อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ส่่งผล
ให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถเดิินทางมาเรีียนที่่�สถาบัันนโยบายสาธารณะแบบ onsite ได้้ ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การเรีียนการ
สอนสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้ตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา ทางผู้้ส� อนจึึงได้้มีีการปรัับการเรีียนการสอนให้้เป็็น
ในรููปแบบ online 100% โดยบทความนี้้�แบ่่งเนื้้�อหาออกเป็็นสามส่่วน ตอนที่่� 2 ประกอบด้้วยรายละเอีียดกิิจกรรม
การเรีียนการสอนและโปรแกรมออนไลน์์ที่่�ใช้้ ตอนที่่� 3 อธิิบายจุุดแข็็งและข้้อจำำ�กัดั ของการเรีียนการสอนออนไลน์์
และตอนที่่� 4 แนวทางการพััฒนาการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา Energy policy ในรููปแบบออนไลน์์
คำำ�สำำ�คััญ: Energy Policy, นโยบายพลัังงาน, การสอนออนไลน์์, แนวทางการพััฒนาการเรีียนการสอนออนไลน์์
1. บทนำำ�
	วิิชา Energy Policy หรืือ วิิชานโยบายพลัังงาน
เป็็ น วิิ ช าเลืื อ กในระดัั บ ปริิ ญ ญาโท หลัั ก สูู ต รศิิ ล ป
ศาสตรมหาบัั ณ ฑิิ ต สาขาวิิ ช านโยบายสาธารณะ
หลัักสููตรนานาชาติิ [1] จััดการเรีียนการสอนโดย
สถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ทั้้�งนี้้�
สถาบัันนโยบายสาธารณะ ได้้ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี วัันที่่� 11
กัั น ยายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศของสภา
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ [2] และเริ่่�มดำำ�เนิินการรัับ
นัักศึึกษาทั้้�งผู้้ส� มััครชาวไทยและต่่างชาติิ เพื่่�อเข้้าศึึกษา
ต่่อในระดัับบััณฑิิตศึึกษา โดยมีีการรัับนัักศึึกษาระดัับ

ปริิญญาโทรุ่่�นแรก เมื่่�อปีีการศึึกษา 2562 ในการนี้้� วิิชา
Energy Policy จึึงได้้มีีการจััดการเรีียนการสอนขึ้้�น
ครั้้�งแรก ซึ่่�งรููปแบบการเรีียนการสอนนั้้�นมีีความผสม
ผสานระหว่่างการบรรยายโดยผู้้�สอน อีีกทั้้�ง การนำำ�
เสนอผลงานของนัักศึึกษาโดยการจัับใจความสำำ�คััญ
ของประเด็็นที่่�ได้้จากการอ่่านบทความเชิิงวิิชาการ
ภาษาอัังกฤษในหััวข้้อด้้านพลัังงาน การเชิิญวิิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย อาทิิ ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านพลัังงานจาก
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค อาจารย์์จากมหาวิิทยาลััยวา
เซดะ (Waseda University) ประเทศญี่่�ปุ่่�น ตลอดจน
การเล่่น Board Game ชุุด Power Grid เพื่่�อให้้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นัักศึึกษาได้้จำำ�ลองสถานการณ์์การเป็็นผู้้ป� ระกอบการ
ในการสร้้างโรงไฟฟ้้าด้้วยเชื้้�อเพลิิงชนิิดต่่างๆ เป็็นต้้น
สำำ�หรัับเป้้าหมายของการสอนวิิชา Energy Policy ปีี
การศึึกษา 2563 นั้้�น ผู้้�สอนตั้้�งเป้้าหมาย ดัังนี้้� 1) เพิ่่�ม
จำำ�นวนชั่่�วโมงกิิจกรรมการอภิิปรายและการทำำ�งาน
กลุ่่�มพร้้อมนำำ�เสนอผลงานของนัักศึึกษา 2) ลดจำำ�นวน
ชั่่�วโมงการบรรยายเนื้้�อหาของอาจารย์์ผู้้�สอน 3) เพิ่่�ม
การจััดทำำ�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมการเชื่่�อมโยง
ความรู้้�ด้้านพลัังงานสู่่�การนำำ�ไปใช้้เพื่่�อออกนโยบาย
สาธารณะที่่�เป็็นจริิง
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม พ.ศ.
2563 ประเทศไทยและทั่่�วโลกต่่างประสบกัับปััญหา
เกี่่�ยวกัับโรคระบาด จึึงเป็็นที่่�มาของการออกนโยบาย
การlockdown เพื่่�อควบคุุมการระบาดของโรค ส่่งผล
ให้้นัักศึึกษาต่่างชาติิไม่่สามารถเดิินทางมาเรีียนยััง
ประเทศไทยแบบ onsite ได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� แผนการเรีียน
การสอนที่่�ผู้้�สอนได้้จััดเตรีียมไว้้จึึงไม่่สามารถปฏิิบััติิ
ตามแผนเดิิมได้้ ด้้วยอุุปสรรคสำำ�คััญ 2 ประการ ดัังนี้้�
1. จำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ผ่่านการคััดเลืือกให้้เข้้า
ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโทของสถาบัันฯ มีีจำำ�นวน
น้้อยกว่่าจำำ�นวนรัับที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ อัันเนื่่�องมาจากผู้้�สมััคร
บางส่่วนไม่่มีีเอกสารรัับรองผลการทดสอบวััดระดัับ
ความสามารถทางภาษาอัังกฤษ ทำำ�ให้้มีีนักั ศึึกษาที่่�ผ่่าน
เกณฑ์์การคััดเลืือกเพีียง 4 คน จากประเทศพม่่า 2 คน
บัังคลาเทศ 1 คน และอััฟกานิิสถาน 1 คน อนึ่่�ง
นัั ก ศึึ ก ษาทั้้�ง 4 คนไม่่ ส ามารถเดิิ น ทางมาเรีี ย นยัั ง
ประเทศไทยได้้ เนื่่�องด้้วยมาตรการไม่่ให้้มีีการเข้้าออก
ประเทศเพื่่�อควบคุุมการระบาดของโรคโควิิด-19
2. นัักศึึกษาต่่างประเทศที่่�ได้้รัับคััดเลืือกเข้้า
ศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโทของหลัักสููตรนั้้�น ถอนตััว
จากการเรีี ย นหลัั ง จากเริ่่�มเรีี ย นไปเพีี ย งสองครั้้�ง
เนื่่�องจากไม่่สะดวกที่่�จะเรีียนแบบออนไลน์์ หรืือมีี
ปััญหาในการเข้้าถึึงการใช้้งานอิินเตอร์์เน็็ตจากประเทศ
ที่่�นัักศึึกษาพำำ�นัักอยู่่�
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จากข้้อจำำ�กัดั สำำ�คัญ
ั อัันเนื่่�องมาจากนัักศึึกษาไม่่สามารถ
มาเรีียนได้้ตามเป้้าหมายเดิิมนั้้�น ผู้้ส� อนจึึงได้้มีีการปรัับ
เปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนการสอน ตลอดจนนัักศึึกษาที่่�
จะเข้้าเรีียนในวิิชานี้้�อย่่างมาก ดัังนี้้�
1. เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาระดัับปริิญญาเอกของ
สถาบัันฯ หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาวิิชา
นโยบายสาธารณะ หลัักสููตรนานาชาติิ สามารถเข้้ามา
ลงทะเบีียนเรีียนในลัักษณะ Visiting ได้้ในภาคการ
ศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 โดยมีีนัักศึึกษาปริิญญา
เอกให้้ความสนใจและมาลงทะเบีียนแบบ visiting
ทั้้�งหมด 3 คน ด้้วยกััน
2. ปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหา/กิิจกรรมการเรีียนการ
สอนมาเป็็นออนไลน์์ 100% ผ่่านโปรแกรม zoom
meeting
บทความนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�ออธิิบายรููปแบบ
การจััดการเรีียนการสอนวิิชา Energy Policy ผ่่าน
ระบบออนไลน์์ 100% เป็็นการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
ในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับภาวะการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงที่่�
เกิิดการระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 โดยผู้้�เขีียนได้้
พลิิ ก วิิ ก ฤติิ ใ นครั้้�งนี้้� ให้้เป็็ น โอกาสในการทดลอง
โปรแกรมออนไลน์์ใหม่่ๆ ตลอดจนการคิิดกิิจกรรมที่่�
เหมาะสมกัับการเรีียนการสอนในรููปแบบออนไลน์์เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน และ
ประการสำำ�คััญยัังทำำ�ให้้การเรีียนการสอนยัังสามารถ
ดำำ�เนิินการไปได้้ แม้้ว่่าจะมีีเหตุุการณ์์ไม่่ปกติิทั้้�งใน
ประเทศไทยและทั่่�วโลก ผู้้�เขีียนหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
เนื้้�อหาในบทความชิ้้�นนี้้�จะช่่วยให้้เกิิดแง่่มุมุ ใหม่่ๆ และ
วิิธีีการใหม่่ๆ เพื่่�อที่่�ผู้้�สอนท่่านอื่่�นจะสามารถนำำ�ไปใช้้
เป็็นแนวทางและประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของ
วิิชาและนัักศึึกษาต่่อไปได้้ โดยเนื้้�อหาในบทความนี้้�
แบ่่ ง ออกเป็็ น สามส่่ ว นต่่ อ ไปนี้้� สำำ� หรัั บ ตอนที่่� 2
ประกอบด้้วยรายละเอีียดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
และโปรแกรมออนไลน์์ที่่�ใช้้ ตอนที่่� 3 อธิิบายจุุดแข็็ง
และข้้อจำำ�กัดั ของการเรีียนการสอนออนไลน์์ และตอน
ที่่� 4 แนวทางการพััฒนาการเรีียนการสอนกระบวนวิิชา
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Energy policy ในรููปแบบออนไลน์์ต่่อไป
2. รายละเอีี ย ดกิิ จ กรรมการเรีี ย นการสอนและ
โปรแกรมออนไลน์์ที่่�ใช้้
2.1 การบรรยายเนื้้�อหาผ่่ า น Zoom
application
	ผู้้�สอนบรรยายเนื้้�อหาผ่่านโปรแกรม Zoom
โดยมีีการใช้้เครื่่�องมืือของ Zoom หลายประการเพื่่�อ
ให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สอนและนัักศึึกษา
ตลอดจนระหว่่างนัักศึึกษาด้้วยกััน ดัังนี้้�
• การ share screen ทั้้�งผู้้�สอนและนัักศึึกษา
ต่่างใช้้เครื่่�องมืือนี้้�ในการแชร์์ภาพหน้้าจอของตนเอง
ขณะนำำ�เสนองาน ทั้้�งนี้้�ผู้้ส� อนมีีการใช้้เครื่่�องมืือมากกว่่า
นัั กศึึ กษา เพราะต้้องนำำ�เสนอสไสด์์สำำ�หรัั บเนื้้�อหา
ออธิบายรูป แบบ ตลอดจนใช้้นำำ
• การ �share
screen ทั้งผูสอนและนั
เสนอโปรแกรมออนไลน์์
อื่่�นกๆศึกผ่่ษาานหน้้า
ergy Policy ผาน ของของผู้้
ตางใชเครื�่อสงมื
นการแชร
ภาพหนาจอของตนเอง
อนอนี้ใเพื่่�อเป็็
น แนวทางในการศึึ
ก ษาต่่ อ
ยุกตใชเทคโนโลยี
นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียน

ที่เกิดขึ้นในชวงที่
19 โดยผูเขียนได
สในการทดลอง
การคิดกิจกรรมที่
รูปแบบออนไลน
นรว มของผู เ รี ย น
รี ย นการสอนยั ง
หตุการณไมปกติ
ยนหวังเปนอยาง
ชว ยให เกิ ด แงมุม
สอนท านอื ่ นจะ
ะประยุ ก ต ใ ช ใ ห
กศึ กษาตอ ไปได
กเป น สามส ว น
ดวยรายละเอียด
แกรมออนไลนที่
อจำกั ดของการ
ที่ 4 แนวทางการ
วนวิ ช า Energy

รู ปภาพ 1 เครื่ องมือ Annotate ใน zoom

• เครื่่�องมืือ ทัAnnotate
นเครื่่�
ขณะนำเสนองาน
้ ง นี้ ผ ู  ส อนมี กเป็็
ารใช
เ ครือ่ องมืื
งมืออที่่�เป็็น
ประโยชน์์
� ให้้การเรีี
ย นการสอนเป็็
มากกวานัใกนการทำำ
ศึกษา เพราะต
องนำเสนอสไสด
ส ำหรับน แบบ
เนื้อหา ตลอดจนใช
นำเสนอโปรแกรมออนไลน
อื่นกๆศึึกษา
interactive
มีีความสร้้
างสรรค์์อย่่างมาก โดยนัั
ผ า นหน า ของของผู
อน เพื
่ อ เปมนพ์์แนวทางใน
สามารถใช้้เครื่่�
องมืือ  สอาทิิ
การพิิ
การวาด การ
การศึกษาต
อนักศึกบษาในชั
เรียนลงบน shared screen
stamp
ตราประทัั
รููปต่่้นางๆ
่องมื อ�สอนได้้ออกแบบคำำ
Annotate เปนเครื�่ถามอัั
องมือ ทีน่ เเป็็
ป นนส่่วน
ดัังรููป•ที่่� 1เครืโดยผู้้
ในการทำให
ย นการสอนเป
หนึ่่�ประโยชน
งของสไลด์์
การสอน กเพื่่�ารเรี
อให้้นัั
กศึึกษาได้้คิินดแบบ
ตั้้�งคำำ�ถาม
interactive
มี
ค
วามสร
า
งสรรค
อ
ย
า
งมาก
โดย
กัับตััวเอง ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถใช้้เครื่่�องมืือ Annotate
เครืว่อเอง
งมือในขณะเดีี
อาทิ การพิยมวกััพนการ
เพื่่�นัอกเลืืศึกอษาสามารถใช
กคำำ�ตอบของตัั
ก็็เห็็นคำำ�
วาด
การ
stamp
ตราประทั
บ
รู
ป
ต
า
งๆ
ลงบน
ตอบของนัักศึึกษาคนอื่่�นด้้วย การใช้้เครื่่�องมืือนี้้�ช่่วย
นการสอนและ shared screen ดังรูป ที่ 1 โดยผู  ส อนได ออกแบบ
คำถามอันเปนสวนหนึ่งของสไลดการสอน เพื่อให
นักศึกษาไดคิดตั้งคำถามกับตัว เอง ซึ่งนั กศึ ก ษา
m application
ปรแกรม Zoom สามารถใชเครื่องมือ Annotate เพื่อเลือกคำตอบ
ของตั ว เอง ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ห็ น คำตอบของ

สามารถประยุกตใชในรูปแบบคำถามอื่นๆ เชน การ
ทำำ�ลงคะแนนเลื
ให้้การพูู ด คุุ ยอถกเถีี
น ต่่ า งๆนสาธารณะ
อัั น จะ
กหรือยตังในประเด็็
ดสินใจในประเด็
เป็็นโดยการลงคะแนนอย
การนำำ�เข้้าสู่่�เนื้้�อหาในบทเรีี
เครื่่�องมืือ An
างเปดยนต่่
เผยอไปการนำเสนองาน
notateสามารถประยุุกต์์ใช้้ในรููปแบบคำำ�ถามอื่่�นๆ เช่่น
ของนักศึกษาก็สามารถใชเครื่องมือนี้เพื่อสรางการมี
การลงคะแนนเลืือกหรืือตััดสิินใจในประเด็็นสาธารณะ
สวนรวมกับผูฟงไดดวย เปนตน
โดยการลงคะแนนอย่่างเปิิดเผย การนำำ�เสนองานของ
นอกจากนี
้ เครื่องมื
่อยูใน zoom
นัักศึึกษาก็็
สามารถใช้้เครื่่�
องมืืออPoll
นี้้�เพื่่�อทีสร้้างการมีี
ส่่วน ก็
นตัวชเป็็
วยในการลงคะแนนได
เชนเดียวกัน
ร่่วสามารถเป
มกัับผู้้�ฟัังได้้ด้้วย
นต้้น
หากแต
จ ะเป นเครื่่�
ลั กอษณะการลงคะแนนแบบป
นอกจากนี้้�
งมืือ Poll ที่่�อยู่่�ใน zoom ก็็ ด
กลาวคือนเปตััวนช่่ลัวกยในการลงคะแนนได้้เช่่
ษณะของการลงคะแนนที
ห็นนผล
สามารถเป็็
นเดีี่ไมยเวกัั
ในทั นจะเป็็
ที อีนกลััทัก้งษณะการลงคะแนนแบบปิิ
ไมมีล ูกเลน ที่ห ลากหลายด เป
หากแต่่
กล่่นาการ
ว
คืือลงคะแนนในเชิ
เป็็นลัักษณะของการลงคะแนนที่่�
ม่่เห็็ยนวผลในทัั
นทีี
งทางการเพียงอยาไงเดี
ผูลงคะแนน
อีีกจึทั้้�งงไมไม่่คมีอีลูยได
ูกเล่่ในชที่่�ความคิ
หลากหลาย
เป็็นการลงคะแนนใน
ดสรางสรรค
หรือใชเครื่องมือที่
เชิิงมีทางการเพีี
ยงอย่่างเดีียว ผู้้�ลงคะแนนจึึงไม่่ดค่เห็่อยได้้
ส ี ส ั น หลากหลายในการแสดงความคิ
น มาก
ใช้้ความคิิ
ด
สร้้างสรรค์์
หรืื
อ
ใช้้เครื่่�
อ
งมืื
อ
ที่่�มีี
สี
สั
ี
น
ั
หลาก
เทากับเครื่องมือ Annotate
หลายในการแสดงความคิิดเห็็นมากเท่่ากัับเครื่่�องมืือ
• การสรางหอง breakout rooms
Annotate
เปนเครื
่องมือที่เปนประโยชน
อการหารือพูดคุย
• การสร้้างห้้อง
breakoutมากต
rooms
ดเห็นของนั
กศึอกการหารืื
ษา กลอาพููวคืดคุุอยใน
เป็็นและระดมความคิ
เครื่่�องมืือที่่�เป็็นประโยชน์์
มากต่่
ระหวางการสอนดเห็็ผูนสอนจะเป
ักศึอกษาได
และระดมความคิิ
ของนัักศึึดกโอกาสให
ษา กล่่านวคืื
ใน
แยกออกไปในห
breakout
room เพืกศึึ่อกแบษาได้้
งกลุม
ระหว่่
างการสอน ผู้้อ�สงอนจะเปิิ
ดโอกาสให้้นัั
แยกออกไปในห้้อง
room
เพื่่�อแบ่่งกลุ่่�ม ่
ระดมความคิ ด เห็breakout
น ระหว า งกั
น ตามระยะเวลาที
ระดมความคิิ
นระหว่่
นตามระยะเวลาที่่�กำำ
กำหนด เชดนเห็็15
นาทีางกัั
จากนั
้นทุกคนจะไดกลั�หนด
บมายัง
เช่่นหอ15ง main
นาทีี จากนั้้�
นทุุกคนจะได้้กลัั
บมายัังห้้อง ดmain
classroom
เพื่อนำเสนอความคิ
ผลงาน
classroom
กลุมตอไปเพื่่�อนำำ�เสนอความคิิดผลงานกลุ่่�มต่่อไป

รู ปภาพ 2 เครื่ องมือ Breakout rooms

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2.2 Pre-

ร

การใชโปร
Quiz เพื่อ
นักศึกษา
จะเปนกา
เสรางควา
ครั้ง ดวยก
การออกแ
หรือผูตอบ
รูคะแนน
ขอ ทำให
สัมพันธท
ปการศึกษ
เจอกันมา
จึงทำใหม
ประเทศต
บางคนเป
การเล น
ตื่นตัวและ

นๆ เชน การ
ด็นสาธารณะ
รนำเสนองาน
พื่อสรางการมี

ใน zoom ก็
ดเชนเดียวกัน
แนนแบบป ด
นที่ไมเห็นผล
ลาย เปน การ
ว ผูลงคะแนน
ใชเครื่องมือที่
มคิ ด เห็ น มาก

ms
รหารือพูดคุย
กลาวคือ ใน
หนักศึกษาได
เพื่อแบงกลุม
ระยะเวลาที่
ะไดกลับมายัง
วามคิดผลงาน
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2.2 Pre-test
ผ่่านโปรแกรม
2.2 Pre-test
ผานโปรแกรม
Kahoot Kahoot

รู ปภาพ 3 โปรแกรม Kahoot ในการทํา Pre-test

การใช้้โปรแกรม Kahoot [3] ในการออกแบบ

การใชโปรแกรม Kahoot [3] ในการออกแบบคำถาม
คำำ�ถาม Quiz เพื่่�อใช้้เป็็น Pre-test วััดความรู้้�พื้้�นฐาน
Quiz เพื่อใชเปน Pre-test วัด ความรูพื้น ฐานของ
ของนัั ก ศึึ ก ษาก่่ อ นเริ่่�มเข้้าสู่่�การบรรยายเนื้้�อหา
นักศึกษากอนเริ่มเขาสูการบรรยายเนื้อหา นอกจาก
นอกจากจะเป็็นการตรวจวััดความรู้้ก่� อ่ นการเรีียนแล้้ว
จะเปนการตรวจวัดความรูกอนการเรียนแลว ยังชวย
ยัังช่่วยเสร้้างความพร้้อมให้้นัักศึึกษาก่่อนที่่�จะเรีียนใน
เสรางความพรอมใหนักศึกษากอนที่จะเรียนในแตละ
ง ด้้วยกระบวนการทำำ
ครัแต่่้ง ลดะครั้้�
วยกระบวนการทำ
Quiz นั้น�ตัวQuiz
เว็บไซตนั้้�นนี้ไดตััมวี เว็็บไซต์์
นี้้�ได้้มีีการออกแบบเครื่่�
องมืื
อเสมืือนนการเล่่
การออกแบบเครื
่ องมื อเสมื
อนการเล
เกมที่ผนู  เลเกมที่่�ผู้้
น เ� ล่่น
�ตอบแบบสอบถามสามารถรู้้
�ผลถูู
อผิิด และ
หรืหรืือผูอตผู้้อบแบบสอบถามสามารถรู
ผลถูกหรื
อผิกดหรืื
และ
ะแนนได้้ในทัั
ลัังจากทำำQuiz
� Quiz
จในแต่่
รูรู้้คค� ะแนนได
ในทันทีนหทีีลัหงจากทำ
เสร็จเสร็็
ในแต
ละ ละข้้อ
ให้้นัักนศึึักกศึษาได้้รัั
ขทำำอ�ทำให
กษาไดบรับความสนุุ
ความสนุกกสนาน
สนาน และสร้้
และสราางงสััมพัันธ์์
งกัันางกัอนึ่่�งข้้อจำำ
นในปีีการ
สัที่่�ดีี
มพันระหว่่
ธที่ดีราะหว
น อนึ่งขอ�กั
จำกััดดของการเรีี
ของการเรียยนใน
ษากษา
2563
ที่่�ผ่่ทีา่ผนมา
ษาไม่่ไดได้้เจอกััน
ปศึึกการศึ
2563
านมาคืือคือการที่่�นัั
การที่นกั ศึึศึกษาไม
เจอกั
อนและต
างอาศั
 กัน คนละประเทศจึึงทำำ�ให้้มีี
มาก่่นอมาก
นและต่่
างอาศัั
ยอยู่่�กััยอยู
นคนละประเทศ
จึความแตกต่่
งทำใหมีความแตกต
งในเรื่องของเวลาในแต
ล ะ างกััน
างในเรื่่�อางของเวลาในแต่่
ละประเทศต่่
ประเทศต
น กลาวคืกอารเรีี
ขณะที
่มีการเรียนการสอน นเวลา
กล่่าวคืือางกัขณะที่่�มีี
ยนการสอนบางคนเป็็
บางคนเป
นเวลาเชาและบางคนเป
าย ดันงนัQuiz
้น ผ่่าน
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2.3 การระดมความคิดเห็นผานโปรแกรม Miro
2.3 การระดมความคิิดเห็็นผ่่านโปรแกรม Miro
เนื่องจากนักศึกษาเรียนผานระบบออนไลน
เนื่่�องจากนัักศึึกษาเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์
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3. บทวิิเคราะห์์จุุดแข็็งและข้้อจำำ�กััดของการเรีียน
การสอนออนไลน์์
จากการทดลองใช้้โปรแกรมออนไลน์์ต่า่ งๆ เพื่่�อดำำ�เนิิน
การเรีียนการสอนในวิิชา Energy Policy ตลอดปีีหนึ่่�ง
ภาคเรีียนการศึึกษานั้้�น พบว่่ารููปแบบวิิธีเี รีียนออนไลน์์
นี้้�มีีทั้้�งจุุดแข็็งและข้้อจำำ�กััดที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
3.1 จุุดแข็็ง
•	มีีความยืืดหยุ่่�นในเรื่่�องของเวลาเรีียน โดยผู้้�
สอนและนัักศึึกษาสามารถตกลงกัันล่่วงหน้้าได้้ในเรื่่�อง
ของเวลาที่่�เหมาะสมกัับทุุกคน
รูปภาพ 6 โปรแกรม MAXQDA สําหรั บการวิเคราะห์ วาทกรรม
• เปิิ ด โอกาสให้้มีี ก ารเชิิ ญ วิิ ท ยากรจากต่่ า ง
โปรแกรม MAXQDA [5] เป็็นโปรแกรมสำำ�หรัับ จัั ง หวัั ด หรืื อ ต่่ า งประเทศที่่�เป็็ น ผู้้� เชี่่�ยวชาญในเรื่่�อง
โปรแกรม MAXQDA [5] เปนโปรแกรมสำหรับ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ หรืือ Qualitative พลัังงานให้้สามารถเข้้ามาร่่วมในกิิจกรรมแต่่ละครั้้�งได้้
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ หรือ Qualitative
data analysis ซึ่่�งเหมาะสำำ�หรัับใช้้ในงานวิิจััยของทั้้�ง อย่่างเป็็นอิิสระ ตามที่่�ได้้จััดการเรีียนการสอนจริิงนั้้�น
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อมโยง
หรืือเเครื่่�
องมืือ discourse
Documentของเอกสาร
comparison
เปรีของnodes
ยบเทียบการวิ
คราะห
chartดดเพื่่�วอยกัเปรีี
หลายชุ
น ยเปบเทีี
นตยนบการวิิเคราะห์์ discourse ของ
เอกสารหลายชุุดด้้วยกััน เป็็นต้้น

รูปภาพ 7 เครื่ องมือ visualize data ใน MAXQDA

รูปภาพ 7 เครื่ องมือ visualize data ใน MAXQDA

3. บทวิเคราะหจุดแข็งและขอจำกัดของการเรียน
การสอนออนไลน
จากการทดลองใชโปรแกรมออนไลนตางๆ เพื่อ
ดำเนิ น การเรี ย นการสอนในวิ ช า Energy Policy
ตลอดปหนึ่งภาคเรียนการศึกษานั้น พบวารูปแบบวิธี

รูปภาพ 8 รู ปโปสเตอร์ งานสัมมนา Energy policy

ชามนุษยศาสตร์นแดละสั
งคมศาสตร์
คิดเห็กล่
นวุมาสาขาวิ
มี ความสนใจในประเด็
านพลั
งงานใด
เปนพิเศษ จากนั้นเมื่อไดหัวขอแลว ผูสอนจะไดชวย
ติ ด ต อวิ ทยากรผู  เ ชี ่ ย วชาญมานำเสนอภายใต งาน
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มหาวิ ท ยาลั ย ได เ ข า ร ว มในงานสั ม มนาด ว ยผ า น
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โปรแกรม
zoom meeting ดังเชนภาพการบรรยาย
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ในงานสัมมนา รูปที่ 9

รูปภาพ 9 บรรยายงานสัมมนาที่เปิ ดให้ บุคคลภายนอกเข้ าร่ วมได้

การเรีียยนการสอนแต
นการสอนแต่่
ล ะครั้้�ง
• • การบัั
การบัน ทึทึึกการเรี
ละครั
้ง เปน
เป็็การบั
นการบัั
zoomโดยจะต
โดยจะต้้องได้้รัั
น ทึนกทึึผกผ่่า านนzoom
อ งได ร บั ความ
ความ
ยิิยินนยอมจากทุุ
ยนนั้้�ยนนั
นก่่อ้นนทุุ
ครั้้�กงครั
อนึ่่�้งงการ
ยอมจากทุกคนในคาบเรีี
กคนในคาบเรี
กอกนทุ
อนึ่ง
บััการบั
น ทึึ กนนั้้�นมีี
ป
ระโยชน์์
อ
ย่่
า
งน้้อยสองประการ
ทึกนั้นมีประโยชนอยางนอยสองประการคืืคืออ
นัันักกศึึศึกกษาสามารถเปิิ
ษาสามารถเปดดคลิิ
คลิปปบัับันนทึึทึกกวิิวิดิดิโิโอย้้อนหลัั
อยอนหลังงเพื่่�อ
เพื่อ
ทบทวนเนื้้�อหานอกเวลาเรีียนได้้
ทบทวนเนื้อหานอกเวลาเรียนได
• นอกจากนี้้�เครื่่�องมืือของ zoom ยัังมีีการใส่่
•
นอกจากนี
้เครืต่อโนมัั
งมือติของ
Transcript
ให้้โดยอัั
ิ ใ นคลิิzoom
ป บัั น ทึึยักงมีทำำการใส
� ให้้
Transcript
ให
โ
ดยอั
ต
โนมั
ต
ิ
ใ
นคลิ
ป
บั
น
ทึ
ก
ทำให
นัักศึึกษาสามารถนำำ�Transcript ดัังกล่่าวไปทำำ�การ
กศึกษาสามารถนำTranscript
ดังกลอยอดได้้ด้้วย
าวไปทำการ
วิินัเคราะห์์
เนื้้�อหาที่่�เรีียนมาเพื่่�อนำำ�ไปต่่
วิเคราะห
นมาเพื
นำไปตอยอดได
ดวย
ระเบีี
ยบวิิธิเิวินืิจั้อัยหาที
เชิิงคุุ่เณรียภาพ
เช่่น่อDiscourse
analysis
ยนความคิิ
ดเห็็นเชทำำ�นได้้อย่่
างเป็็น
ระเบี•ยการแลกเปลี่่�
บวิ ธ ิ ว ิ จ ั ย เชิ
ง คุ ณ ภาพ
Discourse
อิิanalysis
สระและเท่่าเทีียม ไม่่มีกี ารกดดัันหรืือมีีคนที่่�ส่่งเสีียง
ดัังและคุุ
คนอื่่�นในห้้อง่ยดัันความคิ
งเช่่นการหารืื
ในกรณีี
ากน
• มการแลกเปลี
ดเห็นอทำได
อยที่่�าหงเป
คนทุุกคนอยู่่�ในห้้องเดีียวกััน มัักพบว่่าจะมีีบุุคคลใด
อิสระและเทาเทียม ไมมีการกดดันหรือมีคนที ่ ส ง
บุุคคลหนึ่่�งที่่�จะ dominate การสนทนาหรืือการตััดสิิน
เสี ย งดั งและคุ มคนอื ่ นในหอง ดั งเช น การหารือใน
ใจของกลุ่่�ม ในขณะที่่�การสอนแบบออนไลน์์ ท าง
Zoom นั้้�น นัักศึึกษาแต่่ละคนสามารถแสดงความคิิด
เห็็นได้้อย่่างอิิสระมากกว่่า ผ่่านการใช้้เครื่่�องมืือ เช่่น
Annotated หรืื อ Poll ทำำ� ให้้เกิิ ด สภาวะที่่�เป็็ น
ประชาธิิปไตย นอกจากนี้้� ผู้้�สอนในฐานะที่่�เป็็น Host
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กรณีที่หากคนทุกคนอยูในหองเดียวกัน มักพบวาจะ
มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะ dominate การสนทนา
หรือการตัดสินใจของกลุม ในขณะที่การสอนแบบ
ออนไลนทาง Zoom นั้น นักศึกษาแตละคนสามารถ
ของ zoom ยัังสามารถจััดการ class room ได้้โดย
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระมากกวา ผานการใช
การกดปิิดเสีียงของผู้้�เข้้าร่่วมสนทนาได้้ รวมทั้้�งการมีี
เครื ่ อ งมื
Annotated
หรืจะเรีี
อ Poll
เ กิ ด
การใช้้สัั
ญลััอกเช
ษณ์์นยกมืื
อ โดยzoom
ยงลำำทำให
�ดัับคนที่่�
สภาวะที
่เปนงประชาธิ
ไตย นอกจากนี้ มผูการถก
ส อนใน
ยกมืื
อก่่อนหลัั
ทำำ�ให้้ผู้้�สปอนสามารถควบคุุ
น Hostอของ
zoom ยันง สามารถจั
ดการ
เถีีฐานะที
ย งหรืื่อเ ปการหารืื
ในกลุ่่�มให้้เป็็
ไปด้้วยความมีี
classยบเรีี
room
โ ดยการกดป
งของผู
ร วบม
ระเบีี
ยบร้้อไดยและเท่่
าเทีียมกััดนเสี
ทุุกยคน
โดยเทีี เ ขยาบกัั
การเรีี
ยนในห้้องเรีี
เมื่่�อกมีีารใช
การหารืื
อถกเถีี
น
สนทนาได
รวมทัย้งนการมี
สัญลัอกหรืืษณ
ยกมืยองกััโดย
ในห้้องเดีี
ยวกัันยนั้้�งลำดั
น ส่่วบนใหญ่่
ไม่่สอามารถห้้ามปราม
zoom จะเรี
คนทีมั่ ยักกมื
ก อ นหลั ง ทำให
หรืื
ตััดเสีียงของผู้้�พููด มและอาจเกิิ
ความไม่่
เท่่าเทีีอยใน
ม
ผูสออนสามารถควบคุ
การถกเถียดงหรื
อการหารื
ในการแสดงความคิิ
ดเห็็นได้้ระเบียบเรียบรอยและเทา
กลุมใหเปนไปดวยความมี
ัด ยบกับการเรียนในหองเรียน
เทียมกั3.2
นทุข้้อจำำ
กคน�กัโดยเที
•	ข้้อจำำ�กัั ด ส่่ ว นใหญ่่ เ กิิ ด จากปัั ญ หาเรื่่�อง
เมื่อมีการหารือหรือถกเถียงกันในหองเดียวกันนั้น
เทคโนโลยีี เช่่ น ความเสถีี ย รและความเร็็ ว ของ
สวนใหญมักไมสามารถหามปรามหรือตัดเสียงของผู
อิินเตอร์์เน็็ต อุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีเรื่่�อง
พูด และอาจเกิ
เทาเทียมในการแสดงความ
ของข้้อจำำ
�กัดั เกี่่�ยดวกััความไม
บการใช้้โปรแกรมออนไลน์์
ซึ่ง่� บาง
คิ
ด
เห็
น
ได
โปรแกรมสามารถใช้้ได้้โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย แต่่บาง

โปรแกรม เช่่น MAXQDA จำำ�เป็็นต้้องซื้้�อLicense ใน
3.2 ขอจำกัด
การใช้้งาน และถึึงแม้้ในบางโปรแกรมจะอนุุญาตให้้ใช้้
• ขแต่่อก็จำกั
นใหญ
ด จากป
ญ หาเรื
งานได้้ฟรีี
เ็ ป็็นดเพีีสยวงเครื่่�
องมืืเอกิระดัั
บพื้้�นฐานเท่่
านั้้�่ อนง
เทคโนโลยี เช น ความเสถี
ของ
หากต้้องการใช้้งานเครื่่�
องมืืออื่่�นยๆรและความเร็
จำำ�เป็็นต้้องจ่่าวยเงิิ
น
เน็ต อุปเพิ่่�
กรณ
เพื่่�อินอซื้้�เตอร
อ Package
ม คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมี
เรื่องของข
อจำกั
ดเกีงานเพื่่�
่ยวกับอการใช
โปรแกรมออนไลน
• การศึึ
กษาดูู
เยี่่�ยมชมสถานที่่�
จริิงทำำ�ไม่่
ได้้ซึ่งเนื่่�บางโปรแกรมสามารถใช
องจากการเรีียนด้้าน Energy
policy
ไดโดยไม
เสียคประกอบ
าใชจาย
ด้้วยเนื้้�อหาทฤษฎีี
ง คมศาสตร์์จำเป
และด้้านที่่�
แต บ างโปรแกรม ด้้เชานสัั
น MAXQDA
น ต อ งซื้ อ
เกี่่�License
ยวข้้องกััในการใช
บการใช้้พลัั
ในชีีในบางโปรแกรมจะ
วิิตประจำำ�วััน ดััง
งานงงานจริิ
และถึงงแม
นั้้�อนุ
นญ
การเรีี
ยนแบบออนไลน์์
ึงมีีกข้้็ เอจำำ
าตให
ใ ช ง านได ฟ รี จึแต
ป น�กัเพีัดในการเข้้าไป
ย งเครื ่ อ งมื อ
ศึึระดั
กษาเยี่่�
น โรงไฟฟ้้
บพืย้นมชมสถานที่่�
ฐานเทานั้นประกอบการจริิ
หากตองการใชง เช่่
งานเครื
่องมืาอ
โซล่่าร์์ฟาร์์ม หรืือโปรเจคระดัับเล็็ก เช่่น การผลิิตไบโอ
อื่นๆ จำเปนตองจายเงินเพื่อซื้อ Package เพิ่ม
ก๊๊าซของชุุมชนที่่�มีีฟาร์์มหมูู การผลิิตมีีเทนก๊๊าซจากเศษ
• การศึ
อาหารเหลืื
อ เป็็กนษาดู
ต้้น งานเพื่อเยี่ยมชมสถานที่จริงทำ
ไม ไ ด• เนื
่ อ งจากการเรี
ย นด
น Energy
การทำำ
�งานกลุ่่�มของนัั
กศึึกาษาหรืื
อผู้้เ� รีียpolicy
นอาจ
ไม่่สะดวกเท่่ากัับการเรีียนแบบดั้้�งเดิิม เหตุุเพราะ
นัักศึึกษาอยู่่�คนละประเทศ นอกจากนี้้�กิิจกรรมบาง
อย่่างมีีความเหมาะกว่่าหากนัักศึึกษาสามารถจััดใน
สถานที่่�จริิงได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น การจััดทำำ�โปสเตอร์์ทาง
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วิิชาการเพื่่�อจััดแสดงให้้บุุคคลภายนอกสามารถเดิิน
ทางมาได้้เยี่่�ยมชมได้้ การจััดทำำ�โครงการรณรงค์์การ
ใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายในอาคารหรืือคณะ
ที่่�เรีียน เป็็นต้้น
4. สรุุปแนวทางการพััฒนาการเรีียนการสอนวิิชา
Energy policy แบบออนไลน์์
การเรีียนการสอนผ่่านระบบออนไลน์์แม้้ว่่าจะ
เกิิดขึ้้�นในฐานะวิิธีีแก้้ปััญหาที่่�เกิิดจาการการดำำ�เนิิน
มาตรการ Social distancing เพื่่�อควบคุุมการระบาด
เชื้้�อไวรััสโควิิด-19 แต่่การสอนออนไลน์์นี้้�มีีศัักยภาพที่่�
จะเป็็ น รูู ป แบบการสอนหลัั ก ได้้ แม้้ว่่ า จะไม่่ มีี ก าร
ระบาดของเชื้้�อไวรััสอีีกต่่อไป ดัังจะเห็็นได้้จากการ
วิิเคราะห์์จุดุ แข็็งของการสอนออนไลน์์ในตอนที่่� 3 ทั้้�งนี้้�
โจทย์์หลัักจึึงอยู่่�ที่่�ว่่าจะพััฒนาปรัับปรุุงการเรีียนการ
สอนวิิชา Energy policy ผ่่านระบบออนไลน์์ได้้อย่่างไร
บ้้าง เพื่่�อที่่�จะสามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของรายวิิชา
พร้้อมกัับส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�แบบ active learning
และให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีบทบาทในการออกแบบเนื้้�อหา อีีก
ทั้้�งมีีบทบาทในการเป็็นผู้้�นำำ�ในการถกเถีียงและการ
อภิิปรายในหััวข้้อต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถเข้้าใจ วิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ข้้อมููล และนำำ�เนื้้�อหาความรู้้�ไปใช้้ได้้จริิง ดััง
นั้้�น บทความนี้้�จึึงเสนอแนะแนวทางพััฒนาการเรีียน
การสอนวิิชา Energy Policy ผ่่านระบบออนไลน์์ ดัังนี้้�
ประการที่่� 1 ใช้้โปรแกรม Miro ให้้เต็็มศัักยภาพ
โดยการใช้้เครื่่�องมืือในMiro เช่่น Journey Mapping
หรืือ Mind Map ซึ่่�งสามารถนำำ�มาใช้้ในการเปิิดเวทีี
ออนไลน์์เพื่่�อระดมความคิิดเห็็นและร่่วมออกแบบ
นโยบายพลัังงานให้้เหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
หรืือวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาด้้านพลัังงานเพื่่�อลงลึึกไปในระดัับ
ชั้้�นต่่างๆ ของปััญหาได้้ ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนสามารถมอบหมาย
งานกลุ่่�มให้้นัั ก ศึึ ก ษาไปวิิ เ คราะห์์ เ นื้้�อหาข่่ า วด้้าน
พลัังงาน หรืือนโยบายพลัังงานที่่�สำำ�คััญของประเทศที่่�
ตนสนใจได้้ โดยการใช้้เครื่่�องมืือใน Miro จากนั้้�นจึึงนำำ�
มาเสนอในชั้้�นเรีียนต่่อไป
ประการที่่� 2 เพิ่่�มช่่องทางหรืือเครื่่�องมืือในการ

เรีียนการสอนแบบออนไลน์์ อาทิิ Menti.com และ
Kahoot เพื่่�อสร้้างคำำ�ถาม Pre-test และ post-test
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีความตื่่�นตััวในการเตรีียมตััวอ่่าน
บทความที่่�กำำ�หนดในแต่่ละคาบเรีียน นอกจากนี้้� การ
เรีียนการสอนผ่่าน zoom meeting ยัังคงใช้้งานได้้ดีี
มีีความเหมาะสมที่่�มหาวิิทยาลััยจะลงทุุนในการซื่่�อ
license zoom pro ให้้กัั บ คณาจารย์์ เ พื่่�อสร้้าง
ห้้องเรีียนออนไลน์์ให้้แก่่นัักศึึกษา ทั้้�งนี้้� ในรายวิิชา
Energy Policy ผู้้ส� อนได้้ออกแบบกระบวนวิิชาเพื่่�อให้้
ผู้้�เรีียนได้้แสดงความคิิดเห็็นประเด็็นนโยบายพลัังงาน
การมีี breakout room ในช่่องทางผ่่าน zoom
สามารถตอบโจทย์์ในการเรีียนออนไลน์์แบบนี้้�ได้้ ยิ่่�งไป
กว่่านั้้�น การใช้้โปรแกรม MAXQDA ใช้้เพื่่�อการเก็็บ
และวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เป็็นเอกสารจำำ�นวนมาก ถืือเป็็น
ประโยชน์์ต่อ่ นัักศึึกษาโดยตรงในการวิิเคราะห์์นโยบาย
พลัังงานในเชิิงคุุณภาพ ตามลัักษณะการใช้้งานที่่�ผู้้�
เขีียนได้้กล่่าวไปข้้างต้้น
ประการที่่� 3 เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ของ
กระบวนวิิชาด้้านการพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้�ให้้ข้้อ
เสนอแนะแก่่ภาครััฐในการกำำ�หนดนโยบายพลัังงาน
เนื่่�องด้้วยการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ไม่่สามารถ
จััดนิิทรรศการแบบ onsite ได้้ ดัังนั้้�น การจััดงาน
สััมมนาแบบออนไลน์์จึึงเป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�งที่่�ผู้้�เรีียน
สามารถเผยแพร่่องค์์ความรู้้�จากการเรีียนในรายวิิชา
Energy Policy และนำำ�เสนอผลการศึึกษาตามหััวข้้อ
ที่่�สนใจ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�ต่่อสาธารณชนด้้าน
พลัังงาน และนำำ�เสนอข้้อเสนอแนะในเชิิงนโยบายต่่อ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ จากการค้้นคว้้าด้้วยตนเอง
การอ่่ า นติิ ด ตามข่่ า วสารด้้านพลัั ง งานและการ
brainstorm เพื่่�อทำำ� mind map ช่่ ว ยพัั ฒ นา
คุุ ณ ลัั ก ษณะของการเป็็ นผู้้�ใฝ่่หาความรู้้�แ ละพัั ฒ นา
ทัักษะการเลืือกแหล่่งข่่าวที่่�น่่าเชื่่�อถืือตลอดจนการมีี
ความสามารถในการใช้้เหตุุ ใช้้ผลในการวิิ เ คราะห์์
สถานการณ์์ข่่าว ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�จะช่่วยทำำ�ให้้นัักศึึกษา
เห็็นว่่าพลัังงานเป็็นเรื่่�องใกล้้ตััวและมีีความสำำ�คััญต่่อ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของทุุกคน และท้้ายที่่�สุุดแล้้ว
นัักศึึกษาจะปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการใช้้พลัังงานของ
ตนเอง เพื่่�อความยั่่�งยืืนของสัังคมและเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ดีีต่่อไป ท้้ายที่่�สุุดนี้้� ผลงานที่่�ได้้จากการนำำ�เสนอใน
งานสััมมนาออนไลน์์ของนัักศึึกษายัังสามารถนำำ�มา

ต่่อยอดโดยการเขีียนรายงานข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้าน
พลัังงาน หรืือ Energy Policy recommendation
เพื่่�อเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของสถาบัันนโยบายสาธารณะ
ถืือเป็็นการเพิ่่�มพููนทัักษะการวิิเคราะห์์และการเขีียน
รายงานทางวิิชาการเป็็นภาษาอัังกฤษให้้กัับนัักศึึกษา
ได้้ในคราวเดีียวกััน

5. เอกสารอ้้างอิิง
[1] เอกสารประกอบหลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชานโยบายสาธารณะ (หลัักสููตรนานาชาติิ)
หลัักสููตรใหม่่ ปีี พ.ศ. 2561 (มคอ.2) สถาบัันนโยบายสาธารณะ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
[2] ประกาศมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ เรื่่�อง การจััดตั้้�งส่่วนงานวิิชาการภายในของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
พ.ศ. 2560 (จััดตั้้�งสถาบัันนโยบายสาธารณะ)
[3] https://kahoot.com/schools-u/
4] https://miro.com/
[5] https://www.maxqda.com/
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ในกระบวนวิชาความหมายของชีวิต (Meaning of Life)
วรรณวิสาข์ ไชยโย

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
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บทคัดย่อ
บทความฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning และเพื่่�อศึึกษา
หาแนวทางการเสริิมสร้้างการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ในกระบวนวิิชาความหมายของชีีวิิต
(Meaning of Life) ประชากรที่่�ใช้้ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�คืือนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนเรีียนกระบวนวิิชาความหมายของ
ชีีวิิต (Meaning of Life) รหััสกระบวนวิิชา 011101 ภาคการศึึกษาที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 23 คน เครื่่�อง
มืือที่่�ใช้้ในการศึึกษาได้้แก่่ การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ได้้แก่่ การสอนแบบโครงงาน (Project
Based Learning) การสอนแบบใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (Problem Based Learning) และการสอนที่่�เน้้นทัักษะ
กระบวนการคิิด (Thinking based Learning) หลัังจากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับมาประเมิินผลที่่�ได้้รัับจากการจััดการ
เรีียนการสอนรููปแบบใหม่่และนำำ�เสนอในรููปแบบการบรรยาย ผลจากการศึึกษาพบว่่า การเปลี่่�ยนแปลง องค์์ความ
รู้้� และประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นคืือเปลี่่�ยนจากเน้้นครููเป็็นศููนย์์กลางเป็็นเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง เน้้นให้้
ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้� ศึึกษาค้้นคว้้า และฝึึกทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ และสร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�
มากกว่่าเน้้นบอกความรู้้�และท่่องจำำ�เพีียงอย่่างเดีียว และสำำ�หรัับแนวทางการเสริิมสร้้างการจััดการเรีียนการสอน
แบบ Active Learning คืือการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นทั้้�งทฤษฎีีและปฏิิบััติิ ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์และการแก้้ไขปััญหา
ด้้วยตนเอง และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง
คำำ�สำำ�คััญ : การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning, ทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21, ความหมายของ
ชีีวิิต
1. บทนำำ�
โลกในยุุคศตวรรษที่่� 21 เป็็นยุุคที่่�ความรู้้�และ
ข้้อมูู ล ข่่ า วสารมีี ก ารเปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา โดย
เฉพาะทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เนื่่�องมาจากการ
ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อเชื่่�อมโยงข้้อมููลต่่างๆ ของทุุกภููมิิภาค
ของโลกเข้้าด้้วยกััน ทำำ�ให้้เกิิดเครื่่�องมืือที่่�หลากหลาย
ในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้ต่� า่ งๆ ทั้้�งในเชิิงวิิชาการและใน
เชิิงบัันเทิิง การพััฒนาเครื่่�องมืือการเข้้าถึึงเนื้้�อหาดััง
กล่่ า ว ส่่ ง ผลให้้เยาวชนที่่�อยู่่�ในวัั ย ศึึ ก ษาเล่่ า เรีี ย น

เปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิตและการเรีียนในแต่่ละ
วัันซึ่ง่� แตกต่่างไปจากเยาวชนในยุุคก่่อนอย่่างมาก การ
พััฒนาประเทศสู่่�ความสมดุุลและยั่่�งยืืนจะต้้องให้้ความ
สำำ�คััญกัับการพััฒนาคนในประเทศ ให้้เข้้มแข็็งรัับมืือ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงของโลกในยุุคศตวรรษที่่� 21 การ
ศึึกษาจึึงจำำ�ป็็นต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยตามการ
เลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในตััวผู้้เ� รีียน หากการศึึกษายััง
หลงติิดอยู่่�กัับสิ่่�งเดิิมที่่�เคยใช้้ได้้ผลในยุุคเก่่า ย่่อมจะส่่ง
ผลให้้การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนไม่่สอดคล้้องกัับโลกที่่�เป็็น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จริิงทั้้�งในปััจจุุบัันและในอนาคตที่่�จะยิ่่�งเข้้มข้้นขึ้้�น ผู้้�
เรีียนจึึงต้้องมีีทัักษะการเรีียนรู้้� ประกอบด้้วย ทัักษะ
ด้้านการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อ
และเทคโนโลยีี และทัักษะชีีวิิตและการทำำ�งาน ดัังนั้้�น
การเตรีียมคนเพื่่�อให้้สามารถเรีียนรู้้�และดำำ�เนิินชีีวิิต
ท่่ามกลางการเปลี่่�ยนแปลงจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทุุกฝ่่าย
ต้้องปรัับตััวให้้ได้้อย่่างเหมาะสม
ผลจากความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านเทคโนโลยีี
ในยุุคปััจจุุบัันส่่งผลต่่อการพััฒนาทัักษะการเรีียนรู้้�ใน
ศตวรรษที่่� 21 เป็็นมิิติิใหม่่ของวงการศึึกษาดัังปรากฏ
ในพระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2542 แก้้ไข
เพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2545 ได้้ให้้ความหมายเกี่่�ยว
กัับการเรีียนรู้้�ว่่าเป็็นกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงและ
พััฒนาขึ้้�นโดยตััวบุุคคลอัันเป็็นผลมาจากการได้้รัับ
ความรู้้�หรืือประสบการณ์์ จากการจััดการศึึกษาหรืือ
กิิจกรรมในชีีวิิตที่่�สามารถเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา โดย
เฉพาะหมวด 4 ว่่าด้้วยแนวทางการจััดการศึึกษาใน
มาตรา 22 ถึึ ง มาตรา 30 ที่่�เน้้นให้้สถานศึึ ก ษา
พััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ และ
ในหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานมุ่่�งการ
พััฒนาคุุณภาพผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21 ตามปฏิิญญา
ว่่าด้้วยการจััดการศึึกษาขององค์์กรสหประชาชาติิ
(UNESCO) 4 ด้้าน คืือ 1) การเรีียนรู้้�เพื่่�อรู้้�ทุุกสิ่่�งอย่่าง
(Learning to know) 2) การเรีี ย นรู้้� เ พื่่�อปฏิิ บัั ติิ
(Learning to do) 3) การเรีียนรู้้�เพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิิต
(Learning to with the others) และ 4) การเรีียนรู้้�
เพื่่�อให้้รู้้�จัักตนเองอย่่างถ่่องแท้้ (Learning to be)
(สำำ�นัักงานคณะกรรมการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2558)
Active Learning เป็็นการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�ผู้้เ� รีียนต้้องมีีโอกาสลงมืือกระทำำ�มากกว่่าการฟัังเพีียง
อย่่างเดีียวและได้้ใช้้กระบวนการคิิดเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�เขาได้้
กระทำำ�ลงไปภายใต้้สมมติิฐานพื้้�นฐานที่่�ว่่า การเรีียนรู้้�
เป็็นความพยายามโดยธรรมชาติิของมนุุษย์์และแต่่ละ
บุุคคลมีีแนวทางในการเรีียนรู้้�ที่่�แตกต่่างกััน (Meyers
and Jones, 1993) โดยเน้้นพััฒนากระบวนการเรีียน
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รู้้ส่� ง่ เสริิมให้้ผู้้�เรีียนประยุุกต์์ใช้้ทัักษะและเชื่่�อมโยงองค์์
ความรู้้นำ� ำ�ไปปฏิิบัติั เิ พื่่�อแก้้ไขปััญหาหรืือประกอบอาชีีพ
ในอนาคต หลัักการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning เป็็นการนำำ�เอาวิิธีีการสอน เทคนิิคการสอน
ที่่�หลากหลายมาใช้้ออกแบบแผนการสอนและกิิจกรรม
กระตุ้้� น ให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ส่่ ว นร่่ ว มในชั้้�นเรีี ย น ส่่ ง เสริิ ม
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�เรีียนและผู้้�เรีียนกัับผู้้�
สอน Active Learning จึึงถืือเป็็นการจััดการเรีียนการ
สอนประเภทหนึ่่�งที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีคุุณลัักษณะ
สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุคปััจจุุบััน อีีกทั้้�งยััง
ช่่วยส่่งเสริิม Student engagement, Enhance
relevance, and improve motivation ของผู้้�เรีียน
หลัักสำำ�คัญ
ั ของการจััดการสอนแบบ Active Learning
คืือการส่่งเสริิมหรืือกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในชั้้�น
เรีียน มีีปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้ส� อนกัับผู้้เ� รีียน ด้้วยเทคนิิค
หรืื อ กิิ จ กรรมต่่ า งๆ ผู้้� ส อนมีี บ ทบาทอำำ� นวยความ
สะดวกและจััดสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อให้้ผู้้�เรีียนสร้้าง
ความรู้้�ด้้วยตนเอง จนเกิิดเป็็นการเรีียนรู้้�อย่่างมีีความ
หมาย (Meaning Learning)
กระบวนวิิชาความหมายของชีีวิติ (Meaning of
Life) รหััสกระบวนวิิชา 011101 ที่่�เปิิดสอนในภาควิิชา
ปรััชญาและศาสนา คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชาต้้องการให้้นัักศึึกษา
สามารถอธิิบายชีีวิิตและความหมายของชีีวิิต ตาม
ทััศนะของนัักปรััชญา ศาสนา และวิิทยาศาสตร์์ การนำำ�
หลัักคิิดไปประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปััญหาพััฒนาตนและ
สัังคมให้้มีีชีวิี ติ ดำำ�รงอยู่่�อย่่างมีีความสงบสุุข ซึ่่�งลัักษณะ
ของการศึึกษาวิิชาปรััชญาเป็็นการวิิพากษ์์ (Critical)
กล่่าวคืือเป็็นการแสวงหาความรู้้�จากการใช้้ความคิิด
หรืือการวิิพากษ์์ด้้วยเหตุุด้้วยผล วิิชาปรััชญาสอนให้้
คนคิิด สอนให้้มีีความเชื่่�อมั่่�นในความคิิดของตนเอง
และในเวลาเดีียวกััน ปรััชญาก็็สอนให้้รู้้�จัักการยอมรัับ
และการยอมฟัังความคิิดเห็็นของคนอื่่�น ไม่่ผููกขาดใน
ความคิิดความเห็็นของตนเองแต่่ฝ่่ายเดีียว นอกจาก

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

นี้้�วิิชาปรััชญาเป็็นการแสวงหาโลกทััศน์์ ปรััชญาโต้้แย้้ง
กัันเกี่่�ยวกัับปััญหาพื้้�นฐานก็็เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างโลก
ทััศน์์หรืือสร้้างจุุดยืืนให้้กัับชีีวิิตตนเอง จากที่่�กล่่าวมา
แล้้วนั้้�น ผู้้�สอนเห็็นว่่าการจััดการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning และหาแนวทางการเสริิมสร้้างการ
จััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning ใน
กระบวนวิิชาความหมายของชีีวิิตเข้้ามาช่่วยในการ
จััดการเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับเทคโนโลยีีจะช่่วย
กระตุ้้� น ให้้นัั ก ศึึ ก ษาคิิ ด และวิิ เ คราะห์์ ไ ด้้ดีี ยิ่่� งขึ้้�นจน
กระทั่่�งสามารถนำำ�แนวคิิดจากการเรีียนไปประยุุกต์์ใช้้
หลัักการดำำ�รงชีีวิติ และแนวทางในการปฏิิบัติั ติ นเพื่่�อให้้
ชีีวิิตมีีความสุุขได้้
2. ทฤษฎีีทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
	สำำ�หรัับทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 เป็็นที่่�ยอมรัับ
ในการสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 (Model
of 21st Century Outcomes and Support
Systems) ซึ่่�งเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างกว้้างขวางเนื่่�องด้้วย
เป็็ น กรอบแนวคิิ ด ที่่�เน้้นผลลัั พ ธ์์ ที่่� เกิิ ด กัั บ ผู้้� เรีี ย น
(Student Outcomes) ทั้้�งในด้้านความรู้้�สาระวิิชา
หลััก (Core Subjects) และทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21
ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้เตรีียมความพร้้อมในหลากหลาย
ด้้าน รวมทั้้�งระบบสนัับสนุุนการเรีียนรู้้� ได้้แก่่ มาตรฐาน
และการประเมิิน หลัักสููตรและการสอน การพััฒนาครูู
สภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมต่่อการเรีียนในศตวรรษที่่�
21 การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ต้้องก้้าวข้้าม “สาระ
วิิชา” ไปสู่่�การเรีียนรู้้� “ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21”
(21st Century Skills) ซึ่่�งครููจะเป็็นผู้้ส� อนไม่่ได้้แต่่ต้้อง
ให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้�เรีียนรู้้�เอง โดยครููจะออกแบบการ
เรีียนรู้้� ฝึึกฝนให้้ตนเอง เป็็นโค้้ช (Coach) และอำำ�นวย
ความสะดวก (Facilitator) ในการเรีียนรู้้�แบบ PBL
(Problem-Based Learning) ของนัักเรีียน ซึ่่�งสิ่่�งที่่�
เป็็นตััวช่่วยของครููในการจััดการเรีียนรู้้�คืือ ชุุมชนการ
เรีี ย นรู้้� ค รูู เ พื่่�อศิิ ษ ย์์ (Professional Learning
Communities: PLC) เกิิดจากการรวมตััวกัันของครูู
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การทำำ�หน้้าที่่�ของครูู
แต่่ละคน

ของนักเรียน
ซึ่งสิ่งที่เปนตัวชวยของครูในการ
จัดการเรียนรูคือ
ชุมชนการเรียนรูครูเพื่อศิษย
(Professional Learning Communities: PLC)
เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทำหนาที่ของครูแตละคน
ภาคีี
นำำ�โดย (Ken
ภาคีเครืื
เครืออข่่ขาายเพื่่�
ยเพือ่อศตวรรษที่่�
ศตวรรษที่ 2121นำโดย
Kay)
ร่่ ว มกัั
บ สมาคมการศึึ
ก ษาแห่่
ชาติิ ข อง
(Ken Kay)
รวมกั
บสมาคมการศึกษาแห
งชาติงของ
สหรัั
และองค์์
างสาขาอาชีี
สหรัฐฐอเมริิ
อเมริกกาา และองค
กรตการต่่
งสาขาอาชี
พเกือพบเกืื40อบ 40
องค์์
นาและนำำ�เสนอกรอบแนวคิ
กรอบแนวคิิ
องคกกรได้้พัั
รไดพัฒฒนาและนำเสนอ
ดเพื่อดเพื่่�อการ
เรีีการเรี
ยนรู้้ใ� ยนศตวรรษที่่�
21่ (Framework
นรูในศตวรรษที
21 (Frameworkforfor2121Century
Learning)
ซึ่ง่� ประกอบด้้วยวิิ
ชาแกน
Century Learning)
ซึ่งประกอบด
วยวิชแนวคิิ
าแกนดสำำ�คััญใน
ศตวรรษที่่�
ทัักษะการเรีี่ 21ยนรู้้
ละนวััตกรรม
แนวคิดสำคั21
ญในศตวรรษที
ทัก�แษะการเรี
ยนรู ทัักษะ
ด้้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยีี
และนวัตกรรม ทัสื่่�กอษะด
านสารสนเทศทััสืก่อษะชีี
และวิติ และการ
ทำำเทคโนโลยี
�งาน และระบบสนัั
บสนุุนการศึึกและระบบ
ษาของศตวรรษที่่�
ทักษะชีวิตและการทำงาน
นการศึ
21สนัดัับงสนุ
แผนภูู
มิิ กษาของศตวรรษที่ 21 ดังแผนภูมิ

ภาพที่่� 1 ภาพที
แผนภูู่ 1มิิภแผนภู
าพ ทััมิภกาพ
ษะในศตวรรษที่่�
21 ่ ที่่�มา :
ทักษะในศตวรรษที
(วิิจารณ์์ พานิิ
21 ทีช่ม,า 2556)
: (วิจารณ พานิช, 2556)
	จุุดมุ่่�งหมายพื้้�นฐานการศึึกษาคืือการเรีียนรู้้เ� พื่่�อ
ดมุงหมายพื้นฐานการศึกษาคือการ
ความเป็็นจุมนุุ
ษย์์ที่่�สามารถดำำ�รงชีีพอยู่่�ในโลกตามยุุค
เพื่อาความเป
นมนุษเมื่่�ยอทสััี่สามารถดำรงชี
พอยูใน ศน์์
สมััเรียยนรู
ได้้อย่่
งมีีคุณ
ุ ภาพ
งคมเปลี่่�ยนกระบวนทัั
โลกตามยุกคษาเปลี่่�
สมัยไดอยยนางมีนััคกุณวิิภาพ
เมื่อสัางนเห็็
คม นตรง
ทางการศึึ
ชาการหลายท่่
ศนทดางการศึ
กััเปลี
นว่่า่ยนกระบวนทั
หากยัังหลงติิ
อยู่่�กัับสิ่่�กงษาเปลี
เก่่าๆ ่ยที่่�นเคยใช้้ได้้ผลใน
ยุุ ค เก่่ า ย่่ อ มจะส่่ ง ผลให้้การเรีี ย นรู้้� ข องผู้้� เรีี ย นไม่่
สอดคล้้องกัั บ โลกที่่�เป็็ น จริิ ง ทั้้�งในปัั จ จุุ บัั น และใน
อนาคตที่่�ยัังจะเข้้มขึ้้�นนั้้�นการตััดสิินใจได้้ในระดัับบุุคคล
หรืือระดัับหน่่วยงานอย่่างตระหนัักในศัักยภาพของ
ตนเองไม่่จำำ�เป็็นต้้องร่่อนนโยบายหรืือคำำ�สั่่�งจากระดัับ
ชาติิ หรืือส่่วนกลาง โดยเฉพาะเรื่่�องการสอน การเรีียน
รู้้� การบริิหารจััดการ และการเป็็นผู้้�นำำ�เพื่่�อเป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการนำำ�พาผู้้�เรีียนให้้ก้้าวสู่่�ความเป็็นผู้้�ใหญ่่ได้้
อย่่างสอดคล้้องกัับโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป (วิิจารณ์์
พานิิช, 2556)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

155

ใหการเรียนรูของผ
จริงทั้งในปจจุบันแ
การตัดสินใจไดใน
อยางตระหนักในศ
รอนนโยบายหรือค
สวนกลาง โดยเฉพ
บริหารจัดการ แ
ในการนำพาผูเรียน
อยางสอดคลองกับ
พานิช, 2556)

การศึกษา
ขวนขวายหาองคค
ยิ่งๆ ขึ้น จิตของเร
จะเปนความรูดาน
ธุรกิจ หรือเทคนิค
ของเราทั้งในบาน
งานอาชีพเฉพาะด
และไมสมบูรณทั้ง
เสมือนเครื่องจักรก
มาตรฐานเดียวกัน
ถอยคำและพูดถึงเ
จิต ความเจริญงอ
เบงบานของจิตใจ
ดวยนั้นคือ
ค
พรอม ซึ่งในคว
ขัดแยงหรือความไ
ใจ ความงอกงามแ
ที่รูแจมชัดตามควา
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การศึึ ก ษาในปัั จ จุุ บัั น ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การ
ขวนขวายหาองค์์ความรู้้� มัันจึึงทำำ�ให้้เราเป็็นกลไกยิ่่�งๆ
ขึ้้�น จิิตของเราปฏิิบััติิอยู่่�ในร่่องรางแคบๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ ปรััชญา ศาสนา ธุุรกิิจ หรืือ
เทคนิิควิิทยาที่่�เรากำำ�ลัังสั่่�งสมขึ้้�น วิิถีีชีวิี ิตของเราทั้้�งใน
บ้้าน นอกบ้้าน และทั้้�งความเชี่่�ยวชาญงานอาชีีพเฉพาะ
ด้้านของเรา ล้้วนทำำ� ให้้จิิ ต คัั บ แคบและไม่่ ส มบูู ร ณ์์
ทั้้�งหมดนี้้�นำำ�มาซึ่่�งวิิถีีชีีวิิตอัันเป็็นเสมืือนเครื่่�องจัักรกล
เป็็นสภาพจิิตที่่�ถููกวางให้้เข้้ามาตรฐานเดีียวกััน การ
เข้้าใจความหมายที่่�อยู่่�เหนืือถ้้อยคำำ�และพููดถึึงเหตุุผล
ที่่�เกิิดความงอกงามแห่่งจิิต ความเจริิญงอกงามนี้้�เป็็น
พัั ฒ นาการและความเบ่่ ง บานของจิิ ต ใจเรารวมทั้้�ง
สวััสดิิภาพทางกายด้้วยนั้้�นคืือ ความดำำ�รงอยู่่�ในความ
กลมกลืืนทั่่�วพร้้อม ซึ่่�งในความกลมกลืืนเช่่นนี้้�ปราศจาก
ความขััดแย้้งหรืือความไม่่ลงลอยกัันระหว่่างกาย จิิต
และใจ ความงอกงามแห่่งจิิตจะเกิิดขึ้้�น เมื่่�อมีีการสััมผััส
ที่่�รู้้� แจ่่ ม ชัั ด ตามความเป็็ น จริิ ง ไม่่ เ ป็็ น ส่่ ว นตนและ
ปราศจากแรงยััดเยีียดใดๆ ประเด็็นไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ว่า่ จิิตคิิด
อะไร แต่่อยู่่�ที่่�ว่า่ จะให้้คิิดชััดเจนได้้อย่่างไร ความปลอด
โปร่่งอิิสระของจิิต ถ้้าจิิตไม่่หมกมุ่่�นอยู่่�กัับสิ่่�งใด ปััญหา
ใด หรืือกัับความสนุุกสนาน ความเพลิิดเพลิินทาง
ประสาทสััมผััส ไร้้เจตจำำ�นงและไร้้ทิิศทางที่่�มุ่่�งหมาย ใน
ภาวะโปร่่งโล่่งอิิสระ เช่่นนี้้�ที่่�จิิตสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ ซึ่ง่� ไม่่
เพีี ย งเรีี ย นรู้้� วิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ ประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ละ
คณิิตศาสตร์์เท่่านั้้�น แต่่เรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับตนเองด้้วย เพื่่�อ
เฝ้้าสัังเกตสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นรอบๆ ตััว และสิ่่�งที่่�กำำ�ลััง
เกิิดขึ้้�นภายในตน ในการสอนคณิิตศาสตร์์ ฟิิสิกิ ส์์ หรืือ
วิิชาอื่่�นๆ ซึ่่�งนัักเรีียนจำำ�ต้้องเรีียนรู้้�เพื่่�อการดำำ�รงชีีพครูู
สามารถถ่่ายทอดให้้กัับนัักเรีียนว่่า เขาเป็็นผู้้รั� บั ผิิดชอบ
ต่่อมวลมนุุษย์์ได้้หรืือไม่่ แม้้เขาจะทำำ�งานเพื่่�อการดำำ�รง
ชีีพตามวิิถีีชีีวิิตของเขาเอง แต่่จะไม่่ทำำ�ให้้จิิตใจเขาคัับ
แคบลง เขามองเห็็นภยัันตรายของความเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทางรวมทั้้�งความจำำ�กััดคัับแคบอัันหฤโหดด้้วย
ครููต้้องช่่วยเขาให้้มองเห็็น ทั้้�งหมดนี้้� การผลิิบานใน
ความดีีงามไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับความสำำ�เร็็จในอาชีีพการงาน
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ความดีีงามอยู่่� นอกเหนืือสิ่่�งเหล่่านี้้�และเมื่่�อความเบ่่ง
บานเกิิด ความงามนั้้�นจะเสริิมส่่งอาชีีพและกิิจจำำ�เป็็น
อื่่�นๆ จะถููกส่่งเสริิมความงามของมัันเอง ทุุกวัันนี้้�เรามุ่่�ง
ทุ่่�มเทให้้กัับสิ่่�งๆ เดีียวโดยมองข้้ามความเบ่่งบานนี้้�
อย่่างสิ้้�นเชิิง เราต้้องพยายามประสานทุุกอย่่างเข้้าด้้วย
กััน ภาพกว้้างของการศึึกษาคืือ การปลููกฝัังจิิตใจ โดย
ส่่วนใหญ่่เรานึึกถึึงการศึึกษาซึ่ง่� ก็็มักั จะเป็็นวิิธีที่่�ี เหมาะ
สม เราต้้องยอมรัับว่่าการศึึกษามีีอยู่่�ตลอดช่่วงชีีวิติ ของ
เราหรืือแม้้กระทั่่�งคนทำำ�งานทุุกคนก็็ย่อ่ มจะต้้องเข้้าไป
เกี่่�ยวข้้องกัับการคััดสรรของคนที่่�จะเป็็นผู้้�ถููกคััดสรร
และผู้้�คััดสรรคนที่่�มีีทั้้�งความรู้้� ทัักษะ และจิิตใจที่่�
เหมาะสมกัับงานนั้้�นๆ ซึ่่�งในความหมายนี้้�ก็็คือื เราต้้อง
ค้้นหาคนที่่�มีี จิิ ต ชำำ� นาญการจิิ ต สัั ง เคราะห์์ จิิ ต
สร้้างสรรค์์ จิิตเคารพ และจริิยธรรมนั้้�นเอง ทุุกคนล้้วน
ต้้องพััฒนาจิิต 5 ประการของคนเราทั้้�งคนที่่�อยู่่�ในความ
รัั บ ผิิ ด ชอบอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง ดัั ง ที่่�วิิ น สตัั น เชอร์์ วิิ ล ล์์
(Winston Churchill) ได้้คาดการณ์์ไว้้ว่่า จัักรวรรดิิใน
อนาคตจะเป็็นจัักรวรรดิิของจิิต เราต้้องระลึึกให้้ได้้ว่่า
ยุุคใหม่่ต้้องการอะไร ถึึงแม้้ว่่าเราจะต้้องยึึดมั่่�นใน
ทัักษะและค่่านิิยมที่่�เรามีีอยู่่�ก็็ตาม จิิตทั้้�ง 5 ประการ
ต่่างมีีความสำำ�คััญเป็็นมาที่่�สำำ�คััญ ต่่างก็็มีีความสำำ�คััญ
ในอนาคต และด้้วยจิิตเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้เรารัับมืือได้้ทั้้�ง
สิ่่�งที่่�คาดหวัังและสิ่่�งที่่�ไม่่คาดหวััง (อมรรััตน์์ เตชะนอก,
รััชนีี จรุุงศิิรวััฒน์์ และพระฮอนด้้า วาทสทโท, 2563,
น. 8-10)
Active Learning กัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
Active Learning เป็็นการเรีียนรู้้ที่่�พั
� ฒ
ั นาทัักษะ
ความคิิดระดัับสููงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพช่่วยให้้ผู้้�เรีียน
วิิเคราะห์์สังั เคราะห์์และประเมิินข้้อมููลในสถานการณ์์
ใหม่่ได้้ดีีที่่�สุดุ จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดแรงจููงใจจนสามารถ
ชี้้�นำำ�ตลอดชีีวิิตในฐานะผู้้�ฝัักใฝ่่การเรีียนรู้้� ธรรมชาติิ
ของการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning ประกอบด้้วย
ลัักษณะสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1. เป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งลดการถ่่ายทอดความรู้้�
จากผู้้�สอนสู่่�ผู้้�เรีียนให้้น้้อยลงและพััฒนาทัักษะให้้เกิิด
กัับผู้้�เรีียน
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2. ผู้้เ� รีียนมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียนโดยลงมืือกระทำำ�
มากกว่่านั่่�งฟัังเพีียงอย่่างเดีียว
3. ผู้้�เรีียนมีีส่่วนในกิิจกรรมเช่่น อ่่านอภิิปราย
และเขีียน
4. เน้้นการสำำ�รวจเจตคติิและคุุณค่่าที่่�มีีอยู่่�ในผู้้�
เรีียน
5. ผู้้� เรีี ย นได้้พัั ฒ นาการคิิ ด ระดัั บ สูู ง ในการ
วิิเคราะห์์สัังเคราะห์์และประเมิินผลการนำำ�ไปใช้้และ
6. ทั้้�งผู้้�เรีียนและผู้้�สอนรัับข้้อมููลป้้อนกลัับจาก
การสะท้้อนความคิิดได้้อย่่างรวดเร็็ว
กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในการเรีียนรู้้ถื� อื ได้้ว่่าเป็็นการเรีียนรู้้ที่่�ต้้
� องการกิิจกรรม
การเรีียนการสอนที่่�หลากหลายที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้
พััฒนาตนเองผ่่านการจััดการตนเองให้้ความรู้้แ� ละช่่วย
พััฒนาเพื่่�อนร่่วมชั้้�นซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์
พััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจและทัักษะที่่�หลากหลาย
เป็็ น กระบวนการที่่�ประณีี ตรัั ดกุุ มและผู้้� เรีี ย นได้้รัั บ
ประโยชน์์มากกว่่า
การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
มีีรููปแบบดัังนี้้� (ไชยยุุทธ์์ อิินบััว, 2560, น. 5-7)
1) การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบประสบการณ์์
(Experiential Learning) เป็็นการสอนที่่�
	ส่่ ง เ ส ริิ ม ใ ห้้ผู้้� เรีี ย น เ กิิ ด ก า ร เรีี ย น รู้้� จ า ก
ประสบการณ์์ที่่�เป็็นรููปธรรมเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความรู้้�ความ
เข้้าใจเชิิงนามธรรม เหมาะกัับรายวิิชาที่่�เน้้นปฏิิบััติิ
หรืือเน้้นการฝึึกทัักษะ สามารถใช้้จััดการเรีียนการสอน
ได้้ทั้้�งเป็็นกลุ่่�ม และเป็็นรายบุุคคล หลัักการสอนคืือ ผู้้�
สอนวางแผนจััดสถานการณ์์ให้้ผู้้�เรีียนมีีประสบการณ์์
จำำ�เป็็นต่่อการเรีียนรู้้ก� ระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนสะท้้อนความคิิด
อภิิปราย สิ่่�งที่่�ได้้รัับจากสถานการณ์์ ตััวอย่่างเทคนิิค
การสอนที่่�ใช้้ในการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบเน้้ น
ประสบการณ์์ ได้้แก่่ เทคนิิคการสาธิิต และเทคนิิคเน้้น
การฝึึกปฏิิบััติิ ขั้้�นตอนดัังนี้้�
1.1) เทคนิิคการสอนแบบการสาธิิต ผู้้�สอน
วางแผนการสอนและออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้� โดย

แบ่่งสััดส่่วนเวลาสำำ�หรัับการบรรยายเนื้้�อหาและการ
สาธิิต พร้้อมกัับคััดเลืือกวิิธีีการที่่�จะลงมืือปฏิิบััติิให้้ผู้้�
เรีียนได้้เรีียนรู้้� โดยถ้้าเป็็นกิิจกรรมกลุ่่�มจะต้้องมีีการ
วางโครงสร้้างการทำำ�งานกลุ่่�ม การแบ่่งหน้้าที่่�และมีีการ
สลัับหมุุนเวีียนกัันทุุกครั้้�ง จากนั้้�นดำำ�เนิินการบรรยาย
เนื้้�อหาและสาธิิต โดยขณะสาธิิตจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนซัักถาม ผู้้ส� อบแนะนำำ�เทคนิิคปลีีกย่่อย จากนั้้�นให้้
ผู้้�เรีียนลงมืือปฏิิบััติิและผู้้�สอนประเมิินผู้้�เรีียนโดยการ
สัังเกตพร้้อมกัับให้้คำำ�แนะนำำ�ในจุุดที่่�บกพร่่องเป็็นราย
บุุ ค คลหรืื อ เป็็ น รายกลุ่่�ม เมื่่�อเสร็็ จ สิ้้�นการปฏิิ บัั ติิ
กิิจกรรม ผู้้�สอนและผู้้�เรีียนร่่วมกัันอภิิปรายสรุุปผลสิ่่�ง
ที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากการลงมืือปฏิิบััติิ
1.2) เทคนิิคการสอนแบบเน้้นฝึึกปฏิิบััติิผู้้�สอน
วางแผนและออกแบบกิิจกรรมที่่�เน้้นการฝึึก
ทัักษะ
เช่่น การฝึึกทัักษะทางภาษา โดยจััดกิิจกรรมที่่�กระตุ้้�น
ให้้ผู้้� เรีี ย นได้้ฝึึ ก ทัั ก ษะซ้ำำ�� ๆ อาจเป็็ น ในลัั ก ษณะใช้้
โปรแกรมช่่วยสอน สำำ�หรัับฝึึก โดยผู้้�สอนมีีบทบาทให้้
คำำ�แนะนำำ� อำำ�นวยความสะดวก กระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ น
ร่่วมในชั้้�นเรีียน
2) การสอนแบบโครงงาน (Project Based
Learning) โดยการสอนแบบโครงงาน
สามารถจััดเป็็นกิิจกรรมกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมเดี่่�ยว
ก็็ได้้ ให้้พิิจารณาจากความยาก – ง่่าย และความเหมาะ
สมของโจทย์์งาน และคุุณลัักษณะที่่�ต้้องการพััฒนา
วางแผนและกำำ�หนดเกณฑ์์อย่่างกว้้างๆ แล้้วให้้นัักเรีียน
วางแผนดำำ�เนิินการ ศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลด้้วยตนเองโดย
ผู้้ส� อนมีีบทบาทเป็็นผู้้ใ� ห้้คำำ�ปรึึกษา จากนั้้�นให้้นัักเรีียน
นำำ�เสนอแนวคิิด การออกแบบชิ้้�นงาน พร้้อมให้้เหตุุผล
ประกอบจากการค้้นคว้้า ให้้ผู้้�สอนพิิจารณาร่่วมกัับการ
อภิิปรายในชั้้�นเรีียน จากนั้้�นผู้้�เรีียนลงมืือปฏิิบััติิทำำ�ชิ้้�น
งาน และส่่งความคืืบหน้้าตามกำำ�หนด การประเมิินผล
จะประเมิินตามสภาพจริิง โดยมีีเกณฑ์์การประเมิิน
กำำ�หนดกำำ�หนดไว้้ล่่วงหน้้าและแจ้้งให้้ผู้้�เรีียนทราบก่่อน
ลงมืื อ ทำำ� โครงการและมีี ก ารเชิิ ญ ผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ร่่ ว ม
ประเมิินผล
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3. การสอนแบบใช้้ปัั ญ หาเป็็ น ฐาน (Problem
Based Learning) เป็็น
การสอนที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเกิิดจากการเรีียนรู้้�
ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนด ด้้วยการศึึกษาปััญหาที่่�
สมมุุติิขึ้้�นจากความจริิง แล้้วผู้้�สอนกัับผู้้�เรีียนร่่วมกััน
วิิเคราะห์์ปััญหาเสนอวิิธีีแก้้ปััญหา หลัักของการสอน
แบบใช้้ปััญหาเป็็นฐานคืือการเลืือกปััญหาที่่�สอดคล้้อง
กัับเนื้้�อหาการสอนและกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดคำำ�ถาม
วิิเคราะห์์ วางแผนกำำ�หนดวิิธีแี ก้้ปััญหาด้้วยตนเอง โดย
ผู้้�สอนมีีบทบาทให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�เรีียนขณะลงมืือแก้้
ปััญหา สุุดท้้ายเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นกระบวนการแก้้ปััญหาผู้้�
สอนและผู้้�เรีียนร่่วมกัันสรุุปผลการแก้้ปััญหาและแลก
เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ถึึงสิ่่�งที่่�ได้้จากการลงมืือแก้้ปััญหา
4. การสอนที่่�เน้้นทัักษะกระบวนการคิิด (Thinking
based Learning)
เป็็นกระบวนการสอนที่่� ผู้้�สอนใช้้เทคนิิค วิิธีี
การกระตุ้้น� ให้้ผู้้�เรีียน คิิดเป็็นลำำ�ดับั ขั้้�นแล้้วขยายความ
คิิดต่่อเนื่่�องจากความคิิดเดิิม พิิจารณาแยกแยะอย่่าง
รอบด้้าน ด้้วยให้้เหตุุผลและเชื่่�อมโยงกัับความรู้้�เดิิมที่่�
มีี จนสามารถสร้้างสิ่่�งใหม่่หรืือตััดสิินประเมิินหาข้้อ
สรุุปแล้้วนำำ�ไปแก้้ปััญหาอย่่างมีีหลัักการ โดยการสอน
ที่่�เน้้นกระบวนการคิิด แบ่่งออกเป็็นการสอนที่่�เน้้น
ทัักษะ กระบวนการคิิดคำำ�นวณและการสอนที่่�เน้้น
กระบวนการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
4.1) การสอนที่่�เน้้นกระบวนการคิิดคำำ�นวณ เริ่่�ม
จากผู้้�สอนทบทวนเนื้้�อหาเดิิม โดยแสดงวิิธีีการคิิด
คำำ�นวณเป็็นลำำ�ดัับขั้้�น จากนั้้�นกำำ�หนดโจทย์์ให้้ผู้้�เรีียน
ฝึึกคิิด วิิเคราะห์์ เป็็นลำำ�ดัับขั้้�น เน้้นการฝึึกคำำ�นวณซ้ำำ��
กัับโจทย์์ใหม่่ และสุุดท้้ายผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนร่่วมกัันสรุุป
ขั้้�นตอนการคิิด การประเมิินผลการเรีียนรู้้ป� ระเมิินจาก
ขั้้�นตอนกระบวนการคิิดเป็็นลำำ�ดับั ขั้้�นที่่�นัักศึึกษาแสดง
ไว้้ในการแก้้โจทย์์คำำ�นวณ
4.2) การสอนที่่�เน้้นกระบวนการคิิดอย่่างมีี
วิิจารณญาณ จากอภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น เป็็น
หััวใจสำำ�คัญ
ั ของการสอนที่่�เน้้นกระบวนการคิิดอย่่างมีี
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วิิจารณญาณ โดยเริ่่�มจากผู้้�สอนกระตุ้้�นผู้้�เรีียนเกิิด
คำำ�ถามหรืือตั้้�งคำำ�ถาม จากนั้้�นผู้้�สอนโน้้มน้้าว สร้้าง
สถานการณ์์ให้้ผู้้�เรีียนขยายความคิิดและเชื่่�อมโยงองค์์
ความรู้้� จากนั้้�นเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนร่่วมกัันแสดงความ
คิิดเห็็น อภิิปรายในชั้้�นเรีียน โดยผู้้�สอนมีีบทบาทช่่วย
ชี้้�แนะและสรุุปความตามหลัักการ สุุดท้้ายให้้ผู้้�เรีียน
พััฒนาชิ้้�นงาน หรืือทำำ�แบบฝึึกหััด เพื่่�อประเมิินผลการ
เรีียนรู้้�
Active Learning ในกระบวนวิิชาความหมาย
ของชีีวิิต (011101)
	คำำ�อธิิบายลัักษณะกระบวนวิิชา
	ชีีวิิตและความหมายของชีีวิิต ตามทััศนะของ
นัักปรััชญา ศาสนา และวิิทยาศาสตร์์ การนำำ�หลัักคิิด
ไปประยุุกต์์ใช้้ในการแก้้ปััญหาพััฒนาตนและสัังคมให้้
มีีชีีวิิตดำำ�รงอยู่่�อย่่างมีีความสงบสุุข
วิิธีีประเมิินผลการเรีียน
1. การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน		
40%
แบ่่งออกเป็็น
- ชมภาพยนตร์์ ใบงาน และอภิิปรายกลุ่่�มในชั้้�น
เรีียน						
20%
- โครงงานกลุ่่�ม โดยให้้นัักศึึกษาไปศึึกษากลุ่่�ม
คนตามความสนใจ ตััวอย่่างเช่่น “กลุ่่�มคนขอทาน”
“กลุ่่�มผู้้�พิิการ” “กลุ่่�มคนต่่างด้้าว” “กลุ่่�มนัักศึึกษา
แพทย์์” “กลุ่่�มนัักศึึกษาครูู” เป็็นต้้น และตอบคำำ�ถาม
ว่่า “ความหมายของชีีวิิตของกลุ่่�มคนเหล่่านี้้�คืืออะไร
และนัักศึึกษาได้้ข้้อคิิดอะไรจากการไปศึึกษาวิิจััย?”
หลัังจากนั้้�นให้้เขีียนเป็็นรููปเล่่มรายงานวิิจัยั ความยาว
ประมาณ 6-10หน้้ากระดาษ และนำำ�เสนอหน้้าชั้้�น
เรีียน 						
10%
- โครงงานเดี่่�ยว โดยให้้นัักศึึกษาตอบคำำ�ถามว่่า
ความหมายของชีี วิิ ต ของนัั ก ศึึ ก ษาคืื อ อะไร และ
นัักศึึกษาจะมีีวิธีิ กี ารค้้นพบความหมายของชีีวิติ ของตััว
เองได้้อย่่างไร? หลัังจากนั้้�นให้้นัักศึึกษาเขีียนเรีียบเรีียง
เป็็นบทความประมาณ 3-5 หน้้ากระดาษ 10%
2. สอบเก็็บคะแนน			
20%
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3.สอบปลายภาค			
				
รวม

40%
100%

	วิิธีกี ารสอนที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนแบบ
Active Learning
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�นำำ�มาใช้้ใน
กระบวนวิิชาความหมายของชีีวิิต ได้้แก่่
1. การสอนแบบโครงงาน (Project Based
Learning) แนวคิิดในการจััดการเรีียนรู้้� เน้้น
ทัักษะกระบวนการคิิดโดยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนศึึกษา
ค้้นคว้้าข้้อมููลด้้วยตนเองโดยผู้้�สอนมีีบทบาทเป็็นผู้้�ให้้
คำำ�ปรึึกษา หลัังจากนั้้�นให้้ผู้้�เรีียนนำำ�เสนอแนวคิิดร่่วม
กัับการอภิิปรายในชั้้�นเรีียน ทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างองค์์
ความรู้้�ที่่�เกิิดจากตััวผู้้�เรีียนเอง
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ผู้้ส� อนจึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนการมอบหมายงาน
โดยให้้มีีเฉพาะโครงงานเดี่่�ยวเท่่านั้้�น โครงงานเดี่่�ยว
ชิ้้�นที่่� 1 ให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้าข้้อมููลในสื่่�อออนไลน์์เพื่่�อใช้้
เป็็น Case Study โดยให้้นัักศึึกษาค้้นคว้้าบุุคคลที่่�
เป็็นต้้นแบบ (Idol) และให้้ตอบคำำ�ถามว่่า “ความหมาย
ของชีีวิิตของบุุคคลต้้นแบบคืืออะไรและนัักศึึกษาได้้
ข้้อคิิดการดำำ�เนิินชีีวิิตอะไร?” ส่่วนโครงงานเดี่่�ยวชิ้้�นที่่�
2 ให้้นัักศึึกษาตอบคำำ�ถามว่่า “ความหมายของชีีวิติ ของ
นัักศึึกษาคืืออะไร และนัักศึึกษาจะมีีวิิธีีการค้้นพบ
ความหมายของชีีวิิตของตััวเองได้้อย่่างไร?” หลัังจาก
นั้้�นให้้นัักศึึกษานำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียนและอภิิปรายใน
ชั้้�นเรีียน โดยผู้้�สอนได้้สร้้างบรรยากาศการเรีียนการ
สอนแบบเป็็นกัันเองกัับผู้้�เรีียนช่่วยเร้้าให้้ผู้้�เรีียนกล้้า
แสดงความคิิดและอภิิปรายในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งเป็็นการ
กระตุ้้�นให้้เกิิดกระบวนการคิิด วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ หลััง
จากนั้้�นผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนช่่วยกัันสรุุปแนวคิิดและเรีียบ
เรีียงเป็็นบทความ
จากการประเมิินการเรีียนการสอนพบว่่า ผู้้เ� รีียน
ได้้ให้้ความสนใจเป็็นอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากผู้้�เรีียนได้้ศึึกษา
ค้้นคว้้าตามที่่�ตนเองสนใจ ผู้้� เรีี ย นได้้เลืื อ กบุุ ค คล

ต้้นแบบ (Idol) เป็็นบุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียงทำำ�ให้้เพื่่�อนร่่วม
ชั้้�นเรีี ย นสนใจติิ ด ตามรัั บ ฟัั ง ไปด้้วยและได้้มีี ก าร
อภิิปรายกัันอย่่างกว้้างขวาง และผลจากการอภิิปราย
ในชั้้�นเรีียนทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดกระบวนการคิิด วิิพากษ์์
วิิจารณ์์ และเกิิดองค์์ความรู้้�นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาชิ้้�นงาน
ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้มีีความสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�
ผลจากการศึึกษาสามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจตนเองได้้
ดีียิ่่�งขึ้้�นและสามารถนำำ�มาพััฒนาตนและสัังคมให้้มีีชีวิี ติ
ดำำ�รงอยู่่�อย่่างมีีความสงบสุุข ซึ่ง่� เป็็นกระบวนการสร้้าง
ทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong
Learning)
2. การสอนแบบใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (Problem
Based Learning) แนวคิิดในการจััดการ
เรีี ย นรู้้� เ น้้นให้้ผู้้� เ รีี ย นเกิิ ด การเรีี ย นรู้้� ต าม
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ที่่�กำำ� หนด โดยเลืื อ กปัั ญ หาจากข่่ า ว
เหตุุ ก ารณ์์ ปัั จ จุุ บัั น ที่่�ได้้รัั บ ความสนใจ หรืื อ Case
Study ที่่�สอดคล้้องกัับเนื้้�อหาการสอนและกระตุ้้�นให้้
ผู้้�เรีียนเกิิดคำำ�ถาม วิิเคราะห์์ วิิพากษ์์ และแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น อัันนำำ�ไปสู่่�ความเข้้าใจเนื้้�อหาวิิชาได้้ดีียิ่่�ง
ขึ้้�น ยกตััวอย่่างเช่่น “นัักศึึกษาคิิดว่่าโควิิด-19 มีีผลก
ระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตหรืือไม่่ อย่่างไร และเราจะใช้้
ชีีวิิตให้้มีีความสุุขได้้อย่่างไร?” “นัักศึึกษาคิิดว่่าโค
วิิด-19 มีีผลต่่อการมองความหมายของชีีวิติ และความ
ตายหรืือไม่่ และโควิิด-19 ได้้เปลี่่�ยนแปลงมุุมมองต่่อ
ความหมายของชีีวิิตกัับความตายไปจากเดิิมหรืือไม่่
อย่่างไร?” เป็็นต้้น
จากการประเมิินการเรีียนการสอนพบว่่า ผู้้�เรีียนได้้ให้้
ความสนใจเป็็นอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากข่่าวหรืือเหตุุการณ์์
ปััจจุุบัันเป็็นสิ่่�งที่่�นัักศึึกษาให้้ความสนใจอยู่่�แล้้วและ
การนำำ�กรณีีศึกึ ษาเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้การเรีียนปรััชญาเป็็นวิิชา
ที่่�ไม่่ น่่ า เบื่่�อ ทำำ� ให้้วิิ ช าปรัั ช ญาที่่�มีี เ นื้้�อหาวิิ ช าเป็็ น
นามธรรมไปสู่่�ความเข้้าใจที่่�เป็็นรููปธรรม อัันนำำ�ไปสู่่�
ความเข้้าใจเนื้้�อหาวิิชามากยิ่่�งขึ้้�น
3.การสอนที่่�เน้้นทัั ก ษะกระบวนการคิิ ด
(Thinking based Learning) เป็็นกระบวนการสอน
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ที่่�ผู้้�สอนใช้้เทคนิิค วิิธีีการกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียน คิิดเป็็น
ลำำ�ดัับขั้้�นแล้้วขยายความคิิดต่่อเนื่่�องจากความคิิดเดิิม
พิิจารณาแยกแยะอย่่างรอบด้้าน ด้้วยให้้เหตุุผลและ
เชื่่�อมโยงกัับความรู้้เ� ดิิมที่่�มีี จนสามารถสร้้างสิ่่�งใหม่่หรืือ
ตััดสิินประเมิินหาข้้อสรุุปแล้้วนำำ�ไปแก้้ปััญหาอย่่างมีี
หลัักการ โดยเน้้นกระบวนการคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
ผู้้�สอนกระตุ้้�นผู้้�เรีียนให้้เกิิดการตั้้�งคำำ�ถาม และเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนร่่วมกัันแสดงความคิิดเห็็น อภิิปรายใน
ชั้้�นเรีียน เพื่่�อขยายความคิิดที่่�ได้้รัับและเกิิดการสร้้าง
องค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง
การจััดรููปแบบการเรีียนการสอนได้้แก่่ ผู้้ส� อนมีี
การเกริ่่�นนำำ�ก่่อนเข้้าสู่่�บทเรีียน โดยตั้้�งต้้นปััญหาและ
ร่่วมกัันอภิิปรายในชั้้�นเรีียน ตััวอย่่างคำำ�ถามเช่่น “ทำำ�ไม
นัักศึึกษาจึึงสนใจลงเรีียนวิิชาความหมายของชีีวิิต?”
“นัักศึึกษาคาดหวัังอะไรจากการลงเรีียนวิิชาความ
หมายของชีีวิิต?” “นัักศึึกษาคิิดว่่าการรู้้จั� ักและเข้้าใจ
ความหมายของชีีวิิตมีีประโยชน์์อย่่างไร?” “นัักศึึกษา
คิิดว่่าชีีวิติ คืืออะไร?” “นัักศึึกษาคิิดว่่าความหมายของ
ชีีวิติ คืืออะไร?” และ “นัักศึึกษาจะใช้้ชีีวิติ ให้้มีีความสุุข
ได้้อย่่างไร?” เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ผู้้ส� อนให้้นัักศึึกษาชม
ภาพยนตร์์ ที่่� เกี่่�ยวข้้องกัั บ เนื้้�อหาการสอนและนำำ�
แนวคิิดทางปรััชญาจากที่่�เรีียนมาวิิเคราะห์์เนื้้�อหาใน
ภาพยนตร์์ เช่่น ภาพยนตร์์เรื่่�อง Extreme Measure,
Ex-Machina เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ผู้้ส� อนยัังให้้นัักศึึกษา
อ่่านวรรณกรรมและบทความที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาที่่�
เรีียนและนำำ�มาวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาความหมาย
ของชีีวิติ พร้้อมวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์และอภิิปรายร่่วมกัันใน
ชั้้�นเรีียน โดยผู้้�สอนได้้สร้้างบรรยากาศการเรีียนการ
สอนแบบเป็็นกัันเองกัับผู้้�เรีียนช่่วยเร้้าให้้ผู้้�เรีียนกล้้า
แสดงความคิิด ซึ่่�งเป็็นการกระตุ้้�นให้้เกิิดกระบวนการ
คิิด วิิพากษ์์ วิิจารณ์์ หลัังจากนั้้�นผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียนช่่วย
กัันสรุุปแนวคิิด จากการประเมิินการเรีียนการสอนพบ
ว่่า นัักศึึกษาได้้ให้้ความสนใจสื่่�อการสอนที่่�นำำ�มาใช้้ เช่่น
ภาพยนตร์์ วรรณกรรม และบทความเพราะเป็็นสื่่�อที่่�
ทำำ�ให้้เนื้้�อหาปรััชญามีีความสนุุกและน่่าสนใจยิ่่�งขึ้้�น
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ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีการอภิิปรายกัันอย่่างกว้้างขวางและ
ตระหนัักว่่าประเด็็นปััญหาปรััชญาไม่่ใช่่เรื่่�องไกลตััวแต่่
สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
ผลที่่�ได้้รัับ
1. การสอนแบบโครงงาน (Project Based
Learning) ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีทัักษะการ
วางแผน ทัั ก ษะในการแสวงหาความรู้้� เ ทคโนโลยีี
สารสนเทศ ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ และประมวลผล
คุุณลัักษณะด้้านใฝ่่การเรีียนรู้้� คืือแสวงหาการเรีียนรู้้�
ทั้้�งภายในและภายนอกห้้องเรีียน และสนใจเข้้าร่่วม
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ต่� า่ งๆ คุุณลัักษณะด้้านการมุ่่�งมั่่�นใน
การทำำ�งาน คืือเอาใจใส่่ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้
รัับมอบหมายและรัับผิิดชอบในการทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จ
2. การสอนแบบใช้้ปััญหาเป็็นฐาน (Problem
Based Learning) ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีทัักษะการสื่่�อสาร
กัับผู้้อื่่�� นและยอมรัับฟัังความคิิดของผู้้อื่่�� น ทัักษะการคิิด
วิิเคราะห์์ที่่�ได้้จากการอภิิปรายในชั้้�นเรีียนและงานมอบ
หมายในชั้้�นเรีียน ทััศนคติิด้้านความรู้้ค� วามเข้้าใจทำำ�ให้้
รู้้�จัักและเข้้าใจตนเองมากยิ่่�งขึ้้�น และทััศนคติิด้้าน
พฤติิกรรม ทำำ�ให้้มีีการแสดงออกอย่่างมีีเป้้าหมายอย่่าง
ชััดเจน
3.การสอนที่่�เน้้นทัั ก ษะกระบวนการคิิ ด
(Thinking based Learning) ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีทัักษะ
การสื่่�อสารกัับผู้้�อื่่�นและยอมรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�
อื่่�น ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์จากการอภิิปรายในชั้้�นเรีียน
ทัั ก ษะในการแสวงหาความรู้้� คิิ ด วิิ เ คราะห์์ และ
ประมวลผล คุุณลัักษณะด้้านใฝ่่การเรีียนรู้้� คืือแสวงหา
การเรีียนรู้้ทั้้�� งภายในและภายนอกห้้องเรีียน และสนใจ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ต่่างๆ คุุณลัักษณะด้้านการ
มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งาน คืือเอาใจใส่่ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายและรัับผิิดชอบในการทำำ�งานให้้
สำำ�เร็็จ ทััศนคติิด้้านความรู้้�ความเข้้าใจ คืือรู้้�จัักและ
เข้้าใจตนเองมากขึ้้�น
5. ปััญหาและอุุปสรรค
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
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โควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�สอนมีีการปรัับเปลี่่�ยนการมอบหมาย
งานโดยให้้มีี เ ฉพาะงานมอบหมายโครงงานเดี่่�ยว
เท่่านั้้�นทำำ�ให้้นัักศึึกษาขาดประสบการณ์์ลงพื้้�นที่่�จริิง
(ภาคปฏิิบัติั )ิ และการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม ซึ่่�งไม่่เป็็น

ไปตามแผนการดำำ�เนิินงานที่่�วางไว้้ ซึ่่�งการจััดการเรีียน
รู้้�ควรเน้้นทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิ ฝึึกการคิิด
วิิเคราะห์์และการแก้้ไขปััญหาด้้วยตนเอง และเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิงจะทำำ�ให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ผ่านกระบวนวิชา
“เศรษฐศาสตร์การพัฒนา”
1

วรัทยา ชินกรรม1

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�แบบเชิิงลึึก (Active Learning) ผ่่านกระบวนวิิชา
เศรษฐศาสตร์์การพััฒนา นี้้�มีีวััตุุประสงค์์เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการเรีียนการสอนจากการบรรยายเป็็นการ
บรรยายประกอบการทำำ�กิิจกรรม โดยมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะด้้านการเรีียนรู้้�และนวััตกรรม ทัักษะสารสนเทศ
สื่่�อ และเทคโนโลยีี ทัักษะด้้านการสื่่�อสาร การแก้้ปััญหา และการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ได้้ ซึ่่�งการจััดการเรีียนรู้้�ประกอบ
ด้้วย การบรรยายโดยผู้้�สอนและวิิทยากรจากภายนอก กิิจกรรมประกอบการบรรยายในชั้้�นเรีียน และ กิิจกรรมที่่�
ช่่วยเสริิมสร้้างทัักษะ ซึ่่�งเป็็นการรวบรวมความรู้้�ในหลากหลายหััวข้้อที่่�ได้้ศึึกษามาใช้้ในการแก้้ไขปััญหาด้้านการ
พััฒนาที่่�เกิิดขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�, การเรีียนรู้้�เชิิงลึึก, เศรษฐศาสตร์์การพััฒนา
1. บทนำำ�
วิิชาเศรษฐศาสตร์์การพััฒนาถืือเป็็นวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
พฤติิกรรมของมนุุษย์์ในการเลืือก หรืือบริิหารจััดการ
ทรัั พ ยากร การบริิ โ ภคสิิ น ค้้าและบริิ ก าร ความ
เคลื่่�อนไหวทางเศรษฐกิิจ ตลอดจนปััญหาและการ
แก้้ไขปััญหาทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ เพื่่�อ
ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ และสัังคม
โดยปัั ญ หาด้้านการพัั ฒ นานั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัั บ ตนเอง
ครอบครััว ชุุมชนและประเทศ ดัังนั้้�นหากผู้้เ� รีียนมีีความ
รู้้� ค วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัั บ ประเด็็ น ต่่ า งๆทางด้้าน
เศรษฐศาสตร์์การพััฒนา จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถใช้้
เหตุุ ผ ลในการตัั ด สิิ น ใจเกี่่�ยวกัั บ ปัั ญ หาการพัั ฒ นา
เศรษฐกิิจและประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน
เช่่น การรู้้�จัักใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
สัังคมและไม่่ทำ�ร้้
ำ ายทรััพยากรธรรมชาติิ สามารถเลืือก
ชนิิดของสิินค้้าหรืือบริิการที่่�มีีประโยชน์์ เพื่่�อสนอง
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ความต้้องการของตนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การแก้้ไข
ปัั ญ หาที่่�เกิิ ด ขึ้้�นในกิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ รวมทั้้�ง
สามารถเข้้าใจและคาดคะเนสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ
และสัังคมของประเทศและโลกได้้ เช่่น ปััญหาความ
ยากจน ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�� ปััญหาการขาดแคลน
แรงงาน และความเสื่่�อมโทรมของสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
ดัังนั้้�นการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาเศรษฐศาสตร์์การพััฒนา
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องจััดการศึึกษาเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถหา
วิิธีกี ารแก้้ปััญหาเพื่่�อสามารถดำำ�รงชีีวิติ ในสัังคมได้้อย่่าง
มีีความสุุข และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
จากเป้้าหมายของกระบวนวิิชาและจากเนื้้�อหา
หรืือรููปแบบการเรีียนที่่�ผ่่านมาที่่�เน้้นการสอนแบบ
ท่่องจำำ� ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนไม่่สามารถที่่�จะเข้้าใจเนื้้�อหาได้้
ครบทุุกประเด็็น อีีกทั้้�งวิิชาเศรษฐศาสตร์์การพััฒนา
เป็็นวิิชาที่่�เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่อยู่่�ในรููปของกฎเกณฑ์์และ
ทฤษฎีีต่า่ งๆ ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนขาดโอกาสแสดงความคิิดเห็็น
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CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

หรืือฝึึกฝนการแก้้ปััญหาในด้้านเนื้้�อหาวิิชา รวมถึึง
สภาวการณ์์ของโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็วที่่�
ภาคเศรษฐกิิจขัับเคลื่่�อนด้้วยความรู้้�และนวััตกรรม
เทคโนโลยีีเข้้ามาแทนที่่�การทำำ�งานแบบเดิิม ทำำ�ให้้ผู้้�
เรีียนต้้องปรัับตััวเพื่่�อให้้สามารถพร้้อมรัับมืือกัับความ
ต้้องการของตลาดแรงงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ดัังนั้้�นการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลางและผู้้�เรีียน
ลงมืือกระทำำ�ด้้วยตนเอง (Active Learning) เป็็นกระ
บวนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมที่่�จะนำำ�มาปรัับใช้้
เพื่่�อผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรม ได้้เรีียนรู้้� ได้้ลงมืือ
ปฎิิบััติิ และสามารถสร้้างองค์์ความรู้้�ได้้ ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ วััชรา เล่่าเรีียนดีี, ปรณััฐ กิิจรุ่่�งเรืือง
และอรพิิณ ศิิริิสััมพัันธ์์ (2556: 65-66) ที่่�ได้้กล่่าวถึึง
แนวคิิดพีีรามิิดการเรีียนรู้้� (Learning Pyramid) ที่่�
แสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการ
เรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุก (Active Learning) ผ่่านกิิจกรรมที่่�
เป็็นการอภิิปรายแลกเปลี่่�ยน การลงมืือปฏิิบััติิ และ
การนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ นัักเรีียนจะเกิิดความคงทนในการ
เรีี ย นรู้้� ม ากกว่่ า การเรีี ย นรู้้� แ บบเป็็ น ผู้้� รัั บ (Passive
Learning) เช่่น การบรรยาย การอ่่าน การฟััง การดูู
การสาธิิต เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ภาณุุพงศ์์ ม่่วงเขีียว
(2561) ได้้ศึึกษาและเปรีียบเทีียบผลสััมฤทธิ์์�ทางการ
เรีียนสาระเศรษฐศาสตร์์ก่อ่ นและหลัังการจััดการเรีียน
รู้้ข� องนัักเรีียนด้้วยการจััดการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กระบวนการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุก (Active Learning) ร่่วมกัับ
เทคนิิค KWL Plus ซึ่่�งเทคนิิค KWL ประกอบด้้วย 3
ส่่วนที่่�สำำ�คััญ คืือ (K) ระบุุสิ่่�งที่่�รู้้�เกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่่�กำำ�หนด
(W) อยากรู้้�อะไรบ้้างจากสิ่่�งหรืือเรื่่�องที่่�กำำ�หนด และ
(L) เรีียนรู้้�อะไรบ้้างจากเรื่่�องที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งเพิ่่�มเติิม
การเขีียนแผนผัังมโนทััศน์์(Mapping) และการสรุุป
เรื่่�องราวต่่าง ๆ (Summering) เมื่่�อจบกระบวนการ
KWL ซึ่ง่� เทคนิิคดัังกล่่าวจะส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้ทบทวน
สิ่่�งที่่�รู้้�มา ก่่อน สิ่่�งที่่�เขาต้้องรู้้� และได้้รู้้�อะไรจากเรื่่�องที่่�
ศึึกษา ผลการศึึกษาพบว่่าผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนหลััง
จากใช้้หลัังการจััดการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนด้้วยการ

จััดการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กระบวนการจััดการเรีียนรู้้แ� บบเชิิง
รุุก (Active Learning) เช่่นความสามารถในการแก้้
ปัั ญ หาทางเศรษฐศาสตร์์ และทัั ก ษะทางด้้าน
คณิิตศาสตร์์ มีีค่่าคะแนนที่่�สููงกว่่าก่่อนเรีียน
การจััดการเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาเศรษฐศาสตร์์
การพััฒนาที่่�ยึึดตามกระบวนการจััดการเรีียนรู้้แ� บบเชิิง
รุุก (Active Learning) สามารถแบ่่งออกเป็็นสองส่่วน
คืือ การบรรยายและกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน และ กิิจกรรม
เสริิมทัักษะการเรีียนรู้้� โดยการจััดการเรีียนการสอนดััง
กล่่าวจะช่่วยส่่งเสริิมและพััฒนาให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการ
เรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 ซึ่ง่� ประกอบด้้วย 1) ทัักษะด้้าน
การเรีียนรู้้แ� ละนวััตกรรม 2) ทัักษะสารสนเทศ สื่่�อ และ
เทคโนโลยีี และ 3) ทัักษะชีีวิิตและอาชีีพ และเน้้นให้้
ผู้้เ� รีียนมีีทักั ษะด้้านการสื่่�อสาร การแก้้ปััญหา และการ
คิิดเชิิงวิิพากษ์์ได้้
2. วิิธีีการและกิิจกรรมการเรีียนการสอน
การจััดการเรีียนการสอนมีีวิิธีีการและกิิจกรรม
การเรีียนการสอนแบ่่งออกเป็็น สองส่่วนคืือ ส่่วนแรก
เป็็น การบรรยายและกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน และส่่วนที่่�
สองเป็็น กิิจกรรมเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�
2.1 การบรรยายและกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
การบรรยายในชั้้�นเรีียนจะเน้้นการพููด บอก เล่่า
อธิิบายในเนื้้�อหาและให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมหรืือเปิิด
โอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้ซัักถามพร้้อมทั้้�งมีีกิิจกรรมในชั้้�น
เรีียนที่่�เชื่่�อมโยงกัับการบรรยายในแต่่ละบทและเน้้น
การประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดในเรื่่�องที่่�เรีียนกัับสถานการณ์์
ในชีีวิิตจริิง และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้�
และการทำำ�งานเป็็นทีีมมากขึ้้�น
การบรรยายในชั้้�นเรีียน ผู้้ส� อนจะดููความพร้้อม
ของผู้้�เรีียนและมีีการกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนสนใจในเนื้้�อหา
ของวิิชาที่่�เรีียนด้้วยเทคนิิคต่่างๆ เช่่น การใช้้ปััญหาเป็็น
สิ่่�งเร้้า เช่่น ข่่าว หรืือสถานการณ์์และเหตุุการณ์์สำำ�คััญ
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเห็็นถึึงปััญหาและเชื่่�อมโยงกัับทฤษฎีี
แนวคิิดที่่�ได้้เรีียนรู้้� นอกจากนี้้�ยัังมีีการใช้้สื่่�อประกอบ
การสอน เช่่น PowerPoint YouTube Ka hoot
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ดูความพรอม
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mentimeter เป็็นต้้น รวมถึึงการตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อให้้
นัักศึึกษาได้้ค้้นคว้้าและตอบคำำ�ถาม เช่่น ใน Facebook
Group หรืือ Microsoft team ดัังรููปที่่� 1

และ
นโยบาย
ฒนาในด้้านต่่
การศึ
กษา ดการพัั
านการท
องเที่ยว ดาางๆ
นสิได้้แก่่
่งแวดลด้้านการ
อม และ
ศึึกการแก
ษา ด้้านการท่่
องเที่่�ยว ด้้านสิ่่�
งแวดล้้อม
และการแก้้
ปญหาคนยากจน
และคนว
างงาน
ซึ่งผูเรียน
ปััญจะนำเสนอหน
หาคนยากจน และคนว่่
งงานเ กิซึ่่�งนผู้้เ� 10
รีียนจะนำำ
า ชั ้ น เรี ยานไม
นาที�แเสนอ
ละให
หน้้าชั้้�
น
เรีี
ย
นไม่่
เ
กิิ
น
10
นาทีี
แ
ละให้้โอกาสผู้้
เ
�
รีี
ย
นกลุ่่�
ม
โอกาสผูเรียนกลุมอื่นๆในหองไดเขีย นแสดงความ
อื่่�นๆในห้้องได้้เขีียนแสดงความคิิดเห็็นผ่่าน post-it
คิดเห็น ผาน post-it เพื่อเปน การให การใหขอมูล
เพื่่�อเป็็นการให้้ การให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับ (Feedback)
ยอนกลับ (Feedback) กับผูนำเสนอ ดังรูปที่ 1
กัับผู้้�นำำ�เสนอ ดัังรููปที่่� 1
เปเป้้าหมายของกิ
นักกศึศึึกกษาเข
าใจถึง
าหมายของกิิจกรรมนี
จกรรมนี้้�้เพืเพื่่�่ออใหให้้นัั
ษาเข้้าใจ
และ
ถึึงความสำคั
ความสำำ�คัญัญของความหมายของการพั
ของความหมายของการพััฒฒนานาและ
นโยบายที
่มาจากป
ญหาที
ใชนโยบายขาย
นโยบายที่่�
มาจากปัั
ญหาที่่�
เกิิด่เขึ้้�กินดขึไม่่้นใช่่ไมนโยบายขายฝัั
น
แตตนอนโยบายที่่�
งเปนนโยบายที
่สามารถเข
าถึมงผััไดสสได้้ัมผัสได
แต่่ฝต้้นองเป็็
สามารถเข้้าถึึ
งได้้สัั

รูปที่ 1 การตั้งคำถามและตอบคำถามใน Facebook
รููปที่่� 1 การตั้้�งคำำ�ถามและตอบคำำ�ถามใน Facebook
นอกจากนี
้ ย ั งงมีมีีกการใช
กรรมประกอบการ
นอกจากนี้้�ยัั
ารใช้้กิิก ิจจกรรมประกอบการ
บรรยายซึ่�ง่งการทำำ
การทำกิ
กรรมในชัน้นเรีีเรียยนทั้้�
นทัง้งหมดจะช่่
หมดจะชววยย
บรรยายซึ่
�กิิจจกรรมในชั้้�
งเสริมมให้้นัั
ใหนกักศึึศึกษาเกิิ
กษาเกิดดทััทักกษะการแก้้ปัั
ษะการแกปญญหาหาทััทักกษะษะ
ส่่สงเสริิ
การคิดดวิิวิเคราะห์์
เคราะหทััทักกษะการเรีี
ษะการเรียยนรู้้นรู�ร่ร่ววมกััมกันนทััทักกษะการ
ษะการ
การคิิ
สื่่�สือ่อสาร
สารทััทักกษะการค้้นหาและประเมิิ
ษะการคนหาและประเมินนข้้อมูู
ขอมูลลข่่ขาาวสาร
วสาร
และ
และความคิิ
ความคิดดสร้้างสรรค์์
สรางสรรค
	กิิ
จ กรรมในชั้้�นเรีี
4
กิจกรรมในชั
้นเรียนทีย่ใชนที่่�ใช้้ประกอบด้้วย
ประกอบดวย 4 กิจกรรม
กิิได
จกรรมได้้แก่่
แก
กิิกิจจกรรมครั้้�
น)่นดีี)..”ดี..”
กรรมครังที่่�้งที1“ถ้้าการเมืื
่ 1“ถาการเมืององ(ท้้องถิ่่�
(ทองถิ
รูปที่ 2 กิจกรรม “ถาการเมือง (ทองถิ่น) ดี........”
	กิิจกรรมนี้้�เป็็นการออกแบบนโยบายเพื่่�อการ รููปที่่� 2 กิิจกรรม “ถ้้าการเมืือง (ท้้องถิ่่�น) ดีี........”
กิ จ กรรมนี ้ เ ป น การออกแบบนโยบายเพื ่ อ การ
กิจกรรมครั้งที่ 2 “ศึกษาและเปรียบเทียบประเทศ
พัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืื น ที่่�ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้ทำำ� การศึึ ก ษาและ กิิจกรรมครั้้�งที่่� 2 “ศึึกษาและเปรีียบเทีียบประเทศ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ใหนักศึกษาไดทำการศึกษาและทำ
พัฒ
นาแลวและกำลั
ฒนา”
ทำำ�ความเข้้าใจถึึงความหมายของคำำ�ว่า่ ความยั่่�งยืืนและ พััฒ
นาแล้้วและกำำ
�ลัังพัังฒพันา”
ความเขาใจถึงความหมายของคำว
าความยั
ยืนนและ
ลักษณะของกิ
จกรรม
ผูเรีผู้้ย�นทำการค
นควาขอมูล
ออกแบบนโยบายที่่�
จะช่่วยให้้เกิิดความยั่่�
งยืืน่งในพื้้�
ที่่� 	ลัั
กษณะของกิิ
จกรรม
เรีียนทำำ�การค้้นคว้้า
ออกแบบนโยบายที
วยใหเกิดความยั
่งยืนในพื
้นที่ ข้้อมูู
ดาลนเศรษฐกิ
จและสั
งคมของประเทศพั
ฒนาแล
วและ
ท้้องถิ่่�
นที่่�นัักศึึกษาอยู่่�่จะชเนื่่�องจากในช่่
วงเวลาที่่�มีี
การ
ด้้านเศรษฐกิิ
จและสัั
งคมของประเทศพัั
ฒนาแล้้ว
งถิ่นที่นักศึนกช่่ษาอยู
 เนื่ออกตั้้�
งจากในช
งเวลาที
ประเทศกำลัง�ลัพัฒ
างละ
1 ประเทศ
โดยทำการ
เรีีทยอนการสอนเป็็
วงการเลืื
ง องค์์กวารบริิ
หารส่่่มวีกนาร และประเทศกำำ
ังพัันาอย
ฒนาอย่่
างละ
1 ประเทศ
โดย
ยนการสอนเป
นชวงการเลื
องคและ
การบริ
บ คนบในช
วง 50
ปทปีีี่ผที่่�ผ่
านมา
อมูลทีที่่�่มี
จััเรี
งหวัั
ด เพื่่�อสร้้างความตื่่�
นตััวให้้นััอกตั
กศึึก้ง ษา
กระตุ้้หน� าร ทำำ�สืการสืื
ค้้นในช่่
วง 50
่านมาจากแหล
จากแหล่่งงขข้้อมูู
ให้้นัั
กศึึกงหวั
ษาเกิิ
หลากหลายด้้าน
วามน่่าเชื่่�เชือ่อถืืถืออ นำำนำข
�ข้้อมูู
สวนจั
ด ดเพืการมองการพัั
่อสรางความตืฒ่นนาที่่�
ตัวให
นักศึกษา และ มีีคความน
อมูลลที่่�ได้้มาเปรีี
ที่ไดมาเปรียยบเทีี
บเทียบและ
ยบและ
มากขึ้้�
น จึึ นงให
ให้้นัันกั กศึึศึกษา
ลองคิิดดการมองการพั
และจััดทำำ�แผ่่นนโยบาย
ไมประเทศ 2 ประเทศที่่�
เลืือ่เลืกมาถึึ
งมีี ง
กระตุ
ก ษาเกิ
ฒ นาที่ วิิเวิคราะห์์
เคราะหถึงึ ถว่่ึงาวทำำา�ทำไมประเทศ
2 ประเทศที
อกมาถึ
เพื่่�หลากหลายด
อใช้้ในการหาเสีี
ยงขึ้้�น้น จึงใหนักศึกษา ลองคิดและ ระดัั
ฒนาที่่�
แตกต่่
างกััานงกัน
านมากขึ
มีรบะดัการพัั
บการพั
ฒนาที
่แตกต
โดยนัั
กศึึกษาต้้องนำำ
ชื่่�อพรรค
เป้้าหมายของกิิจกรรมนี้้�คืือต้้องการให้้ผู้้�เรีียน
จัดทำแผ
นนโยบายเพื
่อใช�ใเสนอ
นการหาเสี
ยงขึโลโก้้
้น พรรค
โดยนักศึกษาตองนำเสนอ ชื่อพรรค โลโก พรรค
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ผลการจัการพั
ดการเรีฒยนรู
้ 21st Century
และ นโยบาย
นาในด
านตางๆLearning
ไดแก ดประจำ
าน �ปีการศึกษา 2563

เปาหม
ทักษะในก
เพื่อการสืบ
การกลั่นก
ถ า ยทอด
นอกจากน
ทักษะทาง

รู ป ที ่ 3 ก
กำลังพัฒน

กิ จ กรรม
เปลี่ยนแป

จากขา
บุตรเพิ่ม น
วา สาเหต
อะไร และ
ป ญ หาใน
นอยลง ซ
ผลกระทบ

วดลอม และ
าน ซึ่งผูเรียน
นาที แ ละให
นแสดงความ
การให ข อมูล
งรูปที่ 1
กษาเขาใจถึง
พั ฒ นา และ
นโยบายขาย
ไดสัมผัสได

) ดี........”
ทียบประเทศ

คนควาขอมูล
ฒนาแลวและ
ศ โดยทำการ
ล งข อมูลที่มี
ยบเทียบและ
ที่เลือกมาถึง

CMU21
(2021) จกรรมนี้คือตองการใหผูเรียนฝก
เปาหมายของกิ
Chiang Mai University, Thailand

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการสืบคน ขอมูลที่มีมากมายในปจจุบันและทำ
ฝึึ ก ทัั ก ษะในการใช้้เทคโนโลยีี ส ารสนเทศและการ
การกลั่นกรองขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งผูเรียนตองสามารถ
สื่่�อสารเพื่่�อการสืืบค้้น ข้้อมููลที่่�มีีมากมายในปััจจุุบััน
ถ า ยทอดข อ มู ล ผ า นการนำเสนอหน า ชั ้ น เรี ย น
และทำำ�การกลั่่�นกรองข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ซึ่่�งผู้้�เรีียนต้้อง
นอกจากนี ้ ย ั ง พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห แ ละ
สามารถถ่่ายทอดข้้อมููลผ่่านการนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
ทักษะทางการเปรียบเทียบ แสดงดังรูปที่ 3
นอกจากนี้้�ยัังพััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์และทัักษะ
ทางการเปรีียบเทีียบ แสดงดัังรููปที่่� 3

ตนไม โดยปญหาถือเปนลำตน ซึ่งกิจกรรมนี้เนนให
นักศึกษาสามารถวิเคราะห และเชื่อมโยงความเปน
เหตุเปนผล แสดงดังรูปที่ 4

ระบบการข
จัดการที่ตั้งท

วิธีการสอ
เช น ร า นค
อุตสาหกรร
จะตองพิจ า
เหมาะสมใน
ประชากรใ
ลบ หลั ง จา
นักศึกษาแต
การจัดผังเม
เลือกมาเหม
แสดงรูปที่ 5

กิ จ กรรม
ความคิ ด วิ เ
ทำงานเปนท

การเปรี ย บเที ย บการพั ฒ นาของประเทศ
รููรูปปที่่�ที ่ 33การเปรีี
ยบเทีียบการพััฒนาของประเทศกำำ�ลััง
กำลั
ง
พั
ฒ
นาและพั
ฒนาแลว
พััฒนาและพััฒนาแล้้ว

กิิกิจจกรรมครั้้�
ดเกี่่�ยควกััิ ดบเ กีการเปลี่่�
กรรมคงที่่�รั ้ ง3ที“ชวนคิิ
่ 3 “ชวน
่ ย วกั ยบนแปลง
การ
ของประชากร”
เปลี่ยนแปลงของประชากร”
จากข่่าวที่่�กระทรวงสาธารณสุุขชวนคนไทยให้้
ระทรวงสาธารณสุ
มีีบุุตจากข
รเพิ่่�มาวที
นำำ�่กไปสู่่�ปัั
ญหาและการวิิขเชวนคนไทยให
คราะห์์ในชั้้�นเรีีมยี น
ว่่บุาตรเพิ
สาเหตุุ
ของการมีี
ประชากรที่่�น้้อยลง
เป็็้นเรีเพราะ
่ม นำไปสู
ปญหาและการวิ
เคราะหในชั
ยน
อะไร
และขผลกระทบคืื
ออะไร ซึ่่�่นงอได้้ใช้้แนวคิิ
ด ต้้นไม้้
วา สาเหตุ
องการมีประชากรที
ยลง เปนเพราะ
ปััอะไร
ญหาในการวิิ
เคราะห์์ถึองึ อะไร
สาเหตุุซึ่งขไดองการมีี
และ ผลกระทบคื
ใชแนวคิบุดตุ รน้้อยลง
ตนไม
ซึ่ป่�งญเปรีี
ยบเป็็นรากของต้้นไม้้
และวิิเคราะห์์
ผลกระทบ
หาในการวิ
เ คราะห ถ ึ ง สาเหตุ
ข องการมี
บุตร
ที่่�นเอกิิยลง
ดขึ้้�นซึ่งซึ่่�เปรี
งเปรีียบเป
ยบเสมืื
อนผลหรืืนอไมใบของต้้นไม้้
โดย
นรากของต
และวิเคราะห
ปััผลกระทบที
ญหาถืือเป็็่เนกิดลำำขึ�ต้้้นนซึ่งซึ่่�เปรี
งกิิยจบเสมื
กรรมนี้้�เน้้นให้้นัั
กศึึกษา
อนผลหรือใบของ
สามารถวิิเคราะห์์ และเชื่่�อมโยงความเป็็นเหตุุเป็็นผล
แสดงดัังรููปที่่� 4

รูรููปทีที่่�่ 4 ความเชื
ความเชื่่�่ออมโยงของป
มโยงของปััญญหาของการลดลงของ
หาของการลดลงของ
ประชากร
กิิจกรรมครั้้�งที่่� 4 “การวางผัังเมืือง”
กิจกรรมครั
้งที่ 4 “การวางผั
เมือมง”
เนื่่�องจากในปัั
จจุุบันั เมืืองงเริ่่�
มีีการขยายตััวมาก
ขึ้้�นทำำ�ให้้มีีการเติิบโตและการเกิิดขึ้้�นของกิิจกรรมทาง
เนื่องจากในปจจุบันเมืองเริ่มมีการขยายตัวมาก
เศรษฐกิิจต่่างๆ เช่่น ร้้านค้้า โรงเรีียน สถานที่่�ราชการ
ขึ้นทำใหมีการเติบโตและการเกิดขึ้น ของกิจ กรรม
เขตอุุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้้�จากแนวคิิดการ
ทางเศรษฐกิ
จตาจงๆ
เชน รานคดา การอยู่่�ดีี
โรงเรียนมีสถานที
พัั ฒ นาเศรษฐกิิ
ที่่�มุ่่�งเน้้นในเกิิ
ี สุุ ข ของ่
ราชการ
เขตอุ ต สาหกรรม
นอกจากนี ้ จ าก
ประชากรในประเทศ
ซึ่่�งเมืือฯลฯ
งที่่�ประชาชนสามารถ
แนวคิ
ดการพั
ฒนาเศรษฐกิ
จที่มคุุงณเนภาพชีี
นในเกิ
การอยู
อาศััยอยู่่�
อย่่างมีี
ความสุุขและมีี
วิิตดที่่�ดีี
นั้้�น จะดี
มีต้้องประกอบไปด้้วยที่่�
สุขของประชากรในประเทศ
ซึ่งคุเมืุณอภาพ
งที่ประบบการ
ระชาชน
อยู่่�อาศััยที่่�มีี
ขนส่่ง ระบบสาธารณูู
สามารถอาศั
ยอยูอยางมีปคโภค
วามสุและการจัั
ขและมีคดุณการที่่�ตั้้�งที่่�
ภาพชีวิต
ทีเหมาะสม
่ดีนั้น จะตองประกอบไปดวยที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ
	วิิธีกี ารสอนคืือ แต่่ละกลุ่่�มจะได้้สิ่่�งก่่อสร้้างต่่างๆ
เช่่ น ร้้านค้้า โรงเรีี ย น สถานที่่�ราชการ โรงงาน
อุุตสาหกรรม สวนสาธารณะ เป็็นต้้น ซึ่่�งแต่่ละกลุ่่�มจะ
ต้้องพิิจารณาและออกแบบเมืืองใหม่่ให้้มีีความเหมาะ
สมในแง่่ของการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ ของประชากรให้้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ารลดลงของ

ยายตัวมาก
องกิจ กรรม
ยน สถานที่
กจากนี ้ จ าก
กิดการอยูดี
ที่ประชาชน
คุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ

เหมาะสมในแง ข องการส งเสริ ม คุ ณภาพชี ว ิ ต ของ
ประชากรให เ พิ ่ ม ขึ ้ น และช ว ยลดผลกระทบทาง
CMU21 (2021)
ลบ
หลัMai
ง จากแต
ล ะกลุThailand
 ม ได ม ี ก ารวางผั ง เมื อ งแล ว
Chiang
University,
นักศึกษาแตละกลุมตองตอบคำถามวาเพราะเหตุใด
การจั
ผังเมือวงแบบนี
้ จึงมีความเหมาะสม
เมืองที
เพิ่่�มขึ้้�นดและช่่
ยลดผลกระทบทางลบ
หลัังจากแต่่
ละ่
กลุ่่�อมกมาเหมื
ได้้มีีการวางผัั
งแล้้ว นัักศึึกษาแต่่
เลื
อนกับงชุเมืืมอชนของเราหรื
อไม ลอยะกลุ่่�
างไรมต้้อง
ดัง
ตอบคำำ�ปถามว่่
แสดงรู
ที่ 5 าเพราะเหตุุใดการจััดผัังเมืืองแบบนี้้� จึึงมีี
ความเหมาะสม เมืืองที่่�เลืือกมาเหมืือนกัับชุุมชนของ
กิ จอกรรมนี
้ ช  ว ยให
น ั ก ศึปกที่่�ษาได
เราหรืื
ไม่่ อย่่างไร
ดัังแสดงรูู
5 พ ั ฒ นาทั ก ษะ
ความคิ
เ คราะหว่ ยให้้นัั
ความคิ
สรา งสรรค
	กิิดจวิกรรมนี้้�ช่
กศึึกดษาได้้พัั
ฒนาทัักและการ
ษะความ
คิิดวิิเคราะห์์
ทำงานเป
นทีความคิิ
ม ดสร้้างสรรค์์ และการทำำ�งานเป็็นทีีม

ตำำ�ราเรีียน และ กิิจกรรมเศรษฐศาสตร์์พััฒนากัับการ
พััฒนารอบมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
2.2.1 กิิจกรรมเศรษฐศาสตร์์การพััฒนานอก
ตำำ�ราเรีียน
	กิิจกรรมนี้้�นัักศึึกษาจะต้้องเขีียนบทความความ
ยาวไม่่เกิิน 10 หน้้ากระดาษ A4 ซึ่่�งเป็็นการอภิิปราย
เนื้้�อหาของ ก) หนัังสืือ วรรณกรรม ข) ภาพยนตร์์ ค)
ภาพยนตร์์สารคดีี หรืือ ง) ภาพยนตร์์ชุุด (Series) ที่่�มีี
ความเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นในวิิชาเศรษฐศาสตร์์การ
พััฒนา โดยเนื้้�อหาของบทความดัังกล่่าวอย่่างน้้อย ควร
ประกอบไปด้้วย 5 ประเด็็นได้้แก่่
1) ส่่วนสรุุปเนื้้�อหาของชิ้้�นงานที่่�นำำ�มาอภิิปราย
2) ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชา
3) อภิิปรายเปรีียบเทีียบสภาพความเป็็น จริิง
ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมกัับภาพที่่�พบเห็็นในสื่่�อว่่าสอดคล้้อง
หรืือขััดแย้้งกัันในลัักษณะใด
4) บทวิิเคราะห์์การอภิิปรายด้้วยเครื่่�องมืือทาง
เศรษฐศาสตร์์เบื้้�องต้้น
5) ความคิิ ด เห็็ น โดยสรุุ ป ต่่ อ ชิ้้�นงานที่่�นำำ� มา
อภิิปราย และคำำ�ถามการวิิจััยเบื้้�องต้้นที่่�เกิิดขึ้้�น
เกณฑ์์การประเมิินบทความตััดสิินจากความน่่า
สนใจของชิ้้�นงานที่่�เลืือก ลัักษณะการเขีียนบทความที่่�
มีีการอ้้างอิิ
การอ้้างถึึ
งความเห็็ดนสิและประเด็็
น
เกณฑงก(หากมีี
ารประเมิ
น บทความตั
น จากความ
จากเอกสารอื่่�น) มีีความลื่่�นไหล ความสอดคล้้อง และ
น า สนใจของชิ ้ น งานที ่ เ ลื อ ก ลั ก ษณะการเขี ย น
ความเป็็นเหตุุเป็็นผลของบทความ และความถููกต้้อง
บทความที
่มีการอ
างอิงอ(หากมี
การอางถึงความเห็น
ของบทวิิ
เคราะห์์
ด้้วยเครื่่�
งมืือทางเศรษฐศาสตร์์
และประเด็
นจากเอกสารอื
่น) มีอความลื
ไหล ความ
	ทัั
ก ษะที่่�นัั
ก ศึึ ก ษาจะได้้คืื
ทัั ก่นษะการคิิ
ด
นเหตุทััเกปษะการค้้นหาและ
นผลของบทความ
วิิสอดคล
เคราะห์์องทััและความเป
กษะการสื่่�อสาร
และความถู
ยเครื่องมือซึ่ทาง
ประเมิิ
นข้้อมููกลตข่่อางของบทวิ
วสาร และเคราะห
ความคิิดดวสร้้างสรรค์์
่�ง
กิิเศรษฐศาสตร
จ กรรมนี้้�ส่่ ง เสริิ ม ให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้เชื่่�อมโยงกัั บ สิ่่�งที่่�
พบเห็็ทันกในชีี
วิิต่ นจริิั กงศึกัักบษาจะได
เรื่่�องหรืือภาพที่่�พบเห็็
นในสื่่�อด
ษะที
ค ื อ ทั ก ษะการคิ
กรรมการวางผัังเมื
เมืือง
ต่่วิาเคราะห
งๆว่่ า มีี คทัวามสอดคล้้องกัั
อ ไม่่ ซึ่่� งนการให้้
รูรููปปทีที่่�่ 55กิกิิจจกรรมการวางผั
กษะการสื่อสาร นทัหรืื
กษะการค
หาและ
2.2
กิิ
จ
กรรมเสริิ
ม
ทัั
ก
ษะการเรีี
ย
นรู้้
�
นัั
ก
ศึึ
ก
ษาสามารถเลืื
อ
กรูู
ป
แบบของงานที่่�นำำ
� มา
2.2 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู
ประเมินขอมูลขาวสาร และ ความคิดสรางสรรค ซึ่ง
	กิิ
จกรรมเสริิ
กษะการเรีียยนรู
นรู้้ป�ประกอบด
ระกอบด้้วย
ปรายจะกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษามีีความสนุุก และความ
กิจกรรมเสริ
มทัมกทััษะการเรี
วย 22 อภิิ
กิ
จ
กรรมนี
้สงำ�เสริ
มให้้ชิ้้�นงานที่่�
ใหนักศึกษาได
เชื่อมโยงกั
บาสิสนใจ
่งที่พบ
กิิ
จ
กรรมคืื
อ
กิิ
จ
กรรมเศรษฐศาสตร์์
ก
ารพัั
ฒ
นานอก
สุุ
ข
กัั
บ
สิ่่�
ง
ที่่�
ทำ
ทำำ
�
อ
อกมามีี
ค
วามน่่
กิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอก เห็นในชีวิตจริงกับเรื่องหรือภาพที่พบเห็นในสื่อตางๆ
ตำราเรียน และ กิจกรรมเศรษฐศาสตร
พัฒนากับการ วามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งการใหนักศึ กษา
st
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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ฒนารอบมหาวิ
ทยาลัยเชียงใหม
สามารถเลื อกรู ป แบบของงานที ่ นำมาอภิ ป รายจะ
2.2.1 กิจกรรมเศรษฐศาสตรการพัฒนานอกตำรา กระตุนใหนักศึกษามีความสนุก และความสุขกับสิ่งที่

วามีความสอดคลองกันหรือไม ซึ่งการใหนักศึ กษา
สามารถเลื อกรู ป แบบของงานที ่ นำมาอภิ ป รายจะ
กระตุ(2021)
นใหนักศึกษามีความสนุก และความสุขกับสิ่งที่
CMU21
Chiang
University,
ทำ Mai
ทำให
ช ิ ้ น งานที Thailand
่ อ อกมามี ค วามน า สนใจและ
ขียนบทความความ ออกมาในเกณฑที่ดี
ซึ่งเปนการอภิปราย
ตัวอยางของงานเขี
และออกมาในเกณฑ์์
ที่่�ดีี ยนของผูเรียนแสดงดังรูปที่
รม ข) ภาพยนตร ค) 6-8
ตััวอย่่างของงานเขีียนของผู้้�เรีียนแสดงดัังรููปที่่� 6-8
ยนตรชุด (Series) ที่
ชาเศรษฐศาสตรการ
ดังกลาวอยางน อย
ดแก
นที่นำมาอภิปราย

ม
ารพัฒนานอกตำรา

รู ป ที ่ 7 แสดงตั ว อย า งงานเขี ย นในกิ จ กรรม
เศรษฐศาสตรนอกตําราเรียน เรื่อง "Oliver Twist"

พความเปน จริง ที่
ที ่ พ บเห็ น ในสื ่ อ ว า
ลักษณะใด
ยดวยเครื่องมือทาง

 อ ชิ ้ น งานที ่ น ำมา
ยเบื้องตนที่เกิดขึ้น

รููรูปปที่่�ที ่ 66 แสดงตั
แสดงตัั ว อย่่
อยา งงานเขีี
งงานเขีย นในกิิ
นในกิจจกรรม
กรรม
เศรษฐศาสตร์์
�ราเรีียยนของผู้้
เศรษฐศาสตรกการพัั
ารพัฒฒนานอกตำำ
นานอกตำราเรี
นของผู�เเรีีรียยนน
จากซีี
จากซีรีรีย์ีย์  Mr.Sunshine
Mr.Sunshine

รู ป ที ่ 7 แสดงตั ว อย า งงานเขี ย นในกิ จ กรรม
รููเศรษฐศาสตร
ปที่่� 7 แสดงตัั
วอย่่าาราเรี
งงานเขีี
จกรรมเศรษฐ
นอกตํ
ยน เรืยนในกิิ
่อง "Oliver
Twist"
ศาสตร์์นอกตํําราเรีียน เรื่่�อง "Oliver Twist"

รู ป ที ่ 8 แสดงตั ว อย า งงานเขี ย นในกิ จ กรรม
รููเศรษฐศาสตร
ปที่่� 8 แสดงตัั
วอย่่าาราเรี
งงานเขีี
จกรรมเศรษฐ
นอกตํ
ยน เรืยนในกิิ
่อง "นารุ
โตะ"
ศาสตร์์นอกตํําราเรีียน เรื่่�อง "นารุุโตะ"
2.2.2 กิิจกรรมเศรษฐศาสตร์์พััฒนากัับการ
พัั2.2.2
ฒนารอบมหาวิิ
ทยาลััยเชีียงใหม่่พัฒนากับการพัฒนา
กิจกรรมเศรษฐศาสตร
	กิิ จ กรรมนี้้�ต้้องการให้้นัั ก ศึึ ก ษานำำ� เสนอบท
รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม
สััมภาษณ์์ “คน” ภายใต้้กรอบการทำำ�งาน “กลุ่่�มคน
กิ จ กรรมนี ้ ต  อ งการให น ั ก ศึ ก ษานำเสนอบท
เฉพาะกลุ่่�มรอบพื้้�นที่่�มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ” ที่่�
“คน” ภายใต
กรอบการทำงาน
“กลุมคน
นััสักมภาษณ
ศึึ ก ษาสนใจเลืื
อ กที่่�จะศึึ
ก ษากัั บ “ประเด็็
น
เฉพาะกลุ

ม
รอบพื
้
น
ที
่
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
เชี
ย
งใหม
”
เศรษฐศาสตร์์การพััฒนา” ที่่�แวดล้้อมเกี่่�ยวข้้องกัับที่
นั ก ศึ กนััษาสนใจเลื
อ กที�การศึึ
่ จ ะศึกกษาในประเด็็
ษากั บ “ประเด็
“คน”
กศึึกษาจะต้้องทำำ
น น
เศรษฐศาสตร
ก ารพั
ฒ นา” ที ่ แ วดลของปัั
อ มเกีญ่หา
ย วขซึ่่�องง
- ปััญหาที่่�เกิิ
ดขึ้้�นและสาเหตุุ
ปัักัญบหาต้้องมีี
ภาษณ์์ บุุกคษาในประเด็
คลที่่�อาศััยรอบ
“คน” นัที่่�กมศึาจากการสัั
กษาจะตอมงทำการศึ
น
มหาวิิทยาลัั
ยงใหม่่
อกมา 1 ขปััองป
ญหาญหา ซึ่ง
ปญยเชีีหาที
่เกิดขึและเลืื
้นและสาเหตุ
- นโยบายหรืื
อวิิทธีกีี่มารแก้้ปัั
ญหาที่่�ก่่
อให้้เกิิบุดคความ
ปญหาตองมี
าจากการสั
มภาษณ
คลที่
ยั่่�งยืืน ซึ่่�งนััอาศั
กศึึยกรอบมหาวิ
ษาแต่่ละกลุ่่�ทมยาลั
ต้้องนำำ
�
เสนอและอธิิ
บ
ยเชียงใหม และเลืาย
อก
ด้้วยว่่าการแก้้ปััญหาดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน
มา 1 ปญหา
อย่่างไรและนัักศึึกษาต้้องเชื่่�อมโยงกัับหลัักคิิด/ทฤษฎีี
 นโยบายหรือวิธ ีการแกปญหาที่กอให เ กิด
ทางเศรษฐศาสตร์์
่ ง ยื น �กัซึ ่ดัง นัของนโยบายหรืื
ก ศึ ก ษาแต ล อะกลุ
ต อ ง
- อุุความยั
ปสรรค/ข้้อจำำ
วิิธีกี  มารแก้้
ายดวเยว
าการแก
หา
ปััญหา นัันำเสนอและอธิ
กศึึกษาแต่่ละกลุ่่�บมต้้องวิิ
คราะห์์
ด้้วยว่่ปาญนโย
าวกอญใหหาดัั
เกิดงความยั
อยางไรและ
บายหรืือวิิดัธีงีกกล
ารแก้้ปัั
กล่่าวมีีอุ่งยืุปนสรรคหรืื
อข้้อ
นักศึกบษาต
จำำ�กััดในการปรัั
ใช้้อย่่อางเชื
งไร่อมโยงกับหลั กคิด/ทฤษฎี
กลุ่มทางเศรษฐศาสตร
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
167
 อุปสรรค/ขอจำกัดของนโยบายหรือวิธีการ
แกปญหา นักศึกษาแตละกลุมตองวิเคราะห

มา
 นโ
คว
นำ
ดัง
นัก
ทา
 อุป
แก
ด ว
ดัง
ใช
กิ จ กร
สัมภาษณแ
เรี ย น มี ก า
อื่นๆและจัด
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	กิิ จ กรรมนี้้�จะให้้นัั ก ศึึ ก ษาทำำ� การค้้นคว้้า วิิ ช าเศรษฐศาสตร์์ ก ารพัั ฒ นาจากการสอนแบบ
สััมภาษณ์์และเรีียบเรีียงเพื่่�อนำำ�เสนอผลงานในชั้้�นเรีียน บรรยายทั้้�งหมด มาเป็็นรููปแบบการบรรยายและการ
มีีการถามและตอบคำำ�ถามจากสมาชิิกกลุ่่�มอื่่�นๆและจััด ทำำ�กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน โดยประยุุกต์์ใช้้แนวคิิดการ
ทำำ�เป็็น poster ไม่่เกิิน 2 หน้้ากระดาษ A4 เกณฑ์์การ จััดการเรีียนรู้้�แบบเชิิงรุุก (Active Learning) นี้้� ทำำ�ให้้
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การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ในกระบวนวิชา 128307 การบริหารเชิงกลยุทธ์
ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

สำ�นักวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
E-mail: sasipatch.c@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้้�ได้้สรุุปผลการจััดการเรีียนการสอนแบบ active learning ในกระบวนวิิชา 128307 การบริิหาร
เชิิงกลยุุทธ์์ ตอนที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นต้้องปรัับรููปแบบการเรีียนการสอน
เป็็นการเรีียนแบบออนไลน์์ทั้้�งหมด อัันเนื่่�องมาจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีีการพััฒนารููปแบบกิิจกรรมเพื่่�อกระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ และเสริิมสร้้างทัักษะที่่�จำำ�เป็็นใน
ศตวรรษที่่� 21 ให้้แก่่นัักศึึกษา เนื่่�องจากรููปแบบการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนเป็็นชั้้�นเรีียนออนไลน์์ทั้้�งหมด ทำำ�ให้้
เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทอย่่างมากในการเรีียนการสอนรููปแบบใหม่่นี้้� และผลจากการเรีียนการสอนพบว่่าการ
ปรัับรููปแบบกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนออนไลน์์โดยเอาความสนใจของผู้้�เรีียนเป็็นตััวตั้้�ง ช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนมีีความ
กระตืือรืือร้้นในการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนมากขึ้้�น มีีความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้�อหาวิิชาและสามารถนำำ�ความรู้้�
ไปประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อการนำำ�แผนกลยุุทธ์์ไปปฏิิบััติิในโครงการของกลุ่่�มนัักศึึกษาได้้เป็็นอย่่างดีี
คำำ�สำำ�คัญ
ั : การบริิหารเชิิงกลยุุทธ์,์ active learning, student-centered approach, project-based learning
1. บทนำำ�
กระบวนวิิ ช าการบริิ ห ารเชิิ ง กลยุุ ทธ์์ สำำ� หรัั บ
สำำ�นัักวิิชารััฐประศาสตร์์นั้้�น มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึง
ปรััชญา แนวคิิด และทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหาร
เชิิงกลยุุทธ์์ พััฒนาการการศึึกษาและกระบวนการ
บริิหารเชิิงกลยุุทธ์์ ทั้้�งในเรื่่�องของการกํําหนดกลยุุทธ์์
การวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์ การนํํากลยุุทธ์ไ์ ปปฏิิบัติั ิ และการ
ประเมิินผลกลยุุทธ์์
การเรีียนการสอนในกระบวนวิิชาการบริิหาร
เชิิ ง กลยุุ ทธ์์ ใ นรูู ป แบบเดิิ ม จะเน้้นไปที่่�ลัั ก ษณะการ
บรรยายปรััชญา แนวคิิด ทฤษฎีี และขั้้�นตอนการ
บริิหารเชิิงกลยุุทธ์์เป็็นส่่วนใหญ่่ (Lecture-basedLearning) โดยจะมีีการหยิิบยกกรณีีศึึกษาขึ้้�นมาบ้้าง
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เล็็กน้้อยตามแต่่ละหััวข้้อเรื่่�องที่่�ดำำ�เนิินการสอน
อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในช่่วงภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการ
ศึึกษา 2562 ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีี
การศึึกษา 2563 ทำำ�ให้้ผู้้�สอนเล็็งเห็็นความจำำ�เป็็นใน
การปรัับรููปแบบการเรีียนการสอนให้้เป็็นแบบออนไลน์์
ทั้้�งหมดและเน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง ซึ่่�งก็็เป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกัันกัับวััตถุุประสงค์์ของโครงการส่่งเสริิม
การจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษ
ที่่� 21
	ดัังนั้้�นในการจััดการเรีียนการสอนวิิชาวิิชาการ
บริิหารเชิิงกลยุุทธ์์ในครั้้�งนี้้� ผู้้�สอนได้้ดำำ�เนิินการปรัับ
กระบวนการเรีียนการสอน โดยอาศััยช่่องทางออนไลน์์
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ทั้้�งหมด ซึ่ง่� ช่่องทางในการสอนหลัักก็็คือื การสอนในชั้้�น
เรีียนออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม Zoom ประกอบกัับการ
กำำ�หนดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในแต่่ละ
คาบเรีียน การกำำ�หนดงานกลุ่่�มในลัักษณะโครงการ
ย่่อยเพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิ
รวมไปถึึงการจััดให้้มีีการนำำ�เสนอและแสดงผลงานของ
กลุ่่�มนัักศึึกษา เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีการพััฒนาทัักษาที่่�
จำำ�เป็็นผ่่านกระบวนการและกิิจกรรมเหล่่านี้้�
2. แนวคิิดที่่�นำำ�มาใช้้ในการพััฒนารููปแบบการเรีียน
การสอน
ในการพััฒนาและปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนการ
สอนในวิิชา 128307 การบริิหารเชิิงกลยุุทธ์์ ผู้้�สอนได้้
ยึึดแนวคิิดสำำ�คััญเป็็นหลัักอยู่่� 2 แนวคิิดด้้วยกััน คืือ
แนวคิิดการเรีียนรู้้ที่่�ผู้้
� เ� รีียนเป็็นศููนย์์กลาง และการเรีียน
รู้้�ที่่�อาศััยโครงงานเป็็นหลััก
2.1 การเรีี ย นรู้้� ที่่�ผู้้� เ รีี ย นเป็็ น ศูู น ย์์ ก ลาง
(Student-centered Approach)
การเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง (studentcentered learning) หรืือ การศึึกษาโดยเน้้นผู้้�เรีียน
เป็็นสำำ�คััญ (learner-centered education) นั้้�นเป็็น
หลัักการที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนาการเรีียน
และแสวงหาความรู้้ด้้� วยตนเองอย่่างต่่อเนื่่�องโดยถืือว่่า
ผู้้�เรีียนมีีความสำำ�คััญที่่�สุุด ซึ่่�งจะมีีลัักษณะการสอนที่่�
เน้้นประโยชน์์ของผู้้เ� รีียนเป็็นหลัักโดยจััดการเรีียนการ
สอนที่่�สอดคล้้องกัับความถนััด ความสนใจของผู้้�เรีียน
รวมถึึงใช้้วิิธีกี ารที่่�หลากหลายและเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียน
เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการในการกำำ�หนดสาระที่่�จะเรีียนรู้้�
การทำำ�กิจิ กรรม การลงมืือปฏิิบัติั ิ และสามารถนำำ�ความ
รู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้จริิง อัันจะก่่อให้้เกิิดทัักษะการเรีียน
รู้้�ตลอดชีีวิิต [1]
หลัักสำำ�คััญของการจััดกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนโดยเน้้นผู้้�เรีียนที่่�นำำ�มาปรัับใช้้ คืือ
1. คำำ�นึึงถึึงความต้้องการหรืือความสนใจของผู้้�
เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
2. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการเรีียน

3. เน้้นให้้ผู้้�เรีียนสามารถค้้นคว้้าหาความรู้้�ได้้
ด้้วยตนเอง
4. ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ใน
การลงมืือปฏิิบััติิจริิง
5. เน้้นการพััฒนาทัักษะความร่่วมมืือ ผ่่านรููป
แบบการเรีียนรู้้�ทั้้�งในรููปแบบกลุ่่�มและรายบุุคคล
2.2 การเรีี ย นรู้้� ที่่� อาศัั ย โครงงานเป็็ น หลัั ก
(Project-based Learning)
Project-based Learning หรืือ การจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�อาศััยโครงงานเป็็นหลััก เป็็นการจััดการเรีียน
รู้้�ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิงในลัักษณะของการ
ศึึกษา สํํารวจ ค้้นคว้้า ทดลอง ประดิิษฐ์์คิิดค้้น โดยมีี
ผู้้�สอนเป็็นผู้้�กระตุ้้�นเพื่่�อนํําความสนใจที่่�เกิิดจากตััวผู้้�
เรีียนมาใช้้ในการทำำ�กิจิ กรรมค้้นคว้้าหาความรู้้ด้้� วยตััวผู้้�
เรีียนเอง นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มความรู้้�ที่่�ได้้จากการลงมืือ
ปฏิิบััติิ การฟัังและการสัังเกตุุจากผู้้�เชี่่�ยวชาญบทบาท
ของผู้้� ส อนจึึ ง จะเปลี่่�ยนเป็็ น ผู้้� อํํ านวยความสะดวก
(facilitator) หรืือผู้้�ให้้คำำ�แนะนํํา (Guide) เพื่่�อให้้
โครงการสำำ� เร็็ จ ลุุ ล่่ ว ง ไม่่ ใ ช่่ แ ค่่ เ ป็็ น ผู้้� ใ ห้้ความรู้้�
(teacher) แต่่เพีียงอย่่างเดีียว โดยผู้้เ� รีียนจะมีีการเรีียน
รู้้�ผ่่านกระบวนการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม ที่่�จะนำำ�มาสู่่�การ
สรุุปความรู้้ใ� หม่่มีกี ารเขีียนกระบวนการจััดทำำ�โครงงาน
และได้้ผลการจััดกิิจกรรมเป็็นผลงานแบบรููปธรรม [2]
3. รููปแบบการเรีียนการสอน
	วััตถุุประสงค์์หลัักของวิิชาการบริิหารเชิิงกล
ยุุ ทธ์์ นั้้� น นอกจากจะต้้องการให้้นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วาม
สามารถในการอธิิบายปรััชญา แนวคิิด ทฤษฎีี และขั้้�น
ตอนการบริิหารเชิิงกลยุุทธ์แ์ ล้้ว ยัังต้้องการให้้นัักศึึกษา
สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�นั้้�นมาปรัับใช้้ในการทำำ�งาน
จริิงในองค์์กรหรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ในอนาคตอีีกด้้วย
ดัังนั้้�นการเรีียนการสอนนอกจากการบรรยายเกี่่�ยวกัับ
แนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารเชิิงกลยุุทธ์แ์ ล้้ว
การมีีกิิจกรรมแบบ active learning สามารถเข้้ามา
เป็็นส่่วนเติิมเต็็มที่่�ช่่วยพััฒนาทัักษะและความสามารถ
ของนัักศึึกษาให้้มีีความเหมาะสมกัับความต้้องการใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ศตวรรษที่่� 21 โดยมีีรููปแบบในการจััดการเรีียนการ
สอน ดัังนี้้�
1. เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการ
กำำ�หนดรููปแบบการเรีียนการสอน เลืือกช่่องทางการ
ติิดต่่อสื่่�อสาร สร้้างข้้อตกลงร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับกิิจกรรม
และสััดส่่วนคะแนนที่่�จะใช้้ในการประเมิินผลการเรีียน
2. ปรัับลดการบรรยายและปรัับรููปแบบการ
บรรยายให้้มีีหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งการเรีียนออนไลน์์
แบบ real-time ผ่่านโปรแกรม Zoom อััดวีีดีีโอการ
บรรยายให้้นัักศึึกษาสามารถดููย้้อนหลัังได้้ และนำำ�สื่่�อ
สาธารณะภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ เนื้้�อหาวิิ ช ามา
ประกอบการเรีียนการสอน
3. เพิ่่�มกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน (In-class Activities)
โดยมีีการนำำ�เอากิิจกรรมที่่�หลากหลายเข้้ามาประกอบ
การเรีียนการสอน ทั้้�งการใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วย
กระตุ้้น� การมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�นเรีียน เช่่น การเล่่นเกมตอบ
คำำ�ถามในชั้้�นเรีียน รวมไปถึึงการทำำ� Quiz สั้้�นๆ ผ่่าน
ช่่องทาง Google Classroom ในช่่วงเวลาทั้้�งก่่อน
ระหว่่าง และหลัังจบคาบเรีียน
4. สอดแทรกกิิจกรรมกลุ่่�มย่่อย ได้้แก่่ การระดม
สมอง การทำำ� Mind Mapping การวิิเคราะห์์สภาพ
แวดล้้อม วิิสััยทััศน์์ขององค์์การต่่าง ๆ โดยอาศััยช่่อง
ทาง Zoom Breakout Room เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีี
การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันภายในกลุ่่�ม และนำำ�
เสนอผลการวิิ เคราะห์์ ให้้เพื่่�อนกลุ่่�มอื่่�นได้้ร่่ วมแลก
เปลี่่�ยนแสดงความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะในการ
วิิเคราะห์์
5. เพิ่่�มการเรีียนรู้้แ� บบอาศััยกรณีีศึกึ ษา (Case
study) ทั้้�งจากภาครััฐและภาคเอกชน โดยให้้นัักศึึกษา
ทำำ�การศึึกษาองค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�นัักศึึกษาสนใจใน
หััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบทเรีียนและนำำ�ข้้อมููลมาอภิิปราย
ในชั้้�นเรีียนออนไลน์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้
แสดงการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็นกัันภายในชั้้�นเรีียน
6. กำำ�หนดให้้มีีการจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ (Project172

based-learning) เป็็นการสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจผ่่าน
การลงมืือปฏิิบััติิ โดยให้้นัักศึึกษาได้้มีีการทำำ�งานร่่วม
กัันในลัักษณะงานกลุ่่�ม นัักศึึกษาสามารถเลืือกหััวข้้อ
หรืือปััญหาที่่�ทางกลุ่่�มมีีความสนใจ และจััดทำำ�แผนขึ้้�น
เพื่่�อให้้นัั ก ศึึ ก ษาได้้ใช้้ความรู้้� ม า วิิ เ คราะห์์ ส ภาพ
แวดล้้อมขององค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�ทางกลุ่่�มเลืือก
กำำ�หนดกลยุุทธ์แ์ ละแผนเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมหรืือแก้้ไข
ปััญหา การนำำ�กลยุุทธ์ไ์ ปปฏิิบัติั ิ รวมไปถึึงการประเมิิน
ผลกลยุุทธ์์ การทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มจะช่่วยเพิ่่�มทัักษะการ
ทำำ�งานเป็็นทีีม การติิดต่่อประสานงาน และการแก้้ไข
ปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
7. กำำ�หนดให้้มีีการนำำ�เสนอและแสดงผลงาน
ของกลุ่่�มนัักศึึกษา ให้้นัักศึึกษานำำ�เสนอแผนกลยุุทธ์์
ที่่�ทางกลุ่่�มนัั ก ศึึ ก ษาจัั ด ทำำ� โดยนำำ� เสนอเป็็ น ระยะ
จำำ�นวน 2 ครั้้�งเพื่่�อรายงานความคืืบหน้้า และจััดให้้มีี
วัันแสดงผลงานเพื่่�อนำำ�เสนอแผนสุุดท้้ายในรููปแบบ
ของการจำำ�ลองการ pitching โดยให้้ตััวแทนนัักศึึกษา
กลุ่่�มอื่่�นเข้้าร่่วมเป็็นคณะกรรมการ การเปิิดโอกาสให้้
เพื่่�อนกลุ่่�มอื่่�น ๆในชั้้�นเรีียนได้้ติิชมและเสนอแนะ ก่่อ
ให้้เกิิดการปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้เ� รีียนกัับผู้้เ� รีียนด้้วยกััน
ส่่วนอาจารย์์ผู้้�สอนนั้้�นอยู่่�ในฐานะเป็็นที่่�ปรึึกษาคอย
ชี้้�แนะจุุดบกพร่่องและช่่วยเสนอแนะแนวทางการแก้้ไข
แผนที่่�กลุ่่�มนัั ก ศึึ ก ษานำำ� เสนอ ซึ่่� ง จะช่่ ว ยทำำ� ให้้การ
พััฒนาแผนกลยุุทธ์์ของกลุ่่�มนัักศึึกษามีีความสมบููรณ์์
มากขึ้้�น และสามารถพััฒนาต่่อยอดจนเกิิดประโยชน์์
แก่่ชุุมชนและสัังคมได้้จริิง
4. การพััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอน
ในการจัั ด การเรีี ย นการสอนครั้้�งนี้้�ได้้มีี ก าร
พััฒนากิิจกรรมการเรีียนการสอน ซึ่่�งสามารถจำำ�แนก
ออกได้้เป็็น 2 ด้้านใหญ่่ๆ ซึ่่�งก็็คือื การส่่งเสริิมการมีีส่ว่ น
ร่่ วมของผู้้�เรีี ย นและการใช้้กิิ จกรรมกลุ่่�มเป็็ นตัั วขัั บ
เคลื่่�อนกระบวนการเรีียนรู้้�
4.1 การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�เรีียน
ในการเรีียนการสอนวิิชานี้้�นั้้�นเปิิดให้้นัักศึึกษามีี
ส่่วนร่่วมในการจััดการเรีียนการสอนตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น โดย
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ในชั้้�นเรีียนวัันแรกได้้มีีการร่่วมกัันเลืือกช่่องทางการ
ติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างผู้้�สอนและผู้้�เรีียน โดยผู้้�เรีียน
ตกลงร่่วมกัันที่่�จะใช้้ Google Classroom ในการแลก
เปลี่่�ยนข้้อมููลข่่าวสารสารสนเทศและส่่งงาน นอกจาก
นี้้�ยัังมีีการสร้้างข้้อตกลงร่่วมกัันเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมและ
สััดส่่วนคะแนนที่่�จะใช้้ในการประเมิินผลการเรีียน ดัังนี้้�
1. การมีีส่่วนร่่วม คิิดเป็็น 20%
การมีีส่ว่ นร่่วมนั้้�นหมายถึึง การมีีส่ว่ นร่่วมในชั้้�น
เรีี ย น การเข้้าเรีี ย น การตอบคํําถาม และการทำำ�
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนออนไลน์์
2. รายงานเดี่่�ยว คิิดเป็็น 20%
ในการจัั ด ทำำ� รายงานเดี่่�ยวผู้้� ส อนได้้เปิิ ด โอกาสให้้
นัักศึึกษาจััดทำำ� Infographic เพื่่�อนำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับ
กลยุุทธ์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจ โดยผู้้�สอนจะประเมิินผลงาน
ตามกรอบการประเมิิ น ที่่�กำำ� หนดภายใต้้หัั ว ข้้อการ
ประเมิินดัังนี้้� 1) ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหา 2) การ
อ้้างอิิง 3) ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการนำำ�เสนอและความ
สวยงาม
3. กิิจกรรมและโครงงานกลุ่่�ม คิิดเป็็น 40%
(รายละเอีียดปรากฏอยู่่�ในส่่วนที่่� 4.2)
4. สอบปลายภาค คิิดเป็็น 20%
นอกจากจะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมใน
การร่่วมกำำ�หนดกิิจกรรมและสััดส่่วนในการประเมิินผล
การเรีียนแล้้ว ผู้้ส� อนยัังเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนแสดงความ
คิิดเห็็นและเสนอแนะเกี่่�ยวกัับรููปแบบและช่่องทางการ
บรรยาย ในเบื้้�องต้้นผู้้ส� อนได้้ใช้้การบรรยายแบบ realtime ผ่่านโปรแกรม Zoom ต่่อมาเมื่่�อได้้รัับข้้อเสนอ
แนะจากผู้้เ� รีียน จึึงมีีการอััดวีีดีโี อการบรรยายทั้้�งบนชั้้�น
เรีียนออนไลน์์และล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถกลัับ
มาฟัังทบทวนบทเรีียนย้้อนหลัังได้้
	ส่่วนการตอบคำำ�ถามในชั้้�นเรีียนทุุกคาบผู้้�สอน
จะเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนส่่งข้้อความ และตอบคำำ�ถามใน
ชั้้�นเรีียนมาทาง Function Chat ในโปรแกรม Zoom
ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้้�สอนสามารถตรวจสอบรายชื่่�อผู้้�เรีียนที่่�เข้้า
เรีียนและมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียนได้้อย่่างสะดวก รวมไป

ถึึงการสร้้างกิิจกรรม Quiz ใน Google Classroom
ทั้้�งในรููปแบบของ Google Form และ Question หลััง
จบบทเรีียน
4.2 กิิจกรรมและโครงงานกลุ่่�ม
จากสััดส่่วนในการประเมิินผลการเรีียนจะเห็็น
ได้้ว่่า กิิจกรรมและโครงงานกลุ่่�มมีีสัดั ส่่วนคะแนนที่่�สููง
ที่่�สุุด เนื่่�องจากการเรีียนการสอนในวิิชานี้้�จะเน้้นที่่�
กระบวนการทำำ�งานกลุ่่�มเป็็นกระบวนการหลัักในการ
เรีียนการสอน โดยผู้้�สอนให้้นัักศึึกษาแบ่่งกลุ่่�มตาม
ความสมััครใจ โดยแบ่่งกลุ่่�มละ 4-5 คน ซึ่ง่� ได้้ทั้้�งหมด
จำำ�นวน 10 กลุ่่�ม ซึ่่�งจะเป็็นกลุ่่�มที่่�จะทำำ�งานร่่วมกััน
ตลอดทั้้�งภาคการศึึกษากิิจกรรมกลุ่่�มจะแบ่่งออกได้้
ดัังนี้้�
1. กิิจกรรมประกอบบทเรีียน ในการเรีียนแต่่ละ
บทเรีี ย นนั้้�นจะมีี คาบเรีี ย นที่่�ให้้กลุ่่�มนัั กศึึ กษาได้้ทำำ�
กิิจกรรมร่่วมกัันออนไลน์์ผ่่าน Zoom Breakout
Room เช่่น กิิจกรรม Mind Mapping, กิิจกรรม
วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม กิิจกรรมการประยุุกต์์ใช้้
Model ทางธุุรกิิจ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีการ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันภายในกลุ่่�ม และผู้้�สอนก็็
จะเข้้าไปร่่วมฟัังการพููดคุุยและให้้คำำ�แนะนำำ�ผู้้�เรีียนใน
กลุ่่�มย่่อย
2. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�โดยอาศััยกรณีีศึึกษา
(Case study) โดยให้้กลุ่่�มนัักศึึกษาทำำ�การศึึกษา
องค์์ ก รหรืื อ หน่่ ว ยงานที่่�นัั ก ศึึ ก ษาสนใจในหัั ว ข้้อที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับบทเรีียน เช่่น การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม
ขององค์์การ การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ ค่่า
นิิยมองค์์การ เป็็นต้้น และนำำ�ข้้อมููลมาอภิิปรายในชั้้�น
เรีียนออนไลน์์
3. การจััดทำำ�แผนกลยุุทธ์์ (Project-basedlearning) ซึ่ง่� เป็็นการสร้้างความรู้้ค� วามเข้้าใจผ่่านการ
ลงมืือปฏิิบััติิ กลุ่่�มนัักศึึกษาสามารถเลืือกหััวข้้อหรืือ
ปััญหาที่่�ทางกลุ่่�มมีีความสนใจ โดย1) ให้้นัักศึึกษาเลืือก
องค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�กลุ่่�มนัักศึึกษาสนใจ ไม่่ว่่าจะ
เป็็น องค์์กรภาครััฐ เอกชน ชุุมชน หรืือกลุ่่�มนัักศึึกษา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2) เลืือกโจทย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาวิิชาการบริิหาร
เชิิงกลยุุทธ์์ 3) ให้้นัักศึึกษาเขีียนรายละเอีียดการขอรัับ
เงิินสนัับสนุุน (proposal) ไม่่เกิินกลุ่่�มละ 2,000 บาท
โดยมีีข้้อมููลประกอบด้้วย เหตุุผลและความสำำ�คััญ
วััตถุุประสงค์์แผนการดำำ�เนิินงาน และผลลััพธ์์ที่่�คาดว่่า
จะได้้รัับ
4. การนำำ�เสนอและจััดแสดงผลงาน เมื่่�อกลุ่่�ม
นัักศึึกษาได้้รัับการอนุุมััติิโครงการแล้้ว ก็็จะมีีการ
ติิดตามความคืืบหน้้าเป็็นระยะ เมื่่�อนัักศึึกษาดำำ�เนิิน
งานเสร็็จสิ้้�น ก็็ได้้มีีการจััดแสดงผลงานในห้้องเรีียนใน
วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2563
	กิิจกรรมการเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่นี้้�เปิิด
โอกาสให้้นัักศึึกษาได้้มีีส่ว่ นร่่วมในการจััดการเรีียนการ
สอน และเปิิดโอกาสให้้มีีการแสดงความคิิดเห็็นเพิ่่�ม
มากขึ้้�น(Participation) ส่่ ง เสริิ ม และกระตุ้้� น ให้้
นัักศึึกษาได้้มีีการใช้้ทัักษะคิิดการคิิดวิิเคราะห์์(Critical
thinking) มีี ก ารระดมสมอง(Brain-storming)
อภิิปรายถึึงปััญหาและเสนอแนวทางการแก้้ไขเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารเชิิงกลยุุทธ์์(Problem-solving) นอกจาก
นี้้�นัักศึึกษายัังมีีการลงมืือปฏิิบััติิสร้้างแผนกลยุุทธ์์ร่่วม
กััน(Collaboration) มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และนำำ�
เ ส น อ ถ่่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้้� ไ ป สู่่�บุุ ค ค ล
อื่่�น(Communication) ซึ่่�งแตกต่่างจากการเรีียนรู้้�ใน
รููปแบบเดิิมที่่�เน้้นเฉพาะการบรรยาย และการทดสอบ
ระหว่่างภาคและปลายภาคเท่่านั้้�น
5. ผลการจััดการเรีียนการสอน
	นัักศึึกษาที่่�ลงเรีียนในกระบวนวิิชา128307 การ
บริิหารเชิิงกลยุุทธ์์ ตอนที่่� 2 ภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการ
ศึึกษา 2563 มีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 47 คน ซึ่่�งเป็็นนัักศึึกษา
ชั้้�นปีีที่่� 3 สำำ�นัักวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ทั้้�งหมด
ผลการจััดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนออนไลน์์
ในภาคการศึึกษาที่่�ผ่่านมาได้้ดำำ�เนิินการจััดการเรีียน
การสอนและประเมิินผลตามที่่�อธิิบายไว้้ในหััวข้้อ 3
และ 4 ดัังนี้้�
1. การประเมิินการมีีส่่วนร่่วมนั้้�นแบ่่งออกเป็็น
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การสอนและประเมินผลตามที่อธิบายไวในหัวขอ 3
และ 4 ดังนี้
1. การประเมินการมีสวนรวมนั้นแบงออกเปน
คะแนนการเขาชั้นเรียน 5 คะแนน, การตอบคำถาม
คะแนนการเข้้าชั้้�
นเรีียน 5จกรรมรายบุ
คะแนน, การตอบคำำ
ถาม 5
5 คะแนน และการทำกิ
คคล 10�คะแนน
คะแนน
และการทำำ
�กิิจกรรมรายบุุ
คคล
10 คะแนน
รวมทั้งหมด
20 คะแนน
นักศึกษาส
วนใหญ
จำนวน
รวมทั้้�
งหมด 20้งหมด
คะแนน
นัักศึึเขกษาส่่
จำำ�นวน
31 คนจากทั
47 คน
าชั้นวเรีนใหญ่่
ยนและมี
สวน
31ร วคนจากทั้้�
งหมด
47 คน เข้้าชั้้�
ยนและมีี
มในชั ้ น เรี
ย นออนไลน
อ ยนาเรีีงสม่
ำ เสมอส่่วนร่่
ดั งวนัม้ น
ในชั้้�นเรีียนออนไลน์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ ดัังนั้้�นค่่าเฉลี่่�ยของ
คาเฉลี่ยของคะแนนในสวนนี้จึงอยูที่ 19.43 คะแนน
คะแนนในส่่วนนี้้�จึึงอยู่่�ที่่� 19.43 คะแนน

ศักยภาพข
นำเสนอขอ

รูปที่ 3-4

3. กา
ออกเป น 1
ทั้งหมด 10
โครงการ
แสดงผลงา
โดยคะแนน
คะแนน

รูปที่ 1-2 ภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รููปที่่� 1-2 ภาพการจััดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน
ออนไลนผานโปรแกรม Zoom
ออนไลน์์ผ่่านโปรแกรม Zoom
2. รายงานเดี่่�ยว ให้้นัักศึึกษาจััดทำำ� Infographic
เพื่่�อนำำ�เสนอเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจ โดยผู้้�
สอนประเมิินตามหััวข้้อดัังนี้้� 1) ความสมบููรณ์์ของ
เนื้้�อหา 10 คะแนน 2) การอ้้างอิิง 5 คะแนน 3) ความ
คิิดสร้้างสรรค์์ในการนำำ�เสนอและความสวยงาม 5
คะแนน รวมทั้้�งหมด 20 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่่�ยของ
นัักศึึกษาทั้้�งหมดคืือ 14.87 คะแนน จากผลงานที่่�
นัักศึึกษาส่่งเข้้ามาทำำ�ให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของผู้้�เรีียนใน
การรวบรวม คััดเลืือกและนำำ�เสนอข้้อมููลโดยใช้้สื่่�อ
ประกอบได้้อย่่างน่่าสนใจ
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จัดการเรียน
วในหัวขอ 3

คะแนน จากผลงานที่นักศึกษาสงเขามาทำใหเห็นถึง
ศั กยภาพของผู
CMU21
(2021) เ รี ยนในการรวบรวม คั ด เลื อ กและ
Chiang
MaiอมูUniversity,
นำเสนอข
ลโดยใชสื่อThailand
ประกอบไดอยางนาสนใจ

บงออกเปน
ตอบคำถาม
10 คะแนน
หญ จำนวน
นและมีสวน
สมอ ดั ง นั้ น
43 คะแนน

นในชั้นเรียน
m

รููปที่่� 3-4 ตััวอย่่าง Infographic ที่่�นัักศึึกษาจััดทำำ�
รูปที่ 3.3-4การประเมิิ
ตัวอยาง นInfographic
ที่นักศึกษาจัมดแบ่่
ทำ ง
กิิจกรรมและโครงงานกลุ่่�
ออกเป็็น 1) กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน จำำ�นวน 5 ครั้้�ง ทั้้�งหมด
3. การประเมิ
นกิจกรรมและโครงงานกลุ
มแบ20ง
10 คะแนน
2) ผลงานและรายงานสรุุ
ปผลโครงการ
คะแนน
�เสนอและจัั
ออกเป น3)1) การนำำ
กิ จ กรรมในชั
้ น เรี ยดนแสดงผลงาน
จำนวน 5 ครั10้ ง
คะแนน
งหมด 402)คะแนนโดยคะแนนเฉลี่่�
ทั้งหมด รวมทั้้�
10 คะแนน
ผลงานและรายงานสรุยปของ
ผล
นััโครงการ
กศึึกษาทั้้�ง20
หมดคะแนน
คืือ 35.103)คะแนน
การนำเสนอและจั ด
แสดงผลงาน 10 คะแนน รวมทั้งหมด 40 คะแนน
รูปที่ 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น
โดยคะแนนเฉลี ่ ย ของนักศึ กษาทั ้ งหมด คื อ 35.10
เรียนออนไลนผานโปรแกรม Zoom
คะแนน

รูปที่ 5 ภาพการนำเสนอกิจกรรมกลุมภายในชั้น
ยนออนไลน
ผานโปรแกรม
รููปรูที่่�ปที5เรี่ 5ภาพการนำำ
�เสนอกิิ
จกรรมกลุ่่�
มภายในชั้้�
นเรีี้นยน
ภาพการนำเสนอกิ
จกรรมกลุ
มZoom
ภายในชั
ออนไลน์์เรีผ่ย่านออนไลน
นโปรแกรมผาZoom
นโปรแกรม Zoom

สอนน
สอนน
เรี ย น
เรี
ไดยรับน
ได
รับ
ตามข
ตามข
ชั ้ น เร
ชัโครงง
้ น เร
โครงง

การศ
นัการศ
กศึ
นัตารา
กศึ
ตารา
รูปที่ 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา
รููปที่่� 6-9ในห
ภาพการจัั
มนัักศึึกษา
องเรียน ดวัแสดงผลงานของกลุ่่�
นที่ 26 ตุลาคม 2563
ในห้้องเรีียน วัันที่่� 26 ตุุลาคม 2563

รูปที่ 6-9 ภาพการจัดแสดงผลงานของกลุมนักศึกษา
ในหดอแสดงผลงานของกลุ
งเรียน วันที่ 26 มตุนัลกาคม
รูปที่ 6-9 ภาพการจั
ศึกษา2563
ในหองเรียน วันที่ 26 ตุลาคม 2563
รูปที่ 10-11 ผลงานของกลุมนักศึกษาบนสื่อ
รููปที่่� 10-11 ผลงานของกลุ่่�มนัักศึึกษาบนสื่่�อสัังคม
สังคมออนไลน
ออนไลน์์
จากกิจ กรรมตาง ๆที่จ ัดขึ้น ในการเรีย นการ
จากกิิจกรรมต่่าง ๆที่่�จััดขึ้้�นในการเรีียนการสอน
สอนนั
้
น
ศึกคษามี
ความสม่
ำเสมอในการเขยนา
นั้้�น พบว่่พบว
านัักศึึานักกษามีี
วามสม่ำำ
��เสมอในการเข้้าเรีี
เรีย นและทำกิ
กรรม รวมไปถึ
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อยางดี และครบถวน
หมายออกมาได้้เป็็
น อย่่ า งดีี
รู
ป
ที
่
10-11
ผลงานของกลุ
มนักจ� ศึากในชั้้�
กษาบนสื
รูปรวมไปถึ
10-11
ผลงานของกลุ
งยังสามารถนำความรู
จมนากใน
กำำตามข
�หนดอกำหนด
รวมไปถึึ
งทียััง่ สามารถนำำ
�ความรู้้
เรีีนั่อยกนศึกษาบนสื่อ
สักงคมออนไลน
ไปประยุุ
กต์์ใช้้กัับการทำำ
มได้้
ชั ้ น เรี ย นไปประยุ
ต�กิใ ชิจกกรรมและโครงงานกลุ่่�
จ กรรมและ
สัั บงการทำกิ
คมออนไลน
จากกิจมกรรมต
างางดี
ๆทีอ่จีกัดดขึวย้น ในการเรีย นการ
โครงงานกลุ
ไดเปนจอย
จากกิ
กรรมต
า ง ๆที ่ จ ั ด ขึ ้ น ในการเรีย นการ
สอนนักล่
้สรุ
น ุมพบว
า
นั
ก
ศึ
ก
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ค
วามสม่
ำเสมอในการเข
า
ปสาขาวิ
การวัชดามนุ
และการประเมิ
ผล เมื่อจบภาค
ษยศาสตร์และสันงคมศาสตร์
175
สอนนั้นจกรรม
พบวานักศึกษามี
ความสม่ำเสมอในการเข
า
เรีการศึ
ย นและทำกิ
งสามารถทำงานที
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เรี ย นและทำกิจ กรรม
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CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

เป็็นอย่่างดีีอีีกด้้วย
สรุุปการวััดและการประเมิินผล เมื่่�อจบภาคการศึึกษา
มีีจำำ�นวนนัักศึึกษาคงเหลืือ 47 คน นัักศึึกษาได้้ผลการ
เรีียนตามลำำ�ดัับขั้้�นดัังแสดงในตารางที่่� 1 ดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 ลำำ�ดับั ขั้้�นและจำำ�นวนนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับเกรด
ตามลำำ�ดับั ขั้้�น โดยคะแนนเฉลี่่�ยคืือ 83.78 คะแนน จาก
100 คะแนน
ลำำ�ดัับขั้้�น
ช่่วงคะแนน
จำำ�นวน
A
83.50-100
29
B+
78.50-83.49
15
B
73.50-78.49
3
C+
68.50-73.49
0
C
63.50-68.49
0
D+
58.50-63.49
0
D
53.50-58.49
0
F
0-53.49
0
ในส่่วนของการประเมิินผลการเรีียนการสอน
ได้้ใช้้การประเมิินผ่่านระบบ CMU MIS โดยมีีนักั ศึึกษา
เข้้าประเมิินอาจารย์์ และประเมิินกระบวนวิิชา ดััง
ตารางต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 2 ผลการประเมิินผู้้ส� อนผ่่านระบบ CMU MIS
โดยมีีผู้้�ประเมิินจำำ�นวน 21 คน จาก 47 คน คะแนน
เฉลี่่�ยรวม 4.47 คิิดเป็็นร้้อยละ 89.4
ลำำ�ดัับ
(เต็็ม 5 )
1
2
3
4

176

รายการประเมิิน

ค่่าเฉลี่่�ย

อธิิบายให้้นัักศึึกษาทราบ
เกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของ
หััวข้้อที่่�สอน
สอนเนื้้�อหาครบถ้้วนตาม
วััตถุุประสงค์์และใช้้เวลา
อย่่างเหมาะสม
จััดลำำ�ดัับเนื้้�อหาเป็็นไปอย่่าง
มีีระบบและขั้้�นตอนชััดเจน
สอดแทรกเรื่่�องคุุณธรรมและ
จริิยธรรมที่่�มีีสาระประโยชน์์
ในระหว่่างการบรรยาย

4.62
4.57
4.48
4.24

ลำำ�ดัับ
5

6

7
8

รายการประเมิิน
มีีการใช้้เทคนิิควิิธีีสอนและ
สื่่�อประกอบการสอนต่่าง ๆ
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจ
และเข้้าใจบทเรีียน
มีีวิิธีีการสอนที่่�กระตุ้้�นให้้
นัักศึึกษาได้้ฝึึกการคิิด
วิิเคราะห์์ และแก้้ปััญหา
อย่่างมีีวิิจารณญาณใน
เนื้้�อหาที่่�สอน
เปิิดโอกาสรัับฟัังและตอบข้้อ
ซัักถามของผู้้�เรีียนในชั้้�นเรีียน
หรืือนอกชั้้�นเรีียน
แนะนำำ�แหล่่งค้้นคว้้า
เอกสาร หรืือตำำ�ราสำำ�หรัับให้้
นัักศึึกษาใช้้อ่่านประกอบ

ค่่าเฉลี่่�ย
4.19

4.57

4.76
4.33

	ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาได้้แสดงความคิิดเห็็นว่่าการเรีียน
สนุุกมาก ได้้ทำำ�กิิจกรรมมากมาย ซึ่่�งทำำ�ให้้ได้้ฝึึกการ
วิิเคราะห์์หลายแบบ อาจารย์์ให้้คำำ�แนะนำำ�และใส่่ใจ
นัักศึึกษาดีีมาก อย่่างไรก็็ตามยัังมีีเด็็กนัักศึึกษาที่่�ให้้ข้้อ
เสนอแนะเพิ่่�มเติิมว่่าอยากให้้อาจารย์์สอนในห้้องเรีียน
มากกว่่า เนื่่�องจาการเรีียนรู้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเอง และอยากให้้ทำำ�คลิิปสรุุปทุุกครั้้�งหลัังคาบ
เรีียน
ตารางที่่� 3 ผลการประเมิินกระบวนวิิชาผ่่านระบบ
CMU MIS โดยมีีผู้้�ประเมิินจำำ�นวน 21 คน จาก 47 คน
คะแนนเฉลี่่�ยรวม 4.33 คิิดเป็็นร้้อยละ 86.53
ลำำ�ดัับ
รายการประเมิิน
ค่่าเฉลี่่�ย
(เต็็ม 5)
1 การแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบอย่่าง 4.43
ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของ
กระบวนวิิชา แผนการสอน วิิธีี
การประเมิินผลการเรีียน เกณฑ์์
การให้้คะแนน และเอกสารอ่่าน
ประกอบ
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ลำำ�ดัับ

รายการประเมิิน

ค่่าเฉลี่่�ย
(เต็็ม 5)
2 เนื้้�อหาในการสอนสอดคล้้องกัับ 4.24
หััวข้้อที่่�สอน
3
การอธิิบายให้้เห็็นถึึงความ
4.29
สััมพัันธ์์ของวิิชาที่่�เรีียนกัับวิิชา
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือการนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้
4 การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดและ 4.52
ค้้นคว้้าด้้วยตนเอง และกระตุ้้�น
ให้้ได้้ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์
5 วิิธีีการและเกณฑ์์ในการวััดผล 4.43
เหมาะสมกัับเนื้้�อหากระบวน
วิิชา และการวััดผลสอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�ของ
กระบวนวิิชา
6
ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรมที่่�
4.24
กำำ�หนดให้้ทำำ�นอกเหนืือจากเวลา
เรีียนสอดคล้้องกัับระยะเวลา
7
สื่่�อการสอนและเอกสาร
4.14
ประกอบการสอนสนัับสนุุนต่่อ
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
	นัักศึึกษาได้้แสดงความคิิดเห็็นว่่าการเรีียนใน
วิิชานี้้�สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง เน้้นการลงมืือปฏิิบัติั ิ และ
ให้้ข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิ ม ว่่ า อยากให้้มีี ก ารเรีี ย นใน
ห้้องเรีียน และให้้ทำำ�กิิจกรรมที่่�สอดคล้้องและเป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกัันทั้้�งกระบวนวิิชา
นอกเหนืือจากการประเมิินในระบบ CMU-MIS
แล้้ว ผู้้�สอนยัังได้้สอบถามความคิิดเห็็นนัักศึึกษาโดย
เปิิดให้้มีีการอภิิปรายประเด็็นต่่าง ๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
เรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่ในคาบเรีียนสุุดท้้ายของ
การเรีียนการสอน ซึ่ง่� ได้้ข้้อสรุุปว่่าการจััดการเรีียนการ
สอนในรููปแบบใหม่่หรืือ active learning นี้้� ทำำ�ให้้
นัักศึึกษามีีความสนใจในการเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่าการ
สอนตามรููปแบบปกติิ การเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษามีี

ส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดสาระการเรีียนรู้้�และเลืือกทำำ�
กิิ จ กรรมในหัั ว ข้้อที่่�นัั ก ศึึ ก ษาสนใจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บ
กระบวนวิิชา ส่่งผลให้้นัักศึึกษามีีความกระตืือรืือร้้น
สนใจและใฝ่่รู้้�มากขึ้้�น ส่่วนการมีีโครงงานกลุ่่�มทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้นำำ�ความรู้้ใ� นชั้้�นเรีียนมาปรัับใช้้กัับโครงงาน
จริิง โดยสรุุปนัักศึึกษามีีความพึึงพอใจกัับการเรีียนการ
สอนในรููปแบบใหม่่นี้้�
6. สรุุป
การจััดการเรีียนการสอนแบบ active learning
นั้้�น มีีบทบาทอย่่างมากในการส่่งเสริิมและพััฒนา
ศัักยภาพของนัักศึึกษา โดยกิิจกรรมต่่าง ๆที่่�จััดขึ้้�นใน
ชั้้�นเรีี ย นโดยยึึ ด หลัั ก การเรีี ย นรู้้� ที่่� เน้้นผู้้� เรีี ย นเป็็ น
ศููนย์์กลางนำำ�ไปสู่่�ผลลััพธ์์ทางด้้านการเสริิมสร้้างทัักษะ
ต่่าง ๆ ให้้แก่่ผู้้�เรีียน ในกรณีีของกระบวนวิิชาการ
บริิหารเชิิงกลยุุทธ์นั้้�์ น นัักศึึกษาได้้ฝึึกทัักษะการเรีียนรู้้�
การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาและแสวงหาแนวทางแก้้ไข รวมไป
ถึึงทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีม การติิดต่่อประสานงาน
การร่่วมมืือกัับผู้้�อื่่�นและการนำำ�ความรู้้�ทางวิิชาการไป
ประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตจริิงจากการทำำ�โครงงานกลุ่่�ม ซึ่่�งมีี
ที่่�มาจากแนวคิิดการเรีียนรู้้�โดยอาศััยการทำำ�โครงงาน
เป็็นหลััก นอกจากนี้้�กิิจกรรมการนำำ�เสนอและจััดแสดง
ผลงาน ยัังทำำ�ให้้เกิิดการฝึึกทัักษะการสื่่�อสารและการ
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างเหมาะสม
	ทั้้�งนี้้�โดยภาพรวมกิิจกรรมต่่าง ๆที่่�เพิ่่�มเติิมขึ้้�น
มาล้้วนจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะของนัักศึึกษาให้้
สอดคล้้องกัับความต้้องการในศตวรรษที่่� 21 ได้้แก่่
การเป็็น active learner ที่่�มีีทักั ษะในการคิิดวิิเคราะห์์
แก้้ไขปััญหาได้้อย่่างเป็็นระบบ และเป็็นเหตุุเป็็นผล
(Critical Thinking and Problem Solving Skills)
เข้้าใจใน Design and Thinking Process มีีความคิิด
ริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ (Initiative & Creativity) มีีความ
สามารถในการสื่่�อสาร การร่่วมมืือ และทำำ�งานร่่วมกัับ
ผู้้�อื่่�นได้้ (Communication & Collaboration)
นอกจากนี้้�ยัังเสริิมสร้้างให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง
และมีีความสามารถในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสัังคมและ
สภาพแวดล้้อม
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6.1 ปััญหาและอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงาน
เนื่่�องจากมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการบรรยาย
และการเรีียนการสอนเป็็นแบบออนไลน์์ทั้้�งหมด ใน
ช่่วงต้้นของภาคการศึึกษา นัักศึึกษาหลายคนประสบ
ปัั ญ หาเรื่่�องช่่ อ งทางการติิ ด ต่่ อ สื่่�อสารออนไลน์์ ที่่�
นัักศึึกษาไม่่คุ้้�นเคย ทำำ�ให้้ต้้องมีีการตกลงร่่วมกัันกัับผู้้�
สอนว่่าจะใช้้ช่่องทางใดในการติิดต่่อสื่่�อสารและแลก
เปลี่่�ยนข้้อมูู ล ร่่ ว มกัั น นอกจากนี้้�เรื่่�องของการใช้้
โปรแกรม Zoom ที่่�ในช่่วงต้้นนัักศึึกษายัังใช้้ได้้ไม่่ถนััด
และยัังไม่่มีคี วามคุ้้น� เคยมากนััก ก่่อให้้เกิิดความสัับสน
ในการใช้้ Zoom breakout room เป็็นกลุ่่�มย่่อยใน
ครั้้�งแรกที่่�ทดลองใช้้ แต่่เมื่่�อนัักศึึกษาได้้ใช้้เวลาทำำ�ความ
คุ้้� น เคยกัั บ เทคโนโลยีี ต่่ า ง ๆที่่�ใช้้ในการเรีี ย นแบบ
ออนไลน์์มากขึ้้�น นัักศึึกษาก็็สามารถปรัับตััวและใช้้งาน
เทคโนโลยีีต่่าง ๆได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างไรก็็ตามยัังมีีนัักศึึกษาที่่�ชื่่�นชอบการเรีียน
ในห้้องเรีียนมากกว่่าการเรีียนแบบออนไลน์์ โดยให้้
เหตุุผลว่่าการเรีียนแบบอนไลน์์ นัักศึึกษาไม่่มีีสมาธิิ
และไม่่สามารถจดจ่่ออยู่่�กัับการบรรยายออนไลน์์แบบ
real-time ได้้ ผู้้�สอนจึึงได้้แก้้ปััญหาด้้วยการอััดวีีดีีโอ
การบรรยายทุุกครั้้�งเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถทบทวน
บทเรีียนด้้วยตััวเองได้้หลัังจากจบคาบการเรีียน โดย
สรุุปการให้้เวลากัับนัักศึึกษาในการปรัับตััวเป็็นสิ่่�ง

สำำ�คััญที่่�จะให้้นัักศึึกษายอมรัับการเปลี่่�ยนแปลงและ
เปิิดโอกาสในการเปิิดรัับสิ่่�งใหม่่ๆ
6.2 ข้้อเสนอแนะและแนวทางในการขยายผล
จากการดำำ�เนิินโครงการการจััดการเรีียนการ
สอนในรููปแบบใหม่่โดยใช้้ความสนใจของนัักศึึกษาเป็็น
ที่่�ตั้้�งพบว่่า นัักศึึกษาให้้ความสนใจในการเข้้าชั้้�นเรีียน
และร่่วมทำำ�กิิจกรรมเพิ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งการเรีียนการสอน
แบบ active learning นี้้�ยัังสามารถช่่วยส่่งเสริิมและ
พััฒนาทัักษะและศัักยภาพของผู้้เ� รีียนได้้อย่่างเต็็มที่่� ดััง
นั้้�นจึึงควรนำำ�แนวคิิดและวิิธีกี ารเหล่่านี้้�ไปปรัับใช้้ในการ
เรีียนการสอนกระบวนวิิชาอื่่�น ๆในสาขาวิิชาต่่อไป
นอกจากนี้้�กิิจกรรมโครงงานกลุ่่�มของนัักศึึกษา ยัังเป็็น
โครงการที่่�มุ่่�งเน้้นการแก้้ไขปัั ญ หาและก่่ อ ให้้เกิิ ด
ประโยชน์์แก่่ชุุมชนและสัังคม ซึ่่�งสามารถนำำ�มาเป็็น
หััวข้้อหลัักในการศึึกษาและนำำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือในการ
จััดการเรีียนการสอนระหว่่างกระบวนวิิชาต่่าง ๆที่่�
เกี่่�ยวข้้องต่่อไปในอนาคต
7. กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์ TLIC มหาวิิทยาลััย เชีียงใหม่่
ที่่�สนัับสนุุนงบประมาณสำำ�หรัับการดำำ�เนิินการ และ
สำำ�นัักวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ คณะรััฐศาสตร์์และ
รััฐประศาสนศาสตร์์ สำำ�หรัับการอำำ�นวยความสะดวก
ในด้้านต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นอุุปกรณ์์ประกอบการสอน
และสถานที่่�ในการจััดแสดงผลงานของนัักศึึกษา
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บทคัดย่อ
กระบวนวิิชาการทำำ�งานร่่วมกัันของครููปฐมวััย ผู้้�ปกครอง และชุุมชน เป็็นกระบวนวิิชาที่่�เน้้นให้้นัักศึึกษา
ครููปฐมวััยได้้เรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับแนวคิิดและทฤษฎีีในการทำำ�งานร่่วมกัับพ่่อแม่่และชุุมชนเพื่่�อพััฒนาเด็็กปฐมวััย กิิจกรรม
การเรีียนการสอนจึึงเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิิจกรรมในรููปแบบกลุ่่�มเพื่่�อร่่วมกัันคิิด วิิเคราะห์์ และออกแบบวิิธีีการ
เรีียนรู้้ข� องตนเอง อีีกทั้้�งเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีรี ะหว่่างผู้้เ� รีียน และเพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้ที่่�มี
� คี วาม
สุุขและสนุุกสนาน เห็็นคุุณค่่าของการเรีียนรู้้ข� องตนเอง มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เป็็นช่่องทางในการแสวงหาความ
รู้้�และข้้อมููลต่่าง ๆ ใช้้ในการนำำ�เสนองาน ใช้้ในการให้้คำำ�ปรึึกษา และใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสารในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
กิิจกรรมการเรีียนการสอน บทบาทของผู้้�สอนคืือเป็็นผู้้�แนะแนวทางและสนัับสนุุนในการสืืบเสาะหาข้้อมููลจาก
แหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ รููปแบบในการประเมิินผล เน้้นกระบวนการทำำ�งาน และชิ้้�นงานของนัักศึึกษา และเปิิดโอกาส
ให้้นัักศึึกษาได้้ประเมิินผลงานของตนเองและเพื่่�อน
คำำ�สำำ�คััญ: การทำำ�งานร่่วมกััน, ครููปฐมวััย, ผู้้�ปกครอง, ชุุมชน,
1. บทนำำ�
การพััฒนาเด็็กปฐมวััยมีีความสำำ�คััญและเป็็น
หน้้าที่่�ของผู้้�ปกครอง ครูู และชุุมชน ในการร่่วมกัันส่่ง
เสริิ ม พัั ฒ นาของเด็็ ก ให้้พร้้อมต่่ อ โลกที่่�มีี ก าร
เปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา นัักศึึกษาครููปฐมวััยจึึง
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเตรีียมตััวเพื่่�อให้้พร้้อมต่่อการก้้าวสู่่�การ
เป็็นครููปฐมวััยที่่�ดีีในอนาคต สามารถที่่�จะทำำ�งานร่่วม
กัับผู้้�ปกครอง และชุุมชนได้้ เพราะผู้้�ปกครองและ
ชุุมชนเป็็นพลัังอัันสำำ�คััญยิ่่�งในการช่่วยเหลืือกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ของสถานศึึกษา ถ้้าทุุกฝ่่ายสามารถทำำ�งานร่่วม
มืือร่่วมใจกัันเป็็นอย่่างดีี ผลที่่�ได้้คืือ เด็็กปฐมวััยผู้้ซึ่� ง่� จะ
กลายเป็็ น พลเมืื อ งที่่�สำำ�คัั ญ ของประเทศได้้รัั บ การ
พััฒนาและส่่งเสริิมพััฒนาการและศัักยภาพที่่�เหมาะ
สมกัับวััย นัักศึึกษาครููปฐมวััยจึึงต้้องมีีความรู้้ค� วามเข้้า
เกี่่�ยวกัับแนวคิิดและทฤษฎีีในการทำำ�งานร่่วมกัับพ่่อแม่่

และชุุมชนเพื่่�อพััฒนาเด็็กปฐมวััย โดยมีีรายละเอีียด
ของเนื้้�อหาในกระบวนวิิชา ดัังนี้้� 1) ความหมายของ
บริิบทชุุมชนกัับโรงเรีียน 2) รููปแบบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างพ่่อแม่่กัับโรงเรีียนอนุุบาล 3) ชุุมชนในความ
หมายของพื้้�นที่่�ทางสัังคม และบทบาทของตััวแทน
ชุุมชนกัับโรงเรีียนอนุุบาล 4) การพััฒนาและรัักษา
ความสััมพัันธ์์แบบร่่วมมืือแนวระนาบระหว่่างพ่่อแม่่
โรงเรีียนอนุุบาลและชุุมชน 5) ความหลากหลายทาง
วััฒนธรรมของพื้้�นที่่� ความเหมืือนและความแตกต่่าง
ทางวััฒนธรรม 6) การจััดวางบทบาทพ่่อแม่่ ชุุมชน ใน
ลัักษณะสร้้างสรรค์์ 7) ยุุทธศาสตร์์และเทคนิิคในการ
ทำำ�ให้้โรงเรีียนเป็็นของพ่่อแม่่และชุุมชน และ8) การใช้้
ชุุมชนเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�สำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย
กิิจกรรมในภาคเรีียนนี้้�เน้้นการจััดการเรีียนการ
สอนที่่�ให้้นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิจิ กรรมในรููปแบบกลุ่่�มเพื่่�อทำำ�
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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กิิจกรรมร่่วมกััน เป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีรี ะหว่่าง
กัันและกััน และเพื่่�อให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้ที่่�มี
� คี วาม
สุุขและสนุุกสนาน รููปแบบของกิิจกรรม ประกอบด้้วย
การบรรยายจากอาจารย์์ ผู้้� ส อนประกอบ Power
Point การศึึกษาตััวอย่่างการทำำ�งานร่่วมกัันผ่่านการดูู
วิิ ดีี ทัั ศ น์์ เช่่ น วิิ ดีี ทัั ศ น์์ ที่่� เกี่่�ยวกัั บ การเลี้้�ยงดูู ข อง
ครอบครััวในบริิบทที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งในประเทศไทย
และต่่างประเทศ วิิดีทัี ศั น์์เกี่่�ยวกัับการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�
ปกครองและชุุมชนในการจััดการเรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับเด็็กทั้้�ง
ในและนอกห้้องเรีียน และวิิดีีทััศน์์การใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�
ในชุุมชนมาบููรณาการเข้้ากัับกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััยในโรงเรีียนอนุุบาล การศึึกษา
ค้้นคว้้าและการนำำ�เสนองาน และร่่วมกัันเสนอแนะ
และแสดงความคิิ ด เห็็ น ร่่ ว มกัั น ในชั้้�นเรีี ย น การ
วิิ เ คราะห์์ ข่่ า วสถานการณ์์ เ กี่่�ยวกัั บ การเลี้้�ยงดูู เ ด็็ ก
ปฐมวััยในปััจจุุบััน การศึึกษาหาข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ทำำ�งานร่่วมกัันของครูู ผู้้�ปกครองและชุุมชนบนความ
หลากหลายของวััฒนธรรม การนำำ�เสนอข้้อมููลจากการ
ลงพื้้�นที่่�เก็็ บ ข้้อมูู ล การเชิิ ญ วิิ ท ยากรที่่�มีี ค วามรู้้�
ประสบการณ์์ และทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเด็็กปฐมวััยในบริิบท
ต่่าง ๆ มาบรรยายเทคนิิค การเตรีียมตััว และการ
ปฏิิบััติิในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�ปกครองและชุุมชน ทั้้�ง
บริิบทโรงเรีียนขนาดเล็็ก โรงเรีียนขนาดใหญ่่ และ
โรงเรีียนพหุุวััฒนธรรม การศึึกษาหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
แหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญในชุุมชนสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย การ
ลงพื้้�นที่่�และนำำ�ข้้อมููลมานำำ�เสนอในรููปแบบต่่าง ๆ
พร้้อมอภิิปรายร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งผู้้�สอนได้้เปิิด
โอกาสให้้สมาชิิกทุุกคนในชั้้�นเรีียนมีีส่่วนร่่วมในการ
ประเมิินผลตนเองและเพื่่�อนในทุุกกิิจกรรม กิิจกรรม
ในภาพรวมเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการค้้นพบด้้วยตนเองผ่่าน
การทำำ�กิิจกรรมต่่างๆด้้วยตนเอง ซึ่่�งจะมีีรายละเอีียด
ของการทำำ�งานที่่�ส่่งเสริิมกระบวนการคิิด วิิเคราะห์์ของ
ผู้้�เรีียน มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เป็็นช่่องทางในการ
แสวงหาความรู้้แ� ละข้้อมููลต่่างๆ ใช้้ในการนำำ�เสนองาน
ใช้้ในการให้้คำำ�ปรึึกษา และใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสารใน
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เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมการเรีียนการสอน
2. แนวคิิดที่่�ใช้้ในการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
แนวคิิดที่่�เน้้นประสบการณ์์ในการจััดการเรีียน
รู้้� (Experiential Learning) มีี ห ลัั ก การคืื อ เน้้น
ประสบการณ์์ซึ่ง่� เป็็นแหล่่งที่่�มาของการเรีียนรู้้แ� ละเป็็น
พื้้�นฐานสำำ�คััญของการเกิิดความคิิด ความรู้้� และการก
ระทำำ�ต่า่ ง ๆ โคล์์ป (Kolb. 1984 อ้้างถึึงใน ทิิศนา แขม
มณีี. 2562) ได้้เสนอวััฏจัักรของกระบวนการเรีียนรู้้�
จากประสบการณ์์ ซึ่ง่� ประกอบด้้วยขั้้�นตอน 4 ขั้้�นตอน
คืือ ขั้้�นการรัับรู้้�ประสบการณ์์รููปธรรม (Concrete
Experience-CE) ขั้้�นการสัั ง เกตอย่่ า งไตร่่ ต รอง
(Reflective Observation-RO) ขั้้�นการสร้้างแนวคิิด
เชิิงนามธรรม(Abstract Conceptualization-AC)
และขั้้�นการทดลองประยุุกต์์หลัักการไปใช้้ในสภาพ
การณ์์ใหม่่ (Active Experimentation-AE)
การจััดการเรีียนรู้้�แบบเน้้นประสบการณ์์
หมายถึึง การดำำ�เนิินการอัันจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการ
เรีียนรู้้�ตามเป้้าหมายโดยให้้ผู้้�เรีียนได้้รัับประสบการณ์์
(experience) ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเรีียนรู้้�ในเรื่่�องที่่�เรีียนรู้้�
ก่่อน และให้้ผู้้�เรีียนสัังเกต ทบทวนสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น และนำำ�
สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นมาคิิดพิิจารณาไตร่่ตรองร่่วมกัันจนกระทั่่�ง
ผู้้�เรีียนสามารถสร้้างความคิิดรวบยอดหรืือสมมติิฐาน
ต่่ า ง ๆ ในเรื่่�องที่่�เรีี ย นรู้้� แ ล้้วจึึ ง นำำ� ความคิิ ด หรืื อ
สมมติิฐานเหล่่านั้้�นไปทดลองหรืือประยุุกต์์ใช้้ในสถาน
การณ์์ใหม่่ๆต่่อไป ผู้้�สอนจึึงต้้องจััดประสบการณ์์การ
เรีียนรู้้� (learning experiential) ที่่�เป็็นรููปธรรมในเรื่่�อง
ที่่�เรีียนรู้้� ให้้ผู้้�เรีียนได้้ลงไปประสบด้้วยตนเอง ผู้้�เรีียนมีี
การสะท้้อนความคิิด (reflect) และอภิิปรายร่่วมกััน
เกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�ได้้ประสบมา หรืือเกิิดขึ้้�นในสถานการณ์์
การเรีียนรู้้�นั้้�น ผู้้�เรีียนมีีการสร้้างความคิิดรวบยอด/
หลัักการ/สมมติิฐานจากประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับ ผู้้�เรีียน
มีีการนำำ�ความคิิดรวบยอด/หลัักการ/สมมติิฐานที่่�สร้้าง
ขึ้้�น ไปทดลองหรืือประยุุกต์์ใช้้สถานการณ์์ใหม่่ๆ ผู้้ส� อน
มีีการติิดตามผล และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนแลกเปลี่่�ยน
ผลการทดลอง/ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� เพื่่�อขยายขอบเขต
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ของการเรีียนรู้้� หรืือปรัับเปลี่่�ยนความคิิด/หลัักการ/
สมมติิฐานต่่าง ๆ ตามความเหมาะสม และผู้้ส� อนมีีการ
วััดประเมิิน โดยใช้้การประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องตนเอง
ของผู้้เ� รีียน ประกอบกัับการประเมิินผลของผู้้ส� อนด้้วย
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการจััดการศึึกษาและการจััดการเรีียน
การสอนของศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ประเวศ วะสีี
ความรู้้�จำำ�เป็็นต้้องมีี 4 ประเภทใหญ่่ๆ เรีียกว่่าปััญญา
4 หรืื อ จตุุ ร ปัั ญ ญา คืื อ ความรู้้� ธ รรมชาติิ ที่่� เป็็ น
วัั ต ถุุ ( วิิ ท ย า ศ า ส ต ร์์ ก า ย ภ า พ ) ค ว า ม รู้้� ท า ง
สัั ง ค ม ( วิิ ท ย า ศ า ส ต ร์์ สัั ง ค ม ) ค ว า ม รู้้� ท า ง
ศาสนา(วิิทยาศาสตร์์ข้้างใน) และความรู้้�เรื่่�องการ
จััดการ ซึ่่�งปััญญาที่่�เกิิดจากความรู้้�ชนิิดใดชนิิดหนึ่่�งไม่่
เป็็นการเพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดดุุลภาพในสัังคม เรา
จำำ�เป็็นต้้องมีีปัญ
ั ญาอย่่างบููรณาการ การศึึกษาและการ
วิิจััยจำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงปััญญาทุุกด้้านมิิใช่่ให้้เรีียนรู้้�
เป็็นส่่วนๆ เพราะความรู้้แ� บบแยกส่่วน จะนำำ�ไปสู่่�การก
ระทำำ�แบบแยกส่่วน ทำำ�ให้้เกิิดการเสีียดุุลยภาพและเกิิด
วิิกฤติิการณ์์ขึ้้�น การศึึกษาเรีียนรู้้� จำำ�เป็็นต้้องให้้ผู้้�เรีียน
ได้้เรีียนรู้้�แบบเชื่่�อมโยง เนื่่�องจากในโลกแห่่งความจริิง
นั้้�นเป็็นโลกแห่่งการเชื่่�อมโยงเป็็นองค์์รวม การจััดการ
เรีียนรู้้� ควรไปให้้ถึึง 3 ระดัับ คืือ 1) ระดัับที่่�เกิิดความ
รู้้� ซึ่่�งหมายถึึง ความรู้้�จริิง การที่่�บุุคคลจะทำำ�อะไรให้้
สำำ�เร็็จได้้ บุุคคลนั้้�นจะต้้องรู้้�และใช้้ความจริิง ความรู้้�
ต้้องเป็็นความจริิง เพราะการใช้้ความจริิงทำำ�ให้้ทำำ�ได้้
ถููกต้้อง การให้้ผู้้�เรีียนสััมผััสความจริิงเท่่ากัับการทำำ�ให้้
ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ระดัับเบื้้�องต้้น 2) ระดัับที่่�เกิิดปััญญา
เป็็นระดัับที่่�ผู้้�เรีียนสามารถบููรณาการหรืือเชื่่�อมโยง
ความรู้้�ใน 4 ด้้านดัังกล่่าวข้้างต้้น และนำำ�ไปใช้้ให้้เป็็น
ประโยชน์์ในการดำำ�เนิินชีีวิิต 3) ระดัับที่่�เกิิดจิิตสำำ�นึึก
คืือความเข้้าใจความสััมพัันธ์์ของสิ่่�งต่่างๆ และเข้้าใจตััว
เองว่่าสััมพัันธ์์กับั สรรพสิ่่�งอย่่างไรการศึึกษาที่่�ดีีควรจะ
สร้้างคนให้้ฉลาด เป็็นคนดีีและมีีความสุุข กระบวนการ
เรีียนรู้้�ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการเรีียนและ
สามารถเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

ตารางที่่� 1 การเปรีียบเทีียบระหว่่างการเรีียนรู้้�แบบ
เดิิมของกระบวนวิิชาการทำำ�งานร่่วมกัันของครููปฐมวััย
ผู้้ป� กครอง และชุุมชน กัับแบบใหม่่ ที่่�เน้้นการเรีียนการ
สอนแบบ Active learning
หััวข้้อ

การเรีียนการสอน การเรีียนการสอน
แบบเดิิม
แบบใหม่่

1. แนวคิิดทฤษฎีี - บรรยาย
- แบ่่งกลุ่่�มศึึกษา
สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการ ประกอบ
หาข้้อมููลเกี่่�ยว
ทำำ�งานของครููกัับผู้้� POWER POINT กัับทฤษฎีีที่่�
ปกครองและชุุมชน

- ค้้นคว้้า และ
นำำ�เสนอการ
ศึึกษาค้้นคว้้าใน
ชั้้�นเรีียนโดยใช้้
สื่่�อไอซีีทีี

สำำ�คััญของการ
ทำำ�งานร่่วมกััน
ของครูู ผู้้�
ปกครอง และ
ชุุมชน
- นำำ�เสนอในรููป
แบบที่่�
สร้้างสรรค์์ เช่่น
ทำำ�VDO,
รายการ
โทรทััศน์์,
บทบาทสมมุุติิ
ออกแบบ
กิิจกรรมให้้
สมาชิิกในห้้องได้้
ร่่วมทำำ�กิิจกรรม
มีีการเปิิดโอกาส
ให้้ถามและตอบ
คำำ�ถาม
- สรุุปแต่่ละ
ทฤษฎีีหรืือ
แนวคิิดเป็็น
แผนผัังความคิิด
- บรรยาย
ประกอบ
POWER Point

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หััวข้้อ

การเรีียนการสอน การเรีียนการสอน
แบบเดิิม
แบบใหม่่

- ศึึกษาวิิธีีการ
ทำำ�จดหมายข่่าว
สองทาง/
ข่่าวสารบ้้านและ
โรงเรีียน
2. บริิบทสัังคมที่่� - การค้้นคว้้า
หลากหลายทาง ลัักษณะของ
วััฒนธรรมกัับ ชุุมชน
- นำำ�เสนอการ
การจััดการ
ศึึกษา
ค้้นคว้้า
- อภิิปรายร่่วม
กััน
- เขีียนสรุุปส่่ง
(รายบุุคคล )
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- แบ่่งกลุ่่�มเขีียน
โครงการ
วางแผนการเพื่่�อ
ลงพื้้�นที่่�ศึึกษา
ลัักษณะของ
โรงเรีียนที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย เก็็บ
รวบรวมข้้อมููล
โดยใช้้ การถ่่าย
ภาพ การ
บัันทึึกVDO หรืือ
การบัันทึึกเสีียง
- รายงานความ
ก้้าวหน้้าการ
ลงพื้้�นที่่�โดยร่่วม
กัันอภิิปรายและ
ให้้ข้้อเสนอแนะ
ในห้้องเรีียน
- นำำ�เสนอข้้อ
สรุุปที่่�ได้้จากการ
ลงพื้้�นที่่�ในรููป
แบบสร้้างสรรค์์
เช่่น จััด
นิิทรรศการ
คลิิปVDO
บทบาทสมมุุติิ

หััวข้้อ

การเรีียนการสอน การเรีียนการสอน
แบบเดิิม
แบบใหม่่

3.ยุุทธศาสตร์์
และเทคนิิคการ
ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�
ปกครองและ
ชุุมชนในการ
จััดการศึึกษา
ตามสถานการณ์์
จริิง

- ศึึกษาวีีดีีทััศน์์ - ศึึกษาวีีดีีทััศน์์
การเลี้้�ยงดููของ เกี่่�ยวกัับ การ
พ่่อแม่่
เลี้้�ยงดููของพ่่อแม่่
- อภิิปรายเกี่่�ยว ในบริิบท สัังคม
กัับลัักษณะ ของ วััฒนธรรมที่่�แตก
สัังคม วััฒนธรรม ต่่างกััน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ - ร่่วมกััน
ครอบครััว / พ่่อ อภิิปรายเกี่่�ยว
กัับวีีดีีทััศน์์
แม่่
- ฟัังวิิทยากร - นัักศึึกษาเขีียน
บรรยาย เทคนิิค บทความเกี่่�ยว
การทำำ�งาน ร่่วม กัับการทำำ�งาน
กัับผู้้�ปกครอง ใน ร่่วมกัันของครูู
โรงเรีียนขนาด ผู้้�ปกครอง และ
ใหญ่่ ขนาดเล็็ก ชุุมชนในการ
จััดการศึึกษาใน
โรงเรีียนที่่�อยู่่�ใน
ชุุมชนเมืือง
ชุุมชนบท ชุุมชน
พหุุวััฒนธรรม
ชุุมชนชนเผ่่า

4. แหล่่งการ - นำำ�เสนอผล
เรีียนรู้้� และ
การค้้นคว้้า
ภููมิิปััญญาท้้อง - บรรยาย สรุุป
ถิ่่�นชุุมชนกัับการ โดยใช้้ Power
จััดการศึึกษา point
ปฐมวััย

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

- ลงพื้้�นที่่�ชุุมชน
เพื่่�อศึึกษาแหล่่ง
เรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญใน
ชุุมชน
- จััดทำำ�โครงการ
เสนออาจารย์์
ประจำำ�รายวิิชา
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หััวข้้อ

การเรีียนการสอน การเรีียนการสอน
แบบเดิิม
แบบใหม่่

- ร่่วมกััน
พิิจารณา
โครงการจััดทำำ�
สื่่�อการสอนเรื่่�อง
แหล่่งเรีียนรู้้�ใน
ชุุมชนสำำ�หรัับ
เด็็กปฐมวััย
- รายงานความ
ก้้าวหน้้าการ
ลงพื้้�นที่่�โดยร่่วม
กัันอภิิปรายและ
ให้้ข้้อเสนอแนะ
ในห้้องเรีียน
- นำำ�ข้้อมููลจาก
แหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ได้้
ไปศึึกษามาจััด
ทำำ�สื่่�อการเรีียน
การสอนสำำ�หรัับ
เด็็กปฐมวััยนำำ�
เสนอในรููปแบบ
การจััด
นิิทรรศการ

หััวข้้อ

5. ปััญหา
แนวทางการ
แก้้ไขปััญหาการ
ทำำ�งานของครูู
โรงเรีียนร่่วมกัับ
ชุุมชน

การเรีียนการสอน การเรีียนการสอน
แบบเดิิม
แบบใหม่่

- บรรยาย
ประกอบ
Power point
- อภิิปรายร่่วม
กัันในชั้้�นเรีียน

- แบ่่งกลุ่่�มระดม
ความคิิดเกี่่�ยว
กัับปััญหาการ
ทำำ�งานของครูู
โรงเรีียนร่่วมกัับ
ผู้้�ปกครองและ
ชุุมชน เพื่่�อ
ทำำ�การสำำ�รวจ
- สร้้างเครื่่�องมืือ
ในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล
ในการสำำ�รวจ
เช่่น
แบบสอบถาม
แบบสััมภาษณ์์
เป็็นต้้น
- เสนอในรููป
แบบรููปเล่่ม
รายงานการ
สำำ�รวจ ประกอบ
Power point

3. การใช้้สื่่�อและนวััตกรรมในการจััดการเรีียนการ
สอน ดัังนี้้�
การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยในการ
จััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�ม
มากขึ้้�น เพราะการเรีียนรู้้ใ� นยุุคของเทคโนโลยีีไม่่จำำ�เป็็น
ที่่�จะต้้องเรีียนรู้้�เฉพาะในห้้องเรีียนและครููเพีียงอย่่าง
เดีียว ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�เรีียนและผู้้�สอนเกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลง เกิิดเป็็นกระบวนการเรีียนรู้้�ใหม่่ การ
ศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 เทคโนโลยีีเข้้ามามีีบทบาทต่่อ
การจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนมากขึ้้�น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การเขียนบทความ)
2. กิจกรรมกลุม (การเขียนโครงการ,
40
ลงพื้นที่ และการทำสื่อการเรียนรู
(แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย
รูปแบบออนไลน)
กิิจกรรม
คะแนน (%)
3.3.การสอบปลายภาค
การสอบปลายภาค
30 30
รวม
100% 100%
รวม
งาน/ผลงานทีได้้จากกระบวนวิิ
่ไดจากกระบวนวิชานี้้�
ชานีคืื้ อคือ
ชิ้้�ชิ้นงาน/ผลงานที่่�
1) ข่่าวสารบ้้านและโรงเรีี
1) ขาวสารบ
านและโรงเรียน ยน
2) บทความวิิ
2) บทความวิ
ชาการชาการ
3) สื่่�อยการเรีี
ยนรู้้งเรี� (แหล่่
เรีียนรู้้บ�)เด็สำำก�ปฐมวั
หรัับเด็็
3) สื่อการเรี
นรู (แหล
ยนรู)งสำหรั
ยก
ปฐมวัั
ยรููปแบบออนไลน์์
รูปแบบออนไลน
ภาพกิิ
ภาพกิจจกรรมในชั้้�
กรรมในชัน้นเรีีเรียยนน

ซึ่่�งในรายวิิชานี้้�ผู้้�เรีียนจะต้้อง เกิิดการเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
เทคโนโลยีี (Learning about Technology) เกิิดการ
เรีียนรู้้�โดยใช้้เทคโนโลยีี (Learning by Technology)
และเกิิดการเรีียนรู้้�กัับเทคโนโลยีี (Learning with
Technology) โดยในรายวิิชานี้้�ได้้คััดเลืือก Digital
Tools มาใช้้ในการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน ดัังนี้้�
1. การใช้้ Facebook Group
2. การใช้้โปรแกรมในการทำำ�รายงานและนำำ�
เสนองานผ่่าน โปรแกรมต่่าง ๆ เช่่น Microsoft Word,
Microsoft Power Point, , Canva, Prezi เป็็นต้้น
3. การใช้้โปรแกรมในการตััดต่่อวีีดีโี อผ่่านเครื่่�อง
คอมพิิวเตอร์์ เช่่น Lightworks, Windows Movie
Maker เป็็นต้้น การใช้้โปรแกรมในการตััดต่่อวีีดีโี อผ่่าน
เครื่่�องมืือสื่่�อสาร โทรศััพท์์มืือถืือ หรืือ tablet เช่่น
iMovie, FilmoraGo
4. การใช้้โปรแกรม Zoom
5. การใช้้ Application ต่่าง ๆ เช่่น Line,
รูปที่ 1 การนำเสนอความหมายของการมีสวนรวม
Youtube
ในการเลืือกใช้้สื่่�อเทคโนโลยีีหรืือApplication ผาน Application Zoom
วิต่่ธาีกง ารประเมิ
ยนรูกศึึ กษาเลืือกใช้้ตามความ
ๆ ผู้้ส� อนเปิินดผลการเรี
โอกาสให้้นัั
การประเมินผลเนนการประเมินผลจาก
ถนััดและความเหมาะสมของงาน
กระบวนการทำงานและชิ
้นงาน
4. วิิธีีการประเมิินผลการเรีี
ยนรู้้มี� อัตราสวน ดังนี้
ตารางที
่ 2 นแนวทางในการประเมิ
นผล
การประเมิิ
ผลเน้้นการประเมิินผลจากกระบวนการ
กิจกรรม
คะแนน
ทำำ�งานและชิ้้�นงาน
มีีอััตราส่่วน ดัังนี้้�
ตารางที่่� 2 แนวทางในการประเมิินผล (%)
รูปที่ 2 การนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม
กิิจกรรม (กิจกรรมในชัคะแนน
1. การนำเสนองาน
้น (%)30
�เสนองาน
เรีย1.น,การนำำ
การอภิ
ปราย, การถาม-ตอบ, 30
(กิิจกรรมในชั้้�นเรีียน, การ
การเขียนบทความ)
อภิิปราย, การถาม-ตอบ,
2. การเขีี
กิจกรรมกลุ
ม (การเขียนโครงการ,
40
ยนบทความ)
ลงพื
่ และการทำสื
2. กิิ้นจทีกรรมกลุ่่�
ม (การ่อการเรียนรู 40
(แหล
งเรียนรู) สำหรั
เขีียนโครงการ,
ลงพื้้�บนเด็
ที่่� กปฐมวัย
และการทำำ
�สื่่�อการเรีี
รูปแบบออนไลน
) ยนรู้้�
(แหล่่
งเรีียนรู้้�) สำำ�หรัับเด็็ก
3. การสอบปลายภาค
30
ปฐมวััยรููปแบบออนไลน์์)
รวม 100%
ชิ้นงาน/ผลงานที่ไดจากกระบวนวิชานี้ คือ
รูปที่ 3 การนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม
st
ผลการจั
ดการเรียนรู
1)184ขาวสารบ
านและโรงเรี
ยน้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
2) บทความวิชาการ
3) สื่อการเรียนรู (แหลงเรียนรู) สำหรับเด็กปฐมวัย

รูปที่ 3 การ

รูปที่ 4 การ
วิดีทัศน

30
100%
คือ
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รูปที่ 3 การนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม

รูปที่ 6 การลงพื้นที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนที่มีบริบท
แตกตางกัน

รูปที่ 9 ขาว

ด็กปฐมวัย

รูปที่ 4 การวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมผาน
วิดีทัศน

มีสวนรวม

รูปที่ 5 การลงพื้นที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ีบริบสทวนรวม
รูของผู
ปที่ 5ปกครองและชุ
การลงพื้นที่เมก็ชนในโรงเรี
บขอมูลเกี่ยยวกันทีบ่มการมี
แตกตปากครองและชุ
งๆ
ของผู
มชนในโรงเรียนที่มีบริบท
แตกตาง ๆ

รูปที่ 6 การลงพื้นที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ีบริบสทวนรวม
รูของผู
ปที่ 6ปกครองและชุ
การลงพื้นที่เมก็ชนในโรงเรี
บขอมูลเกี่ยยวกันทีบ่มการมี
แตกตปากครองและชุ
งกัน
ของผู
มชนในโรงเรียนที่มีบริบท

รูปที่ 7 การนำเสนอการลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของผูปกครองและชุมชนในโรงเรียนที่มี
ผลงานของนั
กศึนกษา
บริ
บทแตกตางกั
ผลงานของนักศึกษา

รูปที่ 8 ขาวสารบานและโรงเรียน
รูปที่ 8 ขาวสารบานและโรงเรียน

รูปที่ 9 ขาวสารบานและโรงเรียน
รูปที่ 9 ขาวสารบานและโรงเรียน

แตกตางกัน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รูปที่ 9 ขาวสารบานและโรงเรียน

5. สรุุป

รูปที่ 10 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเกี่ยวกับ
แหลงการเรียนรูในชุมชน)

รูปที่ 11 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเกี่ยวกับ
แหลงการเรียนรูในชุมชน)

จากการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนใน
กระบวนวิิชาการทำำ�งานร่่วมกัันของครููปฐมวััย ผู้้�
ปกครอง และชุุมชน ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการ
ศึึกษา 2563 พบว่่า
1) นัักศึึกษามีีอิสิ ระในการออกแบบการเรีียน
รู้้�ของตนเอง เช่่น การออกแบบเครื่่�องมืือในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล การออกแบบการนำำ�เสนองาน การ
เลืือกใช้้โปรแกรมหรืือ Application ต่่าง ๆ
2) นัักศึึกษาได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัันภายใน
ชั้้�นเรีียนจากการลงพื้้�นที่่�
3) นักศึกษาไดเรียนรูการทำงานรวมกันเปนทีม การ
3) นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานร่่วมกัันเป็็น
แบทีีงมหนการแบ่่
าที่กันงหน้้าที่่�กัั
การชวยเหลื
อซึว่งยเหลืื
กันและกั
น การช่่
อซึ่่�งนกัันและการ
และกััน
แบและการแบ่่
งปนกันระหว
งพื้นาทีงที่่�
่ ลงพื้้�นที่่�
งปัันางที
กััน่ลระหว่่
4) นักศึก4)ษาเรี
อยายงมี
สนุกสนาน
และมี
นัักยศึึนรู
กษาเรีี
นรู้้คอ� วามสุ
ย่่างมีีขความสุุ
ข สนุุกสนาน
ทัศและมีี
นคติทัทัศี่ดนคติิ
ีตอการเรี
 ยนรู้้�
ที่่�ดีีต่ย่อนรู
การเรีี
แนวทางในการขยายผล
6. แนวทางในการขยายผล
1) ผู  ส อนจะนำรู
ป แบบวิ
ี ก ารสอนแบบ
Active
1) ผู้้� ส อนจะนำำ
�รูู ปธแบบวิิ
ธีี ก ารสอนแบบ
Learning
ไปประยุกไปประยุุ
ตใชในกระบวนวิ
ชาอื่น ๆ ชทีาอื่่�
่เนนน
Active Learning
กต์์ใช้้ในกระบวนวิิ
ๆ ที่่�เน้้นทฤษฎีี
ทฤษฎี
2) จากการสอนกระบวนวิิ
ชานี้้�ผทำูสำ�อนได
ให้้ผู้้�สเอนได้้
2) จากการสอนกระบวนวิ
ชานี้ทำให
รียนรู
นรู้้� วิโปรแกรมต
ิ ธีี ก ารใช้้โปรแกรมต่่
า ง ๆ Presentation
เช่่ น การทำำ�
วิธเรีีีกยารใช
าง ๆ เชน การทำ
Presentation
โดยใช้้โปรแกรมจาก
Website
โดยใช
โ ปรแกรมจาก
Website Canva และ
Prezi
Canva และ Prezi ทำำ�ให้้ช่่วงเวลาการสอนทฤษฎีีมีี
ทำใหชวงเวลาการสอนทฤษฎีมีความนาสนใจมาก
ความน่่าสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งผู้้�สอนจะนำำ�ไปใช้้ใน
ยิ่งขึ้น ซึ่งผูส อนจะนำไปใชในกระบวนวิช าอื ่น ๆ
กระบวนวิิชาอื่่�น ๆ ต่่อไป
ตอไป
7. เอกสารอ้้างอิิง
	ทิิศนา แขมมณีี. (2562). ศาสตร์์การสอน
: องค์์ ค วามรู้้� เ พื่่�อการจัั ด กระบวนการเรีี ย นรู้้� ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ.
กรุุงเทพมหานคร : สำำ�นัักพิิมพ์์จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย.

รูปที่ 12 Clip แหลงเรียนรู (สื่อการเรียนรูเกี่ยวกับ
แหลงการเรียนรูในชุมชน)
สรุป
จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใน
กระบวนวิ ช าการทำงานร ว มกั น ของครู ป ฐมวั ย
ผู  ป กครอง และชุ ม ชน ในภาคการศึ ก ษาที ่ 1 ป
การศึกษาผลการจั
2563ดพบว
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การบูรณาการ Active Learning แบบผสมผสาน
ในวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
ศุภมน พีรพรพิศาล

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail : supamon.p@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
โครงการบููรณาการ Active Learning แบบผสมผสานในวิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะตะวัันตกนี้้�มีีจุุดประสงค์์
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาในกระบวนวิิชาได้้เรีียนรู้้�เนื้้�อหาผ่่านการทำำ�กิิจกรรม ที่่�เน้้นให้้เกิิดความน่่าสนใจเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาการท่่องจำำ�เนื้้�อหาที่่�เป็็นภาพจำำ�ของวิิชาทฤษฎีี โดยมีีแนวคิิดของกระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรมการเล่่น
เกม ในชื่่�อว่่า “การศึึกษาสถาปััตยกรรมตะวัันตกในเมืืองเชีียงใหม่่” สามารถแบ่่งวิิธีีการได้้ 3 ขั้้�นตอน คืือ 1. การ
กำำ�หนดหััวข้้ออาคารตะวัันตกและการเก็็บข้้อมููลภาคสนาม นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มจะได้้หััวข้้ออาคารตะวัันตกที่่�ผู้้ส� อน
เสนอแนะ พร้้อมกัับคำำ�ถามให้้ศึึกษาลัักษณะความเป็็นตะวัันตกที่่�สัังเกตได้้ แต่่ละกลุ่่�มเดิินทางไปเก็็บข้้อมููลโดยไป
ศึึกษาอาคารจริิง และบัันทึึกข้้อมููล 2. การเล่่นเกมที่่�เชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลที่่�ได้้ นัักศึึกษานำำ�ลัักษณะของอาคารตะวััน
ตกมาใช้้ในการเล่่มเกม โดยจัับคู่่�ภาพถ่่ายส่่วนต่่างๆ ของอาคารกัับคำำ�ศััพท์์ทางสถาปััตยกรรม โดยกระทำำ�ในรููป
แบบเกมออนไลน์์ จากนั้้�นจึึงแสดงผลการเล่่นเกมบนโปรแกรม Jamboard ซึ่ง่� สามารถใช้้ร่่วมกัับเพื่่�อนคนอื่่�นๆ ใน
กลุ่่�มโดยไม่่ต้้องพบกัันในห้้องเรีียน และสามารถใช้้โต้้ตอบระหว่่างบุุคคลได้้ทัันทีี 3. การนำำ�เสนอผลงานหน้้าชั้้�น
เรีียน แต่่ละกลุ่่�มนำำ�ผลการเล่่นเกมและสาระสำำ�คััญของหััวข้้ออาคารมาบรรยายให้้อาจารย์์และเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน
ร่่วมอภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น
จากการทำำ�กิิจกรรม นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�รููปแบบของสถาปััตยกรรมตะวัันตก และหน้้าที่่�ใช้้สอยผ่่านวิิธีีการ
เล่่นเกม (Game-based Learning) ร่่วมกัับกระบวนการเรีียนรู้้�แบบตั้้�งคำำ�ถาม (Questioning-Based Learning)
ในการทำำ�กิิจกรรม นอกจากนี้้�ยัังได้้ฝึึกทัักษะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ ทัักษะความคิิด
สร้้างสรรค์์ และการพููดในที่่�ชุุมชน ซึ่่�งเป็็นทัักษะสำำ�คััญในการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต โดยภาพรวม นัักศึึกษามีีความพึึง
พอใจต่่อรููปแบบการจััดกิิจกรรมที่่�ได้้ปฏิิบัติั กิ ารจริิง เพราะเกิิดการเรีียนรู้้ไ� ด้้ดีีกว่่าการฟัังบรรยายจากอาจารย์์เพีียง
ทางเดีียว
คำำ�สำำ�คััญ: ประวััติิศาสตร์์ศิิลปะตะวัันตก, Game based Learning, Active Learning
1. บทนำำ�
	วิิชาทางด้้านประวััติิศาสตร์์ เป็็นวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหา
มาก มีีความเกี่่�ยวโยงกัันสููง ถึึงแม้้อาจารย์์ผู้้�เขีียนจะ
พยายามสอนเป็็นลำำ�ดัับให้้นัักศึึกษามีีความเข้้าใจเป็็น
พื้้�นฐาน เพื่่�อให้้สามารถมีีความรู้้� ความเข้้าใจในเนื้้�อหา

โดยไม่่ต้้องจดจำำ�มากนััก แต่่นักั ศึึกษาที่่�เรีียนก็็มักั จะใช้้
วิิธีีท่่องจำำ�เป็็นส่่วนๆ โดยไม่่ค่่อยมีีความคิิดต่่อเนื่่�อง
จึึงลงเอยด้้วยแนวความคิิดที่่�ว่่าวิิชาประวััติศิ าสตร์์เป็็น
วิิชาท่่องจำำ� น่่าเบื่่�อหน่่าย วิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะก็็
อยู่่�ในแนวความคิิดเช่่นนี้้�ด้้วย
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วิิชาประวััติิศาสตร์์ศิิลปะตะวัันตก (Western Art
History) เป็็นวิิชาสากลที่่�นัักศึึกษาทางด้้านศิิลปะทุุก
คนควรเรีียนรู้้� เพื่่�อให้้เข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ของความเป็็น
มาของศิิลปะตะวัันตก ทั้้�งผลงานและศิิลปิินผู้้ส� ร้้างงาน
นั้้�นๆ ที่่�มีีแบบแผนหรืือรููปแบบที่่�แตกต่่างกัันไปใน
แต่่ละยุุค แต่่ละสมััย ซึ่่�งมีีความโดดเด่่นของผลงานมาก
น้้อยต่่างกััน สมควรที่่�ผู้้เ� รีียนจะต้้องเรีียนรู้้� นอกจากนั้้�น
ยัังมีีประโยชน์์ต่่อการประกอบอาชีีพในอนาคต ถ้้าจะ
ใช้้งานทางด้้านตะวัันตกมาประยุุกต์์ใช้้ วิิชานี้้�ถ้้าใช้้
ประสบการณ์์ที่่�มีอี ยู่่�มาประกอบ จะพบว่่าศิิลปะตะวััน
ตกแทรกอยู่่�ในชีีวิติ ของผู้้ค� นในอดีีตจนถึึงปััจจุุบันั โดย
เฉพาะในจัังหวััดเชีียงใหม่่ เป็็นสถานที่่�ที่่�น่่าจะศึึกษา
ศิิลปะตะวัันตกในแนวสถาปััตยกรรมเป็็นอย่่างยิ่่�ง ไม่่
ว่่าจะเป็็นศาสนสถาน เช่่น โบสถ์์ วััดพุุทธ สถานศึึกษา
เช่่น โรงเรีียน อาคารสถานที่่� รวมถึึงบ้้านที่่�อยู่่�อาศััย ซึ่ง่�
ปััจจุุบัันได้้เปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นอาคารพาณิิชย์์ก็็มีีให้้
เห็็ น อยู่่� จึึ ง นัั บ ได้้ว่่ า นัั ก เรีี ย นที่่�เรีี ย นศิิ ล ปะใน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่มีีโอกาสได้้รัับรู้้�ผลงานทางด้้าน
ศิิลปะตะวัันตกที่่�อยู่่�ในจัังหวััดเชีียงใหม่่เองได้้หลาก
หลายกว่่าที่่�อื่่�น
2. แนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้�
การสอนแบบเดิิม เป็็นการบรรยายโดยใช้้ภาพ
นิ่่�งประกอบราว 85% ในชั้้�นเรีียน และการใช้้วิิดีโี อเป็็น
ครั้้�งคราว เป็็นการสอนที่่�ให้้ความรู้้ด้้� านประวััติศิ าสตร์์
ศิิ ล ปะตะวัั น ตกแบบเต็็ ม รูู ป แบบและอาจารย์์ เ ป็็ น
ศููนย์์กลาง นัักศึึกษาได้้รัับความรู้้ท� างเดีียวจากอาจารย์์
นัักศึึกษาอาจเกิิดความเบื่่�อในการเรีียนบ้้าง แต่่ก็็ต้้อง
เข้้าชั้้�นเรีียนอย่่างเต็็มที่่� การอ่่านหนัังสืือเพื่่�อการสอบ
นัักศึึกษาจึึงใช้้การท่่องจำำ�เป็็นส่่วนใหญ่่
	ด้้วยเหตุุนี้้� ผู้้�เขีียนจึึงเห็็นความสำำ�คััญในการนำำ�
วิิธีีการสอนแบบ Active Learning มาใช้้เพื่่�อจะทำำ�ให้้
นัักศึึกษามีีความสนใจในการเรีียนการสอนมากขึ้้�นจาก
การกระตุ้้�นความสนใจด้้วยรููปแบบการเรีียนที่่�หลาก
หลาย ส่่วนหนึ่่�งก็็คืือ การเป็็นผู้้�หาข้้อมููลเอง เป็็นผู้้�
วิิเคราะห์์ผลงานนั้้�นๆ เอง และเป็็นผู้้�เสนอผลงานของ
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ตนเองให้้เพื่่�อนๆ ได้้รัับรู้้กั� นั สอดคล้้องกัับวิิธีกี ารเรีียน
รู้้�แบบ Learning by Doing [1] จะทำำ�ให้้นัักศึึกษา
เรีียนรู้้เ� นื้้�อหาในส่่วนนั้้�นได้้โดยอััตโนมััติิ ไม่่ต้้องท่่องจำำ�
เพราะทำำ�ด้้วยตััวของเขาเอง นอกจากนี้้� การได้้ลงมืือ
ทำำ�เองทุุกขั้้�นตอน ย่่อมส่่งเสริิมให้้เข้้าใจเนื้้�อหาได้้ดีีกว่่า
สิ่่�งที่่�อาจารย์์ ส อนเสีี ย อีี ก เพราะมีี แ ง่่ มุุ ม ของการ
วิิเคราะห์์ประกอบไปด้้วยในตััวอยู่่�แล้้วรวมทั้้�งนัักศึึกษา
จะมีีความภููมิิใจในงานอย่่างแท้้จริิง จึึงเห็็นได้้ว่่าการ
สอนแบบ Active Learning นั้้�น มีีนัักศึึกษาเป็็น
ศููนย์์กลางอย่่างแท้้จริิง
	นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียนจะได้้รัับความรู้้แ� บบดั้้�งเดิิม
จากอาจารย์์ผู้้�เขีียน โดยเป็็นความรู้้�ที่่�เป็็นพื้้�นฐานที่่�
นัักศึึกษาผู้้ส� นใจศิิลปะควรรู้้� พร้้อมกัันนั้้�นก็็ได้้รัับความ
รู้้�ที่่�เพื่่�อนๆ ค้้นคว้้าและเตรีียมมาเสนอที่่�อาจจะเป็็น
ความรู้้ทั้้�� งพื้้�นฐานและความรู้้ท� างประวััติศิ าสตร์์ศิลิ ปะ
ตะวัันตกในแง่่มุุมที่่�นัักศึึกษาในวััยของเขาสนใจ ซึ่่�ง
อาจจะแตกต่่างจากแง่่มุุมของอาจารย์์บ้้าง อย่่างไร
ก็็ตาม อาจารย์์ผู้้�เขีียนจะเป็็นผู้้�เสนอแนะและเพิ่่�มเติิม
ในบางส่่วน แต่่ต้้องให้้อิิสระในการเสนอผลงานของ
นัักศึึกษาอย่่างแท้้จริิง ผู้้�เขีียนคาดหวัังว่่านัักศึึกษาใน
ชั้้�นเรีียนจะมีีความตื่่�นตััวทั้้�งในแง่่ของการเป็็นผู้้�เสนอ
ผลงาน และเป็็นผู้้�รัับความรู้้�จากเพื่่�อนนัักศึึกษาด้้วย
กัันเอง ทำำ�ให้้เป็็นคนที่่�มีีความมั่่�นใจในตััวเอง เสนอผล
งานในที่่�ประชุุมได้้อย่่างเหมาะสม ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์
เมื่่�อจบการศึึกษาและเข้้าทำำ�งานทั้้�งในส่่วนราชการและ
เอกชน พร้้อมกัันนั้้�นก็็เป็็นผู้้ฟั� งั ที่่�ดีี รู้้จั� กั ที่่�จะมีีส่ว่ นร่่วม
ในการเสนอผลงานในที่่�สาธารณะเป็็นอย่่างดีี
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
เนื่่�องจากผู้้เ� ขีียนได้้วางแผนจััดกิิจกรรมรููปแบบ
Active Learning ในภาคการศึึกษาที่่� 2 ซึ่่�งมีีนักั ศึึกษา
ไม่่เกิิน 40 คน จึึงเหมาะสมต่่อการจััดการและดููแลให้้
ทำำ�กิิจกรรมได้้ทั่่�วถึึง อย่่างไรก็็ตาม ในเดืือนมกราคม
2564 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�จะเริ่่�มต้้นทำำ�กิจิ กรรม ปรากฏว่่าเกิิด
การแพร่่ระบาดของโรค Covid-19 ในระลอกที่่� 2 ส่่ง
ผลโดยตรงต่่อการรวมกลุ่่�มทำำ�กิิจกรรมของนัักศึึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ผู้้�เขีียนจึึงต้้องปรัับรููปแบบของกิิจกรรม โดยยัังคงให้้
นัั ก ศึึ ก ษาทำำ� งานร่่ ว มกัั น เป็็ น กลุ่่�ม แต่่ ก ระจายให้้
นัักศึึกษาไปเก็็บข้้อมููลตามหััวข้้อสถานที่่�ที่่�ได้้รัับมอบ
หมาย ทั้้�งนี้้� จำำ�เป็็นต้้องงดการไปทััศนศึึกษาในตััวเมืือง
เชีียงใหม่่ โดยมีีวิทิ ยากรพานำำ�ชม เพราะต้้องหลีีกเลี่่�ยง
การรวมกลุ่่�มของนัักศึึกษา แต่่ได้้แก้้ไขโดยเชิิญวิิทยากร
มาบรรยายให้้ความรู้้�ด้้านประวััติิศาสตร์์และอาคาร
ตะวัันตกในชั่่�วโมงถััดจากการนำำ�เสนอ นอกจากนี้้� การ
เรีียนการสอนระหว่่างเดืือนมกราคมและกุุมภาพัันธ์์
2564 ถููกปรัับให้้เป็็นรููปแบบออนไลน์์ โดยผู้้�เขีียนและ
นัักศึึกษาได้้สื่่�อสารผ่่านโปรแกรม zoom และช่่องทาง
กลุ่่�มของกระบวนวิิชาในแอพลิิเคชั่่�น Facebook ซึ่่�ง
ค่่อนข้้างมีีข้้อจำำ�กัดั ด้้านเทคนิิคและระยะเวลา ผู้้เ� ขีียน
จึึงพิิจารณาให้้ทำำ�กิิจกรรม Active Learning เพีียง 1
กิิจกรรม คืือ กิิจกรรมการศึึกษาสถาปััตยกรรมแบบ
ตะวัันตก เนื่่�องจากเป็็นกิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาจะได้้ลงมืือ
ปฏิิบััติิจริิง และสอดคล้้องกัับเนื้้�อหาอื่่�นๆ ที่่�เรีียนใน
กระบวนวิิชา
3.1 วิิธีีการและรููปแบบของกิิจกรรม
	กิิจกรรม “การศึึกษาสถาปััตยกรรมแบบตะวััน
ตก” มีีจุ่ ดุ (บางกลุ
ประสงค์์มเอาจได
พื่่�อให้้นััอกาคารย
ศึึกษาเข้้าใจส่่
วนประกอบ
สถานที
อย 2-3
หลั งใน
และชื่่�อเรีียกทางสถาปััตยกรรมของอาคารแบบตะวััน
สถานที่นั้น โดยดูความเชื่อมโยงของสถาปตยกรรม
ตก และสามารถอธิิบายหน้้าที่่�และประโยชน์์ใช้้สอย
ตะวั
นตกที่ปตรากฏ)
จากนั้นผู้้ผู� เขีีเขียยนได้้กำำ
นไดต� ัหนดการทำำ
้งคำถามว า�
ของสถาปัั
ยกรรมได้้
“นั
ศึ กษาสั งเกตเห็
กษณะของสถาป
ตยกรรม
กิิจกกรรมออกเป็็
น 3 ขั้้�นนลัตอน
คืือ
1. การกำำวอาคารหรื
�หนดหััวข้้อสถานที่่�
และการเก็็
ข้้อมููล
ตะวันตกบนตั
อไม และเห็
นในสวบนใด”
ภาคสนาม ผู้้เ� ขีีนยักนได้้แบ่่
งนัักศึึกษาในกระบวนวิิ
ชาออก
และกำหนดให
ศึกษานำคำถามนี
้เปนตัวตั้งในการ
เป็็น 5 กลุ่่�มๆ ละ 7-8 คน แต่่ละกลุ่่�มจะได้้หััวข้้อของ
ไปสั ง เกตและเก็ บ ข อ มู ล ตั ว อาคาร โดยสามารถ
อาคารตะวัันตก กลุ่่�มละ 1 สถานที่่� (บางกลุ่่�มอาจได้้
บัอาคารย่่
นทึกขออมูยลได
ธี เชน บันนทึกโดยดูู
เปนคภาพถ
2-3หลายวิ
หลัังในสถานที่่�นั้้�
วามเชื่่�าอยม
ภาพเคลื
่อนไหวตเช
น วิดีโอ หรื
อบันปทึรากฏ)
กเสียงจากการ
โยงของสถาปัั
ยกรรมตะวัั
นตกที่่�
จากนั้้�นผู้้�
สัเขีีมภาษณ
ที่นกั้นศึึกษาสัังเกตเห็็นลัักษณะของ
ยนได้้ตั้้�บงคำำุค�คลในพื
ถามว่่า้น“นัั
สถาปััตารางที
ตยกรรมตะวัั
วอาคารหรืื
และเห็็น
่ 1 หันวขตกบนตัั
ออาคารตะวั
นตกทีอ่มไม่่อบหมาย
ในส่่วนใด”
ตามกลุ
ม และกำำ�หนดให้้นัักศึึกษานำำ�คำำ�ถามนี้้�เป็็นตััว
ตั้้�งในการไปสัั ง เกตและเก็็ บ ข้้อมูู ล ตัั ว อาคาร โดย
กลุมที่
สถานที่ตั้งอาคารตะวันตก
1 โรงพยาบาลแมคเคน
2 อ า ส น ว ิ ห า ร โ ร ง เ ร ี ย น พ ร ะ ห ฤ ทั ย
เชียงใหม

สามารถบัั นทึึ ก ข้้อมูู ล ได้้หลายวิิ ธีี เช่่ น บัั นทึึ ก เป็็ น
ภาพถ่่าย ภาพเคลื่่�อนไหว เช่่น วิิดีีโอ หรืือบัันทึึกเสีียง
จากการสััมภาษณ์์บุุคคลในพื้้�นที่่�นั้้�น
ตารางที่่� 1 หััวข้้ออาคารตะวัันตกที่่�มอบหมายตาม
กลุ่่�ม
กลุ่่�มที่่�
สถานที่่�ตั้้�งอาคารตะวัันตก
1
โรงพยาบาลแมคเคน
2
อาสนวิิหารโรงเรีียนพระหฤทััย
เชีียงใหม่่
โบสถ์์โรงเรีียนปริินส์์รอยแยลส์์วิิทยาลััย
3

พิิพิิธภััณฑ์์สามกษััตริิย์์

4
5

ศาลแขวง
วััดหนองคำำ�
อาคารในโครงการ One Nimman

2. การวิิเคราะห์์ และการประมวลผลข้้อมููลภาค
สนามเพื่่�อเล่่นเกม เมื่่�อนัักศึึกษาเก็็บข้้อมููลอาคารตะวััน
4
ตกเสร็็จสิ้้�นแล้้ว ผู้้�เขีียนก็็จะส่่งไฟล์์เกมที่่�กำำ�หนดเป็็น
“เกมจัับคู่่�” ให้้นัักศึึกษาทุุกกลุ่่�ม โดยเกมอยู่่�ในรููปแบบ
ออนไลน์์
เพื่่�อให้้สามารถเล่่นโดยผู
ได้้โดยไม่่
นทางมา
รวมกลุ
มของคนจำนวนมาก
เขียต้้นจัองเดิิ
ดทำการ
ด
เล่่นร่่วมกัับเพื่่�อนในห้้องเรีียน และเล่่นได้้ในเวลาที่่�
เกมแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 แสดงรูปถายของ
สะดวก เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการรวมกลุ่่�มของคน
สจำำวนประกอบทางสถาป
สวนตองออกเป็็
1 การนด 2
�นวนมาก โดยผู้้เ� ขีียนจััตยกรรม
ดทำำ�การ์์1ดเกมแบ่่
(ดูส่่รวูปนที่ ส่่1วก)นที่่� 1 แสดงรููปถ่่ายของส่่วนประกอบทาง
สถาปััตยกรรม 1 ส่่วนต่่อ 1 การ์์ด (ดููรููปที่่� 1 ก)

รููปที่่� 1 (ก) การ์์ดเล่่นเกมจัับคู่่� ส่่วนที่่� 1 แสดงรููปถ่่าย
ส่่รูวปนประกอบทางสถาปัั
ตยกรรม
ที่ 1 (ก) การดเลนเกมจั
บคู สวนที่ 1 แสดงรูป
ถายสวนประกอบทางสถาปตยกรรม
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และสวนที่ 2 แสดงคำศัพทของสวนประกอบทาง
สถาปตยกรรม และคำอธิบายลักษณะ เพื่อขยาย
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วันตก

พ ร ะ ห ฤ ทั ย

ลสวทิ ยาลัย

mman

มวลผลขอมูล
ษาเก็บข อมู ล
จะสงไฟลเกม
าทุกกลุม โดย
รถเลนไดโดย
หองเรียน และ
มเสี่ย งในการ

รูปที่ 1 (ก) การดเลนเกมจับคู สวนที่ 1 แสดงรูป
CMU21 (2021)
ถายสวนประกอบทางสถาปตยกรรม
Chiang Mai University, Thailand

และสวนที่ 2 แสดงคำศัพทของสวนประกอบทาง
และส่่
2 แสดงคำำ
�ศััพบท์์ายลั
ของส่่
วนประกอบทาง
สถาปวตนที่่�
ยกรรม
และคำอธิ
กษณะ
เพื่อขยาย
สถาปัั
ตยกรรม
และคำำ�อธิิบายลัั
ษณะ
ความหน
าที่และประโยชน
ใชสกอย
(ดูรเพื่่�ูปอทีขยายความ
่ 1 ข)
หน้้าที่่�และประโยชน์์ใช้้สอย (ดููรููปที่่� 1 ข)

โดยผู  เ ขี ย นได จ ั ดทำการ ดสำหรั บ อาคารตะวั น ตก
แห งละ 8-10 ใบ รวบรวมให การ ด ของทุ ก อาคาร
ปะปนกั น สิ ่ งสำคั ญ คื อ นั กศึ กษาแต ล ะกลุ ม ต อ ง
ชวยกันคัดเลือกรูปสถาปตยกรรมแสดงภาพอาคาร
ตะวั น ตกที ่ เ ป น หั ว ข อ การทำงานของกลุ  ม ตนเอง
รููโดยผู
ปที่่�รู1ปเขีที(ข)
การ์์
นลดเกมจัั
คู่่� ส่่บวนที่่�
2วนที
แสดงคำำ
�ศันัพตกท์์
ออกมา
โดยใช
อเล่่มูทำการ
ทีเล่ไดนดจบเกมจั
ากการสำรวจภาคสนาม
ย่ 1นได
สำหรั
(ข)จขดัดการ
คูบ สอาคารตะวั
่ 2 แสดง
และคำำ
�อธิิ
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ที่่�ไม่่ถููกจำำ�กััดด้้วยสถานที่่�และเวลา เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับเกมแบบออนไลน์์ คืือ Jamboard เป็็นโปรแกรม
ที่่�ใช้้งานง่่ายและไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่าย คล้้ายกระดานไวท์์
บอร์์ดในห้้องเรีียน ทำำ�ให้้สมาชิิกกลุ่่�มสามารถทำำ�งาน
5
โต้้ตอบกัันได้้ทัันทีี แม้้ว่่าจะอยู่่�คนละแห่่ง (ดููรููปที่่� 3
การใช้้งานบน Jamboard)
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สอดคล อ งกั บ เกมแบบออนไลน คื อ Jamboard เพื่อนำไปปรับแกไข ทั้งนี้ เมื่อทุกกลุมเสนอผลงาน
3.2 สื่อและนวัตกรรมในการเรียนการสอน
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ระหว่่างผู้้เ� ขีียนและนัักศึึกษาอย่่างชััดเจน โดยมีีตัวั แปร
สำำ�คัญ
ั ที่่�เป็็นแรงผลัักดัันให้้ใช้้เทคโนโลยีี คืือ การระบาด
ของโรค Covid-19 ผลกระทบที่่�ตามมา คืือ การหลีีก
เลี่่�ยงการรวมกลุ่่�มของคนจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�น จึึงเป็็นไป
ได้้ยากที่่�จะจััดการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนปกติิ รวม
ถึึงการทำำ�กิิจกรรม Active Learning ด้้วย ผู้้�เขีียนจึึง
ปรัับรููปแบบกิิจกรรมให้้นัักศึึกษาสามารถทำำ�งานร่่วม
กัันโดยไม่่ต้้องพบปะกัันจริิงๆ ซึ่่�งเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร
สามารถตอบสนองในส่่วนนี้้� โดยลดข้้อจำำ�กัดั ด้้านสถาน
ที่่�และเวลาได้้ นัักศึึกษาสามารถทำำ�งานคนละสถานที่่�
และโต้้ตอบกัันได้้ทัันทีี เพื่่�อให้้เข้้าใจได้้ง่่ายและชััดเจน
สามารถแบ่่งเป็็น 2 หััวข้้อได้้ ดัังนี้้�
3.2.1 สื่่�อ
	ผู้้�เขีียนได้้สร้้างสื่่�อ เพื่่�อให้้เป็็นตััวกลางสำำ�หรัับ
ทำำ�กิจิ กรรมในรููปแบบของการ์์ดจัับคู่่� แยกเป็็นส่่วนของ
รููปถ่่ายสถาปััตยกรรมของอาคาร และส่่วนของคำำ�ศัพั ท์์
และคำำ�อธิิบาย ที่่�นัักศึึกษาต้้องนำำ�ข้้อมููลจากการบัันทึึก
ในภาคสนามมาใช้้จัับคู่่�ข้้อมููลทั้้�ง 2 ส่่วน เพื่่�อสามารถ
อ ธิิ บ า ย ชื่่� อ เรีี ย ก แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์์ ใช้้ ส อ ย ข อ ง
สถาปััตยกรรมนั้้�น ในลัักษณะของการ์์ด ผู้้�เขีียนได้้
ทำำ�ให้้เป็็นไฟล์์ภาพ โดยแยกให้้เห็็นความแตกต่่าง
ระหว่่างไฟล์์รููปถ่่าย (พื้้�นหลัังสีีฟ้้า) และไฟล์์ข้้อความ
(พื้้�นหลัังสีีแดง) และนำำ�ไฟล์์การ์์ดของทุุกอาคารใส่่ไว้้
ในพื้้�นที่่�เก็็บข้้อมููล (drive) ที่่�นัักศึึกษาทุุกกลุ่่�มสามารถ
เข้้าถึึงโดยผ่่านลิิงค์์ที่่�ผู้้�เขีียนได้้กำำ�หนดไว้้
3.2.2 นวััตกรรมในการจััดการเรีียนการสอน
นอกจากสื่่�อที่่�ผู้้�เขีียนได้้สร้้างขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้
เชื่่�อมโยงกัับข้้อมููลที่่�มีีอยู่่� อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ พื้้�นที่่�
สำำ�หรัับแสดงผลของการทำำ�กิจิ กรรม ที่่�ช่่วยลดข้้อจำำ�กัดั
ด้้านสถานที่่�และเวลา ผู้้�เขีียนได้้เลืือกแอพลิิเคชั่่�น
“Jamboard” หรืือกระดานไวท์์บอร์์ดดิิจิิตััล ซึ่่�งเป็็น
โปรแกรมที่่�ใช้้งานง่่ายและไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายให้้ผู้้�เรีียน
แสดงผลของการจัับคู่่�การ์์ด ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถ
ทำำ�งานได้้แม้้จะอยู่่�คนละสถานที่่� ผลของการทำำ�งาน
หรืือโต้้ตอบบนกระดานจะปรากฏทัันทีี นัักศึึกษา

สามารถเพิ่่�มหรืือแก้้ไขข้้อมููลร่่วมกัับเพื่่�อนในกลุ่่�มได้้
อาจจะสรุุปได้้ว่่า ช่่องทางการสื่่�อสารและโปรแกรม
ต่่างๆ ที่่�เป็็นผลจากการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี ตอบ
สนองต่่อความเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์ได้้ดีี โดย
ช่่วยลดข้้อจำำ�กััดในหลายๆ ด้้านทั้้�งสถานที่่�และเวลา
3.3 กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบ Active learning
ในขั้้�นตอนการทำำ�กิิจกรรม จะเห็็นว่่านัักศึึกษามีีส่่วน
ร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้� โดยแต่่ละคนได้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ
งานด้้วยตนเอง นัักศึึกษาจะได้้คิิดแก้้ปััญหาและนำำ�
ความรู้้ม� าประยุุกต์์ใช้้ ผู้้เ� ขีียนจะวิิเคราะห์์จากขั้้�นตอน
การทำำ�กิิจกรรม โดยแบ่่งออกเป็็น 3 ขั้้�นตอน
3.3.1 การกำำ�หนดหััวข้้อสถานที่่�และการเก็็บ
ข้้อมููลภาคสนาม การกำำ�หนดหััวข้้อสถานที่่�กระทำำ�โดย
ผู้้�เขีียน จากการค้้นข้้อมููลในแหล่่งต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
หนัังสืือ วารสารวิิชาการ หรืือจากคำำ�บอกเล่่าของผู้้�
อาศััยในพื้้�นที่่� จากนั้้�น ได้้เสนอหััวข้้อให้้แต่่ละกลุ่่�มตาม
ความเหมาะสมของจำำ�นวนนัักศึึกษา และตั้้�งคำำ�ถาม
เรื่่�องความเป็็น “ตะวัันตก” ที่่�พบบนตััวอาคารให้้แต่่ละ
กลุ่่�มนำำ�ไปขบคิิดต่่อ การตั้้�งคำำ�ถามนี้้�เป็็นกระบวนการ
สำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้นัักศึึกษาเห็็นเป้้าหมายหลัักในการ
ทำำ� งาน เป็็ น สิ่่�งที่่�ผู้้� เขีี ย นได้้บอกใบ้้ทางอ้้อมถึึ ง จุุ ด
ประสงค์์ของงาน ซึ่่�งตรงกัับแนวทางการเรีียนแบบตั้้�ง
คำำ�ถาม (Questioning-Based Learning)[2] ที่่�
สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Active Learning จากนั้้�น
นัักศึึกษาในแต่่ละกลุ่่�มก็็จะช่่วยกัันคิิดวิิธีีการเก็็บและ
บัันทึึกข้้อมููลที่่�ไปออกสำำ�รวจภาคสนาม (ดููรูปู ที่่� 4 และ
รููปที่่� 5) จากขั้้�นตอนนี้้� ก็็จะเกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�ใน
กลุ่่�ม ทั้้�งแบบระดมสมอง (Brainstorming) และแบบ
แลกเปลี่่�ยนความคิิด (Think-Pair-Share)[3] ซึ่่�งเป็็น
วิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญที่่�ได้้จากการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
นัักศึึกษาจะได้้ฝึึกทัักษะการทำำ�งานเป็็นทีีมด้้วย

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ที ่ จ ะช ว ยให
าน เปนสิ่งที่
ของงาน ซึ่ง
ตั้งคำถาม
ที่สอดคลอง
นั้นนักศึกษา
บและบั นทึ ก
ที่ 4 และรูปที่
รียนรูในกลุม
g) และแบบ
hare)[3] ซึ่ง
ำงานรวมกับ
ำงานเป น ที ม

ผูอื่น นักศึกษาจะไดฝ กทั กษะการทำงานเป น ที ม
ดวย
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ษากลุ่่�มมโรงพยาบาลแมคเคนเก็
โรงพยาบาลแมคเคนเก็็บบขข้้อมูู
รูรููปปทีที่่�่ 44 นันัักกศึศึึกกษากลุ
อมูลล

เกมจับคูโดยใชไฟลภาพและไฟลขอความ ซึ่งจะตรง
กับกระบวนการเรียนรูแบบใชเกม (Game-based
Learning)[4] ที ่ ผ ู  เ ขี ย นมุ  ง หวั งให น ั ก ศึ ก ษาได รั บ
เนื้อหาสาระที่ตรงตามจุดประสงคของกิจกรรมและ
[5] สำำ�หรัักสนาน
บเกมจัับเพลิ
คู่่�ที่่�ผู้้ดเ�เพลิ
ขีียนได้้จัั
ดทำำ�นี้้� จุุดนหมาย
ไดบััรงคััับบความสนุ
นจากการเล
เกม
คืือ ผู้้�เล่่เนกมสามารถจัั
บคู่่�ภาพสถาปััวตยจุ
ยกรรมกัั
อเรีียก
โดยปกติ
1 เกมจะประกอบด
ดหมายบชื่่�(goal)
ได้้ถููกต้้องและครบจำำ�นวนของอาคารตะวัันตกที่่�สัังเกต
หรือสิ่งที่ผูเลนตองการบรรลุจุดประสงคในการเลน
ได้้ ส่่วนกติิกา มีี 2 ข้้อ คืือ 1. นัักศึึกษาต้้องคััดเลืือก
และกติ
ก า ต(rule)
คื อ สิ ่ ง ที ่ ผบู  เหััลวนข้้อทำำ
ต อ งปฏิ
บ ั ต ิ ต าม
ภาพสถาปัั
ยกรรมที่่�ตรงกัั
�งานของกลุ่่�ม
ระเบี
ยบหรืาอนั้้�ขนอบัและ
งคับ2.[5]จัับสำหรั
บเกมจั
บคูทดี่ผภาพกัั
ูเขียนบ
ตนเองเท่่
คู่่�ได้้ระหว่่
างการ์์
คำำ�ศััพ้ จุท์์ดที่่�หมายคื
สอดคล้้องกัั
ูปที่่� 6) บ คู  ภ าพ
ไดการ์์
จ ั ดดทำนี
อ ผูน เ ล(ดููนรูสามารถจั
สถาปตยกรรมกับชื่อเรียกไดถูกตองและครบจำนวน
ของอาคารตะวันตกที่สังเกตได สวนกติกา มี 2 ขอ
คือ 1. นักศึกษาตองคัดเลือกภาพสถาปตยกรรมที่
ตรงกับหัวขอทำงานของกลุมตนเองเทานั้น และ 2.
จั บ คู  ไ ด ร ะหว า งการ ด ภาพกั บ การ ด คำศั พ ท ที่
สอดคลองกัน (ดูรูปที่ 6)

ผลการจับบคูคู่่�ภภาพและคำศั
าง”
รููรูปปที่่�ที่ 66 ผลการจัั
าพและคำำ�ศัพัพทท์์“ลานกว
“ลานกว้้าง”
พิพิธภัตณริิย์ฑ์ สามกษัตริย
กลุ่่�มพิิพิิธภััณกลุ
ฑ์์สมามกษัั
อย่่าางไรก็
งไรก็็ตาม จากข
จากข้้อมูู
Kramer
อย
อมู ลออ้้างอิิ
างอิงของ Kramer
การเล่่นนเกมมีี
างจากกิิ
จกรรมอื่่�
น เช่่่นน เชการ
การเล
เกมมีคความแตกต่่
วามแตกต
างจากกิ
จ กรรมอื
น
อ่่านหนัังสืือ หรืือการฟัังเพลงที่่�เป็็นกิิจกรรมทำำ�ซ้ำำ��ใน
การอานหนังสือ หรือการฟงเพลงที่เปน กิจ กรรม
รููปแบบเดิิม การเล่่นเกมสามารถเล่่นซ้ำำ��ได้้ แต่่ผลการ
รููปรูที่่�ป5ที่ ภาพการสัั
มภาษณ์์
เจ้้าอาวาสวัั
ดหนองคำำ
�
5 ภาพการสั
มภาษณ
เจาอาวาสวั
ดหนองคำ
ำในรู
แบบเดิ
ม การเลนเกมสามารถเล
เล่่นไม่่
แน่่นปอน
และคาดการณ์์
ได้้ยาก เพราะมีีนซ้กำติิได
กา
3.3.2 การวิิเคราะห์์ และการประมวลผลข้้อมููล ทำซ้
3.3.2 การวิเคราะห และการประมวลผล
แต
ไม แ น นนอนคอยกำำ
และคาดการณ
ไ ด ย ากน
และผ ลการเล
“โอกาส”นในการเล่่
�กับั อยู่่� ซึ่ง่� โอกาสเป็็
ภาคสนามเพื่่�อเล่่นเกม
ขอมูลภาคสนามเพืค่อวามสำำ
เลนเกม
ผลมาจากทั้้�
หากกล่่านวถึึคอยกำกั
งเกมจัับบคู่่�
	ขั้้�นตอนนี้้�มีี
�คัั ญ มากที่่�สุุ ด ในการนำำ� เพราะมี
กติกงโชคดีี
าและและโชคร้้าย
“โอกาส” ในการเล
ขั
้
น
ตอนนี
้
ม
ี
ค
วามสำคั
ญ
มากที
่
ส
ุ
ด
ในการนำ
นี้้� ผู้้ เ� ล่่ซึน่งยััโอกาสเป
งมีีโอกาสในการเลืื
อกรููป้งอาคารสำำ
�หรัับหััวาข้้อย
ข้้อมููลภาคสนามมาวิิเคราะห์์และประมวลผลเพื่่�อเล่่น อยู
นผลมาจากทั
โชคดีและโชคร
ขอมูลบภาคสนามมาวิ
เคราะหและประมวลผลเพื
่อเลน ของกลุ่่�มตนเองจากรููปของอาคารทั้้�งหมด ถ้้าไม่่ใช่่รููป
เกมจัั
คู่่�โดยใช้้ไฟล์์ภาพและไฟล์์
ข้้อความ ซึ่่�งจะตรง
หากกลาวถึงเกมจับคูนี้ ผูเลนยังมีโอกาสในการเลือก
กััเกมจั
บกระบวนการเรีี
ย
นรู้้
�
แ
บบใช้้เกม
(Game-based
บคูโดยใชไฟลภาพและไฟลขอความ ซึ่งจะตรง ของอาคารนั้้�น ก็็สามารถเลืือกใหม่่ได้้ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
รูปอาคารสำหรับหัวขอของกลุมตนเองจากรูป ของ
Learning)[4]
ที่่�ผู้้เ� ขีียยนรู
นมุ่่�แงบบใช
หวัังให้้นัั
กศึึก(Game-based
ษาได้้รัับเนื้้�อหา “โอกาสที่่�แก้้ไขได้้” แต่่ในโอกาสที่่�กล่่าวถึึง จะมีีกติิกา
กับกระบวนการเรี
เกม
ถาไมใชนรอาคารของกลุ่่�
ูปของอาคารนัมตนเองเท่่
้น ก็สามารถ
คอยกำำ�กั้งบั หมด
ว่่าจะต้้องเป็็
านั้้�น
สาระที่่�ตรงตามจุุดประสงค์์ของกิิจกรรมและได้้รัับ อาคารทั
Learning)[4] ที ่ ผ ู  เ ขี ย นมุ  ง หวั งให น ั ก ศึ ก ษาได รั บ
ด ซึ่งถือว�เาล่่เปนนในการจดจำำ
“โอกาสที�่แภาพจากการไป
กไขได” แตใน
ซึ่่�งอเป็็กใหม
นสิ่่�งไที่่�ท้้าทายผู้้
ความสนุุกสนาน เพลิิดเพลิินจากการเล่่นเกม โดยปกติิ เลื
เนื้อหาสาระที
่ตรงตามจุดประสงค
องกิจกรรมและ
เก็็บข้้อมูู่กลภาคสนาม
นการตรวจสอบทัั
เกม
1 เกมจะประกอบด้้วยจุุ
ดหมายข(goal)
หรืือสิ่่�งที่่� โอกาสที
ลาวถึง จะมีและเป็็
กติกาคอยกำกั
บวาจะตกอษะการ
งเปน
ได
ร
ั
บ
ความสนุ
ก
สนาน
เพลิ
ด
เพลิ
น
จากการเล
น
เกม
สัังเกตและความเข้้าใจของสถาปัั
ผู้้�เล่่นต้้องการบรรลุุจุุดประสงค์์ในการเล่่น และกติิกา อาคารของกลุ
มตนเองเทานั้น ซึ่งตเปยกรรมอาคารไป
นสิ่งที่ทาทายผู
(rule)
สิ่่�งที่่�ผู้้
�เล่่นต้้องปฏิิบััติิตามระเบีี
ยบหรืื(goal)
อข้้อ ในตััว
โดยปกติคืืเอกม
1 เกมจะประกอบด
วยจุดหมาย
เลนในการจดจำภาพจากการไปเก็บขอมูลภาคสนาม
หรือสิ่งที่ผูเลนตองการบรรลุจุดประสงคในการเลน
และเปนการตรวจสอบทักษะการสังเกตและความ
st
192
ดการเรี
Learning
ประจำ�ปีการศึกษา 2563
และกติ กผลการจั
า (rule)
คื อ สิยนรู
่ ง ที้ 21่ ผ ู  เ ลCentury
น ต อ งปฏิ
บ ั ต ิ ต าม
เขาใจของสถาปตยกรรมอาคารไปในตัว
ระเบียบหรือขอบังคับ[5] สำหรับเกมจับคูที่ผูเขียน
3.3.3 การนำเสนอผลงานอาคารตะวันตก
ได จ ั ด ทำนี ้ จุ ด หมายคื อ ผู  เ ล น สามารถจั บ คู  ภ าพ

ของกลุมใหอ
ประเมินและ
กระบวนการ
ระดมสมอง
นำเสนองาน
สาระ ซึ่งผูเข
อาจจะแสด
หรื อ บางก
PowerPoint
ยอมได นัก
(presentati
ชัดเจนของข
ความสวยงา
(ดูรูปสไลดขอ

รูปที่ 7 การ

รูปที่ 8

รวมทั้งทักษ
นำเสนอขอม

“ลานกวาง”

ของ Kramer
รรมอื่น เชน
ปน กิจ กรรม
ารถเลนซ้ำได
ารณ ไ ด ย าก
ลนคอยกำกับ
และโชคร าย
สในการเลือก
งจากรูป ของ
น ก็สามารถ
ไขได” แตใน
วาจะตองเปน
สิ่งที่ทาทายผู
มูลภาคสนาม
กตและความ

คารตะวันตก
เปนขั้น ตอน
เสนอผลงาน
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ของกลุ3.3.3
มใหอการนำำ
าจารย�เสนอผลงานอาคารตะวัั
และเพื่อนรวมชั้นเรียนร
ว มกัน
นตกจาก
การเล่่
ม ขั้้�นตอนนี้้�
นตอนสุุ
ประเมินนเกมของกลุ่่�
และแสดงความคิ
ดเห็เป็็นนขั้้�แต
ละกลุดท้้ายของ
มก็จะใช
กิิกระบวนการเรี
จกรรมที่่�นัักศึึกยษาต้้องนำำ
�เสนอผลงานของกลุ่่�
มให้้
นรูคลายกั
บขั้นตอนแรก คือ แบบ
อาจารย์์และเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนร่่วมกัันประเมิินและ
ระดมสมอง และแบบแลกเปลี่ยนความคิด วาจะ
แสดงความคิิดเห็็น แต่่ละกลุ่่�มก็็จะใช้้กระบวนการเรีียน
า งไรให
 าสนใจพรอมด วและแบบ
ยเนื้อหา
รู้้นำเสนองานอย
�คล้้ายกัับขั้้�นตอนแรก
คืือนแบบระดมสมอง
สาระ ซึย่งนความคิิ
ผูเขียนไดดใหว่่อาจะนำำ
ิสระสำหรั
บวิธีการางไรให้้น่่
นักศึกษาา
แลกเปลี่่�
�เสนองานอย่่
อาจจะแสดงกระดาน
Jamboard
ด ู ป ระกอบ
สนใจพร้้อมด้้วยเนื้้�
อหาสาระ
ซึ่่�งผู้้�เขีีให
ยนได้้ให้้อิิ
สระ
สำำหรื
� หรััอบบางกล
วิิ ธีี ก ารุ  มนััอาจจะทำส
ก ศึึ ก ษาอาจจะแสดงกระดาน
ไลด ใ นโปรแกรม
Jamboard
หรืือบางกลุ่่�
มอาจจะทำำ
PowerPointให้้ดูู
หรืปอ ระกอบ
Canva ควบคู
ไปกับการอธิ
บายก็�
สไลด์์ในโปรแกรม PowerPoint หรืือ Canva ควบคู่่�
ยอมได นักศึกษาจะไดฝกทักษะการเสนอผลงาน
ไปกัับการอธิิบายก็็ย่่อมได้้ นัักศึึกษาจะได้้ฝึึกทัักษะ
(presentation) (presentation)
ซึ่งในการแสดงผล
ควรจะมี ความ
การเสนอผลงาน
ซึ่่�งในการแสดงผล
ชัดเจนของข
อมูลดทัเจนของข้้อมูู
้งภาพถายและข
อความประกอบ
ควรจะมีี
ค วามชัั
ล ทั้้�งภาพถ่่
า ยและ
ข้้อความประกอบ
ความสวยงามของการจัั
ดวางองค์์
ความสวยงามของการจั
ดวางองคประกอบในสไลด
ประกอบในสไลด์์
องกลุ่่�8)ม รููปที่่� 7 และ 8)
(ดูรูปสไลดของกลุ(ดููมรูรููปปสไลด์์
ที่ 7 ขและ

รูปที่ 7 การเสนอผลงานกลุมโรงพยาบาลแมคเคน

รูปที่ 8 การเสนอผลงานกลุมวัดหนองคำ
รวมทัง้งทััทักกษะการพูู
ษะการพูดในที่่�ชุุ
ดในทีม่ชชนว่่
ุมชนว
ดอย
างไรจึ
งจะ�
รวมทั้้�
าพููาดพูอย่่
างไรจึึ
งจะนำำ
เสนอข้้อมูู
ั ำคัได้้ครบถ้้วนและน่่
าสนใจ
(ดููรูปู (ดูที่่� ร9)ูป
นำเสนอขลอที่่�สำำ
มูล�คั
ที่สญ
ญไดครบถวนและน
าสนใจ
ที่ 9)

รููปที่่� 9 รูการนำำ
นเรีียานชั้นเรียน
ปที่ 9�เสนองานหน้้าชั้้�
การนำเสนองานหน
3.4 กระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอด
3.4
กระบวนการที
่สรางทักษะการเรียนรูตลอด
ชีีวิิต (Lifelong
Learning)
จากกิิจกรรม
ทุุกกระบวนการเรีียนรู้้�ข้้างต้้น
ชีวิต (Lifelong
Learning)
สามารถทำำ
�ให้้ผู้้�
ปฏิิบัติั ทุไิ ด้้ฝึึ
กทัักษะจำำ�เป็็นที่่�ช่่
วยส่่ขงาเสริิ
จากกิ
จกรรม
กกระบวนการเรี
ยนรู
งตนม
ให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ในแต่่ละขั้้�นตอนได้้ ไม่่ว่่าจะ
สามารถทำให ผ ู  ป ฏิ บ ั ต ิ ไ ด ฝ  ก ทั ก ษะจำเป น ที ่ ช  ว ย
เป็็นการเรีียนรู้้�แบบระดมสมอง และแบบแลกเปลี่่�ยน
สความคิิ
งเสริมดใหที่่�ส่่
บรรลุ
ระสงคในแต
ละขั
้นตอนได
ไม
งเสริิวมัตทััถุกปษะการทำำ
�งานร่่
วมกัั
บผู้้อื่่�� น การ
วเรีีายจะเป
น การเรี ยที่่�นรู
 แ บบระดมสมอง
และแบบ
นรู้้�แบบใช้้เกม
ให้้ความสำำ
�คััญไม่่เฉพาะกัั
บสาระ
ของสิ่่�งๆ ่ยหนึ่่�ง
แต่่ เดน้้นบรรยากาศที่่�สนุุ
ก สนานใน
แลกเปลี
นความคิ
ที่สงเสริมทักษะการทำงาน
งๆ นั้้�นยด้้วย
แต่่กระบวนการที่่�ผู้้
เ� ขีียนคิิญด
รระหว่่
วมกับางที่่�
ผูอทำื่นำ�สิ่่�การเรี
นรูแบบใช
เกม ที่ใหความสำคั
ว่่าเสำำฉพาะกั
�คััญและจำำ
�เป็็นในการเรีี
งๆ มากที่่�สุุด่
ไม
บสาระของสิ
่งๆ หนึย่งนรู้้แต�สิ่่�เงนต่่นาบรรยากาศที
คืือ กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบตั้้�งคำำ�ถาม ซึ่ง่� เป็็นขั้้�นตอน
สนุ ก สนานในระหว า งที ่ ท ำสิ ่ ง ๆ นั ้ น ด ว ย แต
สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดจุุดเริ่่�มต้้นของการเรีียนรู้้อ� ย่่างแท้้จริิง
กระบวนการที
ยนคิดวางสำคั
และจำเป
ในการ
ผู้้เ� รีียนอาจจะตั้้�ง่ผคำำูเขี�ถามในสิ่่�
ที่่�ไม่่รู้้ญ� สงสัั
ยในปััญนหา
หรืือ
เรี
สิ่งตางๆอมโยงกัั
มากทีบ่สสมมุุ
ุด คืติอฐิ านที่่�คิิ
กระบวนการเรี
นรู
ตั้้�งยคำำนรู
�ถามให้้เชื่่�
ดไว้้ก็็ได้้ ขั้้�นยตอน
นี้้�จะนำำ�้งไปสู่่�วิิ
ธีีการหาคำำ
อทางออกของสิ่่�งที่่�
แบบตั
คำถาม
ซึ่งเปน�ตอบหรืื
ขั้นตอนสำคั
ญที่ทำใหเกิด
� หากตั้้�งคำำ
�ถามได้้ตรงและถูู
ก็็จะ
จุต้้องการรู้้
ดเริ่มตนของการเรี
ยนรู
อยางแทจริง ผูเรีกยทาง
นอาจจะ
สนัับสนุุนให้้พบคำำ�ตอบได้้เร็็วขึ้้�น นอกจากกระบวนการ
ตั้งคำถามในสิ่งที่ไมรู สงสัยในปญหา หรือตั้งคำถาม
ที่่�กล่่าวมา นัักศึึกษายัังได้้ฝึึกทัักษะหลายๆ ด้้านที่่�
ให
บสมมุ
านที่ควิิดิตไวเช่่กน็ได ทััขัก้นษะการเก็็
ตอนนี้จบะ
จำำ�เเป็็ชื่อนมโยงกั
ต่่อการเรีี
ยนรู้้ต�ติฐลอดชีี
นำไปสู
ี ก ารหาคำตอบหรื
อ ทางออกของสิ
่ ง ทีง่
ข้้อมููล ทัั วกิ ธษะการคิิ
ดวิิเคราะห์์และประมวลผล
รวมทั้้�
ตทััอกษะการนำำ
งการรู �หากตั
้งคำถามได
ตรงและถู
กทาง
จะ
เสนอผลงาน
ทุุกด้้านมีี
ความสำำ
�คััญก็และ
จำำ� เป็็บ นสนุต่่ อนการเรีี
ย นรู้้� ไ ด้้ตลอดชีี
รวมทั้้�ง
สนั
ให พ บคำตอบได
เ ร็วิวิ ตขึทั้้�งสิ้้�น
้ น นอกจาก
สอดคล้้องกัับทัั่ กกลษะบางประการในกลุ่่�มของ
กระบวนการที
าวมา นั กศึ กษายั ง ได ฝ  ก ทั กSoft
ษะ
Skills ที่่�เป็็ น ทัั ก ษะทางด้้านอารมณ์์ แ ละการเข้้า
สัังคม[6] เช่่น การทำำ�งานเป็็นทีีม การสื่่�อสารกัับคนอื่่�น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลายๆ ดาน
ทักษะการเก
ประมวลผล
ดานมีความส
ชีวิตทั้งสิ้น
ในกลุมของ S
และการเขา
สื่อสารกับ ค
และการพูด
ปฏิบัติและป

4 ผลที่ไดรับ
จากก
กิจกรรมนักศ
เห็นไดชัดเจน
แตละกลุมม
แบงเปนหัวข

4.1 วิธีการ
ผูเขียน
เป น สำคั ญ
ความถู ก ต
ทำงาน 2. ก
ความเชื่อมโ
เลนเกมจับค
วิ เ คราะห ร
สถาปตยกร
และความค
ความคิ ด เห
สรางสรรคใ
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การแก้้ปััญหาแบบคิิดวิิเคราะห์์ และการพููดในที่่�ชุุมชน
ที่่�ต้้องเรีียนรู้้�จากการลงมืือปฏิิบััติิและประสบการณ์์
นอกห้้องเรีียน
4. ผลที่่�ได้้รัับ
จากกิิ จ กรรมที่่�อธิิ บ ายข้้างต้้น ผลการทำำ�
กิิจกรรมนัักศึึกษาให้้ความร่่วมมืือดีีทุกุ ขั้้�นตอน จะเห็็น
ได้้ชััดเจนในการนำำ�เสนอผลงานหน้้าชั้้�นเรีียนว่่าแต่่ละ
กลุ่่�มมีีผลสััมฤทธิ์์�มากน้้อยเพีียงใด ผู้้�เขีียนจะแบ่่งเป็็น
หััวข้้อย่่อย ดัังนี้้�
4.1 วิิธีกี ารประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
	ผู้้�เขีียนสัังเกตจากการนำำ�เสนอผลงานของกลุ่่�ม
เป็็นสำำ�คััญ โดยแบ่่งเป็็นการประเมิินในด้้าน 1. ความ
ถููกต้้อง เรีียบร้้อย และตรงเวลาในการทำำ�งาน 2. การ
วิิเคราะห์์เนื้้�อหางาน โดยสัังเกตความเชื่่�อมโยงระหว่่าง
ข้้อมููลภาคสนามกัับผลการเล่่นเกมจัับคู่่�การ์์ด ซึ่ง่� จะนำำ�
มาสู่่�ความสามารถในการวิิ เ คราะห์์ รูู ป แบบและ
ประโยชน์์ใช้้สอยของสถาปััตยกรรมตะวัันตก และ 3.
การอภิิปรายงานและความคิิดสร้้างสรรค์์ ประเมิินจาก
การแสดงความคิิดเห็็นต่่ออาคารที่่�ศึึกษา และความคิิด
สร้้างสรรค์์ ใ นการนำำ� เสนองาน ทุุ ก กลุ่่�มทำำ� งานได้้
ครอบคลุุมทุุกหััวข้้อที่่�กล่่าวมา แต่่แตกต่่างกัันไปตาม
เนื้้�อหาและตามผลของการเล่่นเกม บางกลุ่่�มจัับคู่่�ภาพ
กัับชื่่�อเรีียกได้้ไม่่ตรงกััน ผู้้�เขีียนจึึงแนะนำำ�ว่่าจะแก้้ไข
การจัับคู่่�ให้้ถููกต้้องได้้อย่่างไร
4.2 ข้้อมููลที่่�นำำ�มาใช้้ในการประเมิินผล
เนื่่�องจากทุุกกลุ่่�มนำำ�เสนอและส่่งผลงานได้้เสร็็จ
สมบููรณ์์ รวมทั้้�งเข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างพร้้อมเพรีียง จึึง
อาจจะวิิเคราะห์์จากคะแนนที่่�ผู้้�เขีียนได้้พิิจารณาโดย
ใช้้เกณฑ์์ 3 ข้้อด้้านบนเป็็นตััวตั้้�ง พบว่่าคะแนนของ
กลุ่่�มทำำ�งาน 5 กลุ่่�มใกล้้เคีียงกััน อยู่่�ในช่่วง 29-31
คะแนน จากคะแนนเต็็ม 35 คะแนน หากดููการ
ประเมิิ น จากข้้อมูู ล เชิิ ง คุุ ณ ภาพ ผู้้� เ ขีี ย นสัั ง เกต
กระบวนการทำำ�งานของนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม ตั้้�งแต่่ขั้้�น
ตอนการเก็็บข้้อมููล ขั้้�นตอนการเล่่นเกม และขั้้�นตอน
การนำำ�เสนอ โดยการเก็็บข้้อมููล นัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�ม
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ได้้บัันทึึกภาพเก็็บไว้้ ดัังแสดงในรููปที่่� 4 และรููปที่่� 5 จะ
เห็็นการรวมกลุ่่�มอย่่างพร้้อมเพรีียงเพื่่�อทำำ�งาน หรืือผล
งานการนำำ�เสนอ ที่่�สามารถดููได้้จากภาพถ่่ายกระดาน
ดิิจิตัิ ลั หรืือภาพถ่่ายสไลด์์ดังั แสดงในรููปที่่� 8 และ 9 จะ
เห็็นว่่านัักศึึกษามีีความตั้้�งใจและใส่่ใจในการทำำ�งานดีี
4.3 ผลลััพธ์์ต่่อนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมในโครงการ
การทำำ�กิิจกรรมในรููปแบบ Active Learning
ของกระบวนวิิชาในภาคการศึึกษานี้้� ได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การระบาดของโรค Covid-19 ทำำ�ให้้
ต้้องปรัับเหลืือเพีียง 1 กิิจกรรมเพื่่�อให้้ได้้ประสิิทธิิภาพ
ของการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมสูู ง สุุ ด ซึ่่� ง ผู้้� เขีี ย นปรัั บ ให้้มีี
สััดส่่วนการเก็็บคะแนนอยู่่�ที่่� 35% เมื่่�อรวมกัับคะแนน
เก็็บในส่่วนอื่่�นๆ จะเท่่ากัับ 50% และอีีก 50% ได้้จาก
การสอบวััดผลกลางภาคและปลายภาคเรีียน ทำำ�ให้้
คะแนนของกิิจกรรม Active Learning เป็็นส่่วนที่่�มีี
ค่่าน้ำำ��หนัักสำำ�คัญ
ั ที่่�จะมีีอิทิ ธิิพลต่่อผลการเรีียนทั้้�งภาค
การศึึกษา ซึ่ง่� นัักศึึกษามีีผลงานที่่�ดีีในภาพรวม ถึึงแม้้
จะเป็็นการทำำ�กิิจกรรมรููปแบบใหม่่เป็็นครั้้�งแรก นอก
เหนืือจากคะแนนที่่�เป็็นปััจจััยบ่่งชี้้�ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ
แล้้ว ผลตอบรัั บ จากนัั ก ศึึ ก ษาก็็ ค่่ อ นข้้างน่่ า พอใจ
นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มีแี นวโน้้มที่่�จะชอบกระบวนการได้้
ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเอง โดยเรีียนรู้้�จากการทำำ�งานนั้้�น
ได้้ดีีกว่่าวิิธีีการฟัังบรรยายจากผู้้�เขีียนเพีียงอย่่างเดีียว
5. สรุุป
5.1 บทเรีียนที่่�ได้้รัับ
	สิ่่�งที่่�สำำ�คััญ คืือ ความตั้้�งใจในการทำำ�งานของ
นัักศึึกษา หากผู้้�เขีียนได้้วางแผนการทำำ�กิิจกรรมเป็็น
ขั้้�นเป็็นตอน อธิิบายให้้เกิิดความชััดเจน และประโยชน์์
ที่่�จะได้้รัับ นัักศึึกษาก็็พร้้อมจะให้้ความร่่วมมืือและทำำ�
ตามโดยไม่่เกี่่�ยงงอน ทั้้�งนี้้� หากเป็็นสิ่่�งใกล้้ตััวและ
นัักศึึกษาสััมผััสได้้จริิง ก็็จะเพิ่่�มประสิิทธิิผลการทำำ�งาน
ได้้มากขึ้้�น บทเรีียนประการสุุดท้้าย คืือ สถานการณ์์
เปลี่่�ยนแปลงได้้เสมอ เช่่ น การระบาดของโรค
Covid-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น โดยไม่่ได้้คาดคิิด ทำำ�ให้้ต้้องปรัับ
รููปแบบกิิจกรรมให้้ทัันกัับสถานการณ์์ ผู้้เ� ขีียน รวมทั้้�ง
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ผู้้เ� รีียนควรเตรีียมพร้้อมรัับมืือความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิด
ขึ้้�นให้้เป็็นปกติิ
5.2 แนวทางในการขยายผล
การทำำ�กิิจกรรมในภาคการศึึกษานี้้�เรีียกได้้ว่่า
ประสบความสำำ�เร็็จในระดัับหนึ่่�ง อย่่างไรก็็ตาม ต้้องมีี
การปรัับปรุุงและพััฒนารููปแบบให้้ดีีขึ้้�น โดยนำำ�ผลการ
ดำำ� เนิิ น งานจากภาคการศึึ ก ษานี้้�มาพิิ จ ารณาโดย
ละเอีียดถึึงส่่วนที่่�น่่าพอใจ ก็็ให้้คงไว้้ และส่่วนที่่�ยััง
บกพร่่อง ก็็แก้้ไขให้้ดีีขึ้้�น ผู้้�เขีียนคาดว่่าจะจััดกิิจกรรม
ลัักษณะนี้้�ต่่อไปในภาคการศึึกษาหน้้า และจะเพิ่่�มกิิจ
กรรมอื่่�นๆ ในรููปแบบ Active Learning ให้้มีีความ
หลากหลายมากขึ้้�น เพื่่�อตอบสนองต่่อผู้้เ� รีียนที่่�มีีความ
หลากหลายเช่่นกััน
5.3 ปััญหาและอุุปสรรค
การทำำ�กิิจกรรมนี้้�ไม่่ได้้มีีปััญหาหรืืออุุปสรรคที่่�
ชัั ด เจน แต่่ ต้้ องมีี ก ารวางแผนระยะเวลาการทำำ�
กิิจกรรมให้้ต่่อเนื่่�องในแต่่ละขั้้�นตอน และเสร็็จสมบููรณ์์
ก่่อนสิ้้�นภาคการศึึกษา นอกจากนั้้�น ผู้้เ� ขีียนต้้องติิดต่่อ
สถานที่่�ที่่�พบอาคารตะวัันตกไว้้ล่่วงหน้้า เนื่่�องจากบาง
แห่่ ง เป็็ น หน่่ ว ยงานหรืื อ สถานที่่�ราชการ ต้้องทำำ�
จดหมายขอความอนุุเคราะห์์เพื่่�อให้้นัักศึึกษาเข้้าเก็็บ
ข้้อมููลอาคาร หรืือเพื่่�อขอทราบข้้อมููลจากวิิทยากรหรืือ

ผู้้�เชี่่�ยวชาญไว้้
6. กิิตติิกรรมประกาศ
ผู้้�เขีียนขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� สำำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ ที่่�พิิจารณาให้้ทุุนสนัับสนุุนในโครงการส่่ง
เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 เพื่่�อจัั ด กิิ จ กรรมรูู ป แบบ Active
Learning ในกระบวนวิิชานี้้�
นอกจากนี้้� การจััดกิิจกรรมได้้รัับความอนุุเคราะห์์จาก
หน่่วยงานหลายแห่่งที่่�อนุุญาตให้้นัักศึึกษาเข้้าไปเก็็บ
ข้้อมููลอาคาร และพานำำ�ชมสถานที่่� ผู้้เ� ขีียนขอขอบคุุณ
คุุณบุุญยฤทธิ์์� พร้้อมสุุทธิิพงศ์์ ผู้้อำ� ำ�นวยการโรงพยาบาล
แมคเคน บาทหลวงประทีีป กีีรติิพงษ์์ เจ้้าอาวาสอาสน
วิิหารโรงเรีียนพระหฤทััย เชีียงใหม่่ ดร.สิิรินัิ นั ท์์ ศรีีวีรี ะ
สกุุล ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนปริินส์์รอยแยลส์์วิิทยาลััย
และพระสมุุห์์อานนท์์ อิินฺฺทว°โส ท่่านเจ้้าอาวาสวััด
หนองคำำ�เป็็นอย่่างสููง
สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณอาจารย์์ฉัตั ร์์ณพััฒน์์ ปััญญาเพชร
สำำ�นัักวิิชาศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง ที่่�ให้้
คำำ�แนะนำำ�อันั เป็็นประโยชน์์ในการจััดรููปแบบกิิจกรรม
และอาจารย์์ณััฐพงษ์์ ปััญจบุุรีี คณะมนุุษยศาสตร์์
มหาวิิ ทยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ที่่�มาเป็็ นวิิ ทยากรบรรยาย
ประวััติิและอาคารในเมืืองเชีียงใหม่่
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การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน กระบวนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
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สาคร เรือนไกล1 อารี ณ น่าน 2 และ ทิวาพร ธงทอง3
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บทคัดย่อ
บทความนี้้� นำำ�เสนอการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านในกระบวนวิิชาภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน
1 (001101) ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 เพื่่�อนำำ�แนวคิิดการเรีียนรู้้�แบบ Active Learning มาใช้้ร่่วม
กัับแนวคิิดแบบเน้้นผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั มาสร้้างรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�จะส่่งเสริิมการสร้้างทัักษะภาษาอัังกฤษ
ของนัักศึึกษา พบว่่าผู้้เ� รีียนมีีทัศั นคติิที่่�ดีต่ี อ่ การเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ สามารถเรีียนภาษาอัังกฤษได้้ตามความ
สะดวก มีีการใช้้เทคโลยีีมาเป็็นสื่่�อในการเรีียนและสามารถสร้้างปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เพื่่�อนร่่วมห้้องได้้ดีี อัันจะก่่อให้้เกิิด
การเรีียนรู้้�แบบตลอดชีีวิิตต่่อไป แม้้ว่่าในการจััดการเรีียนการการสอนที่่�ผ่่านมาจะมีีปััญหาและอุุปสรรคอัันได้้แก่่
พื้้�นความรู้้ภ� าษาอัังกฤษของนัักศึึกษา ความเหมาะสมของสื่่�อกัับระดัับพื้้�นความรู้้ภ� าษาอัังกฤษของผู้้เ� รีียน ซึ่่�งผู้้เ� ขีียน
ได้้เสนอแนวทางในแก้้ไขปััญหาเพื่่�อการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านต่่อไปในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: คำำ�สำำ�คััญ 1, ห้้องเรีียนกลัับด้้าน 2, การเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม 3, การเรีียนการสอน
ภาษาอัังกฤษ
1. บทนำำ�
ในปััจจุุบัันนี้้�เราไม่่อาจจะปฏิิเสธความสำำ�คััญ
ของภาษาอัังกฤษได้้เลย เนื่่�องจากภาษาอัังกฤษนั้้�นได้้
กลายมาเป็็นส่่วนสำำ�คััญในชีีวิิตประจำำ�วัันของเรามาก
ขึ้้�นเรื่่�อยๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการสื่่�อสารกัันโดยตรงหรืือการ
สื่่�อสารออนไลน์์ ภาษาอัังกฤษนั้้�นเข้้ามามีีบทบาท
สำำ�คัญ
ั ในฐานะสื่่�อกลางในการสื่่�อสาร ดัังนั้้�นผู้้ที่่�มี
� คี วาม
สามารถทางภาษาอัังกฤษย่่อมได้้เปรีียบในการทำำ�
กิิจการและกิิจกรรมต่่างๆ ด้้วยเหตุุนี้้�ประเทศไทยจึึง
เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการเพิ่่�มระดัับความรู้้�ทัักษะ
ภาษาอัังกฤษของคนไทย จึึงได้้ส่่งเสริิมให้้มีีการเรีียน
การสอนภาษาอัั ง กฤษภาคบัั ง คัั บ ตั้้�งแต่่ ชั้้� นประถม
ศึึกษาปีีที่่� 1 จนถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 และเมื่่�อเข้้าเรีียน
ต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาภาษาอัังกฤษก็็ยังั เป็็นวิิชาบัังคัับ
ในระดัับมหาวิิทยาลััยอีีกด้้วย
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กระนั้้�นก็็ตาม การเรีียนการสอนภาษาอัังกฤษ
ในประเทศไทยก็็ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าที่่�ควร ผู้้�
เรีียนไม่่สามารถพััฒนาความสามารถภาษาอัังกฤษของ
ตนเองให้้เป็็นผู้้�มีีที่่�สามารถใช้้ภาษาอัังกฤษได้้อย่่าง
คล่่องแคล่่ว (high proficiency) ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการ
จััดอัันดัับของ Education First (EF) ที่่�ประกาศผล
การวััดระดัับความสามารถในการใช้้ภาษาอัังกฤษ หรืือ
EF English Proficiency Index (EF EPI) พบว่่าระดัับ
ภาษาอัังกฤษของคนไทยตกลง จากลำำ�ดัับที่่� 64 ในปีี
2561 เป็็นลำำ�ดัับที่่� 74 ในปีี 2562 และลดลงมาเป็็น
ลำำ�ดัับที่่� 84 ในปีี 2563 จาก100 ประเทศ (https://
www.ef.com/wwen/epi/) ซึ่ง่� แสดงให้้เห็็นว่่าระดัับ
ความสามารถทางภาษาอัังกฤษของคนไทยเลื่่�อนลงมา
จากกลุ่่�มที่่�มีี "ความสามารถทางภาษาอัั ง กฤษต่ำำ��"
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สู่่�กลุ่่�มที่่�มีี "ความสามารถทางภาษาอัังกฤษต่ำำ��มาก”
ผู้้� เ ขีี ย นได้้ศึึ ก ษาถึึ ง ปัั ญ หาการเรีี ย นการสอนใน
ประเทศไทย พบว่่ามีีสาเหตุุหลััก 4 ประการคืือ 1.
ความเป็็ น อัั ต ลัั ก ษณ์์ แ ละนโยบายทางภาษาของ
ประเทศไทย ที่่�เน้้นและส่่งเสริิมความเป็็นไทยในทุุก
ด้้าน รวมทั้้�งการกำำ�หนดให้้ภาษาไทยเป็็นภาษาประจำำ�
ชาติิ 2. การพััฒนาครููภาษาอัังกฤษไม่่สอดคล้้องและ
เพีียงพอต่่อการสอนภาษาอัังกฤษในทุุกระดัับ 3. ระบบ
การศึึ ก ษาและวิิ ธีี ก ารสอนที่่�ไม่่ ส อดคล้้องกัั บ สิ่่�ง
แวดล้้อมในห้้องเรีียนสมััยใหม่่และไม่่สร้้างแรงจููงใจให้้
ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต 4. โอกาสในการที่่�จะ
ได้้สััมผััสกัับเจ้้าของภาษาของคนไทยมีีน้้อย มีีแค่่คน
ไทยบางกลุ่่�มเท่่านั้้�นที่่�จะมีีโอกาสได้้พููดคุุยจริิงๆ กัับ
ชาวต่่างชาติิที่่�พููดภาษาอัังกฤษ (Ruanklai, S. and
Yodmongkol, P., 2017)
จากประสบการณ์์สอนภาษาอัังกฤษของผู้้เ� ขีียน
พบว่่า นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่มักั จะรอฟัังคำำ�บรรยายจากผู้้�
สอน และผู้้ส� อนก็็อธิิบายเนื้้�อหาให้้ผู้้�เรีียนฟััง ทำำ�ให้้การ
เรีียนการสอนภาษาอัังกฤษที่่�เน้้นการเพิ่่�มทัักษะฟััง พููด
อ่่าน และเขีียน น่่าเบื่่�อ นัักศึึกษาในชั้้�นเรีียน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งนัักศึึกษาที่่�มีีระดัับความสามารถทางภาษา
อัังกฤษต่ำำ��จะไม่่มีคี วามสนใจ กระตืือรืือร้้นในการเรีียน
ขาดเรีียนบ่่อย และส่่งผลให้้ผลการเรีียนต่ำำ��และไม่่ชอบ
ภาษาอัังกฤษในระยะยาว
จากปััญหาข้้างต้้นผู้้เ� ขีียนได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คัญ
ั
ของวิิ ธีี ก ารเรีี ย นการสอนที่่�เน้้นผู้้� เรีี ย นเป็็ น สำำ�คัั ญ
(student-centered) ที่่�จะต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความแตกต่่าง
ระหว่่างบุุคคลของผู้้�เรีียนและการเน้้นความต้้องการ
ของผู้้�เรีียนเป็็นหลััก โดยผู้้�สอนจะเปลี่่�ยนบทบาทจาก
การเป็็นครููผููสอน (teacher) มาเป็็นผู้้�อำำ�นวยความ
สะดวก (facilitator) ซึ่ง่� ผู้้เ� ขีียนเห็็นว่่าการจััดการเรีียน
การสอนแบบห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้าน (Flipped
Classroom) น่่าจะเหมาะสมในการจััดการเรีียนการ
สอนในกระบวนวิิชาภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 1 (001101)
ที่่�ผู้้เ� รีียนมีีพื้้�นความรู้้ท� างภาษาอัังกฤษหลากหลายมาก

จากความสามารถทางภาษาอัังกฤษระดัับต่ำำ��สุุด จน
กระทั่่�งถึึงระดัับสููง ให้้สามารถเรีียนภาษาอัังกฤษได้้
ตามระดัับความสามารถของตนเอง โดยสามารถใช้้
เวลาทำำ�ความเข้้าใจบทเรีียนได้้ตามความต้้องการของ
ตนเองนอกห้้องเรีี ย น และจะสามารถใช้้เวลาใน
ห้้องเรีี ย นฝึึ ก ฝนทัั ก ษะที่่�จำำ� เป็็ น ที่่�ต้้องการการ
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น เช่่น การพููด และทำำ�แบบฝึึกหััดที่่�
จำำ�เป็็น
2. ความหมายของห้้องเรีียนกลัับด้้าน
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน (Filipped Classroom) หมายถึึง
การเรีียนการสอนลัักษณะหนึ่่�งที่่�แตกต่่างไปจากการ
เรีียนการสอนแบบปกติิ ที่่�ผู้้�สอนจะจััดเตรีียมเนื้้�อหา
บางส่่วนไว้้ในรููปของสื่่�อวิิดีีทััศน์์ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนด้้วย
ตนเองนอกห้้องเรีียน และใช้้เวลาส่่วนใหญ่่ในห้้องเรีียน
เพื่่�อการเรีียนรู้้แ� บบสืืบสอบความรู้้แ� ละทำำ�การบ้้านที่่�ผู้้�
สอนมอบหมาย (Mcmahon, 2013)
	จุุดเริ่่�มต้้นของการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้านนั้้�นเริ่่�มต้้นขึ้้�นในโรงเรีี ย น
Woodland Park High School รััฐโคโรลาโด ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา โดยครููผู้้�สอนวิิชาวิิทยาศาสตร์์ 2 ท่่าน
คืือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ที่่�พบ
ปััญหาว่่านัักเรีียนในชั้้�นเรีียนบางคนขาดเรีียนเพราะ
ต้้องไปทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ เช่่น เล่่นกีีฬาให้้กัับโรงเรีียน
หรืือกิิจกรรมอื่่�นๆ ทำำ�ให้้เรีียนไม่่ทััน และนัักเรีียนบาง
คนก็็มีพี ฤติิกรรมการเรีียนที่่�ช้้า ต้้องใช้้เวลามากกว่่าคน
อื่่�นในการทำำ�ความเข้้าใจบทเรีียน โดยครููทั้้�งสองได้้
ทดลองทำำ�การบัันทึึกเทปวิิดีโี อซึ่ง่� เป็็นเนื้้�อหาสาระการ
สอนเพื่่�อให้้นัักเรีียนนำำ�ไปศึึกษาด้้วยตนเองที่่�บ้้าน แล้้ว
ผู้้�เรีียนนำำ�เอาผลการอภิิปราย สืืบค้้นเพื่่�อหาบทสรุุป
ของคำำ�ตอบในชั้้�นเรีียนอีีกครั้้�งหนึ่่�ง โดยครููทำ�ำ หน้้าที่่�
เป็็ น ผู้้� อำำ� นวยความสะดวกในการจัั ด ประสบการณ์์
ทางการเรีียนดัังกล่่าว ซึ่่�งวิิธีีการเรีียนแบบนี้้�เป็็นการ
เรีียนแบบกลัับด้้าน โดยการเรีียนการสอนแบบเดิิม
เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ผู้้�สอนจะสอนในห้้องเรีียนและมอบ
หมายงานให้้ผู้้�เรีียนไปทำำ�ต่่อที่่�บ้้าน ส่่วนการเรีียนการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สอนแบบกลัับด้้านผู้้เ� รีียนจะเรีียนเนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ด้้วย
ตนเองนอกห้้องเรีียน แล้้วนำำ�งานหรืือประสบการณ์์ที่่�
ได้้รัับมาจากนอกห้้องเรีียนมาแบ่่งปัันกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
โดยครููจะเป็็นผู้้�ให้้ความรู้้�เพิ่่�มเติิมและให้้คำำ�แนะนำำ�
ชี้้�แจงในประเด็็นคำำ�ถามของผู้้เ� รีียน ซึ่่�งรููปแบบการเรีียน
การสอนดัังกล่่าวภายหลัังได้้พััฒนาและขยายขอบข่่าย
ไปกว้้างขวาง โดยเฉพาะการปรัับใช้้กัับสื่่�อ ICT หลาก
หลายประเภทที่่�มีี ศัั ก ยภาพค่่ อ นข้้างสูู ง ในปัั จ จุุ บัั น
(สุุรศัักดิ์์� ปาเฮ, 2556)
แนวคิิ ด เรื่่�องห้้องเรีี ย นกลัั บ ด้้านนั้้�นมีี ค วาม
สอดคล้้องกัับจััดการเรีียนการสอนแบบเน้้นผู้้เ� รีียนเป็็น
สำำ�คััญ โดยการปรัับเปลี่่�ยนบทบาทของครููที่่�เคยเป็็นผู้้�
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในชั้้�นเรีียน มาเป็็นเป็็นผู้้�อำำ�นวยความ
สะดวกแก่่ผู้้�เรีียน สอนโดยไม่่ยึึดติิดกัับห้้องเรีียน ให้้
นัั ก เรีี ย นมีี ส่่ว นร่่ ว มในการวางแผนหลัั ก สูู ต ร สร้้าง
กิิจกรรมที่่�หลากหลายอัันจะมุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการ
เรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง
การจะทำำ� ให้้การจัั ด การเรีี ย นการสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านจะประสบความสำำ�เร็็จได้้ นอกจาก
การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการเรีียนของผู้้�เรีียนแล้้ว ครููก็็
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีคิิด (mindset) ของตนเองด้้วย ศ.
นพ. วิิจารณ์์ พานิิช ได้้กล่่าวไว้้ในหนัังสืือ “ครููเพื่่�อศิิษย์์
ห้้องเรีียนกลัับทาง” ว่่า ครููต้้องมีีความสามารถ เปลี่่�ยน
สวิิตช์์สมองจากเรื่่�องหนึ่่�งไปสู่่�อีีกเรื่่�องหนึ่่�งได้้ทัันท่่วงทีี
รวมทั้้�ง ต้้องเข้้าใจความเชื่่�อมระหว่่างสาระวิิชา ครููต้้อง
ไม่่อายที่่�จะสารภาพกัับเด็็กว่่าตนไม่่รู้้�ในบางเรื่่�อง นั่่�น
คืื อ ครูู ต้้ องทำำ�ตัั ว เป็็ น “ผู้้� เ รีี ย นรู้้� ” มากกว่่ า เป็็ น
“ผู้้�รอบรู้้�”
3. รููปแบบการจััดการเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียน
กลัั บ ด้้านในกระบวนวิิ ช าภาษาอัั ง กฤษพื้้�นฐาน1
(001101)
ก ร ะ บ ว น วิิ ช า ภ า ษ า อัั ง ก ฤ ษ พื้้� น ฐ า น 1
มีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาทัักษะการสื่่�อสาร ฟััง
พููด อ่่าน เขีียน ภาษาอัังกฤษในระดัับเบื้้�องต้้น เพื่่�อการ
สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เพื่่�อให้้บรรลุุวััตุุประสงค์์ของ
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กระบวนวิิชา ผู้้�เขีียนได้้ออกแบบการเรีียนการสอน
แบบห้้องเรีียนกลัับด้้าน และนำำ�มาทดลองใช้้ในภาค
การศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 โดยมีีรููปแบบดัังนี้้�
1. การเรีียนด้้วยตนเองนอกห้้องเรีียน เนื้้�อหา
การเรีียนการสอนส่่วนนี้้�จะประกอบด้้วยเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยว
กัับไวยากรณ์์ภาษาอัังกฤษ เนื้้�อเรื่่�องที่่�จะฝึึกทัักษะการ
อ่่าน ซึ่ง่� เนื้้�อหาเหล่่านี้้�ได้้จััดทำำ�ในรููปวิิดีโี อคลิิป จำำ�นวน
49 คลิิป โดยแยกออกเป็็นเนื้้�อหาไวยากรณ์์ภาษา
อัังกฤษ 16 คลิิป เนื้้�อหาที่่�กี่่�ยวกัับทัักษะการอ่่าน 29
คลิิป และทบทวนเนื้้�อหาท้้ายบท 4 คลิิป และคลิิป
วิิดีโี อทั้้�งหมดนี้้�นำำ�ไปอััพโหลดไว้้ที่่� https://elearning.
cmu.ac.th/ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ศึึกษามาก่่อนเข้้า
ห้้องเรีี ย น ตามตารางที่่�กำำ� หนดไว้้ว่่ า ในแต่่ ล ะคาบ
นัักศึึกษาจะต้้องศึึกษาหััวข้้อใดมาก่่อน
2. การเรีียนการสอนในห้้องเรีียน จะเป็็นการ
เรีียนการสอนที่่�เน้้นกิิจกรรมให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมมาก
ที่่�สุุด ตามแนวคิิดการจััดการเรีียนการสอนแบบ Active
Learning มีีเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฏิิบััติิ เพื่่�อ
สร้้างทัักษะทางภาษาโดยเฉพาะการฟััง การพููด และ
การเขีียน ที่่�ผู้้�สอนจะสร้้างกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งได้้
ปรัับรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนใน 1 คาบ
(90 นาทีี) ดัังนี้้�
ห้้องเรีียนแบบเดิิม
ห้้องเรีียนกลัับด้้าน
นำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน 10 นาทีี นำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน 10 นาทีี
บรรยายเนื้้�อหาใหม่่ 50 ถาม-ตอบเกี่่�ยวกัับบท
นาทีี
เรีียนใหม่่ที่่�เรีียนมานอก
ห้้องเรีียน 20 นาทีี
กิิจกรรมฝึึกการสนทนา กิิจกรรมฝึึกการสนทนา
การฟััง การเขีียน 20 การฟััง การเขีียน 50
นาทีี
นาทีี
สรุุปบทเรีียน 10 นาทีี สรุุปบทเรีียน 10 นาทีี
	กิิจกรรมการเรีียนการสอนในห้้องเรีียนกลัับด้้าน
จะแตกต่่างจากห้้องเรีียนแบบดั้้�งเดิิมคืือ ผู้้ส� อนได้้ปรัับ
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เปลี่่�ยนบทบาทจากผู้้�บรรยายในห้้อง มาเป็็นผู้้�อำำ�นวย
ความสะดวกที่่�คอยตอบคำำ�ถามในประเด็็นปััญหาที่่�
นัักศึึกษาศึึกษามาด้้วยตนเองนอกห้้องเรีียน และคอย
ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่นัักศึึกษาในการฝึึกทัักษะการฟััง การ
พููด การเขีียน ในชั้้�นเรีียน ในขณะที่่�นัักศึึกษาก็็มีโี อกาส
ได้้ฝึึกทัักษะเหล่่านี้้�มากขึ้้�นในห้้องเรีียนภายใต้้การ
แนะนำำ�ของผู้้�สอน
	ผู้้�สอนได้้นำำ�เอาเทคโนโลยีีสารสนเทศต่่างๆ เช่่น
online gamification websites: Kahoot, Quizziz
มาใช้้ในการทำำ�กิจิ กรรมการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน
สร้้างแบบฝึึกหััดเพื่่�อตรวจสอบความเข้้าใจบทเรีียนที่่�
เรีียนมาด้้วยตนเองของนัักศึึกษา เพื่่�อทำำ�ให้้การเรีียน
ภาษาอัังกฤษเป็็นเรื่่�องน่่าเบื่่�อ และมีีการแข่่งขัันกัันใน
แต่่ละคาบเรีียน ผู้้�ชนะก็็จะได้้รางวััล ซึ่่�งเป็็นการเสริิม
แรงบวกให้้กัับนัักศึึกษาในการเรีียนรู้้� ให้้นัักศึึกษาหา
ตััวอย่่างบทสนทนาในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ที่่�ตนเองคิิดว่่า
น่่าจะเป็็นประโยชน์์กับั ตนเองและตนเองมีีโอกาสที่่�จะ
ได้้ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันมา จาก websites ต่่างๆ มา
ศึึกษาแล้้วฝึึกการสนทนาตามสถานการณ์์เหล่่านั้้�น
4. ขั้้�นตอนการจััดรููปแบบการจััดการเรีียนสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านมาใช้้ในการสอนกระบวนวิิชา
ภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 1
	ผู้้�เขีียนได้้นำำ�รููปแบบการจััดการเรีียนการสอน
แบบห้้องเรีียนกลัับด้้านมาทดลองใช้้กัับนัักศึึกษาชั้้�นปีี
ที่่� 1 ที่่�ลงทะเบีียนในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2563 จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นประมาณ 7,000 คน ใน 235 ตอน
ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�ได้้ใช้้รููปแบบของห้้องเรีียนกลัับด้้านไปใช้้
แต่่เนื่่�องจากกระบวนวิิชานี้้�เป็็นกระบวนวิิชาบัังคัับจึึง
มีีนัักศึึกษาลงทะเบีียนจำำ�นวนมากและผู้้�สอนจำำ�นวน
มาก ทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ จึึงไม่่สามารถนำำ�รููป
แบบกิิจกรรมแบบ Active Learning เข้้าไปใช้้ได้้พร้้อม
กัันในภาคการศึึกษา ดัังนั้้�นผู้้�เขีียนจึึงได้้ทดลองเต็็มรููป
แบบทั้้�งห้้องเรีียนกลัับด้้านและกิิจกรรมการเรีียนการ
สอนแบบ Active Learning กัับนัักศึึกษาในตอนที่่�
158 จำำ�นวน 36 คน ที่่�ผู้้�เขีียน (ผศ. สาคร เรืือนไกล)

เป็็นผู้้�สอน โดยมีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
1. ในคาบที่่� 1 ก่่อนที่่�จะเริ่่�มเรีียน ผู้้�สอนได้้ให้้
นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมในการวางแผนการเรีียนของตนเอง
โดยให้้ทุุกคนเขีียนปััญหาการเรีียนภาษาอัังกฤษของ
ตนเอง จุุดอ่่อนจุุดแข็็งในทัักษะภาษาอัังกฤษ สิ่่�งที่่�
ต้้องการในการเรีียนภาษาอัังกฤษ และ วิิธีีการเรีียน
การสอนที่่�อยากจะให้้เกิิดขึ้้�นในห้้องเรีียนนี้้� จากนั้้�นก็็
นำำ�มาอภิิปรายหาแนวทางการจััดกิิจกรรมในห้้องเรีียน
ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�เรีียน
2. นัักศึึกษาทุุกคนในห้้องเรีียนจะได้้รัับตาราง
การเรีียนทั้้�งภาคการศึึกษาที่่�ระบุุเนื้้�อหาที่่�จะนำำ�มา
อภิิปราย ฝึึกปฏิิบััติิในแต่่ละคาบ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้
ศึึกษาบทเรีียนล่่วงหน้้าก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน จากคลิิปวิิดีโี อ
ที่่�เตรีียมไว้้ใน https://elearning.cmu.ac.th/
3. ในห้้องเรีียนผู้้�สอนจะทบทวนเนื้้�อหาที่่�เรีียน
มานอกห้้องเรีียน โดยวิิธีีการต่่างๆ ไม่่ว่่าจะสร้้างเป็็น
แบบทดสอบย่่อยใน Kahoot หรืือ Quizziz แล้้วให้้
นัักศึึกษาเล่่นเกมส์์แข่่งกัันผ่่านสมาร์์ทโฟน หรืืออาจจะ
เป็็นการให้้อธิิบายสรุุปให้้เพื่่�อนในชั้้�นเรีียนฟััง
4. ผู้้�สอนจะใช้้เวลาส่่วนใหญ่่ในคาบเรีียน ฝึึก
ทัักษะการฟััง พููด เขีียน โดยเริ่่�มจากการให้้นัักศึึกษา
หาคลิิปวิิดีีโอเรื่่�องที่่�อยากฟัังและพููดมาจากเวบไซต์์
ต่่างๆ ต้้องเป็็นคลิิปที่่�ตััวเองฟัังรู้้�เรื่่�องแล้้วนำำ�มาฝึึกหา
คำำ�ศััพท์์ สำำ�นวน รููปแบบของประโยค แล้้วฝึึกตามรููป
แบบนั้้�น และเรีียนรู้้ก� ารเขีียนจากรููปแบบของประโยค
ที่่�ถอดออกมาด้้วย เพราะผู้้�เขีียนมีีแนวคิิดว่่าคนเราจะ
เรีียนรู้้ไ� ด้้จากสิ่่�งที่่�ตนเองสนใจ จากนั้้�นค่่อยให้้ฝึึกฟััง พููด
และเขีียน ตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนด
5. การทดสอบแยกเป็็นสองส่่วน คืือ ส่่วนที่่�
เป็็นการทดสอบเนื้้�อหาบทเรีียนที่่�เรีียนนอกห้้องเรีียน
(ไวยากรณ์์และการอ่่าน) จะเป็็นรููปแบบการทดสอบ
บนกระดาษในห้้องสอบ (กลางภาคและปลายภาค) คิิด
เป็็ น 70% ส่่ ว นที่่�สองเป็็ น การวัั ด ผลกิิ จ กรรมใน
ห้้องเรีียน การฟััง การอ่่าน และการเขีียน ทัักษะละ
10% คิิดเป็็น 30%
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5. ผลการจัั ด รููปแบบการจัั ด การเรีี ย นสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านมาใช้้ในการสอนกระบวนวิิชา
ภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 1
จากการทดลองใช้้รููปแบบการจััดการเรีียนการ
สอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านในกระบวนวิิชาภาษา
อัังกฤษพื้้�นฐาน 1 ในภาคการศึึกษาที่่� 1 ปีีการศึึกษา
2563 กัับนัักศึึกษาจำำ�นวน 36 คน ที่่�ลงทะเบีียนในตอน
ที่่� 158 พบว่่าหลัังการสอบกลางภาคมีีนัักศึึกษาถอน
กระบวนวิิชานี้้� 6 คน และในจำำ�นวน 30 คนที่่�เหลืือ
สอบผ่่าน 22 คน สอบไม่่ผ่่าน 8 คน โดยเมื่่�อพิิจารณา
จากคะแนนแล้้วพบว่่านัักศึึกษาที่่�สอบไม่่ผ่่านมาจาก
การทำำ�คะแนนกลางภาคและปลายภาคได้้น้้อย ซึ่่�ง
เป็็นการทดสอบเนื้้�อหาบทเรีียนที่่�เรีียนด้้วยตนเอง โดย
มีีเหตุุผลที่่�สรุุปได้้จากการสนทนากลุ่่�ม (focus group)
ดัังนี้้�
1. นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้�เป็็นนัักศึึกษาที่่�มีีพื้้�นความรู้้�
ภาษาอัังกฤษในระดัับที่่�ต่ำำ�� โดยดููจากคะแนน O-NET
ส่่วนใหญ่่ได้้คะแนนไม่่เกิิน 40 คะแนน จากคะแนนเต็็ม
100 คะแนน
2. เนื้้�อหาในคลิิปวิิดีีโอส่่วนใหญ่่บรรยายเป็็น
ภาษาอัังกฤษ นัักศึึกษาที่่�มีีพื้้�นความรู้้�ภาษาอัังกฤษต่ำำ��
จึึงไม่่สามารถเข้้าใจเนื้้�อหาได้้อย่่างถ่่องแท้้ แม้้ว่่าผู้้ส� อน
จะสรุุปให้้ในห้้องแล้้วก็็ตาม ทำำ�ให้้ทำำ�ข้้อสอบได้้คะแนน
น้้อย
3. ช่่วงภาคเรีียนที่่� 1 เป็็นช่่วงเวลาของการ
ระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้การจััดการเรีียนการสอน
ในกระบวนวิิชาภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน 1 ที่่�มีีนัักศึึกษา
จำำ�นวนมากใน 1 ตอน จำำ�เป็็นต้้องแบ่่งเข้้าชั้้�นเรีียนทีีละ
ครึ่่�งห้้อง มีีผลทำำ�ให้้การเรีียนการสอนทำำ�ได้้ไม่่เต็็มที่่�เท่่า
ที่่�ควร อาจจะมีีผลต่่อการเรีียนการสอนและการสอบ
ของนัักศึึกษาด้้วย
	นัักศึึกษาได้้ให้้ข้้อคิิดเห็็นต่่อการเรีียนการสอน
แบบห้้องเรีียนกลัับด้้านเพิ่่�มเติิมดัังนี้้�
1. มีีความสะดวกในการเรีียนเพราะสามารถ
เรีียนที่่�ไหนและเมื่่�อไหร่่ก็็ได้้ ตามความสะดวกและ
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ความสามารถของตนเอง
2. ชอบที่่�ผู้้ส� อนให้้ใช้้ภาษาอัังกฤษกัับสิ่่�งที่่�ตนเอง
สนใจ
3. ทำำ�ให้้มีีความปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เพื่่�อนในชั้้�นเรีียน
มากขึ้้�น เพราะผู้้ส� อนจััดให้้ทำำ�กิจิ กรรมกลุ่่�มด้้วยกัันบ่่อย
และให้้เปลี่่�ยนกลุ่่�มไปเรื่่�อยๆ
4. ชอบที่่�ได้้ใช้้เทคโนโลยีีมาช่่วยในการเรีียน
เพราะไม่่น่่าเบื่่�อ
6. ข้้ อ เสนอแนะในการจัั ด การเรีี ย นการสอนใน
อนาคต
ในการจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบห้้องเรีียน
กลัั บ ด้้าน โดยเฉพาะการสอนภาษา เพื่่�อให้้มีี
ประสิิทธิิภาพควรจะต้้องพิิจารณาถึึงปััจจััยต่่างๆ ดัังนี้้�
1. ด้้านผู้้เ� รีียน ผู้้เ� รีียนในแต่่ละกลุ่่�มควรจะมีีพื้้�น
ความรู้้� ท างภาษาที่่�ใกล้้เคีี ย งกัั น เพราะในการทำำ�
กิิจกรรมในชั้้�นเรีียนหากผู้้�เรีียนมีีพื้้�นความรู้้�ทางภาษา
ที่่�แตกต่่างกััน จะทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�มีคี วามรู้้ท� างภาษาต่ำำ��ไม่่กล้้า
ที่่�จะพููดในชั้้�นเรีียน เนื่่�องจากปีีการศึึกษา 2563 นี้้�ไม่่
ได้้มีีการวััดระดัับภาษาอัังกฤษ (ePro) จีีงได้้นัักศึึกษา
ที่่�มีีพื้้�นความรู้้�ภาษาอัังกฤษที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละชั้้�น
เรีียน ในปีีการศึึกษา 2564 น่่าจะได้้สอบวััดระดัับและ
จััดกลุ่่�มนัักศึึกษาให้้มีีพื้้�นความรู้้�ที่่�ใกล้้เคีียงกัันได้้
2. ด้้านผู้้�สอน ผู้้�สอนควรจะต้้องปรัับตััวให้้ทััน
สมััยอยู่่�เสมอ เรีียนรู้้�เทคโนโลยีีใหม่่ๆ เพื่่�อให้้สามารถ
จััดการเรีียนการสอนให้้ตรงกัับพฤติิกรรมของผู้้เ� รีียนใน
เจเนอเรชั่่�นวาย (Generation Y) ที่่�สามารถรัับรู้้�เร็็ว
กล้้าเปลี่่�ยนแปลง กล้้าถามและพร้้อมเปลี่่�ยนแปลงใน
สิ่่�งที่่�ตนเองสนใจ หากจะต้้องใช้้กัับกระบวนวิิชาภาษา
อัังกฤษพื้้�นฐาน 1 ทั้้�งหมดต่่อไปในอนาคต จำำ�เป็็นจะ
ต้้องทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�สอนเรื่่�องนี้้�
3. ด้้านสื่่�อการสอน สื่่�อการสอนต้้องดึึงดููดความ
สนใจผู้้เ� รีียน มีีรูปู แบบที่่�ทัันสมััย และส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
เข้้าใจเนื้้�อหาได้้อย่่างถ่่องแท้้ ซึ่่�งที่่�ผ่่านมานัักศึึกษาที่่�มีี
พื้้�นความรู้้� ภ าษาอัั ง กฤษต่ำำ�� ไม่่ ส ามารถเข้้าเนื้้�อหา
ไวยากรณ์์และเนื้้�อเรื่่�องที่่�อธิิบายโดยใช้้ภาษาอัังกฤษได้้
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อย่่างถ่่องแท้้ จึึงควรจะมีีเนื้้�อหาที่่�บรรยายโดยใช้้ภาษา
ไทยเพื่่�อช่่วยนัักศึึกษากลุ่่�มอ่่อน
4. ด้้านการประเมิินผล ควรมีีแบ่่งสััดส่่วนการ
ประเมิินผลระหว่่างเนื้้�อหาการเรีียนรู้้น� อกห้้องเรีียนกัับ
ในห้้องเรีียนอย่่างเหมาะสม ในปีีการศึึกษาจะมีีการ
พิิ จ ารณาแบ่่ ง สัั ด ส่่ ว นให้้มีี ก ารวัั ด ผลกิิ จ กรรมใน
ห้้องเรีียนให้้มากขึ้้�น
7. บทสรุุป
การนำำ�แนวทางการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านมาใช้้ในวิิชาภาษาอัังกฤษ ในระดัับ
อุุดมศึึกษา เป็็นเรื่่�องที่่�เหมาะสมเป็็นอย่่างยิ่่�ง เนื่่�องจาก
ภาษาอัังกฤษเป็็นทัักษะที่่�ต้้องอาศััยการฝึึกฝนอยู่่�เสมอ
ซึ่ง่� การเรีียนการสอนแบบห้้องเรีียนกลัับด้้านนี้้�สามารถ

สร้้างแรงจููงใจและสร้้างทััศนคติิที่่�ดีใี ห้้กัับผู้้เ� รีียน อัันจะ
นำำ�ไปสู่่�การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตได้้
อย่่างไรก็็ตามการจััดการเรีียนการสอนแบบ
ห้้องเรีียนกลัับด้้านในวิิชาภาษาอัังกฤษจะประสบความ
สำำ�เร็็จได้้นั้้�น ผู้้ส� อนต้้องปรัับเปลี่่�ยนบทบาทของตนเอง
จากผู้้�บรรยายให้้กลายมาเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก
หรืือโค้้ช ผู้้�ให้้คำำ�แนะนำำ�อัันเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�เรีียน
และที่่�สำำ�คััญต้้องช่่วยสร้้างแรงบรรดาลใจในการเรีียน
ได้้ด้้วย ผู้้�เรีียนก็็ต้้องปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการเรีียน
ของตนเองให้้สามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตนเอง และมีีผู้้ส� อน
เป็็นโค้้ช ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากการเรีียนภาษานั้้�นต้้องอาศััย
การฝึึกฝนด้้วยตนเองเป็็นหลัักจึึงจะสามารถเพิ่่�มทัักษะ
ภาษาของตนเองได้้
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบโครงงานวรรณคดีมีชีวิต
ด้วยแนวคิดเชาวน์ปัญญาเชิงปฏิบัติ ร่วมกับกระบวนการสืบสอบเชิงคุณค่า
และวิธีการรื้อสร้างทางวรรณคดี
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บทคัดย่อ
บทความฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำำ�เสนอกระบวนการและผลการจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกในกระบวนวิิชา
067371 การวิิเคราะห์์วรรณกรรมในหลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ซึ่่�งมีีนักั ศึึกษาลงทะเบีียนเรีียน จำำ�นวน 30 คน
มีีภาระงานหลัักคืือการจััดทำำ�โครงงานวรรณคดีีมีีชีีวิิต ผ่่านแนวคิิดพื้้�นฐานได้้แก่่ แนวคิิดเชาวน์์ปััญญาเชิิงปฏิิบััติิ
กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า และวิิธีีการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี โดยนัักศึึกษาแต่่ละกลุ่่�มได้้ปฏิิบััติิการวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์ ที่่�มา เนื้้�อหา วรรณศิิลป์์ ภาพสะท้้อนสัังคม ข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีี และทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการออกแบบโครง
งานวรรณคดีี จากนั้้�นจึึงออกแบบโครงงานวรรณคดีี แล้้วนำำ�ไปจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดคุุณค่่า
วรรณคดีีในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันสำำ�หรัับกลุ่่�มเป้้าหมายของแต่่ละกลุ่่�ม จำำ�นวน 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) นัักเรีียน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น ในโรงเรีียนสอนคนตาบอดในพระบรมราชิินููปถััมภ์์ ภาคเหนืือ จำำ�นวน 11 คน 2)
นัักเรีียนระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4 โรงเรีียนบ้้านเชิิงดอยสุุเทพ จำำ�นวน 25 คน 3) พระภิิกษุุสามเณรและนัักศึึกษา
มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏราชวิิทยาลััย จำำ�นวน 22 รููป/คน 4) กลุ่่�มสมาชิิกในเพจเฟซบุ๊๊�กเนื้้�อคู่่�ประตูู มช. จำำ�นวน 125
คน 5) นัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 53 คน ผลการจััดการเรีียนรู้้�พบ
ว่่า นัักศึึกษามีีความกระตืือรืือร้้นในการเรีียนรู้้�วรรณคดีี สามารถวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์แนวคิิดทฤษฎีีและเนื้้�อหา
วรรณคดีีได้้ดีี และมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อการจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบโครงงานวรรณคดีี ในขณะที่่�กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมโครงงานวรรณคดีีมีีความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการจััดกิิจกรรม โดยร่่วมปฏิิบััติิกิิจกรรมโครงงานวรรณคดีี
อย่่างมีีความสุุข และสามารถระบุุแนวทางการประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีีในการแก้้ไขปััญหาและยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตได้้เป็็นอย่่างดีี
คำำ�สำำ�คััญ: โครงงาน, วรรณคดีี, เชาวน์์ปััญญาเชิิงปฏิิบััติิ, การสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า, การรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี
1. บทนำำ�
วรรณคดีีเป็็นมรดกภููมิปัิ ญ
ั ญาทางความคิิดและ
ภาษาของบรรพบุุรุุษแต่่ละชนชาติิที่่�มีีความมุ่่�งหมาย
เพื่่�อจรรโลงใจและให้้แง่่คิดิ ในการใช้้ชีีวิติ วรรณคดีีช่ว่ ย
บัันทึึกเรื่่�องราวของชีีวิติ วััฒนธรรมและสัังคม ทำำ�ให้้คน
เข้้าใจตนเอง เข้้าใจผู้้�อื่่�นและทำำ�ให้้เข้้าใจโลกได้้มากขึ้้�น
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(กุุสุุมา รัักษมณีี,2556) การเข้้าถึึงวรรณคดีีผ่่านการ
เรีียนการสอนนั้้�น มัักประสบปััญหาหลายประการ โดย
เฉพาะการมุ่่�งเน้้นท่่องจำำ�เนื้้�อหาวรรณคดีีเพื่่�อนำำ�ไป
สอบแต่่ระบุุไม่่ได้้ว่่าเนื้้�อหานั้้�นมีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างไร และจะ
สามารถนำำ�ข้้อคิิดคุุณค่่าเหล่่านั้้�นไปใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์
ในการดำำ�เนิินชีีวิติ ได้้อย่่างไร (ดวงมน จิิตร์์จำำ�นงค์์,2536)

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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การจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้เข้้าถึึงวรรณคดีีจึึงควรใช้้การ
สอนหลากวิิธีี ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้รู้้�จัักคิิด เพื่่�อให้้ค้้น
พบข้้อคิิดคุุณค่่าที่่�จะสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิต
ได้้ต่่อไป (สุุจริิต เพีียรชอบ และ สายใจ อิินทรััมพรรย์์,
2538)
การจััดการเรีียนรู้้�วรรณคดีีสำำ�หรัับนัักศึึกษาครูู
ภาษาไทย มีีความมุ่่�งหมายเพื่่�อให้้นัักศึึกษาสามารถ
สกััดความรู้้ต� ลอดจนข้้อคิิดและคุุณค่่าวรรณคดีีเพื่่�อนำำ�
ไปออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องเหมาะสม
กัั บ ผู้้� เ รีี ย นระดัั บ การศึึ ก ษาขั้้�นพื้้�นฐาน แต่่ จ าก
ประสบการณ์์การจััดการเรีียนรู้้�วรรณคดีีไทยสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาครููภาษาไทย คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ พบว่่าการจััดการเรีียนรู้้�ยัังประสบปััญหา
เนื่่�องจากนัักศึึกษาบางคนไม่่ได้้มีีความสนใจและไม่่มีี
พื้้�นฐานความรู้้�ทางวรรณคดีี บางคนไม่่ชอบอ่่านเรื่่�อง
ราววรรณคดีี มองว่่าวรรณคดีีเป็็นเรื่่�องเก่่าไม่่เข้้ากัับยุุค
สมััย
จากหลัักการและสภาพความเป็็นจริิงดัังกล่่าว
จึึงเป็็นที่่�มาของการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาครููภาษาไทยเกิิดทััศนคติิเชิิงบวกต่่อ
การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�วรรณคดีีไทยสำำ�หรัับ
ผู้้�เรีียนระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน โดยใช้้การจััดการ
เรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active Learning) ผ่่านกิิจกรรมการ
ลงมืื อ ปฏิิ บัั ติิ ด้้ วยแนวคิิ ด เชาวน์์ ปัั ญ ญาเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ
(Practical Intelligence) กระบวนการสืืบสอบเชิิง
คุุณค่่า (Appreciative Inquiry) และวิิธีีการรื้้�อสร้้าง
ทางวรรณคดีี (Deconstruction Theory) โดยมุ่่�งเน้้น
ภาระงานหลัักคืือการออกแบบโครงงานวรรณคดีีมีี
ชีีวิติ เพื่่�อนำำ�ไปจััดกิิจกรรม การประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดคุุณค่่า
วรรณคดีีสำำ�หรัับผู้้�เรีียนระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานให้้
สอดคล้้องเหมาะสมกัับการเรีียนรู้้�ยุุคดิิจิิทััลต่่อไป
2. แนวคิิดทฤษฎีีที่่�ใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้�
2.1 เชาวน์์ปััญญาเชิิงปฏิิบััติิ
แนวคิิดเชาวน์์ปััญญาเชิิงปฏิิบััติิ (Practical
Intelligence) (Sternberg,1985) เป็็นการพััฒนา

ความสามารถของบุุคคลในการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้โ� ดย
เน้้นความสามารถในการปฏิิบัติั ิ 4 ด้้าน คืือ การใช้้ความ
รู้้� (Use) การประยุุกต์์ (Apply) การตรวจสอบความ
รู้้� (Implement) และการนำำ� ความรู้้� ไ ปปฏิิ บัั ติิ
(Practice) เพื่่�อให้้บุุคคลสามารถนำำ�ความรู้้ภ� าคทฤษฎีี
ไปสู่่�การปฏิิบััติิจริิงในการแก้้ปััญหาในชีีวิิตประจำำ�วััน
ซึ่ง่� การจััดการเรีียนรู้้ว� รรณคดีีผ่า่ นแนวคิิดเชาวน์์ปัญ
ั ญา
เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ นั้้� นมุ่่�งเน้้นให้้นัั ก ศึึ ก ษาสกัั ด ข้้อคิิ ด คุุ ณ ค่่ า
วรรณคดีี แล้้วนำำ�ข่่าวสาร เหตุุการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
มาวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงเข้้ากัับวรรณคดีี โดยประยุุกต์์ใช้้
ข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีีเป็็นเครื่่�องมืือและแนวทางในการ
แก้้ปััญหาเหตุุการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันเหล่่านั้้�น
2.2 กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า
กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า (Appreciative
Inquiry) คืือการระดมความคิิดด้้วยวิิธีีการตั้้�งคำำ�ถาม
เชิิงบวกเพื่่�อร่่วมกัันค้้นหาวิิธีีการหรืือแนวคิิดที่่�ดีีที่่�สุุด
ก่่อนจะนำำ�ไปปฏิิบััติิใช้้ (Cooperrider,1986) ต่่อมามีี
การพััฒนารููปแบบ The 5-D Model (Mohr &
Watkins,2002) ประกอบด้้วย ขั้้�นที่่� 1 คืือ การนิิยาม
ประเด็็นในมุุมมองเชิิงบวกเพื่่�อค้้นหาวิิธีกี ารที่่�ดีีร่ว่ มกััน
(Definition) ขั้้�นที่่� 2 คืื อ การค้้นหาสิ่่�งที่่�ดีี ที่่�สุุ ด
(Discovery) ขั้้�นที่่� 3 คืือ การกำำ�หนดภาพในอนาคตที่่�
ต้้องการเพื่่�อสร้้างวิิสััยทััศน์์ร่่วมกััน (Dream) ขั้้�นที่่� 4
คืือ การออกแบบเพื่่�อให้้วิิสััยทััศน์์เป็็นจริิง (Design)
ขั้้�นที่่� 5 เป็็นการลงมืือปฏิิบััติิ (Destiny) ซึ่่�งการจััดการ
เรีียนรู้้�วรรณคดีีครั้้�งนี้้�มุ่่�งเน้้นการใช้้ The 5-D Model
ทั้้�ง 5 ขั้้�นตอนมาเป็็นกลวิิธีีในการประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิด
คุุณค่่าวรรณคดีีโดยผ่่านการสนทนาพููดคุุยของสมาชิิก
ในกลุ่่�มผู้้เ� รีียน อัันจะช่่วยให้้ได้้วิิธีกี ารประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิด
คุุณค่่าวรรณคดีีที่่�เหมาะสมกัับสภาพสัังคมปััจจุุบััน
และยัั งสามารถใช้้ 5-D Model ในการออกแบบ
กิิจกรรมโครงงานวรรณคดีีมีีชีีวิิตให้้สอดคล้้องกัับการ
เรีียนรู้้�ยุุคดิิจิิทััลได้้เป็็นอย่่างดีี
2.3 วิิธีีการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี
	ทฤษฎีีการรื้้�อสร้้าง (Deconstruction Theory)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป็็ น ทฤษฎีี ห ลัั ง โครงสร้้างนิิ ย มทางภาษาศาสตร์์
(Derrida,1980) ที่่�ภายหลัั ง ได้้ใช้้ในการวิิ จ ารณ์์
วรรณกรรม ซึ่่�งเน้้นการอ่่านเพื่่�อวิิเคราะห์์ความขััดแย้้ง
ทางความหมายในตััวบท เพื่่�อรื้้�อสร้้างความหมายใหม่่
การนำำ�วิิ ธีี ก ารรื้้�อสร้้างมาใช้้กัั บ การจัั ด การเรีี ย นรู้้�
วรรณคดีีนั้้�นมุ่่�งเน้้นการอ่่านตีีความวรรณคดีีในมุุมมอง
ใหม่่ โดยเฉพาะผู้้�เรีียนในยุุคดิิจิิทััลที่่�จะมีีมุุมมองต่่อ
วรรณคดีีตามความคิิดและประสบการณ์์ในโลกยุุคใหม่่
โดยเมื่่�อผู้้�เรีียนได้้ฝึึกใช้้วิิธีีการรื้้�อสร้้างในการวิิเคราะห์์
วิิจารณ์์วรรณคดีีแล้้ว จะช่่วยให้้เห็็นมุุมมองและวิิธีกี าร
ที่่�จะสกััดข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีีและสามารถออกแบบ
โครงงานวรรณคดีีเพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปจััดกิิจกรรมกัับ
ผู้้�เรีียนระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานต่่อไป
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�น
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกด้้วยรููปแบบโครงงาน
วรรณคดีีมีีชีีวิิตครั้้�งนี้้�มีีกระบวนการการเรีียนรู้้�ที่่�ทำำ�ให้้
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� (Active Learning)
และกระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ ให้้
กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning) ดัังนี้้�
3.1 กระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมใน
การเรีียนรู้้� (Active Learning)
3.1.1 กิิจกรรมการระดมความคิิดเพื่่�อกำำ�หนด
นิิยามและสัังเคราะห์์แนวคิิดเบื้้�องต้้นในการดำำ�เนิิน
กิิจกรรม “โครงงานวรรณคดีีมีีชีีวิิต”
	กิิจกรรมนี้้�ดำำ�เนิินการผ่่านการตอบคำำ�ถามและ
การเขีียนคอมเมนต์์ใน MS Team ของกระบวนวิิชา
และการพููดคุุยร่่วมกัันในชั้้�นเรีียนผ่่านประเด็็นคำำ�ถาม
ที่่�ว่่ า หากกล่่ า วถึึ ง คำำ�ว่่ า โครงงานวรรณคดีี มีี ชีี วิิ ต
นัักศึึกษาเข้้าใจว่่าอย่่างไร และกิิจกรรมโดยภาพรวมน่่า
จะเป็็นเช่่นไร ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้� ถืือเป็็นการตรวจสอบความ
รู้้�เดิิมเชื่่�อมโยงเข้้ากัับความรู้้�ใหม่่ของนัักศึึกษาได้้เป็็น
อย่่างดีี โดยนัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ให้้ข้้อมููลว่่าโครงงาน
วรรณคดีีมีชีี ีวิติ น่่าจะเป็็นการทำำ�โครงงานวรรณคดีีที่่�มีี
การปรัับกระบวนการทำำ�โครงงานให้้เข้้ากัับยุุคสมััย
บางส่่วนมองว่่าคืือการจำำ�ลองวรรณคดีีในรููปแบบของ
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การสวมบทบาทสมมุุติิและการแสดงละคร ซึ่่�งที่่�จริิง
แล้้วโครงงานวรรณคดีีมีชีี วิี ติ มีีวิธีิ กี ารที่่�หลากหลาย ขึ้้�น
อยู่่�กัับการสกััดข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีี และการวิิเคราะห์์
ความสอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับเหตุุการณ์์ในชีีวิิตปััจจุุบััน

รููปที่่� 1 การระดมความคิิ
ด ผ่่านการคอมเมนต์์
ใน MS
รูปที่ 1 การระดมความคิ
ด
Teamผานการคอมเมนตใน MS Team
3.1.2 กิิ จ กรรมการศึึ ก ษาวิิ เ คราะห์์ แ ละ
3.1.2 กิจกรรมการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะห
สัังเคราะห์์แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการออกแบบโครง
แนวคิ
เ กี ่ ย วกั บ การออกแบบโครงงาน
งานด ทฤษฎี
ตลอดจนแนวคิิ
ด ทฤษฎีี เ กี่่�ยวกัั บ วรรณคดีี
ตลอดจนแนวคิ
ด
ทฤษฎี
เ กี ่ ย วกั
วรรณกรรมและทฤษฎีีทางการเรีี
ยนรู้้บ � วรรณคดี
วรรณกรรมและทฤษฎี
ยนรูอ ใช้้ข้้อมููลจากการมีี
	กิิจกรรมนี้้�มีีจุทุดางการเรี
มุ่่�งหมายเพื่่�
ส่่วนร่่กิวจมในการวิิ
สัังเคราะห์์
ทฤษฎีีที่่�
กรรมนี้มเีจคราะห์์
ุด มุ งหมายเพื
่อใชแขนวคิิ
อมูลดจาก
วยออกแบบรูู
ปแบบโครงงานวรรณคดีี
การมีเกี่่�สยววข้้องไปช่่
นรว มในการวิ
เคราะห
ส ังเคราะหแนวคิ ด มีี
ชีีวิทิตีของแต่่
ะกลุ่่�มวในรูู
ปแบบแผนผัั
งความคิิด อิินโฟ
ทฤษฎี
่เกี่ยวขอลงไปช
ยออกแบบรู
ปแบบโครงงาน
กราฟิิก โดยผู้้�สอนได้้ให้้หลัักความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับ
วรรณคดี ม ี ช ี ว ิ ต ของแต ล ะกลุ  ม ในรู ป แบบแผนผัง
การจััดทำำ�โครงงานผ่่านแนวคิิดเชาวน์์ปัญ
ั ญาเชิิงปฏิิบัติั ิ
ความคิด อินโฟกราฟก โดยผูสอนไดใหหลักความรู
และกระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า พร้้อมให้้วิิเคราะห์์
เบื ้ อตัังตวอย่่
น เกี
่ ย วกั บ การจั ด ทำโครงงานผจากนั้้�
า นแนวคิ
างเค้้าโครงโครงงานวรรณคดีี
นนัักศึึดกษา
เชาวน
ญาเชิ
ัติและกระบวนการสื
บสอบเชิ
ได้้ฝึึปกญปฏิิ
บัติั กิ งปฏิ
ารวิิบเคราะห์์
ข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีี
ที่่�แงต่่ละ
คุณคกลุ่่�า มพรสนใจในเบื้้�
อมใหวิเคราะห
ัวอยางเค
องต้้น ตพร้้อมกัั
บศึึากโครงโครงงาน
ษาค้้นคว้้าแนวคิิด
วรรณคดี
้นนักศึกกษาที่่�สอดคล้้องกัั
ษาไดฝกปฏิบัติการวิ
เคราะห
ทฤษฎีีจากนั
ท างการศึึ
บ ข้้อคิิ
ด คุุ ณ ค่่ า
ของแต่่ละกลุ่่�
แล้้วทดลองจัั
ดทำำ้อ�เค้้าโครง
ขอคิวรรณคดีี
ดคุณคาวรรณคดี
ที่แตมละกลุ
มสนใจในเบื
งตน
พากษ์์
เค้้าโครงโครงงาน
พรอโครงงานเพื่่�อนำำ
มกับศึกษาคนคว�เสนอและวิิ
าแนวคิดทฤษฎี
ทางการศึ
กษาที่
ของแต่่
สอดคล
องกัลบะกลุ่่�
ขอมคิดคุณคาวรรณคดีของแตละกลุม
แลวทดลองจัดทำเคาโครงโครงงานเพื่อนำเสนอและ
st
ผลการจัดการเรียนรู้ 21 Century Learning ประจำวิพ�ปีากษ
การศึเคกาษา
2563
โครงโครงงานของแต
ละกลุม

รูปที่ 2 ตัวอ
และก

3.1.3 กิ จ กรรม
เชื่อมโยงเขากับ
ออกแบบและทด

กิจกรรม
มีส ว นรว มในกา
สนใจเพื่อนำไปส
ดำเนิน กิจ กรรม
กลุ  ม ย อ ย ทำให
จำนวน 5 กลุ  ม
มัธ ยมศึกษาตอ
พระบรมราชิน
2) นักเรียนระด
บ า นเชิ ง ดอยสุ เ
สามเณรในคณะ
ราชวิ ท ยาลั ย จ
4) กลุ  ม สมาชิ ก
จำนวน 125 ค
โรงเรียนสาธิตมห

m

ะสังเคราะห
บโครงงาน
วรรณคดี

ช ขอมูล จาก
าะหแนวคิ ด
บบโครงงาน
แบบแผนผัง
หลักความรู
ผ า นแนวคิ ด
รสืบสอบเชิง
รงโครงงาน
ารวิเคราะห
จในเบื้องตน
การศึกษาที่
งแตละกลุม
นำเสนอและ
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รูู ป ที่่� 2 ตัั ว อย่่ า งการวิิ เ คราะห์์ แ นวคิิ ด ทฤษฎีี
รูปที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี
และการจััดทำำ�เค้้าโครงโครงงาน
และการจัดทำเคาโครงโครงงาน
3.1.3 กิิจกรรมการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาวรรณคดีี
3.1.3
กิ จ กรรมการวิ
เ คราะห
เ นื ้ อาหาวรรณคดี
เชื่่�อมโยงเข้้ากัั
บการวิิเคราะห์์
กลุ่่�มเป้้
หมายในการ
ออกแบบและทดลองใช้้โครงงานวรรณคดีี
มีีชีวิี ิต
เชื
่อมโยงเขากับการวิเคราะหกลุมเปาหมายในการ
	กิิจกรรมนี้้�มุ่่�งหมายให้้นัั
กศึึกษาแต่่ละกลุ่่�
ออกแบบและทดลองใช
โครงงานวรรณคดี
มีชีวมิตได้้มีี
ส่่วนร่่วมในการวิิเคราะห์์เนื้้�อหาวรรณคดีีที่่�กลุ่่�มสนใจ
กิจกรรมนี้มุงหมายใหนักศึกษาแตละกลุมได
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การคััดเลืือกกลุ่่�มเป้้าหมายในการดำำ�เนิิน
มีกิิจสกรรมโครงงานของแต่่
 ว นร ว มในการวิ เคราะห
เ นืม้ อจำำหาวรรณคดี
ละกลุ่่�
�นวน 5 กลุ่่�ทมี่กย่่ลุอมย
สนใจเพื
่อนำไปสู
การคัดเลือกกลุ
ทำำ�ให้้ได้้กลุ่่�
มเป้้าหมายของแต่่
ละกลุ่่�มมเปจำำา�หมายในการ
นวน 5 กลุ่่�ม
ดำเนิ
น กิ จดัักรรมโครงงานของแต
จำนวน 5
เป้้าหมาย
งนี้้� 1) นัักเรีียนระดัับมััลธะกลุ
ยมศึึกมษาตอนต้้น
กลุ
 ม ย อยนสอนคนตาบอดในพระบรมราชิิ
ทำให ไ ด ก ลุ  ม เป า หมายของแตนูลูปะกลุ
ในโรงเรีี
ถััม มภ์์
จำนวน
 ม เป11
า หมาย
นั ก เรี
ภาคเหนืือ5 จำำกลุ
�นวน
คน 2) ดันัังกนีเรีี้ ย1)นระดัั
บชั้้�ยนนระดั
ประถมบ
4 โรงเรีียนบ้้านเชิิ
งดอยสุุ
เทพ จำำ�นวน 25 คน
มัศึึกธษาปีี
ยมศึที่่�กษาตอนต
นในโรงเรี
ย นสอนคนตาบอดใน
3) พระภิิกษุุสามเณรในคณะศึึ
กษาศาสตร์์
มหาวิิ11
ทยาลัั
พระบรมราชิ
น ู ป ถั ม ภ ภาคเหนื
อ จำนวน
คนย
มหามกุุ
ทยาลัั
จัังหวััดเชีียกงใหม่่
22 ยคนน
2)
นักเรีฏยราชวิิ
นระดั
บชั ้นยประถมศึ
ษาปทจำำี่ �4นวน
โรงเรี
กในเพจเฟซบุ๊๊�ก
อคู่่�ปคนระตูู3)มช.
จำำ�นวน
บ4)ากลุ่่�
นเชิมสมาชิิ
ง ดอยสุ
เ ทพ จำนวนเนื้้�25
พระภิ
ก ษุ
125 คน 5) นัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 โรงเรีียนสาธิิต
สามเณรในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 53 คน
ราชวิ ท ยาลั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม จำนวน 22 คน
3.1.4 กิิ จ กรรมการวิิ เ คราะห์์ แ ละวิิ พ ากษ์์
4)
กลุ

ม
ก ในเพจเฟซบุ
เนื ้ องคูปฏิิ
 ป ระตู
วรรณคดีีสมาชิ
โดยใช้้แนวคิิ
ดเชาวน์์ปััญก ญาเชิิ
บััติิ มช.
จำนวน
คน ง5)
นั ก เรี ยส่นมั
ก ษาป
ที่ 5
	กิิจ125
กรรมนี้้�มุ่่�
เน้้นการมีี
ว่ นร่่ธวยมศึ
มในการวิิ
เคราะห์์
โรงเรี
ยนสาธิ
ตมหาวิ
ทยาลั
เชียงใหมดเชาวน์์
จำนวนปััญ53ญาเชิิ
คนง
วรรณคดีี
ของแต่่
ละกลุ่่�
มผ่่ายนแนวคิิ
ปฏิิบััติิ โดยผู้้�สอนยกตััวอย่่างการวิิเคราะห์์วรรณคดีี

เรื่่�องมััทนะพาธา สามััคคีีเภทคำำ�ฉัันท์์ และอิิเหนาตาม
แนวคิิดเชาวน์์ปััญญาเชิิงปฏิิบััติิ จากนั้้�นผู้้�เรีียนร่่วมกััน
วิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีีของแต่่ละกลุ่่�ม
ตามแนวคิิดเชาวน์์ปัญ
ั ญาเชิิงปฏิิบัติั ที่่�ิ เน้้นการสกััดและ
ประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีีเข้้ากัับเหตุุการณ์์ใน
ชีีวิติ ประจำำ�วันั ซึ่ง่� พบว่่านัักศึึกษาสามารถวิิเคราะห์์เนื้้�อ
เรื่่�อง ความงามวรรณศิิลป์์ ภาพสะท้้อนสัังคม และ
สามารถบอกแนวทางการประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดคุุณค่่าจาก
วรรณคดีีที่่�แต่่ละกลุ่่�มเลืือกได้้อย่่างน่่าสนใจ ยกตััวอย่่าง
เช่่น นัักศึึกษาวิิเคราะห์์ข่า่ วปััจจุุบันั ที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
การทำำ�ความผิิดของพ่่อแม่่เพราะรัักลููกมากจนขาดสติิ
โดยวิิเคราะห์์เชื่่�อมโยงเข้้ากัับวรรณคดีีเรื่่�อง อิิเหนา
ตอน ศึึกกะหมัังกุุหนิิง ซึ่่�งเปรีียบเหมืือนการที่่�ท้้าว
กะหมัังกุุหนิิงรัักและตามใจวิิหยาสะกำำ�ซึ่ง่� เป็็นลููกอย่่าง
ขาดสติิ นำำ�ไปสู่่�การทำำ�ศึึกจนทำำ�ให้้ตนเองและลููกต้้อง
ตายในสนามรบ โดยนัักศึึกษาระบุุว่่าหากตนเองเป็็น
เป็็นพ่่อแม่่ ตนเองจะรัักลููกอย่่างมีีเหตุุผลและจะอบรม
บ่่มนิิสัยั พร้้อมให้้ข้้อคิิดเตืือนสติิลูกู ด้้วยแนวทางที่่�ถููกที่่�
ควร
3.1.5 กิิ จ กรรมการวิิ เ คราะห์์ แ ละวิิ พ ากษ์์
วรรณคดีีโดยใช้้กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า
	กิิจกรรมนี้้�มุ่่�งเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมในการวิิเคราะห์์
วรรณคดีีของแต่่ละกลุ่่�มผ่่านกระบวนการสืืบสอบเชิิง
คุุณค่่า โดยผู้้�สอนยกตััวอย่่างการวิิเคราะห์์วรรณคดีี
เรื่่�องสาวิิตรีี และอนิิรุุทธ์์คำำ�ฉัันท์์ตามกระบวนการสืืบ
สอบเชิิงคุุณค่่า จากนั้้�นผู้้�เรีียนร่่วมกัันวิิเคราะห์์คุุณค่่า
วรรณคดีีของแต่่ละกลุ่่�ม ซึ่่�งพบว่่านัักศึึกษาสามารถ
วิิเคราะห์์คุุณค่่าด้้านเนื้้�อหา คุุณค่่าด้้านวรรณศิิลป์์
คุุณค่่าด้้านสัังคมและคุุณค่่าด้้านข้้อคิิดเตืือนใจจาก
วรรณคดีีที่่�แต่่ละกลุ่่�มเลืือกได้้อย่่างมีีมุุมมองที่่�หลาก
หลาย บางเรื่่�องบางประเด็็นที่่�ดููเหมืือนไม่่มีคุี ณ
ุ ค่่าใด ๆ
แต่่เมื่่�อใช้้กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่าวิิเคราะห์์ร่ว่ ม
กัั น แล้้วกลัั บ พบว่่ า มีี ข้้ อคิิ ด คุุ ณ ค่่ า ที่่�สามารถนำำ� มา
ประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิติ ปััจจุุบันั ได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น นัักศึึกษา
วิิเคราะห์์วรรณคดีีเรื่่�องขุุนช้้างขุุนแผน เหตุุการณ์์ตอน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ที่่�นางวัันทองถููกประหารชีีวิติ เนื่่�องจากไม่่สามารถเลืือก
ได้้ว่่าจะไปอยู่่�กัับใคร ระหว่่าง ขุุนแผน ขุุนช้้าง และ
พลายงามซึ่ง่� เป็็นลููก โดยนัักศึึกษามองว่่าวัันทองไม่่ใช่่
หญิิงสองใจหากแต่่เป็็นตััวแทนของหญิิงผู้้�มีีความเด็็ด
เดี่่�ยวจริิงใจต่่อความรัักของทั้้�งขุุนแผน ขุุนช้้าง และ
พลายงาม คิิดอย่่างไรก็็พูดู อย่่างนั้้�น เป็็นผู้้ที่่�นึ
� กึ ถึึงจิิตใจ
ของผู้้อื่่�� นเป็็นที่่�ตั้้�งถึึงแม้้จะทำำ�ให้้ตนเองต้้องจบชีีวิติ เหตุุ
เพราะไม่่สามารถเลืือกอยู่่�กัับใครได้้ก็็ตาม การตายของ
วัันทองจึึงสะท้้อนคุุณค่่าของการรัักษาน้ำำ��ใจคนซึ่่�งหา
ได้้ค่่อนข้้างยากในสัังคมปััจจุุบััน
3.1.6 กิิ จ กรรมการวิิ เ คราะห์์ แ ละวิิ พ ากษ์์
วรรณคดีีโดยใช้้วิิธีีการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี
	กิิจกรรมนี้้�มุ่่�งเน้้นการมีีส่ว่ นร่่วมในการวิิเคราะห์์
วรรณคดีี ข องแต่่ ล ะกลุ่่�มผ่่ า นวิิ ธีี ก ารรื้้�อสร้้างทาง
วรรณคดีี โดยผู้้ส� อนยกตััวอย่่างการวิิเคราะห์์วรรณคดีี
เรื่่�องอิิลราชคำำ�ฉัันท์์ พระมเหลเถไถ พระอภััยมณีี และ
ขุุนช้้างขุุนแผนตามกระบวนการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี
จากนั้้�นผู้้เ� รีียนร่่วมกัันวิิเคราะห์์วรรณคดีีของแต่่ละกลุ่่�ม
ตามวิิธีีการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี ซึ่่�งพบว่่านัักศึึกษา
สามารถวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจากวรรณคดีีที่่�แต่่ละกลุ่่�ม
เลืือกได้้อย่่างมีีมิิติิคิิดที่่�แตกต่่างไปจากมุุมมองเดิิม ๆ
ช่่วยส่่งเสริิมทััศนคติิเชิิงบวกต่่อเนื้้�อหาและการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ว� รรณคดีีได้้เป็็นอย่่างดีี ยกตััวอย่่าง
เช่่น ปี่่�ของพระอภััยมณีีตามการรัับรู้้�ในมุุมมองเดิิมถืือ
เป็็นอาวุุธป้้องกัันตััว แต่่เมื่่�อนัักศึึกษาได้้วิิเคราะห์์ตาม
วิิธีีการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีีที่่�มุ่่�งเน้้นการตีีความแล้้ว
นัักศึึกษาพบว่่า ปี่่�ไม่่ได้้เป็็นแค่่อาวุุธป้้องกัันตััวหากแต่่
เป็็นเครื่่�องมืือถ่่ายทอดวััฒนธรรมของมวลมนุุษยชาติิ
โดยเฉพาะด้้านสุุนทรีียภาพทางดนตรีี อีีกทั้้�งยัังเป็็น
เครื่่�องมืือฉายศัักยภาพของผู้้�นำำ�อีีกประการหนึ่่�งด้้วย
3.2 กระบวนการที่่�สร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ต� ลอด
ชีีวิิตให้้กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning)
3.2.1 กิิจกรรมการออกแบบโครงงานวรรณคดีี
มีีชีวิี ิต
	กิิจกรรมการออกแบบโครงงานวรรณคดีีมีีชีีวิิต
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ช่่วยส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิต (Lifelong Learning) ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถนำำ�ไป
ประยุุกต์์ใช้้ได้้กัับการทำำ�กิจิ กรรมโครงงานอื่่�น ๆ ที่่�สนใจ
ต่่อไป โดยกิิจกรรมนี้้�ดำำ�เนิินการหลัังจากที่่�นัักศึึกษา
แต่่ละกลุ่่�มได้้วิิเคราะห์์วรรณคดีีของกลุ่่�มด้้วยแนวคิิด
เชาวน์์ปัญ
ั ญาเชิิงปฏิิบัติั ิ กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า
และวิิธีีการรื้้�อสร้้างทางวรรณคดีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
ประกอบกัั บ ที่่�แต่่ ล ะกลุ่่�มได้้ศึึ ก ษาแนวคิิ ด ทฤษฎีี
ทางการศึึกษาที่่�ได้้ออกแบบเค้้าโครงโครงงานไว้้แล้้ว
โดยนัั ก ศึึ ก ษาแต่่ ล ะกลุ่่�มร่่ ว มกัั น สกัั ด ข้้อคิิ ด คุุ ณ ค่่ า
วรรณคดีีของกลุ่่�ม และร่่วมกัันออกแบบกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้ใ� นรููปแบบกิิจกรรมโครงงานเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ดำำ�เนิิน
กิิจกรรมกัับกลุ่่�มเป้้าหมายของแต่่ละกลุ่่�ม ซึ่่�งในการ
ดำำ� เนิิ น การวางแผนออกแบบกิิ จ กรรมโครงงานให้้
สอดคล้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมายนั้้�น แต่่ละกลุ่่�มได้้ใช้้แนวคิิด
เชาวน์์ปััญญาเชิิงปฏิิบััติิ และกระบวนการสืืบสอบเชิิง
คุุ ณค่่ ามาช่่ วยเป็็ นกลวิิ ธีีในการพูู ดคุุ ย แลกเปลี่่�ยน
แนวคิิดในกระบวนการทำำ�งานของกลุ่่�มร่่วมด้้วย ซึ่่�ง
นัักศึึกษาสะท้้อนคิิดว่่าวิิธีีการดัังกล่่าวช่่วยให้้มองเห็็น
ภาพกิิจกรรมโครงงานได้้แจ่่มชััด ช่่วยให้้มีีทิิศทางใน
การกำำ�กับั ความคิิด ส่่งผลให้้ออกแบบกิิจกรรมโครงงาน
ได้้ดีีและรวดเร็็วมากขึ้้�น
3.2.2 กิิจกรรมการจััดโครงงานวรรณคดีี
เมื่่�อออกแบบโครงงานวรรณคดีีและนำำ�เสนอ
วิิพากษ์์เพื่่�อปรัับแก้้ร่่วมกัันเรีียบร้้อยแล้้ว แต่่ละกลุ่่�มได้้
นำำ�โครงงานที่่�ออกแบบไว้้ไปจััดกิิจกรรมร่่วมกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมายทั้้�ง 5 กลุ่่�มเป้้าหมาย กลุ่่�มละประมาณ 3
ชั่่�วโมง โดยดำำ�เนิินการติิดต่่อและขออนุุญาตเข้้าจััด
กิิจกรรมกัับกลุ่่�มเป้้าหมายซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�การแพร่่ระบาด
ของไวรััสโคโรนา (Covid-19) ลดความรุุนแรงลงแต่่ยังั
คงมีีมาตรการอย่่างเข้้มงวด การดำำ�เนิินการเริ่่�มตั้้�งแต่่
การเตรีียมการ การดำำ�เนิินกิิจกรรม และการสรุุป
สะท้้อนคิิดการจััดกิิจกรรมร่่วมกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและ
ครููตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้ที่่�มี
� ส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง โดยมีีอาจารย์์
ผู้้รั� บั ผิิดชอบกระบวนวิิชานี้้�อยู่่�ร่ว่ มในกระบวนการด้้วย
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จากเรื่องการผจญภัยของสุดสาครซึ่งเปนวรรณคดีที่
นักเรียนไดเรียนในชั้นเรียน

ร

ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นกลุ่่�มพิิเศษเปราะบาง ได้้แก่่
น้้อง ๆ นัักเรีียนโรงเรีียนสอนคนตาบอด ได้้มีีอาจารย์์
ด้้านจิิ ต วิิ ท ยาอยู่่�ร่่ ว มสัั ง เกตกิิ จ กรรมและช่่ ว ยสรุุ ป
สะท้้อนคิิ ด ร่่ ว มกัั บ นัั ก ศึึ ก ษาด้้วย และบางกลุ่่�มได้้
ออกแบบกิิ
การ
เพจเฟซบุ
ก เนื้อจกรรมให้้สอดคล้้องการสถานการณ์์
คูประตู มช. ทั้งนี้ กิจกรรมโครงงาน
3. กลุมวรรณคดีสีสม นำขอคิดคุณ
สโคโรนา (Covid-19) โดยการจััด
ประตูวรรณคดี
มช. ทัระบาดของไวรัั
้กิิจงขกรรมโครงงานในรูู
นีองแต
้ กิจกรรมโครงงาน
สีสม นำข
คิดคุณบกลุ
ค ามจาก
ละกลุมมีปของการสื่่�
สาระสังอเขป
ดังอนีสัั้ งคม 3. กลุมวรรณคดี
ลิลิตพระลอไปจั
ดกิจอกรรมกั
พระภิกษุส
สารบนสื่่�
ออนไลน์์
คลั่่�งรัักนำข
ที่่�ได้้จััอลิดคิกิิลดจิตกรรม
ะกลุมมีสาระสั
งกนีลุ่่�ม้ วรรณคดีี
จกรรมกักบษาศาสตร
กลุมพระภิมหาวิ
กษุสทามเณร
1.งเขป
กลุได้้แก่่
มดัวรรณคดี
นำทาง
เรืพระลอไปจั
่องความ ดกิในคณะศึ
ยาลั ย มหาม
กัับสมาชิิกในกลุ่่�มเพจเฟซบุ๊๊�ก เนื้้�อคู่่�ประตูู มช. ทั้้�งนี้้� รูู ป ที่่� 4 การจัั ด กิิ จ กรรมโครงงานสำำ� หรัั บ นัั ก เรีี ย น
ปทีกโรงเรีี
่ ษาศาสตร
4 การจั
กรรมโครงงานสำหรั
บผนัานกิ
กเรีฏจยราช
น
เพี
ย
รจากวรรณคดี
กิจรูกรรม
วิดทกิยาลั
ยเทพ
จังหวัทดยาลั
เชียงใหม
กรรมการว
รรณคดีนำทาง
นำขอคิดเรืเรื่อ่องพระมหาชนกไปจั
งความ
ในคณะศึ
มหาวิ
ย มหามกุ
กิิ จ กรรมโครงงานวรรณคดีี
ข องแต่่ ล ะกลุ่่�มมีี
สดาระ
ยนบ้้านเชิิ
งจดอยสุุ
ดัังนี้้� บมัธดยมศึ
วรรณคดีี
ีส้้ามนกิ
นำำง�ข้้
ดคุุบเณัตทพ
ค่่ิแาละกิ
จากลิิลิจเิตคราะห
ยนบ
ดอยสุ
กับนักเรีสัังเขป
ยนระดั
กษาตอนตนวิโรงเรี
ปญาผสีนเชิ
ญาเชิ
งจอคิิ
ปฏิ
กรรมการรื้อส
ดีเรื่องพระมหาชนกไปจั
กิจกรรม
ทยาลัยนสอน
ย จังหวัด3.โรงเรี
เชีกลุ่่�เชาวน
ยมงใหม
กรรมการวิ
1. กลุ่่�มวรรณคดีีนำำ�ทาง นำำ�ข้้อคิิดเรื่่�องความ พระลอไปจััดกิิจกรรมกัับกลุ่่�มพระภิิกษุุสามเณรใน
คนตาบอด
ภาคเหนื
อ ยโดยให
สจกรรมกัั
ั มผัสบสิป่ งญของ
วรรณคดี
สทูกยาลััจารประยุ
ตใชท้อขยาลัั
อคิยาดงทาง
ลิลิตพระลอ
มัธยมศึกษาตอนต
นโรงเรี
นสอนนองไดดกิิเชาวน
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ิและกิ
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เพีียรจากวรรณคดีี
เรื่่�องพระมหาชนกไปจัั
คณะศึึกงษาศาสตร์์
ยมหามกุุฏกราชวิิ
นัักเรีีกยนระดัั
มััธ่อยมศึึ
จัังหวััดเชีียพูงใหม่่
ผ่่านกิิจกรรมการวิิเคราะห์์เชาวน์์
่อมโยงสู
ารฟงบเรื
งเลกษาตอนต้้นโรงเรีี
าแหงความเพียนสอนคน
ยรและบูรณา
ดเทศนาอบรมฆราวาส
หนือ เชืโดยให
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วรรณคดีีสู่่�การประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดลิิลิติ พระลอในการพููด
เรื่องเลาแหงความเพียรและบูรณา พูดเทศนาอบรมฆราวาส
และเรื่อแต่่งสิงคำำ่ง�แวดล
อมผเรื่่�าอนคุ
ธรรมความเพี
ร ง เทศนาอบรมฆราวาส
ขวััญรณรงค์์
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ณธรรมความเพีี
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อมผานคุณธรรมความเพียร

รูปที่ 5 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับพระ
สามเณร
คณะศึ
กบษาศาสตร
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รูปที่ 3 การจัดกิจกรรมโครงงานสำหรับนักเรียน
มหามกุมหาวิิ
ฏราชวิ
ย จัฏงหวั
ดเชียงใหม
โรงเรีียนสอนคนตาบอด ภาคเหนืือ
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2. ยกลุ่่�นสอนคนตาบอด
มท่่องโลกวรรณคดีี แปลงเรื่่�
องขุุนอช้้าง ราชวิิทยาลััย จัังหวััดเชีียงใหม่่
4.คลั่่�งกลุ
ค ลัย่ ง รั ก นำข อ
ขุุนแผน สามก๊๊ก สามััคคีีเภทคำำ�ฉัันท์์และมััทนะพาธา
4. กลุ่่�มวรรณคดีี
รััก นำำ ม�ข้้วรรณคดี
อคิิดจากวรรณคดีี
สามเณร คณะศึ
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ได ไปจั
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กรรมกั
บกลุมสมาชิกในเพจ
เทพ จากนั้้�นจึึงเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�การประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดจาก มช. ด้้วยการร่่
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5. กลุมวรรณคดีกับสิทธิพิเศษทางความงาม
5. กลุมวรรณคดีกับสิทธิพิเศษทางความงาม
นำขอคิดจากวรรณคดี
เรืด่อกิิงอิจกรรมโครงงานสำำ
เหนา ไปจัดกิ�จหรัักรรมกั
บ กใน
รููปที่่� 6 การจัั
บกลุ่่�มสมาชิิ
นำขอ่ คิ6ดการจั
จากวรรณคดี
่องอิมช.เหนา ไปจับดกลุกิจมกรรมกั
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เพจเฟซบุ๊๊�ก
อคู่่�เปรืระตูู
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ย นมั
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5. ธกลุ่่�ยมศึ
มวรรณคดีี
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ย
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ระตู
มช.
นำำ�ข้้อคิิดจากวรรณคดีีเรื่่�องอิิเหนา ไปจััดกิิจกรรมกัับ
มหาวิ
ท
ยาลั
เชีกยเรีี่ องใหม
ผานกิ
จ กกรรมการจำลองเป
ตั ว ละครในเรืกลุ่่�มนัั
่ อยงเชื
ากสูษาปีี
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ป  ญ หา
ยมโยงเข
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ทยาลัั
ยเชีียงใหม่่
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่ อ มโยงเข
า สู  ก ารแก
สถานการณ
ในชีมหาวิิ
วิตจริ

ซึ่่�งผลที่่�ได้้จากการจััดทำำ�วีีดิิทััศน์์โครงงานวรรณคดีีมีี
ชีีวิิตครั้้�งนี้้� นัักศึึกษาสะท้้อนคุุณค่่าว่่า การจััดทำำ�วีีดิิ
ทััศน์์ช่่วยประมวลความรู้้� ขั้้�นตอนวิิธีีการดำำ�เนิินโครง
งาน ภาพเหตุุการณ์์การวางแผนและการจััดกิิจกรรม
ที่่�สำำ�คัั ญ คืื อ วีี ดิิ ทัั ศ น์์ ช่่ ว ยให้้บุุ ค คลอื่่�น ๆ ได้้เข้้าใจ
กิิจกรรมโครงงานวรรณคดีีและมีีทัศั นคติิที่่�ดีต่ี อ่ การเข้้า
ถึึงวรรณคดีีอัันเป็็นสมบััติิของชาติิ

ละครในเรื่่�องเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�การแก้้ปััญหาสถานการณ์์ รููปที่่� 8 ตััวอย่่างวีีดิิทััศน์์โครงงานวรรณคดีีมีีชีีวิิต
สถานการณ
ในชีวิตจริง
รูป4.ที่ ผลที่่�
8 ตัไวด้้รััอยบจากการจัั
างวีดิทัศดนการเรีี
โครงงานวรรณคดี
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มีชีว
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โครงงานวรรณคดีี
มีีชีีวิิตดการเรี
มีีวิิธีีการประเมิิ
การจั4ดกิไผลที
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บจากการจัั
ดการเรีี
นี้้�กดวยรูยปนรูแบบ
่ไดรับจากการจั
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และทัักษะการจััดการเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงานวรรณคดีี
กล่่าวคืือ นัักศึึกษาได้้รัับความรู้้จ� ากแนวคิิดทฤษฎีีการ
วิิเคราะห์์วรรณคดีี ผ่่านแนวคิิดเชาวน์์ปัญ
ั ญาเชิิงปฏิิบัติั ิ
กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า และวิิธีกี ารรื้้�อสร้้างทาง
วรรณคดีี ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือนัักศึึกษาเกิิดทัักษะปฏิิบัติั ใิ นการ
ออกแบบโครงงานวรรณคดีี ซึ่่�งถืือเป็็นการออกแบบ
นวััตกรรมเชิิงกระบวนการเรีียนรู้้�ในการจััดการเรีียน
การสอนแบบใหม่่ เป็็ น กระบวนการที่่�ส่่ ง เสริิ ม ให้้
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนรู้้� (Active Learning)
ในขณะที่่�ทัักษะการจััดกิิจกรรมโครงงานวรรณคดีีกัับ
กลุ่่�มเป้้าหมายของแต่่ละกลุ่่�มโครงงานนั้้�นช่่วยส่่งเสริิม
ให้้นัักศึึกษาเกิิดทัักษะการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ถืือ
เป็็นกระบวนการสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตให้้
กัับนัักศึึกษา (Lifelong Learning) นอกจากนี้้�นัักศึึกษา
ยัังเกิิดทัักษะการจััดทำำ�และนำำ�เสนอวีีดิิทััศน์์โครงงาน
วรรณคดีี ซึ่ง่� เป็็นทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้เ� รีียนยุุคดิิจิทัิ ลั
สรุุปได้้ว่่า กระบวนการจััดการเรีียนรู้้ใ� นกระบวนวิิชานี้้�
ส่่งผลให้้นัักศึึกษาเกิิดเจตคติิที่่�ดีีต่่อการจััดการเรีียนรู้้�
วรรณคดีีผ่่านกิิจกรรมโครงงานวรรณคดีีมีีชีวิี ิต
4.3 ผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สอน
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกผ่่านกิิจกรรมโครงงาน
วรรณคดีีมีีชีีวิิตช่่วยให้้ผู้้�สอนเกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�เชิิง
ลึึกทั้้�งด้้านองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวรรณคดีี และแนวคิิด
ทฤษฎีีที่่�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ ได้้แก่่ แนวคิิดเชาวน์์ปััญญา
เชิิงปฏิิบััติิ กระบวนการสืืบสอบเชิิงคุุณค่่า และวิิธีีการ
รื้้�อสร้้างทางวรรณคดีี ตลอดจนความรู้้�ความเข้้าใจต่่อ
กระบวนการจััดทำำ�โครงงาน อีีกทั้้�งเกิิดการเรีียนรู้้�ด้้าน
ทัักษะการออกแบบและการจััดทำำ�วีีดิิทััศน์์ร่่วมไปกัับ
นัักศึึกษาด้้วย ที่่�สำำ�คัญ
ั การจััดการเรีียนรู้้นี้้�ช่
� ว่ ยให้้ผู้้�สอน
เกิิดแรงจููงใจในการออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� พื่่�อมุ่่�ง
สู่่�เป้้าหมายการใช้้ข้้อคิิดวรรณคดีีมาเป็็นเครื่่�องมืือเตืือน
สติิในการใช้้ชีีวิติ ของนัักเรีียนนัักศึึกษาและบุุคคลทั่่�วไป
4.4 ผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้อง

	กิิ จ กรรมโครงงานวรรณคดีี ช่่ ว ยให้้กลุ่่�มเป้้ า
หมายที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมเกิิดเจตคติิที่่�ดีีต่่อการเข้้าถึึง
และประยุุกต์์ใช้้คุุณค่่าวรรณคดีีในการแก้้ไขปััญหาและ
จรรโลงจิิตใจ ซึ่ง่� กลุ่่�มเป้้าหมายของแต่่ละกลุ่่�มโครงงาน
ต่่างชื่่�นชอบแนวคิิดและวิิธีกี ารปฏิิบัติั ใิ นแต่่ละกิิจกรรม
โครงงาน ช่่วยให้้เรีียนรู้้เ� รื่่�องราวและเข้้าถึึงข้้อคิิดคุุณค่่า
วรรณคดีีได้้ดีี ในขณะที่่�ครููประจำำ�การของผู้้เ� รีียนระดัับ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานต่่างก็็ประทัับใจในการเข้้าจััด
กิิจกรรมโครงงานวรรณคดีีกัับนัักเรีียนของตน อีีกทั้้�ง
ครููประจำำ�การยัังได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�วิิธีีจััดการเรีียนรู้้�
วรรณคดีีและการสอนแนวใหม่่ร่่วมกัับนัักศึึกษาและ
อาจารย์์ผู้้�สอนอีีกด้้วย โดยเฉพาะที่่�โรงเรีียนสอนคน
ตาบอด โรงเรีียนบ้้านเชิิงดอยสุุเทพ และคณะศึึกษา
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหามกุุฏราชวิิทยาลััย จัังหวััด
เชีียงใหม่่
5. สรุุป
การจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุกผ่่านกิิจกรรมโครงงาน
วรรณคดีี มีี ชีี วิิ ต ครั้้� ง นี้้� นัั ก ศึึ ก ษาได้้สะท้้อนคิิ ด ผ่่ า น
การนำำ�เสนอด้้วยโปรแกรม Power Point และวีีดิทัิ ศั น์์
ที่่�แต่่ละกลุ่่�มได้้จััดทำำ� และสะท้้อนผลการจััดกิิจกรรม
โครงงานผ่่านการสแกน QR Code เพื่่�อเข้้าสู่่� Google
Form ที่่�ผู้้ส� อนได้้ออกแบบไว้้ ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาและผู้้ส� อน
ได้้ร่่วมกัันสะท้้อนคิิดโดยสรุุปได้้ว่่า กิิจกรรมโครงงาน
วรรณคดีีมีีชีีวิิตคืือวิิธีีการที่่�ช่่วยปลุุกวรรณคดีีซึ่่�งเป็็น
ของเก่่าได้้กลัับมามีีชีวิี ติ ชีีวามีีสีสัี นั ต่่อผู้้อ่� า่ นปััจจุุบันั อีีก
ครั้้�ง โดยกิิจกรรมนี้้�ช่่วยให้้นัักศึึกษาเกิิดความรู้้� ทัักษะ
และมุุ ม มองเชิิ ง บวกต่่ อ การจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้�
วรรณคดีี อีีกทั้้�งช่่วยให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเกิิดความพึึง
พอใจต่่อการร่่วมกิิจกรรมโครงงาน โดยสามารถระบุุ
แนวทางการประยุุกต์์ใช้้ข้้อคิิดคุุณค่่าวรรณคดีีในการ
ดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น ได้้ ซึ่่� ง ถืื อ เป็็ น การบรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชานี้้�

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

209

กลุมเปาหมายเกิดความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม
โครงงาน โดยสามารถระบุแนวทางการประยุกตใช
CMU21 (2021)
ขอคิดคุMai
ณคUniversity,
าวรรณคดีThailand
ในการดำเนินชีวิตประจำวันได
Chiang
ซึ่งถือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนวิชานี้

รูปที่ 9 การสะทอนคิดของนักศึกษา
ผาน Google Form

ศตวรรษที ่ 21 จากศู น ย น วั ต กรรมการส อน
แ ล ะ ก า ร เ ร ี ย น รู (Teaching and Learning
Innovation Center) ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ช ี ย ง ใ ห ม
จากโครงการ Type A : การเรียนการสอนในรูปแบบ
ขอบ คุ ณค ณะ ศึ กษ าศ า ส ต ร
6.Active
กิิตติิกLearning
รรมประกาศ
ทุุนยส่่งใหม
งเสริิมทการเรีี
ยนการสอนศตวรรษ
มหาวิขอบคุุ
ทยาลัณยเชี
ี่ใหความอนุ
เคราะหในการ
ที่่�จั21
จากศููยนย์์นรู
นวัั ตและขอบคุ
กรรมการสอนและการเรีี
ยนรู้้�ะ
ด การเรี
ณ นั ก ศึ ก ษ าแล
(Teaching
and Learning
Center)
กลุมเปาหมายการเรี
ยนรูทุกInnovation
คนที่ทุมเทในการเรี
ยนรู
มหาวิิ
ยเชีีอยนผลการจั
งใหม่่ จากโครงการ
และรทวยาลัั
มสะท
ดการเรียนรูType
ครั้งนี้ A : การ
เรีียนการสอนในรููปแบบ Active Learning ขอบคุุณ
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ให้้ความ
อนุุเคราะห์์ในการจััดการเรีียนรู้้� และขอบคุุณนัักศึึกษา
และกลุ่่�มเป้้าหมายการเรีียนรู้้ทุ� กุ คนที่่�ทุ่่�มเทในการเรีียน
รู้้�และร่่วมสะท้้อนผลการจััดการเรีียนรู้้�ครั้้�งนี้้�

7. เอกสารอางอิง
7.[1]เอกสารอ้้างอิิ
กุสุมา รังกษมณี. (2556). การวิจัยวรรณคดี. พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
[1] โบราณคดี
กุุสุุมา รัักษมณีี
จััยวรรณคดีี. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2, กรุุงเทพฯ: ภาควิิชาภาษาตะวัันออก คณะ
มหาวิ. ท(2556).
ยาลัยศิการวิิ
ลปากร.
โบราณคดีี
มหาวิิทจิยาลัั
ลปากร.
[2]
ดวงมน
ตรจยําศิินงค
. (2536). สุนทรียภาพในภาษาไทย. พิมพครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: สยาม.
[2] ดวงมน จิิตร์์จำำ�นงค์์. (2536). สุุนทรีียภาพในภาษาไทย. พิิมพ์์ครั้้�งที่่� 2, กรุุงเทพฯ: สยาม.
[3]
สุจริต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรย. (2538). วิธีสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. พิมพครั้งที่
[3] สุุจริิต เพีียรชอบ และ สายใจ อิินทรััมพรรย์์. (2538). วิิธีีสอนภาษาไทยระดัับมััธยมศึึกษา. พิิมพ์์ครั้้�งที่่�
3, กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3, กรุุงเทพฯ: โรงพิิมพ์์จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย.
[4] [4] Sternberg,
(1985). Beyond
Beyond IQ:
IQ: AA triarchic
triarchictheory
theoryofofhuman
humanintelligence.
intelligence.CUP
CUPArchive.
Archive.
Sternberg, R.R. J.J. (1985).
[5] [5] Cooperrider,
(1986). Appreciative
Appreciative inquiry:
inquiry:Toward
Towardaamethodology
methodologyfor
forunderstanding
understanding
Cooperrider, D.
D. L.L. (1986).
and enhancing
organizational
innovation.
Case Western
Reserve University.
and enhancing
organizational
innovation.
Case Western
Reserve University.
[6] [6] Mohr,
(2002). The
The essentials
essentialsofofappreciative
appreciativeinquiry:
inquiry:AAroadmap
roadmap
Mohr, B. J. and Watkins, J. M. (2002).
for creating
Incorporated.
for positive
creating futures.
positive Pegasus
futures. Communications,
Pegasus Communications,
Incorporated.
Derrida, J.J. (1980).
(1980). Writing
[7] [7] Derrida,
Writingand
anddifference.
difference.Translated
TranslatedbybyAlan
AlanBass.
Bass.Chicago:
Chicago:University
University
of Chicago
of Press.
Chicago Press.

210

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

การจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในกระบวนวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติทางการออกแบบหลักสูตรและการสอน
063712
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุนทรี คนเที่ยง

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email : soontaree.k@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
Active learning activities together with designing of different learning groups and
Differentiated Instruction are good combination in improving students outcomes towards the
goals of teaching in graduate level. The 21st century instructors needs to design learning
environment for the students. This project applied varieties of active learning activities, grouping
and differentiated instruction in Theories and Practices in Curriculum and Instructional Design
course. The purpose of this project are to confirm the productive outcomes in using active
learning activities, different learning groups and DI. The integration of digital technology and
flipped classroom model are used in classroom management; opening activities, independent/
partner/group practice,checking for understanding, reading strategies and closing activities.
Significant outcomes and satisfaction are presented.
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สนองความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล,การออกแบบหลัักสููตร, การออกแบบการ
เรีียนรู้้�, Differentiated Instruction, Learning Group
1. บทนำำ�
หลัักสููตรศึึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชา
หลัักสููตรและการสอน มีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาผู้้�เรีียน
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นครููหรืือผู้้�ที่่�มีีส่่วนรัับผิิดชอบจััดการ
ศึึ ก ษาทุุ ก ระดัั บ ให้้มีี ค วามรู้้� ค วามเข้้าใจในการจัั ด
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�เรีียนใน
ยุุคดิิจิิทััลนี้้� โดยอาศััยการบููรณาการ (Integration)
สภาพปัั ญ หาและความต้้องการของสัั ง คมยุุ ค ใหม่่
ลัักษณะของผู้้�เรีียนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จิิตวิิทยาการ
เรีียนรู้้� รวมทั้้�งลัักษณะธรรมชาติิของสาระความรู้้�ที่่�มีี

ทั้้�งทฤษฎีีหรืือหลัักการและวิิทยาการที่่�ค้้นพบใหม่่ ๆ
ในสัั ง คม ส่่ ง เสริิ ม ให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ใ น
ศตวรรษที่่� 21 พร้้อมไปกัับการจััดการเรีียนการสอนที่่�
มีีการบููรณาการเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ด้้วย
ปรััชญาที่่�สาขาวิิชายึึดคืือ ความเชื่่�อว่่าหลัักสููตร
และการสอนเป็็นรากฐานสำำ�คััญของการจััดการศึึกษา
ทุุกระดัับและเป็็นหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาคุุณภาพ
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนให้้สามารถบรรลุุศัักยภาพสููงสุุด
การพััฒนาบััณฑิิตของสาขาวิิชาหลัักสููตรและการสอน
จึึงมุ่่�งให้้มีีผู้้�เรีียนเกิิดความรู้้�ความสามารถสมััยใหม่่ใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การจััดประสบการณ์์ ให้้มีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�หลากหลาย
หลายรููปแบบ ปลููกฝัังความเป็็นนัักวิิจััยทางหลัักสููตร
และการสอน การรู้้จั� กั คิิดวิิเคราะห์์ และการฝึึกฝนทาง
ปัั ญ ญา รวมทั้้�งรู้้� จัั ก การทำำ� งานร่่ ว มกัั บ เป็็ น ทีี ม
(Teamwork) และอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีความสุุข
การจััดการเรีียนรู้้�ตามหลัักสููตรนี้้�จึึงเน้้นการสร้้างผู้้�นำำ�
ในการจัั ด การเรีี ย นการสอนให้้มีี คุุ ณ ภาพดัั ง กล่่ า ว
นอกจากนี้้�สาขาวิิชานี้้�ยัังให้้ความสำำ�คััญของการผลิิต
ครููผู้้�นำำ�ในการบููรณาการศาสตร์์สาขาวิิชาต่่าง ๆ ใน
ระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเพื่่�อจััดการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก
(Active Learning) และการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นความ
แตกต่่างระหว่่างบุุคคล (Differentiated Instruction)
เพื่่�อให้้สอดรัับกัับการส่่งเสริิมเยาวชนให้้เรีียนรู้้�สู่่�การ
เป็็นพลเมืืองโลกที่่�เข้้มแข็็ง (Active Citizen) ต่่อไป
กระบวนวิิชา 063712 เป็็นกระบวนวิิชาบัังคัับ
ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาโทของสาขาวิิชาหลัักสููตร
และการสอน ในปีีการศึึกษานี้้� (2563) สาขาวิิชาได้้
ปรัับหลัักสููตรดัังกล่่าวเพื่่�อให้้ตอบสนองความต้้องการ
ของการจััดการศึึกษาในปััจจุุบันั ซึ่่�งการพััฒนาบุุคลากร
ทางการศึึ ก ษามีี ค วามสำำ�คัั ญ อย่่ า งยิ่่�งต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�รวดเร็็วนี้้�
2. กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
การรจััดการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชาทฤษฎีีและ
การปฏิิบััติิทางการออกแบบหลัักสููตรและการสอน
ครั้้�งนี้้�เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงจากบรรยากาศเดิิมๆของ
ห้้องเรีี ย นระดัั บ ปริิ ญ ญาโทที่่�เป็็ น การบรรยายใน
ห้้องเรีียนของอาจารย์์ผู้้�สอน แล้้วก็็มอบหมายงานให้้
นัักศึึกษาค้้นคว้้าและนัักศึึกษานำำ�เสนอหััวข้้อที่่�ได้้รัับ
มอบหมายเป็็นการบรรยายหน้้าชั้้�น ไปเป็็นรููปแบบของ
การจััดการเรีียนรู้้�ในนี้้�เน้้นการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�คำ�นึ
ำ ึงถึึง
ความแตกต่่างของนัักศึึกษาผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�
แบบกลุ่่�มที่่�ออกแบบอย่่างแตกต่่าง (Designing of
Different Learning Groups) และการบููรณาการ
เครื่่�องมืือดิิจิิตอล (Digital Tools) และในส่่วนของ
เนื้้�อหาความรู้้ใ� น 6 หััวข้้อ ได้้แก่่ 1) ทฤษฎีีการออกแบบ
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หลัั ก สูู ต รและการสอน 2) Group Design in
Differentiated Classroom 3) การออกแบบหลัักสููต
รบููรณาการ 4) การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
สำำ�คัั ญ 5) การพัั ฒ นาหลัั ก สูู ต รฐานสมรรถนะ 6)
หลัักสููตรที่่�สนองความต้้องการของสัังคมยุุคปััจจุุบััน
และพััฒนาคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์ของผู้้�เรีียน โดย
ทั้้�ง 6 เรื่่�องจะมีีการเนื้้�อหาให้้นัักศึึกษาเรีียนรู้้�นอก
ห้้องเรีียนในรููปแบบ Flipped Classroom ร่่วมกัับการ
ใช้้ Microsoft TEAMS และใช้้ Facebook Group
นอกจากนี้้�ผู้้� ส อนยัั ง Teaching Tools ทั้้�งที่่�เป็็ น
Online Application และ Teaching Techniques
ที่่�หลากหลายที่่�เหมาะสมกัั บ ผู้้� เรีี ย นเรีี ย นที่่�มีี ค วาม
แตกต่่าง
	ห้้องเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�นผู้้�สอนใช้้หลัักการของการ
จััดการเรีียนรู้้�ที่่�ออกแบบด้้วยหลัักการของการจััดการ
เรีียนรู้้เ� ชิิงรุุกและเน้้นความแตกต่่างของผู้้เ� รีียน (Active
Learning and Differentiated Instruction) โดยให้้
ความสำำ�คััญด้้านความแตกต่่างของผู้้�เรีียนโดยใช้้แบบ
สำำ�รวจบุุคลิิกภาพด้้วยจตุุรงค์์บุุคลิิก 4 สีี ของสถาบััน
อิิฐผล (ชััยยััญ อุุโฆษกุุล, 2020)[1] เพื่่�อเป็็นข้้อมููลพื้้�น
ฐานในการจััดกลุ่่�มผู้้�เรีียน ประเด็็นที่่�สำำ�คััญนอกจาก
เนื้้�อหาตามหััวข้้อการเรีียนรู้้ทั้้�� ง 6 หััวข้้อที่่�กล่่าวไปแล้้ว
นั้้�นผู้้ส� อนยัังออกแบบการจััดการเรีียนรู้้ใ� นประเด็็นของ
การจััดการชั้้�นเรีียน (Classroom Management)
ลำำ�ดับั กิิจกรรมในแต่่ละครั้้�งให้้เป็็นลำำ�ดับั ของ Opening
Activities , Checking for Understanding,
Independent/Partner/Group Practice, Reading
Strategies และ Closing Activities [2] ซึ่ง่� การจััดการ
ชั้้�นเรีียนและลำำ�ดัับกิิจกรรมจะคำำ�นึึงถึึงการออกแบบ
กิิจกรรมให้้เป็็นกิิจกรรมการเรีียนรู้้�เชิิงรุุก (Active
Learning Activities) ผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�แบบ
กลุ่่�มที่่�ออกแบบอย่่ า งแตกต่่ า ง (Designing of
Different Learning Groups) และการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่� เ น้้ น ค ว า ม แ ต ก ต่่ า ง ร ะ ห ว่่ า ง บุุ ค ค ล
(DifferentiatedInstruction) โดยกิิจกรรมทั้้�ง 3 แบบ

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ใช้้การบููรณาการ Digital Technology ในการจััดด้้วย
2.1 กิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก(Active Learning
Activities)
ในการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ ต่่ ล ะสัั ป ดาห์์ ผู้้� ส อนได้้
ออกแบบกิิจกรรมให้้ผู้้�เรีียนได้้เตรีียมตััวเรีียนรู้้�หััวข้้อ
ต่่างๆ ในหััวข้้อต่่างๆทั้้�งจากวิิดีีโอการสอน และ Blogs
เพื่่�อการเรีียนรู้้�โดยมีีประเด็็นที่่�นัักศึึกษาต้้องให้้ความ
สนใจและเน้้น โดยการใช้้คำำ�ถามในระดัับวิิเคราะห์์
สัังเคราะห์์และการประเมิินค่่า เมื่่�อถึึงเวลาเข้้าชั้้�นเรีียน
(ทั้้�งแบบ Onsite และ Online) จะใช้้ลำำ�ดัับการสอนที่่�
เริ่่�มด้้วย Opening Activities โดยวิิธีีการที่่�ใช้้ได้้แก่่
การใช้้ kahoot.it , การใช้้กิิจกรรม Classroom
Mingle หรืือ กิิจกรรม KWL (Know/Want to know/
Learned) : ส่่ ว นกิิ จ กรรม Checking for
Understanding ได้้แก่่ Guided Note ผ่่าน Google
Doc ด้้วยการ Sharing Edit, การให้้ผู้้�เรีียนทำำ� Graphic
Organizers ด้้วย Canva Application และกิิจกรรม
การอภิิปรายด้้วยการใช้้ Inside/Outside Circles ผู้้�
สอนยัั ง ให้้ความสำำ�คัั ญ กัั บ การอ่่ า น(Reading
Strategies) โดยกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมการอ่่านที่่�ใช้้คืือการ
ใช้้ Jigsaw Technique, Think-Pair-Share และ
Think-Pair-Re-Pair ส่่วน Closing Activities ได้้แก่่
การใช้้คำำ�ถามเพื่่�อเป็็น Exit Tickets, Joy and/or Junk
Sharing และ One Minute Sentence ส่่วนการ
จััดการชั้้�นเรีียนผู้้�สอนได้้ออกแบบกิิจกรรมตามลำำ�ดัับ
ขั้้�นโดยคำำ�นึึงถึึง 3 ประเด็็นคืือ การจััดการเนื้้�อหา
(Content Management); การจััดการพฤติิกรรม
(Conduct Management) และ การจััดการด้้านกลุ่่�ม
และความสััมพัันธ์์ (Convenant Management)
(Froyen and Iverson,1999)[3]
2.2. กระบวนการเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�มที่่�ออกแบบ
อย่่างแตกต่่าง (Designing of Different Learning
Groups)
	ผู้้�สอนได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดกลุ่่�มผู้้�เรีียน
โดยให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนได้้มีีประสบการณ์์ในการเรีียนรู้้�

แบบเดี่่�ยว (Independent Practice) เป็็นคู่่� (Pair/
Partner Practice) และเป็็นกลุ่่�ม (Group Practice)
ซึ่ง่� การเรีียนรู้้แ� บบการออกแบบกลุ่่�มผู้้เ� รีียนนี้้� ผู้้ส� อนได้้
ออกแบบกลุ่่�ม/คู่่�/เดี่่�ยวที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนได้้
มีีโอกาสเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัับผู้้เ� รีียนที่่�ทั้้�งเหมืือนและแตกต่่าง
กัับตนเอง กิิจกรรมกลุ่่�มที่่�ได้้ออกแบบให้้ผู้้�เรีียนได้้
พิิจารณาควบคู่่�โอกาสที่่�จะนำำ�เนื้้�อหาและกิิจกรรมการ
เรีี ย นรู้้� ที่่� เกิิ ด ในห้้องเรีี ย นไปสู่่�การปฏิิ บัั ติิ จ ริิ ง ใน
สถานการณ์์จริิง กิิจกรรมต่่างๆที่่�เกิิดจากการเรีียนรู้้ใ� น
เรื่่�อง การออกแบบหลัักสููตรบููรณาการ และ การจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ ผู้้�เรีียนจะต้้องออกแบบ
กิิจกรรมเป็็นคู่่�และกลุ่่�มเล็็ก ผ่่านการตรวจสอบจาก
เพื่่�อนร่่วมชั้้�นและผู้้ส� อนแล้้วนำำ�กิจิ กรรมนั้้�นไปใช้้จริิงใน
ห้้องเรีียน (ผู้้เ� รีียนทุุกคนเป็็นครููผู้้ส� อนในสถานศึึกษาที่่�
จััดการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา มััธยมศึึกษาและ
อาชีีวศึึกษา) แล้้วนำำ�ผลการใช้้มานำำ�เสนอในห้้องเรีียน
ซึ่่�งทั้้�งการตรวจสอบและการนำำ�เสนอผลการใช้้กิิจกรรม
Gallery Walk
2.3. การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นความแตกต่่าง
ระหว่่างบุุคคล (Differentiated Instruction)
		ผู้้�เรีียนในระดัับบััณฑิิตศึึกษา (ปริิญญาโท)
สาขาวิิชาหลัักสููตรและการสอน แม้้ส่่วนใหญ่่จะเป็็นครูู
ผู้้�สอนในสถาบัันการศึึกษาแต่่ก็็มีีความแตกต่่างกัันทั้้�ง
วิิชาเอกที่่�รัับผิิดชอบสอน ระดัับชั้้�นที่่�สอน ระยะเวลา
และประสบการณ์์การสอน และรวมทั้้�งความแตกต่่าง
ในด้้านบุุคลิิกภาพก็็สามารถเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ที่่�
สามารถนำำ�มาออกแบบการจััดการเรีียนรู้้ใ� ห้้บรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ได้้
ในการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นความแตกต่่างของผู้้�
เรีี ย นด้้วยการออกแบบเพื่่�อสนองความแตกต่่ า ง
สามารถออกแบบได้้ใน 4 ประเด็็นคืือ การนำำ�เสนอ
เนื้้�อหา (Contents) กระบวนการเรีียนรู้้�(Process)
ผลผลิิต/ผลงานของผู้้เ� รีียน (Product) สิ่่�งแวดล้้อมการ
เรีียนรู้้�(Learning Environment)[4][5]โดยในการ
จััดการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชาทฤษฎีีและการปฏิิบััติิ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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3.ได้้เน้้นความแตกต่่
สื่อ
เทคโนโลยี
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3. สื่่�Microsoft
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จกรรม
ดการเรียนรูในกระบวนวิชานี้ไดใช
Microsoft3.1. Microsoft
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การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นกระบวนวิิ ช านี้้�ได้้ใช้้
ในการสื่อสารกับนักศึกษา
Microsoft Teams เป็็น Platform ในการสื่่�อสารกัับ
การมอบหมายงานเพื่อการศึกษากอนเขาหองเรียน
นัักศึึกษา การมอบหมายงานเพื่่�อการศึึกษาก่่อนเข้้า
การเรี
ยนออนไลน
้ง ในบางครั้้�ง (แต่่ส่่วนใหญ่่
ห้้องเรีี
ยน การเรีีใยนบางครั
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ถึึงการส่่งรวมถึ
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ไปกัับการใช้้ Application อื่่�นๆ เช่่น kahoot.it ใน
Opening Activities และ Checking for
Understanding และ Socrative ในการทดสอบ

รููปที่่� 3 Kahoot App ที่่�ใช้้ในกระบวนวิิชา

รููปที่่� 4 wordpress.com เพื่่�อการนำำ�เสนอเนื้้�อหา
รููปที่่� 1 ห้้องเรีียน MicrosoftTeams
3.2. Facebook Closed Group
(https://www.facebook.com/
groups/2825856421004816/) กระบวนวิิชาใช้้
Facebook Closed-Group เป็็นอีีกช่่องทางหนึ่่�งใน
การสื่่�อสารกัั บ นัั ก ศึึ ก ษา ประกาศข้้อมูู ล ข่่ า วสาร
upload และ download files ต่่างๆ Share links
ที่่�น่่าสนใจต่่างๆ

และ Checking
for Understanding
ActivitiesActivities
และ Checking
for Understanding
และ Socrative
ในการทดสอบ
และ Socrative
ในการทดสอบ

รููปที่่� 5 Socrative เพื่่�อการทดสอบ
4. การบริิหารจััดการชั้้�นเรีียน
	ด้้วยผู้้เ� รีียนในกระบวนวิิชานี้้�เป็็นโปรแกรมภาค
พิิเศษและผู้้เ� รีียนทุุกคนมีีงานประจำำ�ในช่่วงวัันจัันทร์์ถึงึ
ที่ ย1นหMicrosoftTeams
องเรียน MicrosoftTeams วัันศุุกร์์ การทำำ�งานมอบหมายจึึงเป็็นปััญหาเรื่่�องการ
รูปที่ 1 หรูอปงเรี
https://syr.us/MV4
https://syr.us/MV4
https://syr.us/yMK
รููปที่่�https://syr.us/yMK
2 Facebook
Facebook
closed-group:
จััดสรรเวลา การจััดการเรีียนการสอนแบบ Flipped
3.2. Facebook
Closed
Group
3.2.
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Group CI26andAjSue
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เสริิมอื่่�นๆ
Classroom ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนศึึกษาเนื้้�อหามาก่่อนที่่�เป็็น
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5856421004816/)
ชาใช Facebook
5856421004816/)
และ ข้้อ 3.2 ผู้้�สอนยัังใช้้ Online Social Media คืือ ในรููปแบบต่่างๆที่่�ทั้้�งแบบ Pair/Partner, Group และ
Closed-Group
Closed-Group
wordpress.com Blog เพื่่�อการจััดการเรีียนรู้้�ควบคู่่�
นอีกชอ่งงทางหนึ
บนักศึกษา
เปนอีกชอเปงทางหนึ
ในการสื่ง่อในการสื
สารกับ่อนัสารกั
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ประกาศข
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Solo/Independent จึึงเหมาะสมกัับลัักษณะผู้้�เรีียน
ในครั้้�งนี้้�
5. การวััดและประเมิินผล
ผู้้�สอนได้้แบ่่งสััดส่่วนในการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ใน
กระบวนวิิชานี้้�คืือ
• การสรุุปและสะท้้อนคิิด		
15%
• การออกแบบหลัั ก สูู ต รบูู ร ณาการหรืื อ
หลัักสููตรเพื่่�อพััฒนาทััศนคติิทางสัังคม
30%
• การออกแบบ ใช้้ และสะท้้อนผลการใช้้
แผนการจััดการเรีียนรู้้�
20%
• Facebook or Wordpress.com blog
posting and comment			
10%
• Group working; group discussion; group
presentation
		
10%
• สอบผ่่าน socrative.
15%
		
รวม		
100%
ผู้้�เรีียนมีีผลคะแนนรวมผ่่านเกณฑ์์ที่่�ได้้เกรด A ทุุกคน
บางส่่วนของผลงานของผู้้�เรีียน

รููปที่่� 6 ผลงานจากกิิจกรรม KWL

รููปที่่� 7 ผลงานการ Sharing ใน Google App.

รููปที่่� 8-13
ผลงานการออกแบบหลัักสููตรแบบบููรณาการ
6. ผลการจััดกิิจกรรมกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
การจััดการเรีียนรู้้ที่่�� ออกแบบเป็็นการเรีียนรู้้เ� ชิิง
รุุก (Active Learning Activities) ผ่่านกระบวนการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เรีียนรู้้�แบบกลุ่่�มที่่�ออกแบบอย่่างแตกต่่าง (Designing
of Different Learning Groups) และการจััดการเรีียน
รู้้� ที่่� เ น้้ น ค ว า ม แ ต ก ต่่ า ง ร ะ ห ว่่ า ง บุุ ค ค ล
(DifferentiatedInstruction) ในครั้้�งนี้้� ได้้เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้� เรีี ย นสำำ� รวจทบทวนจุุ ด เด่่ น และจุุ ด ที่่�อาจต้้อง
ปรัับปรุุงของตนเองและได้้รู้้�จักั เพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนมาก
ขึ้้�น เกิิดการยอมรัับในกัันและกััน เข้้าใจและเห็็นใจกััน
มากขึ้้�น รวมไปถึึงการออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ทั้้�ง
แบบเดี่่�ยว/คู่่�/และกลุ่่�ม โดยผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�
จากคู่่�หรืือกลุ่่�มที่่�แตกต่่างและหมุุนเวีียนไปเสมอตลอด
ภาคเรีียน

รููปที่่� 14-17 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
7. ความพึึงพอใจของผู้้�เรีียนต่่อกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ผลการประเมิินของนัักศึึกษาในระบบ CMU
MIS พบว่่าในทุุกรายการประเมิิน ได้้แก่่
1) การแจ้้งให้้นัักศึึกษาทราบอย่่างชััดเจนเกี่่�ยว
กัั บ วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องกระบวนวิิ ช า แผนการสอน
(course syllabus) วิิธีกี ารประเมิินผลการเรีียน เกณฑ์์
การให้้คะแนน และเอกสารอ่่านประกอบ
2) เนื้้�อหาในการสอนสอดคล้้องกัับหััวข้้อที่่�สอน
(course outline) ของกระบวนวิิชา 3) การอธิิบายให้้
เห็็ น ถึึ ง ความสัั ม พัั น ธ์์ ข องวิิ ช าที่่�เรีี ย นกัั บ วิิ ช าอื่่�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องหรืือการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
4) การส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนคิิดและค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง และกระตุ้้�นให้้ได้้ฝึึกการคิิดวิิเคราะห์์
5) วิิธีีการและเกณฑ์์ในการวััดผลเหมาะสมกัับ
เนื้้�อหากระบวนวิิ ช า และการวัั ด ผลสอดคล้้องกัั บ
วััตถุุประสงค์์การเรีียนรู้้�ของกระบวนวิิชา
6) ปริิมาณงานหรืือกิิจกรรมที่่�กำำ�หนดให้้ทำำ�นอก
เหนืือจากเวลาเรีียนสอดคล้้องกัับระยะเวลา
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ปริมาณงานหรือกิจกรรมที่กำหนดใหทำนอกเหนือจ
ากเวลาเรียนสอดคลองกับระยะเวลา และ 7)
สือ่ การสอนและเอกสารประกอบการสอนสนับสนุนต
อการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนประเมินทุกรายการให
และบ 7)
ไดระดั
5 สื่่�อการสอนและเอกสารประกอบการ
สอนสนัับสนุุนต่่อการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียน ผู้้เ� รีียนประเมิิน
ทุุกรายการให้้ ได้้ระดัับ 5

รููปที่่� 18 ผลการประเมิินกระบวนวิิชา
รูปที่ 18 ดผลการประเมินกระบวนวิชา
8. สะท้้อนคิิ
การจััดการเรีียนการสอนด้้วยกิิจกรรมการเรีียน
8. สะทอนคิด
รู้้� เชิิ ง รุุ ก (Active Learning Activities) ผ่่ า น
กระบวนการเรีียนรู้้แ� บบกลุ่่�มที่่�ออกแบบอย่่างแตกต่่าง
(Designing of Different Learning Groups) และ
การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล
(Differentiated Instruction) โดยกิิจกรรมทั้้�ง 3 แบบ
ใช้้การบููรณาการ Digital Technology เข้้าไปด้้วยนั้้�น
ส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ตามเป้้าหมายของ
กระบวนวิิชา และเป้้าหมายของหลัักสููตร การที่่�ผู้้ส� อน
ยึึ ด แนวคิิ ด ตามหลัั ก การทฤษฎีี ท างการออกแบบ
หลัักสููตรและการสอนด้้วยการทำำ�ให้้ดูู ชวนให้้ทำำ�โดย
ผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�เป็็น Mentor ให้้ลองทำำ�ภายใต้้การ
Support ของผู้้ส� อน และลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิงในห้้องเรีียน
ของผู้้เ� รีียนเอง ผลที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนกว่่าร้้อยละ 80
ได้้ใช้้สิ่่�งที่่�เรีียนรู้้ใ� นวิิชานี้้�ไปใช้้ในการเตรีียมทำำ�วิจัิ ยั เพื่่�อ
วิิทยานิิพนธ์์และการค้้นคว้้าอิิสระ
9. ข้อ้ เสนอแนะในการจััดกิิจกรรมครั้้�งต่่อไป
	กิิจกรรมที่่�ออกแบบเพื่่�อตอบสนองการเรีียนรู้้�
ของผู้้เ� รีียนได้้ทำำ�ในส่่วนของความแตกต่่างด้้านผลผลิิต
หรืือผลงานของผู้้�เรีียน ยัังมีีอีีก 3 รููปแบบที่่�ผู้้�สอน
สามารถทำำ�ได้้นั่่�นคืือการทำำ�ให้้เกิิดความแตกต่่างใน
ด้้ า น ก า ร นำำ� เ ส น อ เ นื้้� อ ห า ( C o n t e n t s )
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กระบวนการ(Process) บรรยากาศการเรีี ย นรู้้�
(Learning Environment) แม้้ในครั้้�งนี้้�ผู้้�สอนได้้
พยายามออกแบบกิิจกรรมโดยพยายามคำำ�นึกึ ถึึงความ
แตกต่่างของกิิจกรรม และพยายามให้้มีีความหลาก
หลายทั้้�งเนื้้�อหา กิิจกรรมและสื่่�อการเรีียนรู้้� แต่่ก็็ยัังไม่่
ได้้จััดการให้้เป็็นระบบและเต็็มรููปแบบของห้้องเรีียนที่่�
สนองความแตกต่่างของผู้้�เรีียน (Differentiated
Classroom) ได้้อย่่างเต็็มที่่�นััก ผู้้�สอนหวัังอย่่างยิ่่�งว่่า
จะได้้มีีโอกาสดำำ�เนิินการได้้เต็็มรููปแบบในครั้้�งต่่อไป

10.

กิิตติิกรรมประกาศ
ขอขอบคุุณศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการ
เรีียนรู้้� (Teaching and Learning Innovation
Center : TLIC) มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�มอบทุุน
สนัั บ สนุุ น การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ที่่� สนองความแตกต่่ า ง
ระหว่่างบุุคคลในกระบวนวิิชาทฤษฎีีและการปฏิิบััติิ
ทางการออกแบบหลัักสููตรและการสอน 063712
ในครั้้�งนี้้� ขอบคุุณ NBS ที่่�ให้้โอกาสเข้้าร่่วมอบรมการ
ทำำ�สื่่�อโสตทััศน์์ และคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีี ย งใหม่่ ที่่�จัั ด Smart Classroom ที่่�มีี Digital
Devices ในห้้องเรีียนให้้การเรีียนการสอนเป็็นไป
ด้้วยดีี

11. เอกสารอ้้างอิิง
[1] 	ชััยยััญ อุุโฆษกุุล (2020) จตุุรงค์์บุุคลิิก 4 สีี สถาบัันอิิฐผลเพื่่�อพััฒนาผู้้�นำำ� ครอบครััวและชุุมชน
เอกสารประกอบการอบรมเรื่่�อง การจััดการความขััดแย้้ง จััดโดย NBS เชีียงใหม่่
[2] The Teacher Toolkits https://www.theteachertoolkit.com
[3] Froyen.L.A. and Iverson, A.M. (1999). Schoolwide and Classroom Management:
The Reflective Educator-Leader. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall.
[4] Strickland, C. (2007). Tools for high-quality differentiated instruction: An ASCD
action tool. Alexandria, VA: ASCD. Reprinted with permission.
[5] Chamberlin, M., & Powers, M. (2010). The promise of differentiated instruction for
enhancing the mathematical understandings of college students. Teaching
Mathematics and Its Applications, 29,113-139. doi:10.1093/teamat/hrq006
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สุนันชัย ออนตะไคร้

สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
Sunanchai07@gmail.com

บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้�วิิชานวััตกรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศทางการศึึกษา มุ่่�งเน้้นพััฒนาความสามารถทาง
ด้้านนวััตกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศ ผู้้�สอนจึึงได้้ออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้� ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนสร้้างองค์์ความรู้้� การ
ตััดสิินใจด้้วยตนเอง โดยผู้้ส� อนจึึงเป็็นผู้้อำ� ำ�นวยความสะดวก สอนแนะโดยใช้้รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้แ� นว Active
Learning และการเรีียนรู้้�ผ่่านกิิจกรรม พบว่่าผู้้�เรีียนมีีความกระตืือรืือร้้นจนสามารถสร้้างสื่่�อนวััตกรรมและ
เทคโนโลยีีสารสนเทศทางการศึึกษาที่่�เหมาะสม และมีีคุุณภาพในระดัับดีีเยี่่�ยม
คำำ�สำำ�คัญ
ั : การจััดการเรีียนรู้้ต� ามแนว Active Learning, นวััตกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศ, การเรีียนรู้้ผ่� า่ นกิิจกรรม
1. บทนำำ�
กระบวนการจััดการเรีียนการสอนนั้้�น ถืือได้้ว่่า
มีีความสำำ�คัญ
ั มาก ส่่วนหลัักสููตรนั้้�นก็็เป็็นเพีียงตััวที่่�ทำ�ำ
หน้้าที่่�กำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนจะต้้องเรีียนรู้้�อะไรบ้้างแค่่ไหน
แต่่ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�สอนมากกว่่ารวมถึึงประสบการณ์์
ต่่างๆของผู้้�สอนที่่�จะส่่งผ่่านให้้กัับผู้้�เรีียน สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เรา
มัักจะคุ้้�นเคยกัับวิิธีีการสอนแบบเดิิมๆ ก็็คืือการสอน
แบบบรรยาย ผู้้เ� รีียนนั่่�งฟัังจดบัันทึึกเล็็กๆ น้้อยๆ ผู้้ส� อน
บรรยายไปฝ่่ายเดีียว ไม่่ได้้ให้้ความสนใจกัับข้้อมููลย้้อน
กลัับจากผู้้�เรีียนว่่าจะเข้้าใจมากน้้อยเพีียงใด ไม่่ว่่าจะ
เป็็ น ระดัั บ เด็็ ก เล็็ ก อนุุ บ าล มัั ธ ยม จนถึึ ง ระดัั บ
มหาวิิทยาลััยก็็ปฏิิบัติั กิ ารสอนกัันมาแบบนี้้� พอเข้้าสู่่�ยุุค
ศตวรรษที่่� 21 การจััดการเรีียนการสอนก็็ได้้มีีการปรัับ
ตามไปด้้วย เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความเจริิญก้้าวหน้้า
ทางด้้านเทคโนโลยีี ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะต้้องมีีทัักษะการเรีียน
รู้้แ� ละนวััตกรรม ทัักษะการคิิด การสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ
การคิิ ด การแก้้ปัั ญ หา และการร่่ ว มมืื อ กัั น ทำำ� งาน
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กระบวนวิิ ชา 100313 นวัั ตกรรมและเทคโนโลยีี
สารสนเทศทางการศึึ ก ษา(Innovation and
Information Technology in Education) เป็็นกระ
บวนวิิชาแกนบัังคัับให้้นัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์ทุุก
คน ตั้้�งแต่่ชั้้�นปีีที่่� 3 ขึ้้�นไปต้้องเรีียน เนื้้�อหาในกระบวน
วิิ ช านี้้� ประกอบไปด้้วยเกี่่�ยวกัั บ ความสำำ�คัั ญ ของ
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมการศึึกษา หลัักและทฤษฎีี
การเกี่่�ยวกัั บ การออกแบบ และการประยุุ ก ต์์ ใช้้
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีทางการศึึกษา การประเมิิน
สื่่�อนวััตกรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการเรีียนรู้้�
การบูู ร ณาการเทคโนโลยีี กัั บ การเรีี ย นรู้้� ส มัั ย ใหม่่
รููปแบบการเรีียนการสอนเท่่าที่่�ผ่่านมาจะเป็็นการ
บรรยายเนื้้�อหา มีีการปฏิิบััติิผลิิตชิ้้�นงานบ้้างเล็็กน้้อย
นัักศึึกษาก็็ใช้้วิิธีีการจดบัันทึึกเป็็นส่่วนใหญ่่ เพราะ
เนื้้�อหารายวิิชามีีปริิมาณมาก จึึงทำำ�ไม่่สามารถตรวจ
สอบความรู้้�ความก้้าวหน้้าของผู้้�เรีียนได้้ครบถ้้วน เมื่่�อ
ถึึงเวลาสอบปลายภาคนัักศึึกษาก็็อาศััยวิิธีีการท่่องจำำ�
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2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้คืือ
พฤติิกรรมนิิยม (Behaviorism) การสร้้างความ
รู้้� (Constructivism) คอนเน็็คติิวิสิ ม์์ (Connectivism)
การจััดรููปแบบการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันใช้้กิิจกรรมเป็็นฐาน
เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนเกิิดแรงจููงใจในการเรีียนรู้้� มากขึ้้�น โดย
ผู้้�สอนจะเป็็นผู้้�อำำ�นวยความสะดวก ในการเตรีียม
วััสดุุ อุุปกรณ์์ แนะนำำ�ช่่วยเหลืือสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�
สร้้างบรรยากาศการเรีียนการสอนที่่�ดีีในชั้้�นเรีียน เพื่่�อ
ช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจ เพิ่่�มแรงจููงใจในการเรีียน
รู้้� มีีการพููดคุุย การแสดงความคิิดเห็็น และการลงมืือ
ปฏิิบัติั ิ มีีการประยุุกต์์การใช้้สื่่�อ โดยเน้้นให้้ผู้้�เรีียนสร้้าง
องค์์ความรู้้ด้้� วยตััวเอง โดยมีีการจััดรููปแบบการจััดการ
เรีียนการสอน 2 รููปแบบ ไว้้ดัังนี้้�
การเรีียนรู้้�ร่่วมกัันใช้้
2.1 การเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (Project-based
กิิจกรรมเป็็นฐาน
Learning)
ให ผ ู  เ รี ยการเรีี
นได ลยงมื
บ ั ต ิ จ ริ ง เป็็
ในลั
ก ษณะของ
นรู้้�ผ่อ่าปฏิ
นโครงงาน
นการจัั
ดการเรีียน
การอภิิปราย
การศึ
กษา สำรวจ
ควานสำำทดลอง
คน
การสอนที่่�
เน้้นผู้้เ� รีีคยนนเป็็
�คัญ
ั รููปประดิ
แบบหนึ่่�ษฐงคืืคอิดการให้้
ผู้้�เรีีสยอนเปลี
นได้้ลงมืื่ ยอนบทบาทจากการเป
ปฏิิบััติิจริิงในลัักษณะของการศึึ
โดยผู
น ผู ให ความรูกษา

สำำ�รวจ ค้้นคว้้า
ทดลอง ประดิิษฐ์์คิิด(facilitator)
ค้้นโดยผู้้�สอน
การลงแลบเพื่่�อ ฝึึกปฏิิบััติิ (teacher)
เปน ผูอำนวยความสะดวก
� (teacher)
การอภิิปรายร่่วมกััน
หรืเปลี่่�
อผูใยหนบทบาทจากการเป็็
คำแนะนำ (guide)นใหผู้้ใ� ผห้้ความรู้้
ูเรียนทำงานเป
นทีมเป็็น
ผู้้�อำำ�นนวยความสะดวก
(facilitator)
อผู้้�ให้้คำำ�
กระตุ
แนะนำ และใหคำปรึ
กษา เพื่อใหโหรืื
ครงการ
แนะนำำ
สำเร็
จลุล�วง (guide) ให้้ผู้้�เรีียนทำำ�งานเป็็นทีีม กระตุ้้�น
เน้้นความรัับผิิดชอบ
แนะนำำ� และให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่�อให้้โครงการสำำ�เร็็จลุุล่่วง
เรีียนรู้้�ร่่วมกััน
ส่่งงานตรงเวลา มีีความ
รัับผิิดชอบ

เนื้้�อหามาสอบ ทำำ�ให้้ขาดความรู้้�ความเข้้าใจ ทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นไป เมื่่�อได้้กลัับมาทบทวนแล้้วเห็็นควรว่่าจะต้้อง
มีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการจััดการเรีียนการ
สอนแบบเดิิมคืือ passive learning เป็็น active
learning ควรจะมีีการนำำ� ICT มาปรัับใช้้ในการเรีียน
การสอนมากขึ้้�น เพื่่�อจะได้้เอาความรู้้ไ� ปพััฒนาปรัับตััว
ให้้ทัั น กัั บ ยุุ ค การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีี ต ลอดเวลาในยุุ ค
ดิิจิิทััล
ตารางที่่� 1 แนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
1. จััดกิิจกรรมโดยเน้้นให้้ การเรีียนแบบ
ผู้้�เรีียนให้้มีีส่่วนร่่วมและมีี กระตืือรืือร้้น
ความคิิดสร้้างสรรค์์
2. กำำ�หนดหััวข้้อเนื้้�อหา
และศึึกษาค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง
3. เน้้นกระบวนการเรีียน
รู้้� เป็็นกระบวนการกลุ่่�ม
4. ทำำ�งานตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย ทั้้�งงานเดี่่�ยว
และงานกลุ่่�ม
5. เน้้นทัักษะการสืืบค้้น
ข้้อมููล และฝึึกปฏิิบััติิ
เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ทางการศึึกษา

รูปที่ 2 ภาพถา

การถายภาพ เ
& jean และน
โปรแกรมต า
รวมถึงความรูเ
ในแตละโปรแ
เพื่อนๆ ในชั้นเ
ทำงานแบบรว
กับผูเรียนดวย

โดยทั้้�งนี้้�ได้้มีีการชี้้�แจงให้้นัักศึึกษาทราบตั้้�งแต่่
คาบเรีียนแรกเพื่่�อให้้ได้้เข้้าใจเกี่่�ยวกัับการเรีียนการ
สอนแบบ active learning ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบให้้
นัักศึึกษาต้้องมีีการปรัับตััว ไม่่ต่อ่ ต้้าน และให้้ความร่่วม
รููปที่่� 1 ภาพผู้้�เรีียนทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
มืือกัับอาจารย์์ที่่�จะเน้้นกระบวนการเรีียนการสอนที่่�ให้้
รูปที่ 1 ภาพผู
ยนทำงานร
วมกัในห้้ผู้้�เปเนรีียทีนนำำ
ม �เสนอการจััด
ยกตััเวรีอย่่
างโครงงานที่่�
นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียนการสอนมากกว่่าการ
ทำำ�ยกตั
เว็็บไซต์์
�ตััวเอง โดยเริ่่�
�หนดหััวข้้อที่่�
ว อยแนะนำำ
างโครงงานที
่ใหผ ูเมรีจากกำำ
ยนนำเสนอการ
นั่่�งฟัังและจดบัันทึึกเท่่านั้้�น
ประวััติวิส่เอง
่วนตััโดยเริ
ว การศึึ่มกจากกำหนด
ษา งานอดิิเรก
จัดจะนำำ
ทำเว็�เสนอ
บ ไซตเช่่แนนะนำตั
ชอบเช
ภาพยนตร์์
นที่่�ผู้้
เ� รีียนต้้องการ
หัวกีีขฬอาทีอาหารที่่�
่จะนำเสนอ
น ประวัตและอื่่�
ิสวนตั
ว การศึ
กษา
รูปที่ 3 ภาพถ
งานอดิเรก กีฬา อาหารที่ชอบ ภาพยนตร และอื่นที่
กลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
งคมศาสตร์
ผูเรีย นตกล่อุมงการนำเสนอ
ทั้งนี้ผแูละสั
ส อนจะเป
นผูแนะ219
วิ ธ ี ก ารทำงาน รู ป แบบ ส ว นเนื ้ อ หาสาระต า ง ๆ
2.2 การเรี ย น
ผูเรียนเปนผูจัดทำขอมูลตางๆ เชน ขอมูลสวนตัว

ณะของ
ษฐคิดคน
ห ความรู
ilitator)
นเปนทีม
ครงการ

สนอการ
กำหนด
ารศึกษา
และอื่นที่
นผูแนะ
ะต า ง ๆ
ลสวนตัว
นักศึกษา
พื่อใชใน

ยกตั ว อย า งโครงงานที ่ ใหผ ู เ รี ยนนำเสนอการ
จั ด ทำเว็ บ ไซต แ นะนำตั ว เอง โดยเริ ่ มจากกำหนด
CMU21
หัวขอที(2021)
่จะนำเสนอ เชน ประวัติสวนตัว การศึกษา
Chiang Mai University, Thailand
รูปที่ 3 ภาพถายจากเลือกธีมเสื้อผา จากสมาชิกใน
งานอดิเรก กีฬา อาหารที่ชอบ ภาพยนตร และอื่นที่
กลุม
ผู  เ รี ย นต องการนำเสนอ ทั ้ งนี ้ ผ ู  ส อนจะเป นผูแนะ
นำำ�เสนอ ทั้้�งนี้้�ผู้้ส� อนจะเป็็นผู้้แ� นะวิิธีกี ารทำำ�งาน รููปแบบ เรีียนรู้้� เป็็นการเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเอง ทุุกคนในกลุ่่�มเป็็นผู้้�
ี ก ารทำงาน
ว นเนื
ส่่วิวธนเนื้้�
อหาสาระต่่รูาปง แบบ
ๆ ผู้้เ� รีียสนเป็็
นผู้้้ จั�อดั หาสาระต
ทำำ�ข้้อมููลต่่าางงๆๆ ปฏิิ
ั ติิ มีี ส่่ วยนร่่
จ กรรม
โดยกำำ
� หนดหัั ว ข้้อให้้
2.2บัการเรี
นรูว ผมกิิ า นกิ
จ กรรม
(Activity-based
ผู

เ
รี
ย
นเป
น
ผู

จ
ั
ด
ทำข
อ
มู
ล
ต
า
งๆ
เช
น
ข
อ
มู
ล
ส
ว
นตั
ว
เช่่น ข้้อมููลส่่วนตััว รููปภาพ คลิิปวีีดีีโอ โดยเฉพาะเรียนรูเป็็
� เสนอกิิ
บ บทบาทสมมติิ
 Learning)
เชนนการนำำ
ทฤษฎี
พฤติกจ กรรมเกี่่�ยวกัั
รรมนิยม ทฤษฎี
พฤติกรรม
รู
ป
ภาพ
คลิ
ป
วี
ด
ี
โ
อ
โดยเฉพาะรู
ป
ภาพของนั
ก
ศึ
ก
ษา
รููปภาพของนัักศึึกษา เป็็นภาพถ่่ายที่่�ได้้จากการเลืือก “ละครในการโดยยึ
Role play”ดเนื้้�
กาารเรีี
� เช่่น 
หลัอกหาเกี่่�
ให
ผยูวเวทฤษฎีี
รีิสยตนสร
งองคยนรู้้
คววามรู
นิ
ย
ม
ป
ญ
ญานิ
ย
ม
คอนสตรั
ค
ติ
คอนเนติ
ิสต
นภาพถมาเพื่่�
ยทีอ่ไใช้้ใน
ดจากการเลือกธีมภายกลุมเพื่อใชใน
ธีีเปมภายกลุ่่�
ทฤษฎีีพฤติิกรรมนิิยม ทฤษฎีีพฤติิกรรมนิิยม ปััญญา
จากการปฏิ
บัติจริง Leaningรับbyความรู
doing
โดยมีจนิิดุดยวมมุยตนเอง
งคอนสตรัั
หมายให
คติิเวิพืสิ ต์์่อนในชั
คอนเนติิ้นวิเรีสิ ต์์ยนได
โดยมีีจุดุ มุ่่�งหมาย
ใชาใจเกี
“กิจกรรม
Activity”ตใชางๆ
หลักในการเรี
ยนการสอน
ความเข
่ยวกั
านกิ
จกรรม
ให้้เพื่่�
อนในชั้้�
นเรีีบยทฤษฎี
นได้้รัับความรู้้� โดยผ
ความเข้้าใจเกี่่�
ยวกัับ
โดยการ“ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
จ
ริ
ง
Doing”
ในเนื
้
อ
หาทุ
ก
ขั
้
นๆตอน
ต่่างๆ
จกรรม
ทำำ�ให้้เนื้้�
อหานั้้�นความ
ได้้
ทำใหเทฤษฎีี
นื้อหานั
้น ๆโดยผ่่
ไดารนกิิ
ับสนุ
กสนาน
ความรู
ของการเรี
ยนรูความรู้้
 เปน�การเรี
ยนรูดวมีียตั
วเองาสนใจ
ทุกคนใน
บคสนุุ
กสนาน
ความเข้้าใจ
ความน่่
ไม่่
เขาใจ รััมีกลุ
วามน
า
สนใจ
ไม
เ
กิ
ด
ความเบื
อ
่
หน
า
ย
มเปนผูอปหน่่
ฏิบาัตยิ มีสวนรวมกิจกรรม โดยกำหนด
เกิิดความเบื่่�
หัวขอใหเปนการนำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาท
รูปที่ 2 ภาพถายเว็บไซตแนะนำตัว Google site
สมมติ “ละคร Role play” เนื้อหาเกี่ยวทฤษฎีการ
รููปาที่่�ยภาพ
2 ภาพถ่่
บไซต์์full,
แนะนำำEarth
�ตััว Google
site
การถ
เชนายเว็็
Color
tone, White
การถ่่ายภาพ าเช่่ยที
น ่ ไColor
full, Earth
& jean และนำภาพถ
ด ท ำการตกแต
ง ด วtone,
ย
White & าjean
�ภาพถ่่
ายที่่�ไPhotoshop
ด้้ทำำ�การตกแต่่ง
โปรแกรมต
งๆ เชและนำำ
น Light
room,
ด้้วยโปรแกรมต่่
Light่อนๆ
room,
รวมถึ
งความรูเพิ่มเติางๆ
มที่ไเช่่ดนจากเพื
ที่มีคPhotoshop
วามถนัด
รวมถึึงความรู้้�เพิ่่�มเติิมที่่�ได้้จากเพื่่�อนๆ ที่่�มีีความถนััด
ในแตละโปรแกรมนำมาแลกเปลี่ยนนำเสนอใหกับ
ในแต่่ละโปรแกรมนำำ�มาแลกเปลี่่�ยนนำำ�เสนอให้้กัับ
เพื่อนๆ ในชั้นเรียน ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือในการ
เพื่่�อนๆ ในชั้้�นเรีียน ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการ
รููปที่่� 4 ภาพแสดงกิิจกรรมละคร Role play
ทำงานแบบร
ว
มมื
อ
กั
น
และสร
า
งความสั
ม
พั
น
ธ
อ
ั
น
ดี
จกรรมละคร Role play
ทำำ�งานแบบร่่วมมืือกััน และสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีกัรูบั ปที่ 43.ภาพแสดงกิ
กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
กับผูผู้้เ�เรีรีียยนด
วย
3. กระบวนการเรี
ยนรู
ที่เกิดขึ้นในกระบวนวิ
ชา
นด้้วย
	วิิธีกี าร/กิิ
จกรรมการสอนใหม่่
สื่่�อนวััตกรรมการ
ทำำ�ให้้นัักสืศึึ่อกนวั
ษามีีตส่กรรมการ
่วนร่่วมใน
วิสอนใหม่่
ธีการ/กิจกระบวนการที่่�
กรรมการสอนใหม
การเรีีกระบวนการที
ยนรู้้� (Active leaning)
สอนใหม
่ทำใหนักกระบวนการทัั
ศึกษามีสวนรกษะการ
วมใน
เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต (life long learning)
การเรี ย นรู  (Active leaning) กระบวนการทั ก ษะ
1. ให้้นัักศึึกษาทำำ�ความรู้้จั� กั คุ้้น� เคยกัับเพื่่�อนร่่วม
การเรียชั้้�นเรีี
นรูตยลอดชี
วิต (lifeนlong
learning)
น ด้้วยการเล่่
เกมคอมพิิ
ว เตอร์์ Quillet,
1.Mentimeter
ใหนักศึกษาทำความรู
จักคุนเคยกับเพืกรรมด้้วย
่อนรวม
เพื่่�อเป็็นการละลายพฤติิ
เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีี
ในปััจจุุวบัเตอร
นั เช่่น เทคโนโลยีี
ชั ้ น เรี ยคำำ�นถามที่่�
ด ว ยการเล
น เกมคอมพิ
Quillet,
รููปที่่� 3 ภาพถ่่ายจากเลืือกธีีมเสื้้�อผ้้า จากสมาชิิกในกลุ่่�ม ใดบ้้างที่่�นัักศึึกษาคุ้้�นเคยหรืือเคยใช้้งานเพื่่�อเป็็นการ
เพื ่ อ เป น การละลายพฤติ ก รรมด ว ย
รูปที่ 3 ภาพถ
ยจากเลื
มเสืจกรรม
้อผา จากสมาชิ
กใน Mentimeter
2.2 าการเรีี
ยนรู้้อ�ผ่กธี่านกิิ
(Activity-based
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน ให้้นัักศึึกษาแต่่ละคน
คำถามที
กี ่ วัยเอง
วกัความคาดหวัั
บ เทคโนโลยี
ใ นป
จุ บ ั นควิิธีเชกี ารน
กลุมLearning)
แนะนำำ่ เ �ตั
งเกรดวิิ
ชานี้้�จเทคนิิ
ในการโดยยึึดหลัักให้้ผู้้�เรีียนสร้้างองค์์ความรู้้เทคโนโลยี
� เรีียนเพื่่�
ใดบ
างที่นักศึกษาคุนเคยหรือเคยใชงาน
อให้้ได้้เกรดที่่�ดีี
บัติั จิ ริิง (Activity-based
Leaning by doing ใช้้เพื ่ อ เป น การแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ซ ึ ่ ง กั น และกั น
2.2ด้้วยตนเอง
การเรี ย นรูจากการปฏิิ
 ผ  า นกิ จ กรรม
“กิิจกรรม Activity” ใช้้หลัักในการเรีียนการสอนโดย
Learning)
การ“ปฏิิบัติั จิ ริิง Doing” ในเนื้้�อหาทุุกขั้้�นตอนของการใหนักศึกษาแตละคนแนะนำตัวเอง ความคาดหวัง
ในการโดยยึดหลักใหผูเรียนสร างองค ความรู เกรดวิชานี้ เทคนิควิธีการเรียนเพื่ อ ให ได เกรดที ่ ดี
ดวยตนเอง จากการปฏิบัติจริง Leaning by doing
st
220จกรรมผลการจั
ดการเรี
Century
Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
ใช “กิ
Activity”
ใชยหนรูลัก้ 21
ในการเรี
ยนการสอน
โดยการ“ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้น ตอน
ของการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยตัวเอง ทุกคนใน

รูปที่ 5 ภา

รูปที่ 6
2. ใ
ใน Sectio
นำเสนอ
Face boo
Google C
3. ผูส
นวัตกรรม
ชี้แจงวิธีกา
การประเม
งานเดี่ยว
4. กิจก
ที เ ป น หล
สะดวก เช

พฤติกรรม
นเนติวิสต
กรรม
รัพฤติ
บความรู
นเนติ
วิสต
นกิจกรรม
รัมรู
บความรู
 ความ
นกิ
าย จกรรม
ามรู ความ
าย
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รูปที่ 5 ภาพผลงานนักศึกษาที่ไดจากออกแบบ
รููปที่่� 5 ภาพผลงานนัักศึึกษาที่่�ได้้จากออกแบบ
รูปที่ 5 ภาพผลงานนักศึกษาที่ไดจากออกแบบ

ay
นวิชา
ay
รููปที่่� 6 ภาพการแนะนำำ�ตััว เทคนิิควิิธีีการเรีียน
ตกรรมการ
ชาวมใน
รูปที่ 62.ภาพการแนะนำตั
ควิธีการเรี
น มใน
ให้้นัักศึึกษาได้้มีีส่่วนร่่เทคนิ
วมในการตั้้�
งชื่่�อยกลุ่่�
สนวิ
วนร
ตกรรมการ
2. ใหนของตัั
ักศึกวษาได
มีสวนรวมในการตั
่อกลุ
ม �
Section
เองโดยการโหวตชื่่�
อกลุ่่�้งมชืที่่�มีี
คนนำำ
การทั
ก ษะ
รูSection
ปที่ แล้้วนำำ
6 ภาพการแนะนำตั
ารเรี
ส) วนรวมใน ในเสนอ
�ชื่่�อนั้้�วนเองโดยการโหวตชื
ไปตั้้�งเป็็วนเทคนิ
ชื่่�อกลุ่่�คมวิในธ่อีกกลุ
Face
ของตั
มทีย่มนbook
ี คน
ใหแล
นักวศึนำชื
กษาได
นร
ชื่อ มกลุในม
และ2.Application
อื่่�่ อนนัมๆี้สนเช่่วไปตั
น ว้ มในการตั
การทั
ง เป น ชื ่ อ้งกลุ
เพื่อนรก ษะ
วม นำเสนอ
ในGoogle
Section
ของตัApplication
วเองโดยการโหวตชื
, Class Dojo
) Quillet, Face
bookClassroom
และ
อื่นๆ เช่อนกลุมที่มีคน
นำเสนอ3.Classroom
แล
นำชื ่ อ, นัClass
ไปตั
้ ง เป น ชืช่ อากลุ
 ม ใน
ผู้้�สวอนแนะนำำ
�้ นประมวลรายวิิ
100313
บเพื
่อนรววยม Google
Dojo
กรรมด
นวััliteracy
กรรมและเทคโนโลยีี
Face
และหลัApplication
รเรีุ บQuillet,
ยั นนรูเช นVisual
งจากนัสารสนเทศทางการศึึ
้นก็อื่นหชๆาาขเช100313
อน มูล กษา
3.ตbook
ผูสอนแนะนำประมวลรายวิ
ชี้้�แจงวิิธีClassroom
ีการเรีียนการสอนโดยเน้้นการเรีี
ยนการสอน
Google
, Class
Dojo
กรรมด
ว
ย
นวั
ต
กรรมและเทคโนโลยี
ส
ารสนเทศทางการศึ
กษา
ชร
อ3.มู ลผูสรอนแนะนำประมวลรายวิ
วนมกั
น ทำเป
น Mind
map
คยใชองภิานป รายขการประเมิิ
การเรีี
ยนรู้้� เกณฑ์์
การให้้คะแนน
การส่่ง
ชา 100313
ุนและกั
บ ั น เช นน ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนโดยเนนการเรี
ยนการสอน
ยว คงานกลุ่่�
ผ่่านระบบ
Google Classroom
ตคยใช
งานกลุ
มลงในเฟสบุ
พรยอมนรูมกั
บสารสนเทศทางการศึ
การนำเสนอใน
นวังานเดี่่�
ตกรรมและเทคโนโลยี
กษา ง
ง
าน
การประเมิ
น
การเรี

เกณฑ
ก
ารให
ค
ะแนน
การส
มคาดหวัง
4. กิิจกรรมการเรีียนการสอนใหม่่ เน้้นการใช้้ไอ
ชี้แงจงวิ
ธวีกมารเรี
ยนการสอนโดยเน
นการเรีClass
ยนการสอน
เรี
ย
น
การแบ
กลุ
โดยใช
นและกั
น
งานเดี
ย
่
งานกลุ
านระบบ �กิ
Google
ซีีทีเี ป็็นหลัั
ก เพื่่�อมช่่ผวApplication
ยในการทำำ
จิ กรรมต่่Classroom
างๆได้้สะดวก
ด เกรดที ่ ดี
การประเมิ
น
การเรี
ย
นรู

เกณฑ
ก
ารให
ค
ะแนน
การส
ง
ง  ม เช่่เพื
4.น ให้้นัั
กิ่ อจแบ
กรรมการเรี
การใช
ไอซี
กศึึกงษาค้้นหาข้้อมูู
บนิิเนยนามความหมาย
oมคาดหวั
ทำการสุ
กลุ ยมนการสอนใหม
นั กลศึเกี่่�กยวกััษาทำให
ายในการทำกิ
นระบบ
Classroom
ด เกรดที ่ ดี ทีงานเดี
กกรณ์์
เพื ่ อมสื่่�ชอผวโสตทัั
กรรมต
งๆได
วััเ ปสดุุน่ยหลั
อุุวปงานกลุ
ศนศึึGoogle
กษาจทฤษฎีี
กาารเรีี
ยนรู้้�
ศึ ก ษาแต ล ะสาขาวิ
ช าได ร ู  จยั กนการสอนใหม
กั น และสามารถ
4.
กิ
จ
กรรมการเรี
เน
น
การใช
ไ
อซี
Visualเชนliteracy
หลัั งนจากนั้้�นก็็
สะดวก
ใหนักศึกษาค
หาขอมูลหเกีาข้้อมูู
่ยวกับลนิมาแชร์์
ยาม
ทีอภิิ
เนปได
หลัสกววัเพื
ยในการทำกิ
าทฤษฎี
งๆได
านกลุมรว มกั
นเนื
หาข
มูMind
ล อืจศ่ นกรรมต
ๆกษาในโพสต์์
ปนรายข้้อมูู
นทำำ�เป็็
map
งาน
ความหมาย
สลดุ่ อร่่อุวชมกัั
ป้ อวกรณ
สือ่อนโสตทั
นศึ
กษาคนบหาข
่ยวกับนิยามยน
มลงในเฟสบุ๊๊�
คักศึพร้้อมกัั
การนำำ
วิชาเนนใหผูเสะดวก
รีกลุ่่�
ยนมี
สเชวนนรใหวนมในการเลื
ออกกิมู�ลเสนอในห้้องเรีี
จเกีกรรม
ความหมาย
ดุ อุปกรณ
สื่อโสตทัClass
ศนศึกdojo
ษา ทฤษฎี
การแบ่่งกลุ่่�วัมสโดยใช้้
Application
ทำำ�การ
อตางๆ ดวยการจั
บ
ฉลาก
และหาข
อ
มู
ล
เพื
่
อ
การ
สุ่่�มเพื่่�อแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาทำำ�ให้้นัักศึึกษาแต่่ละสาขา

สนอดวยเทคนิควิธีการของแตละกลุมไมซ้ำกัน
การนำเสนอดวย Power point การสรุปเนื้อหา
ปนคลิปวีดีโอ การทำเปน Mind map กิจกรรม

วิิชาได้้รู้้�จัักกัันและสามารถทำำ�งานกลุ่่�มร่่วมกัันได้้ ส่่วน
เนื้้�อหาข้้อมููลอื่่�นๆ ในรายวิิชาเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วม
ในการเลืือกกิิจกรรมหััวข้้อต่่างๆ ด้้วยการจัับฉลาก
และหาข้้อมููลเพื่่�อการนำำ�เสนอด้้วยเทคนิิควิิธีีการของ
แต่่ละกลุ่่�มไม่่ซ้ำำ��กััน เช่่น การนำำ�เสนอด้้วย Power
point การสรุุปเนื้้�อหาทำำ�เป็็นคลิิปวีีดีีโอ การทำำ�เป็็น
Mind map กิิจกรรมทั้้�งหมดเป็็นการบููรณาการไอซีีทีี
ด้้วยเทคโนโลยีีทางการศึึกษา ก่่อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� การ
แก้้ปััญหา การออกแบบกิิจกรรมต่่างๆ โดยเน้้นให้้มีี
ส่่วนร่่วม ออกแบบ ความคิิดสร้้างสรรค์์ การทำำ�งาน
ร่่วมกััน เป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันเป็็น
ทีีมและสามารถพััฒนาทัักษะให้้เกิิดการเรีียนรู้้ไ� ด้้ตลอด
ชีีวิิต (lifelong learning) อีีกด้้วย
วิิธีีการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
	จำำ�นวนผลงานทั้้�งหมดประมาณ 6 ชิ้้�นเช่่น การ
ทำำ� Mind mapping การออกแบบงานกราฟิิก การ
วาดภาพการ์์ตููน การออกแบบ Info graphic การ
ออกแบบเว็็บไซต์์ ตามความถนััด ความสนใจ ความ
ตั้้�งใจในการทำำ�งาน การส่่งงานตรงเวลา เข้้าเรีียน
สม่ำำ��เสมอ การมีีส่ว่ นร่่วม การแสดงความคิิดเห็็น ความ
คิิดสร้้างสรรค์์ การออกแบบกิิจกรรมต่่างๆ ด้้วยผู้้เ� รีียน
เอง ส่่งงานในระบบ Google class room

รููปที่่� 7 ภาพ Info graphic ผลงานของนัักศึึกษา

รูปที่ 7 ภาพ Info graphic ผลงานของนักศึกษา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตารางที่่� 2 การประเมิินผลการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
1. การระดมความคิิด
25%
แสดงบทบาทสมมติิ เกม
2. การอภิิปรายเรีียนรู้้�ร่่วม
25%
กััน แลกเปลี่่�ยนความคิิด
เห็็น การสะท้้อนคิิด การ
ตั้้�งคำำ�ถาม ตอบคำำ�ถาม
15%
3. การทำำ�โครงงาน
กิิจกรรม
15%
4. การนำำ�เสนอผลงาน
5. สอบปลายภาค
20%
รวม
100%
4. สรุุป
Active learning เป็็นการเรีียนที่่�ผู้้ส� อนต้้องการ
ให้้ผู้้�เรีียนได้้แสดงแรงขัับออกมาในการเรีียนรู้้�เนื้้�อหา
ซึ่่� ง จะทำำ� ให้้ทราบได้้ว่่ าผู้้� เรีี ย นมีี ความเข้้าใจ หรืื อ มีี
ความคลาดเคลื่่�อนจุุดไหน เพื่่�อที่่�จะได้้ทำำ�การแก้้ไขการ
จััดการเรีียนการสอนให้้ตรงจุุด ความรู้้ที่่�� ได้้เกิิดจากการ
ลงมืือทำำ� การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมต่่างๆ
การอภิิปรายกัับเพื่่�อนๆ ร่่วมชั้้�นเรีียนและผู้้ส� อน
ก็็ต้้องมีีความพร้้อมที่่�จะทุ่่�มเทเสีียสละเวลาเต็็มที่่� เพื่่�อ
ส่่งเสริิมองค์์ความรู้้� รวมทั้้�งมีีความสนุุกสนานกัับรููป
แบบใหม่่ สามารถนำำ�เนื้้�อหาไปประยุุกต์์ใช้้และปฏิิบััติิ
จริิงได้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนบรรลุุเป้้าหมาย
ของการเรีียนรู้้�
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5. แนวทางขยายผล
Active learning เป็็นสิ่่�งที่่�ถููกกล่่าวถึึงมากที่่�สุุด
ในการศึึกษาศตวรรษที่่� 21 ด้้วยเพราะเป็็นการจััดการ
เรีียนการสอนที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ตอบ
สนองการพััฒนาของสัังคมโลกที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนไปการ
เรีียนรู้้�ด้้วยการลงมืือปฏิิบััติินั้้�น ก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจ
และเรีี ย นรู้้� อ ย่่ า งมีี ค วามหมายเมื่่�อได้้ทดลองใช้้กัั บ
นัักศึึกษาแล้้ว ผลตอบรัับออกมาค่่อนข้้างดีี นัักศึึกษา
มีีความกระตืือรืือร้้นในการทำำ�งาน สนุุกสนากัับการทำำ�
กิิจกรรมต่่างๆ ก่่อให้้เกิิดความภาคภููมิิใจในตััวเอง
มั่่�นใจในการเรีียนรู้้�ในวัันข้้างหน้้า จึึงอยากจะให้้ผู้้�ที่่�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องและรัับผิิดชอบด้้านหลัักสููตร การจััด
ระบบการเรีียนการสอนได้้นำำ�เอาการจััดการเรีียนการ
สอนแบบ active learning ไปใช้้กัับรายวิิชาอื่่�น ๆ
ต่่อไป
6. ปััญหาและอุุปสรรค
การจััดการเรีียนการสอน Active learning ผู้้�
สอนจะต้้องใช้้เวลาในการเตรีียมเนื้้�อหามากพอสมควร
จึึงทำำ�ให้้การเตรีียมการสอนมีีภาระการสอนมากขึ้้�น อีีก
ทั้้�งห้้องเรีียนที่่�มีีจำำ�นวนนัักศึึกษามาก ก็็อาจจะมีีข้้อ
จำำ�กััดในเรื่่�องของการดููแลไม่่ค่่อยทั่่�วถึึง ทำำ�ให้้การ
ดำำ�เนิินกิิจกรรมบางอย่่างไม่่เป็็นไปตามที่่�วางแผนไว้้
บ้้าง รวมถึึงความต้้องการใช้้ทรััพยากร วััสดุุ อุุปกรณ์์
ต่่ า งๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่ ว นการปรัั บ เปลี่่�ยนทัั ศ นะ
พฤติิกรรมของผู้้เ� รีียน แรกๆ ก็็มีปัี ญ
ั หาการต่่อต้้านบ้้าง
เล็็กน้้อย แต่่หลัังจากที่่�ได้้ลงมืือปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม ก็็มีกี าร
ยอมรัับและให้้ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี
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การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ 3S (Inquiry 3S Learning)
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บทคัดย่อ
การจััดการเรีียนรู้้�แบบการสืืบเสาะหาความรู้้� (Inquiry 3S Learning) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาทัักษะการ
สืืบเสาะหาความรู้้� สร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตนเองของผู้้�เรีียน ผ่่านแหล่่งเรีียนรู้้�และวิิธีีการที่่�หลากหลาย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ คิิดอย่่างเป็็นระบบ เกิิดประสบการณ์์ใหม่่ พร้้อมทั้้�งขยายประสบการณ์์โดยใช้้การ
แลกเปลี่่�ยนกัับผู้้�อื่่�น การจััดการเรีียนรู้้�แบบการสืืบเสาะหาความรู้้�ใช้้เนื้้�อหาหลัักของรายวิิชา 051418 : ระบบการ
บริิหารการศึึกษาไทย สาขาวิิชาการบริิการการศึึกษา ภาควิิชาพื้้�นฐานและการพััฒนากการศึึกษา คณะศึึกษา
ศาสตร์์ มาจััดการเรีียนรู้้� การจััดการเรีียนรู้้แ� บบการสืืบเสาะหาความรู้้� มีีขั้้�นตอนที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่ 1) การค้้นหาประเด็็น
สนใจ (Search : S1) เป็็นการปรัับ Mindset และค้้นหาประเด็็นที่่�สนใจของผู้้�เรีียน ซึ่ง่� ใช้้วิิธีีการอภิิปราย ซัักถาม
เชื่่�อมโยงประเด็็นที่่�สนใจกัับความรู้้�เดิิมที่่�เคยเรีียนรู้้�มาก่่อน หรืือเกิิดจากนำำ�เสนอด้้วยสื่่�อต่่าง ๆ ที่่�ใช้้กระตุ้้�นให้้ผู้้�
เรีียนเกิิดความสนใจ สงสััยและต้้องการศึึกษา สำำ�หรัับประเด็็นที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ อาจกำำ�หนดเป็็นประเด็็นหลัักและ
ประเด็็นรองเพื่่�อให้้เกิิดกระจ่่างและชััดเจนในสิ่่�งที่่�ต้้องการศึึกษา มีีการอ้้างอิิงจากแหล่่งข้้อมููลต่่างๆ อย่่างเพีียงพอ
2) การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (Self-study : S2) เป็็นการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง โดยมีีขั้้�นตอนที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ 2.1) การ
วิินิิจฉััยความต้้องการ เป็็นการวิิเคราะห์์ต้้องการ จััดเรีียงลำำ�ดัับสิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ 2.2) การกำำ�หนดเป้้าหมายการ
เรีียนรู้้� เป็็นการกำำ�หนดเป้้าหมายในการเรีียนรู้้แ� ละกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ย่อ่ ยในการเรีียนรู้้� 2.3) การระบุุแหล่่งเรีียน
รู้้� เป็็นการกำำ�หนดแหล่่งเรีียนรู้้ทั้้�� งเป็็นบุุคคล วััสดุุอุปุ กรณ์์ สื่่�อและเทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ เพื่่�อนำำ�มาใช้้และเลืือกให้้เหมาะ
สมกัับเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ 2.4) การเลืือกวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสม เป็็นการเลืือกวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับผู้้�
เรีียน ไม่่จำำ�กััดเวลา และสถานที่่� 2.5) การประเมิินผลการเรีียนรู้้� เป็็นการประเมิินความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้� เพื่่�อ
ให้้ทราบว่่าบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดหรืือไม่่ และ 3) การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลขยายความรู้้�
(Share : S3) เป็็นการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับเชื่่�อมโยงกัับความรู้้�เดิิมเพื่่�อใช้้อธิิบายเหตุุการณ์์หรืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�จะทำำ�ให้้
ผู้้�เรีียนเกิิดความรู้้�กว้้างขึ้้�นร่่วมกัับคนอื่่�น โดยวิิธีีการที่่�หลากหลาย ผลการจััดการเรีียนรู้้�แบบการสืืบเสาะหาความ
รู้้� พบว่่า ผู้้�เรีียนเกิิดทัักษะและสามารถค้้นหาประเด็็นสนใจ (Search) การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง (Self-study) และ
สามารถแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลขยายความรู้้� (Share) โดยมีีผลการประเมิินเป็็นคะแนนเฉลี่่�ยร้้อยละ 79.63 โดยประเมิิน
จากผลงานและพฤติิกรรมของผู้้เ� รีียนทั้้�งรายบุุคคลและรายกลุ่่�ม ซึ่่�งผู้้ป� ระเมิินได้้แก่่ ผู้้ส� อน ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อน และ
ตััวผู้้เ� รีียนเอง นอกจากนี้้�ผลการประเมิินการจััดการเรีียนรู้้ซึ่� ง่� เป็็นการสอนแบบ Active Online Learning ในภาพ
รวมของรายวิิชา 051418 ได้้คะแนนเฉลี่่�ย 4.83 คิิดเป็็นร้้อยละ 96.59
คำำ�สำำ�คััญ: การจััดการเรีียนรู้้�, การสืืบเสาะหาความรู้้�
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ระบบการบริหารการศึกษาไทย สาขาวิชาการบริหาร
ก ษา ภาควิ ช าพื ้ น ฐานและการพั ฒ นากการ
CMU21การศึ
(2021)
Chiangศึ กMai
Thailand มาจั ด การเรี ย นรู  การ
ษาUniversity,
คณะศึ ก ษาศาสตร
จัดการเรียนรูแบบการสืบเสาะหาความรู มีขั้นตอนที่
สำคั�ญ ไดแก 1) การคนหาประเด็นสนใจ (Search :
1. บทนำำ
S1)
เปดนการเรีี
การปรัยบนรู้้Mindset
และหาประเด็
นที่สนใจ
การจัั
�แบบการสืื
บเสาะหาความรู้้
�
2) การเรี
ยนรูดวยตนเอง
(Self-study
: S2) เปน� การ
(Inquiry
3S Learning)
เป็็นการสืื
บเสาะหาความรู้้
ที่่�
เรียนรูดวยตนเอง
ตอนยอยที่สำคัญความ
ไดแก
ผู้้�เรีียนสามารถใช้้เป็็
นเครื่่�โดยมี
องมืืขอั้นในการสร้้างองค์์
รู้้ด้้� วยตนเอง
ผ่่านแหล่่
เรีียนรู้้แ� อละวิิ
ธีกี ารที่่�
ลากหลาย
2.1) การวิ
นิจฉัยงความต
งการ
เปนหการวิ
เคราะห
โดยใช้้เนื้้�
อหาของรายวิิ
ความต
องการ จัดชเรีา ย051418
งลำดับสิ:่งระบบการบริิ
ที่ผูเรียนสนใจหาร
2.2)
การศึึกการกำหนดเป
ษาไทย สาขาวิิ
ชาการบริิหยารการศึึ
ษา ภาค
าหมายการเรี
นรู เปนกการกำหนด
วิิชาพื้้�นฐานและการพัั
นากการศึึ
กษาตถุคณะศึึ
กษา
เปาหมายในการเรีฒยนรู
และกำหนดวั
ประสงค
ยอย
ศาสตร์์ในการเรี
มาจััดการเรีี
นรู้้� การจัั
ดการเรีี
แ� บบการสืื
ยนรู ย2.3)
การระบุ
แหลงยเรีนรู้้ยนรู
ที่เปนบุคบคล
เสาะหาความรู้้
� มีีขั้้�นสืตอนที่่�สำำ
�คััญ ได้้แก่่ต า1)งๆการค้้นหา
วัส ดุอุป กรณ
่อและเทคโนโลยี
เป น แหล ง
ประเด็็เรีนยสนใจ
: S1)อกให
เป็็นเการปรัั
บ Mindset
นรูที่ต(Search
องใชและเลื
หมาะสมกั
บเนื้ อหาที่
และหาประเด็็
นที่่�ส2.4)
นใจ 2)
การเรีี
วยตนเอง
(Selfผูเรียนสนใจ
การเลื
อกวิยนรู้้
ธีกด้้�ารเรี
ยนรูที่เหมาะสม
studyเป: นS2)
เป็็นอการเรีี
นรู้้�ด้้ยวยตนเอง
โดยมีีขั้้�บนผูตอน
การเลื
กวิธีกยารเรี
นรูที่เหมาะสมกั
 เรียน
ย่่อยที่่�สำำอย�คัางไม
ัญ มได้้แก่่
นิิจฉััยความต้้องการ
ีขอจำกั2.1)
ดเรื่อการวิิ
งเวลาและสถานที
่ 2.5) การ
เป็็นการวิิ
ป ร ะเคราะห์์
เ ม ิ น ผคลวามต้้องการ
ก า ร เ ร ี ย น ร ู จัั ดเ ปเรีี ยนงลำำ
ก า�ดัร ปับสิ่่�ร งะที่่�ผู้้
เ มิ� น
เรีียนสนใจ
�หนดเป้้
นรู้้�
ความก2.2)
าวหนการกำำ
าในการเรี
ยนรู าเพืหมายการเรีี
่อใหทราบวายบรรลุ

เป็็นการกำำ�หนดเป้้าหมายในการเรีียนรู้้�และกำำ�หนด
วััตถุุประสงค์์ย่่อยในการเรีียนรู้้� 2.3) การระบุุแหล่่ง
เรีียนรู้้�ที่่�เป็็นบุุคคล วััสดุุอุุปกรณ์์ สื่่�อและเทคโนโลยีี
ต่่างๆ เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ต้้องใช้้และเลืือกให้้เหมาะสม
กัับเนื้้�อหาที่่�ผู้้เ� รีียนสนใจ 2.4) การเลืือกวิิธีกี ารเรีียนรู้้ที่่��
เหมาะสม เป็็นการเลืือกวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับผู้้�
เรีียนอย่่างไม่่มีข้้ี อจำำ�กัดั เรื่่�องเวลาและสถานที่่� 2.5) การ
ประเมิินผลการเรีียนรู้้� เป็็นการประเมิินความก้้าวหน้้า
ในการเรีียนรู้้� เพื่่�อให้้ทราบว่่าบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์
หรืือเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดหรืือไม่่ และ 3) การแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลขยายความรู้้� (Share : S3) เป็็นการนำำ�ความรู้้�ที่่�
ได้้รัับเชื่่�อมโยงกัับความรู้้�เดิิมเพื่่�อใช้้อธิิบายเหตุุการณ์์
หรืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�กว้้างขึ้้�นโดยวิิธีี
การที่่�หลากหลาย ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความรู้้�
ความเข้้าใจ คิิดอย่่างเป็็นระบบ เกิิดประสบการณ์์ใหม่่
และขยายประสบการณ์์พร้้อมที่่�จะแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
กัับผู้้�อื่่�นผ่่านสื่่�อและเทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบัันอย่่าง
สร้้างสรรค์์

เกิดประสบการณใหม และขยายประสบการณพรอม
ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นผานสื่อและเทคโนโลยี
ที่มีอยูในปจจุบันอยางสรางสรรค
ดด
2.แนวคิ
แนวคิิ
การจั
 �
การจััดดการเรี
การเรีียยนรูนรู้้แ�แบบการสื
บบการสืืบเสาะหาความรู
บเสาะหาความรู้้
(Inquiry3S
3S Learning)
Learning) มีมีีแแนวคิ
่สำคั�คัญัญดังดััรูงปรููทีป่ ที่่�1 1
(Inquiry
นวคิิดดทีที่่�สำำ

รููปที่่� 1 แสดงแนวคิิดการจััดการเรีียนรู้้�แบบการสืืบ
เสาะหาความรู้้
� (Inquiry
3SดLearning)
รูปที่ 1 แสดงแนวคิ
ดการจั
การเรียนรูแบบการสืบ
 (Inquiry
Learning)
3.เสาะหาความรู
แนวทางการจัั
ดการเรีี3Sยนรู้้
�
แนวทางการดำำ�เนิินการจััดการจััดการเรีียนรู้้�
แนวทางการจั
ดการเรียนรู � (Inquiry 3S Learning)
แบบการสืื
บเสาะหาความรู้้
เป็็ น กระบวนการเรีี ย นรู้้� ที่่� จะเปลี่่�ยนผู้้� เรีี ย นให้้เป็็ น
Active Learner ซึ่่�งผู้้�เรีียนใช้้วิิธีีการสืืบเสาะหาความ
รู้้� แบบ Active Learning โดยการศึึกษาค้้นคว้้า สร้้าง
องค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง ผ่่านแหล่่งเรีียนรู้้�และวิิธีีการที่่�
หลากหลายตามความสนใจ ใช้้เวลาในการทำำ�กิจิ กรรม
ประมาณ 36 ชั่่�วโมง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความรู้้�
ความเข้้าใจ คิิดอย่่างเป็็นระบบ เกิิดประสบการณ์์ใหม่่
และขยายประสบการณ์์โดยแลกเปลี่่�ยนอย่่างเต็็มที่่�
โดยมีีผู้้�สอนเป็็นที่่�ปรึึกษาและติิดตามความก้้าวหน้้า
ของการทำำ�งานในแต่่ละขั้้�นตอนในการจััดการเรีียนรู้้�
ร่่วมกััน มีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินการ 3 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 การค้้นหาประเด็็นสนใจ (Search)
เป็็นการปรัับ Mindset และหาประเด็็นที่่�สนใจ ซึ่่�งเกิิด
จากการอภิิปราย ซัักถาม หรืือเป็็นประเด็็นที่่�เชื่่�อมโยง
กัับความรู้้เ� ดิิมที่่�เคยเรีียนรู้้ม� าแล้้ว หรืือเกิิดจากนำำ�เสนอ
สื่่�อต่่าง ๆ ที่่�ใช้้กระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความสนใจ สงสััย
และต้้องการศึึกษา สำำ�หรัับประเด็็นที่่�ผู้้เ� รีียนสนใจ อาจ
กำำ�หนดเป็็นประเด็็นหลัักและประเด็็นรองเพื่่�อให้้เกิิด
กระจ่่าง และชััดเจนในสิ่่�งที่่�ต้้องการศึึกษา มีีการอ้้างอิิง
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หรืือใช้้แหล่่งข้้อมููลต่่าง ๆ อย่่างเพีียงพอ สำำ�หรัับการ
จััดการเรีียนรู้้� Active Learning ได้้ดำำ�เนิินการดัังนี้้� 1)
กำำ�หนดหััวข้้อหลัักตามชื่่�อรายวิิชาให้้ นศ.ร่่วมกัันเขีียน
เป้้ า หมายความต้้องการที่่�จะเรีี ย นรู้้� ว่่ า มีี ป ระเด็็ น ที่่�
สำำ�คััญอะไรบ้้าง 2) แบ่่ง นศ.ออกเป็็นกลุ่่�มละ 3-4 คน
เพื่่�อร่่ ว มกัั น วิิ เ คราะห์์ แ ละสัั ง เคราะห์์ เ นื้้�อหาความ
ต้้องการของสมาชิิกทั้้�งหมดในห้้องโดยให้้นัักศึึกษา
2.1) ร่่วมกัันหา Key Word สำำ�คััญที่่�เหมืือนกััน
และแตกต่่างกัันและหาความถี่่� แยกออกเป็็นข้้อๆ 2.2)
จััดหมวดหมู่่�ให้้ง่่ายต่่อการเรีียนรู้้�ภายในกลุ่่�ม 3) นำำ�
เสนอผลการสัังเคราะห์์ของแต่่ละกลุ่่�มเพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
กัับกลุ่่�มอื่่�น
	ขั้้�นตอนที่่� 2 การเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง (Self-study)
เป็็นการเรีียนรู้้�และแสวงหาความรู้้�ซึ่่�งเป็็นเนื้้�อหาที่่�ผู้้�
สอนได้้เตรีียมไว้้จำำ�นวน 6 หน่่วยการเรีียนรู้้� ได้้แก่่ 1)
หลัักการและแนวคิิดของระบบการบริิหารการศึึกษา
ไทย 2) การจััดระเบีีย บบริิหารราชการกระทรวง
ศึึกษาธิิการในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค 3) บทบาท
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นและหน่่วยงานรััฐอื่่�นที่่�
จััดการศึึกษา 4) หลัักการและแนวคิิดของการสร้้าง
เครืือข่่ายทางการศึึกษา 5) หลัักการและแนวคิิดของ
การกระจายอำำ�นาจทางการศึึกษา และ 6) สภาพ
ปัั ญ หาและแนวโน้้มการบริิ ห ารการศึึ ก ษาไทย ซึ่่� ง
นัักศึึกษาสามารถจะเลืือกประเด็็นที่่�สนใจและแสวงหา
ความรู้้�ด้้วยวิิธีีการที่่�หลากหลายตามรููปแบบที่่�สนใจ
ด้้วยตนเอง ตามขั้้�นตอนดัังนี้้� 1) การวิินิิจฉััยความ
ต้้องการการเรีียนรู้้� โดยผู้้�เรีียนวิิเคราะห์์ความต้้องการ
ในเนื้้�อหาที่่�สนใจซึ่่�งเกิิดจากความสมััครใจของนัักศึึกษา
และจััดเรีียงลำำ�ดับั สิ่่�งที่่�สนใจทั้้�งเนื้้�อหาหลัักและเนื้้�อหา
ย่่อย ซึ่ง่� จะเป้้าหมายสำำ�คัญ
ั ในการแสวงหาวิิธีกี ารเรีียน
รู้้�ในขั้้�นต่่อไป 2) การกำำ�หนดเป้้าหมายการเรีียนรู้้� ผู้้�
เรีี ย นกำำ� หนดเป้้ า หมายในการเรีี ย นรู้้� แ ละกำำ� หนด
วััตถุุประสงค์์ย่่อยในการเรีียนรู้้� 3) การระบุุแหล่่งเรีียน
รู้้�ทั้้�งเป็็นบุุคคล วััสดุุอุุปกรณ์์ สื่่�อและเทคโนโลยีีต่่าง ๆ
โดยผู้้�เรีียนกำำ�หนดแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ต้้องใช้้และเลืือกให้้
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เหมาะสมกัับเนื้้�อหาที่่�สนใจ 4) การเลืือกวิิธีีการเรีียนรู้้�
ที่่�เหมาะสม ผู้้�เรีียนเลืือกวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�เหมาะสมกัับ
ตนเอง ไม่่จำำ�กััดเวลา และสถานที่่� 5) การประเมิินผล
การเรีียนรู้้� ผู้้เ� รีียนประเมิินความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้�
เพื่่�อให้้ทราบว่่าบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย
ที่่�กำำ�หนดหรืือไม่่
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลขยายความ
รู้้� (Share) เป็็นการนำำ�ความรู้้ที่่�� ได้้รัับเชื่่�อมโยงกัับความ
รู้้�เดิิมเพื่่�อใช้้อธิิบายเหตุุการณ์์หรืือเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�กว้้างขึ้้�นร่่วมกัับคนอื่่�น โดยวิิธีีการที่่�
หลากหลาย เช่่น การเสนอผ่่านแผนที่่�ความคิิด (Mind
Mapping) หรืือ 1 page ผ่่านระบบออนไลน์์
4. ผลการจััดการเรีียนรู้้�
การจัั ด การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบการสืื บ เสาะ
หาความรู้้� (Inquiry 3S Learning) โดยบููรณาการกัับ
เนื้้�อหาของรายวิิชา 051418 : ระบบการบริิหารการ
ศึึกษาไทย ซึ่ง่� มีีเนื้้�อหาที่่�ผู้้�สอนได้้เตรีียมไว้้ใน Google
Classroom จำำ�นวน 6 หน่่วยการเรีียนรู้้� เพื่่�อนำำ�มา
กำำ�หนดเป็็นขอบเขตเนื้้�อหา ได้้แก่่ 1) หลัักการและ
แนวคิิดของระบบการบริิหารการศึึกษาไทย 2) การจััด
ระเบีียบบริิหารราชการกระทรวงศึึกษาธิิการในส่่วน
กลางและส่่วนภููมิภิ าค 3) บทบาทขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นและหน่่วยงานรััฐอื่่�นที่่�จััดการศึึกษา 4)
หลัักการและแนวคิิดของการสร้้างเครืือข่่ายทางการ
ศึึกษา 5) หลัักการและแนวคิิดของการกระจายอำำ�นา
จทางการศึึกษา และ 6) สภาพปััญหาและแนวโน้้มการ
บริิหารการศึึกษาไทย ส่่วนผลการจััดการเรีียนรู้้�ของผู้้�
เรีียนเป็็นรายบุุคคล ที่่�เกิิดจากการสรุุปองค์์ความรู้้แ� ละ
การสะท้้อนคิิดในการทำำ�กิิจกรรมทั้้�งในและนอกชั้้�น
เรีียนซึ่ง่� สะท้้อนถึึงการเรีียนรู้้ด้้� วยตนเอง (Self-study)
ในประเด็็นที่่�ผู้้�เรีียนสนใจ เช่่น การบริิหารการศึึกษา
ไทยเพื่่�อการตอบสนองความต้้องการของท้้องถิ่่�น การ
สร้้างเครืื อ ข่่ า ยทางการศึึ ก ษาเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้องการของพื้้�นที่่� การกระจายอำำ�นาจทางการศึึกษา
เพื่่�อการพััฒนาประเทศ (ไทยแลนด์์ 4.0) แนวโน้้มการ
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กำำอย
�หนดไว้้เป็็
แหล่่
งเรีีกยและประเด็
นรู้้�ที่่�เหมาะสมและ
เนื้อหาที่สนใจ
คืออะไร คืืเปอาอะไร
หมายของการเรี
ยนรู
สอดคล้้องกัั
บความสนใจ
และมีีวิิธีีการตัั
ดสิิในน
ครั ้ งอนีกอย่่
้ มีาองไร
ะไรบ
วิ ธ ี ก ารเรี ย นรูค เวามรู้้
พื ่ อ ให
บ รรลุ
ใจเลืื
วิิธีาีกงารตรวจสอบองค์์
�และการ
เป า หมายของการเรี
ย นรูย ทนรู้้ี ่ ก�ตำหนดไว
เ ป น อย าเป็็งไร
ประเมิิ
นผลการจััดการเรีี
ามที่่�กำำ�หนดไว้้
น
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งเรียนรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับความสนใจ
คืแหล
ออะไร
และมีวิธีการตัดสินใจเลือกอยางไร วิธีการ
คืออะไร และมีวิธีการตัดสินใจเลือกอยางไร วิธีการ
ตรวจสอบองคความรูและการประเมินผลการจัดการ
ตรวจสอบองคความรูและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรูตามที่กำหนดไว เปนอยางไร วิธีการนำเสนอ
เรียนรูตามที่กำหนดไว เปนอยางไร วิธีการนำเสนอ
ความรู
การเผยแพรแและขยายความรู
ละขยายความรู
ความรูทที่คี่คนนพบ
พบ การเผยแพร
 เป นเปน
อย
โดยมี
ผผลงานที
ลงานที
สดงถึงความก
ง�ที่่�ค้้
ความก
าวหน
าของแต
อย่่
ธีีกทารนำำ
�เสนอความรู้้
นพบ
อยาางไร
งไร
่แ่แสดงถึ
าความสนใจ
ของแต
แหล
งเรียวิิโดยมี
นรู
ี่เหมาะสมและสอดคล
อาวหน
งกับการเผยแพร่่
ละกลุ
มมผผาานระบบออนไลน
ดังนี้โดยมีี
้ ผลงานที่่�แสดงถึึง
และขยายความรู้้
� เป็็นอย่่างไร
นระบบออนไลน
คืละกลุ
ออะไร
และมี
วิธีการตัดดัสิงนนีใจเลื
อกอยางไร วิธีการ
ความก้้าวหน้้าของแต่่ละกลุ่่�มผ่่านระบบออนไลน์์ ดัังนี้้�
ตรวจสอบองคความรูและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรูตามที่กำหนดไว เปนอยางไร วิธีการนำเสนอ
ความรูที่คนพบ การเผยแพรและขยายความรู เปน
อยางไร โดยมีผลงานที่แสดงถึงความกาวหนาของแต
ละกลุมผานระบบออนไลน ดังนี้

รูปที่ 8 กลุมที่ 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ

กลุ่่�มมทีที่่�่ 11 หลั
หลัักการและแนวคิิดของระบบการ
รูรููบริ
ปทีที่่�ห่ ารการศึ
8 กลุ
กษาไทยกการและแนวคิดของระบบการ
บริิหหารการศึ
ารการศึึกกษาไทย
ษาไทย
บริ

รูปที่ 8 กลุมที่ 1 หลักการและแนวคิดของระบบการ
บริหารการศึกษาไทย

รููปที่่� 9 กลุ่่�มที่่� 2 การจััดระเบีียบบริิหารราชการ
รูปที่ 9 กลุมที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึึกษาธิิการในส่่วนกลางและส่่วนภููมิิภาค
กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รูปที่ 9 กลุมที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค

รูปที่ 9 กลุมที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รููปที่่� 10 กลุ่่�มที่่� 3 บทบาทขององค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�นและหน่่วยงานรััฐอื่่�นที่่�จััดการศึึกษา
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CMU21
รูปที่ 10(2021)
กลุมที่ 3 บทบาทขององคกรปกครองสวน
Chiang
University,
ทองถิ่นMai
และหน
วยงานรัฐThailand
อื่นที่จัดการศึกษา

รูปที่ 11 กลุมที่ 4 หลักการและแนวคิดของการสราง
เครือขายทางการศึกษา

รููปที่่� 11 กลุ่่�มที่่� 4 หลัักการและแนวคิิดของการสร้้าง
เครืือข่่ายทางการศึึกษา
รูปที่ 11 กลุมที่ 4 หลักการและแนวคิดของการสราง
เครือขายทางการศึกษา

รูรููปปทีที่่�่ 12
มที่ 5 หลั
การและแนวคิ
ดของการ
12กลุกลุ่่�มที่่�
5 กหลัั
ก การและแนวคิิ
ดของการ
กระจายอำนาจทางการศึ
กระจายอำำ�นาจทางการศึึกกษา
ษา

กครองสวน
ษา

ของการสราง

รููปที่่� 13 กลุ่่�มที่่� 6 สภาพปััญหาและแนวโน้้มการบริิหาร
รูการศึึ
ปที่ 13
กลุมที่ 6 สภาพปญหาและแนวโนมการ
กษาไทย
บริหนอกจากนี้้�
ารการศึกษาไทย
ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เรีียนที่่�เข้้าร่่วมใน
โครงการนี้้�
มีีผลการประเมิิ
นอกจากนี
้ ผลลัพธที่เกินดเป็็ขึ้นนกัคะแนนเฉลี่่�
บผูเรียนที่ยเขร้้อยละ
ารวม
79.63 และมีีผ้ มีลการประเมิิ
นเชิิงนคุุเป
ณภาพผ่่
านเกณฑ์์่ ยที่่�
ในโครงการนี
ผ ลการประเมิ
น คะแนนเฉลี
หนดไว้้79.63
ได้้แก่่และมี
1) ผู้้เ� ผรีีลการประเมิ
ยนเกิิดทัักษะการสืื
รกำำอ�ยละ
นเชิงคุบณเสาะค้้นหา
ภาพผาน
ความรู้้� ทัักษะการวิิเคราะห์์ การสัังเคราะห์์ การสรุุป
เกณฑที่กำหนดไว ไดแก 1) ผูเรียนเกิดทักษะการ
องค์์ความรู้้ที่่�� ได้้จากการศึึกษาผ่่านแหล่่งเรีียนรู้้แ� ละเกิิด
สื บ เสาะค น หาความรู  ทั ก ษะการวิ เ คราะห การ
สังเคราะห การสรุปองคความรูที่ไดจากการศึกษา
ผานแหลงเรียนรูและเกิดทักษะการนำเสนอผลงาน
เพื่อรายงานความกาวหนาตามระยะเวลาที่กำหนดไว
2) ผูเรียนเกิดคุณลักษณอันพึงประสงค เชน การมี

รูปที่ 13 กลุมที่ 6 สภาพปญหาและแนวโนมการ
บริหารการศึกษาไทย
นอกจากนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนที่เขารวม
ในโครงการนี้ มี ผ ลการประเมิ น เป น คะแนนเฉลี่ ย
ทัักษะการนำำ�เสนอผลงานเพื่่�อรายงานความก้้าวหน้้า
รอยละ 79.63 และมีผลการประเมินเชิงคุณภาพผาน
ตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ 2) ผู้้เ� รีียนเกิิดคุุณลัักษณอััน
ี่กำหนดไว
ไดแก 1) ผูเรียนเกิดมทัการ
กษะการ
รูเกณฑ
ปพึึทีง่ ประสงค์์
13ทกลุ
มทีเช่่่ 6น สภาพป
การมีีวินัิ ญยั หาและแนวโน
ในตนเอง (Self-discipline)
สื บหเสาะค
นกหาความรู
 ทั ก ษะการวิ เ คราะห การ
บริ
ารการศึ
ษาไทย
การบริิ
หารจัั
ดการด้้วยตนเอง การตััดสิินใจในการเรีียน
สัรู้้ง�ด้้เคราะห
ปองคความรู
ที่ไดจากการศึกษา� ให้้
วยตนเองการสรุ
หรืือพการควบคุุ
นอกจากนี
้ ผลลั
ธที่เกิดขึ้นมกัตนเองในการเรีี
บผูเรียนที่เขารยวนรู้้
ม
ผ
า
นแหล
ง
เรี
ย
นรู

แ
ละเกิ
ด
ทั
ก
ษะการนำเสนอผลงาน
ถึึงเป้้าหมายที่่�กำำ
หนดไว้้โดยใช้้ทัั
กษะและประสบการณ์์
ในโครงการนี
้ มี ผ�ลการประเมิ
น เป
น คะแนนเฉลี่ ย
เพื
อ
่
รายงานความก
า
วหน
า
ตามระยะเวลาที
ำหนดไว
าง ๆ79.63
ซึ่ง่� เป็็นและมี
แนวทางการจัั
ดการเรีี
�แ่กบบ
Inquiry
รอต่่ยละ
ผลการประเมิ
นเชิงยคุนรู้้
ณภาพผ
าน
2)3SผูเLearning
ดคุณที่่�สามารถนำำ
ลัไดกแษณอั
ประสงค
น การมีบััติิ
เกณฑ
ทรียี่กนเกิ
ำหนดไว
ก 1)นผูพึ�เงรีไปปรัั
ยนเกิบดใช้้ในการปฏิิ
ทักเชษะการ
นเสาะค
ัยในตนเอง
(Self-discipline)
การบริ
หารจัการ
ดการ
และการทำำ
�งานในชีี
วิติ ประจำำ
�วั
นั และในอนาคต
สืวิบหน้้าที่่�
น หาความรู
 ทั ก ษะการวิ
เ คราะห
วเคราะห
ยตนเอง
สิ นใจในการเรี
ยตนเอง
3) ผู้้การสรุ
�เรีีการตั
ยนสามารถทำำ
�งานเป็็
ทีีนรูมผ่่ดาวนเครืื
สัดงได้้
ปดองค
ความรู
ที่ไดนจยากการศึ
กษาอข่่าย
นมGoogle
Zoom
อการควบคุ
ยนรู ให, ถLine,
ึงเปาหมาย
ผหรื
าออนไลน์์
นแหล
งเรีเช่่ยนรู
แตนเองในการเรี
ละเกิดทัClassroom
กษะการนำเสนอผลงาน
และเกิิ
ทััักกษะและประสบการณ
ษะปฏิิ
สัั ม พัั น ธ์์ ่กร่่ำหนดไว
วตมกัั
่อกรายงานความก
ำหนดไว
โดยใชดาทวหน
าง บๆ ผู้้ซึ� อื่่�่ง น
เพืทีฯลฯ
าตามระยะเวลาที
งเหมาะสม
ด การเรี
นรูได้้อย่่
 แ บบเชาInquiry
2)เป(Interpersonal
ผูนเแนวทางการจั
รียนเกิดคุณลัRelationship)
กษณอั
นพึงยประสงค
น การมี3S4)
ยนสามารถประเมิิ
นผลงานของตนเองและเพื่่�อน
ที่สามารถนำไปปรั
บใชการบริ
ในการปฏิ
ิหนาที่
วิLearning
นผู้้ัย�เรีีในตนเอง
(Self-discipline)
หารจับดัตการ
างสร้้างสรรค์์
กประจำวั
ษณะของผลงาน
(Formative
นยและในอนาคตได
ดและการทำงานในชี
วอย่่ยตนเอง
การตั ดตามลัั
สิวนิ ตใจในการเรี
นรู ด วยตนเอง
and Authentic
Assessment)
ซึ่่�งสามารถนำำ
�ไปปรัับ
หรื
มตนเองในการเรี
ยนรู
เปาหมาย
3)อผูการควบคุ
 เ รี ย นสามารถทำงานเป
น ที ให
ม ผถาึงนเครื
อ ข า ย
ใช้้ในการประกอบอาชีี
พ
ในอนาคต
นอกจากนี้้�
คณะ
ทีออนไลน
่กำหนดไวเช
โดยใช
ทักษะและประสบการณ
ตาง ๆZoom
ซึ่ง
น Google
Classroom , Line,
ศึึ ก ษาศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ยัั ง ได้้พัั ฒ นา
เป
น แนวทางการจั
การเรี ยสนรู
ฯลฯ
และเกิ ด ทั กดษะปฏิ
ั ม พั แ นบบธ รInquiry
 ว มกั บ ผู3S อื่ น
กระบวนวิิชาที่่�จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ด้้วยนวััตกรรม
Learning ที่สามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่
การเรีียนรู้้�และศาสตร์์การสอนแนวใหม่่ การจััดการ
และการทำงานในชีวิ ตประจำวั นและในอนาคตได
เรีียนรู้้�แบบ Inquiry 3S Learning ตามวิิสััยทััศน์์ของ
3) ผู  เ รี ย นสามารถทำงานเป น ที ม ผ า นเครื อ ข า ย
คณะศึึกษาศาสตร์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ที่่�ว่่า “เป็็น
ออนไลน เชน Google Classroom , Line, Zoom
สถาบัันชั้้�นนำำ�ในการผลิิตและพััฒนาครููและบุุคลากร
ฯลฯ และเกิ ด ทั ก ษะปฏิ ส ั ม พั น ธ ร  ว มกั บ ผู  อื่ น
ทางการศึึกษาให้้มีีความเชี่่�ยวชาญในศาสตร์์การสอน
แนวใหม่่” โดยผลงานที่่�ผู้้�เรีียนได้้ร่่วมกัันนำำ�เสนอมีี
การนำำ�เสนอซึ่ง่� เป็็นการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลขยายความรู้้�
(Share) ในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�ง 6 กลุ่่�ม ซึ่่�งได้้นำำ�เสนอผล
งาน ด้้วยรููปแบบที่่�หลากหลาย ผ่่าน QR-code ได้้ดัังนี้้�
รููปที่่� 14 กลุ่่�มที่่� 1 หลัักการและแนวคิิดของระบบการ
บริิหารการศึึกษาไทย [1]

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ในรูปแบบตางๆ ทั้ง 6 กลุม ซึ่งไดนำเสนอผลงาน
ในรูดปวแบบต
างๆ ่หทัลากหลาย
้ง 6 กลุม ผซึา่งนไดQR-code
นำเสนอผลงาน
ยรูปแบบที
ไดดังนี้
รูปที่ 18 กลุมที่ 5 หลักการและแนวคิด ของ
ดวยรูCMU21
ปแบบที(2021)
่หลากหลาย ผาน QR-code ไดดังนี้
รูChiang
ปที่ 14Mai
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การกระจายอำนาจทางการศึกษา [5]
การบริหารการศึกษาไทย [1]
	ดัังนั้้�นสรุุปได้้ว่่าการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ Inquiry
3S Learning สามารถปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการจััดกิิจกรรม
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งานและส่่งผลงานของผู้้เ� รีียนทั้้�งงานเดี่่�ยวและงานกลุ่่�ม
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ภูมิภาค [2]
ดัLearning
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วาการจังดวิิการเรี
นรูธแีกบบ
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ยาลัยเชียงใหม
5. กิิตติิกรรมประกาศ
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ถาบันชั้นนำใน
สอนแนวใหม
รูปที่ 17 กลุมที่ 4 หลักการและแนวคิด ของ คณะศึึ ก ษาศาสตร์์ ที่่� เห็็ น ชอบให้้เข้้าร่่ ว มโครงการ
ษ า ศ า ส ต ร
มที่่� 4 หลัักการและแนวคิิดของการสร้้าง ขอบคุุณหััวหน้้าสาขาการบริิหารการศึึกษา ภาควิิชา
รทางการศึ
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ปที่ 17 กลุกมษาที่ [4]
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า ศ า ส ต ร ” อข่่รูายทางการศึึ
ทางการศึกษา
051481 : ระบบการบริิหารการศึึกษาไทย นำำ�มาใช้้ใน
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เสนอผลงาน ยอำำ�นาจทางการศึึ
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การกระจายอำนาจทางการศึกษา [5]
โรงเรีี ย นสาธิิ ต มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ ที่่�เมตตา
รูปที่ 18 กลุมที่ 5 หลักการและแนวคิด ของ
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คิดของระบบ
การกระจายอำนาจทางการศึกษา [5]
ข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�งขอขอบคุุณในความมุ่่�งมั่่�น

ทำำ�งานอย่่างสร้้างสรรค์์ของผู้้�เรีียนซึ่่�งเป็็นนัักศึึกษา
ปริิญญาตรีี สาขาวิิชาสััตวศาสตร์์ คณะเกษตรศาสตร์์
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ร่่วมกิิจกรรมอย่่างตั้้�งใจ และสุุดท้้ายขอขอบคุุณศููนย์์
นวัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ก าร

เทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�ได้้
สนัับสนุุนทุุนในการจััดทำำ�โครงการมา ณ โอกาสนี้้�
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ Theme-based Learning
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บทคัดย่อ
การเรีียนรู้้�ผ่่านการฝึึกปฏิิบััติิจริิงช่่วยพััฒนาสมรรถนะสำำ�คััญของผู้้�เรีียนได้้ การออกแบบการเรีียนรู้้�จึึงควร
สร้้างบรรยากาศและกำำ�หนดภาระงานที่่�ใกล้้เคีียงหรืือสอดคล้้องชีีวิิตจริิงของผู้้�เรีียนมากที่่�สุุด และมุ่่�งประเมิินเพื่่�อ
พััฒนาการเรีียนรู้้� การศึึกษาครั้้�งนี้้�จึึงมีีจุดุ มุ่่�งหมายเพื่่�อพััฒนาและศึึกษาผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามแนวทาง
การประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 กลุ่่�มเป้้าหมายคืือนัักศึึกษากระบวนวิิชา 100230 การวััดและประเมิิน
ผลแนวใหม่่ ตอนที่่� 3 ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 30 คน ได้้รัับการพััฒนาผ่่านกิิจกรรมการจััดการ
เรีียนรู้้�แบบบููรณาการ ตามแนว Active Learning และ Flip Classroom มีี“จิิตสาธารณะ” เป็็นประเด็็นเรื่่�อง
รวม 8 กิิจกรรม โดยมีีภาระงานหลัักคืือรายงานผลการศึึกษาผลการใช้้เครื่่�องมืือและการออกแบบกิิจกรรมที่่�เน้้น
การประเมิินสภาพจริิง ผู้้เ� รีียนมีีความสามารถในการสร้้างเครื่่�องมืือ ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับการวััดผล ทัักษะการเรีียนรู้้ใ� น
ศตวรรษที่่� 21 และคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ในระดัับดีีมาก และนัักศึึกษาเห็็นด้้วยในระดัับมากว่่ากิิจกรรมที่่�จััด
ขึ้้�นเป็็นไปตามลัักษณะการประเมิินการประเมิินตามสภาพจริิง
คำำ�สำำ�คััญ: การประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้�, ศตวรรษที่่� 21 , Theme-based Learning, การประเมิินสภาพจริิง
1. บทนำำ�
การจััดการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชาการวััดและประเมิิน
ผลการศึึกษาตามแบบเดิิมเน้้นการบรรยายและใช้้
คำำ�ถามเพื่่�อวััดการคิิดระดัับสููง และมีีการฝึึกปฏิิบัติั งิ าน
ในชั้้�นเรีียนและเป็็นการบ้้าน ผู้้เ� รีียนสามารถทำำ�ข้้อสอบ
เลืื อ กตอบซึ่่� ง เป็็ น คำำ� ถามที่่�วัั ด ความรู้้� ห ลัั ก การและ
ทฤษฎีีทางการวััดและประเมิินผลทางการศึึกษาได้้ แต่่
มัั กเกิิ ดปัั ญหาต่่ อการประยุุ กต์์ ใช้้สร้้างเครื่่� องมืื อใน
กระบวนวิิชาวิิจััยทางการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้�
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการสร้้างเครื่่�องวััดคุุณลัักษณะอััน
พึึงประสงค์์ที่่�นักั ศึึกษาทำำ�ได้้ไม่่ดีนัี กั เนื่่�องจากนัักศึึกษา
ไม่่สามารถจำำ�แนกระดัับขั้้�นจิิตพิิสัยั เพื่่�อกำำ�หนดตััวบ่่งชี้้�
สำำ�หรัับใช้้สร้้างเครื่่�องมืือการวััด ขาดคำำ�แนะนำำ�ในการ
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ฝึึกและมีีเวลาฝึึกปฏิิบััติิไม่่มากพอสำำ�หรัับเรีียนรู้้�และ
เข้้าใจความต่่ า งของระดัั บ การวัั ด จิิ ต พิิ สัั ย มีี เ สีี ย ง
สะท้้อนจากผู้้เ� รีียนต่่อการจััดการเรีียนรู้้แ� บบเดิิมอย่่าง
น้้อย 3 ประการ ประการแรกจำำ�นวนภาระงานในการ
ประเมิินมีีค่อ่ นข้้างมากเนื่่�องจากเป็็นการประเมิินแยก
ตามทัักษะปฏิิบััติิงาน ประการที่่�สอง ภาระงานที่่�มีีน้ำำ��
หนัักคะแนนมาก นัักศึึกษาต้้องดำำ�เนิินการศึึกษาและ
พััฒนาด้้วยตนเองตามลำำ�พัังหรืือทำำ�งานร่่วมกัับเพื่่�อน
ในกลุ่่�มซึ่่�งมีีประสบการณ์์น้้อย และมีีทักั ษะพื้้�นฐานที่่�มีี
แตกต่่างกััน คุุณภาพของงานที่่�ได้้จึึงขึ้้�นอยู่่�ฐานความรู้้�
เดิิมของผู้้�เรีียน และประการที่่�สาม ผลงานที่่�ผู้้�เรีียน
พััฒนาไม่่ได้้ถููกเติิมเต็็มหรืือเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ใหม่่
ที่่�ควรจะได้้รัับจากกระบวนวิิชาและอาจารย์์ผู้้ส� อน จึึง
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ทำำ�ให้้งานหรืือภาระงานขาดความสมบููรณ์์ นัักศึึกษา
ไม่่มีีโอกาสในการแก้้ไข ปรัับปรุุง หรืือพััฒนางานที่่�ได้้
รัับมอบหมายให้้มีีคุุณภาพที่่�ดีีอย่่างเต็็มที่่� หรืืออย่่าง
น้้อยที่่�สุุดความรู้้�ความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อนเกี่่�ยวกัับ
หลัักการ แนวคิิด ขั้้�นตอนการวััดและประเมิินผลของ
นัักศึึกษายัังไม่่ได้้ถููกปรัับหรืือให้้ข้้อมููลย้้อนกลัับเพื่่�อ
แก้้ไขให้้ถููกต้้องและเหมาะสมซึ่่�งส่่งผลไม่่ดีีนัักหากใน
การนำำ�ไปใช้้จริิงในอนาคต
	ดัังนั้้�นกระบวนวิิชาการวััดและประเมิินผลการ
ศึึกษาจึึงควรมีีการจััดการเรีียนรู้้�แนวใหม่่โดยเน้้นการ
ให้้ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมและมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับกิิจกรรมการ
เรีียนรู้้�ผ่่านการปฏิิบััติิจริิงให้้หลากหลายมากขึ้้�น เน้้น
การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้แ� ละทัักษะในการสร้้างเครื่่�องมืือ
การฝึึกวิิเคราะห์์แนวคิิดหลัักการต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม
กิิจกรรมที่่�เน้้นการสืืบค้้น สัังเคราะห์์องค์์ความรู้้� หลััก
การ และขั้้�นตอนการสร้้างและพััฒนาเครื่่�องมืือวััดด้้วย
ตนเอง เติิ ม เต็็ ม ความรู้้� โ ดยผู้้� ส อน ฝึึ ก การวิิ พ ากษ์์
คุุ ณ ภาพเครื่่� อ งมืื อ วัั ด และให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อการ
พััฒนาต่่อผู้้�อื่่�น และการสะท้้อนคิิดการเรีียนรู้้�เพื่่�อ
พัั ฒ นาตนเอง ลัั ก ษณะข้้างต้้นนั้้�นสอดคล้้องตาม
แนวทาง Active Leaning ที่่�สามารถนำำ�พาผู้้เ� รีียนสร้้าง
และพััฒนานวััตกรรมการเรีียนรู้้�ได้้ และจำำ�เป็็นต้้อง
ปรัับแนวทางการวััดและประเมิินการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการ
ประเมิินตามสภาพจริิง (Authentic Assessment) ซึ่ง่�
เป็็นการประเมิินความสามารถของผู้้�เรีียนผ่่านภาระ
งานที่่�สอดคล้้องกัับชีีวิิตจริิงของผู้้�เรีียน ใช้้เครื่่�องมืือ
และผู้้�ประเมิินที่่�หลากหลาย เน้้นการประเมิินระหว่่าง
การเรีียนรู้้� (Formative) ตามแนวทางการประเมิินใน
ศตวรรษที่่� 21 [1] ที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายในการประเมิินเพื่่�อ
พััฒนาการเรีียนรู้้� (Assessment for Learning)
ประเมิินขณะเรีียนรู้้� (Assessment as Learning)
มากกว่่าการประเมิินที่่�เน้้นการตััดสิิน (Assessment
of Learning) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้เ� พื่่�อปรัับปรุุง
พััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง การจััดการเรีียนรู้้�รููปแบบ
ใหม่่ต้้องเป็็นแบบบููรณาการ พััฒนาผู้้�เรีียนได้้รอบด้้าน

ทั้้�งทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้� ใ นศตวรรษที่่� 21 คุุ ณ ธรรม
จริิยธรรม ความรู้้� ทัักษะทางปััญญา ทัักษะการสื่่�อสาร
ทัักษะการใช้้สื่่�อ เทคโนโลยีีและสารสนเทศ ทัักษะทาง
สัังคม และทัักษะการจััดการเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียนไป
พร้้อมกััน
การจััดการเรีียนรู้้โ� ดยใช้้ประเด็็นเรื่่�อง (ThemeBased Learning) เป็็นวิิธีีการจััดการเรีียนรู้้�แบบบููรณ
าการวิิธีหี นึ่่�งที่่�มีีรากฐานในกลุ่่�มแนวคิิดการเรีียนรู้้แ� บบ
บููรณาการประเภทพหุุวิิทยาการ (Interdisciplinary)
ที่่�หลอมรวมองค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ โดยใช้้ประเด็็นเรื่่�อง
(theme) เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยเชื่่�อมโยงความรู้้จ� ากแต่่ละ
ศาสตร์์ ส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้สำำ�รวจเรีียน
รู้้�ความคิิดรวบยอดของเรื่่�องนั้้�น ๆ ด้้วยทััศนะและแง่่
มุุมที่่�หลากหลาย เกิิดการเรีียนรู้้ที่่�มี
� ลัี กั ษณะสอดคล้้อง
กัับชีีวิติ จริิงที่่�ไม่่มีกี ารแบ่่งแยกเนื้้�อหา ลดความซ้ำำ��ซ้้อน
ของเนื้้�อหา [2]
	ดัังนั้้�นจากเหตุุผลที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นผู้้�ศึึกษาจึึง
เกิิ ด คำำ� ถามสู่่�การเปลี่่�ยนแปลงกิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้�
วิิ ช าการวัั ด และประเมิิ น ผลการเรีี ย นรู้้� แ นวใหม่่ ว่่ า
กิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามแนวทางการประเมิินการเรีียน
รู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้ Theme-based Learning
ควรเป็็นอย่่างไร โดยคาดหวัังว่่ากิิจกรรมการเรีียนรู้้ต้้� อง
ลดการบรรยายในชั้้�นเรีียนแต่่ใช้้สื่่�อเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ใ� ห้้
ผู้้� เรีี ย นเรีี ย นรู้้� น อกห้้องเรีี ย นมากขึ้้�นตามแนวคิิ ด
ห้้องเรีียนกลัับทาง Flipped classroom เน้้นการ
ประเมิินตามสภาพจริิง การวััดและประเมิินมีีเป้้าหมาย
เพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้� เน้้นประเมิินสมรรถนะผู้้เ� รีียนซึ่ง่�
บููรณาการทั้้�งความรู้้� ทัักษะและคุุณลัักษณะตามจุุด
ประสงค์์ของกระบวนวิิชา
2. วััตถุุประสงค์์
2.1 เพื่่�อพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามแนวทาง
การประเมิิ น การเรีี ย นรู้้� ใ นศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้
Theme-based Learning
2.2 เพื่่�อศึึกษาผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� าม
แนวทางการประเมิินการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดย
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

233

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

ใช้้ Theme-based Learning
3. ขอบเขตของการศึึกษา
กลุ่่�มเป้้าหมายในการศึึกษาคืือนัักศึึกษาตอนที่่�
3 ภาคเรีียน 1 ปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 30 คน ผ่่าน
การเรีียน เนื้้�อหาการสร้้างและพััฒนาเครื่่�องมืือ และ
การประเมิินสภาพจริิงซึ่่�งเป็็นเนื้้�อหาในกระบวนวิิชา
100230 กระบวนวิิชาวััดและประเมิินการเรีียนรู้้�แนว
ใหม่่ รายวิิชาชีีพครููพื้้�นฐาน สำำ�หรัับนัักศึึกษาคณะ
ศึึกษาศาสตร์์มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
4. ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับ
4.1 ได้้แนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตาม
แนวทางการประเมิินการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดย
ใช้้ Theme-based Learning
4.2 ได้้กระบวนวิิชาที่่�มีีการจััดการเรีียนใน
ศตวรรษที่่� 21 ที่่�ผสมผสานระหว่่าง Active Learning
และ Flipped classroom
4.3 ได้้แนวทางการออกแบบกิิจกรรมที่่�เน้้นการ
ประเมิินตามสภาพจริิงที่่�เสริิมสร้้างคุุณลัักษณะพึึง
ประสงค์์ที่่�สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในการจััดการเรีียนรู้้�
ระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานได้้
5. การดำำ�เนิินการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาและศึึกษาผล
การจััดกิิจกรรม
5.1 ขั้้�นตอนในการพััฒนากิิจกรรม แบ่่งออกเป็็น
3 ขั้้�นตอนตาม Theme-based Learning ดัังนี้้�
	ขั้้�นที่่� 1 คััดเลืือกประเด็็น (Choose a theme)
ผู้้�ศึึกษาได้้เลืือกประเด็็นเรื่่�อง “จิิตสาธารณะ” ตาม
ลัักษณะที่่�ดีีของการเลืือกประเด็็นเรื่่�องที่่�ดีี คืือเป็็นมโน
ทััศน์์แบบกว้้าง ๆ ที่่�เอื้้�อต่่อการใช้้ความรู้้�และมุุมมอง
ร่่วมกััน น่่าสนใจ และมีีความหมาย กระตุ้้�นความ
ต้้องการเรีี ย นรู้้� แ ละพร้้อมที่่�จะสืื บ สอบ(inquiry)
แสวงหาคำำ�ตอบด้้วยตนเอง [2] และเป็็นคุุณลัักษณะ
พึึงประสงค์์ของนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
	ขั้้�นที่่� 2 วางแผนการนำำ�ไปใช้้ (Plan ahead) ผู้้�
ศึึกษาได้้ออกแบบกิิจกรรมตามแนวทางการออกแบบ
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การเรีียนรู้้�แบบย้้อนกลัับ (Back ward Design) ของ
Wiggins and McTighe (1998) [3] 3 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดความรู้้� ความสามารถหรืือผลลััพธ์์ของการ
เรีี ย นรู้้� ที่่�ต้้ องการให้้เกิิ ด ขึ้้�นกัั บ ผู้้� เรีี ย น 2. กำำ� หนด
พฤติิกรรมหรืือหลัักฐานที่่�สำำ�คััญที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�
เรีียนได้้บรรลุุผลการเรีียนรู้้�ตามที่่�กำำ�หนด 3. ออกแบบ
กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� แ ละการวัั ด และประเมิิ น ผลให้้
สอดคล้้องกัับจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้� ทั้้�งนี้้�ในแต่่ละ
หน่่วยการเรีียนรู้้ป� ระกอบด้้วย (1) จุุดประสงค์์การเรีียน
รู้้� (2) แนวทางการวััดผลและประเมิินผล (3) สื่่�อและ
แหล่่งเรีียนรู้้� (4) แนวทางหรืือแผนการจััดกิิจกรรม
ตั้้�งแต่่กิิจกรรมเริ่่�มต้้นจนสิ้้�นสุุดกิิจกรรม และ พร้้อม
ระบุุชิ้้�นงานหรืือภาระงานย่่อยที่่�มอบหมายในแต่่ละ
กิิจกรรม และภาระงานหลัักที่่�ใช้้ประเมิินสมรรถนะผู้้�
เรีียนที่่�แสดงถึึงการบรรลุุผลการเรีียนรู้้นั้้�� นแล้้ว และ(5)
การเชื่่�อมโยงความรู้้�ในกระบวนวิิชาสู่่�ชุุมชนหรืือช่่วย
เหลืือสัังคม
	ขั้้�นที่่� 3 นำำ�แผนสู่่�การปฏิิบััติิ (Put the plan
into action) เป็็นการดำำ�เนิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตาม
แผนที่่�ยืื ด หยุ่่�นหรืื อ ปรัั บแต่่ ง กิิ จกรรมตามความคิิ ด
ความสนใจ และลัักษณะของกลุ่่�มผู้้�เรีียน ทบทวน
กระบวนการปรัับเพิ่่�มลดบางขั้้�นตอนโดยยึึดเป้้าหมาย
หลัักที่่�กำำ�หนดไว้้เดิิม
	ขั้้�นที่่� 4 ประเมิินการเรีียนรู้้�และนำำ�เสนอผลงาน
(Evaluate / Celebrate) เป็็นการประเมิินผู้้�เรีียนโดย
ยึึดแนวทางการประเมิินผลในศตวรรษที่่� 21 ของ
National Council on Measurement in Education
(2012) [4] 1) ใช้้วิิธีีการประเมิินผลที่่�หลากหลาย 2)
ประเมิินด้้วยภาระงานที่่�มีีระดัับความซัับซ้้อนที่่�เหมาะ
สมและท้้าทายความสามารถ 3) ประเมิินด้้วยภาระงาน
ที่่�มีีลักั ษณะปลายเปิิด (open-ended) หรืือมีีโครงสร้้าง
ที่่�ยืืดหยุ่่�น (ill-structured tasks) 4) ประเมิินโดยใช้้
ภาระงานที่่�มีีความหมายและสอดคล้้องตามสภาพจริิง
5) ผู้้�เรีียนได้้แสดงเหตุุผลและการคิิดที่่�ชััดแจ้้ง และ6)
ใช้้วิิธีีการประเมิินใหม่่ๆที่่�ระบุุระดัับความสามารถได้้
จริิง
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5.2 เครื่่�องมืื อ ที่่�ใช้้ในการจัั ด กิิ จ กรรมและ
ประเมิินผลการจััดกิิจกรรม
(1) แผนการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามแนวทาง
การประเมิิ น การเรีี ย นรู้้� ใ นศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้
Theme-based Learning จำำ�นวน 8 กิิจกรรม รวม30
ชั่่�วโมง
(2) แบบประเมิินคุุณภาพกิิจกรรมการเรีียนรู้้ซึ่� ง่�
เป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
(3) แบบสอบถามความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาที่่�
มีีต่่อกิิจกรรมการเรีียนรู้้�กระบวนวิิชา 100230
(4) แบบวััดความสามารถในการสร้้างเครื่่�องมืือ
วััดผลการศึึกษากระบวนวิิชา 100230
5.3 วิิธีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููลและสถิิติิที่่�ใช้้
	วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพด้้วยการวิิเคราะห์์
เนื้้�อหา และวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณโดยใช้้สถิิติิ
บรรยาย ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ยเลขคณิิต และส่่วน
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายของผลวิิเคราะห์์
ตามเกณฑ์์ในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 เกณฑ์์ ในการแปลความหมายของผล
วิิเคราะห์์

6. การจััดกิิจกรรมและผลการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ผู้้ศึ� กึ ษาได้้ดำำ�เนิินการสอนด้้วยตนเองทุุกกิิจกรรมตลอด
ภาคเรีียน ระยะเวลาการจััดกิิจกรรม 30 ชั่่�วโมง เน้้น
การพััฒนาความสามารถในการสร้้างเครื่่�องมืือวััดและ
ประเมิิ น ผลการเรีี ย นรู้้� แ ละความสามารถในการ
ออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการประเมิินสภาพ
จริิงเป็็นหลััก ผลเป็็นดัังนี้้�
6.1 ผลการออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตาม
แนวทางการประเมิินการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดย
ใช้้ Theme-based Learning

สรุุปย่่อ 8 กิิจกรรมและผลการวิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้�
กิิจกรรมที่่� 1 การวััดและประเมิินการเรีียนรู้้�คืืออะไร
คาบที่่� 1.1 ผู้้� ส อนบรรยาย ความหมายหลัั ก การ
ธรรมชาติิ ประเภท ระดัับการวััดผลการศึึกษา การใช้้
คำำ�ถามขั้้�นสููงแบบปลายเปิิด ในการประเมิินการเรีียน
รู้้� คาบที่่� 1.2 ผู้้�เรีียนศึึกษาบทความและสืืบค้้นความรู้้�
เพิ่่�มเติิมจากแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เพื่่�อสรุุปและนำำ�เสนอ
ผัังมโนมติิการประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21
กิิจกรรมที่่� 2 เติิมความเข้้าใจเครื่่�องมืือวััดผลการศึึกษา
คาบที่่� 2.1 นัักศึึกษากลุ่่�มละ 3 – 4 คน เลืือกหััวข้้อที่่�
สนใจเกี่่�ยวกัับวิิธีีการวััดและเครื่่�องมืือ ศึึกษาเอกสาร
สืืบค้้นข้้อมููลเพิ่่�มในประเด็็น ลัักษณะประเภทขั้้�นตอน
การสร้้าง/ใช้้ ตััวอย่่าง ข้้อดีี ข้้อจำำ�กััด และเอกสาร
อ้้างอิิง นำำ�เสนอสรุุปเนื้้�อหา 3 นาทีี ผ่่านคลิิป VDO
หรืือโปรแกรมนำำ�เสนอที่่�เหมาะสม คาบที่่� 2.2 นำำ�เสนอ
งานกลุ่่�ม คาบที่่� 2.3 แต่่ละกลุ่่�มร่่วมกััน ร่่างข้้อคำำ�ถาม
ข้้อคำำ�ถามแบบเลืือกตอบ 10 ข้้อ พร้้อมเฉลย ลงใน
แบบฟอร์์มที่่�อาจารย์์ผู้้�สอนเตรีียมไว้้ให้้ เพื่่�อประเมิิน
ความรู้้� ค วามเข้้าใจของเพื่่�อนนัั ก ศึึ ก ษา ผ่่ า น
Application ที่่�เหมาะสม คาบที่่� 2.4 จััดกิิจกรรม
ประเมิิ นความรู้้� ค วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัั บเครื่่� อ งมืื อ ผ่่ าน
Application ได้้แก่่ Google Form, Kahoot,
Quizizz, Nearpod, Mentimeter และอื่่�น ๆ แล้้วส่่ง
สรุุปผลการจััดกิิจกรรมผลการตอบรายข้้อ และผลรวม
คะแนนรายคนไปยัังอาจารย์์ คาบที่่� 2.5 นัักศึึกษาทำำ�
แบบทดสอบวััดความรู้้เ� รื่่�องลัักษณะและประเภทเครื่่�อง
มืือวััดผลการศึึกษาโดยรวมจากอาจารย์์ สะท้้อนการ
ทำำ�งานกลุ่่�มและรายบุุคคลผ่่านแบบสอบถามออนไลน์์
Google Form

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ะหไดดังนี้
รเรี ยนรู  คื อ

รายบุ ค คลผ า นแบบสอบถามออนไลน Google
Form
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วิเคราะหไดดังนี้ Chiang
รายบุ
า นแบบสอบถามออนไลน
Google
Maiค คลผ
University,
Thailand
มิ น การเรี ยนรู  คื อ Form

มายหลักการ
รศึ
กษา การกการ
วามหมายหลั
ประเมิ
น การ
ผลการศึ
กษา การ
มและสื
บคนนการ
นการประเมิ
พืทความและสื
่อสรุปและบคน
างรเรีๆ ยเพืนรู
่อสรุ
 ใ นปและ

พื ่ อการเรีย นรู  ใ น

งมื อ วั ด ผล

จเครื ่ อ งมื อ วั ด ผล

อกเลือก
ะ4 3คน
– 4เลืคน
องมือ่อศึงมืกอษาศึกษา
ละเครื
นระเด็
ลั กนษณะ
ลั ก ษณะ รูปทีรู่ ป1ทีบรรยากาศการจั
ความรู 
่ 1 บรรยากาศการจัดดกิกิจจกรรมประเมิ
กรรมประเมินความรู
รูู
ป
ที่่�
1
บรรยากาศการจัั
ด
กิิ
จ
กรรมประเมิิ
น
ความรู้้�
ยางขขออจำกั
ดี ขอดจำกัด ความเข
อดี
ความเข
าใจเรื
่องเครื
่องมือวัอดวัดผลทางการศึ
ผลทางการศึกษาตาม
า
ใจเรื
่
อ
งเครื
่
อ
งมื
ษาตาม
ความเข้้าใจเรื่่�องเครื่่�องมืือวััดผลทางการศึึกษาตามกลุ่่�ม
นื3้อหา
นาที3 ผนาที
าน ผาน กลุมกลุ
มผิรัดบชอบ
ผิดชอบ
รัับผิิดรับชอบ
ที
่
เ
หมาะสม
คาบ
าะสม คาบ
ทีแต
่ 2.3ล ะกลุ
แต ล มะกลุ ม
แบบเลือกตอบ 10
อกตอบ 10
มที่ อาจารยผ ูส อน
จารยผ ูส อน
รู  ความเขาใจของ
า ใจของ คาบ รูปที่ 2 การจัดกิจกรรมประเมินความรูความเขาใจ
nมเข
ที่เหมาะสม
การจั
จดกรรมประเมิ
ความรู
คปวามเข
นความรู้้
ค� วามเข้้าใจเรื่่�
งเครื
่อดงมืดกิิอจกิวักรรมประเมิิ
ผลทางการศึ
กนษาแบบสรุ
รวม าอใจง
มาะสม
คาบ า ใจ รูรููปปที่่�ทีเรื่ 22่อการจัั
ามรู  ค วามเข
อวัดผลทางการศึ
กษาแบบสรุ
ปรวม
เครื่่�่องเครื
อกิงมืื
อ่อวัังมืดผลทางการศึึ
ปรวม
ใจ เรื
onวามเข
ไดแกาGoogle
จกรรมที
่ 3 สืบคน กสัษาแบบสรุุ
งเคราะห “จิ
ตสาธารณะ”
เคราะห์์
แก
กรรมที่ 33 สืืสืบแล
บค้้นควนนิสััยงสัาม
งเคราะห
ตสาธารณะ”
วา ….“จิิต“จิสาธารณะ”แล้้ว
od, Google
Mentimeter กิกิิจจกรรมที่่�
…. แล
่ 3.1วนิอาจารย
จกรรมผลการตอบ นิิยาม ว่่าคาบที
ยาม วนาำเสนอข
…. อมูลผลการศึกษา
Mentimeter
คาบที่่� 3.1
อาจารย์์
ำ�เสนอข้้อมููลผลการศึึ
ษา
คนไปยั
ง อาจารย งานวิ
และอาจารย
CMUนนำSMART
เพื ่ อกกใหษา
คาบทีจ่ ั ย3.1
ำเสนอขStudent
อมูลผลการศึ
ผลการตอบ
งานวิินัจักยั ศึและ
CMU SMARTญStudent
อให้้นัักศึึกซึษา
ของ Student
“จิตเพื่่�
สาธารณะ”
ดความรูเรื่อง งานวิ
ยัอบวั
ง อาจารย
จ กั ยษาเห็
และนความสำคั
CMU SMART
เพื ่ อ ให่ง
เห็็
น
ความสำำ
�คั
ญ
ั
ของ
“จิิ
ต
สาธารณะ”
ซึ่่�
ง
เป็็
น
ประเด็็
้งนีน้
วั ด ผลการศึ ก ษา เปนประเด็นเรื่อง (Theme) ของการศึกษาในครั
ษาเห็นความสำคั
ญ
ของ
“จิ
ต
สาธารณะ”
ซึ่ง
ความรู
เรื่อง นัเรื่่�กอศึง ก(Theme)
กษาในครั้้�งนี้้� ศึึตกอาสาตาม
ษาค้้นคว้้า
รทำงานกลุม และ ศึกษาคนควาของการศึึ
นิยามจิตสาธารณะและจิ

ลการศึ ก ษา
านกลุม และ

เป
ประเด็
นเรื่อง (Theme)
ของการศึกษาในครัและ
้งนี้
นิิยนามจิิ
ตสาธารณะและจิิ
ตอาสาตามความเข้้าใจ
ศึพื้้�กนษาค
นคว
นิยามจิ
อาสาตาม
ความรู้้
เ� ดิิมาที่่�มีี
คาบที่่�ตสาธารณะและจิ
3.2 นำำ�เสนอสรุุปตผลนิิ
ยามจิิต
สาธารณะ ประเมิินความเข้้าใจของนัักศึึกษาผ่่านการ
เขีียนเรีียงความเรื่่�อง “จิิตสาธารณะคืือธุุระของใคร”
กิิจกรรมที่่� 4 พััฒนาเครื่่�องมืือวััดผ่่านการปฏิิบััติิจริิง
คาบที่่� 4.1 แบ่่งนัักศึึกษากลุ่่�มละ 3-4 คน ชี้้�แจงทำำ�ความ
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เข้้าใจ เพื่่�อให้้ร่่วมกัันวางแผนการสร้้างเครื่่�องมืือ เก็็บ
ข้้อมููลและนำำ�เสนอผล ดัังนี้้�
(1) แบบทดสอบแบบวััดความรู้้�ความเข้้าใจ
เรื่่�อง“จิิตสาธารณะ”ของนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์
(2) แบบสอบถาม “พฤติิกรรมจิิตสาธารณะ”
ของนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์
(3) แบบวัั ด เหตุุ ผ ลเชิิ ง จริิ ย ธรรมด้้านจิิ ต
สาธารณะของนัักศึึกษาคณะศึึกษาศาสตร์์
(4) แบบสอบถาม“สภาพการจััดการเรีียนรู้้ที่่�ส่
� ง่
เสริิ ม จิิ ต สาธารณะของกระบวนวิิ ช าในคณะศึึ ก ษา
ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่”
(5) แบบสััมภาษณ์์ “แนวทางการจััดกิิจกรรม
เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างพี่่�และน้้องใหม่่คณะ
ศึึ ก ษาศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เชีี ย งใหม่่ แ บบ New
normal”
(6) แบบบัั น ทึึ ก การสนทนากลุ่่�ม (Focus
Group) เรื่่�อง “แนวทางการเสริิมสร้้างจิิตสาธารณะ
แบบ New normal ให้้กัับนัักศึึกษาในยุุค ดิิจิิทััล”
(7) แบบสัั ง เกตพฤติิ ก รรมจิิ ต สาธารณะใน
ห้้องเรีียนของนัักศึึกษากระบวนวิิชา 100230
(8) แบบประเมิินความพึึงพอใจของนัักศึึกษาที่่�
มีี ต่่ อ กิิ จ กรรมการสร้้างเครื่่�องมืื อ โดยใช้้ “จิิ ต
สาธารณะ”เป็็น Theme
(9) แบบประเมิิ น ความสามารถในการทำำ�
รายงานเรื่่�อง “การสร้้าง ผลการสร้้างและใช้้เครื่่�องมืือ
ในรายวิิชา 100230”
(10) แบบประเมิินความสามารถในการเขีียน
เรีียงความ (1 - 2 หน้้า A4) เรื่่�อง “จิิตสาธารณะ…คืือ
ธุุระของใคร”
คาบที่่� 4.2 – 4.4 ศึึกษาและจััดทำำ�นิิยามเชิิง
ปฏิิบััติิการของสิ่่�งต้้องการวััดผ่่านคลิิป VDO ที่่�ผู้้�สอน
จััดทำำ�ขึ้้�นและแหล่่งเรีียนรู้้�อื่่�น ๆ คาบที่่� 4.5 – 4.7
นัั ก ศึึ ก ษาจัั ด ทำำ�ร่่ า งเครื่่�องมืื อ วัั ด และจัั ด ทำำ�
แบบสอบถามความเห็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญ ให้้อาจารย์์ผู้้�สอน
ให้้ข้้อเสนอแนะเป็็นรายกลุ่่�มแล้้วปรัับปรุุงแก้้ไข ก่่อน
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คาบที ่ 3.2
ะเมินความ ส่่งเครื่่�องมืือให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญประเมิิน
มี คาบที ่ 3.2
งความเรื่อง

ประเมินความ
รี ยงความเรื่อง

นการปฏิ บัติ

ผานการปฏิ บัติ

4 คน ชี้แจง
ะนการสร
3-4 คน ชีา้แงจง
นีแผนการสร
้
าง

ดัสาธารณะ”ของ
งนี้

ง“จิ ต สาธารณะ”ของ

นั ก ศึ ก ษาคณะ

ของนั ก ศึ ก ษาคณะ

งนั ก ศึ ก ษาคณะ

ะของนั ก ศึ ก ษาคณะ

ตสาธารณะของ
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ง “แนวทางการ
เรืก่ อศึง ก“แนวทางการ
บนั
ษาในยุ ค

ห ก ั บ นั ก ศึ ก ษาในยุ ค

กศึกษากระบวน

ของนักศึกษากระบวน

รูปที่ 3 นักศึกษานำรางเครื่องมือที่ออกแบบไวเพื่อให
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ผู
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ผลการศึ
ก
ษา
“แบบบั
ก
การสนทนากลุ
กษา “แบบบัันทึึกการสนทนากลุ่่�ม (Focus
(FocusGroup)”
Group)”
(Focus
ใในนข ั ้ น ว า ง แแผผนนกก�าเนิิ
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ในขั้้�นวางแผนการใช้้และดำำ
ดำเนินนการเก็
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รวบรวมข
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จริงง
รวบรวมข้้อมูู
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คาบที
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4.11
คาบที่่�่ 4.10
4.11ศึศึศึึกกกษาตั
ษาตััวววอย
อย่่าาางงงและร
และร่่างาางง
คาบที
ษาตั
อย
และร
รายงานการนำเสนอผ
นตัววอย่่
อย
ออมูมูลลให
รายงานการนำำ
�เสนอผ่่าาานตัั
นำำ�เสนอข้้อมูู
ลให
ให้้
รายงานการนำเสนอผ
นตั
อยาางง นำเสนอข
นำเสนอข
อาจารย์์
ผู้้ส� ผอนประเมิิ
นความเหมาะสมและให้้ข้้อเสนอ
อาจารย
อนประเมิ
ความเหมาะสมและให
อาจารย
ผ ู  สู  สอนประเมิ
นนความเหมาะสมและให
แนะเบื้้�
องต้้น คาบที่่�้ อ งต
4.12
จััดกิิจกรรม
Walk
ข อ เสนอแนะเบื
น คาบที
่ 4.12 Gallery
จั ด กิ จ กรรม
ข อ เสนอแนะเบื้ อ งต น คาบที ่ 4.12 จั ด กิ จ กรรม
เพื่่�อนำำ
�เสนอและประเมิิ
นผลงาน โดยมีี
เงื่่� อนไขว่่
Gallery
Walk เพื่อนำเสนอและประเมิ
นผลงาน
โดย า
Gallery
Walk
เพื
อ
่
นำเสนอและประเมิ
น
ผลงาน
สมาชิิกทุุกคนต้้องสามารถนำำ�เสนอผลงานได้้ทุุกคนโดย
นำำ�
เสนอกลุ่่�มละไม่่เกิิน 3 นาทีี โดยมีีผู้้�ประเมิินคืือ เพื่่�อน

มี เ งื ่ อ นไขว า สมาชิ ก ทุ ก คนต อ งสามารถนำเสนอ
ผลงานไดทุกคน นำเสนอกลุมละไมเกิน 3 นาที โดย
มีผูประเมินคือ เพื่อน อาจารยและตนเอง

อาจารย์์
และตนเอง
กิ จ กรรมที
่ 5 ถอดบทเรี ยนกิ จ กรรมการประเมิ น
กิิเพืจกรรมที่่�
ยนกิิจกรรมการประเมิินเพื่่�อ
่อการเรีย5นรูถอดบทเรีี
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นน
รููรูปปที่่�ที่ 55 กิิกิจกรรม Walk
WalkRally
Rallyนำเสนอและประเมิ
นำำ�เสนอและประเมิิ
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มแต่่นเป็็วานสระดัั
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การเรีี
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มากในศตวรรษที
ดัังตารางที่่�่ 2
การจัยดนรู้้
การจั
ดการเรียนรู21
เ พื่อในระดัั
การเรียบนรู
ตารางที่่�
นความคิิ
21 ในระดั2บผลประเมิิ
มาก ดังตารางที
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ต่่อกิิจกรรมในกระบวนวิิชาตามตััวบ่่งชี้้�การจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการประเมิินเพื่่�อการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่�
21 (n=30)
รายการประเมิิน

1. จุุดประสงค์์ กิิจกรรมและ
การประเมิินมีีความสอดคล้้อง
กััน

ความคิิดเห็็น
M
SD
แปล
4.35
0.71
มาก

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตารางที่ 2 ผลปร
ตอกิจกรรมในก
เรียนรูที่เนนการ
21 (n=30)

รายการ

1. จุดประสงค กิจกรรม
ความสอดคลองกัน

2. เนื้อหา สาระการเรียน

3. เวลาในการจัดกิจกรร
4. กิจกรรมคำนึงถึ งคว
บุคคล
5. กิจกรรมเนน ใหผ ู เรี
ดวยตนเอง
6. สื ่ อ /วั ส ดุ ป ระกอบ
หลากหลาย
7. สื ่ อ และเทคโนโลย
สะดวกใหผูเรียนขณะ
8. กิ จ กรรมเสริ มสร า ง
ศตวรรษที่ 21
9. ภาระงานหรื อ ชิ ้ น
สอดคลองกับชีวิตจริง
10. ภาระงานมีการบูรณ
วิชาที่สอนและวิชาอื่น
11. ภาระงานสะทอนก
ในเนื้อหาความรูในวิชา
12. ผู  เ รี ย นต อ งใช ค ว
หลากหลายในการสรา
13. กิ จ กรรมเอื ้ อ ให ผ
เชี่ยวชาญเฉพาะตนอย
14. กิจกรรมเตรียมทัก
สำหรั บ เป น เครื ่ อ งม
ชิ ้ น งานหรื อ ภาระงา
เพียงพอ

15. เครื่องมือประเมินม
16. ผูเรียนทุกคนมีบทบ
หรือภาระงาน
17. กิจกรรมเปดโอกา
สวนรวมในการปฏิบัต
18. ผูเรียนมีโอกาสปร
ตนเอง
19. กิจกรรมสงเสริมให
และรับฟงขอเสนอแนะ
20. กิจกรรมสงเสริมกา
รายบุคคลและกลุม
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รายการประเมิิน
2. เนื้้�อหา สาระการเรีียนรู้้� ครบ
ถ้้วน สมบููรณ์์
3. เวลาในการจััดกิิจกรรมมีี
ความเหมาะสม
4. กิิจกรรมคำำ�นึึงถึึงความแตก
ต่่างระหว่่างบุุคคล
5. กิิจกรรมเน้้นให้้ผู้้�เรีียนสร้้าง
องค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง
6. สื่่�อ/วััสดุุประกอบกิิจกรรมมีี
ความหลากหลาย
7. สื่่�อ และเทคโนโลยีีช่่วย
อำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�เรีียน
ขณะปฏิิบััติิงาน
8. กิิจกรรมเสริิมสร้้างทัักษะการ
เรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
9. ภาระงานหรืือชิ้้�นงานที่่�มอบ
หมายสอดคล้้องกัับชีีวิิตจริิง
10. ภาระงานมีีการบููรณาการ
เนื้้�อหาระหว่่างวิิชาที่่�สอนและ
วิิชาอื่่�น
11. ภาระงานสะท้้อนการ
ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในเนื้้�อหา
ความรู้้�ในวิิชา
12. ผู้้�เรีียนต้้องใช้้ความรู้้�และ
ทัักษะที่่�หลากหลายในการสร้้าง
งานหรืือภาระงาน
13. กิิจกรรมเอื้้�อให้้ผู้้�เรีียนแสดง
ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะตนอย่่าง
เต็็มที่่�
14. กิิจกรรมเตรีียมทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับเป็็น
เครื่่�องมืือให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาชิ้้�น
งานหรืือภาระงานสำำ�เร็็จเหมาะ
สมเพีียงพอ
15. เครื่่�องมืือประเมิินมีีความ
หลากหลาย
16. ผู้้�เรีียนทุุกคนมีีบทบาทใน
การพััฒนางานหรืือภาระงาน
17. กิิจกรรมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการ
ปฏิิบััติิงาน
18. ผู้้�เรีียนมีีโอกาสประเมิินการ
เรีียนรู้้�ของตนเอง
19. กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
เป็็นทั้้�งผู้้�ให้้และรัับฟัังข้้อเสนอ
แนะ
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M
4.42

ความคิิดเห็็น
SD
แปล
0.62
มาก

4.00

0.82

มาก

3.87

0.72

มาก

4.35

0.66

มาก

4.16

0.78

มาก

4.13

0.72

มาก

4.29

0.59

มาก

3.81

0.98

มาก

4.10

0.75

มาก

4.32

0.65

มาก

4.52

0.63

มากที่่�สุุด

4.06

0.68

มาก

4.00

0.73

มาก

4.42

0.72

มาก

4.48

0.51

มาก

4.55

0.57

มากที่่�สุุด

4.39

0.62

มาก

4.45

0.68

มาก

รายการประเมิิน
20. กิิจกรรมส่่งเสริิมการนำำ�
เสนอผลงานทั้้�งรายบุุคคลและ
กลุ่่�ม
21. กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
ได้้วิิเคราะห์์จุุดเด่่น จุุดด้้อย
และแนวทางการพััฒนางาน
หรืือภาระงานของตนเองและผู้้�
อื่่�น
22. กิิจกรรมส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียน
ได้้สะท้้อนความคิิดเห็็นในการ
ทำำ�กิิจกรรม
23. ผู้้�เรีียนมีีส่่วนร่่วมในการ
กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิิน
24. การประเมิินความสามารถ
ของผู้้�เรีียนครอบคลุุมทั้้�ง
กระบวนการผลิิตและผลผลิิต
ชิ้้�นงาน
25. ผู้้�ประเมิินผลชิ้้�นงานหรืือ
ภาระงานมีีความหลากหลาย
26. ผู้้�เรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมใน
ประเมิินผลงานของตนเองและผู้้�
อื่่�น
โดยภาพรวม

M
4.35

ความคิิดเห็็น
SD
แปล
0.61
มาก

4.23

0.62

มาก

4.42

0.67

มาก

4.16

1.04

มาก

4.16

0.69

มาก

4.23

0.72

มาก

4.72

0.46

มากที่่�สุุด

4.27

0.22

มาก

กิิจกรรมที่่� 6 ประยุุกต์์สู่่�การออกแบบกิิจกรรมตาม
ปรารถนา
คาบที่่� 6.1 ศึึกษาคลิิป VDO ตััวอย่่าง แล้้ว
ออกแบบกิิจกรรมในรายวิิชาที่่�กลุ่่�มตนเองถนััดและ
เชี่่�ยวชาญ ภาระงานคืือ “การออกแบบกิิจกรรมที่่�เน้้น
การประเมิินตามสภาพจริิงที่่�เสริิมสร้้างจิิตสาธารณะ”
คาบที่่� 6.2 นำำ�เสนอร่่างกิิจกรรม แล้้วปรัับแก้้ตามคำำ�
แนะนำำ�อาจารย์์และเพื่่�อน ๆ พบว่่ากิิจกรรมที่่�ได้้ตรง
ตามลัักษณะการประเมิินสภาพจริิง เหมาะสม เป็็นไป
ได้้ในการนำำ�ไปสอนในรายวิิชานั้้�นได้้จริิง ภาระงานน่่า
สนใจ ทุุกกิิจกรรมมีีคุุณภาพอยู่่�ในระดัับดีีมาก
กิิจกรรมที่่� 7 เรีียนรู้้�การประเมิิน Summative เพื่่�อ
สรุุปการพััฒนา
คาบที่่� 7.1 – 7.4 ศึึ ก ษาวิิ ธีี ก ารนำำ� ผลการ
ประเมิิ นระหว่่ างเรีี ย น Formative และสรุุ ปรวม
Summative ผ่่านโปรแกรม Microsoft Excel คำำ�นวณ
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ด้้วยวิิธีีการและตััดสิินแบบอิิงเกณฑ์์และอิิงกลุ่่�มแล้้ว
เปรีียบเทีียบผลที่่�ได้้ การนำำ�ผลการประเมิินให้้ข้้อมููล
ย้้อนกลัับเพื่่�อการพััฒนาผู้้�เรีียนและปรัับปรุุงกิิจกรรม
การเรีียนการสอนต่่อไป
กิิจกรรมที่่� 8 กระบวนวิิชาควรปรัับเปลี่่�ยนอย่่างไร
คาบที่่� 8.1 ผู้้�เรีียนร่่วมกัันให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อ
การพััฒนา นัักศึึกษามีีข้้อเสนอแนะต่่อพััฒนากระบวน
วิิชาในปีีการศึึกษาครั้้�งถััดไปดัังนี้้�
(1) ระยะเวลาในการทำำ�กิจิ กรรม ควรเพิ่่�มระยะ
เวลาในการทำำ�กิิ จกรรม ในการนำำ�เสนองาน แลก
เปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างกลุ่่�ม เก็็บรวบรวมข้้อมููล
(2) การสร้้างโอกาสให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�กระบวนการ
สร้้างเครื่่�องมืือรููปแบบอื่่�น ๆ อย่่างลุ่่�มลึึก (3) ควรเพิ่่�ม
ทางเลืือกของหััวข้้อที่่�หลากหลาย และ (4) ควรปรัับ
เหมาะความยากง่่ายของหััวข้้อ
6.2 ผลการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวทาง
การประเมิิ น การเรีี ย นรู้้� ใ นศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้
Theme-based Learning
โดยภาพรวมพบว่่านัักศึึกษาความสามารถใน
การออกแบบเครื่่�องมืื อ วัั ด ผลอยู่่�ในระดัั บ ดีี ม าก
(M=76.25% SD=4.02%) จำำ�นวนนัักศึึกษาในแต่่ละ
ระดัับความสามารถปรากฏดััง ตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 สรุุปผลการประเมิินความสามารถในการ
ออกแบบเครื่่�องมืือประเมิินผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
หลัั ง ได้้รัั บ การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นรายวิิ ช า 100230
(n=30)

ตารางที่่� 4 ผลการประเมิินตนเองของนัักศึึกษาที่่�มีีต่อ่
ความรู้้� ทัักษะ และคุุณลัักษณะที่่�ได้้รัับการพััฒนาจาก
กระบวนวิิชา 100230 (n=24)

7. สรุุปผลการศึึกษา
7.1 กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� ต ามแนวทางการ
ประเมิินการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 เป็็นกิิจกรรมใน
รายวิิชา 100230 การวััดและประเมิินการเรีียนรู้้�แนว
ใหม่่โดยใช้้ Theme-based Learning ประเด็็นเรื่่�องที่่�
ใช้้คืือ “จิิตสาธารณะ” ใช้้เวลาในการจััดกิิจกรรม 30
ชั่่�วโมงแบ่่งออกเป็็น 8 กิิจกรรม โดยการจััดกิิจกรรม
เป็็ น ไปตามแนวทางการจัั ด การเรีี ย นรู้้� Flipped
Classroom และ Active Learning แต่่ละกิิจกรรม
ประกอบด้้วย จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้� เนื้้�อหา ขั้้�นตอน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการบููรณาการ ภาระงาน
สภาพจริิ ง และแนวทางการประเมิิ น การเรีี ย นรู้้�
กิิจกรรมที่่�ออกแบบมีีคุุณภาพที่่�อยู่่�ในระดัับดีีมากทุุก
กิิจกรรม
7.2 นัักศึึกษามีีความสามารถในออกแบบเครื่่�อง
มืือวััดผลและออกแบบกิิจกรรมอยู่่�ในระดัับดีีมากซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับผลการประเมิินตนเองของนัักศึึกษาโดย
รวมว่่าตนเองมีีความรู้้� ทัักษะ และคุุณลัักษณะพึึง
ประสงค์์อยู่่�ในระดัับดีีมาก ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาเห็็นว่่าการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� 100230 ได้้จััดกิิจกรรมที่่�สอดคล้้อง
ตามแนวทางการจััดการเรีียนรู้้ต� ามสภาพจริิงในระดัับ
มาก
8. อภิิปรายผลและสะท้้อนผลการเรีียนรู้้�
ประเด็็นที่่� 1 จากผลการศึึกษาพบว่่านัักศึึกษามีี
ความรู้้� ทัักษะ และความสามารถในออกแบบเครื่่�อง
มืือวััดผล และออกแบบกิิจกรรมที่่�เน้้นการประเมิินอยู่่�
ระดัับดีีมาก ทั้้�งนี้้�อาจจะเนื่่�องมาจาก 1) นัักศึึกษาได้้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ฝึึกปฏิิบัติั จิ ากภาระงานที่่�ต้้องได้้ใช้้ในวิิชาชีีพครููจริิง ใช้้
ทัักษะที่่�ซัับซ้้อนของตนและร่่วมมืือประสานงานบุุคคล
อื่่�นทั้้�งในวัั ย เดีี ย วกัั น และต่่ า งกัั น ทำำ� ให้้ผู้้� เรีี ย นต้้อง
กระตืือรืือร้้น สนใจ ใส่่ใจและตั้้�งใจมาก 2) นัักศึึกษาได้้
มีีโอกาสปรัับแก้้งานในระยะเวลาเหมาะสม ทำำ�ให้้ผล
งานมีีคุุณภาพตามเกณฑ์์ 3) การประเมิินให้้ความ
สำำ�คััญทั้้�งระหว่่างการเรีียนรู้้�และสิ้้�นสุุดการเรีียนรู้้� ใช้้ผู้้�
ประเมิินหลากหลาย ผู้้�เรีียนทุุกคนเข้้าใจและทราบ
เกณฑ์์การประเมิินตรงกััน นัักศึึกษาจึึงวางแผนและ
ดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ผลงานมีีลัักษณะเป็็นตามเกณฑ์์ 4)
กิิจกรรมจััดตามลำำ�ดับั ของกระบวนการสร้้างเครื่่�องมืือ
วััดผลการศึึกษาทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนมองเห็็นเชื่่�อมโยงเนื้้�อหา
และ 5) การใช้้สื่่�อ แอปพลิิเคชัันที่่�ทัันสมััยตรงกัับวััย
และรููปแบบการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนทั้้�งที่่�คุ้้�นเคยและไม่่
คุ้้�นเคย และฝึึกใช้้งานอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในฐานะผู้้�สร้้าง
และผู้้ใ� ช้้งาน นัักศึึกษาจึึงเกิิดการฝึึกทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การเรีียนรู้้�และทำำ�งานร่่วมที่่�กัับผู้้�อื่่�น
ประเด็็นที่่� 2 นัักศึึกษามีีคุุณลัักษณะพึึงประสงค์์อยู่่�ใน
ระดัับดีีมาก เพราะถููกกระตุ้้น� และสร้้างความตระหนััก
ตลอดเวลาและเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตประจำำ�วััน มีีการ
กำำ�หนดกรอบการทำำ�งานโครงสร้้างชััดเจน ผู้้�เรีียนจึึงมีี
เป้้าหมาย ทิิศทางสำำ�หรัับนำำ�ตนเองให้้บรรลุุตามความ
มุ่่�งหมายได้้อย่่ า งชัั ด เจน แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามแม้้ว่่ า
นัักศึึกษามากกว่่าร้้อยละ 90 จะเห็็นว่่ากิิจกรรมทำำ�ให้้
ตนเองเกิิดจิิตสาธารณะได้้หากแต่่เป็็นเพีียงการทำำ�ให้้
ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ในระดัับขั้้�นการรัับรู้้� ตอบสนอง และ
เห็็นคุุณค่่าเข้้าใจลัักษณะของบุุคคลที่่�มีีจิิตสาธารณะ
มองเห็็นคุุณค่่าของจิิตสาธารณะแต่่กิิจกรรมการเรีียน
รู้้ใ� นครั้้�งนี้้�ยัังไม่่สามารถสรุุปได้้อย่่างชััดเจนว่่าผู้้เ� รีียนได้้
เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมจิิตสาธารณะจากเดิิมไป
มากน้้อยเพีียงใด
9. ข้้อเสนอแนะ
9.1 สำำ�หรัับใช้้ในการออกแบบกิิจกรรมตาม
แนวทางการประเมิินการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 (1)
กำำ�หนดสมรรถนะผู้้�เรีียนที่่�กระบวนวิิชา คาดหวััง (2)
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สร้้างสรรค์์ภาระงานหลัักอิิงสมรรถนะ(3) วิิเคราะห์์
องค์์ความรู้้�ในการทำำ�ภาระงานหลััก แล้้วจััดลำำ�ดัับขั้้�น
เรีียนรู้้� (4) กำำ�หนดภาระงานย่่อยในแต่่ละขั้้�น (5)
เลืือกสรรวิิธีสี อน เทคนิิค สื่่�อ และการประเมิินการเรีียน
รู้้�สำำ�หรัับจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (6) กำำ�หนดโครงสร้้าง
การให้้คะแนนและเกณฑ์์การประเมิินทั้้�งแบบย่่อยและ
สรุุปรวม (7) เขีียนแผนการจััดการเรีียนรู้้� (8) ตรวจสอบ
คุุณภาพแผน และ(9) นำำ�ไปใช้้และปรัับตามความ
เหมาะสม
9.2 สำำ�หรัับใช้้ในการออกแบบกิิจกรรมโดยใช้้
Theme-based Learning 1)วิิเคราะห์์ความเชื่่�อมโยง
ระหว่่างความรู้้� ทัักษะและคุุณลัักษณะกัับบริิบทอาชีีพ
ของผู้้เ� รีียนในอนาคต 2) วิิเคราะห์์สถานการณ์์ ประเด็็น
ปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง 3) เลืือกประเด็็นเรื่่�องที่่�ครอบคลุุม
เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ 4) กำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาผู้้เ� รีียน
5) ออกแบบกิิจกรรมและการประเมิินผลโดยใช้้เนื้้�อหา
ที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็นเรื่่�อง 6) นำำ�กิิจกรรมไปใช้้ โดย
ปรัับTheme ตามความสนใจผู้้�เรีียน แล้้วปรัับตาม
สภาพความต้้องการภายใต้้ความเหมาะสมและเป็็น
ไปได้้
9.3 สำำ�หรัับการพััฒนาการเรีียนรู้้�ของกระบวน
วิิชาและศึึกษาวิิจััย 1) ควรศึึกษาแนวทางการเสริิม
สร้้างพฤติิกรรมจิิตสาธารณะผ่่านกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
ในชั้้�นเรีียน และ2) ควรศึึกษาแนวทางการนำำ�ผลการ
ออกแบบของนัักศึึกษาไปใช้้ในโรงเรีียนหรืือทดลองเพื่่�อ
ศึึกษาประสิิทธิิภาพการใช้้จริิง
10. กิิตติิกรรมประกาศ
	กิิจกรรมนี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากโครงการส่่ง
เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่� สอดคล้้องกัั บ
ศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีี ก ารศึึ ก ษา 2563 ศูู น ย์์
นวัั ต กรรมการสอนและการเรีี ย นรู้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่

ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

11.

เอกสารอ้้างอิิง
[1] วรรณ์์ดีี แสงประทีีปทอง. (2561).แนวทางการประเมิินผลการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21.วารสารวิิจััยและ
ประเมิินผลอุุบลราชธานีี ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (มกราคม-มิิถุุนายน 2561), หน้้า 1 -10.
[2] พงศธร มหาวิิจิิตร. (2558). Theme-Based Unit: ความท้้าทายในการออกแบบการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับครูู
ยุุคใหม่่. วารสารศึึกษาศาสตร์์ปริิทรรศน์์: ปีีที่่� 30 ฉบัับที่่� 2: พฤษภาคม - สิิงหาคม 2558 หน้้า 93 -101.
[3] Wiggins Grant and McTigheJay. (1998). Understanding by design. Prentice Hall, Inc.
[4] National Council on Measurement in Education. (2012). Assessing 21st Century Skills:
Integrating. Research Findings. Vancouver, B.C.

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

241

CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand

การเรียนรู้หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร์
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บทคัดย่อ
หลัักการและวิิธีีสอนวิิทยาศาสตร์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาครููวิิทยาศาสตร์์ก่่อนประจำำ�การ เพื่่�อให้้มีี
สมรรถนะสำำ�คััญในการออกแบบและจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สะท้้อนธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ได้้ การศึึกษาในครั้้�งนี้้�ใช้้
กรอบแนวคิิดการบููรณาการข้้ามศาสตร์์เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ผ่่านกิิจกรรมที่่�ออกแบบ
ตามกรอบแนวคิิดสะเต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิติ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีผู้้ร่� ว่ มโครงการในครั้้�งนี้้�จำำ�นวน 38
คน เป็็นนัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนในกระบวนวิิชาหลัักการและวิิธีีสอนวิิทยาศาสตร์์ 22 คน และกระบวนวิิชาสะเต็็ม
ศึึกษาเพื่่�อชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม 16 คน กิิจกรรมในการพััฒนาเป็็นกิิจกรรมสะเต็็ม 11 กิิจกรรม
กิิจกรรมการบููรณาการของ 2 กระบวนวิิชา จำำ�นวน 7 กิิจกรรม และ กิิจกรรมการออกแบบการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์
จำำ�นวน 9 กิิจกรรม รวมทั้้�งสิ้้�น 27 กิิจกรรม เครื่่�องมืือในการพััฒนาคืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้ต� ามแนวคิิดสะเต็็มศึึกษา
เพื่่�อชีีวิิตเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่านอุุปกรณ์์สะเต็็ม STEM Box Set เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการประเมิิน
กิิจกรรมประกอบด้้วย (1) แบบประเมิินธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ การรู้้เ� รื่่�องวิิทยาศาสตร์์ และจิิตวิิทยาการเรีียน
รู้้�วิิทยาศาสตร์์ (2) รููบริิคส์์การประเมิินกิิจกรรมสะเต็็ม (3) แบบตรวจสอบรายการลัักษณะสํําคััญของกิิจกรรมสะ
เต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และ (4) อนุุทิินสะท้้อนคิิดกิิจกรรมสะเต็็ม จากผลการศึึกษา
พบว่่าการบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชาสามารถดำำ�เนิินการได้้ นัักศึึกษามีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนรู้้แ� ละการประเมิินผล
กิิจกรรม รวมทั้้�งออกแบบกิิจกรรมสะเต็็มได้้ 7 กิิจกรรม ซึ่่�งเป็็นระยะเวลาบููรณาการสองกระบวนวิิชา 4 สััปดาห์์
จำำ�นวน 14 ชั่่�วโมง และนัักศึึกษาสามารถออกแบบกิิจกรรมวิิทยาศาสตร์์ได้้ 9 กิิจกรรม เมื่่�อผ่่านประสบการณ์์กา
รบููรณาการร่่วมกัับกระบวนวิิชาสะเต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิติ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยกิิจกรรมแสดงลัักษณะ
สำำ�คััญของสะเต็็มศึึกษา และลัักษณะสำำ�คััญของธรรมชาติิวิิทยาศาสตร์์ การรู้้�เรื่่�องวิิทยาศาสตร์์ และจิิตวิิทยาการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ ผลการประเมิินผู้้�สอนและกระบวนวิิชาของวิิชา 064430 คืือ 95.36 และ 96.12 ในส่่วน
กระบวนวิิชา 100233 คืือ 91.14 และ 93.33 ตามลำำ�ดัับ คำำ�สำำ�คััญ: สะเต็็มศึึกษา, การสอนวิิทยาศาสตร์์,
บููรณาการข้้ามศาสตร์์, สมรรถนะผู้้�เรีียน
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1. บทนำำ�
นัักศึึกษาครูู (Student teachers) หรืือครููก่อ่ นประจำำ�
การ (Pre-service teachers) เป็็นนัักศึึกษาที่่�จะจบ
ไปเป็็ น ครูู ป ระจำำ� การในอนาคต จำำ� เป็็ น ต้้องได้้รัั บ
ประสบการณ์์การจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับ
อนาคต ไม่่ใช่่สำำ�หรัับอดีีต [1] เพราะครููกลุ่่�มนี้้�จะต้้อง
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ครููไปอย่่างน้้อย 30 ปีี หากยัังได้้รัับการ
สอนในสถาบัันผลิิตครููด้้วยกรอบแนวคิิดการสอนแบบ
ดั้้�งเดิิม (Traditional teaching) ก็็มีีแนวโน้้มที่่�จะ
จััดการเรีียนการสอนของตนเองตามที่่�ได้้เรีียนมา ซึ่่�ง
ระบบการพััฒนาครููและสถาบัันผลิิตครููมีบี ทบาทอย่่าง
มาก [2,3] การปรัับเปลี่่�ยนการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่
ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ก็็จะยัังไม่่เกิิดขึ้้�น ทั้้�งที่่�
สถานการณ์์ในโลก ณ ปััจจุุบััน แสดงให้้เห็็นว่่ามีีความ
ผัันผวน ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน ไม่่ชััดเจน (Volatility,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity: VUCA) [4]
ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนวิิธีคิี ดิ และวิิธีปี ฏิิบัติั เิ พื่่�อ
แก้้ปััญหาและสร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่�อทำำ�ให้้มนุุษย์์
และสิ่่�งแวดล้้อมสามารถดำำ�รงอยู่่�ร่ว่ มกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน
กรอบแนวคิิดการเรีียนรู้้ต� ามแนวสะเต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิติ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นการจััดการเรีียน
รู้้� ที่่� เน้้นการบูู ร ณาการทั้้�งสี่่�ศาสตร์์ เข้้าด้้วยกัั น คืื อ
วิิ ท ยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิ ศ วกรรมศาสตร์์ และ
คณิิตศาสตร์์ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหา สร้้างสรรค์์
นวััตกรรม [5] เพื่่�อใช้้ชีีวิิตในโลกปััจจุุบัันที่่�มีีความ
ผัันผวน เพราะถููกผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�ง
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังที่่�ทราบกัันดีี
ว่่าประกอบด้้วยปรากฎณ์์การที่่�ท้้าทายหลายอย่่าง ทั้้�ง
โรคระบาด [6] ฝุ่่�นควััน PM2.5 [7] การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศ [8] ผลกระทบจากความก้้าวหน้้าของ
ปััญญาประดิิษฐ์์ [9] ผลกระทบจากสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ที่่�ฝัังรากลึึกในระดัับสมองและพฤติิกรรมในโลกชีีวิิต
จริิงดัังที่่� The Social Dilemma [10] ภาพยนตร์์
สารคดีีชี้้�ให้้เห็็นอัันตรายและภััยคุุกคามรููปแบบใหม่่ ๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�น

ในประเด็็นของการพััฒนาประเทศนั้้�น จำำ�เป็็นต้้อง
พััฒนาทั้้�งการดำำ�เนิินชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคม และการ
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
สะเต็็มถููกมองว่่าจะสามารถยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตของผู้้�คน [11] สร้้างผลิิตภาพของบุุคคลและโดย
รวมของประเทศเพื่่�อยกระดัับความสามารถในการ
แข่่งขััน และนำำ�ประเทศออกจากกัับดัักรายได้้ปาน
กลางไปสู่่�ประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว [12]
การเร่่ ง รัั ด พัั ฒ นาทรัั พ ยากรมนุุ ษ ย์์ ข อง
ประเทศไทยที่่�กล่่าวมา จำำ�เป็็นต้้องวางรากฐานที่่�สำำ�คัญ
ั
ตั้้�งแต่่การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ครููมีีบทบาทสููงมากใน
การเตรีียมความพร้้อมดัังกล่่าว มีีรายงานว่่าครููที่่�ดีี 1
คน เพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภาพของนัักเรีียน 1 คน เป็็นมููลค่่า
ร้้อยละ 10-15 ของรายได้้ตลอดชีีวิิต [13]
การเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั
ในการพััฒนาทั้้�งความรู้้� วิิธีีและกระบวนการคิิด เช่่น
การคิิดเชิิงวิิพากษ์์ การคิิดแก้้ปััญหาที่่�ซัับซ้้อน การมีี
จิิตสืืบเสาะที่่�จะแสวงหาความรู้้�ตลอดชีีวิิต เพื่่�อฝึึกฝน
และเพิ่่�มพููนทัักษะ การจััดการศึึกษาเพื่่�อตอบโจทย์์ดััง
กล่่าวจำำ�เป็็นต้้องมีีครููที่่�มีีสมรรถนะสููงในการออกแบบ
และจััดการเรีียนรู้้�
การที่่�ผู้้�เรีียนในฐานะครููก่่อนประจำำ�การจะมีี
สมรรถนะทั้้�งการประกอบอาชีีพครููวิิทยาศาสตร์์ใน
อนาคต และการใช้้ชีีวิติ ในฐานะบุุคคลหนึ่่�งจำำ�ต้้องมีีการ
พััฒนาตนเองผ่่านหลัักสููตรและกระบวนวิิชาที่่�สถาบััน
ผลิิตครููหรืือมาวิิทยาลััยเตรีียมไว้้ให้้ กระบวนวิิชาและ
หลัั ก สูู ต รจำำ� เป็็ น ต้้องเปลี่่�ยนกระบวนทัั ศ น์์ ข องการ
จััดการศึึกษา จากความรู้้สำ� ำ�เร็็จรููปที่่�ถ่่ายทอดให้้ เป็็นก
ระบวนวิิธีคิี ดิ ที่่�มีีพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั อย่่างน้้อยสี่่�ประการคืือ
ความรู้้� ทัักษะ เจตคติิ และค่่านิิยม ที่่�เปรีียบเสมืือนเป็็น
เข็็มทิิศที่่�จะนำำ�พานัักศึึกษาครูู ไปสู่่�ชีีวิิตที่่�ดีี (Wellbeing) [14] บทเรีียนที่่�จะพััฒนาให้้นัักศึึกษาครููไปสู่่�
เป้้าหมายดัังกล่่าว เพื่่�อตอบโจทย์์ประเทศและสัังคม
โลกในปััจจุุบััน จึึงไม่่สามารถดำำ�เนิินการผ่่านกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ในแบบดั้้�งเดิิมได้้ การจััดการเรีียนรู้้�แบบ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บููรณาการข้้ามกระบวนวิิชา ที่่�เน้้นกรอบแนวคิิดสะเต็็ม
ศึึกษาเพื่่�อชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม จััด
ประสบการณ์์ตรงด้้วยกิิจกรรมลงมืือปฏิิบััติิที่่�เน้้นการ
แก้้ปััญหาและประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� ทั้้�งที่่�ผู้้�สอนออกแบบ
และดำำ�เนิินการในช่่วงต้้นและเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษา
ได้้ออกแบบและดำำ�เนิินการในช่่วงหลััง นัักศึึกษาได้้มีี
โอกาสทำำ�งานเป็็นกลุ่่�ม สะท้้อนคิิดผลงานตนเอง รวม
ทั้้�งได้้ทบทวนสิ่่�งที่่�เรีียนรู้้� เป็็นรููปแบบกระบวนวิิธีีสอน
หนึ่่�งที่่�เป็็ น รูู ป แบบการจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่�
สอดคล้้องกัั บ ศตวรรษ ที่่� 21 ไม่่ เ พีี ย งจะเตรีี ย ม
นัักศึึกษาสู่่�โลกการทำำ�งาน แต่่เป็็นการเตรีียมคนใน
ระยะยาว เนื่่�องจากนัักศึึกษาครููเหล่่านี้้�จะได้้เป็็นครูู
ประจำำ�การและได้้เตรีียมผู้้เ� รีียนสำำ�หรัับอนาคตจำำ�นวน
หลายพัันคนตลอดช่่วงชีีวิติ การทำำ�งานของนัักศึึกษาครูู
1 คน
2. วิิธีีดำำ�เนิินการ
การดำำ�เนิินการแบ่่งเป็็น 3 ระยะประกอบด้้วย
ขั้้�นเตรีี ย มการจะเป็็ น การกำำ� หนดเป้้ า หมาย
การวางแผนกิิจกรรม การเตรีียมสื่่�อและอุุปกรณ์์ การเต
รีียมความพร้้อมของระบบออนไลน์์
	ขั้้�นดำำ�เนิินการ เป็็นขั้้�นของการจััดการเรีียนการ
สอนมีีระยะเวลาดำำ�เนิินการในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการ
ศึึกษา 2563 ขั้้�นสรุุปผลเป็็นขั้้�นประเมิินผลการจััดการ
เรีียนรู้้� การรวบรวมผลการประเมิินจากนัักศึึกษา และ
จะทำำ�สรุุปรายงาน โดยมีีรายละเอีียดของแต่่ละขั้้�น ดััง
หััวข้้อต่่อไปนี้้�
2.1 การจััดการเรีียนรู้้�บููรณาการสองกระบวน
วิิชาด้้วยรููปแบบผสมผสาน
การจััดการเรีียนรู้้�บููรณาการสองกระบวนวิิชา
ด้้วยรููปแบบผสมผสาน เริ่่�มต้้นด้้วยการวิิเคราะห์์จุดุ ร่่วม
ของ 2 กระบวนวิิชา 100233 สะเต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิิต
เศรษฐกิิจสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และกระบวนวิิชา
064430 หลัักการและวิิธีีสอนวิิทยาศาสตร์์
ซึ่่�งทั้้�ง 2 กระบวนวิิชามีีทั้้�งส่่วนที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์
ของกระบวนวิิชาและจุุดที่่�บููรณาการร่่วมกััน ผู้้�สอนได้้
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ทำำ�การวิิเคราะห์์แล้้วพบว่่าประเด็็นที่่�สามารถนำำ�มา
บููรณาการกัันได้้คืือ กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนว
สะเต็็มศึึกษาซึ่ง่� ถืือว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการจััดการเรีียน
รู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์ในระดัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานปััจจุุบันั ที่่�
สะท้้อนถึึงธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ ปรััชญาของ
วิิทยาศาสตร์์ การรู้้เ� รื่่�องวิิทยาศาสตร์์และจิิตวิิทยาการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์แสดงดัังรููปที่่� 1
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ปญ หาในชีวิตประจำวัน ของผูเรีย น การใชสะเต็ม
โดยเฉพาะในด
านสิ
อม่อมโยง
โดยรายละเอี
ย ดใน
เพื่อออกแบบผลิ
ตภั่งณแวดล
ฑและเชื
ไปสูโอกาสทาง
สวนนี
ธุร้จกิะนำเสนอในเอกสารคำสอนของกระบวนวิ
จ การใชแนวคิด สะเต็ ม เพื่อแกป ญ หาสั ง คมชา
CMU21 (2021)
Chiang Mai University, Thailand
[17]โดยเฉพาะในด
ดังรูปที่ 6 านสิ่งแวดลอม โดยรายละเอี ยดใน
สวนนี้จะนำเสนอในเอกสารคำสอนของกระบวนวิชา
2.4 กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตามแนวสะเต็็มศึึกษา ในเอกสารคำำ
[17] ดังรูปที�่ 6สอนของกระบวนวิิชา [17] ดัังรููปที่่� 6

เพื่่�อชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้เป็็นหลัักในการจััดกิิจกรรม
ของโครงการนี้้�คืือ กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ความรู้้� วิิธีีคิิด วิิธีี
ปฏิิบััติิของ วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี วิิศวกรรมศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ในการดำำ�เนิินชีีวิติ ประจำำ�วันั ประยุุกต์์
ใช้้ร่่วมกัับแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ การอยู่่�ร่่วมกัันใน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม สอดคล้้องกัับการนำำ�เสนอของ
National Research Council [15] ที่่�ระบุุว่่าจุุดมุ่่�ง
หมายสำำ�คัญ
ั ของสะเต็็มศึึกษา คืือ การพััฒนาระดัับการ
รู้้�เรื่่�อง
สะเต็็มของผู้้�เรีียน ทั้้�งที่่�มีีเป้้าหมายและไม่่ได้้มีี
เป้้าหมายในการประกอบอาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสะเต็็ม
ในอนาคต ซึ่่�งการตััดสิินใจทั้้�งในส่่วนบุุคคลและระดัับ
สัังคม ในศตวรรษที่่� 21 จะต้้องใช้้ความเข้้าใจทั้้�ง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะอยู่่�ใน
บริิบทของสุุขภาพ สิ่่�งแวดล้้อม หรืือเทคโนโลยีี ต้้อง
ใช้้ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ และคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อที่่�จะ
สามารถใช้้กระบวนการตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�ง
ในเชิิงวััฒนธรรมและความเป็็นพลเมืือง รวมทั้้�งความ
สามารถในการผลิิตหรืือผลิิตภาพ (productivity) การ
ที่่�สะเต็็มมุ่่�งเน้้นในการเตรีียมความพร้้อมของผู้้เ� รีียนใน
การใช้้ชีีวิิต การมีีส่่วนร่่วมทางสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และ
การมองในเชิิงมิิติิของเศรษฐศาสตร์์ เป็็นการเตรีียมผู้้�
เรีียนให้้เป็็นพลเมืืองที่่�พร้้อมสำำ�หรัับการเผชิิญความ
ท้้าทายในสัั งคมที่่�ขัั บเคลื่่�อนด้้วยวิิทยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีเป็็นฐาน
กรอบแนวคิิดดัังกล่่าวจะถููกใช้้ในการออกแบบ
กิิจกรรมของงานโครงการในครั้้�งนี้้� ต่่อยอดจาก 11
กิิจกรรมที่่�ผู้้�เขีียนได้้พััฒนาขึ้้�น [16] กิิจกรรมจะใช้้
บริิบทเชื่่�อมโยงทั้้�งในส่่วนของการแก้้ไขและตััดสิินใจ
ปััญหาในชีีวิิตประจำำ�วัันของผู้้�เรีียน การใช้้สะเต็็ม เพื่่�อ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์และเชื่่�อมโยง ไปสู่่�โอกาสทางธุุรกิิจ
การใช้้แนวคิิดสะเต็็ม เพื่่�อแก้้ปััญหาสัังคมโดยเฉพาะใน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยรายละเอีียดในส่่วนนี้้�จะนำำ�เสนอ
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ม ฯ ประเมิ น(3
ผ
2.5 หลั
หลักกการและวิ
การและวิ
ธธีสี สอนวิ
ยาศาสตร
อนวิ
ทยาศาสตร
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(4) อนุ ท
[18] ซึ่งทฤษฎีและวิธีสอนนำเสนอในเอกสารคำสอน
[18]
ทฤษฎีีแและวิ
ละวิิธีสธีีสอนนำเสนอในเอกสารคำสอน
อนนำำ�เสนอในเอกสารคำำ�สอน และ (4) อนุ ท ิ น ส
[18] ซึซึ่่�่งงทฤษฎี
กระบวนวิ
ชา 064430
กการและวิ
ธีสธีอน
[19]
ดัง เครื่องมือที่ (1)
กระบวนวิิ
064430หลัหลัหลัั
การและวิิ
ีสอน[19]
[19]
กระบวนวิชาา 064430
กกการและวิ
ธีสอน
ดัง ดััง เครื่องมือที่ (1) แล
เต็ ม 7 กิ จ กรร
รูปทีรููรูป่ ป7ที่่�ที่ 7
เต็ ม 7 กิ จ กรรมท
กษากระบ
นักนัศึกกศึษากระบวน
สำหรั
บประน
(3)(3)สำหรั
บประเมิ
่ออกแบบและ
ที่อทีอกแบบและดำเ
กการและวิ
หลัหลั
กการและวิ
ธีสอธ

่ เอกสารคำสอนกระบวนวิ
7 เอกสารคำสอนกระบวนวิชชาา 064430
064430หลัักการ
รููรูปปที่่�ทีรูป7่ 7ทีเอกสารคำำ
�สอนกระบวนวิิชา 064430
หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร
และวิิธีหลั
ีสอนวิิ
ทยาศาสตร์์
กการและวิ
ธีสอนวิทยาศาสตร
โดยเนื้้�อหาในเอกสารคำำ�สอนจะสอดคล้้องกัับ
คำำ� อธิิ บ ายรายวิิ ช า ที่่�ประกอบด้้วยเนื้้�อหาแนวคิิ ด
ทฤษฎีีของการรู้้�เรื่่�องวิิทยาศาสตร์์ที่่�เป็็นไปตามกรอบ
ของ PISA OECD [20] และจิิ ต วิิ ท ยาการเรีี ย นรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ [21] ซึ่ง่� มีีความเชื่่�อมโยงกัับกรอบแนวคิิด
สะเต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิติ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่� ง เป็็ น กรอบแนวคิิ ด สำำ�คัั ญ ในการจัั ด การเรีี ย นรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ในปััจจุุบััน
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เรีียนรู้้�

2.6 เครื่่�องมืือในการวััดและประเมิินผลการ

เครื่่�องมืือในการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�
ในทั้้�งสองกระบวนวิิ ช า และเป็็ น เครื่่� อ งมืื อ ในการ
ประเมิินโครงการครั้้�งนี้้� (1) แบบประเมิินธรรมชาติิของ
วิิทยาศาสตร์์ การรู้้เ� รื่่�องวิิทยาศาสตร์์ และจิิตวิิทยาการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ ประเมิินผ่่าน Google Forms (2)
รููบริิคส์์การประเมิินกิิจกรรมสะเต็็มฯ ประเมิินผ่่าน
ฟัังก์์ชััน Rubric ใน Google Classroom (3) แบบ
ตรวจสอบรายการลัักษณะสํําคััญของกิิจกรรมสะเต็็ม
ศึึ ก ษาเพื่่�อชีี วิิ ต เศรษฐกิิ จ สัั ง คมและสิ่่�งแวดล้้อม
ประเมิินผ่่าน Google Forms และ (4) อนุุทิินสะท้้อน
คิิดกิิจกรรมสะเต็็ม โดยเครื่่�องมืือที่่� (1) และ (2) สำำ�หรัับ
ประเมิินกิิจกรรมสะเต็็ม 7 กิิจกรรมที่่�ออกแบบและ
ดำำ�เนิินการโดยนัักศึึกษากระบวนวิิชาสะเต็็มฯ และ
แบบประเมิิ น ที่่� (3) สำำ� หรัั บ ประเมิิ น กิิ จ กรรม
วิิทยาศาสตร์์ 9 กิิจกรรมที่่�ออกแบบและดำำ�เนิินการโดย
นัั ก ศึึ ก ษากระบวนวิิ ช าหลัั ก การและวิิ ธีี ส อน
วิิทยาศาสตร์์
3. ผลการดำำ�เนิินการ
3.1 ผลลััพธ์์ของโครงการ
การดำำ�เนิินโครงการสามารถถ่่ายทอดวิิธีคิี ดิ และ
วิิธีีปฏิิบััติิตามแนวคิิดสะเต็็มศึึกษาเพื่่�อชีีวิิตเศรษฐกิิจ
สัั ง คม และสิ่่�งแวดล้้อม ผ่่ า นกิิ จ กรรมสะเต็็ ม 11
กิิจกรรม กิิจกรรมการบููรณาการของ 2 กระบวนวิิชา
จำำ�นวน 7 กิิจกรรม และ กิิจกรรมการออกแบบการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ จำำ�นวน 9 กิิจกรรม รวมทั้้�งสิ้้�น 27
กิิจกรรม โดยกิิจกรรมที่่�บููรณาการร่่วมกัันจะช่่วยให้้
นัักศึึกษามีีประสบการณ์์มากขึ้้�น โดยใช้้เวลาเรีียนเท่่า
เดิิมเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับก่่อนบููรณาการ โดยทุุกงานจะ
จบเบ็็ดเสร็็จในคาบเรีียน ไม่่สร้้างภาระงานเพิ่่�มเติิมให้้
กัับนัักศึึกษา
ซึ่่�งนัักศึึกษาได้้ทำำ�ชิ้้�นงาน ภาระงาน โปรเจ็็คต์์
และมีีการรวบรวมไว้้ใน Google Drive โดยส่่งผ่่าน
Google Classroom ของแต่่ละชิ้้�นงาน จึึงถืือได้้

ไม ส ร า งภาระงานเพิ ่ ม เติ ม ให ก ั บ นั ก ศึ ก ษา
ซึ่งนักศึกษาไดทำชิ้นงาน ภาระงาน โปรเจ็คต และมี
การรวบรวมไว ใ น Google Drive โดยส ง ผ า น
Google Classroom ของแต ล ะชิ ้ น งาน จึ ง ถื อ ได
โครงการได ผ ลลั พ ธ ต ามที ่ ต ั ้ ง เป า ไว โดยรู ป ภาพ
โครงการได้้ผลลััพธ์์ตามที่่�ตั้้�งเป้้าไว้้ โดยรููปภาพกิิจกรรม
กิแนบดัั
จกรรมแนบดั
่ 8 ทีว่แอย่่
สดงตั
างชิ้นงานและ
งรููปที่่� 8งรูที่่�ปแทีสดงตัั
างชิ้้�วนอย
งานและกิิ
จกรรมที่่�
กิจได้้ดำำ
กรรมที
ไ
่
ด
ด
ำเนิ
น
การ
�เนิินการ

ตารางที่ 1 ผล
ศึกษาเพื่อชีว
ออกแบบโดยน
กิจกรรม
ฝนจากฟา
Bioplastic
หวานแคไหน
ถามใจเธอดู
โยนไขไปดวง
จันทร

ที่ 8Code
QR ลิิCode
ลิงกแวอย่่
สดงตั
างชิ้นงาน
รููปที่่� 8รูปQR
งก์์แสดงตัั
างชิ้้�วนอยงานและภาพ
กิิจกรรมจากโครงการ
และภาพกิ
จกรรมจากโครงการ
โดยผลของการดำำ� เนิิ น โครงการสามารถนำำ�
โดยผลของการดำเนิ
น โครงการสามารถนำ
กิิจกรรมไปต่่
อยอดในกระบวนวิิ
ชาอื่่�น รวมทั้้�งรููปแบบ
กิการบูู
จ กรรมไปต
อ ยอดในกระบวนวิ
ช าอื ่ น อรวมทั
้ง
รณาการข้้ามกระบวนวิิ
ชา และการเลืื
กหััวข้้อที่่�
รู ปจะนำำ
แบบการบู
ามกระบวนวิที่่�ชสาอดคล้้องกัั
และการบ
�มาดำำ�เนิิรนณาการข
การกิิจกรรมแนวใหม่่
เลืศตวรรษที่่�
อกหัวขอที21
่จะนำมาดำเนินการกิจกรรมแนวใหมที่
เกิิดขึ้้�น่ ต่่21อนัักศึึกษา
สอดคลอ3.2
งกับผลที่่�
ศตวรรษที
ผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักศึึกษามีีดัังต่่อไปนี้้�
3.2.1 การดำำ�เนิินกิิจกรรมและการประเมิิน
กิิจกรรม
จากการออกแบบกิิจกรรมสะเต็็มของนัักศึึกษา
จากทั้้�งกระบวนวิิ ช าสะเต็็ ม ฯ การบูู ร ณาการของ
นัั ก ศึึ ก ษากระบวนวิิ ช าหลัั ก การและวิิ ธีี ส อน
วิิ ท ยาศาสตร์์ จะพัั ฒ นาเครื่่�องมืื อ ในการประเมิิ น
ธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ การรู้้�เรื่่�องวิิทยาศาสตร์์
และจิิตวิิทยาการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ รวมทั้้�งผู้้�สอนได้้
ประเมิินระดัับของการปรากฏลัักษณะที่่�สำำ�คััญของ
กิิ จ กรรมสะเต็็ ม เพื่่�อชีี วิิ ต เศรษฐกิิ จ สัั ง คมและสิ่่�ง
แวดล้้อมได้้ผลดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 ผลการประเมิินกิิจกรรมการเรีียนรู้้�สะเต็็ม
ศึึกษาเพื่่�อชีีวิิต เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ออกแบบโดยนัักศึึกษา
กิิจกรรม

ฝนจากฟ้้า
Bioplastic

ธรรมชาติิ การรู้้�เรื่่�อง จิิตวิิทยาการ ลัักษณะ
ของ วิิทยาศาสตร์์ เรีียนรู้้� สำำ�คัญ
ั ของ
วิิทยาศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ สะเต็็มศึึกษา

4.33
4.02

4.33
3.94

4.30
4.03

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.67
4.33
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หมึกเก็บสมบัติ
นาวาฝาวิกฤติ
เธอคือหวานเย็น
คาเฉลี่ย
คาต่ำสุด
คาสูงสุด
SD
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กิิจกรรม

หวานแค่่
ไหนถามใจ
เธอดูู
โยนไข่่ไป
ดวงจัันทร์์
หมึึกเก็็บ
สมบััติิ
นาวาฝ่่า
วิิกฤติิ
เธอคืือ
หวานเย็็น
ค่่าเฉลี่่�ย
ค่่่�าต่ำำ��สุุด
ค่่าสููงสุุด
SD

ธรรมชาติิ การรู้้�เรื่่�อง จิิตวิิทยาการ ลัักษณะ
ของ วิิทยาศาสตร์์ เรีียนรู้้� สำำ�คัญ
ั ของ
วิิทยาศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ สะเต็็มศึึกษา

4.35

4.42

4.42

4.33

4.19

4.27

4.37

4.00

4.39

4.41

4.48

4.67

4.46

4.44

4.37

4.67

4.27

4.18

4.36

4.33

4.29
4.02
4.46
0.15

4.28
3.94
4.44
0.18

4.33
4.03
4.48
0.14

4.43
4.00
4.67
0.25

โดยค่่ า เฉลี่่�ยของระดัั บ กิิ จ กรรมที่่�สะท้้อน
ธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ การรู้้�เรื่่�องวิิทยาศาสตร์์
จิิตวิิทยาการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์ ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ของสะ
เต็็มศึึกษา อยู่่�ที่่� 4.29 4.28 4.33 และ 4.43 ตามลำำ�ดัับ
โดยกิิจกรรมที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยในภาพรวมสููงที่่�สุุดคืือ หมึึก
เก็็บสมบััติิ นาวาฝ่่าวิิกฤติิ และฝนจากฟ้้าตามลำำ�ดัับ
จากการทำำ�กิิจกรรมทั้้�ง 7 นัักศึึกษาจะได้้พััฒนาทัักษะ
ความร่่วมมืือ (Collaboration) ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ทัักษะการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ (Critical thinking) ในการ
ประเมิินกิิจกรรม และ การสะท้้อนคิิด (Reflective
thinking) ในการให้้ข้้อคิิ ด เห็็ น ผ่่ า นการประเมิิ น
กิิจกรรมของเพื่่�อนร่่วมชั้้�น
ในส่่วนของผลการเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษากระบวน
วิิชาสะเต็็มอยู่่�ในระดัับ A, B+ และ B จำำ�นวน 8, 7 และ
1 คน ตามลำำ�ดัับ และกระบวนวิิชา หลัักการและวิิธีี
สอนวิิทยาศาสตร์์ อยู่่�ในระดัับ A, B+ และ B จำำ�นวน
11, 4 และ 2 คน ตามลำำ�ดัับ
3.2.2 การออกแบบและจััดการเรีียนรู้้�กิิจกรรม
วิิทยาศาสตร์์
	นัักศึึกษาจากกระบวนวิิชา 064430 หลัักการ
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และวิิธีีสอนวิิทยาศาสตร์์ สามารถออกแบบกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ เขีียนแผนการจััดการเรีียนรู้้�
และจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้� วิิ ท ยาศาสตร์์ ที่่� สะท้้อน
ปรััชญาและธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ การรู้้�เรื่่�อง
วิิทยาศาสตร์์ และเป็็นไปตามหลัักจิิตวิิทยาการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ ทั้้�งหมด 9 กิิจกรรม โดยมีีรููปแบบของวิิธีี
การสอนที่่�แตกต่่างกัันดัังตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 วิิ ธีี ก ารสอนและกิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ที่่�นัักศึึกษาอออกแบบ
ที่่�
1
2
3
4
5
6
7
8

9

วิิธีีการสอน
ชื่่�อกิิจกรรม
สะเต็็มศึึกษา
แขนกลไฮดรอลิิค
Laboratory Method ความดัันและการไหล
ของน้ำำ��
วิิทยาศาสตร์์
การเพิ่่�มขึ้้�นของ CO2 ใน
เทคโนโลยีี สัังคมและ
บรรยากาศ
สิ่่�งแวดล้้อม
การเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้เกมเป็็น
เกมตารางธาตุุ
ฐาน
ความก้้าวหน้้าในการ การคายน้ำำ��ของพืืช
เรีียนรู้้� (Learning
Progression)
การเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้ปรากฎ
น้ำำ��แข็็งขั้้�วโลก
การณ์์เป็็นฐาน
การเรีียนรู้้�โดยใช้้การ ปริิมาตรหายไปไหน
เปรีียบเทีียบ
(analogy)
การเรีียนรู้้�จาก
การหาพื้้�นที่่�ประชากร
ประสบการณ์์ภาค
สนาม (Field work
experiences)
บทบาทสมมติิ (roleยููเจนิิคส์์
play)

โดยมีีระดัับคุุณภาพของกิิจกรรมที่่�ผ่่านเกณฑ์์
การเรีียนรู้้�ตามจุุดประสงค์์ของกระบวนวิิชาทั้้�งหมด 9
กิิจกรรม สะท้้อนธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ การรู้้เ� รื่่�อง
วิิทยาศาสตร์์ และจิิตวิิทยาการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์ แต่่
มีีระดัับของการบููรณาการข้้ามศาสตร์์และการเรีียนรู้้ที่่��
สะท้้อนแนวทางสะเต็็มศึึกษาเรีียงลำำ�ดับั ดัังต่่อไปนี้้� (1)
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การคายน้ำำ��ของพืืช (2) การเพิ่่�มขึ้้�นของ CO2 ใน
บรรยากาศ (3) ความดัันและการไหลของน้ำำ�� (4)
ปริิมาตรหายไปไหน (5) การหาพื้้�นที่่�ประชากร (6) น้ำำ��
แข็็งขั้้�วโลก (7) แขนกลไฮดรอลิิค (8) เกมตารางธาตุุ
และ (9) ยููเจนิิกส์์ ตามลำำ�ดัับ
3.2.3 การสะทอนคิดผานกิจกรรม
3.2.3 การสะท้้อนคิิดผ่่านกิิจกรรม
กศึกดษาคิ
นร อยละ93.75
93.75ได้้บัั
ไดบนั นทึึทึกกอนุุทิน
	นัักศึึกนัษาคิิ
เป็็ดนเปร้้อยละ
ิ
อนุ ท ิ น สะท อ นคิ ด ที ่ ม ี ต  อ กิ จ กรรมสะเต็ ม ฯ โดย
สะท้้อนคิิดที่่�มีีต่อ่ กิิจกรรมสะเต็็มฯ โดยทั้้�งหมดได้้เลืือก
ทั้งหมดไดเลือกใชแอปพลิเคชันที่แตกตางกันในการ
ใช้้แอปพลิิ
เคชัันที่่�แตกต่่
นในการออกแบบและ
ออกแบบและเขี
ย นอนุ ทาิ นงกัั
สะท
อนคิ ด ทั ้ งแอปพลิ
เขีียนอนุุ
ทิ
ิ
น
สะท้้อนคิิ
ด
ทั้้�งแอปพลิิ
เคชัันแ ลCanva,
เ ค ช ั น Canva, Goodnotes, Noteability
ะ
PowerPoint Noteability
ตัวอยางอนุทินสะทและ
อนคิดแสดงได
ดัง
Goodnotes,
PowerPoint
ที่ 9 ทิและ
10
ตััวอย่่รูาปงอนุุ
ินสะท้้อนคิิ
ดแสดงได้้ดัังรููปที่่� 9 และ 10

3.3 ผลที่่�เกิิดขึ้้�นต่่ออาจารย์์
จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมซึ่่�งเป็็นการบููรณาการ
ข้้ามศาสตร์์ของ 2 กระบวนวิิชา มีีการจััดการเรีียนรู้้�
แบบผสมผสาน ทำำ�ให้้ผู้้�สอนต้้องพััฒนาการเรีียนรู้้ข� อง
ตนเองอย่่างมาก ทั้้�งเรื่่�องของการใช้้อุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการจััดการเรีียนรู้้�ในระบบออนไลน์์ การก้้าวข้้าม
Comfort Zone เพื่่�อเรีี ย นรู้้� ไ ปพร้้อมกัั บ ผู้้� เรีี ย น
เนื่่�องจากกิิจกรรมเป็็นแบบเปิิด จะไม่่มีีคำำ�ตอบตายตััว
ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้เ� ป็็นไปตามธรรมชาติิ ผู้้ส� อนต้้องฝึึกหััด
ทำำ�วีดีี ทัี ศั น์์การเรีียนการสอนออนไลน์์ ซึ่ง่� สามารถทำำ�ได้้
ผ่่านสตููดิิโอแบบทำำ�เองในห้้องพัักอาจารย์์ บางครั้้�งได้้
ทดลองทำำ�วีีดิิทััศน์์ใหม่่ ๆ ที่่�แตกต่่างไปจากการเรีียน
การสอนปกติิดังั รููปที่่� 11 ซึ่ง่� เป็็น วีีดิทัิ ศั น์์สำำ�หรัับการนำำ�
เข้้าสู่่�บทเรีียนที่่�จะจััดกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน ผลจากการ
ควบคุ
ย น การจั
ด การเวลานที่่�การจั
การฒนา การจัดการเรียน
ดำำ�เนิิมนชักิิ้ นจเรี
กรรมทำำ
�ให้้ทราบประเด็็
จะนำำ�ดไปพัั
หองเรี
ยนทีเช่่่มนีความซั
บซอนมชั้้�นเรีียน การจััดการเวลา การ สำคัญที่จะพัฒ
ต่่อไป
การควบคุุ
รูปที่ 10 ตัว อยางอนุทิน สะทอ นคิ ด กิจ กรรมการ
กิจกรรมการเรีย
เรียนรู จััดการห้้องเรีียนที่่�มีีความซัับซ้้อน
3.3 ผลที่เกิดขึ้นตออาจารย
4.2 แนวทาง

รููปที่่� 9 อนุุทิินสะท้้อนคิิดการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษา
รูปที่ 9 อนุทินสะทอนคิดการเรียนรูของนักศึกษา

านกิจกรรม

ร อยละ 93.75 ไดบั น ทึ ก
กิ จ กรรมสะเต็ ม ฯ โดย
คชันที่แตกตางกันในการ
นสะท อนคิด ทั้งแอปพลิ
otes, Noteability แ ล ะ
ทินสะทอนคิดแสดงได ดัง

จากการดำเนินกิจกรรมซึ่งเปนการบูรณาการ
ขามศาสตรของ 2 กระบวนวิชา มีการจัดการเรียนรู
แบบผสมผสาน ทำใหผูสอนตองพัฒนาการเรี ย นรู
ของตนเองอยางมาก ทั้งเรื่องของการใชอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูในระบบออนไลน การ
QRCode
Code
ไปยัั
งงลิิกงอกก์์มกั
กบารสอนของอาจารย์์ที่่�
กาวขารูมปรููComfort
Zone
เพื
่อเรีไปยั
ย นรู
ทีป่ ที่่�1111QR
งไลิปพร
ารสอนของอาจารย
ผูเรียนเนื่อจัังจากกิ
จกรรมเป
นแบบเป
ด จะไมมีคำตอบ Video)
วยตนเอง
(Do-It-Yourself
ทีด่จทำำัด�ด้้ทำด
วยตนเอง
(Do-It-Yourself Video)
ตายตัว ทำให
ก
ารเรี
ย
นรู

เ
ป
น
ไปตามธรรมชาติ
ผูสอน
3.4 ผลการประเมิินอาจารย์์
และกระบวนวิิชา
ตองฝก3.4
หัดทำวีดผลการประเมิ
ีทัศนการเรียนการสอนออนไลน
ซึ่ง
น
อาจารย
แ
ละกระบวนวิ
ชา ช า
ผลการประเมิิ
น
ผู้้
�
ส
อนและกระบวนวิิ
ช
าของวิิ
สามารถทำได ผ  า นสตู ด ิ โ อแบบทำเองในห อ งพั ก
ผลการประเมิ
ชาของ
อ 95.36นดผูิท(ดีีสัศ)นอนและกระบวนวิ
อาจารย 064430
บางครั ้ ง ได ทคืืดลองทำวี
ใ96.12
หม ๆ ที(ดีี
่ มาก) และ ในส่่วน
ชากระบวนวิิ
064430ยนการสอนปกติ
95.36ด(ดี
ใน (ดีี
ชคืาอ100233
และและ
93.33
แตกตวิางไปจากการเรี
ังคืืรูป)อที96.12
่91.14
11 ซึ่ง (ดี(ดีีม)าก)
เปน วีสดวิทมาก)
ัศนส ำหรั
บ การนำเข
สูบ ทเรีย นทีคื่จ ะจั
นกระบวนวิ
อ ด91.14 (ดี ) และ
ตามลำำ
�ดัชับา า100233
กิจกรรมในชั
้นเรี(ดียนมาก)
ผลจากการดำเนิ
93.33
ตามลำดันบกิจกรรมทำให
4.
บทสรุุ
ป
และการถอดบทเรีี
ยน
ทราบประเด็ น ที ่ จ ะนำไปพั ฒ นาต อ ไป เช น การ

จากการดำำ�เนิินโครงการสรุุปและถอดบทเรีียน
4 บทสรุปและการถอดบทเรียน
ได้้ดัังนี้้�
จากการดำเนิ
โครงการสรุ
4.1บทเรีียนนที่่�
ได้้รัับ ปและถอดบทเรียน
ไดดัง	สิ่่�งที่่�
นี้
ได้้เรีียนรู้้�เป็็นการถอดบทเรีียนในครั้้�งนี้้�คืือ
4.1(1) บทเรี
ยนที่ไดรับ อปฏิิบััติิผ่่านรููปแบบการเรีียนรู้้�
กิิจกรรมแบบลงมืื
รู ปทีตัั่ ว10
ว อย าทิงอนุ
ทิ น สะท อ นคิ
จ กรรมการ ยนรู้้�
รููปที่่� 10
อย่่ตัางอนุุ
นิ สะท้้อนคิิ
ดกิิดจกิกรรมการเรีี
สิ่งที่ไดเรียนรูเปนการถอดบทเรียนในครั้งนี้คือ
เรียนรู
(1) กิจกรรมแบบลงมื
อปฏิ
บัติผานรู
ปแบบการเรี
กลุ่มสาขาวิชามนุ
ษยศาสตร์
และสั
งคมศาสตร์ ยนรู 249
3.3 ผลที่เกิดขึ้นตออาจารย
แบบออนไลน ส ามารถดำเนิ น การได โ ดยใช ชุ ด
จากการดำเนินกิจกรรมซึ่งเปนการบูรณาการ
ขามศาสตรของ 2 กระบวนวิชา มีการจัดการเรียนรู
กิจกรรมสำหรับแตละบุคคลดังเชนที่โครงการนี้ใช

ผูดำเนิน
เป น บทเรี ย นเ
ออนไลน เช น
ต อ ไป ดั ง ตั ว อ
บางส ว นนำเสน
International

รู ป ที ่ 12
ไดนำผลจากโคร
4.3 ปญหา อ
ปญหาแ
มีอยู 2 ประกา
ตองจัดหาเวลาข
ใหตองจัดกิจกร

การจั ด การ

ของอาจารย
Video)

บวนวิชา
วนวิชาของ
าก) และ ใน
4 (ดี ) และ

ถอดบทเรียน

นในครั้งนี้คือ
บการเรียนรู
ด โ ดยใช ชุ ด
ครงการนี้ใช
กระบวนวิชา
ใหกับผูเรียน
งกันและกัน
ขึ้น (3) การ
อนไลน แ ละ
กศึกษาและ
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แบบออนไลน์์สามารถดำำ�เนิินการได้้โดยใช้้ชุุดกิิจกรรม
สำำ�หรัับแต่่ละบุุคคลดัังเช่่นที่่�โครงการนี้้�ใช้้ STEM Box
Set (2) การบููรณาการข้้ามกระบวนวิิชาจะเป็็นการ
เพิ่่�มประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ให้้กัับผู้้�เรีียนและหาก
เนื้้�อหาสามารถเป็็นประโยชน์์ซึ่่�งกัันและกัันจะช่่วยให้้
ผู้้�เรีียนเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น (3) การเรีียนรู้้�ในรููป
แบบผสมผสานทั้้�งแบบออนไลน์์ แ ละแบบเรีี ย นใน
ห้้องเรีียนจะช่่วยพััฒนาทั้้�งนัักศึึกษาและผู้้�สอน ทั้้�งใน
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา เปนสวน
ส่่วนของการเรีียนรู้้�แบบลงมืือปฏิิบััติิ การใช้้อุุปกรณ์์
สำคัญที่จะพัฒนาสมรรถนะในการออกแบบและใช
และเครื่่�องมืือสารสนเทศ และ (4) การจััดการเรีียนรู้้�
กิจกรรมการเรียนรูมวศึึิทกยาศาสตร
ตามแนวทางสะเต็็
ษา เป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะพััฒนา
4.2
แนวทางในการขยายผล
สมรรถนะในการออกแบบและใช้้กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์
ผูดำเนินโครงการจะนำกิจ กรรมปรับ เปลี ่ย น
4.2 ยแนวทางในการขยายผล
เป น บทเรี
นเพื ่ อ นำเสนอใน ระบบแพลตฟอร ม
	ผู้้�ดำำ�เนิิ
�กิจิ YouTube
กรรมปรัับเปลี่่�
ยนเป็็น
ออนไลน
เชนนโครงการจะนำำ
MOOC และ
Channel
บทเรีียนเพื่่�อนำำ�เสนอใน ระบบแพลตฟอร์์มออนไลน์์
ต อ ไป ดั ง ตั ว อย า งตามรู ป ที ่ 12 ที ่ ไ ด น ำกิ จ กรรม
เช่่ น MOOC และ YouTube Channel ต่่ อ ไป
บางส ว นนำเสนอใน platform ของ CMU MOOC
ดัังตััวอย่่างตามรููปที่่� 12 ที่่�ได้้นำำ�กิิจกรรมบางส่่วนนำำ�
International
เสนอใน
platform ของ CMU MOOC International

4.3 ปััญหา อุุปสรรค และแนวทางการจััดการ
	ปััญหาและอุุปสรรคของการดำำ�เนิินโครงการนี้้�
มีีอยู่่� 2 ประการคืือ ระยะเวลาของการบููรณาการ ที่่�
ต้้องจััดหาเวลาของกลุ่่�มผู้้เ� รีียนทั้้�ง 2 ที่่�ว่่างตรงกััน ทำำ�ให้้
ต้้องจััดกิิจกรรมในช่่วงเย็็นหลััง 16:00 น เป็็นต้้นไปซึ่่�ง
อาจจะทำำ�ให้้การจััดการเรีียนรู้้เ� ลิิกค่ำำ�� ผู้้เ� รีียนบางคนไม่่
สะดวก นอกจากนี้้�การเก็็บอุุปกรณ์์จะทำำ�ให้้เวลาเลื่่�อน
ไปอีี ก ประเด็็ น ที่่�สอง คืื อ ความยั่่�งยืื น ของการจัั ด
กิิจกรรม กิิจกรรมรวมทั้้�งสิ้้�น มากกว่่า 30 กิิจกรรม ต้้อง
มีีต้้นทุุนในการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ โครงการในครั้้�งนี้้�ได้้รัับ
การสนัับสนุุนจาก ศููนย์์นวััตกรรม
การสอนและการเรีียนรู้้� (TLIC) สำำ�นัักบริิการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
	จึึงสามารถจััดซื้้�อและจััดหาอุุปกรณ์์มาดำำ�เนิิน
กิิจกรรมอย่่างเต็็มที่่� แต่่ในอนาคต กิิจกรรมในลัักษณะ
นี้้�ต้้องดำำ�เนิินต่่อไป จึึงต้้องมีีการหาแหล่่งทุุนที่่�จะมาส
นัับสนุุนสื่่�อและอุุปกรณ์์ ให้้สามารถดำำ�เนิินการได้้เต็็ม
ศัักยภาพเช่่นเดีียวกัับโครงการในครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนในการจััดการเรีียนรู้้ที่่�� เน้้นการลงมืือปฏิิบัติั ิ
ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลายในลัักษณะเช่่นนี้้�ต่่อไป
5. กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�เขีียนขอขอบพระคุุณ ศููนย์์นวััตกรรมการสอน
และการเรีียนรู้้�สำำ�นัักบริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่�
สนัับสนุุนทุุนในการดำำ�เนิินงานในครั้้�งนี้้� รวมทั้้�งการ
สนัับสนุุนจากสิ่่�งอำำ�นวยการเรีียนรู้้�และสถานที่่�ภายใต้้
การบริิหารจััดการของคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่
นายโชคชััย มัังตา ผู้้�ช่่วยสอน รวมทั้้�ง นัักศึึกษา
ในกระบวนวิิชาและเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน

่ 12 Massive
Open Online
รููปที่่� รู12ป ทีMassive
Open Online
CourseCourse
ที่่�ได้้นำำ�ผลที่
ไดนำผลจากโครงการบางส
วนไปขยายผล
จากโครงการบางส่่
วนไปขยายผล
4.3 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการ
ปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนี้
มีอยู 2 ประการคือ ระยะเวลาของการบูรณาการ ที่
ตองจัดหาเวลาของกลุมผูเรียนทั้ง 2 ที่วางตรงกัน ทำ
ใหตองจัดกิจกรรมในชวงเย็นหลัง 16:00 น เปนตน
ไปซึ่งอาจจะทำใหการจัดการเรียนรูเลิกค่ำ ผูเรียน
บางคนไมสะดวก นอกจากนี้การเก็บอุปกรณจะทำ
ใหเวลาเลื่อนไปอีก ประเด็นที่สอง คือความยั่งยืน
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การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชา การวิจัยการสื่อสารการตลาด
Talent Synchronizing: Active Learning – Marketing Communication
Research; Nurturing How to Learn
1

อลิชา ตรีโรจนานนท์1

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
alicha.treer@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
	วิิชา “การวิิจััยการสื่่�อสารการตลาด” 851751 เป็็นวิิชาสำำ�หรัับนัักศึึกษาบััณฑิิตศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1 หลัักสููตร
การสื่่�อสารการตลาด คณะการสื่่�อสารมวลชน มีีจุุดมุ่่�งหมายให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจความสำำ�คััญ แนวคิิดและระเบีียบวิิธีี
วิิจััย นำำ�สู่่�การกำำ�หนดประเด็็น ระบุุปััญหาการวิิจััยด้้านการสื่่�อสารการตลาดและสามารถดำำ�เนิินการวิิจััยได้้อย่่าง
เหมาะสม ถููกต้้องตามหลัักวิิชา สาระสำำ�คัญ
ั ของวิิชาได้้แก่่การสร้้าง ความรู้้� ทััศนคติิ และ ทัักษะ ผู้้ส� อนได้้ดำำ�เนิิน
การบ่่มเพาะวิิธีีคิิด และส่่งเสริิมทััศนคติิเชิิงบวกต่่อการวิิจััย กระบวนการสำำ�คััญได้้แก่่ การเชื่่�อมโยงองค์์ประกอบ
ข้้องข้้อมููล ตั้้�งคำำ�ถาม และสร้้างแนวทางหาคำำ�ตอบ อาศััยวิิธีีการเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�มเพื่่�อขยายมุุมมองและสร้้าง
บรรยากาศการเรีียนรู้้ร่� ว่ มกัันแบบกััลยาณมิิตร ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความสนใจเฉพาะบุุคคล เชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้ผ่� า่ น
ประสบการณ์์หลากหลายและการจััดชั้้�นเรีียนร่่วมกัับวิิชาอื่่�นในต่่างคณะที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกััน ผลการจััดชั้้�นเรีียน
คืือผู้้�เรีียนผ่่านการเรีียนรู้้�ตามวััตถุุประสงค์์ และได้้แนวทางเพื่่�อพััฒนางานศึึกษาอิิสระตามความสนใจ ความ
สอดคล้้องกัับงานอาชีีพของผู้้�เรีียน และนำำ�เสนอเป็็นงานศึึกษาอิิสระตามหลัักสููตรการศึึกษาในภาคเรีียนต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน 1, การสอนวิิชาวิิจััย 2, การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 3,
1. ความเป็็นมา: โจทย์์ของการเรีียนที่่�ต่่อยอดความ
รู้้�ทางทฤษฎีี
	วิิ ช า “การวิิ จัั ย การสื่่�อสารการตลาด”
(Marketing Communication Research) เป็็นวิิชา
สำำ� หรัั บ นัั ก ศึึ ก ษาระดัั บ บัั ณ ฑิิ ต ศึึ ก ษา ชั้้�นปีี ที่่� 1
หลัักสููตรสื่่�อสารการตลาด คณะการสื่่�อสารมวลชนมีี
จุุดมุ่่�งหมายให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจความสำำ�คััญ แนวคิิดและ
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย นำำ�สู่่�การกำำ�หนดประเด็็น ระบุุปััญหา
การวิิจัยั ด้้านการสื่่�อสารการตลาดและสามารถดำำ�เนิิน
การวิิจััยได้้อย่่างเหมาะสม ถููกต้้องตามหลัักวิิชา และ
ใช้้ทัั ก ษะของตนในงานวิิ ช าชีี พ อย่่ า งมีี คุุ ณ ธรรม
จริิยธรรม ตามหลัักสููตรกำำ�หนดให้้ผู้้�เรีียนลงทะเบีียน

วิิ ช านี้้�ตั้้�งแต่่ ปีี แรกของการศึึ ก ษาเพื่่�อสร้้างพื้้�นฐาน
แนวคิิดและมุุมมองเชิิงวิิชาชีีพสื่่�อสารการตลาด และ
ต้้องการสร้้างความคุ้้�นเคยกัับการวิิจััย เพื่่�อสามารถ
ปฏิิบััติิงานอย่่างเท่่าทัันการเปลี่่�ยนแปลงของบริิบทที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการสื่่�อสารการตลาด สามารถประกอบ
การวิิชาชีีพได้้อย่่างเชื่่�อมั่่�น และเปี่่�ยมความรัับผิิดชอบ
จากประสบการณ์์ในการจััดชั้้�นเรีียนวิิชานี้้�เป็็น
ปีีที่่�สอง ผู้้�สอนพบว่่าการเรีียนรู้้�ในวิิชาวิิจััยในรููปแบบ
เดิิมที่่�เน้้นการสอนเชิิงทฤษฎีีและมีีการให้้ทำำ�วิิจััยใน
หััวข้้อหรืือประเด็็นที่่�ครููผู้้�สอนเห็็นว่่าสำำ�คััญ มัักทำำ�ให้้
นัักศึึกษาไม่่สามารถนำำ�ไปพััฒนาการวิิจััยในระดัับต่่อ
ไป เช่่น ไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้เพื่่�อเป็็นงานวิิจััยเพื่่�อเป็็น
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่่วนหนึ่่�งของการสำำ�เร็็จการศึึกษา รููปแบบเดิิมของการ
เรีียนรู้้�ในวิิชาวิิจััยนั้้�นมัักเน้้นในกระบวนการของการ
สร้้างปััญญาความรู้้� (cognitive approach) ซึ่่�งการ
สร้้างปััญญาความรู้้ด้้� วยการสอนหรืือทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในระดัับปััจเจกที่่�น้้อยมากนั้้�นไม่่สามารถทำำ�ให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดความสนใจในระดัับที่่�จะพััฒนาการเรีียนรู้้ใ� ห้้เติิบโต
ด้้วยตนเองได้้ ในชั้้�นเรีียนนี้้�ผู้้ส� อนได้้พััฒนาแนวทางการ
สอนเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถ เรีียนรู้้� ทั้้�งในทางทฤษฎีีและ
ในทางปฏิิบัติั จิ นสามารถที่่�จะนำำ�ไปขยายองค์์ความรู้้ที่่��
ได้้รัับนั้้�นในระดัับการศึึกษาหรืือระดัับการทำำ�งานในขั้้�น
ต่่อไป หลัักการสำำ�คััญของการสอนเพื่่�อให้้เกิิดการ
พััฒนาองค์์ความรู้้�ขึ้้�นด้้วยตััวเองของชั้้�นเรีียนนี้้�เป็็นไป
ตามแนวทางของทฤษฎีี ก ารเรีี ย นรู้้� สำำ�คัั ญ คืื อ
Experiential Learning Theory: ELT (Kolb et al.,
2001) นอกจากนี้้�ผู้้�สอนยัังพบว่่าการสร้้างทััศนคติิเชิิง
บวกต่่อเนื้้�อหา และวิิชาชีีพเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั สอดคล้้องกัับ
งานวิิจัยั ด้้านการศึึกษาที่่�ได้้กล่่าวว่่าสััมฤทธิ์์�ผลของการ
เรีียนรู้้�นั้้�นสััมพัันธ์์กัันมากกัับทััศนคติิเชิิงบวกของผู้้�
เรีียน (Mentz and Zyl, 2016) แนวทางการสอนใน
ชั้้�นเรีี ย นจึึ ง ได้้เน้้นให้้ผู้้� เ รีี ย นเป็็ น ผู้้� มีี ส่่ ว นร่่ ว มใน
กระบวนการค้้นหาปััญหาของงานวิิจััย ลัักษณะของ
โจทย์์วิิจััยที่่�กำำ�หนดในชั้้�นเรีียนจะสอดคล้้องบริิบทที่่�
เกี่่�ยวข้้องอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งใน สามบริิบทนี้้� ได้้แก่่
บริิบทการทำำ�งาน ภููมิิหลัังการศึึกษา หรืือบริิบทความ
สนใจในประเด็็นนั้้�น นอกจากประเด็็นของการสอนเพื่่�อ
ให้้เกิิดการสัังเคราะห์์โจทย์์ ปััญหา วิิจััยตามความ
ประสงค์์ของผู้้�เรีียนแล้้ว ผู้้�สอนให้้น้ำำ��หนัักกัับการส่่ง
เสริิมบรรยากาศในชั้้�นเรีียนให้้เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้� สร้้าง
ความเข้้าใจที่่�นำำ�ไปสู่่�ทัักษะ ความสามารถในการ
ปฏิิบัติั งิ านโดยอาศััยองค์์ความรู้้แ� ละการเชื่่�อมโยงอย่่าง
เหมาะสม
กระบวนการสอนโดยวิิธีี การสอน ActionBased Learning ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีประสบการณ์์การ
วิิ จัั ย ตามความประสงค์์ ข องผู้้� เรีี ย น (Adjusted
Experiential Learning) ซึ่่�งเป็็นไปตามแนวทางการ
254

เรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับผู้้เ� รีียนในศตวรรษที่่� 21 ได้้นำำ�มาประยุุกต์์
ใช้้ เพื่่�อสร้้างความรู้้�ที่่�ฝัังตรึึงให้้กัับนัักศึึกษาและสร้้าง
การพัั ฒ นาการของการเรีี ย นรู้้� ด้้ วยตัั ว เองจนขยาย
ขอบเขตกว้้างออกไปเพราะองค์์ความรู้้เ� ป็็นผลจากการ
ร่่วมสร้้างขึ้้�นโดยผู้้�เรีียน (Silberman , 1996) เมื่่�อ
สามารถจดจำำ� ได้้อย่่ า งลึึ ก ซึ้้�งผลที่่�ตามมาคืื อ การ
ประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานจะเชื่่�อมโยงกัับแนวคิิดและ
ทฤษฎีีได้้ อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนในชั้้�นมีีส่่วนร่่วมและ
สามารถบ่่มเพาะทัักษะและและทััศนคติิ Hsu and
Malkin (2011) ประกอบกัับบริิบทต่่างๆในวิิชาชีีพ
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ไม่่ว่า่ จะเป็็น เครื่่�อง
มืือ เนื้้�อหา หรืือแม้้แต่่ธรรมชาติิของผู้้�เรีียน Oblinger
and Oblinger (2005) โดยการจััดการชั้้�นเรีียนวิิชา
“การวิิจัยั การสื่่�อสารการตลาด” และสามารถสรุุปผล
การจััดการเรีียนรู้้�ดัังต่่อไปนี้้�
2. แนวคิิดเชิิงทฤษฎีีของการเรีียนรู้้สำ� ำ�หรัับศตวรรษ
ที่่� 21 ผู้้�เรีียนในศตวรรษที่่� 21
ในเชิิงทฤษฎีีของการเรีียนรู้้นั้้�� น ความรู้้ไ� ด้้รัับการ
ถ่่ายทอดได้้โดยมีีสององค์์ประกอบหลัักคืือผู้้ใ� ห้้ความรู้้�
(Teaching Components) และองค์์ประกอบของการ
เรีียน (Leaning Elements) Hsu and Malkin (2011)
แบ่่งการเรีียนรู้้�เป็็นสองยุุคสมััย ในการเรีียนรู้้�ที่่�เรีียก
ว่่ า การเรีี ย นรู้้� ต ามแบบแผนเดิิ ม (Traditional
Approach) ซึ่่� ง เป็็ น วิิ ธีี ก ารที่่�ใช้้มาอย่่ า งยาวนาน
บทบาทของครููคือื ผู้้ที่่�มี
� คี วามรู้้� มีีความเชี่่�ยวชาญ ครููจึงึ
มีีบทบาทเป็็นผู้้�ให้้ หรืือ ผู้้�ถ่่ายทอดความรู้้� (Freire,
1970, P. 58) ในชั้้�นเรีียน และเป็็นผู้้�มีีบทบาทหลัักเชิิง
กำำ�หนด (Active Role) ในขณะที่่�ผู้้�เรีียนมีีสถานะเป็็น
ผู้้�รัับและเป็็นผู้้�ตามในกระบวนการ (Passive Role)
เรีียกรููปแบบการศึึกษาแบบแผนเดิิมว่่า การเรีียนรู้้ผ่� า่ น
การบรรยาย (Lecture Base Learning) การเรีียนรู้้�
ในรููปแบบนี้้�เป็็นเสมืือนการแสดงที่่�ครููผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นผู้้�แสดงและผู้้�เรีียนมีีสถานะเป็็นเพีียงผู้้�ชม เหตุุผล
ที่่�ทำำ�ให้้วิิธีีการนี้้�เป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�ไม่่ตอบโจทย์์การ
จัั ด การศึึ ก ษาในบริิ บ ทปัั จ จุุ บัั น เนื่่�องจากขาด
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กระบวนการที่่�ทำำ�ให้้ผู้้� เรีี ย นสร้้างความรู้้�ขึ้้� นมาด้้วย
ตนเองซึ่่� งขัั ด กัับหลัักการเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิท ธิิ ภาพที่่�
กล่่าวว่่า การเรีียนรู้้ที่่�� ได้้ผลดีีนั้้�นไม่่ควรเป็็นเพีียงการให้้
ข้้อมูู ลกัั บผู้้� เรีี ย นแต่่ ควรเป็็ นวิิ ธีีที่่�ให้้ผู้้� เรีี ย นสามารถ
พััฒนาความคิิดของตััวเองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�นั้้�น
(Silberman, 1996, p. 97). การเรีียนรู้้�ในรููปแบบ
ใหม่่ที่่�เรีียกว่่าการเรีียนในศตวรรษที่่� 21 เริ่่�มมีีความ
ชััดเจนมากขึ้้�น (Jungst, Licklider,& Wiersema,
2003; Marbach-Ad, Seal, & Sokolove, 2001) เชื่่�อ
ว่่ า ก า ร ถ่่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้้� ใ น รูู ป แ บ บ เ ดิิ ม นั้้� น มีี
ประสิิทธิิภาพน้้อยกว่่าการศึึกษาแบบมีีส่่วนร่่วมของผู้้�
เรีียน (Action Base Learning) ข้้อสรุุปที่่�ได้้คืือหาก
ให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีโอกาสได้้เห็็นข้้อมููลที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิงและ
ได้้มีีโอกาสในการฝึึกทัักษะในสถานการณ์์รููปแบบ
ต่่างๆ ผู้้เ� รีียนจะเข้้าใจความรู้้นั้้�� นได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง นอกจาก
นั้้�นการเรีียนรู้้�ตามแนวทางของศตวรรษที่่� 21 นี้้�ยััง
ทำำ� ให้้ผู้้� เรีี ย นมีี ส่่ ว นร่่ ว มมากขึ้้�นและสามารถจดจำำ�
แนวคิิดที่่�ได้้รัับได้้จากการเรีียนได้้ดีีมากกว่่า (Berry,
2008; Christianson & Fisher, 1999; McClanahan
& McClanahan, 2002; O'Sullivan & Copper,
2003)
จากผลการวิิจััยของนัักการศึึกษาตามแนวทาง
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 นี้้�ได้้นำำ�ไปสู่่�การจััดการ
กระบวนการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนของวิิชาการวิิจัยั
การสื่่�อสารการตลาดดัังที่่�จะได้้กล่่าวต่่อไป
3. การกำำ�หนดรููปแบบของชั้้�นเรีียน
กำหนดประเด็
เปนการนำประเด็
นที่
ในการจัันดของการวิ
ชั้้�นเรีียน จัยผู้้จึ�สงอนได้้กำำ
�หนดรููปแบบ
กล าวถึยนรู้้
งมากในสื
่อสารต างๆหรือเปงนนี้้�ประเด็น ที่
จััถูดกการเรีี
�นำำ�เสนอในกรอบแนวทางดัั
ครู ผู ส อนเห็
สำคั ญ ด ว ยการใช ปบระเด็
การริิเนริ่่�มว าตามความสอดคล้้องกัั
ผู้้�เรีียนนศึ ก ษา
ข� องชั้้�
นเรีียคนวิิ
ชาวิิแจัละทั
ยั นั้้�นกผู้้ษะการ
ส� อนได้้
เช น นี้ ทในการเรีี
ำให ผู เรียยนรู้้
นได
รับ องค
วามรู
พบว่่
า นัักศึึกษาที่่�
ไม่่มีปี ระสบการณ์์
จะประสบ
เรี ย นในระดั
บ ของการสร
า งป ญการวิิ
ญาจัยั(Cognitive
กััlearning)
บปััญหาในการกำำ
ยั หรืืออประเด็็
นปััญหา
แต ไม ส�หนดโจทย์์
ามารถพั ฒวิจัิ นาหรื
นำความรู
ไป
ของการวิิ
จััย และเมื่่�
นัักศึึกดษาไม่่
สามารถเข้้าถึึ
ขยายในบริ
บ ทอื่ นอๆได
ว ยเหตุ
นี้ ผู ส อนจึงโจทย์์
ง นำ
วิิหจัลััยกหรืื
อ
ปัั
ญ
หาวิิ
จั
ั
ย
ด้้วยตัั
ว
เองได้้นั้้�น
การกำำ
�
หนด
ก า ร ข อ ง Experiential Learning Theory
ประเด็็นของการวิิจััยจึึงเป็็นการนำำ�ประเด็็นที่่�ถููกกล่่าว
(Kolb et al., 2001) มาประยุกตใชใหสอดคลองกับ
บริ บ ทของผู เรี ย นโดยให โจทย วิ จั ย นั้ น สั ม พั น ธ กั บ
บริบทที่เกี่ยวของกับผูเรียนใน 3 มิติ คือบริบทดาน
การทำงาน ภูมิหลังการศึกษา และ ความสนใจที่อยู

ถึึงมากในสื่่�อสารต่่างๆหรืือเป็็นประเด็็นที่่�ครููผู้้ส� อนเห็็น
ว่่าสำำ�คััญ ด้้วยการใช้้ประเด็็นศึึกษาเช่่นนี้้�ทำ�ำ ให้้ผู้้�เรีียน
ได้้รัับองค์์ความรู้้แ� ละทัักษะการเรีียนในระดัับของการ
สร้้างปััญญา (Cognitive learning) แต่่ไม่่สามารถ
พััฒนาหรืือนำำ�ความรู้้ไ� ปขยายในบริิบทอื่่�นๆได้้ ด้้วยเหตุุ
นี้้�ผู้้�สอนจึึงนำำ�หลัักการของ Experiential Learning
Theory (Kolb et al., 2001) มาประยุุกต์์ใช้้ให้้
สอดคล้้องกัับบริิบทของผู้้�เรีียนโดยให้้โจทย์์วิิจััยนั้้�น
สััมพัันธ์์กัับ บริิบทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�เรีียนใน 3 มิิติิ คืือ
บริิบทด้้านการทำำ�งาน ภููมิิหลัังการศึึกษา และ ความ
สนใจที่่�อยู่่�ในชีีวิิตประจำำ�วััน ผู้้�สอนได้้พบว่่าโจทย์์วิิจััย
และประเด็็นปััญหาการวิิจััยจากแนวทางการเรีียนรู้้�นี้้�
สามารถทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิดความสนใจในการศึึกษา
มากขึ้้�นจนสามารถขยายองค์์ ค วามรู้้� อ อกไป เช่่ น
สามารถนำำ�ไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการวิิจัยั เพื่่�อสำำ�เร็็จการ
ศึึกษาได้้
สามเสาหลััก
แนวคิิดของการจััดการเรีียนรู้้ด้้� วยการมีีส่ว่ นร่่วม
ในชั้้�นเรีียนและสร้้างความคุ้้�นเคยกัับวิิธีีหาความรู้้�คืือ
การให้้ผู้้�เรีียนมีีอิิสระในการแสดงออกไม่่ว่่าจะเป็็นใน
เชิิงความคิิดหรืือในทางปฏิิบััติิ ห้้องเรีียนจึึงต้้องเป็็น
สถานที่่�ที่่�ตััวตนได้้ออกมาทำำ�งานขัับเคลื่่�อนความคิิด
อย่่างอิิสระ ครููคืือผู้้�แนะนำำ�มุุมมอง และเปิิดพื้้�นที่่�ให้้
ประสบการณ์์ของทุุกคนมาหลอมรวมกัันโดยจุุดมุ่่�ง
หมายหลัักของการจััดการเรีียนการสอนคืือการตอบ
โจทย์์ของสามเสาหลัักดัังภาพที่่� 1

ภาพที่ 1 สามเสาหลั
ภาพที่่�
สามเสาหลัักอัอัันเป
เป็็นองค
องค์์ประกอบหลั
ระกอบหลัักของ
การมีี
การมีส่ส่ว นร่่
นรวมในชั้้�
มในชัน้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จากภาพที่ 1 อธิบายไดวาการจัดการใน
ชั้น เรียนนี้ มีเป าหมายหลักที่สำคั ญ 3 ประการตาม
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จากภาพที่่� 1 อธิิบายได้้ว่่าการจััดการในชั้้�น
เรีียนนี้้�มีีเป้้าหมายหลัักที่่�สำำ�คัญ
ั 3 ประการตามแนวทาง
การเรีียนรู้้�ของศตวรรษที่่� 21 นั่่�นคืือ การสร้้างองค์์
ความรู้้�ในเชิิงแนวคิิดทฤษฎีี การบ่่มเพาะทััศนคติิ และ
สร้้างทัักษะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิชาชีีพการประชาสััมพัันธ์์
โดยมีีรายละเอีียดและการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
การสร้้างองค์์ความรู้้�
การสร้้างองค์์ ค วามรู้้� ใ นเชิิ ง ของแนวคิิ ด และ
ทฤษฎีีถือื เป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั ที่่�ต้้องการให้้ผู้้�เรีียนมีีหลััก
ยึึ ด ในการคิิ ด และนำำ� ไปตัั ด สิิ น ใจในการดำำ� เนิิ น งาน
โจทย์์ใหญ่่ของการสร้้างองค์์ความรู้้จึ� งึ เป็็นการให้้ผู้้�เรีียน
สามารถมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างองค์์ความรู้้�นั้้�นซึ่่�งเป็็น
หลัักของการจัั
การชั้้�
นเรีีจยัยนตามแนวทางการเรีี
ยนรู้้ใ� น
เกี่ยวขดองกั
บการวิ
อันเปนแกนความมุงหมายของ
ื้ น ฐานเกี่ ย วกั&Wiersema,
บ การสื่ อ สาร
ศตวรรษที่่�วิ ช า21และความรู
(Jungst,  พLicklider,
บริ บ ทสั ง คมการบริ
โ ภค และข อ มู ล
2003; การตลาด
Marbach-Ad,
Seal, &Sokolove,
ขาวสารอั น จะเอื้ อประโยชน
ต อ การเรี
ย นในวิ
ช านี
2001,Silberman,1996)
การสร้้างองค์์
ความรู้้
�ในชั้้�
น้
เรีียนนี้้�จึึงได้้ออกแบบให้้ผู้้�เรีียนสามารถสร้้างสรรค์์องค์์
การเสริ
มทัโดยความรู้้
ศนคติ
ความรู้้ด้้� วยตัั
วเอง
ใ� นองค์์ประกอบของวิิชา
หลั ก การเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
นี้้�ครอบคลุุมความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิจััย อัันเป็็น
กระบวนการเรียนรูของศตวรรษที่ 21คือการเสริมให
แก่่นความมุ่่�
งหมายของวิิชา และความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยว
ผูเรียนไดมีทัศนคติที่เหมาะสมทั้ งตอตัวเอง ตอการ
กัับการสื่่�เรีอยสารการตลาด
บทสัั
โภค
นรู ต อ ผู ค นหรื อ เพืบริิ่ อ นร
ว มชังคมการบริิ
้ น ต อ ชุ ม ชนและ
และข้้อมููสัลงข่่คมาวสารอัั
จะเอื้้�งสรอประโยชน์์
ต่่อการเรีียนใน
โดยผูสนอนมุ
างความสามารถในการมอง
วิิชานี้้�	 เชิงบวก รับรูความเปนไปไดบนฐานความเปนจริง
การเสริิ
ทััศนคติิ างหลากหลาย นอกจากนี้ ผูสอน
ยอมรับมความแตกต
นคติปตอรการเรี
หใหลัั กความสำคั
ก า ร เรีีญยตอนทัรู้้ศ� ที่่�มีี
ะ สิิ ทยนรู
ธิิ ภ ทัาศพนคติ
ต าตมอ
การวิ จยั ยนรู้้ผข� าองศตวรรษที่่�
นการส ง เสริ ม บรรยากาศความเป
กระบวนการเรีี
21คืือการเสริิมให้้ผู้้�น
รรวมเรี
น” พรอมกังบต่่การมี
ิตสาธารณะ
เรีียนได้้มีี“มิ
ทัศั ตนคติิ
ที่่�เยหมาะสมทั้้�
อตััวจเอง
ต่่อการเรีียน
รู้้� ต่่อผู้้�คนหรืือเพื่่�อนร่่วมชั้้�น ต่่อชุุมชนและสัังคม โดย
ฒนาทักษะของผูเรียน
ผู้้�สอนมุ่่�งการพั
สร้้างความสามารถในการมองเชิิ
งบวก รัับรู้้�
ดังที่ไดกลาวตอนตนแลววาจุดมุงหมายประการ
ความเป็็นไปได้้บนฐานความเป็็นจริิง ยอมรัับความแตก
หนึ่ งของวิ ช านี้ คื อ การสร า งทั ก ษะที่ ท ำให ผู เรีย นมี
ต่่างหลากหลาย
นอกจากนี้้� ผู้้�สอนให้้ความสำำ�คััญต่่อ
ความพรอมที่จะออกไปทำงาน ทักษะที่ไดปลูกฝงใน
ทััศนคติิต่ชั่อ้นการเรีี
ทััศนคติิ
การวิิจัยจััยการประสาน
ผ่่านการ
เรียนนีย้คนรู้้
ือทั� กษะเกี
่ยวกัต่บ่องานวิ
ส่่งเสริิมบรรยากาศความเป็็
น “มิิตอรร่่มูวลมเรีีการประมวลผล
ยน” พร้้อม
ผูเกี่ ยวของกับการรวบรวมข
กัับการมีีและการนำเสนอผลการวิ
จิิตสาธารณะ
จัย
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การพััฒนาทัักษะของผู้้�เรีียน
ดัังที่่�ได้้กล่่าวตอนต้้นแล้้วว่่าจุุดมุ่่�งหมายประการ
หนึ่่�งของวิิชานี้้�คืือการสร้้างทัักษะที่่�ทำ�ำ ให้้ผู้้�เรีียนมีีความ
พร้้อมที่่�จะออกไปทำำ�งาน ทัักษะที่่�ได้้ปลููกฝัังในชั้้�นเรีียน
นี้้�คืือทัักษะเกี่่�ยวกัับงานวิิจััย การประสานผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการรวบรวมข้้อมููล การประมวลผล และการนำำ�
เสนอผลการวิิจััย
3.1 การจััดการของชั้้�นเรีียน
	ชั้้�นเรีียนวิิชา “การวิิจััยการสื่่�อสารการตลาด”
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีความเข้้าใจ มีีเจตน์์คติิเชิิงบวกต่่อ
วิิชาชีีพสื่่�อสารการตลาดรวมถึึงการตััดสิินใจโดยอาศััย
ข้้อมููล (Data Driven Decision Making) และสามารถ
ปฏิิบัติั กงิ วิานวิิ
จัยั ได้้อย่่
างถููงพิกจต้้องตามหลัั
ชาการ ผู้้ส� อน
ตามหลั
ชาการ
ผูสอนจึ
ารณาเชิญผูกบวิิรรยาย
รจึึวงมที
ลงานโดดเด
ในสายมนุ
ษ ย
พิิ่ มจี ผารณาเชิิ
ญ ผู้้น� บทางการวิ
รรยายร่่จวั ยมที่่�มีี
ผ ลงานโดดเด่่
น
ศาสตร
- สั งจัคมศาสตร
ย นนี-้ ไดสััรงั บคมศาสตร์์
ความ
ทางการวิิ
ัยในสายมนุุในภาคเรี
ษย์์ศาสตร์์
ใน
อนุ
เ คราะห
จ าก รศ.ดร.
รวี ลงกานี
ภาคเรีี
ยนนี้้�ได้้รัั
บความอนุุ
เคราะห์์จากคณะ
จาก รศ.ดร. รวีี
บริ
ห
ารธุ
ร
กิ
จ
และมี
ผ
บ

ู
รรยายรั
บ
เชิ
ญ
ตามโอกาส
ลงกานีี จากคณะบริิหารธุุรกิิจ และมีีผู้้บ� รรยายรัับเชิิญ
ตามโอกาส

ภาพที่่�่ 2 2ภาพชั
ภาพชั้้�
ภาพที
้นเรีนยนเรีียน
ภาพที
่ 2 แสดงลั
ก ษณะชั
้ น เรี ย นเรีีทีย่ ผนู เรี ยที่่�ผู้้
น �เรีียน ผู้้�
ภาพที่่�
2 แสดงลัั
กษณะชั้้�
ผูสอน
สอน และผู้้
และผูบบ
อผูอบผู้้รรยายรั
บเชิญบนัเชิิ่งญนั่่�งรอบ
� รรยายร
รรยายร่่วมวมหรืหรืื
บ� รรยายรัั
รอบโต
่อสามารถแลกเปลีย่ยนความคิ
โต๊๊ะเพื่่�ะอเพืสามารถแลกเปลี่่�
นความคิิดดเห็เห็็น นการการจััดโต๊๊ะ
จัเป็็
ดโตนะวงกลมเอื้้�
เปนวงกลมเอื
้อใหสผูสอนสามารถสัั
อนสามารถสังเกตอากั
ป ปกริิยา
อให้้ผู้้�
งเกตอากัั
กริยา การตอบสนองของผูเรียน และกระตุนการมี
การตอบสนองของผู้้�เรีียน และกระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วม
สวนรวมในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในชั้้�นเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

3.1 การจัดการของชั้นเรียน
เรี ย น วิ ช า st“ก า รวิ จั ย ก า ร สื่ อ ส า ร
ผลการจัชัด้ นการเรี
ยนรู้ 21 Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
การตลาด” มุงเนนให ผูเรียนมีความเขาใจ มีเจตน
ภาพที่ 3 ตัวอยางการจัดการชั้นเรียน
คติเชิงบวกต อ วิช าชี พ สื่ อสารการตลาดรวมถึงการ
ตั ด สิ น ใจโดยอาศั ย ข อ มู ล (Data Driven Decision

มายประการ
ำให ผู เรีย นมี
ไดปลูกฝงใน
การประสาน
รประมวลผล

ก า ร สื่ อ ส า ร
าใจ มีเจตน
ดรวมถึงการ
en Decision
อยางถูกตอง

รอบโตะเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
จัดโตะเปนวงกลมเอื้อใหผูสอนสามารถสังเกตอากัป
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กริยา Mai
การตอบสนองของผู
เรียน และกระตุนการมี
สวนรวมในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงสรางชั้ น เรีย นนี้ เอื้ อประโยชน ต อการจั ด
กิจกรรมตามปกติ และการหารือเพื่อปฏิบัติงานวิจัย
เป น ที ม และทำให ส ามารถเข า ถึ ง ศั ก ยภาพของ
่ 3ตััตัววาอย่่อย
งการจั
ดการชั้้�
การชั
น ้ น เรีย น
ผูเรีภาพที่่�
ยภาพที
นที่ แ3ตกต
งกัานางการจัั
ช วดยให
ส มาชิ
น้นเรีีเรียกยนของชั
เรีียนนี้้�เอื้้�
อประโยชน์์
ต่่อการจััด
คุนเคยกับโครงสร้้างชั้้�
การเรียนรูผนานการพั
ฒนาทั
กษะทางความ
และการหารืื
อเพื่่�อพปฏิิรบัอัติมิงานวิิ
ร ว กิิมจมืกรรมตามปกติิ
อ (Collaborative
Learning)
ทั้ ง จััย
เป็็นทีีม าและทำำ
�ให้้สามารถเข้้าถึึ
งศัักยภาพของผู้้
สามารถสร
งความชำนาญที
่หลากหลายตามพื
้นฐาน�เรีียน
ที่่�แตกต่่างกััน ช่่วยให้้สมาชิิ
กของชั้้�้กนารจั
เรีียดนคุ้้การชั
�นเคยกัั
ความสนใจและความถนั
ด นอกจากนี
้น บ
นรู้้� ผ่่ า นการพัั
ว มมืื อ
เรียการเรีี
นในรูปยแบบข
างตนยังฒเอืนาทัั
้อใหผกูเษะทางความร่่
รียนเขาถึงโอกาส
(Collaborative Learning) พร้้อมทั้้�งสามารถสร้้าง
ในการฝกทักษะการสื่อสารพื้ นฐาน ทั้ งการฟง พู ด
ความชำำ�นาญที่่�หลากหลายตามพื้้�นฐานความสนใจและ
อานความถนัั
เขียน ดการจั
บประเด็กนารจััและการคิ
เคราะห
นอกจากนี้้�
ดการชั้้�นเรีีดยวินในรูู
ปแบบ
และการสื
บ
ค
น
ข
อ
มู
ล
ข้้างต้้นยัังเอื้้�อให้้ผู้้�เรีียนเข้้าถึึงโอกาสในการฝึึกทัักษะ
การสื
่อสารของชั
ยนทำผง พููานช
าง บ
การสื่่�
อสารพื้้�
นฐาน ้นทั้้�เรีงการฟัั
ด อ่่อางทางระหว
น เขีียน การจัั
บุ คประเด็็
คล (Inter
Personal
Communication)
และ ล
น และการคิิ
ดวิิเคราะห์์
และการสืืบค้้นข้้อมูู
ชองทางสั
งคมออนไลน
การสื่่�อสารของชั้้�
นเรีียนทำำได�ผ่แกา่ นช่่Facebook
องทางระหว่่Group
างบุุคคล
(Inter
และช่่และ
องทาง
ของชั
้ น เรี ยPersonal
น พร อ มทัCommunication)
้ งใช Microsoft Team
สัังคมออนไลน์์
ได้้แก่่
Facebook
Groupทของชั้้�
ระบบบริ
การสนับสนุ
นการศึ
กษาของมหาวิ
ยาลัยนเรีียน
พร้้อมทั้้�งใช้้ Microsoft Team และระบบบริิการ
สนัับสนุุนการศึึกษาของมหาวิิทยาลััย

ภาพที่่� 4 Facebook Group ของชั้้�นเรีียน
ภาพที่ 4 Facebook Group ของชั้นเรียน
3.2 ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับการวิิจัยั บนฐาน
ความสนใจเฉพาะบุุ ค คลและการเชื่่�อมร้้อย
3.2ประสบการณ์์
ส งเสริ ม การเรี
ย นรู เกี่ ยมวกั
บ การวิ
ย บนฐาน
จากหลากมุุ
มองชั้้�
นเรีียนจั “การวิิ
จัยั การ
ความสน
ใจเฉพ าะบุ นอกจากอาศัั
ค คลและการเชื
่ อ ดมรด้้านการ
อย
สื่่�อสารการตลาด”
ยแนวคิิ
ประสบการณ
จากหลากมุมมองมมองและทัักษะที่่�เกี่่�ยว
สื่่�อสารการตลาดมาสร้้างมุุ
ชั้ น เรี ย น “การวิ จั ย การสื่ อ สารการตลาด”
นอกจากอาศัยแนวคิดดานการสื่อสารการตลาดมา

เนื่่�องกัับการวิิจััย ผู้้�สอนให้้น้ำำ��หนัักกัับการบ่่มเพาะ
ความสามารถตามพื้้�นฐานความสนใจ ตลอดจนพื้้�น
ความรู้้�ในศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง งานมอบหมายมีีทั้้�งงาน
สร ากลุ่่�งมุมมย่่อมองและทั
ก ษะทีม่ เ กีกัั่นยกลุ่่�
วเนืม่ อละงกั3บ–การวิ
ั ย อก
ยที่่�ผู้้�เรีียนรวมกลุ่่�
4 คนจเลืื
ผูสอนให
้ำหนักกับบรวบรวมข้้อมูู
การบมเพาะความสามารถตาม
ศึึกษานและเก็็
ลในประเด็็นสื่่�อสารการ
พื้นตลาดที่่�
ฐานความสนใจ
ตลอดจนพื
้นความรูยใวที่่�กำำ
นศาสตร
ที่
ตามความสนใจ
และงานเดี่่�
�หนดให้้ผู้้�
เกี่ยเรีีวขยอนพััง ฒงานมอบหมายมี
มยออสารการตลาด
ยที่ผูเรียน
นาโครงร่่างการวิิทจัั้งัยงานกลุ
ในงานสื่่�
โดยมุ่่�งใช้้ชิ้้�นงานเป็็
ก ษาอิิบส ระ
รวมกลุ
มกันกลุมละ 3 –น4ส่่ วคนนต้้นของการศึึ
เลือกศึกษา และเก็
(Individual
Study) ซึ่่�นงสืเป็็่ อนสารการตลาดที
ข้้อกำำ�หนดของหลัั
กสููตร
รวบรวมข
อ มู ล ในประเด็
่ ต าม
การศึึกษา และงานเดี
ชิ้้�นงานนี้้�จึึ่ยวที
งเป็็่กนำหนดให
การสร้้างฐานการเรีี
ความสนใจ
ผูเรียนพัฒนายนรู้้�
และผลงานเพื่่�
การพััฒ่นาต่่
อยอดในลำำ�ดัับต่่อไป
โครงร
างการวิจัยอในงานสื
อสารการตลาดโดยมุ
งใช
	ชิ้้�นงานของนัั
กศึึกษาแสดงถึึ
วิิธีีคิิดในเชิิงจิิต
ชิ้นงานเป
นสวนตนของการศึ
กษาอิสระง(Individual
สาธารณะบนฐานความรู้้แ� ละทัักษะด้้านการวิิจัยั ในงาน
Study) ซึ่ งเป น ข อ กำหนดของหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
สื่่�อสารการตลาด โดยผู้้�เรีียนกลุ่่�มหนึ่่�งเลืือกศึึกษา
ชิ้นงานนี
ึงเปนการสร
ยนรูอแข่่ละผลงาน
ข้้อมููล้จเพื่่�อสนัั
บสนุุนากิิงฐานการเรี
จการของเครืื
ายคนไร้้บ้้าน
เพื่อเชีีการพั
ฒ
นาต
อ
ยอดในลำดั
บ
ต
อ
ไป
ยงใหม่่ “บ้้านเตื่่�อมฝััน” และในชิ้้�นงานเดี่่�ยว ผู้้เ� รีียน
ชิ้นงงานของนั
กศึกษาแสดงถึ
ธีคนิดการสื่่�
ในเชิองสารใน
จิต
ส่่วนหนึ่่�
เลืือกศึึกษาข้้อมูู
ลเพื่่�อสนัับงวิสนุุ
สาธารณะบนฐานความรู
และทันกช่่ษะด
านการวิ
ใน ผู้้�
ช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อระดมทุุ
วยเหลืื
อสััตว์์จัยและมีี
งานสื
สารการตลาด
โดยผูง เสริิ
 เรี ยมนกลุ
 ม หนึ่ ง เลื อณก ค่่ า
เลืื อ่ กศึึ
ก ษาข้้อมูู ล เพื่่�อส่่
การสื่่�อสารคุุ
ผลิิตอภััมูณลฑ์์เพืเครื่่�
องเงิิ
นย่่นากินวััจการของเครื
วลายเพื่่�อสนััอบขสนุุ
นกิิจการ
ศึกษาข
่อสนั
บสนุ
ายคนไร
ท้้องถิ่่�
น ส่่ว“บ
นนอกเหนืื
อจากนี้้�ผู้้
�เรีียนแต่่้นลงานเดี
ะคนได้้สร้้าง
บานเชี
ยงใหม
านเตื่อมฝ
น” และในชิ
่ย ว
งานตามขอบข่่
ายความสนใจ
อความสอดคล้้อง
ผูเรีชิ้้�ยนนส
วนหนึ่งเลือกศึ
กษาขอมูลเพืหรืื่อสนั
บสนุนการ
กัั
บ
งานปัั
จ
จุุ
บั
น
ั
สื่อสารในชองทางออนไลนเพื่อระดมทุน ชวยเหลือ
งานมอบหมายดัั ง กล่่ า วเป็็ นเส้้นทางการบ่่ ม
สั ต ว และมี ผู เลื อ กศึ ก ษาข อ มู ล เพื่ อ ส ง เสริ ม การ
เพาะตามหลัักการสำำ�คััญของการจััดการเรีียนรู้้�ของ
สื่อ สารคุณ คาผลิต ภั ณ ฑ เครื่องเงิน ยานวัว ลายเพื่ อ
กระบวนวิิชาดัังที่่�นำำ�เสนอเป็็นสามเสาหลััก ได้้แก่่
สนัความรู้้
บ สนุ น� กิ จสร้้างผ่่
การทาอนการศึึ
งถิ่ น กสษาด้้วยตนเองในหัั
ว นนอกเหนื อ จากนี
วเรื่่�อ้ งที่่�
ผูเรีสนใจ
ย นแตลทััะคนได
รางชิบ้การส่่
น งานตามขอบข
ายความ
ศนคติิสได้้รัั
งเสริิมผ่่านประเด็็
นทาง
สนใจ
หรือความสอดคลอางกั
บงานป
จจุบัน
สัังคมที่่�ปรากฏระหว่่
งการศึึ
กษาเนื้้�อหา
รวมถึึง
งานมอบหมายดั
กลวามงาน
วเป น เสวิิชนาชีี
ทางการบ
ทััศนคติิ
ต่่อตนเอง เพื่่�องนร่่
พ และสััมงคม
เพาะตามหลั
กการสำคั
ญของการจั
การเรีงยนรูทั้้�งขทััองกษะ
ทัักษะ สร้้างผ่่
านการฝึึ
กปฏิิบััติดิงานจริิ
ทางการสื่่�ช าดั
อสาร
กษะทางสัันงคมและทัั
กษะทางวิิ
กระบวนวิ
งที่ นทััำเสนอเป
สามเสาหลั
ก ไดแชกาชีีพ
การสื่่� อสรสารการตลาดอัั
มีีความสำำ
�คััญต่่อผู้้ว�ปเรืฏิิ่อบังที
ัติิง่ าน
ความรู
างผานการศึกนษาด
วยตนเองในหั
การนำำทั�ศเสนอและร่่
พากษ์์
งานระหว่่
างเพื่่�อนนร่่ทาง
วมชั้้�น
สนใจ
นคติ ไดรับวมวิิ
การส
งเสริ
มผานประเด็
เรีียนมีี
ขึ้้�นอย่่างสม่ำำ��าเสมอเพื่่�อสร้้างโอกาสให้้ผู้้�
เรีียงนมีี
สั งคมที
่ ป รากฏระหว
งการศึ ก ษาเนื้ อ หา รวมถึ
ทัศนคติตอตนเอง เพื่อนรวมงาน วิชาชีพ และสังคม
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โอกาสนำำ�ความรู้้� ประสบการณ์์จากหลากมุุมมองมา
ร่่วมสะท้้อนเพื่่�อสร้้างสรรค์์ต่อ่ ยอดผลงาน นอกจากนี้้�
ยัังขยายขอบข่่ายประสบการณ์์เรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียน โดย
จััดชั้้�นเรีียนร่่วมกัับหลัักสููตรการเงิิน ในระดัับชั้้�นบััณฑิิต
ศึึกษา ของภาควิิชาการเงิิน คณะบริิหารธุุรกิิจ เพื่่�อ
เรีียนรู้้�การใช้้โปรแกรมช่่วยการประมวลผลทางสถิิติิ
การร่่วมชั้้�นเรีียนกัับนัักศึึกษาต่่างคณะเท่่ากัับการสร้้าง
เครืื อ ข่่ า ยทางการเรีี ย นรู้้� ร่่ ว มสร้้างทัั ก ษะและ
ประสบการณ์์พร้้อมกัับบ่่มเพาะทัักษะทางสัังคม
4. ผลการจััดการชั้้�นเรีียน
การจััดการชั้้�นเรีียนผ่่านสามเสาหลััก ความรู้้�
ทััศนคติิ ทัักษะ แสดงผ่่านผลการเรีียนรู้้�ดัังจะได้้นำำ�
เสนอต่่อไปนี้้�
4.1 ผลของการเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นองค์์ความรู้้�ในเชิิง
เนื้้�อหาและทฤษฎีี
องค์์ประกอบของการเรีียนรู้้�ในกระบวนวิิชา
ได้้แก่่ เ นื้้�อหาอัั น เป็็ น ความรู้้� เชิิ ง หลัั ก การวิิ จัั ย และ
ระเบีียบวิิธีี วััดผลโดยการทดสอบ ประเมิินสััมฤทธิิ
ผลการเรีียนรู้้� พบว่่าผู้้�เรีียนสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาของ
วิิชาได้้ครบถ้้วนตามสาระ และแสดงความกระตืือรืือร้้น
ในการเรีียนรู้้�ผ่่านการนำำ�เสนอหััวข้้อที่่�ต้้องการเรีียนรู้้�
เพิ่่�มเติิมนอกเหนืือจากที่่�ระบุุในคำำ�อธิิบายรายวิิชา รวม
ถึึงการต่่อยอด ขยายผลความรู้้� โดยให้้ผลงานเป็็น
ฐานสำำ�หรัับการต่่อยอดการเรีียนรู้้�อย่่างไม่่สิ้้�นสุุด
4.2 ผลการเรีียนรู้้�ของการบ่่มเพาะทัักษะการแสวงหา
ความรู้้�ข้้อมููล และการจััดการข้้อมููล
	คุุณค่่าหลัักของชั้้�นเรีียน “การวิิจััยการสื่่�อสาร
การตลาด” ได้้แก่่การสามารถระบุุประเด็็นคำำ�ถามเพื่่�อ
เป็็นจุุดตั้้�งต้้นแห่่งการค้้นหาคำำ�ตอบ และอาศััยวิิธีนี้้�ี ใน
การต่่อยอดความรู้้� เมื่่�อผู้้�เรีียนมีีทัักษะการตั้้�งคำำ�ถาม
เพื่่�อหาคำำ�ตอบอย่่างมีีทิิศทางจะเพิ่่�มความสามารถใน
การใช้้ความรู้้� ตลอดจนทัักษะเพื่่�อประโยชน์์ทั้้�งทาง
วิิชาการแล้้วิิชาชีีพ ผลการจััดชั้้�นเรีียนคืือ จากจำำ�นวน
ผู้้�ลงทะเบีียนเรีียนทั้้�งสิ้้�น 10 คน มีี 8 คนที่่�ผ่่านวิิชานี้้�
พร้้อมกัับการระบุุหััวเรื่่�องคร่่าว (Tentative Topic)
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ของการศึึ ก ษาอิิ ส ระเพื่่�อดำำ� เนิิ น การเพิ่่�มเติิ ม ความ
สมบููรณ์์สู่่�การขออนุุมััติิหััวข้้อในภาคการศึึกษาถััดไป
ส่่วนอีีกสองคนตััดสิินใจเปลี่่�ยนเส้้นทางการศึึกษา และ
ยุุติกิ ารเรีียนเนื่่�องจากความจำำ�เป็็นบางประการ ในการ
นี้้�ผู้้�สอนได้้ทำำ�การสะท้้อนมุุมมอง ทััศนคติิ ของผู้้�เรีียน
ภายหลัังการจััดการชั้้�นเรีียน ผู้้�เรีียนได้้ให้้ความเห็็น
และสะท้้อนความรู้้�สึึกผ่่านการประเมิินกระบวนวิิชา
ตามระบบประเมิินคุุณภาพการศึึกษา สิ่่�งที่่�สัังเกตเห็็น
ได้้ชััดเจนผ่่านการสะท้้อนมุุมมองของผู้้�เรีียนได้้แก่่
ความสุุข ความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการจััดชั้้�นเรีียนโดย
เฉพาะบรรยากาศในชั้้�นเรีียนที่่�มุ่่�งเน้้นการต่่อยอดความ
คิิด เติิมเต็็มมุุมมองระหว่่างกััน และให้้ความสำำ�คััญ
กัับการร่่วมสร้้างประสบการณ์์เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิมตามความ
สนใจ โดยผู้้�เรีียนส่่วนหนึ่่�งให้้ความเห็็นว่่าพบความ
เปลี่่�ยนแปลงในตนเอง ทั้้�งด้้านวิิธีีหาความรู้้� ทัักษะ
การระบุุประเด็็น การตั้้�งคำำ�ถาม และความสามารถ
ในการเข้้าถึึงเครื่่�องมืือเพื่่�อช่่วยในการแสวงหาคำำ�ตอบ
พร้้อมทั้้�งการสััมผััสกัับลัักษณะงานวิิจััยที่่�หลากหลาย
ประทัับใจในความช่่วยเหลืือระหว่่างเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียน
การบ่่มเพาะแนวคิิดการใช้้ทัักษะวิิชาการเพื่่�อหนุุน
เสริิ ม การพัั ฒ นาสัั ง คมคืื อ สิ่่�งที่่�ผู้้� ส อนรู้้� สึึ ก ได้้ว่่ า
เจตนารมณ์์ของวิิชานี้้�ได้้รัับการถ่่ายทอดอย่่างเต็็ม
คุุณค่่า
4.3 การสะท้้อนมุุมมอง ทััศนคติิ ของผู้้�เรีียน
ภายหลัังการจััดการชั้้�นเรีียน ผู้้เ� รีียนได้้ให้้ความ
เห็็นและสะท้้อนความรู้้�สึึกผ่่านการประเมิินกระบวน
วิิชาตามระบบประเมิินคุุณภาพการศึึกษา และการจััด
ทำำ�วิดีิ ทัี ศั น์์สรุุปผลการเรีียนรู้้� สิ่่�งที่่�สัังเกตเห็็นได้้ชััดเจน
ผ่่ า นการสะท้้อนมุุ ม มองของผู้้� เรีี ย นได้้แก่่ การพบ
แนวทางในการหาความรู้้�ใหม่่ และเห็็นความสำำ�คััญ
ของการคิิ ด อย่่ า งเป็็ น ระบบเพื่่�อหาคำำ� ตอบผ่่ า น
กระบวนการวิิจััย งานมอบหมายที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�
เรีียนได้้ฝึึกทัักษะงานวิิจััยโดยเชื่่�อมโยงกัับบริิบทจริิง
ทำำ�ให้้สามารถเข้้าใจสถานการณ์์และเลืือกใช้้ความรู้้�ที่่�
มีีประกอบการทำำ�งานได้้อย่่างตรงประเด็็น นอกจาก
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ความรู้้ท� างวิิชาการแล้้ว คุุณค่่าที่่�ผู้้ส� อนให้้ความสำำ�คัญ
ั
เพื่่�อบ่่มเพาะไปพร้้อมกัันได้้แก่่การมีีจิิตสาธารณะและ
การปฏิิบััติิงานวิิชาการเพื่่�อสัังคม ในการนี้้�ผู้้�เรีียนได้้
แสดงความตั้้�งใจในการเกื้้�อหนุุนสัังคมด้้วยวิิชาการ
ผ่่านโครงงานเพื่่�อสนัับสนุุนการตลาดของผลิิตภััณฑ์์
จากเครืือข่่ายคนไร้้บ้้าน และมีีบางส่่วนที่่�เจาะจงสร้้าง
งานวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนองค์์กรไม่่แสวงกำำ�ไรอื่่�น ๆ
5. บทสรุุป
เมื่่�อบริิ บ ทของผู้้� เ รีี ย นและวิิ ธีี ก ารเรีี ย นรู้้�
เปลี่่�ยนแปลงไป การจััดการเรีียนรู้้�จำำ�เป็็นต้้องปรัับให้้
เอื้้�อต่่อบริิบท สิ่่�งที่่�ผู้้เ� ขีียนนำำ�เสนอในบทความนี้้�เป็็นวิิธีี
การที่่�เสริิมให้้วิิธีีการต่่างที่่�ใช้้สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ของ
ศตวรรษที่่� 21 มีีความเข้้มข้้นมากขึ้้�น โดยมุ่่�งเน้้นการ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในชั้้�นเรีียน และการ
สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�จากบุุคคลภายนอก เพื่่�อผู้้�เรีียน
สามารถพััฒนาตนเองจากพื้้�นฐานเฉพาะตนที่่�แตกต่่าง
กััน การใช้้สารสนเทศเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนสามารถเป็็นผู้้�มีี
บทบาทหลััก
	วิิธีกี ารจััดชั้้�นเรีียน การดำำ�เนิินการสอน และการ
ประเมิินผลที่่�นำำ�เสนอในบทความมีีหลัักการสำำ�คััญคืือ
การทำำ� ให้้ผู้้� เรีี ย นแต่่ ล ะคนที่่�มีี ค วามสามารถและมีี
ทัักษะที่่�หลากหลายมาผสานรวม หรืือต่่อยอดระหว่่าง
กััน ในชั้้�นเรีียนนี้้�ผู้้�เรีียนจะเป็็นผู้้�มีีบทบาททั้้�งในการ
เป็็นผู้้�เรีียนและสนัับสนุุนเพื่่�อนร่่วมชั้้�นเรีียนคนอื่่�น ๆ
ซึ่่�งความรู้้�ที่่�ได้้รัับมาจากหลากหลายวิิธีีการ ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการเรีียนรู้้จ� ากวิิทยากรต่่างคณะ หรืือจากกิิจกรรม
การเรีียนที่่�ได้้ออกแบบและสร้้างขึ้้�นโดยผู้้�เรีียนเอง
ความรู้้�ในชั้้�นเรีียนที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นหลัักในการสรุุปและ
ถ่่ายทอดโดยมีีครููผู้้�สอนเป็็นผู้้�ตรวจสอบความถููกต้้อง
สมบููรณ์์ของเนื้้�อหาจััดการและอำำ�นวยความสะดวกจึึง
เป็็นความรู้้ที่่�� สามารถฝัังตรึึงได้้ดีีและพร้้อมจะถููกนำำ�ไป
ใช้้สถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาทัักษะ ชั้้�น
เรีียนนี้้�ยัังได้้ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้ประสบการณ์์ใน
ห้้องเรีียนไปร่่วมปฏิิบััติิงานด้้านการวิิจััยสื่่�อสารการ
ตลาดกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ตามโอกาส กระบวนการ

เรีียนการสอนด้้วยวิิธีกี ารที่่�ได้้กล่่าวในบทความนี้้�จึึงเป็็น
วิิธีีการเรีียนที่่�ผู้้�สอนใช้้บ่่มเพาะความสามารถในการ
เรีียนรู้้�ซึ่่�งผู้้�เรีียนจะสามารถปรัับใช้้กัับชีีวิิตการเรีียน
การงานและชีีวิติ ส่่วนตััวเพื่่�อสมดุุลแห่่งการเป็็นอยู่่�โดย
การใช้้วิิชาการ วิิชาชีีพ
อย่่างไรก็็ดีี วิิธีีจััดการชั้้�นเรีียนในลัักษณะนี้้�
สามารถใช้้กัับกลุ่่�มผู้้�เรีียนที่่�มีีจำำ�นวนไม่่มากเกิินความ
สามารถในการจััดการของผู้้�สอน และประสบการณ์์
ของผู้้เ� รีียนจะขยายขอบเขตได้้ตามโอกาสในการเชื่่�อม
โยงการเรีียนรู้้สู่่�� บริิบทนอกห้้องเรีียน ทั้้�งในเชิิงวิิชาการ
ผ่่ า นการเรีี ย นร่่ ว มชั้้�นกัั บ ผู้้� ส อนจากศาสตร์์ อื่่� นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง ทางวิิชาชีีพ ผ่่านการร่่วมลงมืือปฏิิบััติิงาน
จริิง และทางสัังคม ผ่่านการบ่่มเพาะทััศนคติิ มุุมมอง
ทางสัังคม แนวคิิดจิิตสาธารณะระหว่่างการเรีียนรู้้�
กระบวนการจัั ดการของวิิ ชานี้้� ถึึ งแม้้ผู้้� เรีี ย นจะมีี
บทบาทเชิิงกำำ�หนด (Active Role) ผู้้�สอนจำำ�เป็็นต้้อง
สร้้างสมดุุ ล บทบาทของตนทั้้�งในเชิิ ง กำำ� หนด และ
ติิดตาม (Active และ Passive) กล่่าวคืือ รัับฟััง ต่่อย
อด และ แสวงหา บููรณาการองค์์ประกอบต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสามารถสร้้างประสบการณ์์เรีียนรู้้�ใน
ความหลากหลาย ทั้้�งในระดัั บ ความร่่ ว มมืื อ
(Participation Learning) ไปจนถึึงการเรีียนรู้้�ผ่่าน
ประสบการณ์์ (Experiential Learning)
	ผู้้� สอนหวัั งว่่ าการจัั ดการเรีี ย นรู้้� โดยให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับความแตกต่่าง และความสนใจที่่�หลากหลาย
โดยเชื่่�อมโยงกัั บ บริิ บ ทการเรีี ย นรู้้� ใ นลัั ก ษณะนี้้�จะ
สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในการจััดการศึึกษาระดัับต่่าง ๆ
โดยเฉพาะกระบวนวิิชาที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการวิิจััย เพื่่�อ
ผู้้� ร่่ ว มอุุ ด มการณ์์ มีี ข้้ อมูู ล ที่่�สามารถแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ นำำ�สู่่�การขยายผลการจััดการศึึกษา
ขยายฐานวิิชาการ ส่่งเสริิมเยาวชนเพื่่�อสร้้างอนาคต
ของชาติิสืืบไป
6. กิิตติิกรรมประกาศ
การจััดชั้้�นเรีียนตามแบบการเรีียนรู้้�ในศตวรรษ
ที่่� 21 ครั้้�งนี้้�ได้้รัับโอกาสจากผู้้ส� นัับสนุุนหลัักได้้แก่่ ฝ่่าย
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการศึึกษา สำำ�นัักบริิการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ที่่�เปิิด
โอกาสให้้วิิชา “การวิิจัยั การสื่่�อสารการตลาด” ได้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโครงการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่, ขอ
ขอบคุุณหน่่วยงานภายนอกมหาวิิทยาลััยที่่�ให้้โอกาสผู้้�
เรีียนได้้ร่่วมใช้้วิิชาการมาสร้้างทัักษะในการปฏิิบัติั งิ าน
โดยเฉพาะ เครืือข่่ายคนไร้้บ้้าน และ บ้้านเตื่่�อมฝััน โดย
มููลนิิธิิพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย ขอขอบคุุณนัักวิิชาการต่่าง
สาขา รองศาสตราจารย์์ ดร.รวีี ลงกานีี ภาควิิชาการ

เงิินและการธนาคาร คณะบริิหารธุุรกิิจ ขอขอบคุุณ
สำำ�นัักวิิชาการสื่่�อสารมวลชน คณะการสื่่�อสารมวลชน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ท่่านทั้้�งหลายในหน่่วยงานที่่�ได้้
กล่่าวมา พร้้อมกัับอีีกหลายท่่านที่่�ผู้้เ� ขีียนไม่่อาจกล่่าว
รายนามได้้ถ้้วนทั่่�วคืือผู้้�ร่่วม สร้้างให้้ ห้้องเรีียนเป็็น
สถานที่่�ที่่�ครููและนัักเรีียนได้้สื่่�อสารกััน และหนุุนให้้
คุุณค่่าของการเรีียนรู้้โ� อบอุ้้ม� ความหมายตั้้�งแต่่การริิเริ่่�ม
เรีียนรู้้� สู่่�การแบ่่งปััน และทำำ�ให้้การศึึกษาเป็็นคำำ�ตอบ
ที่่�เด่่นชััดของการพััฒนามนุุษย์์
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การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
กระบวนวิชา 062343 ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1

อาทิตยา อินยง1

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Atitaya.i@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
กระบวนวิิชา 062343 ทัักษะทางสัังคมของเด็็กปฐมวััย ในภาคการศึึกษานี้้�ได้้เน้้นการใช้้เทคโนโลยีี เพื่่�อให้้
เกิิดทัักษะการเรีียนรู้้� ทัักษะด้้านข้้อมููลสารสนเทศ สื่่�อ และเทคโนโลยีี ทัักษะชีีวิติ และการทำำ�งาน Mastery learning
ของนัักศึึกษาที่่�สามารถเรีียนรู้้ด้้� วยตนเองอย่่างแท้้จริิง และสอดคล้้องกัับทัักษะเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิติ ในศตวรรษที่่� 21
(21st Century Skills) โดยกิิจกรรมการเรีียนรู้้� มุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาได้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญ
ของทัักษะทางสัังคมของเด็็กปฐมวััย นัักศึึกษาต้้องศึึกษาทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาการทางสัังคมของเด็็ก
ปฐมวััย และอภิิปรายร่่วมกัันในชั้้�นเรีียน โดยผู้้เ� รีียนศึึกษาผ่่านสื่่�อการสอนที่่�ผู้้ส� อนได้้จััดทำำ�ขึ้้�นก่่อนเข้้าชั้้�นเรีียน เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาได้้มีีพื้้�นฐานความรู้้� ความเข้้าใจแนวคิิด ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาการทางสัังคมของเด็็กปฐมวััย
ศึึกษาบทความทางวิิชาการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพฤติิกรรมทางสัังคมของเด็็กปฐมวััย ร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน
ต่่อยอดความคิิดนำำ�ไปสู่่�การศึึกษาประเด็็นที่่�สนใจเกี่่�ยวกัับ พฤติิกรรมทางสัังคมของเด็็กปฐมวััยในปััจจุุบันั และจััด
ทำำ�คลิิปเผื่่�อเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: ทัักษะการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21, การเรีียนรู้้�เชิิงรุุก, Smart Student, Flipped classroom
1. บทนำำ�
กระบวนวิิชา 062343 ทัักษะทางสัังคมของเด็็ก
ปฐมวััย กิิจกรรมการเรีียนรู้้ผู้้� ส� อนได้้ใช้้วิิธีกี ารเรีียนการ
สอนแบบ Active Learning เป็็นวิิธีกี ารสอนวิิชาความ
รู้้�เบื้้�องต้้นที่่�แต่่เดิิมเน้้น “การบรรยาย” มาเป็็นการ
จััดการเรีียนรู้้� Active Learning ควบคู่่�กัับ FlippedClassroom การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ในชั้้�นเรีียนเพื่่�อ
กระตุ้้�นความสนใจ รวมไปถึึงการใช้้สื่่�อการเรีียนการ
สอนในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ของ
นัักศึึกษาตลอดทั้้�งภาคการศึึกษา จะมุ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษา
เรีี ย นได้้รู้้� โ ดยศึึ ก ษาจากแหล่่ ง เรีี ย นรู้้� ภ ายในและ
ภายนอกกระบวนวิิชาล่่วงหน้้าใช้้ICT ในการเต็็มเติิม
การเรีียนรู้้� แล้้วเข้้ากลุ่่�มการเรีียน (Group Learning)
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เพื่่�อระดมความคิิดด้้วยวิิธีีการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันแบบต่่าง
ๆ เช่่น Project-based Learning, Inquiry-Based
Learning เป็็นต้้น ให้้ได้้มีีโอกาสค้้นหา/ศึึกษาจาก
แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองล่่วงหน้้าแล้้วร่่วมกลุ่่�มทำำ�งาน
(Teamwork) กำำ�หนดจุุดมุ่่�งหมาย ฝึึกการวางแผน
ออกแบบการทำำ�งาน และดำำ�เนิินงานด้้วยตนเอง มีีเป้้า
หมายเพื่่�อให้้นัักศึึกษาวิิเคราะห์์แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้แ� บ่่ง
ปัันกัับเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน และเพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้าง
ทัักษะและประสิิทธิิภาพการเรีียนรู้้พื้้�� นฐาน ทัักษะการ
คิิด การสื่่�อสาร การร่่วมมืือการแก้้ปััญหา การใช้้
เทคโนโลยีี เพื่่�อให้้เกิิดทัักษะการเรีียนรู้้�ทัักษะด้้าน
ข้้อมููลสารสนเทศ สื่่�อ และเทคโนโลยีี ทัักษะความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลทั้้�งกัับแหล่่งข้้อมููลสมาชิิกใน
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ห้้องเรีียน และบุุคคลอื่่�นนอกห้้องเรีียน ทัักษะการ
ทำำ� งานกลุ่่�ม ทัั ก ษะชีี วิิ ต และการทำำ� งาน ซึ่่� ง เป็็ น
คุุ ณ ลัั ก ษณะของผู้้� เรีี ย นยุุ ค ใหม่่ แ ละเกิิ ด การพัั ฒ นา
ตนเองตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวนวิิชา โดยเน้้น
กระบวนการเรีียนรู้้ที่่�� จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษาให้้เป็็น Active
and Lifelong Lerner ดัังนี้้�
1) Learn to Question
2) Learn to Search
3) Learn to Construct
4) Learn to Communicate
5) Learn to Activity
2 .หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำ�ำ มาใช้้
2. หลัักการและทฤษฎีีที่่�นำำ�มาใช้้	
2.1 แนวคิิดการเรีียนรู้้�ตลอดชีีพ (Life Long
Learning)
หลัักการสำำ�คัญ
ั ของแนวคิิดการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีพ
คืือ เป็็นการส่่งเสริิมให้้บุุคคลได้้เรีียนรู้้�และพััฒนา
ศัักยภาพของตนเอง ตามความต้้องการของตนเอง
เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�ประสบการณ์์เติิมเต็็มในส่่วนที่่�
ต้้องการพััฒนาหรืือขาดหายอัันมีีพื้้�นฐานจากความรู้้�
เดิิมและเกี่่�ยวข้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของบุุคคลนั้้�นตลอดช่่วง
ชีีวิิตเพื่่�อให้้รู้้�เท่่าทัันกัับสัังคมรอบด้้านของบุุคคลนั้้�น
เป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�น การผลัักดัันให้้ผู้้�เรีียน มีีความเป็็น
self-directed learners คืือ การเป็็นคนที่่�สามารถพา
ตนเองไปเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ ได้้ด้้วยตััวเอง กลยุุทธ์ใ์ นการ
เรีียนคืือ เรีียนผ่่านคอร์์ส การค้้นคว้้าอิิสระ แทนการ
บรรยายจากผู้้�สอนเพีียงอย่่างเดีียว ซึ่่�งการเรีียนการ
สอนแบบสร้้างความเชื่่�อมโยงจากเรื่่�องในและนอก
ห้้องเรีี ย นนี้้�เอง จะทำำ� ให้้คนที่่�มีี ค วามเป็็ น selfdirected learners ดัังนั้้�นในรายวิิชานี้้�นอกจากจะมีี
การให้้ความรู้้�ผ่่านการทำำ�กิิจกรรมในห้้องเรีียน และ
เรีียนรู้้�เนื้้�อหาจากผู้้�สอนแล้้ว ผู้้�สอนจะต้้องกระตุ้้�นให้้
เกิิดการค้้นคว้้างานนอกห้้องเรีียน การให้้นัักศึึกษาใช้้
โจทย์์จากชีีวิิตประจำำ�วัันและสภาพความเป็็นจริิง เพื่่�อ
เน้้นการเชื่่�อมโยงความรู้้ใ� นและนอกห้้องเรีียน โดยเน้้น

กระบวนการเรีียนรู้้ที่่�� จะเปลี่่�ยนนัักศึึกษาให้้เป็็น Active
and Lifelong Lerner ดัังนี้้�
1) Learn to Question
การตั้้�งคำำ�ถามในการช่่วยกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเกิิดความ
อยากรู้้อ� ยากเห็็น หรืือใฝ่่รู้้ใ� นสิ่่�งที่่�ต้้องการทราบคำำ�ตอบ
รวมไปถึึงช่่วยให้้ผู้้�เรีียนสามารถสร้้างความรู้้�ได้้ด้้วย
ตนเองผ่่านการเชื่่�อมโยงความรู้้�ใหม่่กัับประสบการณ์์
เดิิมของผู้้�เรีียน เน้้นให้้ผู้้�เรีียนสร้้างความรู้้�ด้้วยตนเอง
ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิ
2) Learn to Search
กระบวนการออกแบบเรีียนรู้้�เนื่่�องจากรายวิิชา
นี้้� เชื่่�อมโยงไปสู่่�การบููรณาการเข้้ากัับโชเชีียลเน็็ตเวิิร์์ค
ทำำ�ให้้การเชื่่�อมโยงนัักศึึกษาผ่่านเนื้้�อหาจากห้้องเรีียน
บนเฟซบุ๊๊�คกลุ่่�ม การเรีียนในห้้องเรีียนออนไลน์์ อีีกทั้้�ง
การเข้้าถึึงข้้อมููลทางอิินเตอร์์เน็็ตเป็็นแหล่่งการค้้นคว้้า
ความรู้้ที่่�สำ
� ำ�คัญ
ั จากแหล่่งข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ (Reliable
Source) เพื่่�อใช้้อ้้างอิิงและหาข้้อมููลในแต่่ละคาบเรีียน
รวมไปถึึงการศึึกษาโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ใหม่่ๆ ที่่�ช่่วย
ในการนำำ�เสนอผลงาน ทั้้�งแบบฝึึกหััดระหว่่างคาบเรีียน
รวมไปถึึงการวััดผลปลายภาคด้้วย
3) Learn to Construct
	นัักศึึกษาสร้้างการเรีียนรู้้อ� อกมาเป็็นนวััตกรรม
ใหม่่ที่่�สะท้้อนผลการเรีียนรู้้ใ� นรายวิิชาผ่่านการทำำ�โครง
งานที่่�แต่่ละกลุ่่�มสนใจ โดยเกิิดจากการที่่�ผู้้เ� รีียนได้้ร่่วม
กัั น ออกแบบการเรีี ย นรู้้� จ ากเรื่่� อ งที่่�สนใจมาทำำ� การ
วางแผนการเรีียนรู้้� แล้้วลงมืือทำำ�การศึึกษาค้้นคว้้า
ข้้อมููลจากแหล่่งการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ โดยมีีอาจารย์์เป็็นผู้้�
ชี้้�แนะและอำำ�นวยความสะดวกด้้านแหล่่งเรีียนรู้้�และ
แนวทางการสืืบค้้น และสร้้างเป็็นชิ้้�นงานประเภทต่่าง
ๆ ตามแผนงาน ขั้้�นตอนที่่�วางแผนไว้้ และแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ร่่วมกััน
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อาจารยเปนผู ชี ้แนะและอำนวยความสะดวกด าน
แหลงเรียนรูและแนวทางการสืบคน และสรางเปน
CMU21 (2021)
้ น งานประเภทต
า ง ๆ ตามแผนงาน ขั ้ น ตอนที่
Chiang ชิMai
University, Thailand
วางแผนไว และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

4) Lea

ภาพที่ 2 : ผลงานโครงงาน บอกหนอยฉันคือใคร

5) Lea
การเร
ประสบการณ
เพื่อน เพื่อส
แสดงความ
วัตถุประสงค
learners ท
จากแหลงเร

่ 1 : ผลงานโครงงานมารยาททางสังงคมส
งเสริ
มไดมดว ย
ภาพที่่� ภาพที
1 : ผลงานโครงงานมารยาททางสัั
คมส่่
งเสริิ
ได้้ด้้วยนิินิททานาน

) เพื่อใชอางอิงและหา
อิงและหา
รวมไปถึ
ง การศึ ก ษา
การศึ
ก ษา
ที่ชวยในการนำเสนอ
างคาบเรี
ยน รวมไปถึง
รนำเสนอ

รวมไปถึง

t

ภาพที่ 2 : ผลงานโครงงานนิทานชุดเด็กหญิง ลีลี

รูออกมาเปนนวัตกรรม
นรายวิชาผานการทำ
ภาพที
่ 2 :2ผลงานโครงงานนิ
ทานชุทดานชุุ
เด็กหญิ
ลี ง ลีีลีี
ภาพที่่�
: ผลงานโครงงานนิิ
ดเด็็ง กลีหญิิ
ดยเกิ
จากการที่ผูเรียน
นวัตดกรรม
จากเรื่องที่สนใจมาทำ
านการทำ
วลงมื อ ทำการศึ ก ษา
ารที
รเรี ย่ผนรููเรี ตย านง ๆ โดยมี
นวยความสะดวกด าน
สนใจมาทำ
รสืบคนกและสร
การศึ
ษา างเปน
มแผนงาน ขั ้ น ตอนที่
งยนรูๆรวโดยมี
มกัน

ะดวกด าน
ะสรางเปน
ขั ้ น ตอนที่

: ผลงานโครงงาน บอกหน
อยฉันคืออใคร
ภาพที่่�ภาพที
2 :่ 2ผลงานโครงงาน
บอกหน่่
ยฉัันคืือใคร
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เนื่องด
การสอนจึงเ
ทำใหนกั ศึกษ
ภาษาอั งกฤ
เขียน เพื่อท
ผลงานในระ

3 กระบวน
ผู ส อนได
Learning เ ป  น
Classroom ก
กระตุนความส
สอนในรู ป แบบ
นั ก ศึ ก ษา ผู  ส
สะดวก (Facili
ในการเรี ย นให
วางแผน ออก
ทรัพยากรการ
และกิ จ กรรมท
(New Media)
ไดเรียนรูในลักษ
ภาพที่่�
ผลงานโครงงานการจัั
ดการเรีี
นรู้้PLAY
�แบบ Facebook กล
ภาพที่ 33--66: :ผลงานโครงงานการจั
ดการเรี
ยนรูแยบบ
PLAY
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4) Learn to Communicate
3.1 กิิจกรรมการเรีียนรู้้เ� ชิิงรุุก (Active Learning
เนื่่�องด้้วยรายวิิชานี้้�เป็็นรายวิิชาที่่�มีีการเรีียน Process)
การสอนจึึงเป็็นการใช้้ภาษาอัังกฤษอย่่างน้้อย 40%
แนวทางในการดำำ�เนิินกิิจกรรมผู้้�สอนได้้เน้้น
ทำำ�ให้้นัักศึึกษาจำำ�เป็็นจะต้้องฝึึกฝนและพััฒนาการใช้้ กิิจกรรมการเรีียนรู้้ที่่�� เป็็น Active learning โดยได้้แบ่่ง
ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการเรีียนรู้้� ทั้้�งการฟััง พููด อ่่าน เขีียน ออกเป็็น 2 ส่่วนด้้วยกััน ดัังนี้้�
เพื่่�อที่่�สามารถเรีียนรู้้� หาข้้อมููล และนำำ�เสนอผลงานใน
1) กิิจกรรมส่่วนที่่�เป็็นด้้านเนื้้�อหา การออกแบบ
ระหว่่างเรีียนได้้
กิิจกรรมในห้้องเรีียน ใช้้การทำำ� Flipped-Classroom
5) Learn to Activity
จะใช้้คลิิปวิิดีีโอการสอนจากการนำำ�เนื้้�อหากระบวน
การเรีียนรู้้เ� น้้นการวิิเคราะห์์ แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ วิิชามาจััดทำำ�คลิิปสั้้�นๆ แบ่่งเป็็นหััวข้้อย่่อย ๆ สรุุป
ร่่วมกัับการอภิิปราย แบ่่งปััน กัับกลุ่่�มเพื่่�อน เพื่่�อส่่ง เนื้้�อหาประเด็็นสำำ�คััญ ความยาวไม่่เกิิน 8-10 นาทีี ใน
เสริิมทัักษะการพััฒนาความคิิด การแสดงความคิิดเห็็น แต่่ละเนื้้�อหา ให้้นัักศึึกษาศึึกษาออนไลน์์ก่อ่ นล่่วงหน้้า
เจตคติิและการปฏิิบััติิ ตามวััตถุุประสงค์์ของกระบวน และมีีการร่่วมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� สรุุปประเด็็นในชั้้�น
วิิชา นัักศึึกษาเป็็น Active learners ที่่�กระตืือรืือร้้น เรีียน แล้้วมีีการถามคำำ�ถามหรืือกิิจกรรมชวนคิิด ให้้
ในการศึึ ก ษาค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิ ม จากแหล่่ ง เรีี ย นรู้้� ด้้ วย นัักศึึกษาได้้มีีส่่วนร่่วมระหว่่างการชมคลิิป ซึ่่�งคลิิป
ตนเอง ศึึกษาสื่่�อ/กิิจกรรม
วีีดีโี อนี้้�จะลงไว้้ใน Facebook group และให้้นัักศึึกษา
ศึึกษาเนื้้�อหาความรู้้�เพิ่่�มเติิมจากคลิิปอื่่�น ๆ ที่่�น่่าสนใจ
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ใหม่่
	ผู้้�สอนได้้ใช้้วิิธีีการเรีียนการสอนแบบ Active จากออนไลน์์อื่่�น ๆ อีีก ในการ Flipped จะทำำ�การ
Learning เป็็ น วิิ ธีี ก ารสอนควบคู่่�กัั บ Flipped- กำำ�หนดเป้้าหมายและกระตุ้้�นนัักศึึกษาให้้ทำำ�กิิจกรรม
Classroom การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ในชั้้�นเรีียนเพื่่�อ ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้ โดยสรุุปกิิจกรรมออนไลน์์
กระตุ้้�นความสนใจ รวมไปถึึงการใช้้สื่่�อการเรีียนการ Flipped และออฟไลน์์จะเน้้นการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
สอนในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ของ ในรููปแบบต่่าง ๆ และการการสะท้้อนคิิด
integrated นอกห อ งเรี ย นมากขึ ้ น ใช ICT เป น
นัักศึึกษา ผู้้�สอนเปลี่่�ยICTนบทบาทเป็็
นผู้้�อำำ�นวยความ
ชองทางเพิ่มเติมในการติดตอสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู
สะดวก (Facilitator)ระหว
เป็็นางผูผู้้ส�สอนและผู
นัับสนุุเนรียและสร้้างแรง
น และระหวางผูเรียนดวยกัน
จููงใจในการเรีียนให้้กัับผู้้นอกห
เ� รีียนองเรีลดการบรรยาย
บการ นผล แบบ
ยน ทั้งนี้ เนนการวัปรัั
ดและประเมิ
Formative จััAssessment
วางแผน ออกแบบการสอน
ดเตรีียมสิ่่�งแวดล้้อม
3.1 กิ จ กรรมกา รเรี ย น รู  เ ชิ ง รุ ก (Active
ทรััพยากรการเรีียนรู้้� บููรณาการเนื้้�
อหาสาระที่่�จำำ�เป็็น
Learning Process)
และกิิจกรรมที่่�หลากหลายแนวทางในการดำเนิ
ใช้้สื่่�อการสอนแนวใหม่่
น กิจ กรรมผูส อนได เ น น
(New Media)และบููรณาการ
IT
โดยเน้้นให้้นัั
กศึึกlearning
ษา โดยได
กิจกรรมการเรียนรูที่เปน Active
น 2 สวนดวยยกันออนไลน์์
น ดังนี้
ได้้เรีียนรู้้�ในลัักษณะเติิมแบเต็็งออกเป
มจากห้้องเรีี
1) กิ จ กรรมส
ว นทีก่ เ ษณะการ
ป น ด า นเนื ้ อ หา การ
และ Facebook กลุ่่�มของกระบวนวิิ
ชา ในลัั
ออกแบบกิ
จกรรมในหนอใช้้
งเรียICT
น ใชเป็็
การทำ
ใช้้ ICT integrated นอกห้้องเรีี
ยนมากขึ้้�
น FlippedClassroom จะใช ค ลิ ป วิ ด ี โ อการสอนจากการนำ
ช่่องทางเพิ่่�มเติิมในการติิเนืดต่่้ออหากระบวนวิ
สื่่�อสาร/แลกเปลี่่�
ยนเรีียน
ช ามาจั ด ทำคลิ ป สั ้ น ๆ แบ ง เป น
รู้้ร� ะหว่่างผู้้ส� อนและผู้้เ� รีียหันวขและระหว่่
เ� รีียนด้้วยกัั
อยอย ๆ สรุปาเนืงผู้้
้อหาประเด็
นสำคัญน ความยาวไม
เกิน 8-10ดและประเมิิ
นาที ในแตละเนื
้อหา แบบ
ใหนักศึกษาศึกษา
นอกห้้องเรีียน ทั้้�งนี้้� เน้้นการวัั
นผล
่ 7 : การแลกเปลี่ยนประเด็นจากการเรียนคลิปวิดิโอ
ออนไลน ก อนล วงหนา และมีการร ว มแลกเปลีภาพที่่�
่ยน 7ภาพที
:
การแลกเปลี่่�
ยนประเด็็นจากการเรีียนคลิิป
Formative Assessment
การสอน กอนเขาเรียนในชั่วโมงปกติ
เรี ย นรู  สรุ ป ประเด็ น ในชั ้ น เรี ย น แล ว มี ก ารถาม
วิิดิิโอการสอน ก่่อนเข้้าเรีียนในชั่่�วโมงปกติิ
คำถามหรือกิจ กรรมชวนคิ ด ใหนักศึกษาไดมี ส  ว น
รวมระหวางการชมคลิป ซึ่งคลิปวีดีโอนี้จะลงไวใน
Facebook group และให น ั กศึ กษาศึ กษาเนื ้ อ หา
ความรู  เ พิ ่ ม เติ ม จากคลิ ป อื ่ น ๆ ที ่ น  า สนใจจาก
ออนไลน อ ื ่ น ๆ อี ก ในการ Flipped จะทำการ

2) กิจชกรรมเดี
วและกลุมแเป
นกิจงกรรมสรุ
ปการ
กลุ่มสาขาวิ
ามนุษ่ยยศาสตร์
ละสั
คมศาสตร์
เรีย นรู เปดประเด็น แลกเปลี่ย นเรีย นรู อภิป ราย
สนทนา และกิจกรรม Active Learning โดยจัดการ
เรียนรูทั้งในหองเรียน และ รวมกับสื่อออนไลน
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าศึกษา
ปลี่ยน
ารถาม
มี ส  ว น
งไวใน
นื ้ อ หา
ใจจาก
ทำการ
จกรรม
อนไลน
เรียนรู

ภาพที่ 7 : การแลกเปลี่ยนประเด็นจากการเรียนคลิปวิดิโอ
CMU21
การสอน
กอนเข(2021)
าเรียนในชั่วโมงปกติ
Chiang Mai University, Thailand

2) กิจกรรมเดี
่ยวและกลุ
ม เปนมกิจเป็็กรรมสรุ
ปการปการ
2) กิิจกรรมเดี่่�
ยวและกลุ่่�
นกิิจกรรมสรุุ
เรีย นรูเรีี ยเปนรู้้ด� ประเด็
น แลกเปลี
่ ย นเรี ย นรู  ยอภิ
เปิิ ด ประเด็็
น แลกเปลี่่�ยนเรีี
นรู้้ป� ราย
อภิิ ป ราย
สนทนา
และกิและกิิ
จกรรมจกรรม
Active
Learning
โดยจัดโดยจัั
การดการ
สนทนา
Active
Learning
ยน และ
บสื่่�อออนไลน์์
เรียนรูเรีีทยั้งนรู้้
ในห�ทั้้�งอในห้้องเรีี
งเรียน และ
รวมกัร่่บวสืมกัั่อออนไลน

ประเด็็นสำำ�คััญ ความยาวไม่่เกิิน 8-10 นาทีี ในแต่่ละ
เนื้้�อหา ให้้นัักศึึกษาศึึกษาออนไลน์์ก่่อนล่่วงหน้้า ให้้
นัักศึึกษาศึึกษาออนไลน์์ก่่อนล่่วงหน้้า และมีีการร่่วม
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� สรุุปประเด็็นในชั้้�นเรีียน แล้้วมีีการ
ถามคำำ�ถามหรืือกิิจกรรมชวนคิิด ให้้นัักศึึกษาได้้มีีส่่วน
ร่่วมระหว่่างการชมคลิิป ซึ่่�งคลิิปวีีดีีโอนี้้�จะลงไว้้ใน
Facebook group และให้้นัักศึึกษาศึึกษาเนื้้�อหา
ความรู้้�เพิ่่�มเติิมจากคลิิปอื่่�น ๆ ที่่�น่่าสนใจจากออนไลน์์
อื่่�น ๆ อีีก ในการ Flipped จะทำำ�การกำำ�หนดเป้้าหมาย
และกระตุ้้�นนัักศึึกษาให้้ทำำ�กิิจกรรมตามวััตถุุประสงค์์
3.2 สื่อการสอนสมัยใหม
นนักศึกษาให
ทำกิจกรรมและออฟ
ที่่�ตั้้�งไว้้กำหนดเป
โดยสรุุาหมายและกระตุ
ปกิิจกรรมออนไลน์์
Flipped
ตามวัตถุปาระสงค
ที่ตั้งไว โดยสรุ
จกรรมออนไลน
3.2 การใช
สื่อการสอนสมั
หมายและกระตุ
นนักศึปกกิษาให
ทำกิจกรรม
เทคโนโลยียใหม
สารสนเทศเพื่อใหเกิดทั กษะไลน์์จกำหนดเป
ะเน้้นการแลกเปลี่่�
ย
นเรีี
ย
นรู้้
ใ
�
นรูู
ป
แบบต่่
าง ๆ และ
Flipped
จะเน
นการแลกเปลี
่ยนเรียนรู
ภาพที่ 8 : Active learningการเรี
ในห
ตถุปและออฟไลน
ระสงคที่ตั้งไว
โดยสรุ
ปกิจกรรมออนไลน
ยอนรูงเรี
ทัยกนออนไลน
ษะด าสนข
อมูล สารสนเทศ
การใช
เ ทคโนโลยี
ารสนเทศเพื
่อใหเกิสืด่อทั กและ
ษะ ตามวั
ภาพที่่� 8 : Active learning ในห้้องเรีียนออนไลน์์
การการสะท้้อนคิิ
ในรูปแบบต
าง ๆดและการการสะท
อนคิด ่ยนเรียนรู
และออฟไลน
จะเนนการแลกเปลี
เทคโนโลยี
ษะชีา นข
ว ิ ตอและการทำงาน
การเรี
ย นรู  ทัทักกษะด
มูล สารสนเทศ สืMastery
่ อ และ Flipped
3.2 สื่่�อการสอนสมัั
ใหม่่
จะทำำ�อการกำำ
ในการ
จะทำการกำหนดเป
าหมาย าหมาย
ปแบบต
างFlipped
ๆFlipped
และการการสะท
นคิด �หนดเป้้
learning ยของนั
กศึกษาที
่สามารถเรียนรูดวMastery
ยตนเอง ในรูในการ
เทคโนโลยี
ทั ก ษะชี
ว ิ ต และการทำงาน
และกระตุ
กษาให้้ทำำ
ษาใหทำกิ
จกรรมตามวั
ตถุประสงค
จะทำการกำหนดเป
าหมาย
การใช้้เทคโนโลยีี
สของนั
ารสนเทศเพื่่�
ให้้เกิิ
กษะ
�นในการ
นัันนักกศึึศึกFlipped
�กิ
ิจกรรมตามวัั
ตถุุประสงค์์
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มีีการ การเรีียนรู้้� ให้้สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21
ปรัับตััวและมีีทักั ษะการเข้้าสามารถทำำ�งานร่่วมกัับผู้้อื่่�� น ของนัักศึึกษา
ได้้ มีีการนำำ�เสนองานในรููปแบบที่่�หลากหลายและ
5.4 แผนการสอน สื่่�อการสอน และกิิจกรรมใน
สร้้างสรรค์์มีีทัักษะการใช้้เทคโนโลยีีในการหาข้้อมููล การจััดการเรีียนการสอนแบบ Active Learning
ปรึึกษา แลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นผ่่านห้้องเรีียนออนไลน์์ สำำ�หรัับกระบวนวิิชานี้้� ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปใช้้ในภาคการ
และใช้้ในการจัั ด ทำำ� ผลงานการนำำ� เสนองานได้้รัั บ ศึึกษาต่่อ ๆ ไปได้้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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5.5 ผลงานของนัักศึึกษาจากการทำำ�โครงงาน
ผลงานสื่่�อนำำ�เสนอของนัักศึึกษา ซึ่่�งสามารถนำำ�ไปเผย
แพร่่เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่นัักศึึกษารุ่่�นต่่อไปได้้
5.6 ความสามารถเชื่่�อมโยงความรู้้� ประสบการณ์์
และถ่่ายทอด แบ่่งปัันให้้กัับกลุ่่�มคณาจารย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และสนใจการสอนรููปแบบใหม่่ให้้เกิิดเป็็นชุุมชนแห่่ง
การเรีียนรู้้� ครููเพื่่�อศิิษย์์ (PLC:Professional Learning
Community) เป็็นต้้น
6. ปััญหาและอุุปสรรค
เนื่่�องจากในภาคเรีียนที่่� 2/2563 ได้้เกิิดสถานการณ์์
การระบาดระลอกที่่� 2 ของไวรััส Covid-19 และ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้มีีประกาศให้้ปรัับเปลี่่�ยนการ
จััดการเรีียนการสอนเป็็นแบบ Online ทั้้�งหมด จึึงอาจ
มีีผลกระทบต่่อการจััดกิิจกรรมที่่�วางแผนเอาไว้้ในรููป
แบบของ Active learning ที่่�จััดกิิจกรรมในชั้้�นเรีียน
รวมถึึงการศึึกษานอกสถานที่่� อาจารย์์ผู้้ส� อนจึึงปรัับรููป
แบบการจััดการเรีียนรู้้�ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
โดยใช้้ Active Learning ในช่่วงที่่�ต้้องทำำ�การเรีียน
Online โดยใช้้กระบวนการ Online Meeting,
Discussion Board, Social Media และการสร้้างสื่่�อ
Online
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7. สรุุป
1) การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นรูู ป แบบใหม่่ ทำ�ำ ให้้
นัักศึึกษามีีการเรีียนรู้้� เข้้าใจและสามารถประยุุกต์์ใช้้
ความรู้้�ได้้ ทำำ�ให้้เป็็นผู้้�ใฝ่่รู้้� ใฝ่่เรีียนตลอดชีีวิิต ตาม
ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21
2) การจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์มีี
ประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในช่่วงสถานการณ์์ระบาดของโรค
ไวรััส Covid-19 ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งที่่�ช่่วยให้้การ
จััดการเรีียนการสอนของนัักศึึกษายัังคงได้้รัับความรู้้�
จากเนื้้�อหา และปรัับกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ให้้เหมาะสม
กัับสถานการณ์์
8. กิิตติิกรรมประกาศ
ในฐานะผู้้�สอนรายวิิชา 062343 นี้้�ขอกล่่าวขอบคุุณ
นัักศึึกษาผู้้ร่� ว่ มเรีียนรู้้ที่่�� ขยัันและเรีียนรู้้วิ� ธีิ กี ารเรีียนการ
สอนแบบใหม่่ ช่่วยประคัับประคองการเรีียนรู้้ใ� ห้้สำำ�เร็็จ
จนทำำ�ให้้เกิิดคาบเรีียนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ท้้ายสุุดนี้้� ขอ
ขอบพระคุุณที่่�ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
สำำ�นักั บริิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ ให้้ความอนุุเคราะห์์
รายวิิชานี้้�ให้้เกิิดการเรีียนการสอนในรููปแบบใหม่่
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การเรียนรู้บนฐานของการทำ�โครงการ (Project-based learning)
ในวิชาการจัดการทรัพยากรและการพัฒนา
อารตี อยุทธคร

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail: arratee.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การออกแบบการเรีียนการสอนนัักศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาในปััจจุุบััน เป็็นความท้้าทายของผู้้�สอนอย่่างยิ่่�ง
ผู้้เ� ขีียนมีีความเห็็นว่่ากิิจกรรมที่่�ออกแบบให้้นัักศึึกษาปฏิิบัติั ใิ นห้้องเรีียน รวมทั้้�งการใช้้เครื่่�องมืือทั้้�งที่่�เป็็นเทคโนโลยีี
และสื่่�อการสอน ไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้นัักศึึกษาเข้้าใจในแนวคิิดและทฤษฎีีอย่่างถ่่องแท้้ รวมทั้้�งนัักศึึกษาไม่่สามารถ
นำำ�ทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ไปใช้้ในการวิิเคราะห์์สภาพปััญหาและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ผู้้�เขีียนได้้นำำ�การเรีียนรู้้�
บนฐานของการทำำ�โครงการ (Project-based learning) มาใช้้ในการสอน ซึ่่�งเป็็นการบููรณาการวิิธีีการสอนที่่�มุ่่�ง
เน้้นความรู้้กั� บั การสร้้างแรงจููงใจเข้้าด้้วยกััน วิิธีนี้้�ี ทำำ�ให้้ผู้้�สอนและนัักศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจปััญหาของสัังคมได้้อย่่าง
ลึึกซึ้้�ง ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนต้้องมีีความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการ เพื่่�อสามารถใช้้แนวคิิดในการทำำ�ความเข้้าใจและวิิเคราะห์์
โครงการได้้ การทำำ�โครงการเป็็นกระบวนการสร้้างความรู้้แ� บบ Active และเป็็นการส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาคิิดวิิเคราะห์์
รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษามีีความรัับผิิดชอบ
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�บนฐานของการทำำ�โครงการ, การจััดการทรััพยากร, ชุุมชน
1. บทนำำ�
การเรีียนการสอนนัักศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาใน
ปััจจุุบััน เป็็นความท้้าทายของผู้้�สอนอย่่างยิ่่�งในการ
ออกแบบการสอน วิิธีกี ารถ่่ายทอดความรู้้� รููปแบบการ
ประเมิินผล แม้้ว่่าผู้้�สอนได้้พยายามปรัับปรุุงการเรีียน
การสอน จากการบรรยายอย่่างเดีียวไปสู่่�การสอนแบบ
มีีปฏิิสััมพัันธ์์ (interactive lecture) และการจััด
กิิจกรรมกลุ่่�ม และให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการนำำ�
เสนอ การแสดงความคิิดเห็็นมากขึ้้�น [1] ผู้้�เขีียนได้้
ปรัับปรุุงวิิธีีการสอน ตามที่่�ได้้รัับการอบรมมาจาก
หลัักสููตรต่่างๆที่่�มหาวิิทยาลััยจััดขึ้้�น จึึงใช้้เครื่่�องมืือ
หลากหลายเพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาตื่่�นตััวและมีีส่่วน
ร่่วมในการเรีียนมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามผู้้�เขีียนพบว่่า
การใช้้เครื่่�องมืือทั้้�งที่่�เป็็นเทคโนโลยีี สื่่�อการสอน ได้้แก่่

วีีดีีทััศน์์ Padlet Kahoot และกิิจกรรมในห้้องเรีียน
เช่่น การแสดงบทบาทสมมุุติิ การแบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อถกเถีียง
กััน การโต้้เวทีี การนำำ�เสนองาน กิิจกรรมเหล่่านี้้� จะ
ช่่วยกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษามีีความกระตืือรืือร้้นในการเข้้า
ร่่ วมกิิ จกรรมในครั้้� งแรก แม้้ว่่ าผู้้� เขีี ย นพยายามคิิ ด
กิิจกรรมใหม่่ขึ้้�นมา แต่่รููปแบบกิิจกรรมเหล่่านี้้�มีีข้้อ
จำำ�กัดั การนำำ�กิจิ กรรมมาใช้้ซ้ำำ��กันั หลายครั้้�ง โดยเฉพาะ
การแบ่่งกลุ่่�มนัักศึึกษาเพื่่�อถกเถีียงในประเด็็นที่่�เรีียน
ในแต่่ละคาบ เมื่่�อนัักศึึกษาคุ้้น� เคยกัับกิิจกรรมเหล่่านั้้�น
แล้้ว ทำำ�ให้้ความกระตืือรืือร้้นและความสนใจลดลง
นอกจากนี้้�ผู้้เ� ขีียนมีีความเห็็นว่่ากิิจกรรมที่่�ออกแบบให้้
นัั ก ศึึ ก ษาปฏิิ บัั ติิ ใ นห้้องเรีี ย นไม่่ เ พีี ย งพอที่่�จะทำำ� ให้้
นัักศึึกษาเข้้าใจในแนวคิิดและทฤษฎีีอย่่างถ่่องแท้้ รวม
ทั้้�งนัักศึึกษาไม่่สามารถนำำ�ทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ใช้้ในการวิิเคราะห์์สภาพปััญหาและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
จริิง การมอบหมายให้้นัักศึึกษาเขีียนรายงานโดย
กำำ�หนดให้้นัักศึึกษาแสดงการใช้้แนวคิิดและทฤษฎีีใน
การวิิเคราะห์์ แสดงให้้เห็็นว่่านัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ยัังไม่่
เข้้าใจสภาพปััญหาสัังคม อีีกทั้้�งไม่่สามารถเชื่่�อมโยง
การนำำ�แนวคิิดไปใช้้อธิิบายและวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์ที่่�
เกิิดจริิงได้้
	ดัังนั้้�น เมื่่�อศููนย์์นวััตกรรมการเรีียนการสอน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้มีีโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่�
21 ผู้้�เขีียนจึึงสนใจเข้้าร่่วมโครงการดัังกล่่าว การเรีียน
รู้้�จากคณาจารย์์ที่่�เป็็นต้้นแบบจากหลายคณะ ทำำ�ให้้ผู้้�
เขีียนออกแบบการเรีียนการสอนบนฐานของการทำำ�
โครงการ (Project-based learning) เพื่่�อให้้นัักศึึกษา
ได้้มีีประสบการณ์์การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน และเข้้าใจ
ปััญหาของชุุมชน ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษายัังได้้มีีโอกาสฝึึกการนำำ�
แนวคิิดและทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ที่่�เรีียนในห้้องเรีียน
ไปวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์จริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชนที่่�นัักศึึกษา
ได้้ไปทำำ�โครงการด้้วย
2. หลัักการและทฤษฎีี
เป้้ า หมายของการเรีี ย นการสอนคืื อ การที่่�
นัักศึึกษามีีความรู้้ค� วามเข้้าใจ (cognitive) หรืือมีีทักั ษะ
ทางปััญญา ในขณะเดีียวกัันกระบวนการถ่่ายทอด
ความรู้้�ต้้องสร้้างแรงจููงใจ (motivation) ให้้กัับผู้้�เรีียน
ด้้วย ในระบบการเรีียนการสอนแบบเดิิมนัักศึึกษา
พยายามทำำ�งานตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย และเพื่่�อแสดง
ถึึงระดัับความรู้้�ในวิิชานั้้�น ซึ่่�งนัักศึึกษาต้้องมีีระเบีียบ
วิินัยั และทัักษะทางปััญญาอย่่างมาก ในขณะเดีียวกััน
นัักศึึกษาขาดโอกาสในการนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในการแก้้
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง หรืือการใช้้ความรู้้�เพื่่�อสร้้างสรรค์์
สิ่่�งประดิิษฐ์์ นัักวิิจััยทางการศึึกษาระบุุว่่า ผู้้�เรีียน
สามารถสร้้างความรู้้จ� ากการแก้้ไขปััญหาที่่�ซัับซ้้อน ใน
สถานการณ์์ที่่�ผู้้�เรีียนมีีทรััพยากร ได้้แก่่ เครื่่�องมืือทาง
ปััญญา ข้้อมููลจากหลายแหล่่งและการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั
ผู้้�อื่่�น ผู้้�เรีียนสามารถซึึมซัับความรู้้�และความคิิดจาก
ปฏิิบััติิการในชุุมชน
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Blumenfeld และคณะ [2] เสนอว่่าการเรีียน
รู้้� บ นฐานของการทำำ� โครงการ (Project-based
learning) เป็็นการบููรณาการวิิธีกี ารสอนที่่�มุ่่�งเน้้นความ
รู้้�กัับการสร้้างแรงจููงใจเข้้าด้้วยกััน ซึ่่�งส่่วนประกอบ
สำำ�คััญของโครงการคืือ 1) การตั้้�งคำำ�ถามหรืือการ
ชี้้�ประเด็็นปััญหา 2) การสร้้างกิิจกรรมเพื่่�อตอบโจทย์์
หรืือเพื่่�อแก้้ไขปััญหานั้้�น นัักศึึกษาจึึงมีีส่ว่ นรัับผิิดชอบ
ในการสร้้างคำำ�ถามและกิิจกรรมต่่างๆ ส่่วนผู้้ส� อนหรืือ
ผู้้� พัั ฒ นาหลัั ก สูู ต รมีี ส่่ ว นในการสร้้างคำำ� ถามและ
กิิ จ กรรมเช่่ น กัั น แต่่ ไ ม่่ ค วรไปควบคุุ ม หรืื อ กำำ� หนด
กิิจกรรมมากเกิินไป ผู้้ส� อนควรให้้อิิสระแก่่นักั ศึึกษาใน
การสร้้างสรรค์์กิจิ กรรมเอง ผลผลิิตของโครงการ ได้้แก่่
รายงาน วีีดีีทััศน์์ โมเดล จะเป็็นสิ่่�งสะท้้อนถึึงความรู้้�
ของนัักศึึกษาที่่�ได้้รัับจากการทำำ�กิิจกรรม นอกจากนี้้�
การเรีียนรู้้ผ่� า่ นโครงการ นัักศึึกษาต้้องใช้้ความพยายาม
และความรัับผิิดชอบในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมในช่่วง
ระยะเวลาหนึ่่�ง
การเรีียนรู้้บ� นฐานของการทำำ�โครงการเป็็นกระ
บวนการเรีียนรู้้ที่่�มี
� ปี ระสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากนัักศึึกษาได้้
เรีียนรู้้�การแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง ฝึึกการใช้้ทฤษฎีีใน
การวิิเคราะห์์ การเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรม
ร่่วมกัับชุุมชนทำำ�ให้้นัักศึึกษาเข้้าใจปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
อย่่างลึึกซึ้้�ง การแสดงความคิิดเห็็นและการอภิิปราย
ระหว่่างนัักศึึกษาในการทำำ�โครงการเป็็นการสร้้างและ
แลกเปลี่่�ยนความรู้้� [3]
	ผู้้�สอนมีีส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจในการเรีียน การตั้้�งคำำ�ถาม ครููผู้้ส� อน
ไม่่ ค วรยึึ ด ติิ ด กัั บ ตำำ� รา การสอนแบบเป็็ น กิิ จ วัั ต ร
(routine) ที่่�มีีตารางเรีียนกำำ�กัับ การประเมิินผลและ
ความรัับผิิดชอบของนัักศึึกษา ที่่�มุ่่�งเน้้นการเก็็บคะแนน
และระบบการแข่่งขััน การสอนบนฐานของการทำำ�
โครงการให้้โอกาสที่่�น่่าตื่่�นเต้้นแก่่ผู้้�สอนและนัักศึึกษา
ในการทำำ�ความเข้้าใจปััญหาของสัังคมอย่่างลึึกซึ้้�ง ทั้้�งนี้้�
ผู้้� ส อนต้้องมีี ค วามรู้้� ที่่� เกี่่�ยวข้้องกัั บ โครงการ เพื่่�อ
สามารถใช้้แนวคิิดในการอธิิบายและวิิเคราะห์์โครงการ
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ได้้ รวมทั้้�งยัั ง สามารถเชื่่�อมโยงความคิิ ด หลัั ก ของ
โครงการกัับวิิชาอื่่�นในหลัักสููตร หรืือนำำ�ความรู้้�ข้้าม
ศาสตร์์เข้้ามาใช้้ในโครงการซึ่่�งเป็็นเรื่่�องยากสำำ�หรัับผู้้�
สอน บางครั้้�งผู้้ส� อนเข้้าใจแนวคิิดเพีียงพอ แต่่ไม่่มีคี วาม
รู้้�เรื่่�องวิิธีีการสอน (pedagogy) และการให้้คำำ�แนะนำำ�
แบบยกระดัับ (scaffolding instruction) ที่่�ส่่งเสริิม
ให้้นัักศึึกษามีีความรัับผิิดชอบ ผู้้ส� อนต้้องมองการเรีียน
รู้้�เป็็นกระบวนการสร้้างความรู้้�แบบ Active และ
เป็็นการส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาได้้คิิดวิิเคราะห์์
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
ผู้้�เขีียนสอนวิิชาการจััดการทรััพยากรและการพััฒนา
ซึ่่�งแต่่เดิิมใช้้วิิธีกี ารสอนแบบ Active learning อยู่่�แล้้ว
มีีการใช้้ KC Moodle และ MS Teams ในการส่่ง
เอกสารประกอบการสอน และนัักศึึกษาส่่งงานผ่่าน
ช่่องทางนี้้� ส่่วนกิิจกรรมในห้้องเรีียน ผู้้�สอนใช้้เครื่่�อง
มืือหลากหลาย ได้้แก่่ การนำำ�เสนองาน การทำำ�บทบาท
สมมุุติิ การแบ่่งกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อถกเถีียงกััน การโต้้วาทีี
การออกแบบโมเดล รวมทั้้�งการใช้้สื่่�อการสอน เช่่น
วีีดีทัี ศั น์์ Padlet Kahoot ผู้้เ� ขีียนเห็็นว่่าการทำำ�กิจิ กรรม
เหล่่านี้้� นัักศึึกษายัังไม่่สามารถเชื่่�อมโยงแนวคิิดกัับ
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงได้้ ในการสอนเทอมนี้้�จึึงใช้้วิิธีี
การสอนบนฐานของการทำำ�โครงการ ควบคู่่�ไปกัับการ
สอนในห้้องเรีียน ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้แบ่่งกระบวนการเรีียนรู้้�
เป็็น 3 ขั้้�นตอนคืือ การสร้้างสรรค์์โครงการ การสร้้าง
บรรยากาศในห้้องเรีียน และการใช้้เทคโนโลยีี
3.1 การสร้้างสรรค์์โครงการ
ในวัันแรกของการสอน อาจารย์์ได้้อธิิบายถึึง
การทำำ�โครงการว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมในชั้้�น
เรีียน พร้้อมทั้้�งระบุุสััดส่่วนของคะแนนซึ่่�งเป็็น 30%
และการผลิิตวีีดีทัี ศั น์์เกี่่�ยวกัับโครงการอีีก 10% ผู้้ส� อน
ทำำ�โพลให้้นัักศึึกษาออกเสีียงว่่าต้้องการทำำ�โครงการ
หรืือไม่่ ซึ่ง่� เสีียงส่่วนใหญ่่ต้้องการทำำ�โครงการ นัักศึึกษา
แบ่่งกลุ่่�มและออกแบบโครงการเอง โดยอาจารย์์ให้้คำำ�
แนะนำำ�ถึึงตััวอย่่างโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแก้้ไข
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น สภาลมหายใจ และสวนผัักคน

เมืื อ งในเชีี ย งใหม่่ นัั ก ศึึ ก ษาส่่ ว นใหญ่่ มีี ค วาม
กระตืือรืือร้้นในการคิิดหาโครงการที่่�พวกเขาสนใจ
ส่่วนผู้้ส� อนทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานและพานัักศึึกษาไปดูู
กิิจกรรมตามชุุมชนต่่างๆ ในที่่�สุุด นัักศึึกษา 35 คน ใน
หลัักสููตรสัังคมศาสตร์์นานาชาติิ ได้้ดำำ�เนิินโครงการ
ทั้้�งหมด 5 โครงการ
1) โครงการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร (food
security)
2) โครงการอิิฐบล็็อครีีไซเคิิลและปรัับปรุุงภููมิิ
ทััศน์์ชุุมชนกำำ�แพงงาม
3) โครงการรีีไซเคิิลกระดาษ
4) โครงการศึึกษาวิิถีีดำำ�รงชีีพของคนไร้้บ้้าน
5) โครงการสร้้างความตระหนัั ก รู้้� เรื่่�องสิ่่�ง
แวดล้้อม ชุุมชนกำำ�แพงงาม
1) โครงการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร (food
security)
โครงการนี้้�นัั ก ศึึ ก ษาไปร่่ ว มทำำ�กิิ จ กรรมกัั บ
“สวนผัักคนเมืืองเชีียงใหม่่” ตั้้�งแต่่วัันเปิิดตััวสวนผััก
คืือวัันที่่� 18 กรกฎาคม 2563 สวนผัักแห่่งนี้้�เกิิดจาก
การรวมตััวของกลุ่่�มสถาปนิิกใจบ้้าน และเครืือข่่าย
เกษตรกรรมอิินทรีีย์์ ที่่�ได้้เปลี่่�ยนพื้้�นที่่�รกร้้างสำำ�หรัับทิ้้�ง
ขยะให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�สาธารณะสำำ�หรัับเกษตรกรรม
อิินทรีีย์์ เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารให้้กัับชุุมชน
โดยเฉพาะในช่่างโรคระบาดไวรััสโคโรน่่า อาจารย์์ได้้
พานัักศึึกษาไปร่่วมงานเปิิดตััวสวนผััก และนัักศึึกษา
กลุ่่�มนี้้�สนใจทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกัับกลุ่่�มสถาปนิิกใจบ้้านซึ่ง่�
เป็็นผู้้�ผลัักดัันให้้เกิิดโครงการนี้้� หลัังจากนั้้�นนัักศึึกษา
ได้้ไปทำำ�กิิจกรรมที่่�สวนผัักทุุกเย็็นวัันศุุกร์์ และยัังร่่วม
กิิจกรรม Workshop ที่่�สวนผัักจััดขึ้้�นทุุกเดืือน เพื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ให้้คนทั่่�วไปเข้้ามาร่่วมกิิจกรรมและ
สร้้างเครืือข่่ายให้้มากขึ้้�น
ตลอดระยะเวลา 2 เดืือนที่่�นัักศึึกษาได้้ไปทำำ�
แปลงปลููกผัักที่่� “สวนผัักคนเมืืองเชีียงใหม่่” นัักศึึกษา
ได้้ฝึึกเก็็บข้้อมููลและสัังเกตการณ์์กระบวนการผลิิตผััก
อิินทรีีย์์ ตั้้�งแต่่การเลืือกเมล็็ดพัันธุ์์� วิิธีกี ารปลููก การเก็็บ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลผลิิต และการกระจายผลผลิิตไปยัังผู้้�บริิโภค ตลอด
จนกิิจกรรมการสร้้างเครืือข่่ายเกษตรอิินทรีีย์์ นัักศึึกษา
พบว่่าคนที่่�มาร่่วมกิิจกรรมที่่�สวนผัักจััดทุุกวัันศุุกร์์มีี
น้้อย ทำำ�ให้้การดููแลแปลงผัักไม่่ทั่่�วถึึง แม้้ว่่าสวนผัักได้้
จ้้างคนสวน 1 คนให้้มาดููแลเป็็นประจำำ� กิิจกรรมจะ
เน้้นการผลิิตมากกว่่าการเก็็บเกี่่�ยวและการกระจาย
ผลผลิิ ต คนที่่�มาปลูู ก ผัั ก ในตอนแรกจะไม่่ ม าเก็็ บ
ผลผลิิตไปใช้้ประโยชน์์ ทางโครงการไม่่มีีระบบในการ
สร้้างรายได้้ แต่่เน้้นการหารายได้้และทรััพยากรจาก
การบริิจาค ส่่วนการสร้้างเครืือข่่ายยัังไม่่เห็็นเป็็นรููป
ธรรม เพราะเครืือข่่ายจะมาร่่วมกิิจกรรมในงานใหญ่่ๆ
เท่่านั้้�น ส่่วนสมาชิิกต้้องทำำ�ความรู้้จั� กั กัันเอง เพราะการ
สร้้างเครืือข่่ายเกิิดจากความเชื่่�อมโยงของใจบ้้านสตููดิิ
โอกัับองค์์กรต่่างๆ นอกจากนี้้�พื้้�นที่่�ของสวนผัักมีีจำำ�กัดั
ระบบการคััดเข้้าเป็็นสมาชิิกมีีเงื่่�อนไขบางอย่่างที่่�ทำำ�ให้้
คนยากจนหรืือคนด้้อยโอกาสบางกลุ่่�มไม่่สามารถเข้้า
ถึึง หรืือใช้้ทรััพยากรร่่วมนี้้�ได้้
	นัั ก ศึึ ก ษาได้้นำำ� แนวคิิ ด และทฤษฎีี ที่่� เรีี ย นใน
ห้้องเรีียน มาวิิเคราะห์์ข้้อมููลเหล่่านี้้� เช่่น แนวคิิดการ
จััดการทรััพยากรร่่วม (common property) การ
จััดการทรััพยากรโดยชุุมชน (community-based
natural resource management, CBNRM) ที่่�ผู้้�นำำ�
ชุุมชนมีีบทบาทอย่่างมากในการจััดการทรััพยากร
แนวคิิดการสร้้างเครืือข่่าย (network) แนวคิิดอธิิปไตย
ทางอาหาร (food sovereignty) ซึ่ง่� นัักศึึกษาสามารถ
นำำ�แนวคิิดทั้้�งหมดมาอธิิบายข้้อมููลและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิด
ขึ้้�นจริิงได้้ ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจทฤษฎีีอย่่างลึึกซึ้้�ง และ
สามารถเชื่่�อมโยงแนวคิิดหลากหลายได้้
2) โครงการผลิิ ต อิิ ฐ บล็็ อ กรีี ไซเคิิ ล และการ
ปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ชุุมชนกำำ�แพงงาม
โครงการนี้้�เกิิดจากความคิิดริิเริ่่�มของนัักศึึกษา
ที่่�สนใจการนำำ�พลาสติิกกลัับมาใช้้ใหม่่ ผู้้�เขีียนจึึงนำำ�
นัั ก ศึึ ก ษาไปร่่ ว มกิิ จ กรรมในโครงการบล็็ อ กปูู ถ นน
รีี ไซเคิิ ล ที่่�ได้้รัั บ การสนัั บ สนุุ น จากสำำ�นัั ก งานคณะ
กรรมการวิิชััยแห่่งชาติิ (วช) โดย ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
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ดร. เวชสวรรค์์ หล้้ากาศ สัังกััดมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
เชีียงใหม่่ เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินโครงการ นัักศึึกษาไปร่่วม
กิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการที่่�วััดอุุโมงค์์ แล้้วคิิดทำำ�
โครงการผลิิตอิิฐบล็็อกรีีไซเคิิลจากขยะพลาสติิกและ
นำำ�ไปปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ที่่�ชุุมชนกำำ�แพงงาม ซึ่่�งในเบื้้�อง
ต้้นนัักศึึกษาไปขอบริิจาคขยะพลาสติิกจากโรงอาหาร
คณะมนุุษยศาสตร์์ และเก็็บรวบรวมจากชุุมชนได้้
จำำ�นวนหนึ่่�ง ต่่อมานัักศึึกษาไปขอบริิจาคยางรถเก่่า
จากร้้านยาง เพื่่�อนำำ� มาดัั ด แปลงทำำ� เก้้าอี้้� ส่่ ว น
กระบวนการผลิิตอิิฐบล็็อกนั้้�น นัักศึึกษาตั้้�งใจจะซื้้�อ
อุุปกรณ์์มาทำำ�เอง แต่่ผู้้�เขีียนเห็็นว่่าเครื่่�องมืือมีีราคา
แพงและงบประมาณไม่่เพีียงพอ จึึงได้้ติิดต่่อผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ ดร. เวชสวรรค์์ หล้้ากาศ เพื่่�อขอความ
อนุุเคราะห์์ในการใช้้อุุปกรณ์์ผลิิตอิิฐบล็็อกที่่�โรงงานใน
จัังหวััดลำำ�พูนู ซึ่ง่� ท่่านให้้ความกรุุณาสนัับสนุุนกิิจกรรม
ของนัักศึึกษา
หลัั ง จากที่่�อาจารย์์ ผู้้� ส อนนำำ�นัั ก ศึึ ก ษาไปดูู
โรงงานผลิิตอิิฐบล็็อกแล้้ว พบว่่ากระบวนการผลิิตต้้อง
ใช้้แรงงานคนจำำ�นวนมาก นัักศึึกษาในกลุ่่�มมีีเพีียง 6
คน ไม่่สามารถทำำ�การผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้
นัักศึึกษาจึึงได้้ขอความร่่วมมืือจากเพื่่�อนในชั้้�นเรีียน
และระดมกำำ�ลัังไปผลิิตอิิฐบล็็อก 2 วััน ได้้อิิฐบล็็อก
รีีไซเคิิล จำำ�นวน 800 ก้้อน แล้้วนำำ�ไปปููพื้้�นที่่�ชุุมชน
กำำ�แพงงาม ซึ่่�งต้้องใช้้แรงงานในการขนส่่งและการปูู
พื้้�นอีีก 1 วััน อาจารย์์ได้้เขีียนโครงการเพื่่�อขอรถจาก
คณะสัั ง คมศาสตร์์ ใ นการขนส่่ ง พร้้อมทั้้�งของบ
ประมาณเพิ่่�มเติิมเป็็นค่่าอาหารและวััสดุุที่่�ใช้้ในการ
ผลิิตอิิฐบล็็อกรีีไซเคิิล
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�นัักศึึกษานำำ�ไปใช้้อธิิบาย
และวิิเคราะห์์โครงการ ได้้แก่่ แนวคิิดการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (circular economy)
เศรษฐกิิจสีีเขีียว (green economy) และการจััดการ
ทรััพยากรโดยชุุมชน นัักศึึกษาสามารถนำำ�แนวคิิดมา
อธิิ บ ายเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� เกิิ ด ขึ้้�นจริิ ง รวมทั้้�งเรีี ย นรู้้�
กระบวนการผลิิตอิิฐบล็็อกรีีไซเคิิลจากขยะพลาสติิก
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และสามารถนำำ�ความรู้้�นี้้�ไปใช้้ที่่�ชุุมชนของตนเองได้้
นอกจากนี้้�กิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาได้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ เป็็นเรื่่�อง
ของการสร้้างความร่่ วมมืื อกัั บกลุ่่�มคนหลากหลาย
ตั้้�งแต่่สมาชิิกในกลุ่่�ม เพื่่�อนร่่วมชั้้�น หััวหน้้าชุุมชน ผู้้�
บริิ จ าคขวดพลาสติิ ก และยางรถ อาจารย์์ เจ้้าของ
โครงการผลิิตอิิฐบล็็อก อาจารย์์ประจำำ�วิิชา นัักศึึกษา
ได้้เรีียนรู้้�ถึึงการประสานงาน การปฏิิสััมพัันธ์์กัับคน
หลายกลุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นการฝึึกทัักษะการสื่่�อสารและทัักษะ
การปฏิิสัมั พัันธ์์ นัักศึึกษารัับรู้้ว่� า่ โครงการนี้้�จะไม่่สำำ�เร็็จ
หากไม่่ได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกฝ่่าย
3) โครงการรีีไซเคิิลกระดาษ
	นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� แรกเริ่่�มสนใจทำำ�โครงการเกี่่�ยว
กัับการผลิิตไบโอก๊๊าซจากขยะ นัักศึึกษาได้้แนะนำำ�
อาจารย์์และพาสมาชิิกในกลุ่่�มไปดููงานที่่�สถาบัันวิิจััย
และพััฒนาพลัังงานนครพิิงค์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ซึ่่� ง มีี ร ะบบการจัั ด การขยะครบวงจร สามารถผลิิ
ตก๊๊าซไบโอมีีเทนสำำ�หรัับรถโดยสารของมหาวิิทยาลััย
และผลิิตไฟฟ้้าเพื่่�อใช้้ภายในโครงการ นัักศึึกษาได้้เรีียน
รู้้�ว่่าปััญหาของการจััดการขยะคืือการแยกชนิิดชนิิด
ของวััสดุุรีีไซเคิิล เช่่น พลาสติิก ออกจากขยะอิินทรีีย์์ที่่�
จะนำำ�ไปผลิิตเป็็นก๊๊าซไบโอมีีเทน นัักศึึกษาเห็็นว่่าถััง
ขยะหลายสีีที่่�วางไว้้ตามจุุดต่่างๆในคณะ ยัังไม่่มีีการ
แยกชนิิดอย่่างจริิงจััง การทิ้้�งแก้้วพลาสติิกยัังปนกัับ
เศษของเหลวทำำ�ให้้กลายเป็็นของสกปรกที่่�นำำ�ไปสู่่�
กระบวนการรีีไซเคิิลได้้ยาก นัักศึึกษาจึึงสนใจเรื่่�อง
กระบวนการแยกขยะพลาสติิก ขยะอิินทรีีย์์ ออกจาก
ขยะทั่่�วไป
	ผู้้�สอนได้้ประสานงานไปยัังบริิษััทในเครืือปููนซิิ
เมนต์์ไทย จำำ�กััด คืือ SCG packing เพื่่�อขอความร่่วม
มืือและความรู้้�เกี่่�ยวกัับเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (circular
economy) โดยเชิิ ญ เจ้้าหน้้าที่่�มาบรรยายให้้แก่่
นัักศึึกษา และขอคำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการจััดการแยกขยะ
ซึ่่�งปััญหาของกระบวนการนี้้�คืือพฤติิกรรมของผู้้ทิ้้�� งขยะ
เจ้้าหน้้าที่่� SCG packing ได้้แนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาเริ่่�ม
จากการแยกขยะกระดาษก่่อน ซึ่่�งทำำ�ได้้ง่่ายกว่่า บริิษัทั

ยิินดีีรัับแลกกระดาษเก่่ากัับกระดาษใหม่่รีีไซเคิิลที่่�
บริิษััทเป็็นผู้้ผ� ลิิต แต่่เนื่่�องจากนัักศึึกษากลุ่่�มนี้้�มีีปัญ
ั หา
การประสานงานภายในกลุ่่�ม ทั้้�งเริ่่�มทำำ�กิิจกรรมช้้า
ทำำ�ให้้การรวบรวมกระดาษไม่่ได้้มาก ประกอบกัับ
เอกสารที่่�ไปขอตามหน่่วยงานต่่างๆในคณะฯ เป็็น
เอกสารสำำ�คััญที่่�ต้้องทำำ�ลายก่่อน นัักศึึกษาได้้ใช้้เวลา
ส่่วนใหญ่่ในการย่่อยเอกสารเป็็นชิ้้�นเล็็ก ก่่อนนำำ�ออก
จากคณะฯ แม้้ว่่านัักศึึกษาได้้วางแผนทำำ�กิิจกรรม
หลากหลาย รวมทั้้�งการรณรงค์์เรื่่�องการแยกขยะ แต่่
ขาดความร่่วมมืือจากสมาชิิกในกลุ่่�ม อาจารย์์จึึงต้้อง
ขอให้้เพื่่�อนร่่ ว มชั้้�นมาช่่ ว ยย่่ อ ยกระดาษ ในที่่�สุุ ด
นัักศึึกษารวบรวมขยะกระดาษได้้ 300 กิิโลกรััม ซึ่่�งนำำ�
ไปแลกกระดาษใหม่่ได้้ 10 ห่่อ และนำำ�ไปแจกตาม
หน่่ ว ยงานต่่ า งๆในคณะฯ นอกจากกิิ จ กรรมแลก
กระดาษแล้้ว นัักศึึกษาได้้ซื้้�อถัังขยะสีีเขีียวเพื่่�อแยกขยะ
อิินทรีีย์์ พร้้อมทั้้�งมีีการรณรงค์์ให้้นัักศึึกษาร่่วมมืือใน
การแยกขยะ ที่่�บริิเวณถัังขยะและในสื่่�อออนไลน์์
	นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� ทำำ�งานกัับหน่่วยงานในคณะ
สัังคมศาสตร์์ จึึงได้้ประสบการณ์์และเรีียนรู้้�ถึึงการขอ
ความร่่วมมืือและประสานงานกัับหน่่วยงานต่่างๆ และ
นัักศึึกษารัับรู้้�ถึึงการทำำ�งานเป็็นทีีมที่่�มีีความสำำ�คััญ ดััง
นั้้�นนัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� จึึงได้้ไปช่่วยงานกลุ่่�มผลิิตอิิฐบล็็อก
รีีไซเคิิล หลัังจากนั้้�นเพื่่�อนหลายกลุ่่�มได้้เข้้ามาช่่วยกลุ่่�ม
นี้้�ย่่อยกระดาษจนโครงการสำำ�เร็็จ นัักศึึกษาเห็็นความ
สำำ�คัั ญ ของทัั ก ษะในการสื่่�อสารและทัั ก ษะการมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น ส่่วนการเชื่่�อมโยงกิิจกรรมใน
โครงการกัับแนวคิิดและทฤษฎีีนั้้�น นัักศึึกษาใช้้แนวคิิด
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (circular
economy) และการจััดการทรััพยากรโดยชุุมชน โดย
นัักศึึกษาเห็็นความสำำ�คััญของชุุมชนในการจััดการ
ทรััพยากร การแยกขยะต้้องเริ่่�มต้้นจากคนในชุุมชน
จึึงจะได้้ผล ทั้้�งนี้้�ชุุมชนต้้องมีีเครื่่�องมืือช่่วยในการสร้้าง
แรงจููงใจในการแยกขยะ เครื่่�องมืือทางเศรษฐกิิจ เช่่น
การลดภาษีี การให้้ส่่วนลดของร้้านกาแฟ เมื่่�อลููกค้้านำำ�
แก้้วมาเอง
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4) โครงการศึึกษาวิิถีดำี ำ�รงชีีพของคนไร้้บ้้าน
	นัักศึึกษาสนใจประเด็็นคนไร้้บ้้านกัับความมั่่�นคง
ทางอาหาร ผู้้เ� ขีียนได้้พาไปดููงานที่่�บ้้านเตื่่�อมฝััน ซึ่ง่� เป็็น
สถานที่่�พัักพิิงของคนไร้้บ้้าน ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของ
ไวรััสโคโรน่่า บ้้านเตื่่�อมฝัันไม่่ได้้รัับผลกระทบเนื่่�องจาก
ผลิิตอาหารเองได้้ อีีกทั้้�งได้้รัับการสนัับสนุุนจากองค์์กร
ทั้้�งภาครััฐและเอกชน ซึ่่�งเป็็นการบริิจาคอาหาร สิ่่�งของ
ถุุงยัังชีีพ รวมทั้้�งการฝึึกอบรมอาชีีพต่่างๆ ผู้้�เขีียนเห็็น
ว่่านัักศึึกษามีีโอกาสได้้เรีียนรู้้�ถึึงปฎิิบััติิการของชุุมชน
และยุุทธศาสตร์์การดำำ�รงชีีพ (livelihood strategy)
ของคนไร้้บ้้านที่่�เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเปราะบาง ว่่าพวก
เขามีีการปรัับตััวอย่่างไรภายใต้้สภาวะกดดัันที่่�เกิิดขึ้้�น
อย่่างฉัับพลััน
เมื่่�อนัักศึึกษาเห็็นด้้วยกัับการทำำ�โครงการร่่วม
กัับคนไร้้บ้้าน นัักศึึกษาได้้ไปช่่วยปลููกผัักอิินทรีีย์์บน
ดาดฟ้้าของบ้้านเตื่่�อมฝััน เพราะว่่าที่่�ดิินในบ้้านมีีจำำ�กัดั
ทั้้�งยัังต้้องแบ่่งพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการเลี้้�ยงไก่่ไข่่ และบ่่อเลี้้�ยง
กบ ที่่�โครงการหลวงบริิจาคในช่่วงที่่�ไวรััสโคโรนาเริ่่�ม
ระบาด นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�วิิธีีเลืือกซื้้�อเมล็็ดพัันธุ์์�
การเตรีียมปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ การปลููกและการดููแลรัักษาผััก
สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�นัักศึึกษาได้้รัับจากการทำำ�กิิจกรรมครั้้�งนี้้�
คืือการสััมภาษณ์์หััวหน้้าชุุมชนและการสัังเกตการณ์์
อาจารย์์ได้้แนะนำำ�ให้้นัักศึึกษาใช้้แนวคิิดการดำำ�รงชีีพ
ที่่�ยั่่�งยืืน (sustainable livelihood) ในการทำำ�ความ
เข้้าใจและอธิิบายปรากฎการณ์์ทางสัังคม รวมทั้้�ง
นัั ก ศึึ ก ษาได้้ฝึึ ก การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมูู ล ที่่�ได้้รัั บ จาก
ประสบการณ์์ โ ดยตรง ซึ่่� ง จากการใช้้แนวคิิ ด นี้้�
นัักศึึกษาเข้้าใจถึึงการสร้้างเครืือข่่ายทางสัังคมของ
ชุุมชนคนไร้้บ้้าน เพื่่�อรัับการสนัับสนุุนจากสถาบัันทั้้�ง
ภาครััฐและเอกชน
การทำำ�กิิจกรรมของนัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� มีีปััญหา
เรื่่�องความร่่วมมืือภายในกลุ่่�ม อีีกทั้้�งไม่่ได้้ทำำ�กิิจกรรม
ตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ เช่่ น การทำำ�สื่่� อออนไลน์์ เ พื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ผลผลิิตของชุุมชนคนไร้้บ้้าน ดัังนั้้�น
นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิิจกรรมปลููกผัักและถ่่ายทำำ�วีีดีีทััศน์์
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เท่่านั้้�น แต่่สิ่่�งที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�คืือปััญหาของคนไร้้
บ้้าน การที่่�พวกเขาไม่่มีบัี ตั รประชาชนทั้้�งที่่�เป็็นคนไทย
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเข้้าถึึงสวััสดิิการของรััฐ เช่่น การรัักษา
พยาบาล แม้้กระทั่่�ง ไม่่สามารถแจ้้งตำำ�รวจได้้เมื่่�อถููก
ทำำ�ร้้าย นอกจากนี้้� นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�ระบบบริิหาร
จััดการของบ้้านเตื่่�อมฝััน ที่่�สมาชิิกทุุกคนต้้องรัับผิิด
ชอบค่่ า น้ำำ�� ค่่ า ไฟ รวมทั้้�งต้้องเข้้ากลุ่่�มออมทรัั พ ย์์
นัักศึึกษายัังเห็็นความสำำ�คััญของหััวหน้้าชุุมชนในการ
สร้้างเครืือข่่าย เพื่่�อขอความสนัับสนุุนในด้้านต่่างๆ
ส่่วนผลผลิิตของชุุมชน เช่่น ผัักอิินทรีีย์์ ไข่่ไก่่ เมื่่�อเหลืือ
จากการบริิโภคแล้้ว พวกเขามีีแนวคิิดในการแลก
เปลี่่�ยนกัับผลผลิิตอื่่�น เช่่น เนื้้�อสััตว์์กัับชุุมชนข้้างเคีียง
5) โครงการสร้้างความตระหนัั ก รู้้� เรื่่�องสิ่่�ง
แวดล้้อมในชุุมชนกำำ�แพงงาม
	นัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มนี้้�สนใจทำำ� โครงการกัั บ ชุุ ม ชน
กำำ�แพงงามที่่�อยู่่�ติิดกัับคลองแม่่ข่่า และมีีปััญหาเรื่่�อง
น้ำำ��เสีีย หลัังจากที่่�อาจารย์์พานัักศึึกษาไปลงพื้้�นที่่�และ
สนทนากัับผู้้นำ� ำ�ชุมุ ชนเพื่่�อทราบถึึงต้้นตอของปััญหา ที่่�
ส่่งผลให้้น้ำำ��เน่่าเสีีย เราได้้เรีียนรู้้ว่� า่ สาเหตุุของปััญหามา
จากระบบน้ำำ��ทิ้้�งของจัังหวััด ที่่�ไม่่ได้้มีีระบบกำำ�จัดั น้ำำ��เสีีย
ก่่อนปล่่อยทิ้้�งในแหล่่งน้ำำ�� คลองแม่่ข่่าเป็็นที่่�รองรัับน้ำำ��
เสีียจากโรงแรม ร้้านอาหาร ตลาดและบ้้านเรืือน แต่่
ชุุมชนกำำ�แพงงามถููกกล่่าวหาว่่าเป็็นผู้้�ทำำ�ให้้น้ำำ��เสีีย ดััง
นั้้�น ผู้้�นำำ�ชุุมชนได้้เป็็นผู้้�นำำ�ในการฟื้้�นฟููคุุณภาพน้ำำ��ใน
คลองแม่่ข่า่ และขอความร่่วมมืือจากหน่่วยงานภาครััฐ
และเอกชนเพื่่�อระดมทุุนและแรงงานในการขุุดลอก
คลอง การทำำ�ลายสิ่่�งกีีดขวางทางน้ำำ�� การสร้้างสะพาน
ข้้ามคลอง
	นัักศึึกษาวางแผนทำำ�โครงการโดยมีีกิิจกรรม
ย่่อย เช่่น การส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวในชุุมชน และการ
ประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นเว็็บไซด์์ รวมทั้้�งการรณรงค์์เรื่่�องการ
ทิ้้�งขยะ แต่่นัักศึึกษาในกลุ่่�มนี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็นชาวพม่่า มีี
นัั ก ศึึ ก ษาไทยเพีี ย งคนเดีี ย ว ทำำ� ให้้มีี ปัั ญ หาในการ
สื่่�อสาร และขาดความกระตืือรืือร้้นในการทำำ�กิิจกรรม
ทำำ�ให้้ไม่่เกิิดโครงการดัังกล่่าว แม้้ว่่าอาจารย์์ได้้แนะนำำ�
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ให้้ทำำ�กิิ จ กรรมสอนภาษาอัั ง กฤษให้้กัั บ เยาวชนใน
ชุุมชน โดยสอดแทรกประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปด้้วย
ซึ่่�งในครั้้�งแรกได้้รัับความร่่วมมืือจากชุุมชนเป็็นอย่่างดีี
ต่่อมากิิจกรรมครั้้�งที่่�สองเกิิดความผิิดพลาดในการ
สื่่�อสาร นัักศึึกษาไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมสอนภาษา
อัังกฤษได้้ หััวหน้้าชุุมชนจึึงนำำ�นัักศึึกษาไปเก็็บขยะ
พลาสติิกเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตอิิฐบล็็อกรีีไซเคิิล ปััญหาการ
สื่่�อสาร อีีกทั้้�งไม่่มียี านพาหนะของตนเองทำำ�ให้้การเดิิน
ทางจากมหาวิิทยาลััยไปชุุมชนไม่่สะดวก แม้้ว่่าอาจารย์์
มีี ง บประมาณค่่ า เดิิ น ทางให้้ นัั ก ศึึ ก ษาจึึ ง ไปช่่ ว ย
กิิจกรรมของกลุ่่�มอื่่�นที่่�ต้้องการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ใน
ชุุมชน เช่่น การปลููกผัักบริิเวณริิมคลองใกล้้กัับพื้้�นที่่�ปูู
อิิฐบล็็อครีีไซเคิิล และไปร่่วมกิิจกรรมผลิิตอิิฐบล็็อค
รีีไซเคิิล และกลุ่่�มรีีไซเคิิลกระดาษ
	นัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มนี้้� เข้้าใจแนวคิิ ด การจัั ด การ
ทรััพยากรโดยชุุมชน รวมทั้้�งปััญหาของการจััดการ
ทรััพยากรร่่วม เช่่น ลำำ�คลอง ซึ่่�งทำำ�ได้้ยาก เพราะเป็็น
เป็็นทรััพย์์สิินส่่วนรวมที่่�ทุุกคนต้้องการใช้้ประโยชน์์
มากที่่�สุุด และการกีีดกัันการใช้้และการเข้้าถึึงทำำ�ได้้
ยาก สิ่่�งที่่�นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�จากการทำำ�โครงการคืือ
การประสานงาน การติิดต่่อกัับคนในชุุมชน ซึ่่�งเป็็นการ
ฝึึกทัักษะการสื่่�อสารและทัักษะการปฏิิสััมพัันธ์์ ทั้้�งนี้้�
ปัั ญ หาที่่�เกิิ ด ขึ้้�น เป็็ น การฝึึ ก นัั ก ศึึ ก ษาในการแก้้ไข
ปััญหา และหาทางออกโดยการร่่วมมืือกัับโครงการ
ย่่อยอื่่�น
3.2 การสร้้างบรรยากาศการสอนในห้้องเรีียน
การเรีียนการสอนในห้้องเรีียนยัังมีีความจำำ�เป็็น
เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวคิิดและทฤษฎีีของ
การจััดการทรััพยากร ในช่่วงแรกของภาคการเรีียน
เป็็ น การสอนผ่่ า นระบบ Zoom อย่่ า งเดีี ย ว เพื่่�อ
เป็็นการป้้องกัันโรคระบาดโคโรน่่าไวรััส การสอน
ระบบนี้้�มีีข้้อเสีียคืือ การมีีช่่องว่่างในการปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน ต่่อมาอาจารย์์ผู้้�สอนได้้ปรัับ
วิิธีีการสอนมาอยู่่�ในห้้องเรีียน และในขณะเดีียวกัันมีี
ระบบ Zoom ให้้นัักศึึกษาจีีนที่่�ยัังอยู่่�ในประเทศจีีนเข้้า

เรีียนด้้วย ทำำ�ให้้บรรยากาศในห้้องเรีียนดีีขึ้้�น ผู้้�เขีียน
ได้้ใช้้เครื่่�องมืือหลากหลาย ได้้แก่่ การแบ่่งกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อ
ถกเถีียง บทบาทสมมุุติิ Six thinking hats การโต้้วาทีี
การให้้นัั ก ศึึ ก ษานำำ� เสนองาน การเปิิ ด โอกาสให้้
นัักศึึกษาตั้้�งคำำ�ถาม ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนใช้้เวลาบรรยาย 30%
ของเวลาในคาบ เวลาที่่�เหลืือเป็็นการทำำ�กิิจกรรม โดย
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้คื� อื นัักศึึกษาเข้้าใจแนวคิิดและทฤษฎีี
และสามารถนำำ�ไปใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้ นอกจากนี้้� ยััง
ใช้้เวลาท้้ายคาบเรีี ย นติิ ด ตามความก้้าวหน้้าของ
โครงการที่่�นัักศึึกษาทำำ�ด้้วย
3.3 บทบาทของเทคโนโลยีี
การเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เทคโนโลยีี
มีีความสำำ�คััญมาก ผู้้�เขีียนใช้้ KC Moodle และ MS
Teams มาช่่วยในการจััดส่่งเอกสารประกอบการสอน
และการสื่่�อสารกัับนัักศึึกษา นัักศึึกษายัังส่่งงานผ่่าน
ช่่องทางนี้้�ได้้ นอกจากนี้้� การที่่�เทคโนโลยีีมีีการเชื่่�อม
ต่่อกัันทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้ได้้รัับความสะดวกมากขึ้้�น เช่่น การ
เชื่่�อมต่่อระบบ Zoom และ TEAMS เป็็นต้้น ส่่วนการ
สอนในห้้องผู้้�สอนใช้้วีีดีีทััศน์์ Padlet, Kahoot, Miro
การสร้้างบททดสอบโดยใช้้ Microsoft Forms การ
สร้้าง Google sheet เพื่่�อแชร์์เอกสารกัับนัักศึึกษา ซึ่ง่�
Application ส่่ ว นใหญ่่ เชื่่�อมต่่ อ กัั น บนฐานของ
TEAMS
4. การประเมิินผล และผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
	สััดส่่วนของคะแนน แบ่่งเป็็น การสอบกลางภาค
20% และการสอบปลายภาค 20% ส่่วนของ Active
learning คิิดเป็็น 60% ของคะแนนทั้้�งหมด แบ่่งเป็็น
1) การนำำ�เสนอ การร่่วมกิิจกรรมและการทำำ�
แบบทดสอบในห้้องเรีียน 20%
2) โครงการร่่วมกัับชุุมชน 30%
3) การทำำ�วีีดีีทััศน์์ 10%
ผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�ของการทำำ�โครงการร่่วมกัับ
ชุุ มชน นัั กศึึ กษาให้้ความเห็็ นว่่ าการทำำ�โครงการมีี
ประโยชน์์ นัักศึึกษามีีโอกาสนำำ�ทฤษฎีีมาวิิเคราะห์์
สถานการณ์์ จ ริิ ง ตัั ว อย่่ า งเช่่ น จากการสัั ม ภาษณ์์
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นัักศึึกษาที่่�ทำำ�โครงการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร
นัักศึึกษาได้้วิิเคราะห์์ว่า่ สวนผัักในเมืืองมีีปัญ
ั หาในการ
จัั ด การทรัั พ ยากรร่่ ว ม สมาชิิ ก ส่่ ว นใหญ่่ ที่่� มาร่่ ว ม
กิิจกรรมเป็็นชนชั้้�นกลาง และนัักศึึกษา แม้้ว่่าจะมีีการ
จััดกิิจกรรมทุุกเดืือนเพื่่�อสร้้างเครืือข่่าย แต่่ยังั ขาดการ
มีีส่ว่ นรวมในการผลิิตและการกระจายผลผลิิต ในขณะ
ที่่�กลุ่่�มคนด้้อยโอกาสไม่่เข้้าร่่วมกิิจกรรม แม้้ว่่าสวนผััก
มีีการจััดการทรััพยากรโดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วมก็็จริิง แต่่
คนบางกลุ่่�มได้้ถููกกีีดกัันออก นัักศึึกษายัังมีีข้้อสัังเกตุุ
ว่่าการขาดองค์์ความรู้้แ� ละภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่�น ทำำ�ให้้การ
ปลููกผัักไม่่ได้้ผล ส่่วนความเห็็นของนัักศึึกษาสรุุปอยู่่�
ในตารางที่่� 1 ซึ่่�งนำำ�มาจากแบบสอบถาม
ตารางที่่� 1 ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาถึึงผลลััพธ์์การ
เรีียนรู้้�จากการทำำ�โครงการ
No.
ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษา
1 Experience the knowledge taught by
teachers from project activities. Learn to
work with different people.
2 Waste management, recycling
3 Knowledge, cooperation,
4 Knowledge of making Brick from waste, the
mix of cement, how plastic is turned into
green road, teamwork
5 Networking building, getting to know more
new people in our project, some knowledge
from our project
6 I have experienced the reality of the
concepts what I learnt in class. I also learnt
how to structure the management system
and why it is important for any projects to
be carried out in the future. I have also
learnt, as a project like Chiang Mai Urban
Farm, the importance of including locals
and empower them. I have also learnt how
to generate foods via this small farm, Chiang
Mai Urban Farm if the management system
for project implementation is structured
systematically and carried out effectively.
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No.
ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษา
10 Separate waste management and how to
use resources
11 environmental sustainability
12 making bricks with recycle things, new
connection with village, more friends,
13 Resources is important, network and
cooperation as keys to success
14 Waste management and the plastic brick
process
15 Experience the knowledge taught by
teachers from project activities. Learn to
work with different people.
16 Waste management, recycling
17 Knowledge, cooperation,
18 Knowledge of making Brick from waste, the
mix of cement, how plastic is turned into
green road, teamwork
18 Networking building, getting to know more
new people in our project, some knowledge
from our project
20 I have experienced the reality of the
concepts what I learnt in class. I also learnt
how to structure the management system
and why it is important for any projects to
be carried out in the future. I have also
learnt, as a project like Chiang Mai Urban
Farm, the importance of including locals
and empower them. I have also learnt how
to generate foods via this small farm, Chiang
Mai Urban Farm if the management system
for project implementation is structured
systematically and carried out effectively.
7 Separate waste management and how to
use resources
8 environmental sustainability
9 making bricks with recycle things, new
connection with village, more friends,
21 Resources is important, network and
cooperation as keys to success
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No.
ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษา
22 Waste management and the plastic brick
process

อาจารย์์ ผู้้� ส อนได้้ร่่ ว มกิิ จ กรรมกัั บ นัั ก ศึึ ก ษา
ตั้้�งแต่่ต้้นจนปิิดโครงการ และได้้สัังเกตพฤติิกรรมของ
นัักศึึกษา ทั้้�งนี้้�นัักศึึกษาได้้พััฒนาทัักษะด้้านการติิดต่่อ
สื่่�อสาร การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น การสร้้างเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือ ความรัับผิิดชอบ และความเสีียสละของ
นัักศึึกษาเพื่่�อให้้โครงการสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไป ซึ่ง่� ทัักษะเหล่่า
นี้้�เป็็นทัักษะของการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 [4] หลััง
จากโครงการสิ้้�นสุุด นัักศึึกษาได้้นำำ�เสนอผลลััพธ์์การ
เรีียนรู้้� พร้้อมกัับฉายวีีดีทัี ศั น์์ และส่่งรายงาน อาจารย์์
ผู้้�สอนได้้ประเมิินผลจากผลผลิิตดัังกล่่าว ซึ่่�งในภาพ
รวม นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้เ� พิ่่�มเติิมจากการไปศึึกษาดููงาน
และการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชน การทำำ�กิิจกรรมใน
ระยะยาวทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสสร้้างความรู้้� และ
สามารถทำำ�การวิิเคราะห์์ว่า่ โครงการที่่�ตนทำำ�กับั ชุุมชน
นั้้�น มีีข้้อดีี ข้้อเสีียอย่่างไร และประสบผลสำำ�เร็็จหรืือไม่่
	ส่่วนอาจารย์์ผู้้ส� อนนั้้�น การพานัักศึึกษาไปศึึกษา
ดููงานในสถานที่่�ต่่างๆ และการหาชุุมชนให้้นัักศึึกษา
เป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้ใ� ห้้อาจารย์์ ก่่อนหน้้านี้้�อาจารย์์
สอนหนัังสืือแต่่ในห้้องเรีียน ไม่่มีีโอกาสได้้ไปลงพื้้�นที่่�
การสืืบเสาะหากิิจกรรมในชุุมชนและการประสานงาน
กัับองค์์กรต่่างๆ เป็็นการกระตุ้้�นให้้อาจารย์์ได้้สร้้าง
เครืือข่่ายกัับบุุคคลและองค์์กร ทำำ�ให้้มีีการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� มีีประสบการณ์์เพิ่่�มขึ้้�น และได้้ความรู้้�ใหม่่
5. สรุุป
บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการเรีียนรู้้�บนฐานของการ
ทำำ�โครงการ คืือ อาจารย์์ผู้้�สอนต้้องมีีเครืือข่่ายกัับ
ชุุมชน องค์์กร และต้้องทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานกัับชุุมชน

และนัักศึึกษา ทั้้�งนี้้�การติิดต่่อสื่่�อสารมีีความสำำ�คัญ
ั เพื่่�อ
ขอความร่่วมมืือกัับแต่่ละองค์์กร การมอบหมายให้้
นัักศึึกษาทำำ�งานต้้องมีีความชััดเจน และมีีการติิดตาม
ผล รวมทั้้�งมีีการกำำ�หนดส่่งชิ้้�นงานที่่�แน่่นอน ปััญหาที่่�
พบคืืออาจารย์์ผู้้�สอน ไม่่สามารถติิดตามงานของทุุก
โครงการอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพราะอาจารย์์สอน 2 วิิชา
และให้้นัักศึึกษาทำำ� 9 โครงการในภาคเรีียนเดีียวกััน
การดููแลนัักศึึกษาไม่่ทั่่�วถึึงทำำ�ให้้นัักศึึกษาบางกลุ่่�มที่่�
ขาดความรัับผิิดชอบ ไม่่สนใจทำำ�กิิจกรรมหรืือทำำ�งาน
ช้้า ทั้้�งนี้้� อาจารย์์ผู้้�สอนมีีส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างแรง
จููงใจให้้กัับนัักศึึกษาด้้วย การให้้สััดส่่วนคะแนนสููงใน
ส่่วนของโครงการอย่่างเดีียวไม่่ทำำ�ให้้นัักศึึกษาเกิิด
ความกระตืือรืือร้้น กลุ่่�มนัักศึึกษาที่่�มีีปัญ
ั หาเรื่่�องความ
ร่่วมมืือในกลุ่่�มหรืือขาดความรัับผิิดชอบจะไม่่สนใจทำำ�
กิิจกรรมในโครงการ ปััญหาที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกด้้านหนึ่่�งคืืองบ
ประมาณที่่�ใช้้สนัับสนุุนโครงการไม่่เพีียงพอ รายจ่่าย
ส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าเดิินทาง เนื่่�องจากนัักศึึกษาต้้องเดิิน
ทางไปทำำ�กิิจกรรมนอกมหาวิิทยาลััย บางคนไม่่มีียาน
พาหนะของตนเอง ทำำ� ให้้ต้้องจ่่ า ยค่่ า เดิิ นทางแพง
นอกจากนี้้�ยัังมีีค่า่ วััสดุุ อุุปกรณ์์ที่่�ต้้องใช้้ในกิิจกรรม ค่่า
อาหาร เป็็นต้้น
	สำำ�หรัับการเรีียนการสอนในปีีต่่อไป ผู้้�เขีียนจะ
สานต่่อโครงการที่่�นัักศึึกษาได้้ทำำ�ไว้้ ได้้แก่่ โครงการ
สร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร โครงการอิิฐบล็็อกรีีไซเคิิล
โครงการแลกกระดาษรีีไซเคิิล เนื่่�องจากมีีการสร้้าง
เครืือข่่ายไว้้แล้้ว รวมทั้้�งได้้เรีียนรู้้�จุุดอ่่อนจุุดแข็็งของ
แต่่ละโครงการ ดัังนั้้�น การทำำ�งานในปีีต่่อไปจะมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ผู้้�เขีียนมีีแนวคิิดจะบููรณา
การกัับวิิชาอื่่�น เพื่่�อขยายกรอบแนวคิิดของโครงการ
เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�ข้้ามศาสตร์์
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ภาพที่ 1 นักศึกษารวมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อสรางเครือขายผูผลิตอาหารอินทรีย (โครงการสรางความมั่นคงทาง

ภาพที่่� 1 นัักศึึกษาร่่วมกิิจกรรมกัับชุุมชนเพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายผู้้ผ� ลิิตอาหารอิินทรีีย์์ (โครงการสร้้างความมั่่�นคง
อาหาร)
ทางอาหาร)ภาพที่ 1 นักศึกษารวมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อสรางเครือขายผูผลิตอาหารอินทรีย (โครงการสรางความมั่นคงทาง
อาหาร)

ภาพที่่� 2 นัักศึึกษาฝึึกทำำ�อิฐิ บล็็อกรีีไซเคิิลที่่�โรงงาน จ.ลำำ�พูนู (โครงการอิิฐบล็็อครีีไซเคิิลและปรัับปรุุงภููมิทัิ ศั น์์ชุมุ ชน
กำำ�แพงงาม)ภาพที่ 2 นักศึกษาฝกทำอิฐบล็อกรีไซเคิลที่โรงงาน จ.ลำพูน (โครงการอิฐบล็อครีไซเคิลและปรับปรุงภูมิทัศน
278

ภาพที
่ 2 นักศึกษาฝกทำอิฐบล็อกรีไซเคิลที่โรงงาน จ.ลำพูน (โครงการอิฐบล็อครีไซเคิลและปรับปรุงภูมิทัศน
ชุมชนกำแพงงาม)
ชุมชนกำแพงงาม)
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ภาพที่ 3 ผลงานของนักศึกษาที่ชุมชนกำแพงงาม (โครงการอิฐบล็อครีไซเคิลและปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนกำแพง
งาม)

ภาพที่ 4 นั กศึ กษาไปเยี ่ ย มชมโรงงานกระดาษในเครื อบริษัท SCG Packing จ.ลำพูน (โครงการรีไซเคิ ล
กระดาษ)
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ภาพที่ 5 นักศึกษาเพาะเมล็ดผักบนดาดฟาบานเตื่อมฝน (โครงการศึกษาวิถีดำรงชีพของคนไรบาน)

ภาพที่ 6 นักศึกษาทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ชุมชนกำแพงงาม (โครงการสรางความ
ตระหนักรูเรื่องสิ่งแวดลอม ชุมชนกำแพงงาม)

Link เชื่อมโยงกับวีดีทัศน
โครงการสรางความมั่นคงทางอาหาร:
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Link เชื่่�อมโยงกัับวีีดีีทััศน์์
โครงการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร:
https://www.youtube.com/watch?v=hTUtMC9xm5I&feature=youtu.be&t=11&fbclid=IwAR
19QkBzGv3UjGAvGY0KXVLsb_0UvJwGYPvZ-JdmCmb3VhrucgvpThrLiL4
โครงการอิิฐบล็็อครีีไซเคิิลและปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ชุุมชนกำำ�แพงงาม:
https://www.youtube.com/watch?v=wQAlm0d9Tx8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1SfRG
mcOnnMCGPUpsxhiLsFw7iYP6hiWcPDG5CDx7YnXFm0n3h6pq1Kxw
โครงการรีีไซเคิิลกระดาษ:
https://www.youtube.com/watch?v=sVwA6-98Y2k&feature=youtu.be
โครงการศึึกษาวิิถีดำี ำ�รงชีีพของคนไร้้บ้้าน:
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
โครงการสร้้างความตระหนัักรู้้�เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชนกำำ�แพงงาม:
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
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การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนบนฐานของการทำ�โครงการ (Project-based learning)
ในวิชาลักษณะข้ามชาติกับประเด็นทางสังคม
อารตี อยุทธคร

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
E-mail: arratee.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การสอนแบบ Active learning โดยการใช้้เครื่่�องมืือหลากหลาย ได้้แก่่ การใช้้เทคโนโลยีี สื่่�อการสอน และ
กิิจกรรมในห้้องเรีียน เพื่่�อกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษาตื่่�นตััวและมีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนมากขึ้้�น แม้้ว่่าการสอนแบบ Active
learning ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีความกระตืือรืือร้้นในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมในห้้องเรีียน แต่่ยัังไม่่เพีียงพอที่่�จะช่่วยให้้
นัักศึึกษาเข้้าใจในทฤษฎีีอย่่างถ่่องแท้้ นัักศึึกษาไม่่สามารถนำำ�ทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ไปใช้้ในการวิิเคราะห์์สภาพ
ปััญหาและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง และนัักศึึกษาไม่่สามารถเชื่่�อมโยงหรืือเลืือกใช้้แนวคิิดที่่�เหมาะสมไปอธิิบาย
ปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมได้้ การเรีียนการสอนบนฐานของการทำำ�โครงการ (Project-based learning) เป็็น
การบููรณาการวิิธีีการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นความรู้้�กัับการสร้้างแรงจููงใจเข้้าด้้วยกััน ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้มีีประสบการณ์์การ
ทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน และเข้้าใจสภาพปััญหาของชุุมชนมากขึ้้�น ผู้้ส� อนจะต้้องมีีความรู้้ร� อบด้้าน เพื่่�อแนะนำำ�นักั ศึึกษา
ในการใช้้แนวคิิดเพื่่�อการวิิเคราะห์์โครงการได้้ นอกจากนี้้�การสร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่างๆทำำ�ให้้นัักศึึกษามีี
โอกาสได้้ฝึึกการทำำ�งาน พััฒนาทัักษะการติิดต่่อสื่่�อสารและการปฏิิสัมั พัันธ์์ ซึ่ง่� จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการทำำ�งานกัับองค์์กร
ในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�บนฐานของการทำำ�โครงการ, ลัักษณะข้้ามชาติิ, แรงงานข้้ามชาติิ, ชุุมชน
1. บทนำำ�
การเรีี ย นการสอนในปัั จ จุุ บัั น ได้้มีี ก ารปรัั บ
เปลี่่�ยนจากการบรรยายไปสู่่�การสอนแบบมีีปฏิิสัมั พัันธ์์
เช่่น การจััดกิิจกรรมกลุ่่�ม การให้้นัักศึึกษานำำ�เสนองาน
และแสดงความคิิดเห็็นมากขึ้้�น แม้้ว่่าการให้้นัักศึึกษา
ได้้ทำำ�กิจิ กรรมแบบ Active เป็็นการกระตุ้้น� ให้้นัักศึึกษา
มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการเรีียนรู้้� ผู้้�สอนควรศึึกษาถึึง
ความคาดหวัังของนัักศึึกษาว่่าวิิธีกี ารสอนเหล่่านั้้�น ส่่ง
ผลต่่อการเรีียนรู้้�ของนัักศึึกษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
หรืือไม่่ นัักศึึกษาชอบการทำำ�กิิจกรรมกลุ่่�ม มากกว่่า
การฟัังบรรยาย ในขณะเดีียวกัันงานวิิจััย [1] ระบุุว่่า
นัักศึึกษาไม่่ชอบการนำำ�เสนอและกิิจกรรมบทบาท
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สมมุุติิ (role play) ซึ่่�งกิิจกรรมเหล่่านี้้�ต้้องทำำ�ร่่วมกัับ
กิิจกรรมอื่่�น เช่่น การเขีียนเพื่่�อส่่งเสริิมกััน ทำำ�ให้้
กิิจกรรมนั้้�นมีีประโยชน์์ต่อ่ การเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษามาก
ขึ้้�น ผู้้�เขีียนได้้ทำำ�การสอนแบบ Active learning โดย
ได้้รัับการอบรมจากหลัักสููตรที่่�มหาวิิทยาลััยจััดขึ้้�น ได้้
ใช้้เครื่่�องมืือหลากหลายเพื่่�อกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษาตื่่�นตััว
และมีีส่่วนร่่วมในการเรีียนมากขึ้้�น มีีการใช้้เทคโนโลยีี
สื่่�อการสอน และกิิจกรรมในห้้องเรีียน เช่่น การแสดง
บทบาทสมมุุติิ การแบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อถกเถีียงกััน การโต้้เวทีี
กิิ จ กรรมเหล่่ า นี้้�ช่่ ว ยกระตุ้้� น ให้้นัั ก ศึึ ก ษามีี ค วาม
กระตืือรืือร้้นในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมในครั้้�งแรก ต่่อมา
เมื่่�อมีีการทำำ�กิจิ กรรมซ้ำำ��กันั หลายครั้้�ง นัักศึึกษาจะขาด
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ความกระตืื อ รืื อ ร้้นในการทำำ�กิิ จ กรรม นอกจากนี้้�
กิิจกรรมในห้้องเรีียนยัังไม่่สามารถช่่วยให้้นัักศึึกษา
เข้้าใจในทฤษฎีี อ ย่่ า งถ่่ อ งแท้้ รวมทั้้�งนัั ก ศึึ ก ษาไม่่
สามารถนำำ�ท ฤษฎีี ท างสัั ง คมศาสตร์์ ไ ปใช้้ในการ
วิิเคราะห์์สภาพปััญหาและเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงได้้
นัักศึึกษาส่่วนใหญ่่ยัังไม่่เข้้าใจสภาพปััญหาสัังคมที่่�แท้้
จริิง อีีกทั้้�งไม่่สามารถเชื่่�อมโยงหรืือเลืือกใช้้แนวคิิดที่่�
เหมาะสมไปอธิิบายปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคมได้้
ดัั ง นั้้�น เมื่่�อศูู น ย์์ น วัั ต กรรมการเรีี ย นการสอน
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ได้้มีีโครงการส่่งเสริิมการจััดการ
เรีียนรู้้แ� บบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้ใ� นศตวรรษที่่�
21 ผู้้เ� ขีียนจึึงสนใจเข้้าร่่วมโครงการ และออกแบบการ
เรีียนการสอนบนฐานของการทำำ�โครงการ (Projectbased learning) เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีประสบการณ์์
การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน และเข้้าใจปััญหาของชุุมชน
นอกจากนี้้� อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่นัักศึึกษา
ในการนำำ�แนวคิิดและทฤษฎีีทางสัังคมศาสตร์์ที่่�เรีียนใน
ห้้องเรีียน ไปวิิเคราะห์์เหตุุการณ์์จริิงที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน
2. หลัักการและทฤษฎีีของโครงการ
การเรีียนการสอนในหลัักสููตรทั่่�วไปไม่่เน้้นการ
ปฏิิบัติั แิ ก่่นักั ศึึกษา ทำำ�ให้้นัักศึึกษาไม่่สามารถเชื่่�อมโยง
ทฤษฎีีกัับปฏิิบััติิการ และการใช้้แนวคิิดมาวิิเคราะห์์
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง นอกจากนี้้�นัักศึึกษายัังขาด
ทัักษะในการติิดต่่อสื่่�อสาร (communication skill)
การทำำ�งานเป็็นทีีม (team work) ดัังนั้้�นผู้้�สอนจึึงควร
ปรัับวิิธีีการสอนเพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสฝึึกทัักษะ
เหล่่านี้้� [2] ส่่วนการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21
เน้้นให้้นัักศึึกษาทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน (collaborative
learning) เพื่่�อส่่งเสริิมผลลััพธ์์การเรีียนรู้้ข� องนัักศึึกษา
ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีทัศั นคติิที่่�ดีแี ละเข้้าใจบทเรีียนมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้�การเรีี ย นแบบร่่ ว มมืื อ กัั น ได้้ผลดีี ม ากกว่่ า การ
ทำำ�งานคนเดีียวที่่�ต้้องแข่่งขัันกััน (competition) และ
เป็็ น การพัั ฒ นาทัั ก ษะการปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ผู้้� อื่่� น
(interpersonal skill) [3] การเรีียนรู้้�บนฐานของการ
ทำำ�โครงการเป็็นการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ทางสัังคมให้้

นัักศึึกษา ในด้้านทัักษะการติิดต่่อสื่่�อสาร การต่่อรอง
และการร่่วมมืือกััน
การเรีี ย นรู้้� บ นฐานของการทำำ� โครงการ
(Project-based learning) เป็็นการบููรณาการวิิธีกี าร
สอนที่่�มุ่่�งเน้้นความรู้้�กัับการสร้้างแรงจููงใจเข้้าด้้วยกััน
ซึ่่�งส่่วนประกอบสำำ�คััญของโครงการคืือ 1) การตั้้�ง
คำำ�ถามหรืือการชี้้�ประเด็็นปััญหา 2) การสร้้างกิิจกรรม
เพื่่�อตอบโจทย์์หรืือเพื่่�อแก้้ไขปััญหานั้้�น นัักศึึกษาจึึงมีี
ส่่วนรัับผิิดชอบในการสร้้างคำำ�ถามและกิิจกรรมต่่างๆ
ส่่วนผู้้�สอนมีีส่่วนในการสนัับสนุุนกิิจกรรม แต่่ไม่่ควร
ไปควบคุุมมากเกิินไป ผู้้�สอนควรให้้อิิสระแก่่นัักศึึกษา
ในการสร้้างสรรค์์กิิจกรรมเอง [4]
การที่่�นัั ก ศึึ ก ษามีี โ อกาสทำำ�กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั บ
ชุุมชนในพื้้�นที่่�จริิง ทำำ�ให้้นัักศึึกษามีีประสบการณ์์ของ
การเป็็นนัักวิิจััย นัักคิิดหรืือผู้้�แก้้ไขปััญหา พวกเขาจะ
ถููกกระตุ้้น� จากปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในโลกแห่่งความเป็็นจริิง
ทำำ�ให้้เกิิดความสนใจศึึกษาในประเด็็นนั้้�น นัักศึึกษาจะ
ได้้รัับข้้อมููลและเรีียนรู้้�จากการปฏิิบััติิ (learning by
doing) ซึ่่� ง เป็็ น กระบวนการสร้้างความรู้้� ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�แบบ
ยกระดัับ (scaffolding instruction) ที่่�ส่่งเสริิมให้้
นัักศึึกษามีีความรัับผิิดชอบ และสนัับสนุุนทรััพยากร
การเรีียนรู้้�บนฐานของการทำำ�โครงการเป็็นแนวทางที่่�
กระตุ้้�นให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วม เกิิดความสนใจในการ
เรีียนรู้้� และความสำำ�เร็็จของโครงการยัังมีีส่่วนในการ
สร้้างตััวตนให้้นัักศึึกษาด้้วย
ในส่่ วนของการวัั ดผลการเรีี ย นรู้้�จากการทำำ�
โครงการนั้้�น ใช้้วิิธีีประเมิินตนเองและการสะท้้อนคิิด
(reflection) กระบวนการเรีี ย นรู้้� ทำำ� ให้้นัั ก ศึึ ก ษา
สะท้้อนคิิดว่่ามีีการร่่วมมืือทำำ�งานในกลุ่่�มได้้ดีีเพีียงใด
รวมทั้้�งสมาชิิกในกลุ่่�มมีีการเสีียสละ การต่่อรองและ
การรัับฟัังความคิิดเห็็นมากน้้อยเพีียงใด นอกจากนี้้�
นัักศึึกษายัังสามารถประเมิินความสำำ�เร็็จของโครงการ
ที่่�ดำำ�เนิินการด้้วย ในเชิิงประสิิทธิิภาพ ผลประโยชน์์
หรืือผลผลิิต นัักศึึกษาเป็็นผู้้�ให้้ความคิิดเห็็นและ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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วิิจารณ์์เกี่่�ยวกัับโครงการให้้กัับเพื่่�อน จะช่่วยให้้พวก
เขามีีความระมััดระวัังในการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั คนอื่่�น ซึ่ง่�
เป็็นผลดีีของการพััฒนาทัักษะของนัักศึึกษาในศตวรรษ
ที่่� 21 [5] เมื่่�อนัักศึึกษาเรีียนจบแล้้วออกไปทำำ�งาน พวก
เขามีีเข้้าใจว่่าการประเมิินผล ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ดููผลลััพธ์์
แต่่ยังั ต้้องพิิจารณาเรื่่�องความร่่วมมืือ การวางแผน และ
ทัักษะการทำำ�งานในองค์์กร
การสอนบนฐานของการทำำ� โครงการมีี
ประโยชน์์ต่อ่ ผู้้ส� อนและนัักศึึกษา ในการทำำ�ความเข้้าใจ
ปััญหาของสัังคมอย่่างลึึกซึ้้�ง ทั้้�งนี้้�ผู้้ส� อนต้้องมีีความรู้้ที่่��
เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการ เพื่่�อสามารถใช้้แนวคิิดในการ
อธิิบายและวิิเคราะห์์โครงการได้้ รวมทั้้�งยัังสามารถ
เชื่่�อมโยงความคิิ ด หลัั ก ของโครงการกัั บ วิิ ช าอื่่�นใน
หลัั ก สูู ต ร หรืื อ นำำ� ความรู้้� ข้้ ามศาสตร์์ เข้้ามาใช้้ใน
โครงการ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องยากสำำ�หรัับผู้้�สอนที่่�ต้้องเข้้าใจ
แนวคิิดเพีียงพอ และมีีความรู้้�เรื่่�องวิิธีีการสอน รวมทั้้�ง
กระบวนการสร้้างความรู้้�แบบ Active
3. กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนวิิชา
	ผู้้�เขีียนสอนวิิชาลัักษณะข้้ามชาติิและประเด็็น
ทางสัังคม ใช้้วิิธีีการสอนแบบ Active learning โดย
การใช้้ KC Moodle และ MS Teams ในการส่่ง
เอกสารประกอบการสอน และนัักศึึกษาส่่งงานผ่่าน
ช่่องทางนี้้� ส่่วนกิิจกรรมในห้้องเรีียน ผู้้�สอนใช้้เครื่่�อง
มืือหลากหลาย ได้้แก่่ การนำำ�เสนองาน การทำำ�บทบาท
สมมุุติิ การแบ่่งกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อถกเถีียงกััน รวมทั้้�งการใช้้
สื่่�อการสอน เช่่น วีีดีทัี ัศน์์ Padlet Kahoot ผู้้�เขีียน
ต้้องการกระตุ้้�นให้้นัักศึึกษามีีส่่วนร่่วมในการเรีียน
รู้้�มากขึ้้�น และสามารถเชื่่�อมโยงแนวคิิด ทฤษฎีีที่่�เรีียน
ในห้้องกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง จึึงใช้้วิิธีีเรีียนรู้้�บน
ฐานของการทำำ� โครงการ ควบคู่่�ไปกัั บ การสอนใน
ห้้องเรีียน ซึ่่�งผู้้�เขีียนได้้แบ่่งกระบวนการเรีียนรู้้�เป็็น 3
ขั้้�นตอน คืื อ การสร้้างสรรค์์ โ ครงการ การสร้้าง
บรรยากาศในห้้องเรีียน และการใช้้เทคโนโลยีี
3.1 การสร้้างสรรค์์โครงการ
อาจารย์์ผู้้�สอนได้้อธิิบายในชั้้�นเรีียนชั่่�วโมงแรก
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ถึึงการทำำ�โครงการว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมในชั้้�น
เรีียน พร้้อมทั้้�งระบุุสััดส่่วนของคะแนนซึ่่�งเป็็น 30%
และการผลิิตวีีดีทัี ศั น์์เกี่่�ยวกัับโครงการอีีก 10% พร้้อม
ทั้้�งทำำ�โพลให้้นัักศึึกษาออกเสีียง ซึ่่�งนัักศึึกษาส่่วนใหญ่่
ต้้องการทำำ�โครงการ และได้้ทำำ�การแบ่่งกลุ่่�ม รวมทั้้�ง
ออกแบบโครงการเอง ส่่วนอาจารย์์ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึง
ตััวอย่่างโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษาถึึงการข้้าม
ชาติิของผู้้�อพยพ เช่่น ชาวอิินเดีียพลััดถิ่่�น ผู้้�อพยพที่่�
ติิดเชื้้�อเอชไอวีี โดยผู้้�สอนทำำ�หน้้าที่่�ประสานงานและ
ติิดต่่อกัับองค์์กรที่่�นัักศึึกษาสนใจไปร่่วมกิิจกรรมด้้วย
ในชั้้�นเรีี ย นนี้้�มีี นัั ก ศึึ ก ษา 22 คน จากหลัั ก สูู ต ร
สัังคมศาสตร์์นานาชาติิ ได้้ดำำ�เนิินโครงการทั้้�งหมด 4
โครงการ
1) โครงการศึึกษาอััตลัักษณ์์ชาวมุุสลิิมอพยพ
จากพม่่า
2) โครงการศึึกษาสิิทธิิของแรงงานชาวไทใหญ่่
3) โครงการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมพม่่าและไทย
4) โครงการการป้้องกัันโรคระบาดโควิิดในกลุ่่�ม
แรงงานชาวพม่่า
1) โครงการศึึกษาอััตลัักษณ์์ชาวมุุสลิิมอพยพ
จากพม่่า
	นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้�สนใจเรีียนรู้้ก� ารสร้้างอััตลัักษณ์์
ของชาวมุุสลิิมที่่�อพยพจากพม่่า มาตั้้�งถิ่่�นฐานที่่�ชุุมชน
ช้้างคลาน จ.เชีียงใหม่่ อาจารย์์ผู้้�สอนจึึงพานัักศึึกษา
ไปทำำ�ความรู้้�จัักผู้้�นำำ�ชุุมชนมุุสลิิมช้้างคลานที่่�อพยพมา
จากอิินเดีีย และครููสอนศาสนาของกลุ่่�มมุุสลิิมที่่�อพยพ
จากพม่่าที่่�อาศััยอยู่่�ในบริิเวณถนนช้้างคลาน รวมทั้้�งพา
นัักศึึกษาไปร่่วมกิิจกรรมทางศาสนาของชาวมุุสลิิม
เมื่่�อนัักศึึกษาคุ้้�นเคยกัับชุุมชนมุุสลิิมอพยพจากพม่่า
แล้้ว จึึงสอบถามความต้้องการจากผู้้�นำำ�ชุุมชน พบว่่า
ชุุมชนต้้องการให้้เด็็กนัักเรีียนเรีียนภาษาอัังกฤษเพิ่่�ม
เติิมจากที่่�เรีียนในโรงเรีียน ซึ่ง่� เด็็กนัักเรีียนกลุ่่�มนี้้�จะมา
เรีียนคััมภีีร์อั์ ลั กุุรอาน ทุุกเย็็นในวัันธรรมดา รวมทั้้�งช่่วง
เช้้าในวัันเสาร์์และอาทิิตย์์ ครููสอนศาสนาเห็็นว่่าเด็็ก
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นัักเรีียนควรมีีวิิชาอื่่�นเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะให้้นัักเรีียน เมื่่�อ
นัักศึึกษาทราบความต้้องการของชุุมชนจึึงเสนอตััวไป
สอนภาษาอัังกฤษให้้เด็็กนัักเรีียนกลุ่่�มนี้้� ในวัันเสาร์์และ
อาทิิตย์์ ครั้้�งละ 1 ชั่่�วโมงเป็็นเวลา 2 เดืือน โดยเตรีียม
อุุปกรณ์์การสอนไปเอง ในขณะที่่�สอนภาษาอัังกฤษนั้้�น
นัั ก ศึึ ก ษามีี โ อกาสทำำ� ความคุ้้� น เคยกัั บ ชุุ ม ชนและ
สัังเกตการณ์์ในประเด็็นที่่�สนใจ
นัักศึึกษาสนใจการสร้้างอััตลัักษณ์์ของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ใน
สภาวะข้้ามชาติิ จึึงใช้้แนวคิิดการสร้้างอััตลัักษณ์์แบบ
ลููกผสม (hybridity) เพื่่�ออธิิบายว่่าเด็็กที่่�อพยพมาจาก
พม่่าและเด็็กที่่�เกิิดในประเทศไทยมีีการสร้้างอััตลัักษณ์์
ใหม่่ ขึ้้� นมา ซึ่่� ง เป็็ น อัั ต ลัั ก ษณ์์ ที่่�ยืื ด หยุ่่�น และมีี ก าร
แสดงออกของอััตลัักษณ์์ไม่่เหมืือนกัันในสถานการณ์์ที่่�
แตกต่่ า ง ขึ้้�นกัั บ ผลประโยชน์์ ที่่� พวกเขาจะได้้รัั บ
นัักศึึกษาจึึงมีีโอกาสได้้นำำ�แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�ใช้้ใน
ห้้องเรีี ย นมาวิิ เ คราะห์์ เ หตุุ ก ารณ์์ จ ริิ ง ที่่�พวกเขามีี
ประสบการณ์์โดยตรง
เมื่่�อนัักศึึกษาทำำ�การสอนภาษาอัังกฤษได้้ระยะ
หนึ่่�ง ได้้รัับข้้อมููลว่่าเด็็กนัักเรีียนมีีปััญหาเรื่่�องการเข้้า
ถึึงการศึึกษาเพราะไม่่มีสัี ญ
ั ชาติิไทย ทำำ�ให้้การเรีียนต่่อ
ในระดัั บ สูู ง เป็็ นไปได้้ยากเพราะขาดแคลนทุุ นการ
ศึึ ก ษา นัั ก ศึึ ก ษาจึึ ง ได้้จัั ด งานสัั ม มนาขึ้้�นที่่�คณะ
สัังคมศาสตร์์ โดยเชิิญบุุคลากรจากหลายหน่่วยงาน
เช่่น มููลนิิธิิการศึึกษาประกายแสง ผู้้�นำำ�ชุุมชนมุุสลิิม
อพยพจากพม่่า ผู้้นำ� ำ�ชุมุ ชนมุุสลิิมช้้างคลาน มาร่่วมกััน
หาแนวทางช่่ ว ยเหลืื อ เด็็ ก นัั ก เรีี ย นที่่�ขาดแคลนทุุ น
ทรััพย์์ในการเรีียนต่่อ ข้้อมููลที่่�ได้้จากผู้้ม� าร่่วมสััมมนา
นั้้�นน่่าสนใจและให้้ความรู้้�ใหม่่เพิ่่�มเติิม อาทิิเช่่น ผู้้�
อำำ�นวยการมููลนิิธิกิ ารศึึกษาประกายแสงกล่่าวว่่า ได้้ให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านการศึึกษากัับกลุ่่�มมุุสลิิมอพยพจาก
พม่่ า แต่่ ก ลุ่่�มนี้้�จะให้้ความสำำ�คัั ญ กัั บ กิิ จ กรรมของ
ศาสนามากกว่่าการเรีียนจึึงหยุุดให้้การสนัับสนุุน แต่่
จะรัับข้้อมููลไปพิิจารณาใหม่่เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือต่่อ
ไป ส่่วนผู้้นำ� ำ�ชุมุ ชนมุุสลิิมช้้างคลานไม่่สามารถหาทุุนให้้
นัักเรีียนได้้ แม้้ว่่าจะมีีเครืือข่่ายของโรงเรีียนเอกชน

เนื่่�องจากการบริิหารรายได้้แบบเอกชนทำำ�ให้้ไม่่มีีทุุน
ให้้นัักเรีียนยากจน แม้้ว่่าการจััดสััมมนาครั้้�งนี้้� ยัังไม่่
ก่่ อ ให้้เกิิ ด ผลที่่�เป็็ น รูู ป ธรรม แต่่ นัั ก ศึึ ก ษาได้้เข้้าใจ
กระบวนการทำำ�งานอุุปสรรค และการแก้้ไขปััญหาที่่�
เกิิดขึ้้�นในระหว่่างการทำำ�กิิจกรรม เป็็นการพััฒนา
ศัักยภาพ ทัักษะการทำำ�งานในอนาคต
2) โครงการศึึกษาสิิทธิิของแรงงานชาวไทใหญ่่
นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� สนใจเรื่่�องสิิทธิิของแรงงานชาวไทใหญ่่
ที่่�อพยพมาทำำ�งานในจัังหวััดเชีียงใหม่่ จึึงได้้ไปติิดต่่อ
มููลนิิธิิเพื่่�อสุุขภาพและการเรีียนรู้้�ของแรงงานกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์� (MAP foundation) ซึ่่�งอาจารย์์ผู้้�สอนได้้ไป
พบกัับเจ้้าหน้้าที่่�มููลนิิธิิ MAP ที่่�ทำำ�งานด้้านสิิทธิิแรงงาน
ชาวไทใหญ่่ เพื่่�อขอความร่่วมมืือให้้เป็็นพี่่�เลี้้�ยงแก่่
นัักศึึกษาในการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับมููลนิิธิิฯ ภายใน
เวลาสองเดืือนนั้้�น นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิจิ กรรมหลากหลาย
ได้้แก่่ การร่่วมประชุุมกัับกลุ่่�มแรงงานชาวไทใหญ่่ การ
อบรมสััมมนาเกี่่�ยวกัับกฎหมายแรงงาน สวััสดิิการและ
สิิทธิิจากประกัันสัังคม ที่่�โรงแรมฮอลิิเดย์์การ์์เดน การ
อบรมเชิิงปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่แรงงานไทใหญ่่
และรายการวิิ ทยุุ เ พื่่�อการสื่่�อสารกัั บ ชุุ ม ชนไทใหญ่่
นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสได้้ฝึึกเป็็นการเป็็นผู้้�นำำ�กิิจกรรม
กลุ่่�ม การเรีียนรู้้เ� รื่่�องกฎหมายแรงงานต่่างด้้าว รวมทั้้�ง
ปััญหาของแรงงานต่่างด้้าวที่่�ไม่่ได้้รัับสวััสดิิการจาก
ประกัันสัังคม และการถููกกดขี่่�จากผู้้�จ้้าง
	นัักศึึกษายัังเชื่่�อมโยงการใช้้แนวคิิดการข้้ามชาติิ
(transnationalism) การสร้้างเครืือข่่ายทางสัังคม
(social network) ของแรงงานข้้ามชาติิ และการกดขี่่�
แรงงานข้้ามชาติิของทุุนนิิยมภายใต้้ลััทธิิเสรีีนิิยมใหม่่
(neoliberalism) การที่่�นัักศึึกษาได้้ร่่วมทำำ�กิจิ กรรมกัับ
มููลนิิธิิ MAP ทำำ�ให้้ได้้รัับทราบปััญหาของแรงงานที่่�ไม่่รู้้�
กฎหมาย ไม่่รับั รู้้ถึ� งึ สิิทธิิของแรงงานต่่างด้้าว ที่่�สามารถ
เรีียกร้้องขอความเป็็นธรรมได้้ เมื่่�อได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�
ไม่่ถูกู ต้้องจากนายจ้้าง นอกจากนี้้� นัักศึึกษายัังได้้เรีียน
รู้้ว่� า่ แรงงานชาวไทใหญ่่ได้้สร้้างเครืือข่่ายทางสัังคมเพื่่�อ
ต่่อรองเรื่่�องสิิทธิิแรงงาน การให้้ความรู้้ใ� นกลุ่่�มผ่่านการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สื่่�อสัั ง คมออนไลน์์ และวิิ ทยุุ ก ระจายเสีี ย ง ซึ่่� ง
ประสบการณ์์เหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้นัักศึึกษาเข้้าใจบริิบททาง
สัังคมอย่่างลึึกซึ้้�ง สามารถนำำ�แนวคิิดที่่�เรีียนในห้้องมา
อธิิบายและวิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์ทางสัังคมได้้
นอกจากนี้้� นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� ยัังตอบสนองการร้้องขอ
จากชุุมชนชาวไทใหญ่่ที่่�ต้้องการเรีียนภาษาอัังกฤษ
นัักศึึกษาได้้เดิินทางไปสอนภาษาอัังกฤษให้้ชุุมชน
แรงงานไทใหญ่่ ที่่�อำำ�เภอสัันกำำ�แพง ในช่่วงเย็็นหลัังจาก
เลิิกงาน เนื่่�องจากชุุมชนอยู่่�ไกลจากตััวเมืืองทำำ�ให้้ค่่าใช้้
จ่่ายของการเดิินทางเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�กิิจกรรม
ทั้้�งนี้้�กิิจกรรมนี้้� ไม่่ใช่่กิจิ กรรมของมููลนิิธิแิ ต่่นักั ศึึกษาทำำ�
เพิ่่�มเติิมขึ้้�นมาเอง เนื่่�องจากเห็็นความกระตืือรืือร้้นของ
ชุุ ม ชนที่่�ต้้องการเรีี ย นรู้้� เ พิ่่�มเติิ ม เป็็ น การพัั ฒ นา
ศัักยภาพของแรงงาน
อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ร่่วมกิิจกรรมของนัักศึึกษา ได้้
เห็็นศัักยภาพของนัักศึึกษาจากการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ
ซึ่่� ง ปัั ญ หาของนัั ก ศึึ ก ษากลุ่่�มนี้้�เป็็ น เรื่่�องการติิ ด ต่่ อ
สื่่�อสาร เนื่่�องจากสมาชิิกกลุ่่�มประกอบด้้วยนัักศึึกษา
ชาวไทใหญ่่ ชาวพม่่า ชาวสิิงคโปร์์เชื้้�อสายจีีน ทำำ�ให้้
นัักศึึกษาหลายคนไม่่สามารถสื่่�อสารกัับแรงงานไทใหญ่่
ต้้องให้้เพื่่�อนแปลภาษาให้้ ดัังนั้้�น การทำำ�กิิจกรรมส่่วน
ใหญ่่ มีีเพีียงนัักศึึกษา 3 คนเป็็นแกนหลััก ส่่วนการร่่วม
กิิจกรรมวิิทยุกุ ระจายเสีียง ทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมเพราะทุุก
คนใช้้ภาษาอัังกฤษได้้ ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นภายในกลุ่่�มจึึง
เป็็นบทเรีียนให้้กัับนัักศึึกษาเมื่่�อต้้องทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�
อื่่�น รวมทั้้�งการต่่อรองเพื่่�อให้้งานกลุ่่�มสำำ�เร็็จลุุล่่วง
3) โครงการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมพม่่าและไทย
	นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� ได้้ติิดต่่อมููลนิิธิิแสงประกาย
(BEAM foundation) เพื่่�อทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับมููลนิิธิิ
และอาจารย์์ ผู้้� ส อนได้้ร่่ ว มหารืื อ กัั บ มูู ล นิิ ธิิ ฯ เรื่่�อง
กิิจกรรมที่่�นัักศึึกษาจะทำำ�ร่ว่ มกััน ซึ่่�งทางมููลนิิธิแิ จ้้งว่่า
กิิ จ กรรมของมูู ลนิิ ธิิฯได้้หยุุ ดไปช่่ วงระยะเวลาหนึ่่�ง
เนื่่�องจากโรคระบาดโควิิด ขณะนี้้�สถานการณ์์ดีขึ้้�ี นแล้้ว
มูู ล นิิ ธิิ ต้้ องการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรมต่่ อ ไป และยิิ น ดีี รัั บ
นัั ก ศึึ ก ษาให้้ร่่ ว มทำำ�กิิ จ กรรมกัั บ ทางมูู ล นิิ ธิิ ฯ โดย
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นัักศึึกษาจ่่ายค่่าเดิินทาง ค่่าอาหาร และอุุปกรณ์์ในบาง
กิิจกรรม นัักศึึกษาแบ่่งเป็็นสองกลุ่่�มใหญ่่ กลุ่่�มแรกทำำ�
กิิ จกรรมสอนภาษาพม่่ าให้้กัั บนัั กเรีี ย นชาวไทใหญ่่
อพยพซึ่่�งอาศััยอยู่่�ในแคมป์์ก่่อสร้้าง เป็็นการเตรีียม
ความพร้้อมสำำ�หรัับการย้้ายกลัับประเทศพม่่า อีีกกลุ่่�ม
หนึ่่�งทำำ�กิิ จ กรรมแลกเปลี่่�ยนวัั ฒ นธรรมระหว่่ า ง
นัักศึึกษาไทยในมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่กับั กลุ่่�มผู้้อ� พยพ
จากพม่่า โดยไม่่เน้้นเรื่่�องภาษา เนื่่�องจากกลุ่่�มผู้้�อพยพ
จากพม่่าส่่วนใหญ่่เป็็นชาติิพัันธุ์์�ไทใหญ่่อาศััยอยู่่�ใน
ประเทศไทยนานแล้้ว สามารถพููดและเขีียนภาษาไทย
ได้้คล่่อง
	นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� ได้้เรีียนรู้้บ� ริิบทแรงงานข้้ามชาติิ
รวมทั้้�งวััฒนธรรมที่่�เหมืือนกัันและแตกต่่างกัันระหว่่าง
ไทย พม่่าและไทใหญ่่ ส่่วนการเชื่่�อมโยงแนวคิิดและ
ทฤษฎีีในห้้องเรีียนมาใช้้วิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์นั้้�น
นัั ก ศึึ ก ษาได้้สะท้้อนแนวคิิ ด การผสมกลมกลืื น
(assimilation) เพื่่�ออธิิบายการสอนภาษาพม่่าให้้กัับ
เด็็กไทใหญ่่ รวมทั้้�งการใช้้แนวคิิดการเป็็นลููกผสม
(hybridity) ในการวิิเคราะห์์อัตั ลัักษณ์์ของเด็็กนัักเรีียน
ไทใหญ่่ที่่�เติิบโตและเรีียนหนัังสืือในประเทศไทย พวก
เขาจะเลืือกแสดงออกอััตลัักษณ์์ในบริิบทที่่�ต่่างกััน
	กิิจกรรมของนัักศึึกษาที่่�ทำำ�ร่่วมกัับมููลนิิธิิแสง
ประกาย มีีข้้อดีีคือื การทำำ�งานเป็็นระบบ และมููลนิิธิใิ ห้้
ความช่่วยเหลืือเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการเดิินทาง เช่่น
ในกรณีีที่่�แคมป์์ก่่อสร้้างอยู่่�ไกลและต้้องเดิินทางตอน
กลางคืืน ส่่วนข้้อเสีียคืือการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับเครืือ
ข่่ายของมููลนิิธิิแสงประกาย ที่่�ต้้องมีีการติิดต่่อผ่่าน
หลายองค์์ ก รทำำ� ให้้การจัั ด กิิ จ กรรมล่่ า ช้้า และไม่่
สามารถดำำ�เนิินการได้้ตามกำำ�หนดเวลา กิิจกรรมแลก
เปลี่่�ยนวััฒนธรรมระหว่่างนัักศึึกษาไทยกัับชาวพม่่า
อพยพจััดได้้เพีียงสองครั้้�งเนื่่�องจากอุุปสรรคดัังกล่่าว
และการจััดกิิจกรรมไม่่สามารถกำำ�หนดเวลาล่่วงหน้้า
เพื่่�อให้้มีีเวลามากพอสำำ�หรัับการประชาสััมพัันธ์์ให้้
นัักศึึกษาไทยมาร่่วมกิิจกรรม ซึ่่�งเป็็นปััญหาอีีกด้้าน
หนึ่่�ง อย่่างไรก็็ตามปััญหาและอุุปสรรคเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้
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นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้ถึ� งึ การติิดต่่อประสานงานกัับองค์์กร
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นการพััฒนาทัักษะการติิดต่่อสื่่�อสาร
และทัักษะการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น
4) โครงการการป้้องกัันโรคระบาดโควิิดในกลุ่่�ม
แรงงานชาวพม่่า
	นัักศึึกษากลุ่่�มนี้้� ได้้ติิดต่่อมููลนิิธิิแสงประกาย
(BEAM foundation) เนื่่�องจากสมาชิิกของกลุ่่�มเคย
ทำำ�งานกัับมููลนิิธิิฯมาก่่อน กลุ่่�มนี้้�สนใจกิิจกรรมเกี่่�ยว
กัับการป้้องกัันโรคระบาดโควิิดในกลุ่่�มแรงงานชาวพม่่า
รวมทั้้�งการสร้้างความตระหนัักรู้้� และการเฝ้้าระวัังการ
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิดในชุุมชนแรงงานข้้ามชาติิ นัักศึึกษา
กลุ่่�มนี้้�ยัังแบ่่งเป็็นกลุ่่�มย่่อยอีีกกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�สนใจการติิด
ตั้้�งระบบสอนออนไลน์์ (digital platform) เพราะช่่วง
ที่่�โรคโควิิดระบาด นัักเรีียนที่่�อยู่่�ตามเมืืองชายแดน เช่่น
แม่่สอดไม่่ได้้ไปเรีียนหนัังสืือที่่�โรงเรีียน ดัังนั้้�น การติิด
ตั้้�งระบบสอนออนไลน์์ จะช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้
แก่่ครููผู้้�สอนและนัักเรีียนให้้เข้้าถึึงการศึึกษา
	นัักศึึกษาได้้รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
การติิดเชื้้�อไวรััสโควิิดก่่อนที่่�จะเข้้าไปทำำ�กิิจกรรมใน
ชุุมชนเพื่่�อให้้ความรู้้� รวมทั้้�งการสร้้างความตระหนัักรู้้�
และการสร้้างทีีมเฝ้้าระวัังการติิดเชื้้�อในชุุมชนแรงงาน
ข้้ามชาติิ นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิิจกรรมที่่�มููลนิิธิิเพื่่�อสิิทธิิ
มนุุษยชนและการพััฒนา แคมป์์ก่่อสร้้างที่่�สัันทราย
และปางช้้างแม่่แตง ซึ่่�งเป็็นการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อให้้
ความรู้้� แ ก่่ แรงงานเรื่่�องการดูู แ ลทำำ� ความสะอาด
ร่่างกายโดยเฉพาะการล้้างมืือ ช่่องทางการติิดเชื้้�อ การ
ใส่่หน้้ากากอนามััย ซึ่่�งทางมููลนิิธิิแสงประกายให้้การ
สนัับสนุุนหน้้ากากอนามััยและเจลล้้างมืือ นัักศึึกษาได้้
วิิ เ คราะห์์ ว่่ า ชุุ ม ชนแรงงานปางช้้างแม่่ แ ตงมีี ค วาม
เปราะบางมากกว่่าชุุมชนอื่่�น เพราะขาดความตระหนััก
รู้้�และยัังขาดการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด อีีกทั้้�ง
หน่่วยงานสาธารณสุุขยัังไม่่ได้้เข้้าไปดููแลในชุุมชน ดััง
นั้้�นนัักศึึกษาจึึงได้้ทำำ�สบู่่�เหลวล้้างมืือและนำำ�ไปใช้้ชุุมชน
แรงงาน รวมทั้้�งติิดตั้้�งอ่่างล้้างมืือเพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกให้้กัับคนในชุุมชนในการรัักษาความสะอาด

หลัังจากที่่�นัักศึึกษาได้้ทำำ�กิจิ กรรมให้้ความรู้้ก� ารป้้องกััน
การติิดเชื้้�อไวรััสโควิิดและการสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� ห้้
แก่่ชุมุ ชนแล้้ว นัักศึึกษาได้้สร้้างทีีมเฝ้้าระวัังการติิดเชื้้�อ
เพื่่�อติิดตามผลในระยะยาว
	ส่่ ว นการเชื่่�อมโยงทฤษฎีี กัั บ การวิิ เ คราะห์์
สถานการณ์์จริิงนั้้�น นัักศึึกษาเข้้าใจเรื่่�องการติิดเชื้้�อ
ไวรััสโควิิดว่่าเป็็นโรคระบาดข้้ามชาติิ ซึ่่�งมีีสาเหตุุมา
จากโลกาภิิวัตั น์์ที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดการเคลื่่�อนย้้ายของคนและ
สิ่่�งของ เมื่่�อทั่่�วโลกยุุ ติิ ก ารเดิิ น ทางและมีี ก ารปิิ ด
ประเทศ ทำำ�ให้้ระงัับการระบาดของเชื้้�อไวรััสได้้ ใน
ขณะเดีียวกัันการไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยวส่่งผลกระทบทาง
เศรษฐกิิจต่่อแรงงานข้้ามชาติิ โดยเฉพาะแรงงานใน
ปางช้้างที่่�ตกงาน ต้้องออกไปหางานทำำ�ข้้ างนอก
นอกจากนี้้�นัักศึึกษาสะท้้อนว่่า การทำำ�โครงการทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้พััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ� การทำำ�งานเป็็นทีีม
ทัักษะการติิดต่่อสื่่�อสาร และการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ รวมทั้้�ง
การแก้้ไขปััญหาอีีกด้้วย ส่่วนการทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กร
ต่่างๆ ทำำ�ให้้นัักศึึกษาได้้เรีียนรู้้�การทำำ�งานที่่�เป็็นระบบ
3.2 การสร้้างบรรยากาศการสอนในห้้องเรีียน
การเรีียนการสอนในห้้องเรีียนมีีความสำำ�คััญ
เพื่่�อถ่่ายทอดความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวคิิดและทฤษฎีีของ
ลัักษณะข้้ามชาติิ อาจารย์์ผู้้�สอนได้้ใช้้วิิธีีการสอนใน
ห้้องเรีียน เพราะนัักศึึกษาอยู่่�ที่่�เชีียงใหม่่ทั้้�งหมด ผู้้ส� อน
ได้้ใช้้เครื่่�องมืือหลากหลาย ได้้แก่่ การแบ่่งกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อ
ถกเถีียง บทบาทสมมุุติิ Six thinking hats การให้้
นัักศึึกษานำำ�เสนองาน การเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาตั้้�ง
คำำ�ถาม ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอนใช้้เวลาบรรยาย 30% ของเวลาใน
คาบ เวลาที่่�เหลืือเป็็นการทำำ�กิิจกรรม โดยผลลััพธ์์การ
เรีี ย นรู้้� คืื อ นัั ก ศึึ ก ษาเข้้าใจแนวคิิ ด และทฤษฎีี แ ละ
สามารถนำำ�ไปใช้้วิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้
3.3 บทบาทของเทคโนโลยีี
การเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21 เทคโนโลยีี
มีีความสำำ�คััญมาก ผู้้�เขีียนใช้้ KC Moodle และ MS
TEAMS มาช่่วยในการจััดส่่งเอกสารประกอบการสอน
และการสื่่�อสารกัับนัักศึึกษา นัักศึึกษายัังส่่งงานผ่่าน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ช่่องทางนี้้� นอกจากนี้้� การที่่�เทคโนโลยีีมีีการเชื่่�อมต่่อ
กัันทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้ได้้รัับความสะดวกมากขึ้้�น เช่่น การเชื่่�อม
ต่่อระบบ Zoom และ TEAMS เป็็นต้้น ส่่วนการสอน
ในห้้องผู้้�สอนใช้้วีีดีทัี ัศน์์ Padlet, Kahoot, Miro การ
สร้้างบททดสอบโดยใช้้ Microsoft Forms การสร้้าง
Google sheet เพื่่�อให้้แชร์์เอกสารให้้นัักศึึกษาในการ
เลืือกบทความเพื่่�อนำำ�เสนอ ซึ่ง่� Application ส่่วนใหญ่่
เชื่่�อมต่่อกัันบนฐานของ TEAMS
4. การประเมิินผล และผลลััพธ์์การเรีียนรู้้�
	สััดส่่วนของคะแนน แบ่่งเป็็น การสอบกลางภาค
20% และการสอบปลายภาค 20% ส่่วนของ Active
learning คิิดเป็็น 60% ของคะแนนทั้้�งหมด แบ่่งเป็็น
1) การนำำ�เสนอ การร่่วมกิิจกรรมและการทำำ�
แบบทดสอบในห้้องเรีียน 20%
2) โครงการร่่วมกัับชุุมชน 30%
3) การทำำ�วีีดีทัี ัศน์์ 10%
ตารางที่่� 1 ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษาถึึงผลลััพธ์์การ
เรีียนรู้้�จากการทำำ�โครงการ
No.

1

2
3
4
5
6
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ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษา

I learned that people have different meaning
to themselves even though they are celebrating
the same holidays. Even among Buddhists,
some activities are celebrated certain places
but not the other.
Real problem in life
communications skill. New networks and
leadership skills
Challenges faced by Shan migrant children.
Confusion of their identities.
A lot like labor rights and the situation of the
migrant workers
1) Basic social welfare and social rights for
migrant workers. 2) Broadcasting skill. 3)
Migrant workers' living conditions.

No.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ความคิิดเห็็นของนัักศึึกษา
Team work, interpersonal skills, working
withbcommunity, the condition of migrant
people.
I had leaned alot about migration
Made me aware of the problems that the
migrants faced
Labor rights and migrant worker are exploited
To see many, there is many more issue in
transnationalism and the things people are
struggling with.
The difficult situation of migrant people
Communication skill, interpersonal skills and
other technics of doing soap
Lack of access to higher education,
identification
Communication skill
The problems migrant workers in accessing
social security, protection and rights.
I have learned many things about Muslim from
Myanmar especially about the children. For
example, their identity and their education.
Team work

อาจารย์์ผู้้�สอนได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับนัักศึึกษา
ตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นโครงการ ที่่�มีีการประชุุมร่่วมกัับองค์์กรที่่�
เป็็นพี่่�เลี้้�ยง รวมทั้้�งตามนัักศึึกษาไปลงพื้้�นที่่�ตามแคมป์์
ก่่อสร้้าง และชุุมชนแรงงานข้้ามชาติิ อาจารย์์จึึงมีี
โอกาสได้้ร่่วมทำำ�กิิจกรรมในชุุมชน และมีีการประสาน
งานกัับองค์์กรต่่างๆ ซึ่่�งเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายกัับ
บุุคคลและองค์์กร ทำำ�ให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� มีี
ประสบการณ์์เพิ่่�มขึ้้�น ในส่่วนของนัักศึึกษา ได้้สะท้้อน
ว่่ามีีการพััฒนาทัักษะด้้านการติิดต่่อสื่่�อสาร การมีี
ปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ความรัับผิิดชอบ และความเสีียสละเพื่่�อให้้โครงการ
สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไป ซึ่ง่� ทัักษะเหล่่านี้้�เป็็นทัักษะของการเรีียน
รู้้ใ� นศตวรรษที่่� 21 [6] ซึ่ง่� ในภาพรวม นัักศึึกษาได้้เรีียน
รู้้�เพิ่่�มเติิมจากการไปศึึกษาดููงานและการทำำ�กิิจกรรม
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ร่่วมกัับชุุมชน การทำำ�กิิจกรรมในระยะยาวทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้มีีโอกาสสร้้างความรู้้� และสามารถทำำ�การ
วิิเคราะห์์ว่่าโครงการที่่�ตนทำำ�กัับชุุมชนนั้้�น ประสบผล
สำำ�เร็็จหรืือไม่่ และควรปรัับปรุุงอย่่างไร
5. สรุุป
บทเรีียนที่่�ได้้รัับจากการเรีียนรู้้�บนฐานของการ
ทำำ�โครงการคืือ อาจารย์์ผู้้�สอนต้้องมีีความรู้้�รอบด้้าน
รวมทั้้�งมีีเครืือข่่ายกัับชุุมชนและองค์์กร และต้้องติิดต่่อ
สื่่�อสาร ประสานงานกัับชุุมชน องค์์กรและนัักศึึกษา
ปััญหาที่่�พบในการทำำ�โครงการของวิิชานี้้�คืือ อาจารย์์
ไม่่มีีเวลาติิดตามผลของกิิจกรรมในแต่่ละโครงการ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ เพราะอาจารย์์สอน 2 วิิชา และกำำ�หนด
ให้้นัักศึึกษาทำำ� 9 โครงการในภาคเรีียนเดีียวกััน การ
ดููแลนัักศึึกษาไม่่ทั่่�วถึึงทำำ�ให้้นัักศึึกษามุ่่�งทำำ�แต่่กิจิ กรรม
ให้้เสร็็จ โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ใน
บริิ บ ทข้้ามชาติิ ที่่� ตนเองประสบอยู่่� บางกลุ่่�มทำำ�
กิิจกรรมของมููลนิิธิิมากเกิินไปจากที่่�ได้้ทำำ�ข้้อตกลงไว้้

ทำำ�ให้้งานไม่่เสร็็จภายในเวลาที่่�กำำ�หนด ผู้้�สอนต้้องมีี
เวลาในการให้้คำำ� แนะนำำ� อย่่ า งใกล้้ชิิ ด และช่่ ว ย
นัักศึึกษาแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ปััญหาที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกด้้าน
หนึ่่�งคืืองบประมาณที่่�ใช้้สนัับสนุุนโครงการไม่่เพีียงพอ
รายจ่่ายส่่วนใหญ่่เป็็นค่่าเดิินทาง ค่่าอาหาร ค่่าอุุปกรณ์์
ทำำ�กิิจกรรม แต่่การทำำ�งานร่่วมกัับมููลนิิธิิฯ ทำำ�ให้้
นัักศึึกษาได้้รัับเงิินสนัับสนุุนในการเดิินทาง และค่่า
อุุปกรณ์์ต่่างๆ
	สำำ�หรัับการเรีียนการสอนในปีีต่่อไป ผู้้�เขีียนจะ
บููรณาการวิิชาลัักษณะข้้ามชาติิกัับประเด็็นทางสัังคม
กัับวิิชาอื่่�นในคณะสัังคมศาสตร์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
นัักศึึกษาได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้ข้้� ามศาสตร์์กับั นัักศึึกษา
หลัักสููตรอื่่�น พร้้อมทั้้�งขยายกรอบแนวคิิดของโครงการ
ให้้กว้้างขึ้้�น กล่่าวคืือลดจำำ�นวนโครงการลง แต่่ขยาย
กิิ จ กรรมเพื่่�อแก้้ปัั ญ หาให้้ชุุ ม ชนอย่่ า งรอบด้้าน
นอกจากนี้้�ผู้้ส� อนจะขยายเครืือข่่ายกัับองค์์กรที่่�ทำำ�งาน
กัับชุุมชนให้้มากขึ้้�น เพื่่�อระดมความร่่วมมืือในการสร้้าง
ชุุมชนที่่�ยั่่�งยืืน และลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
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Link เชื่่�อมต่่อวีีดีีทััศน์์
โครงการศึึกษาอััตลัักษณ์์ชาวมุุสลิิมอพยพจากพม่่า:
https://www.youtube.com/watch?v=YrVwYQWnEjM&feature=youtu.be
โครงการศึึกษาสิิทธิิของแรงงานชาวไทใหญ่่:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk19CGw8ros&feature=youtu.be
โครงการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมพม่่าและไทย:
https://drive.google.com/drive/my-drive?ths=true
โครงการการป้้องกัันโรคระบาดโควิิดในกลุ่่�มแรงงานชาวพม่่า:
https://drive.google.com/file/d/1xK3UBYfRdWsjynsF1uelJ4rj7aVMlzxe/view
		

ภาพที่ 1 นักศึกษาสอนภาษาอังกฤษใหเยาวชนมุสลิมอพยพ (โครงการศึกษาอัตลักษณชาวมุสลิมอพยพจาก
พมา)
ภาพที่่�
งกฤษให้้เยาวชนมุุ
สลิิสมลิอพยพ
กษาอัั
ตลััตกลัษณ์์
ชาวมุุ
สลิิสมลิอพยพจากพม่่
ภาพที1่ 1นัักนัศึึกกศึษาสอนภาษาอัั
กษาสอนภาษาอั
งกฤษใหเยาวชนมุ
มอพยพ(โครงการศึึ
(โครงการศึ
กษาอั
กษณ
ชาวมุ
มอพยพจาก า)
พมา)
		

ภาพที่่� 2 นัักศึึกษาร่่วมประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารกัับกลุ่่�มผู้้อ� พยพชาวไทใหญ่่ (โครงการศึึกษาสิิทธิิของแรงงานชาวไทใหญ่่)
ภาพที่ 2 นักศึกษารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุมผูอพยพชาวไทใหญ (โครงการศึกษาสิทธิของแรงงานชาวไท
ใหญ) ผลการจัดการเรียนรู้ 21st Century Learning ประจำ�ปีการศึกษา 2563
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ภาพที่ 3 นักศึกษาสอนภาษาอังกฤษใหผูอพยพชาวไทใหญ (โครงการศึกษาสิทธิของแรงงานชาวไทใหญ)

ภาพที่ 3 นักศึกษาสอนภาษาพมาใหเยาวชนชาวไทใหญ (โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพมาและไทย)
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ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพมาและไทย

ภาพที่ 5 แรงงานและเยาวชนชาวพมาเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาที่ปางชาง (โครงการการ
ปองกันโรคระบาดโควิดในกลุมแรงงานชาวพมา)
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ภาพที่ 6 แรงงานและเยาวชนชาวพมาเขารวมกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาที่ปางชาง (โครงการการ
ปองกันโรคระบาดโควิดในกลุมแรงงานชาวพมา)
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การเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้วยระบบดิจิทัล: การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และความร่วมมือผ่าน Google Suite
อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
udomchoke.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
การแพร่่กระจายของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ปลายปีี พ.ศ. 2563 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการเรีียนรู้้�ใน
ชั้้�นเรีียนอีีกครั้้�งเป็็นระลอกที่่�สอง อย่่างไรก็็ตามอุุบััติิภััยนี้้�ได้้เปิิดโอกาสให้้กัับการเรีียนรู้้�ผ่่านระบบออนไลน์์ และ
การใช้้เครื่่�องมืือใหม่่ๆ เช่่น กล้้อง-ไมค์์ดิจิิ ทัิ ลั แพลตฟอร์์มออนไลน์์ สมาร์์ทโฟน ตลอดจนอุุปกรณ์์ออนไลน์์ต่อ่ พ่่วง
อื่่�นๆ เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ได้้กลายเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียน และการปรัับตััวของผู้้�เรีียน
มากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นการทำำ�แบบฝึึกฝน และการค้้นคว้้าด้้วยตนเองนอกชั้้�นเรีียน จนกลายเป็็นความปกติิใหม่่ที่่�ผู้้�
สอน และผู้้�เรีียนต้้องพยายามปรัับตััวให้้แตกต่่างจากการบรรยาย และการสอบในห้้องเรีียน บทความนี้้�นำำ�เสนอ
ผลการออกแบบการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียน ผ่่านแพลตฟอร์์มหลัักได้้แก่่ Google Suite การเรีียนด้้วยตนเองผ่่าน
code.org และการทำำ�โครงงานเชิิงวิิเคราะห์์จากเว็็บไซต์์ของสำำ�นักั พััฒนารััฐบาลดิิจิิทัลั (apps.go.th) ในกระบวน
วิิชา การบริิหารระบบสารสนเทศสาธารณะ หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตร์์บัณ
ั ฑิิตมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ บทเรีียน
ที่่�ได้้จากโครงงานเพื่่�อการเรีียนรู้้ค� รั้้�งนี้้� พบว่่าผู้้เ� รีียนสามารถปรัับพฤติิกรรม และแสดงทัักษะพื้้�นฐานตามข้้อกำำ�หนด
ของวิิชาฯ โดยร่่วมทำำ�กิิจกรรมนอกชั้้�นเรีียนในลัักษณะงานเดี่่�ยว และโครงงานกลุ่่�มได้้โดยไม่่มีีอุุปสรรค์์สำำ�คััญ แม้้
ผู้้�เรีียนเหล่่านี้้�อาจไม่่เคยเรีียนในแนวทางที่่�เน้้นการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอกชั้้�นเรีียนมาก่่อน
คำำ�สำำ�คััญ: การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง, นวััตกรรมการเรีียนรู้้�, ระบบความร่่วมมืือออนไลน์์,
1. บทนำำ�
	ทศวรรษที่่�ผ่่านมา วิิธีกี ารเรีียนรู้้แ� ละการจััดการ
เรีียนการสอนได้้พััฒนาไปมากโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
สาขาวิิชาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ราคาอุุปกรณ์์
เทคโนโลยีีด้้านคอมพิิวเตอร์์ที่่�ลดลง พร้้อมกัับศัักยภาพ
การทำำ�งานของอุุปกรณ์์ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้การเรีียน
รู้้� ใ นสถาบัั น การศึึ ก ษาโดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�งใน
มหาวิิทยาลััยที่่�ได้้จััดหา และส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษา และ
คณาจารย์์คณะวิิชาต่่างๆ มีีโอกาสใช้้ระบบการจััดการ
เรีียนรู้้�ผ่่านเทคโนโลยีีสารสนเทศรููปแบบต่่างๆ ซึ่่�ง
ครอบคลุุมด้้านแพลตฟอร์์มซอฟต์์แวร์์ ระบบเครืือข่่าย
การทำำ�งานไร้้สาย และอุุปกรณ์์ดิิจิิทััล
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หลัังทศวรรษ 2550 ปรากฏว่่ามหาวิิทยาลััยของ
รััฐ พยายามนำำ�ร่อ่ งโครงการด้้านการเรีียนการสอนผ่่าน
ดิิจิิตััลเทคโนโลยีีที่่�เป็็นแพลตฟอร์์มระบบการเรีียนรู้้�
(Learning Management System: LMS) อาทิิเช่่น
การเรีียนการสอนออนไลน์์ระบบเปิิดสำำ�หรัับมหาชน
(Thailand Massive Open Online Course: Thai
MOOC) ชุุ ดการทำำ�งานออนไลน์์ บนคลาวด์์ เช่่ น
Google Suite for Education บนความร่่วมมืือกัับ
บริิษััท Google ประเทศไทย Microsoft Office 365
ของบริิษััท Microsoft ประเทศไทย หรืืออาจมีีการ
จัั ด หาแพลตฟอร์์ ม การเรีี ย นรู้้� บ นดิิ จิิ ตัั ล แบบอื่่�นๆ
เป็็นการภายในที่่�แตกต่่างกัันไป การเปลี่่�ยนแปลงทาง
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เทคโนโลยีีสารสนเทศภายในมหาวิิทยาลััยหลายแห่่ง
กลายเป็็นช่่องว่่างระหว่่างความก้้าวหน้้าทางดิิจิิตััล
เทคโนโลยีี กัับผู้้�ใช้้กลุ่่�มต่่างๆ
โดยภาพรวม โอกาสการปรัั บ ตัั ว ของผู้้� ใช้้
เทคโนโลยีี เกิิดขึ้้�นในกลุ่่�มสาขาวิิชาด้้านสัังคมศาสตร์์
มากกว่่าสาขาวิิชาด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ด้้วยเหตุุผลของบริิบทในการเรีียน และเนื้้�อหาเฉพาะ
ที่่�ต้้องอาศััยเครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ในกระบวนการ
เรีียนรู้้ภ� าคปฏิิบัติั ที่่�สู
ิ งู กว่่ากลุ่่�มอาจารย์์ และผู้้เ� รีียนด้้าน
สัังคมศาสตร์์-มนุุษย์์ศาสตร์์ (Kumar, et all, 2013)
ความก้้าวหน้้าของยุุ ค สมัั ย ที่่�มีี อัั ต ราเร่่ ง ที่่�เรีี ย กว่่ า
Technology Disruption ก่่อให้้เกิิดอุุปสรรค์์สำำ�หรัับ
ผู้้�ใช้้จำำ�นวนมากในการอ่่านออก-เขีียนได้้-เข้้าใจในการ
ทำำ�งานบนดิิจิิตััล (Digital Literacy) ในเวลาต่่อมาผู้้�
ใช้้จำำ�นวนมากจึึงเริ่่�มปรัับตััวไปตามความสามารถใน
การเข้้าถึึง และความแพร่่หลายของเทคโนโลยีีตาม
ลำำ�ดัับ
	นัักการศึึกษาจำำ�นวนมากปรัับใช้้วิิธีีการและ
เครื่่�องมืือการเรีียนรู้้� ลัักษณะต่่างๆ ที่่�กลายเป็็นคำำ�นิยิ ม
ร่่ ว มสมัั ย ในปัั จ จุุ บัั น อาทิิ เช่่ น ห้้องเรีี ย นอัั จ ฉริิ ย ะ
(Smart Classroom) การเรีี ย นรู้้� น อกห้้องเรีี ย น
(Flipped Classroom) การทำำ�งานร่่วมกัันผ่่านระบบ
คลาวด์์ (Cloud Collaboration) แนวคิิดเหล่่านี้้�มีี
เป้้าหมายในการปรัับสภาพแวดล้้อมทางเทคโนโลยีีที่่�
เปลี่่�ยนแปลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ให้้เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่�งของ
กระบวนการเรีี ย น-การสอน โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่�ง
ห้้องเรีียน และวิิธีกี ารเรีียนแบบดั้้�งเดิิมที่่�ไม่่ดึงึ ดููดความ
สนใจ และความตื่่�นเต้้นของผู้้�เรีียน (Jena, R., 2018)
แนวโน้้มการเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ มีี อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ ความ
พยายามส่่งเสริิมรููปแบบการจััดการเรีียนการสอนให้้
ทัันสมััยในสภาวะการแข่่งขัันทางการศึึกษาที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
ของมหาวิิ ท ยาลัั ย ชั้้�นนำำ� ในต่่ า งประเทศ และใน
ประเทศไทย ก่่อนจะเกิิดการระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโรค COVID-19 ตั้้�งแต่่ปลายปีี
2562 เป็็นต้้นมา โรคอุุบััติิภััยนี้้�ส่่งผลกระ ทบที่่�รุุนแรง

ต่่อภาครััฐ ภาค เอกชนอย่่างทั่่�วหน้้า จนรััฐบาลไทยได้้
กำำ�หนดมาตรการคััดกรอง เฝ้้าระวััง ป้้องกััน และ
ควบคุุมโรคอย่่างเข้้มข้้น เพื่่�อลดผลกระทบวงกว้้าง ต่่อ
มาองค์์ ก ารอนามัั ย โลก (WHO) ได้้ประกาศให้้
COVID-19 เป็็ น โรคระบาดระดัั บ โลก (Global
Pandemic) เดืือน มีีนาคม 2563 จนเป็็นอุุปสรรค์์
อย่่างกว้้างขวางต่่อการเรีียน การสอน การแลกเปลี่่�ยน
อาจารย์์ และนัักศึึกษา ตลอดจนความร่่วมมืือระหว่่าง
สถาบัันภายใน ประเทศด้้วยกััน และกิิจกรรมระหว่่าง
ประเทศ
ความรุุนแรงในการแพร่่ระบาดของ COVID-19 เป็็น
เงื่่�อนไขการเร่่งให้้เกิิดการปรัับตััวทางเทคโนโลยีี และ
วิิธีีการจััดการเรีียนการสอนของสถาบััน การศึึกษาทุุก
แห่่งทั่่�วโลก กิิจกรรมการทำำ�งาน ตลอดจนแผนการ
สอน และหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ของสถาบัันการศึึกษา
ต่่างๆ ต้้องปรัับเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์์ที่่�ไม่่อาจคาด
การณ์์ได้้ และยัังคงต้้องจััดการเรีียนการสอน และการ
บริิหารต่่อเนื่่�องไปภายใต้้ห้้วงเวลาของการระบาดใน
แต่่ละระยะ
	ก่่ อ นหน้้าการเกิิ ด การแพร่่ ร ะบาดของ
COVID-19 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ได้้เริ่่�มแผนการ
สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ให้้กัับอาจารย์์ และนัักศึึกษาด้้วย
โครงการพัั ฒ นาระบบการเรีี ย นรู้้� (Learning
Management System: LMS) ใหม่่ๆ อาทิิเช่่น CMU
KC-Moodle, CMU e-Learning บน Google Suite
for Education หรืือ CMU Microsoft Office 365
แต่่เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�ไม่่ได้้อยู่่�ในสภาวะที่่�จำำ�เป็็นต้้องใช้้
สำำ�หรัับอาจารย์์ และนัักศึึกษา
ในช่่วงการระบาดของ COVID-19 การสนัับ
สนุุนเพิ่่�มเติิมของมหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่แก่่บุุคลากร
และนัักศึึกษา ได้้แก่่ ระบบการประชุุมออนไลน์์บน
Zoom การบริิการซิิมไวไฟฟรีีสำำ�หรัับนัักศึึกษา การให้้
ยืืมอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์-กล้้อง สำำ�หรัับการเรีียนจากที่่�
บ้้าน หรืือที่่�พัักของนัักศึึกษา พร้้อมกัับการลดหย่่อน
ผ่่อนคลายเงื่่�อนไขการชำำ�ระค่่าลงทะเบีียน และการ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ขยายเวลาการสำำ�เร็็จการศึึกษา ทั้้�งนี้้� ศููนย์์นวััตกรรม
การสอนและการเรีี ย นรู้้� สำำ�นัั ก บริิ ก ารเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ยัังได้้เพิ่่�มจำำ�นวนทุุนสนัับสนุุนอาจารย์์ผ่า่ น
โครงการส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย นรู้้� แ บบใหม่่ ที่่�
สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
การส่่งเสริิมเชิิงนโยบายเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนกระ บวนวิิธีี
คิิด และการทำำ�งานสอน เป็็นเงื่่�อนไขที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ใช้้
เทคโนโลยีีมีีโอกาสเปลี่่�ยนวััฒนธรรมการคิิด และ
อุุปนิิสัยั การทำำ�งานอย่่างเป็็นรููปธรรมยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี
ผลการศึึ ก ษาพบว่่ า การตื่่�นตัั ว ในด้้านการปรัั บ ใช้้
นวััตกรรมดิิจิิทััลของอาจารย์์รุ่่�นกลาง และรุ่่�นใหม่่มััก
มีีระดัับสููงกว่่าอาจารย์์อาวุุโส (Jian, Q., 2019) ด้้วย
เหตุุนี้้� นโยบายการพััฒนาการเรีียนการสอนที่่�เหมาะ
สมจึึ ง เป็็ น เงื่่�อนไขสำำ�คัั ญ ต่่ อ ผลสัั ม ฤทธิ์์�ในการ
เปลี่่�ยนแปลงภายใต้้ภาวะวิิกฤติิ
การออกแบบกระบวนวิิชาในแบบเดิิม มาสู่่�การ
จัั ด การเรีี ย นการสอนแบบใหม่่ อัั น เป็็ น ที่่�มาของ
บทความจากการจััดโครงงานในชั้้�นเรีียนครั้้�งนี้้� เป็็นการ
ทดลองปรัับเปลี่่�ยน และถอดบทเรีียน กระบวนวิิชา
การบริิ ห ารระบบสารสนเทศสาธารณะ (Public
Management Information System: PMIS) ซึ่่�งได้้
รัับทุุนสนัับสนุุน “โครงการส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
แบบใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับศตวรรษที่่� 21 ประจำำ�ปีีการ
ศึึกษา 2563” ศููนย์์นวััตกรรมการสอนและการเรีียนรู้้�
สำำ�นััก บริิ ก ารเทคโนโลยีี สารสนเทศ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เชีียงใหม่่
2. หลัักการและแนวคิิด
แนวทางการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียน (Flipped
Classroom) หมายถึึง ระบบการเรีียนรู้้�โดยอาศััย
เทคโนโลยีีการสื่่�อสารร่่วมสมััย หรืือ Information &
Communication Technology เป็็นส่่วนประกอบ
ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกกิิจกรรมการเรีียนรู้้ข� องผู้้เ� รีียน
โดยผู้้�สอนจััดระบบอำำ�นวยความสะดวก ตลอดจนข้้อ
แนะนำำ�ในการใช้้เครื่่�องมืือ และซอฟต์์แวร์์ผ่่านระบบ
ออนไลน์์
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ในคาบเรีี ย นปกติิ ผู้้� ส อนเพีี ย งแนะนำำ� เนื้้�อหาเชิิ ง
วิิชาการ สาทิิตการทำำ�งาน-ใช้้งาน ตลอดจนสร้้าง
บรรยากาศในการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันด้้วยวิิธีีการที่่�แตกต่่าง
จากแนวทางการเรีียนรู้้แ� บบดั้้�งเดิิมซึ่ง่� เน้้นการบรรยาย
เนื้้�อหาความรู้้� แต่่ไม่่ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการประยุุกต์์ใช้้
แนวคิิดผ่่านการทำำ�กิจิ กรรม-โครงงานจริิงนอกชั้้�นเรีียน
การเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนจึึงเป็็นกระบวนการกลัับด้้าน
ที่่�ใช้้ห้้องเรีี ย นแบบดั้้�งเดิิ ม ที่่�มีี ก ารบรรยายความรู้้�
อธิิบายสิ่่�งต่่างๆ เป็็นหลัักให้้เป็็นห้้องเรีียนที่่�ให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับการสรุุป-แนะนำำ� การสาทิิต การตอบคำำ�ถาม
กลุ่่�มเสวนาย่่อย และการอภิิปราย (Bergmann &
Sams, 2012)
แนวทางการเรีียนรู้้น� อกชั้้�นเรีียน เริ่่�มต้้นจากการ
ปฏิิรููประบบการศึึกษาระดัับประถม และมััธยม ใน
ประเทศพัั ฒ นาด้้านเทคโนโลยีี สูู ง อาทิิ เ ช่่ น
สหรััฐอเมริิกา หลายประเทศในยุุโรป โดยอาศััยคลิิป
สื่่�อการสอน และซอฟต์์แวร์์เนื้้�อหาการเรีียนรู้้ด้้� านต่่างๆ
(Lage, Platt, & Treglia, 2000; Enfield, 2013) และ
ได้้ขยายตััวมาสู่่�การอุุดมศึึกษา ซึ่่�งอาจารย์์จำำ�นวนมาก
ขึ้้�นเริ่่�มปรัับเปลี่่�ยนจากการเน้้นบรรยาย มาเป็็นการ
ศึึกษาที่่�ใช้้เทคโนโลยีีสื่่�อการสอน และการเรีียนรู้้�สมััย
ใหม่่ประกอบในคาบเรีียนแบบเดิิม อาทิิเช่่น คลิิปการ
สอน-เนื้้�อหาการนำำ�เสนอให้้เรีียนรู้้�นอกคาบเรีียน การ
ค้้นคว้้าตามข้้อกำำ�หนด และนำำ�เสนอเพื่่�อการวิิพากษ์์วิิเคราะห์์ในคาบเรีียน การศึึกษาดููงานในพื้้�นที่่�-ชุุมชน
ในและนอกคาบเรีียน เป็็นต้้น ในการเรีียนรู้้เ� ช่่นนี้้� พบ
ว่่า นัักศึึกษาแสดงความสนใจ และความตื่่�นเต้้นใน
ทำำ�งานร่่วมกัับสมาชิิกเป็็นกลุ่่�มเพื่่�อการเรีียนรู้้�ตาม
เนื้้�อหากระบวนวิิชาได้้ดีีกว่่า การเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียน
ปกติิ (Strayer, 2012).
การเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนมิิใช่่สิ่่�งที่่�เพิ่่�งเกิิดในช่่วง
2-3 ทศวรรษนี้้� หากแต่่ได้้มีีการริิเริ่่�ม ทดลองมาอย่่าง
ต่่ อ เนื่่�อง ตามนวัั ต กรรมทางวิิ ท ยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีร่ว่ มสมััย นัับจากการเรีียนรู้้ท� างไกลผ่่านจอ
โทรทััศน์์ที่่�มีีเครืือข่่ายระบบสััญญานผ่่านดาวเทีียม
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จวบจนถึึงยุุคการเรีียน-การสอนผ่่านเครืือข่่ายออนไลน์์
สมััยใหม่่ หลัักสููตรการศึึกษาชั้้�นนำำ�ทั้้�งในต่่างประเทศ
และภายในประเทศไทย ได้้ปรัับใช้้นวััตกรรมด้้าน
เทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการใช้้แนวทางการเรีียนการ
สอน ที่่�แตกต่่างไปจากกระดานดำำ� ปากกา ดิินสอ โต๊๊ะ
เรีียน เครื่่�องฉายภาพ และห้้องเรีียนแบบเก่่า แนวโน้้ม
เหล่่านี้้� ได้้รัับการตอกย้ำำ��จากความสำำ�เร็็จ และสััมฤทธิิ
ผลในการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน ในมิิติิต่่างๆ แม่่จะพบข้้อ
จำำ�กััดของรููปแบบการเรีียนรู้้�ในลัักษณะใหม่่ๆ เหล่่านี้้�
เช่่นกััน
ในภาพรวม การเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนอาจเป็็นข้้อได้้
เปรีียบเหนืือการเรีียนในห้้องเรีียนปกติิ แต่่ก็มี็ ข้้ี อจำำ�กัดั
ที่่�ไม่่ อ าจสรุุ ป เหมารวมเป็็ น แบบอย่่ า งที่่�เหมาะสม
สำำ�หรัับกระบวนวิิชาในสาขาต่่างๆ ที่่�อาจมีีความหลาก
หลาย และแตกต่่างไปตามเป้้าหมายเฉพาะ (Buemi,
2014; Kolowich, 2013) อย่่างไรก็็ดีี ประเด็็นที่่�น่่า
สนใจคืือ การเปรีียบเทีียบผลการประเมิินกระบวนวิิชา
เดีียวกัันนี้้�โดยผู้้�สอน เมื่่�ออาศััยแนวทางการจััดการ
เรีียนที่่�แตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของกระบวนวิิชาใน
ครั้้�งนี้้� ว่่าจะให้้ผลลััพท์์ต่า่ งจากการเรีียนรู้้แ� บบดั้้�งเดิิม
ที่่�เน้้นกิิจกรรมในชั้้�นเรีียนอย่่างไรบ้้าง คำำ�ถามสำำ�คัญ
ั 2
ประการ ภายใต้้กรอบการศึึกษาเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
กระบวนการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนโดยเน้้นดิิจิิทััลในครั้้�ง
นี้้�ได้้แก่่
1. ผู้้�เรีียนสามารถปรัับตััวเข้้ากัับการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�เป็็นกิิจกรรมเชิิงรุุก (การเรีียน และทำำ�งาน
ออนไลน์์ และเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองนอกชั้้�นเรีียน) ได้้หรืือ
ไม่่ อย่่างไร และ
2. ผู้้�เรีียนสามารถร่่วมมืือทำำ�งานกัับสมาชิิกใน
ทีีมเพื่่�อวิิเคราะห์์ และวิิพากษ์์โครงงานของกลุ่่�ม จาก
แหล่่งค้้นคว้้านอกชั้้�นเรีียน และนำำ�เสนอเป็็นรายงาน
ขนาดไม่่เกิิน 10 หน้้าได้้ในระดัับใด
3. วิิธีีการและกระบวนการ
การออกแบบการเรีี ย นรู้้� ใ หม่่ ของชั้้�นเรีี ย น
กระบวนวิิชา การบริิหารระบบสารสนเทศสาธารณะ

ครั้้�งนี้้� เป็็นการทดลองกัับนัักศึึกษา 81 คน ซึ่่�งกำำ�ลััง
เรีียนอยู่่�ในชั้้�นปีีที่่� 2 หลัักสููตรรััฐประศาสนศาสตร์์
บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ผู้้�สอนได้้แนะนำำ� และ
ได้้รัับความยิินยอมจากนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไข และ
ข้้อกำำ� หนดของกระบวนวิิ ช า ภาคการศึึ ก ษาที่่� 2
ระหว่่างเดืือน พ.ย. 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 19 มีี.ค. 2564
โดยมีีการออกแบบวิิธีกี ารเรีียนรู้้ใ� หม่่ที่่�แตกต่่างจากการ
จััดการเรีียนรู้้�แบบเก่่าของวิิชานี้้� ได้้แก่่
1. การเรีียนรู้้แ� บบออนไลน์์ผ่า่ น Zoom ในเวลา
คาบเรีียนปกติิ โดยเน้้นการสรุุปเนื้้�อหา แนะนำำ�การใช้้
งานเชิิงเทคนิิคเบื้้�องต้้นเช่่น การเลืือกใช้้สููตร -สถิิติิ
ตลอดจนเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์ และการใช้้ Pivot Table
บน Google Sheet
2. การเรีียนรู้้�นอกคาบเรีียนบนออนไลน์์จาก
แพลตฟอร์์ม code.org อัันเป็็นแพลตฟอร์์มแบบเปิิด
ที่่�ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายภายใต้้กรอบเนื้้�อหาบทเรีียนที่่�ผู้้ส� อน
กำำ�หนด และการนำำ�เสนอคลิิปแนะนำำ�ของผู้้�สอน
3. การทำำ�โครงงานค้้นคว้้าเชิิงวิิเคราะห์์ และ
วิิพากษ์์จากแหล่่งข้้อมููลบนเว็็บไซต์์เป็็นทีีม จำำ�นวน 2
ชิ้้�นงานต่่อ 1 กลุ่่�ม กลุ่่�มๆ ละ 6-7 คนตามลำำ�ดัับรหััส
นัักศึึกษา ได้้แก่่ 1) รายงานการวิิเคราะห์์ แอปภาครััฐ
จากศููนย์์กลางแอปพลิิเคชัันภาครััฐ (https://apps.
go.th/) (สััดส่่วนประเมิิน 25 คะแนน) และ 2) รายงาน
การวิิพากษ์์การให้้บริิการข้้อมููลเปิิดจากเว็็บไซต์์ภาครััฐ
(https://opendata. data.go.th/)
4. การใช้้ Google Classroom เป็็ นช่่ อง
ทางการสื่่�อสารตลอดภาคการศึึกษาเพื่่�อแจ้้งข้้อมููล
สำำ�คัญ
ั สรุุปเนื้้�อหานำำ�เสนอ การติิดต่่อ-ติิดตาม การนำำ�
เสนอ-ส่่งผลงาน ตลอดจนข้้อแนะนำำ�การพััฒนางาน
ของผู้้�เรีียนบนระบบการเรีียนรู้้�แบบคลาวด์์ Google
Suite นอกเหนืือเวลาคาบเรีียนปกติิ
	สำำ� หรัั บ การเก็็ บ และรวบรวมข้้อมูู ล ความ
ก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้� และผลงานของนัักศึึกษาดำำ�เนิิน
การโดยผ่่านระบบ Google Form ตามประเด็็นการ
เรีียนรู้้� และผลงานของผู้้�เรีียนผ่่าน Google Sheet ที่่�
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ภาพประกอบที่ 3 ระดับคะแนนการคนควานอกชั้นเรียนที่ทํา
ใหเกิดความเขาใจ และความรูใหม (ระดับ 1-10, N=61)
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เรียนรูดวยตนเองระดับ 3 และ รอยละ 43.7 แสดง
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5 สรุปผลการเรียนรู
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี อย่่างไรก็็ดีี COVID-19
การบริหารระบบสารสนเทศสาธารณะ ในอดีต
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สิ่งกระตุนาสํร้้อยละ
าคัญอัน80
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ปเปน
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�ด้้วยตนเองนอกชั้้�
นเรีียน โดยไม่่มีีอุุป
ประเด็นดังยตนรู้้
อไปนี
้
สรรค์์สำำ�คััญอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นเพราะ
1 ผูเรียนมากกวารอยละ 80 สามารถปรับ
การเตรีียมการ และสิ่่�งสนัับสนุุนที่่�นัักศึึกษาได้้รัับการ
พฤติกรรมเขากับการจัดการเรียนรูที่เปนกิจกรรมบน
อำำ� นวยความสะดวก และพอเพีี ย งระดัั บ หนึ่่�งจาก
Zoomทยาลััในเวลาคาบเรี
ยน การทํ
าโครงงานกลุ
มหาวิิ
ย และการออกแบบเงื่่�
อนไขการเรีี
ยนโดยม
และการเรีนยยอม
นรูดและพยายามปรัั
วยตนเองนอกชับ้นตััเรีวเองภาย
ยน โดย
นััออนไลน
กศึึกษาให้้ความยิิ
ไมมกีอฤติิ
ุปสรรค
สําคัญอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ อาจเปน
ใต้้วิิ
COVID-19
เพราะการเตรี
มการ
และสิ่งสนับสนุนที่นักศึกษา
2 ผู้้�เรีียยนเกืื
อบทั้้�งหมดแสดงความสามารถใน
การทำำ
�งานร่่านวยความสะดวก
วมกัับสมาชิิกกลุ่่�มเพื่่�อวิิ
เคราะห์์
และบ
ไดรับการอํ
และพอเพี
ยงระดั
วิิหนึ
พากษ์์
โครงงานที่่�กำำ
จากแหล่่งค้้นคว้้านอกชั้้�
่งจากมหาวิ
ทยาลั�ยหนด
และการออกแบบเงื
่อนไขการน
เรีีเรียยนนโดยนั
และนำำก�ศึเสนอได้้ในระดัั
าพอใจ ทั้้�และพยายาม
งที่่�เป็็นข้้อมููล
กษาใหความยิบนน่่ยอม
จากการสะท้้อนคิิดของผู้้�เรีียนผ่่าน Google Form
ปรับตัวเองภายใตวิกฤติ COVID-19
และการประเมิินผลสััมฤทธิิของกระบวนวิิชาโดยผู้้ส� อน
2 ผูเรียนเกือบทั้งหมดแสดงความสามารถในการ
(ผ่่านการประเมิินรายงาน 2 ชิ้้�น และการติิดตามการ
วมกับสมาชิ
กกลุSuite)
มเพื่อวิเคราะห และวิพากษ
เรีีทํายงานร
นบนระบบ
Google
โครงงานที
่กําหนด
งคนควตานอกชั
ยน
เมื่่�อเปรีี
ยบเทีียบกััจากแหล
บผู้้เ� รีียนในอดีี
พบข้้อสัั้นเรีงเกตุุ
ในระดั
บนาพอใจ ทั้งที่เปนขยอนรู้้มู�ลและ
จาก
ว่่และนํ
านัักศึึากเสนอได
ษารุ่่�นใหม่่
มีีความสามารถในการเรีี
Form
และการ
การสะทอนคิดของผู
าน Google
การใช้้เทคโนโลยีี
ใหม่่เๆรียที่่�นผ
รวดเร็็
ว ผู้้�เรีียนมีี
ความมั่่�
นใจ
ในความสามารถของตนเองที่่�จะเรีียนรู้้� สามารถทำำ�งาน
ร่่วมกัับเพื่่�อนร่่วมชั้้�นที่่�อาจไม่่คุ้้�นชิิน และสามารถผลิิต
รายงานกลุ่่�มได้้โดยไม่่มีีอุุปสรรค์์สำำ�คััญ แม้้จะไม่่ได้้
เรีียนในรููปแบบห้้องเรีียนดั้้�งเดิิม ทั้้�งยัังต้้องเรีียนรู้้� และ
ทดลองใช้้เครื่่�องมืือใหม่่ๆ การวิิเคราะห์์ และการนำำ�เส
นอใหม่่ๆ ที่่�มีีการแนะนำำ�ในกระบวนวิิชานี้้�
	ทั้้�งนี้้� ผู้้เ� รีียนเกืือบทั้้�งหมดมีีความสนใจ และเห็็น
คุุณค่่าในทัักษะใหม่่ที่่�ได้้รัับจากการเรีียน อาทิิเช่่น การ
ใช้้ Google Sheet เพื่่�อจััดการและวิิเคราะห์์ข้้อมููลอััน

ภาพประกอบที่่�
7 ระดัับคะแนนความน่่าสนใจของบท
code.org (ระดับ 1-5, N=69)
เรีียนบน code.org (ระดัับ 1-5, N=69)
5 ปสรุ
ปผลการเรี
สรุุ
ผลการเรีี
ยนรู้้� ยนรู
การบริิหหารระบบสารสนเทศสาธารณะ
ารระบบสารสนเทศสาธารณะ ในอดีี
การบริ
ในอดีตต
เป็็เปนนการเรีี
เรีียยนแบบดั
นแบบดั้้�้งงเดิเดิิมม (traditional
การเรียยนรู้้
นรู�ใในชั้้�
นชัน้นเรี
(traditional
classroom)
และไม่่เเคยได
คยได้้รััรบับผลกระทบรุุ
ผลกระทบรุนนแรงนัั
แรงนักกจาก
จาก
classroom) และไม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อยางไรก็ดี COVIDst
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19 กลายเป
นสิด่งการเรี
กระตุยนนรูสํา้ 21
คัญอัCentury
นทําใหแLearning
นวทางการ
เรียนการสอนตองปรับตัวอยางกระทันหัน บทสรุป
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ซัับซ้้อน และมีีความเชื่่�อด้้านบวกต่่อคุุณค่่าของการ
ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีมที่่�นัับว่่าเป็็นทัักษะสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�ง
ในการใช้้ชีีวิิต และการทำำ�งานในยุุคปััจจุุบััน โดยข้้อ
สัังเกตุุดัังกล่่าวนี้้� มีีนััยสะท้้อนถึึงการปรัับตััวตามยุุค
สมััยของนัักศึึกษา ที่่�แตกต่่างไปจากนัักศึึกษาในอดีีตที่่�
ไม่่ได้้รัับแรงกดดัันจากสภาวะเงื่่�อนไขการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�รุุงแรง และรวดเร็็ว ทั้้�งยัังส่่งผลกระทบต่่อการจััดการ
เรีียนการสอนในหลัักสููตร ของมหาวิิทยาลััยทุุกระดัับ
อีีกด้้วย
ผลสะท้้อนจากการจััดการเรีียนรู้้�แบบใหม่่ครั้้�ง
นี้้� เป็็ น ส่่ ว นกิิ จ กรรมเล็็ ก ๆ ที่่�มีี ค วามสำำ�คััญ ต่่ อ การ
จัั ด การเรีี ย นรู้้� ข องผู้้� เรีี ย น และต่่ อ การออกแบบ
กระบวนการเรีียนรู้้�ในวิิชา อย่่างไรก็็ดีี สภาวะการณ์์
บางอย่่าง อาทิิเช่่น โรคอุุบััติิภััยจาก COVID-19 อาจ
ส่่งผลให้้ผู้้�สอนต้้องปรัับแผนการเรีียนรู้้� และการเตรีียม
การสำำ�หรัับผู้้�เรีียนโดยอย่่างเหมาะสมด้้วยเครื่่�องมืือ
ดิิจิิทััลซึ่่�งอาจเป็็นเรื่่�องไม่่ยากนัักสำำ�หรัับอาจารย์์บาง
ส่่วน และการเรีียนรู้้�สิ่่�งเหล่่านี้้�อาจเป็็นอุุปสรรค์์ และ

เพิ่่�มภาระแก่่ผู้้ส� อนที่่�มีีประสบการณ์์ด้้านดิิจิทัิ ลั ไม่่มาก
นััก ไม่่ว่่าจะเป็็นการออกแบบ การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ตลอดจนการวิิเคราะห์์สาระเพื่่�อใช้้ในการปรัับปรุุงการ
เรีียนการสอน หรืือหลัักสููตร
บทความนี้้� เป็็นภาพรวมของกระบวนการ และ
บทสรุุป ที่่�ใช้้เวลาในการดำำ�เนิินการเพีียงหนึ่่�งภาคการ
ศึึกษาเศษ ทั้้�งยัังมีีบริิบทเฉพาะของความเป็็นสถาบััน
การศึึกษาสำำ�คััญของภาคเหนืือ และการสนัับสนุุนงบ
ประมาณที่่�มีีเงื่่�อนไขผููกไว้้ รููปแบบการทดลองการ
จััดการเรีียนรู้้�นอกชั้้�นเรีียนโดยไม่่มีีกลุ่่�มเปรีียบเทีียบ
อย่่างเป็็นระบบ หรืือระยะเวลาของการติิดตามการ
เรีี ย นรู้้� อัั น จะทำำ� ให้้มั่่�นใจได้้ว่่ า ผู้้� เรีี ย นมีี พ ฤติิ ก รรมที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปด้้วยเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ใดบ้้าง จึึงเป็็นข้้อ
จำำ�กััดที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง ผู้้�เขีียนจึึงขอให้้ตระหนััก
ถึึงบทสะท้้อนจากการจััดการเรีียนการสอนแนวทาง
ใหม่่นี้้� และพึึงมีีทััศนะ และมุุมมองเชิิงวิิพากษ์์ต่่อข้้อ
สรุุปจากผลการศึึกษาที่่�มีีบริิบทเฉพาะในรายงานนี้้�
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